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Inledning 

Bakgrund och förutsättningar 

Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har på uppdrag av Jernhu-
sen Stationer AB gjort en antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskriv-
ning för Kristianstads station inför en planerad ombyggnad av stationshuset.  

Kristianstads kommun planerar för en större förändring av stationsområdet 
i Kristianstad genom tillkomsten av ett samlat resecentrum samt ny bebyggelse. I 
samband med detta skall även stationshuset byggas om invändigt för att ge plats 
åt nya verksamheter. Idag finns ett flertal företag i byggnaden. Samtliga har sina 
lokaler förlagda till den södra delen medan utrymmena norr om väntsalen står 
tomma. Den planerade ombyggnaden berör interiörerna både i norr och söder. 

Stationshuset uppfördes 1865 av det privata järnvägsbolaget Christianstad – 
Hessleholms Jernvägs AB efter ritningar av Claes A Adelsköld. C Adelsköld var 
en ambitiös man som parallellt med detta uppdrag också ansvarade för planering 
och anläggande av ytterligare flera anslutningar till stambanan. En bit in på 1900-
talet var verksamheten vid järnvägen så pass omfattande att stationshuset hade 
blivit för litet och behövde byggas till. Upphovsman denna gång var stadsarkitek-
ten P L Håkansson. Tillbyggnaden stod färdig 1917 med en ny vänthall, idag 
skyddad, och tunnlar mellan spåren istället för den tidigare banhallen.  

Kristianstads station är byggnadsminnesförklarad sedan 2001 och var dess-
förinnan ett statligt byggnadsminnesmärke sedan 1986. Med anledning av den 
planerade ombyggnaden finns ett behov av ett fördjupat kunskapsunderlag som 
ett stöd i förändringsprocessen. I arbetet förtydligas byggnadens kulturhistoriska 
värden och hur dessa kan komma att påverkas av den planerade ombyggnaden.  

Syfte  

Syftet med den antikvariska förundersökningen är att ta fram ett material som 
översiktlig presenterar byggnadens historia samt nuvarande status. Med utgångs-
punkt i detta förtydligas de kulturhistoriska värden som Kristianstads station re-
presenterar.  

Till denna antikvariska förundersökning hör en konsekvensbeskrivning som 
redovisas i en separat rapport, Kristianstads station – konsekvensbeskrivning inför om-
byggnad, arkivrapport 12/2010, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i 
Skåne.  

Metod och avgränsning 

Den antikvariska förundersökningen bygger på en sammanställning av tillgängligt 
skriftligt material i form av ritningar, böcker och skrifter. En bra källa avseende 
den äldsta stationsbyggnaden har äldre fotografier varit. Med detta som kun-
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skapsbas har en översiktlig dokumentation av interiören och exteriören gjorts. 
Denna har sedan tolkats i förhållande till det historiska källmaterialet. Tyngd-
punkten vid inventeringen har lagts på den norra delen av byggnaden eftersom 
förundersökningen i första hand inriktar sig på de delar som berörs av ombygg-
naden. Vidare har den södra delen genomgått så pass stora förändringar att en 
enklare presentation av resultatet från inventeringen tjänar syftet. För de delar av 
byggnaden som inte beskrivs alternativt berörs översiktligt hänvisas till beskriv-
ningen som finns i bilagan till byggnadsminnesförklaringen 2001. Inventeringen 
har berört själva byggnaden, medan historik och kulturhistorisk värdering även 
omfattar utblickar i stadsbilden. 

Arkivmaterialet är svårtillgängligt och uppdelat på flera olika arkiv. Mycket 
dokumentation finns över själva järnvägens framväxt. Beräkningar kring spårens 
dragning har varit viktiga vilket lämnat ett digert ritningsmaterial kring detta. De 
ritningar på stationsbyggnaden som har kunnat lokaliseras är P L Håkanssons 
tillbyggnad från 1917 tillsammans med ytterligare ett förslag av samma upphovs-
man daterat 1916.  
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Gällande skydd 

Byggnadsminnesförklaring, KML kap 3 

Kristianstad station är sedan 2001 byggnadsminne enligt KML. Dessförinnan var 
byggnaden ett statligt byggnadsminne efter beslut 1986. De nu gällande skydds-
bestämmelserna lyder som följer: 

1. Stationshuset får inte rivas. 
2. Stationshuset får inte byggas om, byggas till eller på annat sätt förändras till sin  

exteriör. 
3. I stationshuset får inte göras ingrepp i eller ändring av stommen, dvs bärande vägg eller 

annan bärande byggnadskonstruktion samt bjälklag. 
4. I den del av stationshuset som markerats med skraffering enligt bilaga 2 

- får inte planlösningen ändras. 
- får inte göras ingrepp i eller ändring av fast inredning. 
- får inte ytskikt övertäckas, övermålas eller på annat sätt förändras. 

5. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhåll skall utföras 
på ett sådant sätt att byggnadsminnets kulturhistoriska värde inte minskar. Underhål-
let skall utföras med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart. 

Kulturmiljöprogram för Skåne 

Staden Kristianstad ingår i Kulturmiljöprogrammet för Skåne som redovisar länsstyrel-
sens urval av särskilt värdefulla kulturmiljöer. Bland 1800-talets bebyggelse om-
nämns stationshuset som en av de representativa byggnader som uppfördes un-
der detta sekel. Som motiv för bevarande anges följande:1 

Kristianstad framstår som ett av Nordens mest intressanta exempel på renäs-
sansens stadsanläggningar. Genom de många välbevarade miljöerna och enstaka 
byggnadsobjekten får man en god bild av utvecklingen frän 1600-talet och fram 
till våra dagar. Framträdande inslag i bebyggelsen är den av förvaltning och mi-
litär präglade arkitekturen. Av särskild betydelse för staden är den gamla rut-
nätsplanen, den fria sikten över Helge å och det äldre byggnadsbeståndet. Av in-
tresse är, förutom enstaka offentliga byggnader, även flerfamiljshusen och villabe-
byggelsen från 1900-talet och den tidiga industribebyggelsen. 

Översiktsplan och detaljplan 

Kristianstads centralstation noteras i de kommunala planerna på följande sätt: 
Översiktsplanen över Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 

den 9 oktober 1990 och den inriktar sig i huvudsak på ett antal grundläggande 
överväganden, i synnerhet på riksintressen. Järnvägen mellan Hässleholm och 
                                              
1 Kulturmiljöprogram för Skåne. Programmet är tillgängligt i Internet, 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Kartor_och_planeringsunderlag/Kulturmiljoprogram/index.htm 
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Blekinge såväl som linjerna från Kristianstad till Åhus och Broby betraktas som 
riksintressen och kommunens avsikt är att ha dem kvar. Bebyggelsen kring järn-
vägar begränsas p.g.a. risker för buller och vibrationer. Den generella utgångs-
punkten för kulturminnesvård i kommunen definieras genom att konstatera att 
omsorg om kulturarvet bör prägla alla förändringsåtgärder. Fördjupade översikts-
planer kommer att införas för att upprätta bevarandeplaner i kommunen.2  

Kristianstads centralstation med angränsande delar av bangården tillsam-
mans med Tivoliparken ingår i riksintresseområdet Centrala Kristianstad (K15). 
Översiktsplanen konstaterar att ”säkerställandet av riksintresset sker främst ge-
nom detaljplanering och bygglovprövning”.3  

Fördjupad översiktsplan för Kristianstads stadskärna antogs av kommun-
fullmäktige den 9 juni 2009 men har inte ännu (i mars 2010) vunnit laga kraft. 
Översiktsplanen heter Kristianstad växer – en stad i balans och ger nya stadsbygg-
nadsmål för kommunen fram till år 2025. Kulturmiljöaspekter lyfts upp i över-
siktsplanen och de präglar kommunens framtida målsättning.  

Stationsområdet är aktuellt i fördjupade översiktsplanen genom de senaste 
årens planer på att bygga ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen. Det nya re-
secentret upplevs som en nödvändig lösning till samordning av buss- och tågtra-
fik. Det kommer även att öka kollektivtrafikens attraktionskraft.4  Riktlinjer för 
bangårdsområdets och stationsområdets utveckling ges i den fördjupade över-
siktsplanen: målsättningen är ”en blandning av kontor, handel, kultur, utbildning, 
lättare verksamheter och boende” som skapar ”förutsättningar för nya mötesplat-
ser, målpunkter och fler människor inom området”.5  

Detaljplan för Barbackaområdet m m i Kristianstad antogs av kommunfullmäk-
tige den 9 juni 1987 och inrymmer stadsplanebestämmelser för stationsbyggna-
den. Byggnaden är märkt med beteckningen TjQ, vilket innebär att området en-
dast får användas för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål samt att om-
rådet utgör reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Q-
märkningen motiveras med bedömningen gjord av antikvariska myndigheter, dvs. 
byggnadsminnesmärkesförklaringen ett år tidigare, 1986. 

 

                                              
2 Kristianstads kommun – översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 1990-10-09, beskrivningsdelen, s. 31. 
3 Ibid, s. 37. 
4 Kristianstad växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09, s. 
82. 
5 Ibid, s. 120. 
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Historik 

Kort kring järnvägarna 

År 1856 öppnades de första normalspåriga järnvägarna för trafik i Sverige och en 
av dessa var sträckan mellan Malmö och Lund. Denna bandel byggdes i statens 
regi ingående i det som senare skulle bli södra stambanan. Södra stambanans sta-
tionshus ritades av SJ:s chefsarkitekter vilka inledningsvis var A W Edelsvärd mel-
lan 1855-1895 följt av F Zetterwall 1895-1931 (chefsarkitekt mellan åren 1898-
1931, dessförinnan tillförordnad arkitekt 1895-98) Stationshusen i Malmö (det 
första) och Lund ritades dock av danska arkitekter.  

Vid sidan av statens anläggande av banor så byggdes på enskilt initiativ 
många järnvägslinjer i landet. Intressenterna bakom skiftade från allt mellan, för 
Skånes del, godsägare till städernas handelsmän. Köpmansklassen kom dock att, i 
egenskap av lokalpolitiska makthavare, bli viktigast för anläggandet av de skånska 
privatjärnvägarna.6 

Utmed de enskilda järnvägarna uppfördes ofta snarlika stationshus och sär-
skilda karaktärsdrag kom att utmärka stationerna utefter respektive bana. Dessa 
”typhus” förekom ofta i olika storlekar beroende på om stationshuset låg som 
ändstation (stor byggnad), mellanstation (mindre) eller hållplats (liten byggnad). 
Det fanns också ett annat system baserat på en byggnad av grundtyp som efter 
behov kunde byggas med en alternativt två flyglar. I städerna kunde stationshu-
sen dock bli mer påkostade vilket en jämförelse mellan Kristianstad station och 
övriga stationsbyggnader utmed linjen Kristianstad – Hässleholm visar. Statio-
nens dignitet och förväntade ekonomiska status avseende mängden resenärer och 
gods kom att avspeglas i byggnaden. I Skåne byggdes flertalet stationshus med 
tegel- eller putsfasader men i Kristianstad län har stationsbyggnader i trä inte varit 
ovanliga.7 Då stationshusen byggdes efter en uppskattning av hur omfattande 
resandet och godstransporten skulle komma att bli är det därför inte alls ovanligt 
att stationshuset fick byggas till efter ett antal år för att kunna motsvara ett ökat 
behov. 

I Skåne anlades de första privatbanorna mellan åren 1863-65 och för samt-
liga tre linjer var Claes Adelsköld överingenjör. Förutom konstruerandet av själva 
banorna ritade han även samtliga byggnader utmed de tre järnvägslinjerna. Att en 
och samma person både konstruerat både banan och byggnaderna utmed den-
samma var troligen relativt vanligt vid tillkomsten av de enskilda järnvägarna. 

Järnvägsmiljöerna karakteriserades av en rik förekomst av byggnader för 
skilda ändamål. Förutom stationshuset förekom uthus i form av till exempel för-

                                              
6 Skånsk järnväg, s. 58. 
7 Järnvägsbyggnader i Kristianstad län s. 17-18. 
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rådsbyggnader och utedass, dessa låg ofta i nära anslutning till stationen och van-
ligtvis var byggnadstypen lång och smal med gaveln placerad mot spåret. Dessa 
byggnader var ofta uppförda i trä men kunde också anknyta stilmässigt till sta-
tionshuset. För service av tågen fanns lokstall, vattentagningsanordning och kol-
bryggor. Vändskiva och vattentorn fanns oftast i anslutning till lokstallet. Härut-
över ingick lastkaj och godsmagasin i miljön. Dessa låg parallellt med banan och 
merparten var byggda helt igenom i trä. Stensatta bryggor förekom dock också. 
För järnvägens personal fanns på många platser tjänstebostäder, antingen i ett 
speciellt bostadshus eller i form av en banvaktsstuga.  

Till miljöerna fogades under mellankrigstiden ställverkshus i vilka delar av 
växlingsarbetet flyttade in. I och med elektrifieringen av banorna togs de gamla 
ångloken ur drift och därmed kom stationsmiljöerna att påverkas genom att be-
hovet av stallar, kolbryggor och vattentorn försvann. Många byggnader förlorade 
härmed sin funktion och revs till följd härav. Ångdriften upphörde 1963. Ånglok 
fanns dock kvar i beredskapssyfte fram till 1973.8 

Av de skånska järnvägarna byggdes mindre än åtta procent av staten, den 
resterande delen av privata bolag. Så småningom når anläggandet av järnvägslinjer 
sin kulmen och det sker en tillbakagång. Vissa sent anlagda linjer läggs ned kort 
efter öppnandet då trafikunderlaget visat sig vara för litet. Konkurrensen från 
trafiken på vägarna tilltar också successivt och medför i förlängningen att många 
sträckor läggs ned. 
 

 
Stationsmiljön i Kristianstad. Odaterat fotografi ur Regionmuseets arkiv. 

                                              
8 CHJ Christianstad – Hesslemolms Jernväg 1865 – 1990, s. 6. 
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Årtalshistorik 
1862   Bildas Christianstad - Hessleholms Jernvägs AB  
1864   Påbörjas byggandet av Kristianstad - Hässleholms järnväg 
1865   Invigs järnvägslinjen mellan Kristianstad och Hässleholm, C H J 
1874   Sträckan mellan Sölvesborg och Kristianstad öppnas, S C J 
1881   Öppnas ångspårvägen Gärds Härads Järnväg, sedermera G J 
1885   Öppnas sträckan Kristianstad – Immeln, K I J 
1886   Öppnas sträckan Åhus – Kristianstad för trafik, C Å J, samt  

Hästveda Karpalunds järnväg, H K J 
1889   Fullbordas förbindelsen Kristianstad – Karlskrona genom  

öppnandet av sträckan Karlshamn – Ronneby – Karlskrona  
1898   Bildas Östra Skånes Järnvägar, Ö S J, genom en sammanslagning 

av G J, H K J, F H J (Frosta Härads Järnvägsaktiebolag) och E H J 
(Eslöv – Hörby Järnväg) 

1901  Öppnar Ö S J sträckan Långebro – Everöd för trafik 
1935   Köper C H J in Ö S J 
1944    C H J går upp i SJ 
1976-03-22 Angående ångloksstallet Kristianstad C, olika handlingar, i Kristian- 

stads kommuns yttrande framgår: ”Vid 1967 års inventering av kultur- 
historiskt värdefulla byggnader i Kristianstad har bl a förtecknats stationshuset  
och ångloksstallet vid Kristianstad C.” 

1979-1981 Förslag till byggnadsminnesmärke, olika dokument, i Landsantikva- 
riens i Kristianstad skrivelse (1979-11-01) konstateras: ”I Kristianstad  
finns bevarad en unik privatbanemiljö från 1910-talet. Den består dels av det  
sammanbyggda stationshuset från 1865 och 1917 med tillhörande gångtunnel- 
system från 1918, dels av lokstationen me det förga förändrade ångloksstallet av  
rundtyp med 12 spår, uppfört i två avsnitt åren 1912 och 1914, vattentornet  
från 1914 med tillhörande vattengivningsanordningar och verkstaden från  
1908, ombyggd och ännu i bruk.” 

1986-11-12 Kristianstads stationshus; ombyggnad för överliggningsrum, olika 
handlingar. Avser en omfattande ombyggnad av stationens norra 
del, plan 2. Projektet genomförs inte.  

1987-08-19  Förslag till omläggning av plåttaket Kristianstads stationshus, olika 
dokument 

1990-02-21  Förslag till ombyggnad av Stationsbyggnaden, Kristianstad, olika 
handlingar, i yttrande från Länsstyrelsen i Kristianstads län: ”…avser 
en utökning av restauranten samt en handikapptoilett med ingång från  
väntsalen.” 

1991-07-08  Fasadskyltar på Kristianstads stationshus, tillstånd från RAÄ 
1991-08-15  Ombyggnad av centralstation i Kristianstad, olika handlingar,  
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i Arkitektgårdens meddelande framgår att ombyggnaden innefattar 
omläggning av väntsalsgolvet (nya oglaserade, rödbruna, keramiska 
fogplattor, lik befintliga), tvättning, lagning och partiell ommålning 
av fasader, ommålning av snickerier, smidesdetaljer m.m. Kulörer på 
snickerier och puts ”enligt de äldsta framskrapade färglagren”. ”Det nya 
skärmtaket mot spåren har samma mått och form som ett äldre, numera rivet, 
skärmtak (se fotokopia från Kristianstads Järnvägsmuseum). Det nya sophuset 
har tidigare plattformsbyggnader som förebild, både vad beträffar form och färg.” 

1992-09-24 Angående ansökan om rivningslov för befintliga perrongtak respek- 
tive uppförande av nya vid centralstationen i Kristianstad, olika 
handlingar, i yttrande från Kristianstads läns museum: ”Sammantaget 
är detta en av landets bäst bevarade stationsmiljöer.” 

1995-03-08 Ang. Kristianstads station, tillbyggnad av balkong/altan för Restau- 
rang ”Godsfinkan”, olika dokument, i Arkitektgårdens ansökan till 
 RAÄ: ”’Godsfinkan’ i Kristianstads stationsbyggnad driver sedan 6 år  
tillbaka med stor framgång en restaurang (…), som komplement till  
restaurangen öppnades även ’G-punkten’ och musikbaren ’G-klubben’”  
RAÄ:s svar: ”Stationsbyggnaden är statligt byggnadsminne sedan 1986.  
Den föreslagna tillbyggnaden kommer enligt ämbetets bedömning att förvanska 
 exteriörens kulturhistoriska kvalitéer på ett ej acceptabelt sätt.” 

1998-06-12  Angående uppställning av busshållplatsskydd och cykelväg utanför 
stationsbyggnaden i Kristianstad, olika dokument 

2003-07-16 Förslag till skyddsbestämmelser – vattentorn och lokstallar vid  
Kristianstads station, yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län,  
”Som tidigare anförts i ett yttrande från den 9 juli 2002 vill länsstyrelsen påpe- 
ka att Kristianstads stationsområde utgör en välbevarade järnvägsmiljö i vilken 
förutom station, lokstall med vändskiva och vattentorn även bl a garage, verk- 
stadsanläggning, Kungliga Tullkammaren, två magasin och en f  d expeditions- 
byggnad ingår. Bebyggelsen är kulturhistoriskt värdefull varför ett samlat skydd 
 vore önskvärt.” 

2003-11-18  Förklaring om övergång till BM enligt KML, Länsstyrelsen i Skåne 
län, beslut med bilagor inkl. bilaga 3 ”Historik och byggnadsbeskrivning” 

2005-05-04  Fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet 
vattentornet och lokstationen vid Kristianstads station…, Regering- 
en/Utbildnings- och kulturdepartementet: ”Kristianstads stationshus 
med tillhörande vattentorn och lokstation (…) förklarades som byggnadsmin- 
nesmärke 1986. Stationsbyggnaden har därefteröverlåtits till Jernhusen AB och 
därmed blivit ett byggnadsminne enligt 3 kap. lagen (1988:950) om kultumin- 
nen m.m. (…)” 
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Järnvägen i Kristianstad 

Sträckan Kristianstad – Hässleholm var Kristianstads första järnväg (C H J). Ge-
nom invigningen 1865 anslöts staden till stambanan. Efterhand tillkom ytterligare 
sex linjer. Spåren som utgick från Kristianstad kom att bilda den speciella formen 
av en stjärna. Samtliga linjer var privatägda ända in på 1940-talet och utgjordes, 
med undantag av banan till Blekinge, av normalspåriga linjer.  

Järnvägen mellan Kristianstad – Hässleholm var en av sammanlagt fem an-
slutningar till stambanan som Claes Adelsköld ansvarade för samtidigt. Utmed 
sträckan ritade han stationshus för Kristianstad, Önnestad och Vinslöv medan 
övriga orter fick byggnader med enklare utformning. Stationshusen uppfördes i 
tegel och anhalterna och vaktstugorna i träkonstruktion. 

Förutom stationsbyggnaden uppfördes i Kristianstad ett lokstall med en 
vändskiva samma år. Ytterligare byggnader tillkom genom åren som till exempel 
verkstad (1908), ett rundstall byggt i två etapper (1912 & 1914) med vändskiva 
samt vattentorn från 1914. Själva stationsbyggnaden utgör idag en del av denna 
stationsmiljö. Den enskilda byggnaden tillhör ett sammanhang och dess historia 
är tätt sammanflätad med övriga byggnader inom järnvägsmiljön. 
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Järnvägsstationens östfasad, ritning av P L Håkansson. Ur stadsbyggnadskontorets arkiv 

Kristianstads station  

Arkitekterna 

Claes Adelsköld 
Claes Adolf  Adelsköld (1824-1907) var en mångkunnig yrkesman vars livsgärning 
innefattade karriärer som bl.a. officerare, riksdagsledamot och ledamot i Veten-
skapsakademin. Förutom sina meriter inom litteratur och sångkomposition blev 
C Adelsköld känd främst som järnvägsbyggare och stationsarkitekt.  

Det långa engagemanget som järnvägsbyggare innebar projektering av ca 
300 mil av svensk järnväg, broar, stationsbyggnader m.m. – med all rätta kallade 
denna järnvägspionjär sig ”Sveriges rallarbuse nr. 1”. 

C Adelsköld bosatte sig i Kristianstad 1863, vilket bidrog till att han blev en 
centralgestalt när järnvägsförbindelserna i Skåne planerades och genomfördes. 
Linjen mellan Kristianstad och Hässleholm, C H J, blev Adelskölds projekt och 
stationsbyggnaden i militär- och residensstaden Kristianstad ritades med dignitet i 
tankarna. Järnvägsprojektet var oerhört viktig för både staden och arkitekten. Ett 
starkt bevis på projektets framgång var att i invigningen av den nya järnvägslinjen 
i juni 1865 deltog två kungar, nämligen Karl XV av Sverige och Christian IX av 
Danmark. 

 
P L Håkansson 

P L Håkansson tillträdde tjänsten som stadsarkitekt i Kristianstad 1911. Han hade 
då en bakgrund som murarlärling och hade fått sin teoretiska utbildning vid Tek-
niska Yrkesskolan i Malmö samt vid Kungliga tekniska Högskolan i Stockholm. 
Studierna vid KTH avslutades 1901. Han praktiserade hos Gustaf  Wickman och 
ett par år på arkitektkontor i USA innan han startade egen verksamhet i Halm-
stad. Från 1911 var han så verksam som stadsarkitekt i Kristianstad, en post han 
kom att inneha fram till sin pensionering 1941. Dock fortsatte han att vara verk-
sam som arkitekt även efter detta, bland annat med utbyggnad av lasarettsområ-
det.  

Bland de första uppdragen som hamnade på hans bord var uppgiften att 
rita byggnader för lasarettet, ett arbete som fortsatte även efter hans pensione-
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ring. Håkanssons mest uppmärksammade byggnad ritades också under hans för-
sta tid som stadsarkitekt, nämligen Tekniska skolan med museum. Bland Håkans-
sons produktion märks också villorna, både stora enfamiljshus för övre medel-
klassen och enklare villor för mindre bemedlade. Mycket lite byggdes inne i 
stadskärnan under Håkanssons tid som stadsarkitekt och en förklaring till detta 
kan ha varit en avsiktlig hänsyn gentemot stadens äldre bebyggelse.9 Håkansson 
hade ett stort intresse för sten- och smidesjärnarbeten vilket kommer till uttryck i 
hans senare byggnadsverksamhet genom socklar och dörromfattningar i sten 
samt smidda fönstergaller och ankarjärn.  

 

Stationsbyggnaden 

Det ursprungliga stationshuset uppfördes 1865 efter ritningar av C Adelsköld. 
Byggmästaren var densamma som för stationshusen i Önnestad och Vinslöv, O 
Cedergren. Väster om stationen uppfördes en banhall vars östra fasader maskera-
des som lägre vidbyggnader åt norr och söder, se bilaga 1. I höjd med banhallens 
kortsidor låg två paviljonger. En jämförelse med ritningarna på Landskrona sta-
tion visar en snarlik uppbyggnad, se ritning på nästa sida. Både Kristianstad och 
Landskrona tillhörde typen ändstation och var de mest betydelsefulla stationerna 
på respektive sträcka varför en jämförelse mellan dessa två är belysande då rit-
ningar för Kristianstads station inte har kunnat lokaliseras.  

Stationsbyggnadens fasad åt öster fick en symmetrisk indelning med mitt- 
och sidorisaliter. Mittrisaliten kröntes av ett gavelparti medan sidorisaliterna hade 
ett rakt avslut. Gavelmotivet återkom även centralt på byggnadens kortsidor som 
krön på respektive utskjutande mittparti. Fasadens regelbundet placerade fönster-
axlar liksom lisener återkom i banhallens östfasad liksom i de två anslutande pa-
viljongerna. 

 

 
Bilderna visar stationsbyggnaden före ombyggnaden 1917. På den högra bilden syns även banhallens östra takfall som 
ansluter stationens södra fasad. När den högra bilden togs har varken den tredje paviljongen uppförts eller dörren på södra 
fasaden flyttats. 

                                              
9 Stadsarkitekternas epok – fyra porträtt, s. 152. 
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Fotografierna visar banhallens södra fasad samt en interiörbild som också visar stationsbyggnadens västra fasad som vid 
denna tid ser ut att ha varit putsad och avfärgad i en ljus kulör. Bilden är hämtad ur Regionmuseets arkiv. 

 
Byggnaden uppfördes i gult tegel med återkommande längsgående skift av rött 
tegel och sockel i natursten. Byggnaden hade en rik utsmyckning i ljust avfärgad 
puts vid hörn, takfot och i anslutning till dörr- och fönsterpartier. Taket täcktes 
av plåt. Takfoten framhävdes genom rik utsmyckning. Fasaden avslutades upptill 
av en rundbågefris följt av ett slätputsat band och däröver gesimsen krönt av ett 
bjälklag med en kannelerad fris.  

I mittrisalitens bottenvåning fanns en arkad om tre valv, ett tema som togs 
upp i fönsterpartiet däröver. Bottenvåningens fönster hade putsade omfattningar 
och nischer med rundbågeform. Övervåningens fönster skilde sig något åt. Ut-
med kortsidor liksom inom risaliterna hade fönstren mer arbetade utsmyckningar, 
åt öster inom kopplade rundbågar. Övriga fönster avvek formmässigt med en 
stickbågig avslutning och listutsmyckning likt bottenvåningens fönster. 

 
 
 

 
Claes Adelskölds planritning av bottenvåningen på Landskrona station med paviljonger och banhall. Ritningen stämmer 
väl överens med ”Plan af  Kristianstads station”, se bilaga 1 och antagandet att det är banhallens östra fasad som fyller 
utrymmet mellan stationsbyggnad och paviljonger.  Ritningen är hämtad ur boken ”Arbetsritningar öfver inom landet 
werkstälda jernvägs-byggnader” som finns hos Sveriges Järnvägsmuseum i Ängelholm. 
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Byggnaden är tidstypisk och följer en redan förekommande uppbyggnad med 
utskjutande mittparti och kortsidor som rymmer en enkel symmetrisk plan an-
vänd av exempelvis Edelsvärd. Exteriören avspeglar interiörens indelning i en 
central vestibul flankerad av väntsalar. Banhallen som döljs bakom stationshuset 
är ytterligare ett typiskt drag liksom paviljonger förlagda en bit från själva statio-
nen.10  

I anslutning till stationshuset uppfördes två tillhörande paviljonger. Pavil-
jongerna var uppvärmningsbara och den norra av dessa skall 1886 ha fungerat 
som förvaring för resgods. Av tillgängliga avbildningar framgår att det tillkom 
ytterligare en paviljong åt norr, uppförd 1886, som dock skall ha haft en före-
gångare på platsen redan vid slutet av 1870-talet. Ytterligare en förändring som 
framgår av det äldre bildmaterialet är att stationsbyggnadens södra fasad hade en 
centralt placerad dörr. Denna bytte senare plats med fönstret öster om. Av äldre 
avbildningar framgår att den tredje paviljongen uppfördes innan dörren förflytta-
des, alltså efter 1886. Möjligen hör förändringen samman med reparationsarbeten 
1906 då stationsbyggnaden med tillhörande vidbyggnader förutom vestibul skall 
ha inrymt tre väntsalar, expeditionslokaler, ett lamprum, tre boningsrum och av-
träden.11 

Bottenvåningen rymde förstugor tillsammans med nio rum och på den övre 
våningen fanns förutom förstugor sammanlagt elva rum och ett kök. På vinden 
fanns ett bostadsrum. Respektive rums användning och placering är oklart men 
en jämförelse med samtida stationsbyggnader vid tiden bör ge en uppfattning om 
hur dispositionen kan ha sett ut. Väntsal, expeditionslokaler och en lägenhet skall 
dock ha funnits bland rummen.12  
 

 
Adelskölds planritning av ovanvåningen på Landskrona station. Den vänstra delen samt mittpartiet utgörs på ritningen av 
”Embets-lokaler” och ”Directionsrum” medan den högra utgör bostadsdel. Det är svårt att göra någon mer ingående jämfö-
relse mellan stationernas rumsdisponering i Kristianstad och Landskrona baserat på det tillgängliga materialet men uppdel-
ningen i en privat och i en tjänstedel bör även gälla för Kristianstad. Ritningen är hämtad ur boken ”Arbetsritningar öfver 
inom landet werkstälda jernvägs-byggnader”. 

                                              
10 Stationshus järnvägsarkitektur i Sverige, s. 124. 
11 Gamla Kristianstad och Åhus, s. 247. 
12 Ibid. 
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Stationsbyggnaden sedd från sydost samt från spårsidan efter tillbyggnaden. Bilderna är hämtade ur Regionmuseets arkiv. 

 
Stationshuset som Christianstad - Hessleholms Jernvägs AB låtit uppföra blev så 
småningom för litet för verksamheten. Järnvägen befann sig i en expansiv fas och 
ytterligare linjer tillkom efter hand. Den ökade trafiken krävde mer ändamålsenli-
ga lokaler. Tankarna på en ombyggnad av stationshuset berörs i ett betänkande 
redan vid sekelskiftet 1900.  

Stadsarkitekten P L Håkansson ritade tillbyggnaden som uppfördes 1917. 
Denna anslöt i mycket till föregångaren både avseende material och även avseen-
de formspråk. Den ursprungliga stationsbyggnaden tillbyggdes åt norr med en 
byggnad som storleksmässigt i princip motsvarade den befintliga. I samband med 
detta revs banhallen tillsammans med de två paviljongerna. Tunnlar grävdes un-
der spåren och tre tunnelöverbyggnader tillkom vid nedgångarna till dessa. Det 
finns bevarade ritningar på tunnelbyggnader som stämmer väl överens med de 
överbyggnader som kom till utförande, se bilaga 3.  

Vid tillbyggnadsarbetena gjordes exteriört mindre förändringar avseende 
befintlig byggnad. Mittrisalitens gavelmotiv byggdes om till ett rakt avslut och 
bottenvåningens arkad som tidigare hade varit öppen åt öster slöts genom mon-
tering av en dörr flankerad av fönster.  

I direkt anslutning till den ursprungliga byggnadens norra risalit uppfördes 
den nya vänthallen som lyftes fram ur byggnadskroppen genom ett mjukare 
formspråk med drag av jugend. I fasaden norr härom går fönstersättning liksom 
formspråk tillbaka på Adelskölds föregångare. Till och med bottenvåningens gjut-
järnsfönster kopierar förlagan. På bottenvåningen inrymdes förutom väntsal även 
telegraf, utrymme för stins samt toaletter. Den övre våningen inreddes som bo-
stad med bland annat sovrum, matrum, kök och jungfrukammare. Hur Adels-
kölds del skall ha inretts i samband med ombyggnaden är enbart känt i arkiven 
avseende bottenvåningen. Hit förlades utrymmen för gods, biljettkontor samt 
personalutrymmen. 

Stationsbyggnaden förblir i C H J: s ägo fram till förstatligandet 1944. Un-
der 1900-talet sker relativt små förändringar avseende fasaden. Den största änd-
ringen är byte av fönster under 1980-talet tillsammans med byte av skärmtaket åt 
väster. Skärmtaket har troligen ersatts vid två olika tillfällen, senast under 1990-
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talet. Förändringen dessförinnan gjordes någon gång mellan åren 1944 och 1983. 
Åtgärden innebar att skärmtaket kortades av betydligt samtidigt som det förenk-
lades både avseende upphängning och formspråk. Förändringar företas även i 
byggnadens absoluta närmiljö. Under 1983-84 fylldes nämligen gångtunnelsyste-
met igen och i samband med detta flyttades ett av tunneltrapphusen till Järn-
vägsmuseet. En del av ett av trapphusen fick ny användning som materialbod 
medan de övriga revs.  

Avseende interiören har dock mycket hänt sedan förstatligandet och en för-
sta ombyggnad skedde troligen redan 1946 då de tidigare utrymmena för telegraf  
och stins byggdes om, se bilaga 2. Senare under 1900-talet har denna del av bygg-
naden, den norra, hyst både nattklubb och caféverksamhet vilket inneburit ytter-
ligare ombyggnader och nedtagning av ursprungliga väggar. Idag är vindsvåning-
en inredd till kontor i byggnadsdelen norr om väntsalen men det finns inget be-
lägg i arkiven på huruvida utrymmet har varit inrett från början. 

Bottenvåningen i Adelskölds stationsbyggnad har kraftigt förändrats genom 
ombyggnad, enligt muntlig uppgift under 1980-talet. Dock framgår det av rit-
ningar att merparten av väntsalen samt utrymmena söder därom bibehöll samma 
plan sedan 1917 åtminstone en tid efter att biljettkontoret flyttat till sin nuvaran-
de placering. Den övre våningen bevarar i vissa delar en äldre planlösning medan 
delar byggts om till kontorslandskap. 

Ljunggrens verkstads AB som under slutet av 1800-talet var en av de större 
industrierna i Kristianstad började år 1865 att tillverka järnvägsvagnar för C H J: s 
räkning. Intressant att notera i sammanhanget är att även gjutjärnsfönstren i sta-
tionsbyggnaden är tillverkades vid samma verkstad.13 

 

 
Bilden är tagen 1944 och visar en vy över spåren och Kristianstads stationsbyggnad, notera de tre tunnelöverbyggnaderna, 
den västra inringad. Bilden är hämtad ur C H J Christianstad-Hessleholms Jernväg 1865-1990. 

                                              
13 CHJ Christianstad-Hessleholms Jernväg 1865-1990, s. 7. 
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Odaterade bilder som visar P L Håkanssons väntsal. Bilderna är troligen tagna relativt snart efter att byggnaden uppförts. 
Biljettkontor med köräcken finns kvar tillsammans med de ursprungliga bänkarna i tidstypisk stil. Vidare kan den tidigas-
te golvbeläggningen skönjas i form av plattor i keramiskt material. Bilder ur Regionmuseets arkiv. 

 

 

 
 
 

 
Fotografiet är taget 1933 och visar tågexpeditionen som den såg ut vid denna tid. Bilden är tagen åt väster och utanför 
fönstret skymtar skärmtakets dekor i gjutjärn. Utseendet med ett fönster och tambur (dörren till höger i bild) norr om 
stämmer med P L Håkanssons planritning från 1917. På ritningen benämns rummet ”Telegraf ”. Bilden är hämtad från  
C H J Christianstad-Hessleholms Jernväg 1865-1990. 
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På väggen i källarnedgången i norr hänger denna skylt som bör syfta på den bufféservering som fanns i stationsbyggnaden. 

 

   
De odaterade fotografierna visar buffén som öppnade i stationen 1931. Utrymmet benämns ”1:sta kl väntsal” på P L 
Håkanssons planritning. Bilderna är hämtade ur Regionmuseets arkiv.
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På bilderna syns några av de omsorgsfullt utförda byggnadsdetaljerna i det östra skärmtakets undertak, dörrar med beslag-
ning och partier med bearbetad sten och puts. 

Beskrivning av stationsbyggnaden 

Exteriör  

Kristianstads centralstation är byggd i två etapper. Den äldsta byggnadsdelen, 
stationens södra byggnadskropp, färdigställdes 1865 enligt ritningar av C A 
Adelsköld. Den yngre byggnadsdelen stod färdig 1917 och är ritad av P L Hå-
kansson. 

Blickfånget på stationsbyggnadens huvudfasad mot Västra Boulevarden och 
Trefaldighetskyrkan är byggnadens nuvarande huvudentré till väntsalen. Entrén 
tillhör Håkanssons tillbyggnad från 1917 och är genomförd i återhållsam jugend-
stil. En kraftig mittbåge omramar väntsalens stora fönster mot öst och entréparti-
et täcks av brutet säteritak, täckt av kopparplåt. Tre pardörrar leder in i stations-
byggnaden. Entrédörrarna, deras omfattningar och spröjsningar samt smidesde-
taljerna är ursprungliga. Innanför de gamla dörrarna sattes moderna automatiska 
skjutdörrar i samband med restaureringen 1992. 

 

      
Från vänster visas mittrisaliten i Adelskölds del med den tidigare öppna arkaden i bottenvåningen följt av detaljbilder av 
gjutjärnsfönster och fönster inom kopplade rundbågar. 



 
Kristianstads station – antikvarisk förundersökning  

23 

Ett skärmtak skyddar huvudentrén. Taket bärs upp av två låga tornbyggnader 
med kupoltak. Undertaket är ursprungligt och belagt med dekorativa fält av grå-
målad pärlspont. Skärmtaket på bangårdssidan byttes till ett nytt 1992. 

Centralstationen är byggd på en sockel av krysshamrad granit i rödgrå nyan-
ser. De gula och röda tegelskiften (omväxlande 5 gula, två röda skift) förbinder 
alla fasader i horisontella linjer. Risaliter, både mitt- och hörnrisaliter, avslutas 
med slätputsade lisener. Fasaderna tvättades, omfogades och målades senast 
1992. Idag är de slätputsade partierna avfärgade i två olika ljusa, röd-beige kulö-
rer. Fönster och dörrar är av varierande ursprung och genomförande. Dessa no-
teras senare i denna rapport under rubriken Sammanfattande analys – värden att vär-
na. 

 
 
 
 

      
 

   
 

I de två övre bilderna visas stationsbyggnaden av idag sedd från öster respektive nordväst. Den vänstra bilden visar övervå-
ningens originalfönster och på den högra bilden syns bytta fönster på övervåningen på fasad i sydost. Därunder visar bilderna 
dörröppningar på den västra sidan i Adelskölds del samt entrépartiets dörrar i öster ritat av P L Håkansson. På fotografiet 
längst till höger avbildas de små originalfönster som sitter i de två tornen i anslutning till östra entrén.  
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Interiör 

För att förtydliga vilka utrymmen som beskrivs i texten nedan har planritningar 
för botten- och ovanvåningen bearbetats och färglagts.  
 

Bottenvåning  

 

Planritning över bottenvåningen där utrymmena som beskrivs i texten nedan har fått nummer och färglagts. De bruna 
partierna omnämns i texten nedan under rubriken Övriga utrymmen. Ritning från FOJAB arkitekter. 

 

 
Rum 101  
Väntsalen 

Väntsalen är stationsbyggnadens bäst bevarade interiör. Senast restaurerades den 
1992. Karakteristiska delar är väggarnas mönstermurade tegelpartier och de vita 
fogarna som framhäver tegelmönstret, de två granitpelarna, mörkbrunt innertak 
med konsoler, dörr- och fönsterpartier samt jugendlampan, högst sannolikt ur-
sprunglig. 
 
 
 

   
Bilderna visar väntsalen med mönstermurade väggar, granitpelare, mörkbrunt innertak och jugendlampa. 
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Rum 106 

Gamla väntsalen för första klass 

Golv lagt med klinker – rött och ljusgult. Olika ”lagningar” visar rumsindelningar 
från olika tider. Klinkern är lagd diagonalt och rakt, beroende på utrymmet. Olika 
klinkersorter förekommer. Golvet förmodligen i sin helhet sekundärt, äldre foto-
grafier visar ett brädgolv som syns under buffétbordet. Väntsalen övergick till att 
bli buffé 1931 då restaurangsvagnsverksamheten mellan Kristianstad och Malmö 
upphörde. Buffén fanns kvar i nästan 50 års tid. 

Golvlister ersätts av bröstpanel bestående av speglar infällda i ramverk och 
profilerade lister, panel är målad med svart färg som tydligen är sekundär (jmf. 
med äldre fotografier). Bröstpanelen är ursprunglig och finns kvar på de väggpar-
tier som aldrig blivit ombyggda. I väggen mellan rum 106 och 107 finns en öpp-
ningsbar lucka i bröstpanelen längst ut mot väst. En grundlig färgundersökning 
avslöjar förmodligen de ursprungliga färgerna på bröstpanelens olika delar.  

Väggarna är putsade och vitmålade med släta putsytor upptill, de lägre 
väggpartierna har grov, förmodligen sekundär puts. Mötet mellan vägg och tak är 
mjukt rundat vilket visar ursprungliga anslutningar. Mellan de putsade väggparti-
erna sitter svartmålade, synliga bjälkar. Även fönster- och dörromfattningar är 
svartmålade. Överliggande taklister löper på väggarna ca 4 dm nedanför taket och 
dessa är svart- och gråfärgade. Taken är putsade och vitmålade med något grova 
putsytor. 

Fönster utgörs av äldre typ, mot öster (Västra Boulevarden). Ursprunglig 
innerdörr mot väntsalen, där smygen är dekorerad med sekundärt spegelglas 
(finns ej med i äldre bilder). En dörröppning mot väst, tidigare damtoalett, för 
orientering se bilaga 5, är täckt med spegelglas. Ytterdörr mot bangården är lik 
andra ytterdörrar i denna byggnadsdel. Element mot kyrkan och mot bangården 
är av äldre typ, med ”tassar”, och är tydligen ursprungliga. 

Mellan rum 106 och 107 finns sekundära, ombyggda öppningar mot östra 
och västra ytterväggar. Ovanför dessa ligger moderna I-bjälkar av stål. Moderna 
ventilationstrummor och installationskanaler löper under taket. 

 

      
På den vänstra bilden visas en vy åt nordväst genom rum 106. På de följande bilderna avbildas bröstningspanelen samt 
dörren som förbinder rummet med väntsalen. 
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Rum 107 
Gamla telegrafen med biutrymmen 

 

   
Bilderna visar vyer genom rum 2 åt nordost respektive sydväst. 

 
Golvet täcks av klinker, till största delen i ljust gul kulör, men med inslag av mör-
kare gult mot brunröd. Klinkern är lagd i olika riktningar vilket bör ha att göra 
med skiftande planlösningar och rumsfunktioner. En del av dessa hör troligen 
samman med ändringar gjorda i samband med SJ:s övertagande av C H J, se bila-
ga 2. En del av en äldre golvlist finns utmed den östra väggen medan övriga golv-
lister utgörs av moderna nytillverkade standardlister tillverkade efter äldre profi-
ler. Vägarna är putsade och målade vita, den norra väggen är delvis klädd med grå 
och svarta skivor i stenmaterial. Taket är vitmålat och i mötet med väggen är 
övergången mjukt rundad.  

Utmed en del av den östra väggen sitter en äldre svartmålad bröstning likt i 
rum 106, se bild nedan. Bröstningens höjd överensstämmer med nivån på fönst-
rens underkant. Bröstningen har en relativt låg profilerad sockel. Släta speglar 
med liggande rektangulär form omsluts av ett profilerat ramverk. Speglarna pryds 
av hålkälsprofil i mötet med omgivande ramverk. Avslutningen upptill utgörs av 
en slät yta följt av en list med enkel profil.  
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Ut mot bangården sitter nya fönster med kopplade bågar utan spröjs. En äldre 
fönsterbänk i original återfinns i anslutning till det södra av dessa. Fönsterbänken 
har en profilerad framsida med en mjuk karnis. På den östra väggen sitter gjut-
järnsfönster i originalutförande. Fönstren har enkla bågar med rundad avslutning 
upptill. Fönstren har ett spröjsverk med tolv rutor, de övre rutorna har en rundad 
övre avslutning och dessa kröns av två rundlar. Moderna innanfönster med ett 
helt glas i bågen sitter monterade i karmen. En modern standarddörr sitter ut 
mot trapphuset i norr och mot bangården finns en spegeldörr med glasat övre 
parti och överljus. Överljuset har en rundad avslutning upptill och är spröjsat i 
tolv rutor.  

Inredningen i rummet utgörs av en bardisk klädd med klinkers i grå kulör 
och placerad mot den norra väggen. Rummet är öppet mot angränsande rum i 
norr och söder.  I anslutning till rummet finns fyra mindre utrymmen med skilda 
funktioner. I direkt anslutning till utgången till trapphuset finns två skrubbar var-
av en fungerat som toalett. Av de två övriga utrymmena är ett helkalkat och det 
andra har vitmålade tegelväggar.  

 
Rum 108  

Gamla stinsen, herrtoaletten och pissoaren 
 

   
Vy genom rum 3 mot norr respektive mot söder med trapp upp till andra våningen. 

 
Golvet är något förhöjt i förhållande till angränsande rum 107 och utgörs av ett 
trägolv. Golvlisten är en planka med slät yta utan profil. En del klinkergolv före-
kommer även här, möjligen sekundära golvpartier. Väggen åt väster täcks av en ca 
1,70 m hög bröstning uppbyggd av bräder och spånskivor och här ovan är väggen 
putsad och vitmålad. I toaletten mot nordost finns kakelklädnad på väggarna, 
sekundär. Svartmålat kakel finns i utrymmen mot norr – dessa utrymmen har 
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ursprungligen varit herrtoalett. Den ursprungliga väggen mot söder, mot trapp-
huset – ”pissoarväggen” – har en putsad bröstpanel, även denna är svartmålad. 
På denna vägg syns två ventilationsluckor, även dessa ursprungliga. Väggarna 
slätputsade tegelmurar, vitmålade. Taket är vitmålat och i mötet med väggen är 
övergången mjukt rundad. Ut mot bangården sitter ett nytt fyrluftsfönster med 
kopplade bågar utan spröjs. Fönstret har en rundad avslutning upptill. Fönstren 
mot norr, väst och öst är av äldre typ, förmodligen ursprungliga. Två gamla, ur-
sprungliga dörrar finns på den norra väggen. En stor del av rum 108 upptas av 
en trapp av modernt snitt vilken förbinder rummet med våningen ovanför. En 
sekundär bardisk finns mot norr. Entrén och toaletten mot nordost är sekundära. 
 
 

     
Bilderna visar det södra trapploppet belagt med terrazzo, notera att planstegens trappnosar är profilerade samt handledaren 
med mjukt rundade former och avslut. Ett av fönstren i trapploppet med originalkarm. 

 
Övriga utrymmen 

Den södra delen av Kristianstads centralstation är byggnadens äldsta del. Denna 
del av stationen har genomgått många ändringar av interiören och mycket av ur-
sprunglig gestaltning är antingen helt borta eller täckt av moderna material, se 
bild under bilaga 9.  

Vissa byggnadsdetaljer är dock fortfarande synliga, såsom avrundade an-
slutningar mellan tak och väggar – dessa skvallrar om ursprunglig rumsindelning. 
Några fönster och fönsteromfattningar, gjutjärnskolonner, takbjälkar samt frag-
mentariska men sannolikt ursprungliga golvytor finns synliga i södra byggnadsde-
lens bottenvåning, se planritning på föregående sida, brunmarkerat utrymme ut-
med bangården. Vidare bibehåller trapploppet en äldre karaktär i golvlister, 
trappsteg, handledare och räcke i anslutning till fönster, brunmarkerat utrymme 
utmed södra gaveln. 
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Delar av det praktfulla taket är synligt inne i ett förvaringsutrymme utmed spårsidan. Taket är prytt med profilerad listut-
smyckning och tandsnitt. Det bärs upp av en synlig kolonn i gjutjärn. Enligt muntlig uppgift finns ytterligare en kolonn med 
synlig placering. 

    
Delar av terrazzogolvet med meanderfris är synligt i ett av utrymmena utmed västra sidan av byggnaden. På P L Håkans-
sons ritning från 1917 hyser utrymmet ilgodsmagasin men på hans tidigare ombyggnadsritning från 1916 benämns utrym-
met vestibul. Utrymmet finns centralt i byggnaden och bör ursprungligen ha fungerat som väntsal/vestibul. 

   
Bilderna visar äldre bevarade spår i den södra delen, Adelskölds byggnadsdel. Vänster: en båge som indikerar en tidigare 
öppning, mitten: en pelare är synlig intill fönstret, ett spår efter den tidigare arkaden, höger : äldre ventiler. 
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Ovanvåning 

 
Planritning över övre våningen där utrymmena som beskrivs i texten nedan har fått nummer och färglagts. Ursprunglig 
ritning av P L Håkansson 

 
 

Rum 201 
Gamla sovrummen med garderober 

 

   
Bilderna visar vyer åt öster respektive väster. 

 
Rummet har ett lackat trägolv med bräder lagda i två olika riktningar, vilket för-
klaras av att det tidigare har varit två separata rum. Hörnen är gerade samman. 
Golvlisterna är av äldre modell med rik profilering. En kort stump av en list med 
en annorlunda, vid en inbördes jämförelse mindre rik, profil finns utmed den 
norra mellanväggen. Listerna är svartmålade. Väggarna är putsade och vitmålade, 
i mötet med taket är övergången mjukt rundad. Taket är vitmålat och utgörs av 
puts på vassmatta. Delar av taket är sänkt på ett parti i söder och här sitter infäll-
da spotlights. 
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Bilderna visar ett av de fyra fönstren ut mot vänthallen följt av en detaljbild av fönsterbänkens rika profilering och slutligen 
golvlisten med en del av rummets brädgolv synligt. 

 
Ut mot bangården sitter två nya fönster med rundad avslutning upptill. Fönstren 
har två kopplade bågar utan spröjs. Ut mot öster är de två fönstren äldre, troligen, 
originalbågar. Fönstren har kopplade bågar och två lufter, den övre med rundad 
avslutning upptill. De nedre yttre bågarna har nio rutor per luft och de övre fem 
rutor. De inre bågarna har hela glas. Äldre munblåst glas förekommer tillsam-
mans med nyare. Det äldre glaset sitter till övervägande del i de yttre bågarna. De 
äldre fönstren har karmar liksom fönsterbänkar i original med en profilerad fram-
sida med en mjuk karnis.14 På den södra väggen sitter fyra små fönster ut mot 
vänthallen, försedda med dekorativa smidda galler. Bågar liksom listomfattning är 
i originalutförande medan glaset är sekundärt. Fönster samt fönsterbänk är vitmå-
lade. Under fönstren sitter sektionsradiatorer utan tassar. 

Mot norr och söder har rummet öppnats och dörrar liksom tillhörande lis-
ter saknas. I det nordvästra hörnet finns en sekundär skrubb med en äldre återan-
vänd spegeldörr som bör vara samtida med byggnaden. Övrig inredning i rum-
met utgörs av en vitmålad bardisk byggd i tegel som står utmed den södra väg-
gen. 

 
 

                                              
14 Karnis – en profil med S-form. 
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Vyer genom rum 202 mot öster, på P L Håkanssons ritning benämnt vardagsrum samt mot norr genom det gamla mat-
rummet och serveringsrummet. 

 
Rum 202 

Gamla matrummet och vardagsrummet 
Golv är av mörkbetsad och lackad furu, det sekundära dansgolvet täcks av plast-
plattor. Golvbrädorna är möjligen ursprungliga, de har samma dimensioner som 
gamla golv på stationsvinden. Golvlist är i svartmålad, profilerat listverk. Listerna 
är enhetliga överallt i utrymmet förutom kring väggstumpen mot gamla sovrum-
met i sydväst. Väggarna är putsade och/eller täckta med vävtapet, vitmålade. Ta-
ket avslutas med mjuka avrundningar mot väggarna. Taken är vitmålade och un-
der dem löper sekundära installationer och nedsänkningar. En avlastningsbjälke i 
obehandlat virke blev synlig när väggen mellan gamla matrummet och vardags-
rummet togs bort. 

Två äldre fönster med sex ljus finns mot öster. Bågar och karmar är målade 
i vitt och grönt. Mot väst, bangården, finns tre nyare fönster. De är dubbelkopp-
lade med två glas (1 fönster mot syd) eller tre glas (2 fönster mot norr). Bågar och 
karmar är målade i vitt och grönt. Fönsterbänkar mot öst är ursprungliga (samma 
typ som i pigrummet), profilerade och vitmålade. Fönsterbänk mot väst är av 
vitgrå marmor. 

Radiatorer av äldre typ finns på väggarna mot öster (två stycken) och väster 
(tre stycken). Dessa är silverfärgade. Två ursprungliga ventilationsluckor på väg-
gen ovanför den sekundära trappan visar placeringen av två skafferier i server-
ingsrummet mellan kök och matsal. Detta rum finns inte längre kvar. 

Väggen bakom trappan (mellan ursprungliga vardags- och matrum) har en 
öppning som idag fylls av glastegel i genomskinligt och blått glas. En sekundär 
scen för DJ finns i vardagsrummets nordöstra del som tidigare inrymt en toalett. 

 
1 
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Rum 203 
Gamla köket 

De gråfärgade, sekundära golven är belagda med klinker (i nuvarande toalett) och 
betong (i nuvarande toalettbås). Väggar är i vit, blå och guldfärgad kakel, sekun-
dära. Sänkta tak är sekundära, av skivmaterial och spegelglas. Vitputsat tak är syn-
ligt i sina ställen högst upp ovanför nedsänkningarna – detta är ett ursprungligt 
tak. 

Stickbågigt parfönster finns mot norr, möjligen ursprungligt. Detta har vit-
målade karmar och bågar. Smala rundbågiga, sekundära fönster finns mot ban-
gården. Ytterbågen är blåmålad på insidan, fönstret har vita karmar och bågar för 
övrigt. Fönsterbänk mot väst och norr är av gråvit marmor (som i matrummet). 
Alla mellandörrar är sekundära. Äldre radiator finns på väggen mot norr, inbyggd 
bakom sekundär toalettvägg. 

 
 

 

         
Till vänster syns rum 203 som senast fungerat som toalett. Den högra bilden visar fönstret i rum 204. 
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Bilder från rum 204 som visar parställda fönster samt fönsterbänk i original. 

 

Rum 204 
Gamla pigkammaren 

Golvet är täckt med rödflammigt linoleum, originalgolvet är inte synligt. Enkla 
golvlister i trä är gråmålade. Väggar är vitmålade och täckta med vävtapet. Taket 
är vitputsat och försedd med avrundningar mot väggarna. Ventilationskanalen 
mot syd är sannolikt samtida med taket.  

Två ursprungliga fönster med vitmålade karmar och bågar finns mot öst. 
Svagt rundbågigt parfönster mot norr är möjligen ursprungligt. Fönstret är försett 
med vitmålade karmar och bågar. Fönsterbänkar är av trä, den östra profilerad 
som i vardagsrummet, den norra i enkelt utförande utan profiler, möjligen sekun-
därt. En äldre radiator finns mot öst, två inbyggda väggluckor mot norr, möjligen 
sekundära.  

I toaletten mellan kök och pigrum finns ett smalt fönster mot norr. Detta är 
försett med fönsterbläck i vit marmor. Sänkt paneltak är sekundärt. I hallen mel-
lan kök och pigrum syns rundavslutat tak mot öst och väst.  
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På bilderna syns bevarade byggnadsdetaljer och –material i det norra trapploppet som handledare, sektionsradiator, linole-
umgolv och terrazzobeläggning. 

 
Rum 119 
Trapplopp 

 
I trapploppet mellan våning 1 och 2 är trapp och vilplan belagd med terrazzo, 
vilket också utgör sockel. Väggarna är putsade och målade med en mörkare 
bröstning i brunorange och däröver en svag aprikos kulör. En grå kulör framträ-
der under dagens färg på ett parti där putsen spruckit upp Den övre delen av 
väggen har underliggande färglager i grå och gul/gulvit kulör. Handledare i trä 
finns dels i funkismodell dels i en yngre enklare modell. På vilplan i anslutning till 
våning 2 sitter en ståldörr på vardera norra respektive södra väggen.  

Trappen upp från våning 2 till vinden har ett enklare utseende i gjuten obe-
handlad betong. Vilplanet på vindsvåningen är täckt med linoleumplattor. I detta 
utrymme sitter vitmålade släta golv- och dörrlister av modernt snitt. På norra 
respektive södra väggen sitter en modern dörr i lackat trä, stlilmässigt hemmahö-
rande kring mitten av 1900-talet.  

Trapploppet får ljus från ett modernt takfönster i dess övre del och i övrigt 
från ett äldre originalfönster med stickbågigt avslut upptill. Fönstret har två kopp-
lade bågar med tre rutor per luft. I en nisch mellan våning 1 och 2 står en äldre 
vitmålad sektionsradiator på tassar. 

Trappen ner till källarvåningen är i obehandlad betong. Planstegens trapp-
nos är omsorgsfullt utsmyckad med en profil med karnisform. Väggarna är put-
sade och målade. 
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Detaljbild av fönster med äldre fönsterbänk och –karm. På den högra bilden syns ett av rummen med bibehållen planlösning 
och takhöjd samt pardörrar in till angränsande rum i fil. 

 
 

Övriga utrymmen 
Rumsindelningen på södra delens andra våning kan fortfarande läsas med hjälp 
av takavslutningar. Här finns kvar pardörrar mellan herrskapsrummen mot väst 
och vittnar om en bekostad bostad som förmodligen byggdes för stationsmästa-
ren och hans familj. Ett par likadana dörrar förvaras på stationsvinden. 

Profilerade golv- och dörrfoder, fönster med profilerade karmar och bän-
kar, fyllningsdörrar och sektionsradiatorer är samtliga äldre bevarade byggnadsde-
taljer.   

 
 
 

      
Bilderna visar ett axplock av bevarade äldre byggnadsdetaljer som går att hitta på den andra våningen i den södra delen av 
stationshuset. På bilden längst till höger syns dörröppning med lister och därbakom en liten skrubb. 
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Den nordvästra delen av vinden inredd för kontorsändamål. 

Källare och vind 
Källaren under den södra delen är otillgänglig krypgrund. De tillgängliga rummen 
mot gavlarna är av normalhöjd och används eller har används som förråd eller 
som tekniska utrymmen. Några av rummen har målats i omgångar, sannolikt ef-
ter vatten- och fuktskador.  

Vinden ovanför hela byggnaden är endast delvis, mot norr, inredd som kon-
tors- och mötesutrymmen, förmodligen under efterkrigstiden, se bilder nedan. 
Takfönster har tillkommit, likaså linoleummattor/plastmattor och moderna skiv-
material i väggar och tak. Största delen av vinden är dock en obyggd kallvind där 
några rum för arkivering har inretts. 
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Bilderna visar ett av arkivutrymmena placerat i den norra delen av stationsbyggnaden samt rundfönster synligt inifrån 
vinden. Ribborna som bildar en kvadrat framför rundfönstret är intressant att notera. På rundfönstrets plats satt ursprung-
ligen en klocka och ribborna kan eventuellt utgöra resterna efter ett fundament till urverket. 

 
I höjd med mittrisaliten syns att andra våningens innerväggar åtminstone på den-
na del är uppbyggda av stående plank som klätts med diagonalt spikade ribbor 
som underlag för puts.  

Tapetrester hittades på den södra gavelväggen vilket tyder på att denna del 
har varit inredd och det bekräftas också av brandförsäkringshandlingar.15 Av res-
terna att döma är det en papperstapet, en s.k. gobelängtapet, i en kraftig färgskala 
och med ett geometriskt mönster som har textilkaraktär. Tapeter av denna typ 
blir populära under slutet av 1800-talet och förekommer ända fram till 1930-talet.  

Där taket hade sänkts på ett parti av vinden är det fortfarande möjligt att se 
det äldre innertaket som utgjordes av vitavfärgad puts på vassmatta. 
 

                                              
15 Gamla Kristianstad och Åhus s 247 
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Sammanfattande analys - värden att värna 

I följande punktlista lyfts de allra värdefullaste arkitektoniska elementen fram 
som konkreta värden att värna. Vissa skyddas redan i olika grad av byggnadsmin-
nesförklaringen från 2003. Det är dock värdefullt att, som underlag till de kultur-
historiska värdena och den följande konsekvensbeskrivningen, även mer konkret 
belysa kvaliteterna.  

Exteriör 
• Sammanhållen och enhetlig arkitektur skapad genom P L Håkanssons 

omsorgsfulla arkitektoniska språk. 
• Materialval såsom de växlande tegelskiften och målad slätputs som lisener 

och omfattningar. Genomtänkt användning av natursten i sockel och 
dörromfattningar tillsammans med smidesdetaljer.  

• Gjutjärnsfönster i original och tillverkade vid Ljunggrens verkstad i Kristi-
anstad. Byggnadens originalfönster från skilda tider.  

• Entrédörrar ritade av P L Håkansson. 
• Det östra skärmtaket med panelklätt undertak.  

 
Interiör 

• Väntsalen enligt byggnadsminnesförklaringen. 
• Bevarad äldre fast inredning i P L Håkanssons tillbyggnad såsom bröst-

ningar i trä, kakel och puts. Eventuellt kan det även finnas äldre bröst-
ningar bakom nuvarande beklädnad av skivmaterial (rum 108 mot väster 
respektive norr). Bjälkimiterande listverk i rum 106 i anslutning till bröst-
ningen.  

• Trägolv i rum på den andra våningen i P L Håkanssons tillbyggnad.  
• Dörr med bevarad smyg mellan rum 106 och väntsalen. 
• Bevarade äldre innerdörrar i Adelskölds stationsbyggnad. 
• Bevarad äldre fast inredning i form av fönsterbänkar, fönster-, dörr- och 

golvlister i hela byggnaden.    
• Mellanvägg i rum 106 med bevarat hörn åt gamla damtoaletten. 
• Bibehållen rumshöjd med innertak med rundad anslutning mot väggen i 

hela byggnaden. 
• Trapplopp i söder och i norr med välgjorda byggnadsdetaljer från skilda 

tider. 
• Kolonner i gjutjärn med tillhörande bjälklag med tandsnitt i den äldre de-

len av stationsbyggnaden.  
• Det fragmentariskt bevarade golvet i Adelskölds väntsal. 
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Kulturhistoriska värden 

Dokumentvärde  

Byggnadshistoriska värden 
Den ursprungliga stationen i Kristianstad, ritad av C Adelsköld, uppfördes efter 
en vedertagen idé om hur en ändstation på en järnvägslinje skulle gestaltas. Där 
ingick en uppskattning av nyttjandegraden då det inte var möjligt att veta hur om-
fattande trafiken i framtiden skulle komma att bli. Tillbyggnaden, signerad av P L 
Håkansson, vittnar om en utveckling av ökad järnvägstrafik. Fler järnvägslinjer 
byggdes och Kristianstad blev en järnvägsknut runt vilken sju linjer sammanstrå-
lade.  

Centralstationens byggnadshistoria framträder med tydlighet. Byggnadens 
exteriörer är välbevarade och upplevs som genuina. Den ursprungliga stations-
byggnaden och den drygt 50 år yngre tillbyggnaden visar påtagligt de två bygg-
nadshistoriska etapper som format stationen i Kristianstad. 

 
Arkitekturhistoriska värden 

P L Håkansson använder sig av samma material som Adelsköld men tar material-
användningen ett steg längre vilket både är utmärkande för tidsperioden och för 
arkitekten själv. I Håkanssons gestaltning och arkitektoniska uttryck syns en om-
sorg om detaljer i till exempel naturstenens bearbetning, väntsalens mönstermu-
rade väggpartier och användandet av dekorativa järndetaljer.  

Stationsbyggnaderna utmed sträckor som Adelsköld var överingenjör för är 
slående lika vilket har sin förklaring i användandet av en form av typritning som 
fanns i tre olika storlekar/utföranden och använd beroende av stationens dignitet. 
I detaljutförandet skiljer sig dock byggnaderna åt vilket förklaras i att skilda 
byggmästare/ingenjörer var ansvariga för själva uppförandet.  

Kristianstads centralstation är en byggnad med nästan 150-årig historia 
bakom sig. Den äldre delen, ritad av C Adelsköld, vittnar om sin tids järnvägsarki-
tektur och stationens dignitet som ändstation och centralstation i en residensstad. 
Stilen, den återhållsamma nyklassicismen, är kännetecknande för tidens stations-
bebyggelse. P L Håkanssons tillbyggnad från 1917 är karakteristisk för hans verk-
samhet som stadsarkitekt. Han visar stor respekt för den befintliga byggnaden 
och återanvänder 1800-talsbyggnadens formspråk samtidigt som han känsligt 
tillfogar ett eget uttryck i väntsalens gestaltning med drag av jugend. 

Håkanssons tillbyggnad följer dock minutiöst det arkitektoniska språk som 
Adelsköld skapade. Håkansson underordnar sitt arkitektoniska formspråk, sina 
dimensioner, materialval och detaljutförande Adelskölds förlaga. Helheten med 
de två byggnadsdelarna är ovanligt enhetlig och harmonisk.  
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Samhällshistoriska och socialhistoriska värden 
Kristianstad upphörde att vara en sluten fästningsstad 1849 och strax därefter 
revs vallarna och utrymme frigjordes för staden att växa på. Staden blir härige-
nom mer tillgänglig för borgerlig verksamhet som handel och industri. Järnvägen 
är både ett uttryck för denna samhällsförändring och en förutsättning för stadens 
vidare utveckling. 

Området öster om stationsbyggnaden och söderut bär fortfarande prägel av 
dåtidens ambitioner. Västra Boulevarden, som lades ut sedan vallarna börjat rivas, 
har tillsammans med byggnaderna en representativ karaktär som manifesterar en 
ny period i stadens historia. Under andra halvan av 1800-talet uppförs flera of-
fentliga byggnader vid sidan av centralstationen samtidigt som flera industrier 
grundas. Ett exempel på en av dessa industrier är Mårten Pehrssons Walsqvarn. 
Företaget kom att bi en av C H J:s största godskunder.16   

Användandet av ett gediget byggnadsmaterial är både ett uttryck för bygg-
nadens och för företagets status. C H J var till skillnad från många andra järn-
vägsbolag ett företag med god ekonomi och blev så småningom också ägare till 
övriga linjer till staden genom övertagande av Ö S J. På 1910-talet har företaget 
vuxit och ny lokstation med lokstall, vattentorn och verkstad tillkom. Genom en 
bibehållen rik stationsmiljö visas olika stadier i järnvägens utveckling från ånglok 
till elektriska lok. Byggnaderna representerar också skilda servicefunktioner för 
driften på sträckan och den stora personalstyrka som var knuten till verksamhe-
ten.  

Stationens ombyggnadsfaser speglar en förändring i resandet och i gods-
hanteringen. Vid tillbyggnaden 1917 fördubblades i det närmaste byggnaden stor-
leksmässigt varvid bottenvåningen i den  ursprungliga delen till övervägande del 
kom att hysa godshanteringen. Detta är ett uttryck för den bagageservice som 
järnvägen erbjöd de resande där man lämnade in sitt bagage inför avresan och 
hämtade ut det vid slutstationen. Det polletterade godset transporterades i en 
särskild vagn. Hantering av resgods på detta sätt börjar avvecklas vid mitten av 
1900-talet för att mot slutet av seklet upphöra helt. 

 
Personhistoriska värden 

Båda stationsarkitekterna har levt och verkat i staden och båda var inflyttade ut-
ifrån. Adelsköld kom till Kristianstad i samband med sitt engagemang i byggan-
det av flera skånska järnvägslinjer och lämnade senare staden för nya arbetsupp-
gifter. Håkansson var verksam stadsarkitekt under 30 år och arbetade även efter 
pensioneringen med diverse uppdrag som arkitekt i Kristianstad.  

                                              
16 C H J Christianstad – Hesslemolms Jernväg 1865 – 1990, s. 14. 
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Upplevelsevärden 

Arkitektoniskt värde  
Den estetiska, arkitektoniska upplevelsen är stark i väntsalen, ritad av P L Hå-
kansson. Väntsalen, senast restaurerad 1992, är fortfarande ursprunglig och 
mycket autentisk med till exempel sina mönsterlagda tegelpartier, granitpelare, 
mörkbrunt innertak med konsoler och den troligtvis ursprungliga jugendlampan. 
Väntsalen är än idag stationsbyggnadens bäst bevarade rum och förmedlar dåti-
dens arkitekturideal. 

Vissa interiörer bevarar fortfarande detaljer av arkitektoniskt värde. Dessa 
kan ses både i stationens äldre och i yngre delar. De uttrycks i bevarade rumshöj-
der med rundade anslutningar, gjutjärnkolonner och fragmentariskt bevarade 
golv, bröstningar och listverk, fönsterbänkar och –omfattningar samt trapplopp 
med profilerade trappnosar. 

Exteriören är mycket välbevarad, speciellt fasaden mot kyrkan med skärm-
tak samt ett antal originaldörrar och -fönster. 

 
Miljöskapande värden 

Stationens läge i nära anslutning till kyrkan, Västra Boulevarden med dess borger-
liga arkitektur med Tivolipark och Stora torgs administrativa centrum. Hela järn-
vägsmiljön som förutom järnvägsstationen omfattar flera olika byggnader som till 
exempel lokstall, vändskiva och vattentorn har ett miljöskapande värde. Det cen-
trala är den rika förekomsten av byggnader som kan ge en inblick i hur en järn-
vägsmiljö såg ut vid 1900-talets början och en bit in på seklet.  
 

Identitetsvärden  
Kristianstads centralstation blir ett viktigt inslag i framväxten av den tillgängliga 
residensstaden som växte fram under andra hälften av 1800-talet och början av 
1900-talet. Stationens dignitet understryker stadens identitet. 
 

Övergripande värden 

Autenticitet – pedagogiska värden – sällsynthet 
Kristianstads centralstation ingår i en järnvägsmiljö som anses vara välbevarad, 
unik och mycket sällsynt i Sverige. Miljön är autentisk och förmedlar på ett peda-
gogiskt tydligt sätt en levande bild av en järnvägsmiljö från sekelskiftet 1800-
1900. I yttranden inför byggnadsminnesförklaringen 1986 konstateras bl.a. att 
”den gamla bebyggelsen så Kristianstads stationsområde äger ett obestridligt kul-
turhistoriskt värde och att den tillsammans med senare tillkomna byggnader utgör 
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en kulturhistorisk miljö som speglar järnvägstrafikens utveckling under hela 1900-
talet”.17  
Vidare definieras det kulturhistoriskt värdefulla stationsområdet följande: ”I Kris-
tianstad finns bevarad en unik privatbanemiljö från 1910-talet. Den består dels av 
det sammanbyggda stationshuset från 1865 och 1917 med tillhörande gångtun-
nelsystem från 1918, dels av lokstationen med det föga förändrade ångloksstallet 
av rundtyp med 12 spår, uppfört i två avsnitt åren 1912 och 1914, vattentornet 
från 1914 med tillhörande vattengivningsanordningar och verkstaden från 1908, 
ombyggd och ännu i bruk. Allt är uppfört av Ktistianstad-Hässleholms Järnvägar. 
Trots elektrifiering av bangården har den gamla lokstationsmiljön – i vilken även 
ingår vissa andra byggnader av olika åldrar – bevarats i en helhet som icke är van-
lig, snarare unik vid de större järnvägsknutpunkterna i landet (…) ett bevarande 
av hela järnvägsmiljön kring Kristianstad C är synnerligen angeläget från kulturhi-
storisk synpunkt. Stationshuset kan således blott ses som en del i en större sam-
manhängande miljö, som inte får splittras.”18 
 
 

                                              
17 Ang. ånglokstallet vid Kristianstad centralstation, Skåne. Yttrande från Skånes hembygdsför-
bund/Landsantikvarien i Kristianstad/Eyvind Unnerbäck till Riksantikvarieämbetet, 1976-06-10, 
ATA/RAÄ. 
18 Angående Kristianstad-Hässleholms Järnvägars lokstall i Kristianstad, Skåne. Yttrande från Skånes 
hembygdsförbund/Landsantikvarien i Kristianstad/Magnus Lindhagen till Riksantikvarieämbetet, 1979-
11-01, ATA/RAÄ. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
”Plan af  Kristianstads station”, på bilden syns stationsbyggnaden med paviljonger och banhall. 
Banhallen är den mörkt blåfärgade delen.  Avfotograferad ritning ur Kristianstads Järnvägs-
museums arkiv, enligt påskrift troligtvis från slutet av 1800-talet. 
 
 

Bilaga 2 

 
Ritning från 1946 rörande bland annat ändring av tågexpedition. Ritning ur Sveriges järn-
vägsmuseums arkiv i Gävle. 
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Bilaga 3 

 
Ritning på tunnelöverbyggnader med nedgång. Avfotograferad ritning ur Kristianstads Järn-
vägsmuseums arkiv. 
 
 

Bilaga 4 

 
P L Håkanssons förslag till ombyggnad av stationshuset från 1916. Ritningen är hämtad ur 
Kristianstads Järnvägsmuseums arkiv. 
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Bilaga 5 

 

Planritning av bottenvåning-
en signerad P L Håkansson 
1917, färglagd för att tydli-
gare illustrera dörr- och föns-
teröppningar. Ritning ur 
Stadsbyggbnadskontorets 
arkiv 
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Bilaga 6 

 
Planritning av bottenvåningen signerad P L Håkansson 1917, färglagd för att tydligare illu-
strera dörr- och fönsteröppningar. Ritning ur Stadsarkitektkontorets arkiv 
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Bilaga 7 

 

P L Håkanssons fasadrit-
ning från 1917, fasad mot 
öster. Ritning hämtad ur 
stadsbyggnadskontorets ar-
kiv. 
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Bilaga 8 

 
P L Håkanssons fasadritning från 1917, fasad mot väster. Ritning hämtad ur stadsbyggnads-
kontorets arkiv. 
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Bilaga 9 

  
Nivåskillnader i golvet är ett observandum och dagens matta kan dölja äldre ytskikt därunder.  
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