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Fotografierna i rapporten är tagna av Regionmuseet Kristianstad om inte annat anges.  
Ritningarna kommer från fastighetsägaren, K-Fastigheter.  
Omslagsbilden visar en detalj av den golvmosaik som fortfarande finns i före detta ”Allmänhet-
ens rum”. På en botten av mosaik i olika grå kulörer går trådar som markerats i form av röda re-
spektive svarta mosaikbitar. Vi har inte fått bekräftat vem som formgivit mosaiken men det 
skulle kunna vara konstnären Bengt Blomqvist. 
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Före detta TELE, Televerkets byggnad vid Andra Avenyen 3. Undantaget smärre förändringar i fasaden, några av fönst-
ren mot Andra Avenyen som gjorts större liksom fasadskyltar som bytts ut, ser byggnaden ungefär likadan ut idag som den 
gjorde vid invigningen för drygt sextio år sedan. 

 

Inledning 

Under våren 2018 fick Regionmuseet en förfrågan från Hässleholms kommun om 

dokumentation och värdering av gamla Televerket i Hässleholm. Fastigheten hade 

fått en ny ägare och planändring var aktuell. Innan eventuell ombyggnation av 

Köpmannen 4 ville kommunen få fastighetens kulturhistoriska värden utredda. 

Kontakt togs med fastighetsägaren K-Fastigheter.  

Den 9 april träffades K-Fastigheter, Hässleholms kommun och Regionmu-

seet på plats för att gemensamt gå igenom fastigheten exteriört och översiktligt 

interiört. Det beslutades att dokumentationen skulle fokusera på antikvariska vär-

den i exteriören samt i byggnadens tidigare huvudentré. Vidare skulle även ägarens 

planer på att bygga till in mot gården beaktas i rapporten.  

Regionmuseet har i rapporten inte gått in i detalj avseende interiören men 

valt att lyfta fram några karaktäriserande drag, såsom trappor i terrazzo, räcken i 

smide och golvklinker.  
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Nybyggnadsritning för en telestation i Hässleholm daterad 1954 och signerad arkitekt Gustaf  Kaunitz. Bilderna på den 
övre raden visar fasaden mot Andra Avenyen. Nedre bilden till vänster visar fasaden mot Frykholmsgatan medan den högra 
bilden utgör fasaden med Vattugatan. Notera att det till en början fanns en enplansbyggnad i vinkel från huvudbyggnaden. 
Den inrymde garageplatser för tre bilar. 

 

Historik 

Dåvarande Televerkets byggnad i Hässleholm ritades av arkitekt Gustaf  Kaunitz 

1954. Kaunitz var då verksam på Zimdals arkitektkontor med kontor både i Stock-

holm och i Göteborg. Kaunitz och arkitekt Helge Zimdal arbetade tillsammans 

under många år.  

Innan Televerket beslutade att bygga nytt fanns verksamhet i en fastighet som 

i folkmun kallades ”Stora huset”. Den låg i hörnet Frykholmsgatan/Första Ave-

nyen. Med Kaunitz hjälp skräddarsyddes en anläggning för Televerkets behov. Utåt 

fick byggnaden en sluten fasad undantaget den publika delen, huvudentrén vid 

Andra Avenyen och fasaden ut mot Frykholmsgatan, som båda hade stora glaspar-

tier. Källarens väggar fick extra kraftiga dimensioner, för att hysa samhällsviktiga 

funktioner såsom skyddsrum och kopplingscentral för stor del av telefonin i Skåne.   
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Planritning inför nybyggnation av telestation i Hässleholm. Ritningar daterade 1954 och signerade Gustaf  Kaunitz. Här 
framgår också hur arkitekten tänkte sig innergårdens gestaltning med ett skyddande murparti försett med grind mot Fryk-
holmsgatan. Då muren placerades något indragen, fanns utrymme för två telefonkiosker samt en mindre plantering. Inner-
gården domineras av en större plantering. Mot garageväggen i väster ritade arkitekten in cykelställ. 

 

 

Ursprungligen fanns i fastighetens nordvästra del ett garage med plats för tre bilar, 

sannolikt fordon som användes vid olika typer av installationer och reparationer. 

Televerkets bilar var, fram till dess att monopolet avskaffades, välkända inslag i 

trafiken, inte minst på grund av att de för att synas i trafiken var lackerade i en stark 

orange kulör.  

Efter drygt tio år var behovet av ytterligare lokalyta stort, varpå garaget 1967 

fick lämna plats för en tillbyggnad i två plan med källare. Även den här gången gick 

uppdraget till Gustaf  Kaunitz, som nu arbetade under eget namn. Tillbyggnaden, 

som lades i vinkel kännetecknas av en ännu sluten mur. Fönsteröppningarna är 

relativt många men små.  
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Tillbyggnaden från 1967, fasaden mot Vattugatan. Här tog arkitekt Kaunitz upp samma karaktäristiska, utkragande 
fönsteromfattningar i betong som i huvudbyggnaden. Även den klinkerklädda sockeln förstärker sambanden mellan de båda 
byggnadskropparna.    

 

Arkitekt Gustaf Kaunitz 

Arkitekt Gustav Kaunitz (1911-1997) ritade bostäder, byggnader åt det offentliga, 

såsom simhallar och skolor, men också industrier och kontor. Bland hans mer 

kända byggnader kan nämnas Försvarets forskningsanstalt (FOA-huset) i Stock-

holm, som uppfördes 1963. Ett annat exempel är det så kallade Gyllenhuset i Lin-

köping, en byggnad för shopping med tillhörande torg, uppfört några år efter FOA. 

Kaunitz var en arkitekt av sin tid som använde sig av stora kontraster i sitt ritande, 

slutna fasader ömsom stora glaspartier. I fasaderna kan vad som var avsett för mer 

publika ändamål och vad som var i behov av mer avskildhet utläsas. En av hans 

mer omtalade byggnader blev Eriksdalsbadet i Stockholm, som han ritade 1964.  
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Detalj av golvmosaik samtida med byggnaden. På en botten av mosaikplattor i olika grå kulörer går slingrande trådar i rött 
och svart. Sannolikt omfattade konstverket större delen av golvet i den lokal där ursprungligen ”Allmänhetens rum” fanns. 
Regionmuseet har inte undersökt hur stor del av konstverket som finns kvar. Idag är det endast synligt i ett mindre ut-
rymme, ett rum i rummet där frisörsalongen idag har lokaler. Önskvärt är att golvet på sikt plockas fram i sin helhet.  

Genomtänkt form och konstnärligt samarbete 

Televerket la ner omsorg även på den konstnärliga utsmyckningen i byggnaden. 

Resurserna för detta koncentrerades till de publika delarna, framförallt till ”allmän-

hetens rum” strax innanför vestibulen, en halvtrappa upp från entrén. Där finns 

ett numera till största delen dolt mosaikgolv. Verket lär ha invigts i samband med 

att byggnaden togs i bruk omkring i mitten av 1950-talet. Mycket talar för att mo-

saikgolvet formgavs av konstnären Bengt Blomqvist (1920-2001). Motivet kan be-

skrivas som halvabstrakt. Mot en mörkgrå fond löper ett antal röda och svarta trå-

dar i ett vindlande mönster. Trådarna kan tolkas dels som konkreta telefonsladdar 

men också immateriellt, som ett sätt att beskriva telefonin i stort, lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt.   

På nybyggnadsritningen för Telestationens bottenplan har även en huvudsak-

lig möblering ritats in. I det så kallade ”allmänhetens rum” finns följande inredning 

inritad: en fyrdelad skrivpulpet, flera sittplatser i form av två vinklade soffor intill 

varandra samt ett katalogbord. Av möbleringen finns ingenting bevarat. 
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Bilder tagna av fotografen Johan Lindholm. Hans fotoarkiv finns idag hos Västra Göinge hembygdsförening. Till vänster 
Andra Avenyen från väster. Fotot taget 1954 innan Televerket bebyggde fastigheten. Även fotot till höger är på Andra 
Avenyen, denna gång österifrån. Året är 1960 och telestationen har varit igång några år. Notera neonskylten med TELE 
på gaveln mot Frykholmsgatan. 

 

Golvmosaikens troliga skapare 

Konstnären Bengt Blomqvist blev mest känd för sitt måleri i olja och tempera. 

Därutöver arbetade han också i stort format med fasta konstverk där han samver-

kade nära arkitekten Helge Zimdal. Arkitekt till Televerkets byggnad i Hässleholm, 

Gustaf  Kaunitz, var anställd vid Zimdals arkitektkontor. Kaunitz och Zimdal ver-

kar ha fortsatt samarbeta även efter att de inte längre var verksamma vid samma 

kontor. Ett med Televerket samtida exempel där Blomqvists anlitades är entrén till 

Yxhultsbolaget, Kumla. Där svarade konstnären för ett golv med marmorintarsia. 

Arkitekten till Yxhultsbolaget byggnad var Helge Zimdal, så sannolikt fanns det 

fler samarbeten mellan arkitektkontoret och konstnären. Zimdal ritade bland annat 

hus för Södra Biskopsgården i Göteborg 1958 och några år senare fick konstnären 

Bengt Blomqvist i uppdrag att göra utsmyckning på Vårväderstorget, även det be-

läget i Södra Biskopsgården.   

 

Byggnadsbeskrivning 

 

Omgivning 

Televerket lät uppföra sin anläggning strax sydost om Hässleholms Centralstation 

på fastigheten Köpmannen 4, med gatuadressen Andra Avenyen 3. I väster angrän-

sar fastigheten till Vattugatan, ett ganska slutet och i stort helt bebyggt gaturum. 
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Telestationen sedd från den grändlika och numera till gårdsgata omgjorda Vattugatan. Här blir byggnad en spännande 
konstrast till konstnären Minako Masuis skulptur Vindens portar. Arkitekt Gustaf  Kaunitz lät de båda byggnadskrop-
parna (huvudbyggnaden med indraget bottenplan och ovanvåning på pelare och tillbyggnaden med en mer sluten fasad) sam-
spela trots att det gick tretton år mellan uppdragen.  

 

Här har kommunen under senare tid arbetat med insatser avseende gatubeläggning  

och tillgänglighet samt tillfört stadsrummet offentlig konst, Vindens portar (2003), 

gjord av konstnären Minako Masui.  

I öster angränsar aktuell byggnad till Frykholmsgatan samt till det lilla Fisk-

torget. Platsen utgörs idag huvudsakligen av parkeringsyta, med ett underjordiskt 

parkeringsgarage samt ovan det en parkeringsplats. Torgets ursprungliga funktion 

med brunn där invånarna kunde hämta vatten markeras i form av en skulptur, Mo-

ran (1983), av konstnären Axel Olsson. Den föreställer en kvinna som bär vatten. 

I samband med mötet på plats den 9 april nämnde kommunens representant att 

det finns planer på att arbeta med torgets framtida gestaltning, att återigen göra det 

till en tydlig mötesplats. 

 

Exteriör beskrivning 

 

Regionmuseet har primärt fokuserat på byggnadens exteriör och de delar som ur-

sprungligen tillhörde de publika utrymmena. 

Arkitektoniskt kännetecknas byggnaden av en relativt sluten exteriör och ett 

utkragande övre våningsplan. Mot fasadens grövre puts i en ljus gråbeige kulör  



 
TELE i Hässleholm – Fastigheten Köpmannen 4 
 
 
 

12 

  

Kännetecknande för Kaunitz utformning av telestationen är hur han använde sig av två olika fasadmaterial, puts respektive 
klinker. Kontrasterna mellan materialen skapar spännande möten i fasaden, både ut mot gaturummet och på innergården. 
Sannolikt är klinkerplattorna tillverkade av Höganäsbolaget på Skrombergaverken, Ekeby i Bjuvs kommun.  

 

kontrasterar pelare och väggytor kring entrén med slätputs, som under senare tid 

målats i en mörkgrå kulör. Vidare har flera fasadpartier beklätts med bruna klin-

kerplattor, troligtvis tillverkade av Höganäsbolaget på Skrombergaverken. Mot 

Andra Avenyen har ljusbruna klinkerplattor använts medan fasaderna mot Vattu-

gatan, Frykholmsgatan samt mot innegården har mörkbruna klinker. Förutom klin-

kerplattornas bruna kulörer är de putsade fälten avfärgade i ljust gråbeige kulörer. 

Pelarna som stöttar den det utkragande övre våningsplanet har under senare tid 

målats i en gråblå kulör. Detsamma gäller putsade fält i anslutning till huvudentrén. 

Byggnadens tak utgörs av ett flackt tälttak, belagt med svart takpapp. Från 

gatuplanet är taket till större delen dolt av en plåtsarg, avfärgad i en ljust blå kulör. 

Numera är dock ventilationshuvar och en del tekniska installationer synliga.  

Ett utmärkande drag i byggnaden är entréplanets högt sittande fönsterband, 

framförallt mot huvudgatan, Andra Avenyen. Detta förstärker upplevelsen av en 

relativt sluten fasad. Den tidigare huvudentrén, som idag går till en frisörsalong, 

utgör undantaget då den är uppglasad i sin helhet. I glaspartiet ovanför dörren 

finns fortfarande ordet TELE etsat i glaset.  
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Exempel på ursprungliga fönster i anläggningens huvudbyggnad, fasaden mot Vattugatan. Notera fönsterbänkar av sten. 
Här ligger bottenplan något indraget och ovanvåningen kragar ut drygt en meter. 

 

Den etsade logotypen är i välbevarad och visar inga synliga skador. Glaspartiet 

fortsätter på gaveln ut mot Frykholmsgatan. På det övre våningsplanet, ut mot 

Andra Avenyen, är fönstren istället betydligt färre och parvis grupperade. Flera av 

de ursprungliga fönstren har under senare tid bytts ut mot större fönster för att få 

in mer ljus.  Från början var fönstren av trä medan de sentida fönstren troligtvis är 

av metall som avfärgats i vitt. 

Utöver huvudentrén finns ytterligare dörrar på bakgården. I västra hörnet 

finns en uppglasad dörr i aluminium. I trapphuset, innergårdens östra del, finns 

också dörrar in till byggnaden. (Företrädesvis används dörren mot Frykholmsgatan 

som entré till det gym som hyr lokaler i en trappa upp.) 

 

Interiör beskrivning/iakttagelser 

Invändigt har förändringarna varit många, framförallt har rumsdispositionen änd-

rats. Ytskikten är i flera fall förändrade och ommålade. Golven är i vissa fall utbytta. 

Med anledning av detta beslutades att koncentrera den interiöra dokumentationen 

till entrén och till anslutande utrymmen.  
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Detalj av huvudbyggnadens källarplan, som är uppförd under kalla kriget med säkerhetstänk som en given del av bygget.. 
Notera ytterväggens ovanliga form i kabelkällaren. Troligtvis gjordes detta för att byggnaden skulle kunna klara en tryck-
våg i händelse av bombsprängning. Kabelkällaren skulle i det läget fungera som en expansionskammare.   

 

I den tidigare entréhallen finns idag en frisörsalong. Inredningen är sentida men ett 

parti av det ursprungliga golvet med utsmyckning i glasmosaik finns bevarat. Idag 

är konstverket endast till dels synligt och då i ett mindre utrymme, ett rum i rum-

met. Huruvida verket finns kvar i sin helhet under sentida golvmaterial är osäkert. 

Golvmosaiken ser ut att ha bestrukits med en kraftig plastlack möjligen kan den 

lite simmiga och lätt gulnade ytan också vara ett resultat av flera lager bonvax.  

Vid ett första besök är det svårt att utifrån befintlig interiör uppleva spår av 

Televerkets tidigare verksamhet. Källarplanet den våning som bibehållit sitt ur-

sprungliga syfte att vara kopplingscentral för telefoni. För även sedan Televerkets 

monopol avskaffades och verksamheten flyttade från byggnaden, används källar-

planet alltjämt för teleteknisk verksamhet. Idag är det flera teleoperatörer som har 

verksamhet där. 
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Interiört finns få men några värdefulla detaljer bevarade, som alla bidrar till byggnadens karaktär. Till vänster detalj av 
trapphus med trappspindel i grå terrazzo och räcke i svartmålat smide. Till höger klinkergolv i olika bruna kulörer, för 
övrigt samma platta som finns i fasaden mot Andra Avenyen.  

 

Då byggnaden är uppförd under Kalla kriget, det vill säga perioden efter andra 

världskrigets slut fram till 1989 då Östblocket/Sovjetunionen upplöstes, gjordes 

betongkonstruktionen extra kraftig, dels för att inrymma skyddsrum och dels för 

att skydda en samhällsviktig funktion som i det här fallet en kopplingscentral för 

telefoni. På nybyggnadsritningen framgår exempelvis att kabelkällaren i sydost har 

fått en oregelbunden yttervägg, utformad så för att vid en tryckvåg fungera som 

expansionskammare.     

 

Kulturhistorisk värdering 

 

Lokalhistoriskt värde/samhällshistoriskt värde 

Televerkets namn förenklades i steg, ursprungligen hette det Telegrafverket men  i 

folkmun blev namnet Tele. Det sistnämnda blev också så anläggningen rubricera-

des. Tele var en statlig verksamhet som svarade för utbyggnad av kommunikativ 

infrastruktur, det vill säga var operatör, samtidigt som man tillhandahöll fysiska 

telefoner till sina kunder. Monopolet gjorde verksamheten och även byggnaden till 

en central funktion för Hässleholm och dess omland.  
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Till vänster utsikt över Fisktorget genom fönstren i Televerkets tidigare vestibul, som nu rymmer del av en frisörsalong. Till 
höger en miljöbild från Andra Avenyen och den bilparkering som idag upptar merparten av Fisktorget. Här skymtar Tele-
verkets byggnad längst till vänster i bild. 

 

Fram till en bit in på 1960-talet kopplades alla samtal manuellt av personer som 

bemannade telestationen. Förutom att Televerket i Hässleholm var en arbetsplats 

för många, var verksamheten och byggnaden viktig i människors vardag. Televerket 

stod för en statlig konstant, en institution att lita på.   

Mot bakgrund av att byggnadens ursprungliga och på flera plan publika 

funktion förändrats, påverkas också byggnadens lokalhistoriska och samhällshisto-

riska värde över tid. Yngre generationer har inte själva upplevt Televerkets mono-

pol och kanske har de aldrig besökt byggnaden, åtminstone inte då Televerket fanns 

där. Detta innebär att förståelse för byggnadens lokalhistoriska och samhällshisto-

riska betydelser saknas hos många. Det lokalhistoriska och samhällshistoriska vär-

det är inte förlorat men behöver förtydligas. 

   

Konstnärligt värde 

Televerkets byggnad är uppförd i en relativt stram och sluten arkitektur. De deko-

rativa elementen är ytterst få och begränsade till Televerkets etsade logotyp TELE 

i glaset ovanför huvudentrén samt till det dekorativa mosaikgolvet i entréhallen en 

halvtrappa upp.  
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Telestationens innergård så som den ser ut idag. Där tillbyggnaden med brandtrappa låg tidigare ett garage för tre av Tele-
verkets bilar.    

Ursprungligen fanns också en neonskylt med vertikalt ställda bokstäver, TELE, 

monterad ut från fasaden mot Frykholmsgatan. Vi har inte lyckats få fram uppgif-

ter om när neonskylten försvann och huruvida den finns bevarad någonstans.   

 

Patina/Autenticitet 

Byggnadens fasader är beklädda med puts och olika former av byggkeramiska plat-

tor (klinker). Man har använt ytskikt med lång livslängd. Klinkerplattorna bedöms 

i huvudsak vara ursprungliga och svarar för en viktig del av anläggningens autenti-

citet. Plattorna är synnerligen tåliga, varpå patinan är svår att se där. Däremot är de 

bruna klinkerplattorna autentiska. Patinan å sin sida syns mer på putsytor och plåt-

detaljer.  
 

Miljömässigt värde 

Televerkets byggnad har ett miljöskapande värde då den ligger som en bastion om-

gärdad av gatumark åt tre håll – Vattugatan i väster, Andra Avenyen i söder och 

Frykholmsgatan i öster. Byggnadens ursprungliga funktion, att svara för telefoni, 

berörde alla hässleholmare och människor i ett stort omland. Detta bidrog sanno-

likt till att den bunkerlika byggnaden klarade att skapa en dialog med gaturummet.  
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Antikvariskt utlåtande 

Gamla Televerket är ett exempel på 1950-talets ibland brutalistiska arkitektur. 

Byggnaden bryter mot den klassicistiska arkitekturens standardiserade element för 

offentliga funktioner. Entrén till aktuell byggnad är exempelvis placerad på hörnet 

och ligger därtill indragen i förhållande till fasaden. Jämför med hur motsvarande 

byggnader ur tidigare generationer gavs ett arkitektoniskt maktspråk, ofta utfört i 

en större skala, för att tydliggöra myndighetsfunktionen. Utan förkunskap är det 

idag svårt att avläsa att anläggningen ursprungligen hyste Televerket, i synnerhet 

sedan neonskylten är borttagen.  

I en antikvarisk bedömning tas hänsyn till den fysiska byggnaden men också 

till dess immateriella värden. Med andra ord kan den pågående användningen av 

en byggnad eller att den skulle kunna användas bidra till att det kulturhistoriska 

värdet värnas. Detta innebär också att vissa förändringar som exempelvis medver-

kar till att ge byggnaden en förnyad, publik roll i stadsbilden kan förmera det kul-

turhistoriska värdet.  

 

Värdebärande element att ta tillvara 

Följande detaljer och karaktärsdrag bör beaktas för att säkerställa byggnadens kul-

turhistoriska värden. De bör därmed finnas med i en framtida planbeskrivning så 

att planbestämmelserna på plankartan kan hänvisa till dessa: 
 
Telestationen exteriört: 

 Växelverkan mellan puts och byggkeramik (Höganäsklinker) i fasad 

 Höganäsklinker 

 Indraget entréplan ut mot Vattugatan och Andra Avenyen 

 Glasparti vid tidigare huvudentré, särskilt betydelsefull är glaset med logo-
type TELE 

 Fönstersättning generellt och fönsteromfattningar mot Vattugatan explicit 
 
Telestationen interiört: 

 Utsmyckat mosaikgolv i entréhall. Frilägg om möjligt i sin helhet 

 Trappor i terrazzo  
 

Förslag och rekommenderade åtgärder 

Nuvarande ägare vill utveckla fastigheten, dels genom ombyggnad och dels genom 

tillbyggnad med ytterligare våningsplan samt i form av en ny byggnadskropp på 

nuvarande innergård. Befintlig byggnad önskar ägaren öppna upp genom större 

ljusinsläpp, så att delar av fastigheten på sikt kan användas för mer publik verksam-

het. Som en förlängning av det vill ägaren öka kontakten mellan ute och inne.  
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I samtal med Hässleholms kommun framkom att området kring Fisktorget, direkt 

öster om fastigheten, står inför en utveckling. Mot bakgrund av såväl fastighetsä-

garens som kommunens planer känns det angeläget att före detta Televerkets bygg-

nad får en förnyad och tydlig roll i bebyggelsen.  

 

Regionmuseet anser att: 
 

 Fastigheten Köpmannen 4/Gamla Televerket tål en del förändringar men 

också att byggas till in mot gården. Om byggnaden ges förutsättningar till 

ett mer flexibelt nyttjande av lokaler, såsom publika verksamheter, kontor 

och bostäder, används fastigheten under en större del av dygnet, vilket gör 

att den bidrar till ett mer levande stadsrum. 

 Den utsmyckade golvmosaiken bör bevaras och friläggas. Konstverket allu-

derar på byggnadens ursprungsfunktion – att samordna och koppla telefoni. 

Formspråket är grafiskt och visuellt tydligt. Kanske kan formgivningen få 

återkomma i ny skepnad och i andra material i byggnaden. Det kan vara ett 

sätt att levandegöra och vidareutveckla byggnadens kulturhistoriska värden.   

 Befintligt byggkeramiskt material i fasad bör bevaras. 

 Befintliga putsytor i en ljust gråbeige kulör bör vara vägledande också vid 

en om- och tillbyggnad av fastigheten.  

 Det är viktigt att lyfta betydelsen av den tidigare huvudentrén. Så långt det 

är möjligt bör befintliga glas och stålinfattningar behållas. Vid eventuella 

framtida byten bör liknande profiler eftersträvas, så att den uppglasade hel-

heten inte förvanskas. Kanske kan entréns formspråk i någon form tas upp 

i entrépartier i en kommande tillbyggnad. 
 

Diskussion 

Fastighetens nuvarande ägare, K-Fastigheter, har för avsikt att utveckla byggnaden. 

Dels vill man bygga om delar av lokalerna och dels bygga till. Idag finns en asfal-

terad innergård, vilken ägaren till del vill ta i anspråk för en ny byggnadskropp. K-

Fastigheter avser också att bygga ytterligare två våningsplan ovanpå befintlig bygg-

nad. I fastigheten vill företaget möjliggöra kontor men också mer publik verksam, 

kanske en bar alternativt restaurang. Tanken är att inreda de övre planen till bostä-

der.  

I sammanhang där byggnaders kulturhistoriska värden diskuteras, är det ofta 

aspekter såsom arkitektonisk stilepok, material, kulörer och grad av ursprunglighet 

som först lyfts fram. Det är dock bara några exempel på vad som ryms inom be-

greppet kulturhistoriskt värde. Även immateriella värden påverkar, vad byggnaden 

har betytt för människor i Hässleholm, vad den betyder idag och kanske också 

undersöka vad man önskar ge den för värde framåt. 
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Fotomontage gällande om- och tillbyggnad av fastigheten Köpmannen 4. Material tillhandahållet av K-Fastigheter.  

 

Användning är en förutsättning för att långsiktigt bevara en byggnad. Idag finns 

olika verksamheter inhyrda i lokalerna samtidigt vill fastighetsägaren skapa möjlig-

heter för fler att använda byggnaden, inte minst i form av bostäder. Sedan aktuell 

byggnad uppfördes, har det omgivande stadsrummet genomgått omfattande för-

ändringar, framförallt avseende bebyggelsens höjd. En förtätning av aktuell fastig-

het, i form av tillbyggnad såväl i markplan som ovanpå befintliga våningsplan, 

skulle i någon mån innebära en volymmässig anpassning till stadsrummet som hel-

het.  
 

Reflektioner kring föreslagna ombyggnadsritningar 

Regionmuseet har tagit del av ett fotomontage som Sesam Arkitektkontor, på upp-

drag av fastighetsägaren, tog fram 2017. Där är Köpmannen 4 tillbyggd, dels i form 

av en helt ny huskropp på den nuvarande innegårdens läge, dels har befintlig bygg-

nad fått ytterligare två våningsplan. Tillbyggnaderna har ett nutida formspråk sam-

tidigt som det finns en dialog mellan dem och befintlig byggnad, exempelvis genom 

tydligt avgränsade, släta putspartier.  

De våningsplan som fastighetsägaren vill bygga ovanpå befintlig byggnad har 

lagts indragna. Det innebär att de övre våningsplanen får en något underordnad 
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roll i gaturummet, åtminstone i området nära fastigheten. Samtidigt är befintlig 

byggnad fortsatt tydlig avseende volym och karaktär.  

Regionmuseet bedömer att fastighetsägaren har en hög ambition för fastighetens 

förtätning. Samtidigt innebär förslaget förändringar av befintlig byggnads fasad, 

inte minst avseende de byggkeramiska klinkerplattorna, som man önskar ersätta 

med nytt keramiskt material i grå kulör.  

De bruna klinkerplattorna är med största sannolikhet tillverkade av Höga-

näsbolaget, på Skrombergaverken i Skromberga/Ekeby, Bjuvs kommun. Två ku-

lörer har använts, en ljusare platta på huvudbyggnadens fasad mot Andra Avenyen 

och en mörkare på fasaderna mot Vattugatan respektive Frykholmsgatan samt mot 

innergården. Enligt Regionmuseets bedömning är plattorna fortfarande i gott 

skick, varför det är tekniskt, ekonomiskt och antikvariskt motiverat att behålla dem.  

Pelarna i Televerkets fasad var ursprungligen avfärgade i en ljust gråbeige ku-

lör men har under senare år målats mörkgrå. Den mörkgrå kulören är förhållande-

vis kall och bryter därigenom fasadens ursprungliga palett. Om putsen återfår sin 

ursprungliga ljusa kulör, lyfts de bruna klinkerplattorna fram så som det var tänkt. 

Då blir samtidigt djupverkan i fasaden tydligare. Bygger man vidare på det, kan 

fastigheten utvecklas i samklang med sin historia. 

Mot bakgrund av detta rekommenderar vi att det keramiska materialet i ex-

teriören behålls. På så vis värnas ursprungskaraktären samtidigt som Televerkets 

byggnad bevaras i sin kontext - regionalt, nationellt och internationellt. Höganäs-

klinker fick spridning världen över.  

Det vore önskvärt att se ett nybyggnadsförslag som i högre grad utgår från 

Televerkets ursprungliga material och färgsättning, inte i form av pastisch utan 

gärna med modernt formspråk. Vår erfarenhet är att byggnader där man lyckas 

med detta, behåller sin attraktivitet även på lång sikt. På motsvarande sätt har bygg-

nader som renoverats utan större hänsyn till ursprungskaraktären i högre utsträck-

ning blivit daterade.  
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