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Inledning 
I maj 2016 inkom en förfrågan från Hässleholms 
kommun till Regionmuseet om att utföra en beskriv-
ning och kulturhistorisk värdering av området ”Para-
diset” i Hässleholm. Anledningen är att kommunen 
vill, i samband med att området eventuellt skall explo-
ateras, ta fram de värden som är viktiga att värna om. 
Området har tidigare använts som växtdepå åt Statens 
järnvägar (SJ) samt innehållit bostäder åt flera järn-
vägsarbetare. Arbetet har utförts under juni 2016. 
Uppdraget har omfattat inläsning av befintligt materi-
al tillhandahållet av Hässleholms kommun, platsbesök 
samt värdering av såväl byggnaderna som området.  
”Paradiset” ligger strax söder om Hässleholms 

järnvägsstation. I norr avgränsas det av Kristianstad-
vägen, i öst av Östergatan, i väst av järnvägen och i 
söder av Backgatan. Aktuellt område består av fyra 
byggnader med tillhörande grönyta mellan samt 
”doktorns backe”. I den östra delen finns nybyggda 
flerfamiljshus, dessa ingår dock inte i det undersökta 
området.     
Uppdraget har inte innefattat arkivsökning då fo-

kus legat på beskrivning och värdering av området. 
De kartmaterial och fotografier som använts i rappor-
ten har kommit från Hässleholms kommun eller an-
nan källa. Källhänvisningarna finns angivna vid re-
spektive karta och foto. Vid värderingen har Unner-
bäcks värderingsmodell använts. För värdenas mer 
generella betydelse, se Unnerbäck.  

Historik 
Statens järnvägar (SJ) bildades 1856 vilket medförde 
stora förändringar i landet. För att återställa de för-
ändringar som järnvägen och tågstationerna orsakade 
i landskapet, bildade SJ en egen trädgårdsverksamhet 
med tre stora växtdepåer i landet, Alingsås, Liljehol-

men och Uppsala samt ett antal mindre depåer runt 
om i landet. Plantskolorna, som de också kallades, 
skulle förse Sveriges järnvägar och stationer med 
grönska. Anledningen var bland annat att bidra till 
uppbyggandet av det ”nya Sverige”, men även fun-
gera som förebild för Sveriges befolkning och upp-
munta andra att odla och plantera. Växterna som 
planterades vid stationerna hade inte enbart ett este-
tiskt syfte utan även ett funktionellt. De yttre träden i 
stationsparkerna skyddade stationen mot bränder från 
städerna och vise versa. Häckarna mellan linjerna 
fungerade som skydd för gnistregn, snödrev och 
stormar. Under 1940–50-talet förändrades dock tan-
kegången och växtdepåerna flyttas eller lades ner. 
1973 avvecklades depån i Hässleholm, den sista av de 
rikstäckande depåerna.  
 
”Paradiset” i Hässleholm 
1860 öppnade Hässleholms järnvägsstation efter att 
järnvägsdragningen mellan Malmö och Jönköping 
påbörjats. Dragningen blev såsmåningom stambanan 
Malmö-Stockholm. Det var på grund av järnvägen 
som Hässleholm bildades genom att människor bo-
satte sig i närheten av stationen.   
Någon gång mellan 1862 och 1866 byggde kom-

missarie B. Wingren ett boställe söder om stationen, 

längs med järnvägen, på en plats som tidigare varit 
åker och äng. Han gick dock i konkurs 1866 och 
tvingades sälja fastigheten på auktion samma år, där 
den köptes av L. Rönström. Han sålde stora delar av 
området till Änke- och pupillkassan, Stiftelsen för bildande 
av en sjuk och understödskassa vid statens järnvägar. Vid 
samma tillfälle överläts ett mindre område omfattande 
marken närmast bostället till Kungl. Styrelsen för 
Statens järnvägstrafik vilka skulle använda bostället 
som baningenjörsboställe. Därmed hade Rönström 
sålt av hela fastigheten. I mitten av 1870-talet var tro-
ligen Häradshövdingen J. A. Areskoug bosatt i bostäl-
let. Han tycks dock ha flyttat ut 1876 då SJ startade 
sin växtdepå i Hässleholm. Huset började istället be-
bos av växtdepåns föreståndare samt stationsskriva-
ren. Änke- och pupillkassan avsöndrade mindre mark-
områden åt SJ i områdets västra del. SJ var i behov av 
mer mark allteftersom växtdepån utökades. Växtde-
pån skulle försörja södra Sveriges järnvägsstationer 
och banvaktsstugor med växter. Området, som i 
folkmun kallas för ”Paradiset”, hyste både plantering-
ar och bostäder för järnvägsarbetare. Redan 1877 
flyttade de första arbetarna in i ”Paradiset”. På 1880-
talet flyttades, enligt uppgift, en byggnad från Älmhult 
till ”Paradiset”. Byggnaden placerades längs med 
Kristianstadgatan och hyste lägenheter för järnvägsar-

 
Administrativa uppgifter 
 
Objekt  ”Paradiset”, Hässleholm 
Fastighetsbeteckning  
Socken  Hässleholms socken 
Kommun  Hässleholms kommun 
Beställare  Hässleholms kommun - Stadsbyggnadskontoret  
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betarna. Huset har i folkmun fått namnet ”Kärring-
trätan”” eftersom det ibland uppstod konfliker mellan 
kvinnorna i huset. På 1920-talet byggdes tre flerfa-
miljshus, ett strax öster om ”Kärringträtan” och två 
söder om. Det östra huset, bredvid ”Kärringträtan”, 
kallades för ”Gubbsämjan” eftersom männen i det 
huset rök ihop i mellanåt. Huset revs dock i mitten av 
1980-talet då Kristianstadvägen breddades. De andra 
två flerfamiljshusen var i SJ:s ägor ända fram tills 1983 
då de såldes. Idag hyser samtliga byggnader i området 
lägenheter och föreningslokaler/verksamhetslokaler.  
På en karta från 1885 (t.h) syns Wingrens gamla 

boställe tydligt. Här syns även flera uthusbyggnader 
eller möjligen växthus samt en anlagd trädgård kring 
bostället. I den norra delen, framför bostället, finns en 
liten dyhåla, i kartans södra del finns en ankdamm. 
Dyhålan kan ha fått sitt vatten från en kanal i Vattuga-
tan på andra sidan Kristianstadvägen. Dock har inga 
belägg för det hittats. I kartans högra del finns ytterli-
gare en större byggnad utritad. Troligen är det ”Kär-
ringträtan”. En mer utförlig förklaring till kartans 
olika tegar finns beskrivna i Mikael Pålssons rapport 
SJ i Paradiset.  
På uppmätningskartor över området från 1864, 

1874 och 1908 (se s. 7) samt kartan t.h. kan man följa 
förändringarna som bostället och omkringliggande 
mark genomgått. Trädgården norr om bostället är väl 
markerad och visar rundade gräsplaner omslutna av 
grusgångar. På kartorna syns dess förändringar, men 
de stora cirkelformade gräsytorna på boställets fram 
och baksida finns på samtliga kartor. När dessa har 
försvunnit är dock oklart. På kartorna kan man även 
följa byggnadernas förändring. På kartan från 1874 
finns endast bostället och ett uthus markerat, men på 
1908 års karta finns ”Kärringträtan” och växthus 
utritade.   

Utsnitt över karta över nr 2. 3/64 mtl Läreda i Stoby socken, westra Gö-
inge härad, Kristianstads län, upprättad år 1885…(Lantmäteriet i Kristian-
stad) 
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T.h. Överst. Hässleholms stationsområde 1864. 
På denna karta finns inte bostället utritat. Möjli-
gen hade det inte byggts vid tidpunkten (Västra 
Göinge hembygdsförening)  

T.h. Nederst. Stationsområdet 1874. Här syns 
tydligt baningenjörsbostället (bostället) och ett 
uthus. Här syns också den anlagda trädgården 
och eventuellt dammen (den oregelbundna 
cirkeln i trädgårdens nordöstra del). Man kan 
anta att trädgården karaktäriseras av gräsmattor 
som omsluts av grusgångar vilka tillsammans 
bildar olika runda former (Västra Göinge hem-
bygdsförening)  

Nedan. Hässleholms stationsområde 1908. På 
denna karta finns även ”Kärringträtan” marke-
rad tillsammans med fler uthus och växthus. 
Trädgården har fortfarande kvar sina runda 
former även om några delar ersatts av raka 
linjer, möjligen är det trädgårdsland (Västra 
Göinge hembygdsförening)  

Doktorsbostället som är samtida med bostället. (Se s. 24) 
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De övre bilderna visar det gamla bostället i Paradiset. Den vänstra 
bilden är från 1901 och den högra från 1928. Bilderna visar tydligt 
den tidigare trädgårdsanläggningen med rundade gräsytor och sling-
rande grusgångar. Bilderna visar också att trädgården varit omgärdad 
av ett staket och att taket på bostället varit belagt med bandtäckt 
plåt.  

(över t.v. bild ur Hässleholm i ord och bild 1 och t.h. bild från Sveriges 
järnvägsmuseum - samlingsportalen.se) 

 

T.v. syns ”Kärringträtan” så som det såg ut på 1920-talet. Här syns 
tydligt att huset tidigare varit målat i en annan kulör, troligen röd.   

(Bild ut boken Hässleholm i gamla vykort) 
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Bilderna föreställer växthusen vid ”Paradiset” i Hässleholm under 1930-talet (bilder från 
järnvägsmuseet – samlingsportalen.se). En karta från 1963 (se nästa sida) visar tydligt 
hur stort område som var bebyggt med växthus, odlingslådor och trädgårdsland. Även 
kring 1920-talshusen och ”Kärringträtan” (se bild nästa sida) tycks det varit uppodlat. 
Troligen har det varit för privat bruk då det finns en häck mellan bostäderna och växt-
husen.  
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T.v. flygfoto över ”Paradiset” 1963 (Hässleholms kommun). Ovan 
”Kärringträtan” (i mitten) och ett av 1920-talshusen (till höger i bild) 
med kringliggande odling (Leif Jaensons arkiv)  
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Beskrivning 
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Överblick 
Idag består paradisets växtdepå av grönområde och 
bostadshus/föreningslokaler/verksamhetslokaler 
med tillhörande parkeringsplatser. De norra delarna 
av området, mellan bostället, ”Kärringträtan” och 
1920-talshusen karaktäriseras av stora gräsytor 
planterade med en del träd medan den sydöstra 
delen, ”doktorns backe” har en tydligare skogska-
raktär. Mellan ”doktorns backe” och 1920-
talshusen finns nybyggda bostadshus som dock inte 
ingår i det undersökta området, men som har en 
tydlig visuell påverkan på området. 
I rapporten är området uppdelat i byggnad A-D, 

”växtdepån” (det rödmarkerade området på kartan 
t.h.) samt ”doktorns backe”. Tillsammans med 
byggnad A, bostället, kommer även den närmsta 
trädgården beskrivas. Även trädgården mellan bo-
stället och Kristianstadvägen kommer nämnas även 
om den ingår i ”växtdepå-området”.  
   

Byggnad A, bostället Byggnad B, ”Kärringträtan” 

Byggnad C, 1920-
talshus 

”Doktorns backe” 

Byggnad D, 1920-
talshus 
 

”Växtdepån” 

”Paradiset”. Ortofoto 2016, Hässleholms kommun 
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Byggnad A, ”bostället”    
Byggnaden uppfördes troligtvis under början av 
1860-talet av kommissarie B. Wingren. Den kom 
sedermera att tillfalla SJ som använde den som 
boställe åt sina anställda vid järnvägen. 

Fasad 
Huset är byggt i 1½ våningar med ljusgula putsade 
fasader och vita knutar. Sockeln är spritputsad och 
målad i blågrått. Enligt uppgift skall huset vara byggt 
med en så kallad gjutmursteknik. På gavlarna finns en 
utbyggnad på vardera sidan, båda från mitten av 
1900-talet. Utbyggnaderna är täckta med ett skiv-
material som likt fasaden är målat ljusgult.       

Tak 
Taket är ett sadeltak belagt med rött enkupigt taktegel. 
På taket finns två symmetriskt placerade skorstenar, 
murade med gult tegel.   

Dörrar och fönster 
Fönstren är av äldre karaktär med rundad överkant. 
De är av brunmålat trä med smäcker karm, mittpost 
och spröjs. På taket finns några takfönster av moder-
nare slag. 
Mitt på norrfasaden finns en pardörr i brunmålat 

trä, dock inte ursprunglig, med överljus med rundad 
överkant. Runt dörren finns en vit putsad dörr-
omfattning. Dörren nås via en stentrappa kantad av 
ledstänger i svartmålad metall. 
På de båda utbyggnaderna är fönstren från mitten 

av 1900-talet. De är av olika typ och förekommer med 
både en, två eller tre lufter. Dörrarna är av trä med 
glasad överdel. Vid dessa är trapporna gjutna.  
   

Trädgård 
På norra sidan av huset finns en kalkstensgång som 
förbinder gavelentréerna med huvudentrén. Kalk-
stensgången övergår i en trappa av sjöstensplattor och 
slipers åt norr. Trappan kantas av snöbär och try på 
vardera sidan. På den västra sidan av gången finns en 
liten berså av snöbär och på den östra sidan finns 
även några rododendronbuskar. Öster om kalkstens-
gången, som löper mellan huvudentrén och östra 
gaveln, finns en liten damm och en ”rabatt” med 
ängskaraktär. I ”rabatten” finns både ängsblommor, 
ormbunkar och planterade blommor. Här växer bland 
annat pion, rallarrosor, hundkex, murgröna och några 
större buskar.    
Mellan bostället och Kristianstadvägen finns en 

idag grästäckt trädgård med några stora träd, bland 
annat lönn och bok. Mitt framför huset finns en 
flaggstång och strax bredvid en gatlampa/klocka av 
äldre karaktär. 

 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden har en kontinuitet på platsen sedan 1860-
talet och tycks inte ha förändrats nämnvärt sedan 
dess. Huset, som är byggt vid samma tidpunkt som 
doktorsbostället väster om järnvägsspåret, är en av 
Hässleholms äldsta byggnader och bör därför bevaras. 
Det har ett samhällshistoriskt och socialhistoriskt 
värde och visar hur Hässleholm tidigare sett ut samt 
järnvägens betydelse för orten. Siktlinjen mot Järn-
vägsgatan visar anledningen till att kommissarie Win-
gren placerade huset just på den platsen, för att ha 
överblick över allt som hände på stans viktigaste gata 
– Järnvägsgatan.  
Den slätputsade fasaden i ljus kulör, de smäckre 

träfönstren med rundad överkant och entrédörren 
med överljus på den norra fasaden är viktiga karak-
tärsdrag att ta hänsyn till på en ålderdomlig bygg-
nad likt bostället.   
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Boställets framsida, åt norr.  Östra gaveln 

Baksidan, åt söder Huvudentrén mot norr. Sydöstra hörnet.  
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Byggnad B, ”Kärringträtan” 
Längs med Kristianstadvägen ligger byggnad B. 
Byggnaden är, enligt uppgift, ditflyttad från Älm-
hult på 1880-talet. En övervåning på byggnadens 
mittenparti skall ha tillkommit 1917 och inreddes 
då med lägenheter. 2005 genomgick byggnaden 
omfattande renoveringar till följd av eftersatt un-
derhåll.  

Fasad 
Byggnaden har 1½ plan med ett högre mittparti. 
Huset står på en murad gråstensgrund och är klätt 
med gråbeige locklistpanel med vita knutar. 

Tak 
Taket är ett sadeltak klätt med rött enkupigt tegel. 
På det uppskjutande mittenpartiet finns två breda 
murade skorstenar målade i vitt. På de lägre sido-
partierna finns en hög skorsten på vardera delen, 
även de vitmålade.  

Dörrar och fönster 
Fönstren har bred karm och mittpost med smal 
löstagbar spröjs som delar fönstren i sex lufter. 
Samtliga fönster är av plast i ett modernt utförande 
med undantag från källarfönstren som är tillver-
kade av trä. På taket finns även takfönster. 
Dörrarna är av modern typ, vitmålade med en 

smal glasöppning i mitten. Över dörrarna finns 
smala överljus. Enligt ett gammalt foto av huset (se 
bild s. 8) har det tidigare funnits överljus, men da-
gens är av modern typ tillverkade i plast. Dörrarna 
mot Kristianstadvägen nås via murade stentrappor 
med ledstänger av metall på vardera sidan av trap-
pan. Gavelentréerna har dock gjuten trappa av mo-
derna slag med mönster. Över entréerna, med un-
dantag för de på baksidan, finns entrétak belagt 

med taktegel och vitmålad vindskiva av trä. På den 
södra sidans ovanvåning finns en stor vitmålad 
träbalkong, ståendes på trästolpar.   
 
Söder om byggnaden ligger ett nybyggt ut-
hus/garage/lägenhet. Det är uppfört likt ”Kärring-
trätan” med stående gråbeige locklistpanel, sadeltak 
och plastfönster.  

 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnaden har idag ett modernt uttryck. Dess ut-
formning och placering är dock viktig att bevara då 
den har kontinuitet på platsen. Den skapar, till-
sammans med 1920-talshusen, en bostadsmiljö som 
berättar vad som tidigare funnits på platsen och 
varför, vilket ger den ett social och samhällshisto-
riskt värde.  Den bidrar till historien om varför 
Hässleholm grundades, järnvägens påverkan, men 
också om vilka som levde i området och hur dess 
vardag såg ut.   
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””Kärringträtan”” sett från Kristianstadvä-
gen 

Baksidan, med stor balkong mot ”paradiset” 

Det ”nybyggda” uthu-
set.  

Fönstren  En av entrétrapporna, mot öster 
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Byggnad C 
Byggnad C ligger på Folke Zettervalls gata, söder 
om ”kärringträtan”, och uppfördes på 1920-talet 
tillsammans med byggnad D och den idag rivna 
”gubbsämjan” bredvid ”kärringträtan”. Husen 
byggdes som bostadshus åt de arbetare som tjänst-
gjorde på järnvägen.   

Fasad 
Huset är uppfört i två våningar med fasader av 
brunrött tegel murat med 4-skiftigt munkförband 
som bildar ett sicksackmönster på fasaden. Ovan-
för fönstren finns raka valv med stående tegelste-
nar. Huset står på en gjuten sockel med grov ball-
ast.   
I mitten av byggnaden finns en mindre utbygg-

nad för källarnergången, även den av brunrött tegel 
och rött taktegel. Dörren är en svartmålad trädörr 
med fiskbensmönster och ljusinsläpp.  
På den östra sidan finns en gjuten ramp belagd 

med asfalt med svartmålat metallräcke likt övriga 
ledstänger som leder upp till entréerna.   

Tak 
Taket är valmat, belagt med rött enkupigt taktegel. 
På takets båda gavelsidor finns två äldre murade 
skorstenar, samt två inklädda i plåt på byggnadens 
västra del.  

Dörrar och fönster 
Fönstren är utåtgående i trä med smal karm, mitt-
post med spröjsar som delar bågarna i sex lufter 
vardera. På det norra takfallet finns takfönster strax 
nedanför nocken. 
På norrsidan finns fyra entréer som nås via fyra 

gjutna trappor med metallräcke. De nedersta trapp-
stegen på samtliga trappor är dock av sten. Entré-

erna är placerade i rundbågiga blinderingar, varav 
den övre delen är murad med fiskbensmönster. I 
valven finns två svartmålade dörrar av trä med 
fiskbensmönster. Vid den östra entrén har dock 
dörrarna ersatts av en modernare. Det är endast 
entréerna på kanterna som används idag då de två 
mittendörrarna är igensatta. Över dörrarna finns en 
fasadlampa med glaskupol av äldre karaktär.  

Kulturhistoriskt värde 
Byggnadens har arkitektoniska värden genom den 
strama mönstermurade tegelfasaden i mörkt tegel 
med inskjutna entrévalv och framträdande trappor. 
1920-tals fönstren av trä med spröjs är viktiga de-
taljer på en byggnad från den tiden, liksom dörrar-
na och små detaljer som lampor och trappräcken. 
Källarnergången är ett tydligt inslag på fasaden och 
bör bevaras.  
Huset har även socialhistoriska värden då det 

visar på hur befolkningen bodde under 1920-talet. 
Det visar också på SJ´s intentioner gentemot sina 
anställda genom att huset är byggt som arbetarbo-
städer åt SJ.   
Byggnaden är mycket välbevarad och håller 

därmed ett värde. I gällande detaljplan (Laga kraft 
2000-04-06) är byggnaden skyddad från rivning och 
förvanskning. 
  



 

”Paradiset”, Hässleholm, 2016 | 19 

Byggnad C sedd från norr.  

Den norra fasaden. Här syns källarnergången 

Byggnad C t.h., byggnad D t.v.  Dörrarna  
Ett av fönstren 
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Byggnad D 
Öster om byggnad C, utmed Östergatan ligger 
byggnad D. Den byggdes på 1920-talet tillsammans 
med byggnad C och den idag rivna ”gubbsämjan” 
bredvid ”kärringträtan”. Husen byggdes som bo-
stadshus åt de arbetare som tjänstgjorde på järnvä-
gen.   

Fasad 
Huset är uppfört i två våningar med fasader av 
brunrött tegel murat med 4-skiftigt munkförband 
som bildar ett sicksackmönster på fasaden. Ovan-
för fönstren finns raka valv med stående tegelste-
nar. Huset står på en gjuten sockel med grov ball-
ast.   
I mitten av byggnaden finns en mindre utbygg-

nad för källarnergången, även den av brunrött tegel 
och rött taktegel. Dörren är en svartmålad trädörr 
med fiskbensmönster och ljusinsläpp.  
På den västra sidan finns en gjuten ramp belagd 

med asfalt med svartmålat metallräcke likt övriga 
ledstänger som leder upp till entréerna.   

Tak  
Taket är valmat, belagt med rött enkupigt taktegel. 
På takets båda gavelsidor finns två plåtinklädda 
skorstenar.  

Dörrar och fönster 
Fönstren är utåtgående i trä med smal karm, mitt-
post samt spröjs som delar bågarna i sex lufter var-
dera. Fönstren är vitmålade med synliga vinkeljärn. 
Runt om byggnaden finns takfönster av modernare 
slag. Ett par av de tidigare entréerna har blivit er-
satta av fönster. De nya fönstren är modernare 
men är utförda av trä och harmonerar med övriga 
fönster. 

På norrsidan finns fyra entréer varav två är i 
bruk och nås via gjutna trappor med metallräcke. 
De nedersta trappstegen på samtliga trappor är 
dock av sten. Entréerna är placerade i rundbågiga 
blinderingar, varav den övre delen är murad med 
fiskbensmönster. I valven finns två trädörrar med 
speglar. Båda dörrparen i andra och fjärde entrén 
samt den andra dörren i första entrén sett från ös-
ter har ersatts av fönster. På dessa platser har fasa-
den mönstermurats för att efterlikna de tidigare 
trädörrarna med speglar. Över dörrarna finns en 
fasadlampa med glaskupol av äldre karaktär.  
 

Kulturhistoriskt värde 
Byggnadens har arkitektoniska värden genom den 
strama mönstermurade tegelfasaden i mörkt tegel 
med inskjutna entrévalv och framträdande trappor. 
1920-tals fönstren av trä med spröjs är viktiga de-
taljer på en byggnad från den tiden, liksom dörrar-
na och små detaljer som lampor och trappräcken 
Källarnergången är ett tydligt inslag på fasaden och 
bör bevaras.  
Huset har även socialhistoriska värden då det 

visar på hur befolkningen bodde under 1920-talet. 
Det visar också på SJ´s intentioner gentemot sina 
anställda genom att huset är byggt som arbetarbo-
städer åt SJ.   
Byggnaden är mycket välbevarad och håller 

därmed ett värde. I gällande detaljplan (Laga kraft 
2000-04-06) är byggnaden skyddad från rivning och 
förvanskning. 
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Norra fasaden.   Entré med trädörrar 

Entré där dörrarna ersatts av fönster med profilmurade 
understycken för att likna de tidigare dörrarna 

Källarnergången 
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”Växtdepån”  
SJ´s växtdepå i Hässleholm startade 1876 och lades 
ner 1973. Under den nästan 100 år långa perioden 
som verksamheten fanns på platsen byggdes flera 
växthus och andra uthus. Det uppfördes även bo-
städer åt järnvägsarbetarna inom området. Efter att 
verksamheten lades ner skall marken fortfarande ha 
nyttjats som odlingslotter av de boende. Detta 
upphörde emellertid när flera av byggnaderna blev 
verksamhetslokaler.  
 
Idag är ”växtdepåns” utseende kraftigt förändrat. 
Området utgörs av marken mellan byggnaderna i 
norr samt en äng i söder. Idag växer här många 
fruktträd samt större lövträd som vittnar om områ-
dets tidigare växtlighet.   

Den nordöstra delen av växtdepån, där ”gubbsäm-
jan” tidigare låg samt strax norr om byggnad C och 
D, utgörs idag av stora gräsytor. Det finns enstaka 
träd planterade och en rad med buskar längs med 
Kristianstadvägen. På ömse sidor om vägen som 
löper in mot bostället (byggnad A) finns sex styck-
en lönnar, tre på vardera sidan.  
Längre in på vägen mot bostället tilltar trädbe-

ståndet. Ytan domineras fortfarande av öppna 
gräsytor, men här växer rikligt med fruktträd, stora 
lövträd samt enstaka tallar. Träden är troligtvis en 
rest efter växtdepåns verksamhet. I området finns 
även fyra brunnar. När dessa tillkommit är oklart 
men en av dem är troligtvis från första hälften av 
1900-talet baserat på dess ålderdomliga karaktär.  
Söder om bostället blir karaktären mer skogslik 

med fler träd och inslag av sly. I den mittersta delen 
av detta område finns spår av de tidigare odlings-
bäddarna i form av fundament och grunder. Här 
växer också enstaka borstnejlikor, möjligen en rest 
från växtdepån. Här finns även en del bevattnings-
rör som är synliga i den annars igenväxta dungen.  
I Paradisets södra del finns en äng som tidigare 

använts som trädgårdsland (se SJ i Paradiset). Ängen 
är idag bevuxen med högt gräs och ängsblommor 
såsom lupiner, hundkex och vitmara.   
Norr om bostället, mot Kristianstadvägen, är 

den tidigare välplanerade trädgården insådd med 
gräs. De tidigare grusgångarna som syns på äldre 
kartor och fotografier (se historisken) är idag bort-
tagna. Någon enstaka upptrampad stig finns dock.  
Det finns några större lövträd, bland annat lönn, 
bok och en hängbjörk. Strax framför bostället finns 
en flaggstång och bredvid den en gatlampa/klocka 
av äldre karaktär.        

Kulturhistoriskt värde 
”Växtdepån” har en kontinuitet på platsen sedan 
1870-talet och verksamheten pågick i närmare 100 
år. De spår som finns efter växtdepån idag är bland 
annat löv- och fruktträd, planteringar och odlings-
bäddar som berättar platsens tidigare funktion. Den 
berättar även om järnvägens framdragning, dess 
status och påverkan på landskapet. Hässleholms 
växtdepå var den sista av SJ´s växtdepåer som lades 
ner och är, trots stora förändringar, till viss del 
fortfarande synlig i landskapet.  
 
 
  

Området som utgör växtdepåns tidigare od-
lingsutbredning är markerat med rött.  
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Grön öppen yta med planterade träd mellan ”kärring-
trätan” och bostället.  

Ängen i södra delen av ”Paradiset” 

Förmodligen ett bevattningsrör 

Betongfundamenten är rester efter odlingsbänkar  och 
växthus 

Rester 
efter 
odlings-
bäddar-
na och 
växthu-
sen 

Skogskaraktär bakom doktorns backe” Borstnejlika 
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”Doktorns backe” 
I de södra delarna av ”Paradiset” ligger ”doktorns 
backe”. Namnet härstammar från 1800-talet då om-
rådet sägs ha använts som beteshage åt doktorns häst. 
Doktorn hade ett boställe, doktorsbostället (se karta s. 
7), väster om ”Paradiset” som finns kvar än idag. Un-
der sent 1800-tal och in på 1900-talet användes back-
en som utflyktsmål för Hässleholmsborna. I en artikel 
(Sommardag i doktorns backe) finns backen omtalad, då 
som en björkdunge.  
 
Idag har backen förlorat delar av karaktären som en 
björkdunge. Fortfarande är det björk och andra löv-
träd som dominerar, men skogen har blivit mer igen-
växt. I den norra delen har det byggts bostäder och 
det tidigare trädgårdslandet och odlingsbäddarna som 
fanns i den västra delen, är idag igenväxta och bildar 
en glänta med ängskaraktär. Här syns dock terrasskan-
ter som varit gräns för odlingsmarken tidigare. Ge-
nom skogen finns smala gångstråk som trampats upp 
genom åren. Här blandas ängsblommor, sly, buskar 
och stora träd. Söder om de gamla odlingarna, i back-
ens sydvästra tipp, finns två stora paradisbuskar, möj-
ligen en rest från SJ´s tid på platsen.   

Kulturhistoriskt värde 
Den inbjudande känslan, som troligtvis fanns i början 
av 1900-talet, av att sitta ner för picknick i backen har 
idag försvunnit. Backen är så pass igenväxt att det 
främst är möjligt att promenera på stigarna som finns. 
Ändå har backen ett kulturhistoriskt värde genom 
dess namn och kontinuitet på platsen. Trots att delar 
av backen bebyggts med bostäder och varit trädgårds-
land för SJ, har området behållit sin karaktär som 
skogsdunge. Här finns exempel på mycket stora och 
gamla björkar som kan vittna om platsens tidigare 
uttryck.  
Platsen har även ett socialhistoriskt värde som be-

rättar hur Hässleholmsborna har använt platsen. Dess 
namn berättar en historia om vad och vem som fun-
nits på platsen tidigare, vilket ger ett djup åt det som 
syns idag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Upptrampad stig 

 

Två paradisbuskar 

 

F.d. trädgårdsland, idag ”äng” 
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Öppen glänta kringgärdad av höga björkar och 
andra lövträd 

Gläntan har tidigare varit trädgårdsland.  Upptrampad stig genom Doktorns backe 
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Sammanställning 
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Sammanställning av de kulturhistoriska 
värdena 
”Paradiset” har genom sin kontinuitet på platsen 
kulturhistoriska värden. Det är en viktig plats som 
innehar olika berättelser och värden. Här finns 
kopplingar till Hässleholms historia, människorna 
som bodde i staden, SJ´s inverkan på samhället, ar-
betarnas vardag och järnvägens påverkan på land-
skapet. Flera berättelser vävs samman på denna plats 
vilket gör den både betydelsefull och intressant. Plat-
sen visar tydligt Hässleholms ställning som järnvägs-
knutpunkt då det var en av få platser i landet där SJ 
anlade växtdepåer. Det finns en stark koppling mel-
lan området och Hässleholm, bland annat genom 
stråket bostället-järnvägsgatan och närheten till järn-
vägen, vilket ger ”Paradiset” ett lokalhistoriskt värde.  
Redan när bostället byggdes på 1860-talet, som 

den första byggnaden i området, har trädgården haft 
en betydande roll. Framför huset anlades en sym-
metrisk trädgård med grönytor, rabatter och grus-
gångar. Även efter att växtdepån startade och huset 
övertogs av SJ var trädgården ett viktigt inslag i om-
rådet, vilket har bestått ända tills SJ lade ner sin verk-
samhet på 1970-talet. De tre områdena, ”doktorns 
backe”, arbetarbostäderna och växtdepån bildar 
tillsammans en yta med stor variation i uttryck. Var 
för sig berättar de olika berättelser, men tillsammans 
bildas en helhetsberättelse och en förståelse för om-
rådet och delområdenas koppling till varandra.    
Idag finns ett fåtal spår av växtdepåns verksam-

het och boställets trädgård. De spår som dock finns 
bör därför särskilt uppmärksammas, bevaras och om 
möjligt tas fram för att visa på platsens historia. 
Fundamenten och grunderna till de gamla odlings-

bäddarna är ett konkret exempel på den tidigare 
verksamheten.  
Även stråken inom området är viktiga att bevara 

för att förstå platsen (se bild på nästa sida). Siktlinjen 
mellan bostället och järnvägsstationen bör bevaras 
för att bibehålla kontakten dem emellan och på så 
sätt bibehålla förståelsen för boställets placering. 
Sträckan mellan Östergatan och bostället har funnits 
länge, om än i en något annorlunda sträckning. Den 
är viktig för att förstå kopplingen mellan de olika 
byggnaderna. Även stråket mellan bostället och 
ängen i söder har en kontinuitet på platsen och visar 
på delområdenas sammankoppling och hur de för-
håller sig till varandra. (se karta på nästa sida)   
Byggnaderna som finns på platsen; bostället, 

1920-tals arbetarbostäderna och ”kärringträtan” är 
alla viktiga inslag i området. Även ”gubbsämjan”, 
som idag är riven, ingår i ett byggnadskomplex som 
kan berätta dåtidens levnadsförhållanden och arki-
tektoniska ideal. 1920-tals arbetarbostäderna är 
arkitektoniskt påkostade genom sina tunga tegelfa-
sader och entréblinderingar vilket berättar om hur 
SJ tänkte kring sina anställda. För att vara uppförda 
som arbetarbostäder är byggnaderna mycket påkos-
tade. Initiativet att flytta en byggnad, som ”kärring-
trätan”, är en påkostad process.  
”Paradiset” är även sammankopplat med dok-

torsbostället väster om spårområdet. De har till-
sammans en historia genom att bostället och dok-
torsbostället är uppförda inom samma tidsperiod. 
Det finns även kopplingar mellan ”doktorns 
backe” och doktorsbostället genom backens namn.  
Trädgården norr om bostället kan med fördel 

återställas. Den idag helt grästäckta planen har tidi-
gare varit anlagd med rabatter, grusgångar och plan-
teringar. Vid en omgestaltning av området bör tyng-

punkten ligga på trädgården och att ta fram den 
gamla trädgårdsstrukturen med gångar och växter, 
detta för att också öka trivseln. Att återplantera 
några av de blommor som tidigare fanns i parken 
och kanske skapa odlingslotter är ett annat alternativ 
för att förstärka karaktären och kopplingen till ”Pa-
radisets” historia.   
Området är idag viktigt som parkområde i Häss-

leholm, en grön lunga i staden. Vid inventeringstill-
fället noterades att flera personer använder parken i 
rekreationssyfte. De gröna platserna i en stad är vik-
tiga att värna om. De bidrar till ökad trivsel för 
medborgarna, men även till en ökad biologisk mång-
fald som gynnar djur och växtliv.   
 

Sammanfattning 
”Paradiset” består av flera hoplänkade delområden. 
Förvanskas ett element kan de övriga förlora sin 
förankring i området och deras gemensamma histo-
ria bli otydlig. Eftersom delar om området redan har 
exploaterats med bostadshus (längs med Backgatan) 
är området känsligt för större förändringar. Det är 
viktigt att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena 
vid en eventuell omgestaltning eller exploatering för 
att områdets karaktär och historia inte skall förvans-
kas och bli oläsbar.    
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Ovan t.v. Häradsekonomisk karta 1926-34. 
Här syns den anlagda trädgården norr om 
bostället.(Lantmäteriet).  

 

Nedan t.v. ekonomisk karta 1972. Här syns 
inte trädgården.(Lantmäteriet) Om den är 
borttagen eller bara inte utritad är dock 
oklart. 

Siktlinjer som är viktiga för områdets förståelse.( Ortofoto 
2016, från Hässleholms kommun) 
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