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Sammanfattning av utförda åtgärder 

2014 kom en ansökan in till Länsstyrelsen i Skåne om att Tyghuset i Kristianstad 
(nuv. Regionmuseet) var i behov av takomläggning. I samband med arbetet har 
även mindre murverksarbeten och fönsterarbeten genomförts, samt komplette-
ring av taktegel på tegelmuren längs Östra Boulevard. 
Sentida takfönster samt lanterninerna från mitten av 1900-talet var i dåligt 

skick och saknade användningsområde. De har tagits bort och ersatts med tak-
täckning likt omgivande tak. En smidesgrind har också monterats på gamla Post-
huset.  

Administrativa uppgifter 
Objekt   Byggnadsminnet Tyghuset 
Socken   Kristianstad 
Kommun   Kristianstad 
Arbetshandlingar 2014-11-10, rev 2014-11-19, COWI 
Länsstyrelsens diarienummer 2014-11-20, dnr 432-28729-14 och 432-

29029-14 
Regionmuseets diarienummer K12.20-448-14, 1077 
Byggherre/beställare Kristianstad kommun, C4-teknik 
Byggledning/kontroll COWI 
Generalentreprenör  Kyrkoreperationer AB, Sösdala 
Underentreprenör  Vinslöv plåt AB, Vinslöv 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Maria Johans-
son (med bidrag av Lena Hector och 
Jimmy Juhlin Alftberg) 

Byggnadstid 2015-03-02–2016-02-10 
Slutbesiktning 2016-02-10 
Rapport granskad av Byggfunktionen, Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne 
 

Skyddsföreskrifter enligt KML 

Tyghuset i Kristianstad skyddas sedan 1965 som byggnadsminne enligt kulturmil-
jölagen (3 kap KML). Gamla Posthuset och Riksbanken skyddas genom samma 
lag sedan 1994. Idag skyddas således hela Tyghuskvarteret som byggnadsminne.  
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Historik med relevans för ärendet 

Tyghusets äldsta delar går tillbaka till 1600-talet då det bland annat användes som 
kungligt stall. Därefter togs byggnaden i bruk som förvaring av militär ammunit-
ion och proviant, därav namnet Tyghuset. Den ursprungliga byggnaden var en 
våning hög, byggd i tegel och ingick troligtvis i ett kringbyggt komplex med flera 
mindre byggnader för militära ändamål. Under 1780-talet tillkom ytterligare en 
våning på Tyghuset. 1915-1916 byggdes de två östra flyglarna till, den norra för 
verkstäder och den södra för bostäder. 1915 stod Riksbanken färdig i kvarterets 
sydvästra del och 1917 färdigställdes Posthuset i dess nordvästra del. Genom de 
båda flyglarna samt Posthuset och Riksbanken fick kvarteret i början av 1900-
talet det utseende det har idag. Fram till 1940-talet huserade tyganstalten i Tyghu-
set tills det på 1950-talet byggdes om till museum.  

Tidigare åtgärder och nuvarande skadebild 

Taket på Tyghuset i Kristianstad (Regionmuseet) har tidigare lagts om i om-
gångar. Plåten på huvudlängan lades senast om 1983, liksom den södra flygeln, 
med färdigmålad plåt. Vid en takomläggning 1999-2000 byttes plåttaket på den 
norra flygeln och på huvudlängan till förzinkad planplåt som målades direkt på 
plats. Samtidigt blästrades taket på södra flygeln och målades därefter om. Vid 
besiktningen efter ca två år (2002-2003) hade färgen på taket börjat flagna. 2014 
beslöt man att lägga om hela taket på Tyghuset. 
  

Figur 1 Tyghuskvarterets olika byggnadsdelar. Den ofärgade nordvästra bygg-
naden är gamla Posthuset (ingår inte i åtgärderna) 

Byggnad C 

Nordvästra utbyggnaden 
 Huvudbyggnaden 

Norra flygeln 

Södra flygeln 

N 
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På de tegelklädda takpartierna låg röda och svarta tegelpannor av märket Ny-

gärde Kalmar och Minnesberg, samt svart och röd plåt. När tegelpannorna är upp-
satta är oklart. Färgen på plåten hade bitvis flagnat och bland tegelpannorna 
fanns både glasyrskador och sprickbildningar. Det fanns även rötskador på un-
derliggande panel och på fönster vilket var i behov av att åtgärdas.  
 

Utförda åtgärder 
I början av projektet fanns diskussioner om taket skulle behålla sina skilda kulö-
rer på de olika takfallen eller om en enskild kulör skulle väljas. Det bestämdes att 
taket skulle utföras likt befintligt, med två kulörer. Den nordvästra utbyggnaden, 
en välvd konstruktion, var tidigare belagd med både tegelpannor och plåt. Den 
delen av taket har dock endast belagts med plåt eftersom taket då blir mer hållbar.  
 
Nedan visas en ritning över vilka material och i vilken kulör som det nya taket 
lagts med.  
 
 
  

Rött taktegel 

Svart plåttak 

Svart taktegel 

Rött plåttak 
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Takomläggning 

Under våren 2015 påbörjades arbetet med att riva det gamla taket för att kunna 
lägga det nya. Rivningen har skett i omgångar allteftersom takläggningen fortgått. 
I samband med rivningen av taktäckningen har även papp, ströläkt och bärläkt 
rivits och ersatts med ny. Skadad råspontspanel under taket har bytts ut mot ny. 
Därefter har ny skivtäkt dubbelfalsad varmförzinkar stålplåt lagts på taket. Även 
takkupor och tornhuvar har klätts med ny plåt. Plåten skall ligga i två till tre år 
innan den kan målas för att färgen skall fästa. Efter utsatt tid skall den målas med 
svart och röd kulör, vilken typ av färg bestäms vid ett senare skede.    
De gamla hela takpannorna av modell Nygärde Kalmar och Minnesberg har 

plockats ner. Eftersom det inte gick att få tag på samma taktegel hittades följande 
ersättningstegel: för de svarta, fabrikat S:t Erik modell VIVA NEU glaserad svart, 
och för de röda, typ Monier Vittinge original E13 lertegel. Takteglet har fästs på 
bärläkt och monterats med rostfri spik eller klammer. 
Även takavvattningen har byggts om i samband med takomläggningen. På hu-

vudbyggnadens båda sidor samt på den nordvästra utbyggnaden har den gamla 
ståndrännan som troligtvis funnits på Tyghuset tidigare återställts. Den skall, till-
sammans och likt taket, målas. På de båda flyglarna har dock använts hängränna 
istället för ståndränna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Huvudbyggnaden. Här syns byggnadens två takmaterial, tegelpannor och plåt. I förgrunden 
skymtar även byggnad C – entrébyggnaden.  
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Träarbete och isolering 

De fyra lanterninerna på huvudbyggnaden och norra flygeln skulle enligt arbets-
handlingarna rivas och sättas igen med gipsskiva på glespanel. Efter önskemål 
från museipersonal byttes glespanelen ut mot en plywoodskiva. Vindbjälklagret 
och lanterninerna har isolerats med 200 mm cellulosa lösull.    
På den nordvästra utbyggnaden har all råspont bytts mot ny då den gamla var 

hårt angripen av rötskador och insektersangrepp. Råsponten på övriga takfall har 
bytts ut mot ny vid behov.   
Några av takkuporna hade rötskadat virke och saknade takpapp. Plåten låg 

därmed direkt på träkonstruktionen. Här fanns stora rötskador på det underlig-
gande träet, vilket åtgärdades med friskt virke likt befintligt. Kuporna komplette-
rades också med takpapp. 

Fönsterarbete 
Några av fönstren, både i takkupor och längs fasaden, hade rötskador i karm eller 
båge. Dessa lagades med friskt virke likt befintligt. Därefter har de målats i en 
mörkbrun kulör likt tidigare. Fönstren har även kittats om vid behov och trasiga 
fönsterglas har bytts ut. 
 

Figur 3 T.v.: Pågående takläggning på ny bärläkt. T.h.: Tornhuv på södra flygeln efter färdigställandet 
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Murningsarbete 

Vid takläggningen av den södra flygeln noterades att skorstenarna var i mycket 
dåligt skick och att murbruket hade vittrat sönder på flera ställen. Skorstenarna 
har därför fogats om. De övriga skorstenarna på byggnaden har setts över och 
kompletterats med murbruk vid behov.  
Vid några fönsteröppningar fanns en glipa mellan tegelfasaden och fönster-

karmen. Detta hålrum har tätats med murbruk.    
 
 

  

Figur 4 En av de fyra lanterninerna. 

Figur 5 T.v. Omfogad skorsten. T.h. glipa mellan fönsterkarm och tegelfasaden. 
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Grindmontering 

En grind har monterats på gamla Posthusets sydvästra hörn. Grinden har utförts 
i svart smide, likt den som finns på gamla Riksbankshuset (idag Bånken). Låsan-
ordningen har diskuterats med museipersonal för att passa museets verksamhet 
och behov.   

Övrigt arbete 

På grund av bristfällig konstruktion hade vatten trängt in i byggnad C, museets 
reception. Det flacka taket och brist på korrekt fall i hängrännorna hade bidragit 
till att vatten läckt in i byggnaden. Problemet åtgärdades genom att återskapa fall 
mot takbrunnen så att vattnet kan ta sig ut. En skötselplan för byggnaden har 
också efterfrågats.  
Några tegelpannor på stödmuren i öst, längs Östra Boulevarden, var belagda 

med plåtpannor. Det bestämdes att dessa skulle bytas ut till tegelpannor från 
Tyghustaket.   
Befintliga snörasskydd med tre rör har återanvänts på det nya taket.  

Iakttagelser under restaureringen 

Takpannorna som började rivas i mars 2015 var fästa med handsmidd spik, troli-
gen från tidigt 1900-tal. På huvudbyggnaden fanns, istället för ströläkt, åsar under 
teglet (se figur 7). Pappen som låg där var mycket fin och det uppskattades att 
den legat där i ca 100 år.  

Avvikelser från arbetshandlingar 

- Plåttaket på södra flygelen skulle från början bevaras. Även det har bytts 
ut efter att färgflagor och rostangrepp påvisats.  

- Flera ventilationsgaller och öppningar i taket som efterhand påträffats har, 
då de inte haft någon funktion, satts igen likt övriga taket. 

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 

Åtgärderna på Tyghuset i Kristianstad har utförts i enlighet med Länsstyrelsens 
tillståndsbeslut. De avvikelser från arbetshandlingarna som tillkommit har disku-
terats och godkänts av antikvarisk medverkande. Regionmuseet anser att åtgär-
derna är väl avvägda i relation till byggnadens kulturhistoriska värden och genom 
takomläggning har byggnadens framtid säkrats.  
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Framtida arbete 
Två år efter att projektet avslutats kommer ytterligare ett möte hållas (2018) där 
det bland annat skall bestämmas när plåtarbetet skall målas. Vid denna tid bör 
takplåten ha fått en yta så att färgen kan fästa.   

Övriga handlingar med relevans för ärendet 

 
2014-11-10  Förfrågningsunderlag – teknisk beskrivning 
2014-11-19  Förfrågningsunderlag - ritningar 
2014-11-20  Länsstyrelsens tillståndsbeslut 
2014-09-26  Projekteringsmötesprotokoll 1 
2014-10-09  Projekteringsmötesprotokoll 2 
2014-10-21  Projekteringsmötesprotokoll 3 
2015-01-19  Startmöte/byggmötesprotokoll 1 
2015-02-23  Byggmötesprotokoll 2 
2015-03-16  Byggmötesprotokoll 3 
2015-04-17  Byggmötesprotokoll 4 
2015-05-18  Byggmötesprotokoll 5 
2015-06-23  Byggmötesprotokoll 6 
2015-08-03  Byggmötesprotokoll 7 
2015-08-13  Slutbesiktningsprotokoll prel. 1 
2015-09-23  Byggmötesprotokoll 8 
2015-10-21  Byggmötesprotokoll 9 
2015-11-25  Byggmötesprotokoll 10 
2015-12-04  Slutbesiktningsprotokoll prel. 2 
2016-02-10  Slutbesiktningsprotokoll  
 

Kristianstad 2016-03-09 

Maria Johansson 
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Figur 6 Plåtpannor på muren längs Östra Boulevarden. 

Figur 7 Åsar under de gamla takpannorna på huvudbyggnaden. 
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Figur 6 Blottlagd takkupa. Här syns exempel på de rötskador som fanns på flera av kuporna. 

Figur 7 Södra Flygeln. Närmst i bild syns en färdig takkupa. I bakgrunden skymtar trapptornet med den 
nya tornhuven. 
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Figur 8 Huvudbyggnadens gårdssida. Här syns även det återanvända snörasskyddet. 

Figur 9 T.v. Tornhuven på södra flygeln. T.h. Ståndrännan och anslutningen till det ännu inte monterade 
stupröret. Stupröret på bilden skall ersättas av ett nytt.   
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Figur 12 Södra flygeln sett från Nya Boulevarden. Här syns de färdiga takkuporna och det nylagda 
tegeltaket. 

Figur 13 Den färdiga takläggningen på den nordvästra utbyggnaden. Denna del var tidigare belagd 
med både tegel och plåt. Eftersom tegel i vinkel kan utgöra en riskkonstruktion valde man att lägga 
plåt på hela utbyggnaden. 
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Figur 14 Tyghusets huvudbyggnad sett från Stora torg. Här syns tydligt byggnadens två takmaterial; 
tegel och plåt. 

Figur 15 Den nymonterade grinden vid gamla Posthusets sydvästra hörn. Tillverkad efter förlaga vid 
gamla Riksbaken.  
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Figur 16 En av de två tornhuvarna efter renovering.  

  
 

 
Figur 18 Det nya taket på Tyghuset i Kristianstad, sett från Galleria Boulevards parkeringshus.

Figur 17 Ståndränna och stuprör efter renoveringen. 
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Kulturmiljö 

Förkortningar: 
AF-antikvarisk förundersökning FU- arkeologisk förundersökning PJ- projektrapport 
AM- antikvarisk medverkan KA- kulturhistorisk analys UN- arkeologisk undersökning 
AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Stora Råby kyrka – tillgänglighetsanpassning med ramp, Stora Råby sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014 

2. Lomma kyrkogårdar – Kapell- och Nya Kapellkyrkogården, Lomma sn, VP, Maria Johansson och Tony Svens-

son, 2015 

3. Kågeröds kyrka – inre renovering, Kågeröds sn, AM, Kerstin Börjesson, 2011 

4. Agusastugan – vårdåtgärder, Andrarum sn, AM, Emelie Petersson, 2015 

5. Villie kyrka – Ramp, Villie sn, AM, Linn Ljunggren, 2015 

6. Västra Vrams kyrkogård, Västra Vrams sn, VP, Hanna Cöster och Tony Svensson, 2015 

7. Bosjökloster kyrka- invändig renovering, Bosjökloster sn, AM, Petter Jansson, 2015 

8. Takomläggning Tyghuset 2015,Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2015 



 

 


