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Inledning 

Under 2016 fick Regionmuseet förfrågan från Kristianstad kommun att vara del-
aktig i projekteringen av takomläggningen av f.d. posthuset i Kristianstad. Upp-
draget fortsatte därefter som antikvarisk medverkan vilken genomfördes under 
2017.    

Historik med relevans för ärendet 

Posthuset byggdes 1917och ritades av Erik Lallerstedt. Två år tidigare hade en 
liknande byggnad uppförts söder om Posthuset, också den ritad av Lallerstedt. På 
1950-talet inreddes fjärde våningen på posthuset och takfönster satts in. Under 
samma tid ska även takteglet ha bytts ut. När byggnaden blev kosthall i början av 
2000-talet byggdes även huset ut åt söder och försågs med en lastkaj. Posthuset 
hyser idag bland annat Regionmuseum och konsthall.  
  

Karta över centrala Kristianstad. F.d. posthuset är markerat.(Karta: Lantmäteriet)  
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Administrativa uppgifter 
Objekt Byggnadsminnet Tyggården 2, f.d. posthu-

set 
Socken   Kristianstad 
Kommun   Kristianstad 
Arbetshandlingar COWI (160707)samt Ramböll (160623) 
Länsstyrelsens diarienummer 2016-08-30, Dnr: 432-20826-2016 
Regionmuseets diarienummer K12.20-304-16, 1077 
Byggherre/beställare Kristianstad kommun 
Projektledning COWI  
Generalentreprenör B&G Bygg 
Underentreprenör Vinslöv plåt AB, Vinslöv 
 Sture Perssons måleri 
Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/Lands-

antikvarien i Skåne genom Maria Johans-
son 

Byggnadstid Mars 2017- Sep 2017 
Rapport granskad av Byggfunktionen, Regionmuseet Kristian-

stad/Landsantikvarien i Skåne 

Sammanfattning av utförda åtgärder 

Taket på posthuset har lagts om pga. att det gamla takteglet var uttjänt. Arbetet 
har omfattat nytt taktegel och ny plåt på takfönstren o. dyl. Även fönstren på 
fjärde våningen och vinden har bytts ut mot nya och andra befintliga fönster har 
målats om.     

Utförda åtgärder 

Takarbete 

Tegel 

Enligt ansökningshandlingarna till länsstyrelsen skulle taket bytas mot nya pannor 
från Vittinge, likt de som lades på tyghuset 2015. Efter diskussioner med antikva-
risk medverkan och länsstyrelsen beslutades det dock att pannorna kunde ersättas 
med en falsad panna från Benders. Ersättningspannan var mycket lik den från 
1950- och kunde levereras tillsammans med en nockpanna med ryttare likt befint-
lig, vilket då skulle ge taket en enhetlig kulör. Takteglet plockades ner och un-
derlaget kontrollerades Ursprungligen skulle plywood läggas på taket, över en 
befintlig tjära/masonit, för att jämna av det dåliga underlaget. Men då underlaget 
var i mycket bra skick beslutades det att plywooden skulle utgå, med undantag för 
indragningen för kuporna. Istället valde man att fästa ny takpapp direkt på tjä-
ran/masoniten för att därefter fästa läkten.  
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På den stora rökkanalen i väst kunde befintligt taktegel behållas då de var i 
bra skick. Endast mittendelen har gjutits om pga. att postemblemets infästning 
har ändrats.    
 

 
Figur 1 Det nya takteglet och den nya plåten. Här syns även de nya snörasskydden och de nya fönstren.  

Plåt 

All plåt på taket har rivits ner och ersatts med ny lackerad aluminiumplåt från 
Lindab (kulör nr 387, kaffebrun, NCS S 8502-Y). På de delar där aluminiumplåt 
ej varit möjlig har lackerad stålplåt använts istället. Efter rivning av befintlig plåt 
på gesimsrännan visade det sig att träunderlaget för aluminiumplåt var för glest. 
För att förstärka underlaget beslutades det därför att montera stålplåt under alu-
miniumplåten på gesimsrännan.  
 Stuprören har rivits, förutom det stuprör som var av koppar, och ersatts 
med nya i lackerad stålplåt i samma bruna kulör som övrigt plåtarbete. Dessa har 
även försetts med vandalrör ca 2 meter i underkant.   
 Snörasskydd av 3 rörs-typ likt på tyghuset har monterats. För att smälta in i 
taket har dessa lackerats i samma kulör som plåten. Uppstigningsluckor och 
nockräcken mm har färgats röda för att smälta in med underliggande tegeltak.    

Fasadarbete 

Den västra skorstenen var i bättre skicka än man först trott. Det var endast tegel-
stenar på baksidans mitt, vid postemblemet, som revs eftersom man ändrade in-
fästningen av emblemet. De nya tegelstenarna, ca 5-7 stycken, hämtades på 
kommunens lager. Bruket som användes var Kulekalkbruk K1:3, 0-4mm, samma 
som året innan använts på f.d. riksbanken. Samtliga fogar på den västra skorste-
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nen kratsades ur och fogades om. Fogbruket som enligt handlingarna skulle an-
vändas var Saint-Astier NHL5 1:2 0-4 el. liknande. Då det året innan använts Ku-
lekalkbruk K1:3, 0-1 mm på f.d. riksbanken, beslutades det tillsammans med an-
tikvarisk medverkan att använda det även på f.d. posthuset. Droppblecket i ne-
derkant av skorstenen revs och ersattes med ny plåt. De två skorstenarna i mitten 
av huset fogades endast delvis om, medan den östra skorstenen murades om med 
4-6 nya tegelstenar från kommunens lager. Även där fogades endast delar om. 
Skorstenarna lagades med bruk likt den västra.   
  Frisen under gesimsrännan var i dåligt skick och knackades ner helt. Däref-
ter putsades den om med Målarkalks Saint-Astier NHL 3,5, 1:2, 0-4mm. 
   
 

 
Figur 2 Västra rökkanalen/skorstenen. Här syns det tydligt att teglet murats om och i mitten skymtar även 
det omgjutna takteglet. 

Fönsterarbete 

Fönstren på fjärde våningens södra sida var uttjänta och ersattes därför av nya. 
Även fönstren på de små takkuporna har bytts mot nya. De nya fönstren har ut-
förts i likhet med befintliga, i fabrikslackerat trä i en bruten vit kulör med inåtgå-
ende bågar utan fast mittpost med fast spröjs. Istället för utanpåliggande spanjo-
lett, som fanns tidigare, har de utförts med integrerad. Glaset som använts är ett 
solskyddsglas. Fönstren på fjärde våningen har utförts något lägre än tidigare för 
att minska risken att de blir rötskadade pga. snö som lägger sig på fönsternischen. 
 Övriga fönster på museet har bevarats, monterats ner och renoverats och 
därefter återmonterats. Fönstren har grundoljats med balsamterpentin och kokt 
linolja och därefter kittats med linoljekitt (Tremco). Därefter har de målats med 
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vit linoljefärg från Ottossons färgmakeri, titanzink (ca NCS 0502-Y) utvändigt 
och vit linoljefärg grund inomhus. Det modernare fönstret på markplan i söder 
skulle enligt handlingarna målas med vanlig fönsterfärg. Efter missförstånd måla-
des dock även det med linoljefärg. 
 Fönsterbänkarna vid de stora fönstren på norra sidan har, pga. skador, 
klätts in. De har klätts in med ärgad kopparplåt för att minska risken för stöld.   

Övrigt arbete 

Montaget till en flaggstång som fanns på taket revs och återmonterades inte då 
den inte längre användes.  
 Solskydd i form av markiser på fönstren på tredje våningen har demonte-
rats. Markiserna, från tiden då posten huserade i huset, var blåa med en gul kant. 
Personal på museet har tillsammans med antikvarisk medverkan kommit överens 
om en ny kulör på markiserna, grön (NCS S 6030G). 
 Diverse ankare och annan utsmyckning har, tillsammans med antikvarisk 
medverkan, beslutat att renoveras. De har blästrats och målats med Beckers rost-
skyddsgrund O. Staketet på de två balkongerna har målats med svart färg från 
Beckers (metallgrund och täck). Även ventilationsgaller, fotplåt och utrymnings-
trappa har målats med Beckers metellgrund och täck, brun RAL 8019.   

Avvikelser från arbetshandlingar 
Enligt ansökanshandlingarna till länsstyrelsen skulle taket läggas med enkupiga 
takpannor från Vittinge, likt de som lades på Tyghuset 2015. Nockpannorna 
skulle bytas till likvärdiga med ryttare. Då tak- och nockpannor av samma kulör 
och fabrikat inte kunde beställas av Vittinge, beslutades det att byta pannor. Efter 
diskussioner med antikvarisk medverkan och Länsstyrelsen beslutades det att 
byta till en enkupig takpanna från Benders som även kunde leverera nockpannor 
med ryttare likt de befintliga. På så sätt fick taket ett enhetligt uttryck.  
 Gesimsrännan har fått förstärkas med stålplåt under aluminiumplå-
ten för att den ska kunna bibehålla sin form. Aluminiumplåt var för underlaget 
för lättböjlig och skulle utan en förstärkande bas riskera att förstöras.  
 Takavjämningen med plywood utgick då det visade sig att underlaget 
var i bättre skick än man först trott.     
 Fogbruket som är beslutat enligt handlingarna utgick och istället 
valde man, tillsammans med antikvarisk medverkan, att använda Kulekalkbruk 
likt det som användes året innan på f.d Riksbanken. Detta för att bruket skulle bli 
samma på de båda husen.              

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Arbetet har huvudsakligen följt ansökningshandlingarna till länsstyrelsen. De 
större förändringar som önskats av fastighetsägaren har diskuterats med antikva-
risk medverkan och därefter godkänts av länsstyrelsen. Mindre tillägg har till 
största del diskuterats och godkänts av antikvarisk medverkan.  
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Framtida arbete 
Arbetet på f.d. posthuset kommer att följas av liknande arbete på tvillinghuset f.d. 
riksbanken (Bånken) i Kristianstad. Arbetet på riksbanken kommer att påbörjas 
under hösten 2017 och dokumenteras i en extern rapport, dock med samma dia-
rienummer. Då projekten, från byggherrens sida, är gemensamma kommer första 
byggmötet för f.d. riksbanken (Bånken) benämnas byggmöte 8.     
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Övriga handlingar med relevans för ärendet 
 
Projekteringsmötesprotokoll 1  2016-05-19 
Projekteringsmötesprotokoll 2  2016-06-20 
Projekteringsmötesprotokoll 3  2016-08-16 
Ansökningshandlingar, COWI  2016-07-07 
Ansökningshandlingar, ritningar, Ramböll  2016-06-23 
Länsstyrelsens tillståndsbeslut  2016-08-30 
Byggmötesprotokoll 1   2017-03-09 
Byggmötesprotokoll 2   2017-04-12 
Byggmötesprotokoll 3   2017-05-11 
Byggmötesprotokoll 4   2017-06-12 
Byggmötesprotokoll 5   2017-07-11 
Byggmötesprotokoll 6   2017-08-23 
Byggmötesprotokoll 7   2017-09-22 
Kvalitetssäkring, egenkontroll Målning  2017-10-10 
Slutbesiktningsprotokoll 1, del 1  2017-10-11 
Slutbesiktningsprotokoll 1, del 2  2017-10-11 
Målningsmaterial – förteckning   2017-10-13  
 
 
 
Kristianstad 2017-11-03 

Maria Johansson  
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Figur 3 Takkupor och gesimsränna innan renovering. 

 
Figur 4 Norra takfallet innan renovering. 
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Figur 5 Blottlagd gesimsränna. Här syns underlaget till gesimsens utsmyckade svulst. 

Figur 6 T.v. Takkupa innan renovering med det gamla fönstret t.h. Den färdiga takkupan med ett nytt föns-
ter.  
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Figur 7 Några underliggande träklossar har nytillverkats. 

 
Figur 8 Gesimsrännan är färdig. 
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Figur 9 Ovan: Gesimsrännan.  
T.h: Ett av de nya fönstren på fjärde våningen. 
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Figur 10 T.v. Baksidan av den västra rökkanalen/skorstenen. Här syns de nya nockpannorna med ryttare 
tydligt. T.h. Ett färdigrenoverat originalfönster. 

Figur 11 Fönsterbänkarna längs Tyggårdsgatan (norr)täcktes med ärgad kopparplåt. 
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AU-arkeologisk utredning MD-murverksdokumentation BD- byggnadsdokumentation 
DK- dokumentation, övrigt OU- osteologisk undersökning BAD-byggn-ark-dokumentation 

1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 
5. Fuglie kyrkogård, Fuglie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
6. Skegrie kyrkogård, Skegrie sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
7. Västra Tommarp, Västra Tommarp sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
8. Sofia Albertina kyrka, Landskrona sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
9. Mariakyrkan, Båstad sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2016-2017 
10. Skånelinjen, Fördjupad inventering, Johan Dahlén, Per Holmgren, Emelie Petersson, Brita Tronde, 2016 
11. Örkened kyrkogård, Örkened socken, VP, Åsa Jakobsson och Cissela Olsson, 2017 
12. Västra Hoby kyrka – Invändig omgestaltning, Västra Hoby sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
13. Stadshallen i Lund, Lunds domkyrkoförsamling, AF, Anna Rabow, 2017 
14. Loshult kyrkogård, Loshult sn, VP, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
15. Torsebro krutbruk, restaurering av stenmur, Färlöv sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
16. Osby kyrkogård, Osby sn, VP, Cissela Olsson, Emelie Petersson, Tony Svensson, Åsa Eriksson Green, 2017 
17. En axel och fyra vingar – Bröddarps mölla blir körbar igen, Västra Ingelstad sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 

2015-2017 
18. Farstorps kyrkogård, Farstorps sn, VP, Åsa Eriksson Green, Emelie Petersson, Åsa Jakobsson och Tony Svens-

son, 2017 
19. Haga-området i Hässleholm, Hässleholm sn, KU, Maria Johansson, Emelie Petersson, Cissela Olsson, 2017 
20. Skrivaremöllan, Torna Hällestad sn, DK, Anna Rabow, 2017 
21. Skjulet, Torekov sn, AM, Maria Johansson, 2017 
22. Visseltofta kyrkogård, Visseltofta sn, VP, Maria Johansson och Tony Svensson, 2017 
23. Valleberga kyrka, rampanläggning, Valleberga sn, AM, Linn Ljunggren, 2017 
24. Ballingstorpsgården – arbeten på stallet, Kviinge sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
25. Emmislöv kyrka – utvändig renovering av tornet, Emmislövs sn, AM, Emelie Petersson, 2017 
26. Häljarps mölla – Finjustering av kronhjul och segel, Tofta sn, AM, Helene Stalin Åkesson, 2017 
27. Norra kapellet i Telleborg, Om- och tillbyggnad 2016, Trelleborg sn, AM, Kerstin Börjesson, 2016-2017 
28. Revinge kyrka – utvändig torntrappa, Revinge sn, AM, Maria Sträng, 2017 
29. Helsingborgs krematorium – renovering värme och ventilation, Helsingborg sn, AM, Maria Sträng, 2016-2017 
30. Återställande av ”Bånken”, f.d. Riksbanken i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 2017  
31. Västra Vram kyrka – byte av plåttäckning, V Vrams sn, AM, Kerstin Börjesson, 2017 
32. Ålabodarna vid Ravlunda skjutfält, Maglehem och Ravlunda sn, DK, Emelie Petersson och Anna Rabow, 2017 
33. Den skånska fruktodlingens kulturarv, Landskap, mångfald och tradition, PJ, Cissela Olsson, 2017 
34. Tyringe kyrka, underhållsplan 2017, Finja sn, BAD, Helén Lilja, 2017 
35. Tomelilla Byagårds tak, Tryde sn, AM, Anna Rabow, 2017 
36. Adam & Eva, restaurering av kalkugnar, Bjärsjölagård, Kärrstorps sn, AM, Johan Dahlén, 2017 
37. Loshult kyrka, larminstallation, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
38. Stora Herrestads kyrka - invändig renovering, St Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2015-2017 
39. Brytestuga i Spjutseröd, Perstorps sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
40. Agusastugan, Andrarums sn, AM, Anna Rabow, 2016-2017 
41. Röke kyrka, Röke sn, AM, Åsa Eriksson Green, 2017 
42. Takomläggning och fasadrenovering  av f.d. Posthuset i Kristianstad, Kristianstad sn, AM, Maria Johansson, 

2017  



 

 


