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Lokstallet sett från sydväst. Då spåren bara använts temporärt kan växtligheten ta för sig. Vegetationen är inte hög men 
omfattande. Då det inte används aktivt och då man inte längre besprutar mot ogräs, är det ett digert arbete att hålla undan.  
Föreningen Östra Skånes Järnvägar gör då och då insatser men det räcker inte för att hålla undan.  

Inledning 

 

I början av hösten 2018 blev Regionmuseet kontaktat av Trafikverket angående 

lokstallarna i Kristianstad. Anledningen var att Trafikverket efterfrågade en exteriör 

skadeinventering av lokstallarna samt av vattentornet. Bakgrunden till att de behö-

ver ha fram detta är att man vill avyttra fastigheten. Sedan en tid pågår kontakter 

med Kristianstads kommun.  

Den 20 september träffades Trafikverkets byggnadsförvaltare och Region-

museet på plats. En översiktlig exteriör besiktning av såväl lokstallarna som vatten-

tornet gjordes i samband med besöket.  

Trafikverkets önskan är att få en bild av åtgärdsbehovet samt förslag på hur 

man bör gå tillväga. Verkets ambition är att renovera exteriört inför en försäljning 

av området.  
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Vattentornet till vänster och de två så kallade vattenhästarna (kranar från vilka man tog vatten till ångloken) till höger.  

Historik 

Kristianstads järnvägsstation uppfördes 1865. Det hann gå närmare femtio år in-

nan lokstallarna och tillhörande vattentorn byggdes. År 1912 uppfördes lokstal-

larna och endast två år senare, 1914, byggdes ytterligare stallar. Järnvägsområdet 

omfattade en mängd olika byggnader, flera av de lite enklare byggnaderna av trä 

har försvunnit över tid. Medan andra, företrädesvis tegelbyggnader, har fått nya 

funktioner. Lokstallarna liksom vattentornet används inte längre av i den löpande 

verksamheten. Däremot har flera av stallarna använts för materiel tillhörande för-

eningen Östra Skånes Järnvägar (ÖSJ). Även Regionmuseet har rullande materiel i 

lokstallarna. Ett av stallarna, port nr 1, har längre tillbaka använts som förråd av 

hemvärnet. 

 
   

Arkitekt/ingenjör 

Lokstallarnas ritningar är signerade J A Falkman. Troligtvis ritades även vattentor-

net av Falkman. Huruvida J A Falkman var arkitekt eller ingenjör har vi inte lyckats 

få fram. Kanske var vederbörande inte alls verksam inom järnvägens utan i Kristi-

anstad stad. Oavsett detta visar ritningarna att personen som kreerade dem var 

påläst om behoven, det vill säga uppställning av rullande materiel, och därtill redan 

från början öppnade dörren för en tillbyggnad.  
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Till vänster gummiskivor, troligtvis från borttagna spårövergångar. Högen av utrangerat material kännetecknar bilden av 
området runt lokstallarna. Då anläggningen endast används sporadiskt, blir området runt om lätt ett upplag. Till höger ett 
annat exempel som bidrar till intrycket av en bortglömd miljö. Här rör det sig inte om upplag utan om en så kallad un-
derspolningsplats, ett spår som gick fritt en bit upp från underlaget (troligtvis hade man grävt ut under), så att personalen 
kom åt att spola rent undertill. Spåret skymtar i bildens övre del. 

Nationalromantiken 

Arkitekturstilar har ofta lånat av tidigare epoker. Så var fallet även under national-

romantiken. Då vurmade många arkitekter för de medeltida borgarna, vars tinnar 

och torn fick efterföljare i byggnader uppförda i slutet av 1800-talet och ett par 

decennier in på 1900-talet. Resultatet ser vi exempelvis i de många detaljrika tegel-

fasader från tiden. Det mönstermurades flitigt och trappstegsgavlar blev ett åter-

kommande motiv. Även fönsteromfattningar och takfötter fick extra omsorg. Både 

vattentornet och lokstallarna är exempel på denna tämligen plastiska tegelarkitek-

tur.  

Byggnadsbeskrivning 

Omgivning 

Lokstallarna och vattentornet ligger i ett område som till övervägande delen präglas 

av järnväg, framförallt i form av spår men också av andra byggnader som även de 

uppförts av dåvarande Statens Järnvägar. Fågelvägen ligger det oerhört centralt 

men skiljer området från centrum och tillgängligheten är därmed begränsad.  
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Vändskivan utgör en tekniskt central del av anläggningen. I nuläget bär ännu vändskivans spår men det är osäkert hur 
länge till. Brädtäckningen är rötskadad och när det är våt mycket hal. För att kunna göra en ordentlig skadebesiktning 
måste brädtäckningen lyftas bort. Enligt uppgift finns det omfattande rostangrepp i delar av den underliggande konstrukt-
ionen. Sannolikt måste dessa bytas ut och konstruktionen i sin helhet skrapas och därefter rostskyddsbehandlas. 

  

Detaljer av den rälsliknande konstruktion som löper på botten av vändskivans grav. Ovanpå den löper i sin tur hjul, som 
möjliggör vridning av vändskivan. 

 

Förutom lokstallar och vattentorn finns det inom området även lokverkstad, kon-

tor och före detta övernattningsbostäder. Ytterligare byggnader som ursprungligen 

var  bostäder med koppling till järnvägen angränsar till aktuellt område.  

Med anledning av att det saknas avgränsning mellan spårområdet och lokstallarna, 

har lokstallarna och vattentornet hittills varit svåra att jobba med lite mer publikt.  
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Lokstallarnas baksida. Här har flera fönster, framförallt i den östra delen av byggnaden, spikats igen. Detta gjordes för 
några år sedan efter återkommande skadegörelse, både i form av sönderslagna fönsterglas men också efter att personer sågat 
av gjutjärnsspröjsen för att ta sig in.  

  

Gjutjärnsfönstren utgör en viktig del av lokstallets karaktäristik. Dessvärre utsetts fönstren för återkommande skadegö-
relse, såsom bilderna ovan i form av sönderslagna glas och graffiti. Därför döljs flera av fönstren idag bakom skivor av ma-
sonit eller plywood. Vissa försök har gjorts med utomhusarmaturer. För att dessa ska ha någon avskräckande effekt är det 
Regionmuseets uppfattning att ljussättningen måste vara kraftigare.  

Vändskiva och vattenhästar 

Till den yttre miljön runt om lokstallarna och vattentornet hör även vändskivan 

och de två vattenhästarna. Lokstallarna i Kristianstad har en klädd vändskiva, det 

vill säga ett brädgolv ovanpå underliggande konstruktion. Skälet till detta var att 

man på så vis underlättade snöröjning av vändskivan.  
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Till vänster det svartmålade bleck i gjutjärn som återkommer vid samtliga fönster. Denna detalj visar vilken omsorg som 
byggnader av det här slaget fick och är därför också viktig att bevara. Till höger östra gaveln. Här framgår tegelornamenti-
ken tydligt liksom de stiliserade pilastrar som delar in fasaderna. 

 

Vändskivan består av en utgrävd grop, så kallad grav som stensatts. Däri löper ut-

med kanten en slags räls, på vilken två hjul rullar. Hjulen i sin tur är sammankopp-

lade med övrig konstruktion. Upptill vilar allt på en pivå, den finns mellan de två 

rälsbitarna. I järnvägssammanhang brukar vändskivor av detta slag benämnas som 

täckta. Vändskivans brädtäckning gör den visserligen säkrare att beträda men gör 

samtidigt att konstruktionen endast kan anas.  

I anslutning till spåret står två så kallade vattenhästar, höga vattenkranar, från 

vilka man tappade  eller ”tog” vatten till ångloken. Vattenhästarna är via rör under 

marken förbundna med det närliggande vattentornet. Ångloken kunde antingen 

vara försedda med en vattentank (tanklok) alternativt vara kopplade med en mindre 

vagn för bränsle och vatten (tender).  
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Detaljer av lokstallarnas tak. Vid Regionmuseets besiktning konstaterades att taket som helhet är i gott skick. Det har 
lagats partiellt över tid. Museets rekommendation är att samtliga håltagningar, fönster och ventilationshuvar, besiktigas nog-
grant, då det finns uppgifter om att vatten läcker in då och då. Möjligen måste enstaka fogar också åtgärdas. Detta bör där-
för också ingå i översynen av taket.   

Lokstallarna 

Exteriör beskrivning 

Grunden består av en gjuten platta. Även sockeln är gjuten. Stommen utgörs av 

rött tegel. På takstolarna ligger ett undertak som klätts med takpapp. De tolv stall-

portarna är av trä och utformade som dubbeldörrar. Upptill har varje dörrblad ett 

spröjsat fönster och plåt. Samtliga portar är mörkt bruna till kulören. Troligtvis har 

de strukits med en tjärblandning, exempelvis linolja, balsamterpentin och tjära, för 

att skydda mot väta. Lokstallarnas fönster är av gjutjärn. Fönstren har sediment-

båge och är småspröjsade. Med några undantag är de upptill försedda med tre 

rundbågar som avslutas med en cirkel. Ovan fönstren har sedimentbågarna mar-

kerats genom vertikalt murade tegelstenar. Nertill är fönstren utrustade med bleck 

av räfflat gjutjärn.  

Interiör beskrivning 

Lokstallarna i Kristianstad är välbevarade även interiört. Förändringar har skett 

över tid men de har till övervägande del varit kopplade till kärnverksamheten, det 

vill säga till vård och underhåll av rullande materiel – lok såsom vagnar. Golvet 

utgörs av betong.  
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Till vänster detalj av en stallplats med grav, från vilken man kom åt att serva lok och vagnar undertill. Till höger vy längs 
med lokstallarnas norra innervägg. Här är byggnadens rundning tydlig, så är ju det engelska namnet för lokstall ”Round 
House” 

 

Kännetecknande för byggnadens funktion är att varje stallplats har en trappförsedd 

grav, vilken var avgörande för att kunna utföra service på allt rullande materiel. 

Väggarna är putsade och ursprungligen målade vita men numera gråsvarta till följd 

av sot från framförallt ånglok. 

Mellan de olika stallarna står bärande stolpar av trä, vilka ingår i byggnadens 

ursprungliga konstruktion. Innertaket är av trä och försett med ventilationshuvar 

samt takfönster. Idag är fönstren försedda med trådglas. Hur det såg ut när lokstal-

larna var nybyggda är osäkert men troligtvis var det då klarglas som sannolikt låg i 

spröjsade träramar. Flera av fönstren i den östra delen har lagts igen med takpapp, 

vilket gör att interiören här är mörkare. Träkonstruktionen i lokstallarna är mörkt 

brun, sannolikt beror det till dels på sot men eventuellt har ytskikten också bestru-

kits med tjärblandning, exempelvis tjära, balsamterpentin och linolja. 

Personalutrymmena är inrymda i en utbyggnad på baksidan. Då fönstren är 

av samma typ, fastän i mindre skala, bör detta funnits med sedan uppförandet.  

Interiöra iakttagelser 

Interiören är omfångsrik, inte bara på grund av att stallarna är tolv till antalet utan 

också för att där förutom lok och vagnar också finns verktyg, reservdelslager och 

andra föremål som hör till verksamheten.  
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Till vänster ett av de ånglok som står uppställda inne i lokstallarna. Notera takfönstrets viktiga roll. Mellan de olika stall-
platserna finns utrymme för verktyg och reservdelar. Till höger detalj av stallport, där den övre delen utgörs av spröjsade glas-
partier. Inflödet av ljus därifrån betyder mycket för verksamheten inne i lokstallarna.  

 

Stallet längst österut, på porten märkt med nr 1, har under en period byggts om 

och fått ett mellanbjälklag. Detta gjordes för att skapa förrådsutrymme under den 

tid hemvärnet nyttjade stallet som förråd. Därtill förekommer det mellanväggar 

med gångportar i.  

Interiören är, även om den inte används dagligen, påfallande levande. Det 

finns anteckningar, verktyg som ligger framme och trasor till oljespill. I lunchrum-

met finns sentida inslag, såsom kaffebryggare. Som besökare upplever man känslan 

av att formligen ta ett kliv in i historien.  
 

Vattentornet 

Exteriör beskrivning 

Vattentornets sockel är av granit och stommen liksom väggarnas ytskikt av rött 

tegel. Taket är täckt med takpapp. I likhet med lokstallarna är fönstren av gjutjärn. 

Värt att notera är särskilt fönstren på bottenvåningen, vilka är mer arbetade än de 

fönstren på de två övre planen. Gjutjärnsfönstren är treindelade och avslutas upp-

till av rundbågar, som kröns av cirklar. Porten in till vattentornet utgörs av en pa-

nelklädd dubbeldörr av trä. Den är målad i en rödbrun kulör.  
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Vattentornet har också utsatts för skadegörelse, varför fönstren på bottenvåningen i likhet med lokstallet också har spikats 
för. De ljusa fälten högst upp utgör inte tidigare fönster utan putsade och dekorativa detaljer i fasaden runt själva vattenci-
sternen.  Värt att notera är murverkets vulstfog, vilken även finns på lokstallarna.   

 

Interiör beskrivning/iakttagelser 

Interiört är miljön relativt enkel. Golvet liksom cisternen är av betong och väg-
garna putsade. Vattentornet saknar idag användning men har periodvis annekte-
rats av personer som inte haft lov att vistas där. I samband med Regionmuseets 
besök stod flera möbler på våningsplanet en trappa upp. Där fanns säng, fåtölj, 
äldre resväskor, stol med mera.   

I likhet med lokstallarna är även vattentornet en teknikhistoriskt intressant 

byggnad, dock är det svårt för den som inte känner till kontexten att förstå hur de 

båda byggnaderna har interagerat med varandra. 
 

Byggnadsminnets omfattning och avgränsning 

Lokstallar (i regeringsbeslutet U2005/338/Kr omnämnt som lokstation) och vat-

tentorn i Kristianstad blev statligt byggnadsminne 1986. Först 2005 fastställdes 

skyddsföreskrifterna. I byggnadsminnet ingår förutom lokstallarna och vattentor-

net även vändskivan. Territoriellt hamnar dock vattenhästarna utanför avgräns-

ningen, trots att de i sig är väsentliga för levandegörandet av vattentornet. 
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Interiör från vattentornets mittersta våningsplan. Idag står där en samling möbler, vilka troligtvis har tillkommit när vatten-
tornet under en period var uthyrt. Notera de kraftiga I-balkarna i taket, dels de ovanvarande och de två underliggande. För-
klaringen är att vattencisternen utgör tornets tredje plan.   

 

Byggnadsminnet omfattar följande byggnader och område: 

A. Vattentornet 

B. Lokstationen med vändskiva 

 Byggnaderna, vändskivan och anslutande spår får inte rivas, vare sig till sin 

helhet eller delar därav 

 Byggnaderna får inte byggas till, byggas om eller på annat sätt förändras till 

sin exteriör. 

 Byggnadernas stommar får inte rivas, byggas om eller ersättas med andra 

material. 

 Byggnaderna skall vårdas och underhållas så att de inte förfaller. Vård och 

underhåll skall utföras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte 

minskar och skall ske med material och metoder som är anpassade till bygg-

nadernas egenart. 
 

Vare sig lokstallarna eller vattentornet har något interiört skydd, utöver stommarna. 

Detta innebär att båda byggnaderna invändigt kan anpassas för annan verksamhet 

utan att det strider mot byggnadsminnesförklaringen.  
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Skärmklipp från bebyggelseregistret. Bilden visar byggnadsminnets avgränsning. Notera hur de båda byggnaderna, lokstal-
larna respektive vattentornet är skyddade. Därtill ingår vändskivan och spåren fram till respektive stallplats, en bit av det 
inkommande spåret samt sidospåret väster om detta. Den omgivande marken ingår ej, vilket innebär att vattentornet utgör 
en solitär. Troligtvis kan de båda vattenhästarna vid sidan av det inkommande spåret, nordöst om vattentornet, räknas stå 
innanför avgränsningen.    

Underspolningsplats 

Inkommande spår 

Vattenhästar 

Lokstallar 

Vattentorn 

Vändskiva med spår in 
till stallplatserna 

Sidospår 
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Till vänster påväxt av mossa, lavar och ogräs mellan spåren framför lokstallet. Underliggande trä är kraftigt rötat, vilket 
innebär att det i nuläget troligtvis är bättre att låta det vare till dess att det finns en plan för hur byte av rötskadat trä ska 
göras. Till höger del av det rullande materiel, här tåg och vagnar, som idag inte ryms i lokstallarna. 

 

Skadebild och åtgärdsförslag 

Lokstallarna 

Taket på lokstallarna bör ses över. Uppgifter finns om att det periodvis läcker in 

vatten. Regionmuseet besiktigade taket den 30 oktober och fann att takpappen är i 

förhållandevis god kondition. Den har lagats partiellt och möjligen kan man be-

höva titta på skarvar och eventuellt tjära dem. Troligast sker läckagen i anslutning 

till håltagningar, såsom takfönster och ventilationshuvar, framförallt vid kraftigt 

regn. Vi har inte noterat något pågående läckage invändigt, varför takstolar och 

undertak bör vara i god kondition.  

Murverket, såväl tegel som vulstfogar, är som helhet ännu i god kondition. 

Stallportarna har omfattande åtgärdsbehov. Samtliga portar uppvisar rötskadade 

delar. Varje dörrblad har ett spröjsat glasparti upptill. Såväl spröjsar som fogar är 

skadade. Flera portar har därtill trasiga glas. Byggnadens övriga portar är av enklare 

slag, i vissa fall till dels förändrade över tid. Med anledning av tidigare inbrottsför-

sök har portar på baksidan försetts med olika anordningar för att försvåra detta. 

Även sådana faktorer bör beaktas vid en renovering.  
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Till vänster personalrummet, där numera föreningen ÖSJ:s  medlemmar brukar fika i samband med arbeten inne i och 
kring lokstallarna. Till höger en stegpall med målat emblem, Cr respektive J, förmodligen för Christianstad Järnväg. 

 

Gjutjärnsfönstren har i likhet med stallportarna stora åtgärdsbehov. Framförallt 

består de i att byta ut trasiga glas och kitta om fönstren. En eller ett par av fönstren 

har också fått spröjsar avsågade, vilket bör åtgärdas för att återställa helheten.   

Utöver tak, portar och fönster uppvisar även utomhusarmaturen vissa åt-

gärdsbehov. Vid kontroll i samband med Regionmuseets besök den 30 oktober 

konstaterades att en del av armaturerna har trasiga lampor. För att uppnå en fullgod 

belysning runt om lokstallarna, bör antalet armaturer bli fler.  

 

Vattentornet 

Vattentornets takpapp ser ut att vara i gott skick men bör om möjligt besiktigas. 

Vad gäller porten till vattentornet fungerar den under nuvarande omständigheter. 

Däremot uppvisar fönstren åtgärdsbehov, framförallt handlar det om fönstren på 

bottenvåningen. Samtliga har spikats för med plywood, troligtvis efter att några 

eller alla utsatts för skadegörelse. En trappa upp är fönstren i bättre skick, dock 

rekommenderas en översyn av samtliga. Det kan handla om mer ringa åtgärder, 

såsom kittning och målning. Det kan också finnas behov av rostskyddande åtgär-

der.  
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Vattenhästarna 

Vattenhästarna är i förhållandevis gott skick. Eventuellt kan vissa delar av dem 

behöva en rostskyddsbehandling. 
 

Vändskivan 

Vad gäller vändskivan är åtgärdsbehovet väsentligen större. För att kunna få en 

helhetsbild av åtgärdsbehovet måste brädtäckningen först lyftas av. Först därefter 

går det att se vad som bör prioriteras. Beroende på hur omfattande rostangreppen 

är måste delar antingen ersättas med nya eller förstärkas. Oavsett vilka åtgärder 

som är aktuella bör konstruktionen i sin helhet rostskyddas. Om vändskivan fort-

satt ska vara klädd, bör den i så fall ersättas med nytt virke. Väljer man istället att 

ha en öppen vändskiva, måste kanten säkras i form av ett räcke.  
 

Pågående användning 

Idag disponerar Föreningen Östra Skånes Järnvägar merparten av stallarna. Reg-

ionmuseet har två av stallplatserna, där två ånglok står uppställda. I sammanhanget 

bör nämnas att föreningen liksom museets aktiva verksamhet kring tåg och järnväg 

är förlags till Järnvägsmuseet 

Sedan 1972 har Museiföreningen Östra Skånes järnvägar (ÖSJ) verkat för att 

bevara och levandegöra järnvägshistoria. Framförallt handlar det om att underhålla 

och renovera så kallat rullande materiel bestående av lok och vagnar.  
 

Kulturhistorisk värdering 

Utvecklingen av järnvägen, dess spårnät och stationer, har ibland inneburit stora 

förändringar. Miljöer som lokstallar med vändskiva och vattentorn är idag ytterst 

få. Flertalet har rivits och givit plats för annan typ av bebyggelse, ofta järnvägan-

knuten men inte alltid. Aktuell miljö förklarades som byggnadsminne 1986. Det 

innebär att anläggningen har det kulturhistoriskt starkaste skyddet en byggnad eller 

miljö kan få.  

Lokalhistoriskt värde/samhällshistoriskt värde 

Miljön runt lokstallarna, det vill säga lokstallarna och vändskivan samt vattentornet 

och dess vattenhästar berättar något viktigt om staden Kristianstads utveckling. 

Järnvägens framväxt innebar inte bara att den kopplade samman staden med  värl-

den utanför utan också att den förde med sig en delvis annan livsstil. Järnvägens 

och stationens närvaro var betydelsefull även för dem som aldrig eller bara vid 

enstaka tillfällen reste med tåg.  
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Patina/Autenticitet 

Lokstallarna, vändskivan och vattentornet med de vattenhästarna utgör en kom-

plett och näst intill orörd miljö. Att miljön har fått behålla sin autenticitet var av-

görande då anläggningen förklarades som byggnadsminne. Det starka skyddet har 

sedan dess bidragit till att miljön som helhet lämnats orörd, såväl exteriört som 

interiört. I praktiken är detta på gott och på ont. Under perioder har det funnits 

oklarheter kring vem som egentligen haft ansvar för underhåll av anläggningen. 

Generellt har man gjort minst möjliga. Fördelen med detta är inte skett någon ge-

nomgripande renovering är att autenticiteten behållits. Nackdelen är att åtgärdsbe-

hovet nu är omfattande.  
 

Miljömässigt värde 

Anläggningen som omfattar lokstallarna, vändskivan samt vattentornet och de till-

hörande vattenhästarna har ett miljömässigt värde, där den ligger väl synlig för 

tågresenärer på väg eller från Kristianstad. Det är framförallt från tåget som en 

bredare publik kan se miljön. I nuläget är allmänhetens möjligheter att besöka mil-

jön begränsade med hänsyn till att det saknas avgränsning mellan spårområdet och 

de aktuella byggnaderna. Eftersom miljön är visuellt tydlig, anser Regionmuseet att 

det miljömässiga värdet är högt, den begränsade tillgängligheten till trots.   
  

Antikvariskt utlåtande 

Lokstallarna och vändskivan samt vattentornet med vattenhästarna har i kraft av 

byggnadsminnesförklaringen ett starkt skydd. Dock utgör skyddskriterierna inte 

någon garanti att underhållet efterlevs. Anläggningen är relativt stor och saknar 

aktiv användning. Dessa två kriterier har vid upprepade tillfällen visat sig försvåra 

löpande underhåll. Framförallt tror Regionmuseet att den låga användningsgraden 

bidragit till att engagemanget i anläggningen tidigare varit relativt lågt. För att ge 

miljön långsiktigt hållbara villkor bör den tas i bruk mer aktivt, få en tydligare roll 

för fler. Eftersom skyddskriterierna interiört endast gäller stommen, finns det möj-

lighet att tänka pragmatiskt kring interiören. Sannolikt blir detta aktuellt om områ-

det skulle säljas och exploateras.  
 

Värdebärande element att ta tillvara 

Regionmuseet ser positivt på en utveckling av området samtidigt som byggnads-

minnets skyddsföreskrifter beaktas. Det vi utöver anläggningens exteriörer anser 

särskilt viktigt att säkra är förståelsen av flödet inom anläggningen. För att lyckas 

med det är exempelvis de båda vattenhästarna viktiga att bevara.   
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Förslag och rekommenderade åtgärder 

Utöver det som nämns i skyddskriterierna vill Regionmuseet lyfta området runt 

byggnaderna. Idag har sly och ogräs fått växa i det närmaste fritt. Det gör att den 

grusplan som omgav byggnaderna knappt kan skönjas. Föreningen Östra Skånes 

Järnvägar har gjort röjningar men det sker alltför sällan. Området behöver hållas 

efter kontinuerligt.  
 

 Vid en framtida exploatering av fastigheten är det viktigt att siktlinjer, fram-

förallt från spårområdet i öster behålls.  
 

 I området finns flera järnvägsspår som inte längre används. Dessa bör om 

möjligt bevaras alternativt fortsatt vara markerade i marken (eventuellt ge-

nom annan beläggning), så att man vid en guidning av området kan levan-

degöra den tidigare verksamheten. Hit hör även den underspolningsanlägg-

ning (spår i en så kallad utvändig grav), idag halt övervuxen, som finns på 

baksidan av lokstallarna. 
 

 Vändskivan bör renoveras. I samband med att gjutjärnskonstruktionen åt-

gärdas rekommenderar Regionmuseet att man överväger att ha en öppen 

vändskiva istället för täckt. Vändskivan utgör en tekniskt tydlig och idag 

ovanlig miljö. Om den istället för ett brädgolv lämnas öppen och säkras 

genom ett nätstaket, tillgängliggörs en viktig del av anläggningens teknik-

historia.  
 

 Inför en eventuell interiör ombyggnad av lokstallarna respektive vattentor-

net är det önskvärt att stallplatserna tillsammans med anslutande rumsen-

heter fotodokumenteras.    
 

 Idag är flera av lokstallarnas takfönster igensatta, vilket ger en mörkare in-

teriör än ursprunget. Önskvärt är att fönstren åter tas upp, så att lokalen får 

tillbaka sitt naturliga ljus.  
 

 Många av gjutjärnsfönstren på lokstallarna tillika på vattentornet är förspi-

kade med anledning av upprepad skadegörelse. Regionmuseet uppmuntrar 

försök att ljussätta och skapa mer aktivitet i område, så att fönstren fram-

gent kan återställas. På lokstallarna fasader finns exteriöra väggarmaturer, 

vilka kan användas som förebild. 
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Diskussion 

Trafikverket har sedan en längre tid diskussioner med Kristianstads kommun an-

gående försäljning av området. Så vitt Regionmuseet förstår är kommunens ambit-

ion att bebygga delar av fastigheten med bostäder. Det skulle innebära att området 

till dels byter karaktär. Regionmuseet tror samtidigt att byggnadsminnet, bestående 

av lokstallar, vattentorn och vändskiva, skulle få en mer publik roll och därigenom 

bli en tydligare del av Kristianstads kulturarv.  

Regionmuseet mötte Trafikverket på plats i september. Då spånades kring 

lokstallarnas och vattentornet framtida utveckling, det vill säga hur anläggningen 

kan bevaras samtidigt som den får en högre nyttjandegrad. En bonus skulle troligt-

vis bli att risken för skadegörelse minskar.  

I byggnadsminnet ingår förutom lokstallarna och vattentornet även vändskivan. 

Alla tre liksom vattenhästarna, vilka däremot inte står nämnda i byggnadsminnes-

förklaringen, är viktiga för att kunna levandegöra miljön. Då skyddsföreskrifterna 

interiört endast omfattar ingrepp i stommen på byggnaderna, vore det fullt möjligt 

att exempelvis omvandla del av lokstallarna till något mer publikt. Så skulle enligt 

museets bedömning också kunna ske med vattentornet, även om möjligheterna där 

är begränsade avseende tillgänglighet.  

Vid en eventuell exploatering av närområdet, kommer aktuell anläggning att 

påverkas. Troligtvis innebär det förändringar i positiv riktning för lokstallarna lik-

som vattentornet, exempelvis genom att områdets attraktivitet ökar. Nya verksam-

heter kan knytas till platsen och byggnaderna skulle därmed åter kunna nyttjas mer 

frekvent. På så vis kan långsiktigt bevarande säkras. Förvisso innebär detta att kom-

promisser måste göras men vi får i andra änden ett kulturarv som är angeläget för 

fler. Därmed ökar förutsättningarna för löpande underhåll.   
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Portar till stallplatserna 6, 7 och 8. Lägg märke till att portarna är numrerade från höger till vänster. Det har förmodligen 
att göra med i vilken ordning stallplatserna började byggas.   
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