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Berättelsen om Östra Göinge kommunhus är en berättelse om hur Broby vuxit fram som tätort och så småningom 
blivit centralort i Östra Göinge kommun. När de mindre landskommunerna slogs samman i en större administrativ 
enhet väcktes behovet av lokaler för den kommunala förvaltningen i centralorterna och ett motsvarande minskat 
behov att historiskt motiverade lokaler i de enskilda socknarna.  
 
Flera av anläggningens byggnader har en lång historia innan de inlemmades i kommunhuset. Det gamla tingshuset 
med flygelbyggnad och häkte samt läkarvillan har fyllt andra syften i ett äldre samhällssystem. I takt med att den 
kommunala förvaltningen utökats har ytterligare flygelbyggnader adderats. Anläggningen utgör en del i en lång kon-
tinuitet av offentliga byggnader på platsen och speglar de administrativa förändringar som genomförts inom rätts-
väsendet och senare inom den kommunala verksamheten sedan 1800-talets lokalfokuserade jordbrukssamhälle till 
dagens omfattande och jämförelsevis centraliserade kommunala verksamhet. 



 

     Östra Göinge kommunhus     6 
 

Inledning 

Bakgrund 
På uppdrag av Ulf  Eriksson, Östra Göinge 
kommun, har Regionmuseet i Skåne gjort 
en antikvarisk förundersökning av Östra 
Göinge kommunhus på fastigheterna 
Prästgården 1 och 3 i Broby.  
 
Östra Göinge kommun planerar att bygga 
ett nytt kommunhus på stora delar av de 
ovan nämnda fastigheterna samt på den in-
tilliggande fastigheten Prästgården 6. Som 
en del av projektet kommer kommunen att 
ansöka om rivningslov för flera befintliga 
byggnader.  
 
Av det planeringsunderlag som Regionmu-
seet har tagit del av framgår att Östra Gö-
inge kommun planerar att riva följande 
byggnader inför uppförandet av ett nytt 
kommunhus; tingshusets tillbyggnader 
från 1943, 1960, 1974 och 1980, häktes-
byggnaden/vaktmästarbostaden, läkarvil-
lans tillbyggnad från 1960 samt garage. 

Syfte 
Den antikvariska förundersökningen ska 
fungera som underlag i kommunens 

handläggning enligt Plan- och bygglagen 9 
kap 34 §. Syftet är att utreda huruvida 
byggnaderna har historiska, kulturhisto-
riska, miljömässiga eller konstnärliga vär-
den som gör att byggnaderna, i enlighet 
med plan- och bygglagens bestämmelser, 
inte bör rivas. 

Metod 
Arbetet inleds med en genomgång av de ju-
ridiska förutsättningar som behöver vägas 
in i bygg- och rivningslovsprocessen.  
 
För att sätta in de aktuella byggnaderna i ett 
samhälleligt och historiskt sammanhang 
omfattar den kulturhistoriska förundersök-
ningen en historisk tillbakablick, här kallad 
kulturhistoriskt sammanhang. Denna omfattar 
en undersökning av lagar, regler och idéer 
som styrde hur samhället organiserades när 
byggnaderna uppfördes. Denna del syftar 
till att ge en förståelse för det nationella 
samhällssystem som styrde utvecklingen 
och hur det tagit sig uttryck lokalt.  
 
Historiken utgör tillsammans med en be-
skrivning av hur anläggningen ser ut idag 
grunden för en kulturhistorisk värdering 
som svarar på frågan huruvida 

anläggningen, i sin helhet eller i delar, be-
sitter sådana värden ur ett historiskt, kul-
turhistoriskt, miljömässigt eller konstnär-
ligt perspektiv att de inte bör rivas.  
 
Arbetet har utöver den kulturhistoriska 
analysen bestått av arkivsökning, litteratur-
studier, okulär besiktning och dokumentat-
ion av kommunalhusets byggnader.   
 

Arkiv och källor 
Utredningen har genomförts samtidigt 
som Östra Göinge kommunarkiv har flyt-
tats och därmed inte varit tillgängligt i sin 
helhet. Vi har dock fått bra assistans av ar-
kivpersonalen för sökning av material. På 
riksarkivet, beläget vid Arkivcentrum Syd i 
Lund, finns Östra Göinge härads arkiv. På 
grund av pandemin har arkivet varit stängt 
för besök.  Sannolikheten är stor att det 
finns historiskt material, ritningar och fo-
tografier som ytterligare kan belysa den hi-
storiska bakgrunden här.  
 
Kristianstad 2021-01-15,  
reviderad 2021-02-24 
Åsa Eriksson Green & Emelie Petersson  
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Flygbilden visar de centrala delarna av Östra Broby. Den gula ramen markerar dagens kommunhusanläggning. Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Bildrättigheter: Lunds 
stift. 
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Förutsättningar 

Plan- och bygglagen (PBL) 
I PBL 9 kapitlet regleras bygglov, rivnings-
lov, marklov m.m. I § 10 anges att rivnings-
lov krävs för byggnader inom ett område 
med detaljplan, förutsatt att planen inte sä-
ger motsatsen.  
 
Om en byggnad inte har rivningsförbud i 
detaljplan eller områdesbestämmelser ska 
byggnadsnämnden pröva om byggnaden 
eller bebyggelsen bör bevaras med anled-
ning av dess historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga eller konstnärliga värde. Det 
innebär att byggnaden eller bebyggelsen 
både ska vara värdefull och ha ett bevaran-
devärde. En byggnad kan vara värdefull 
utan att den behöver bevaras. För att kunna 
göra denna prövning måste en utredning 
om byggnadens eller byggnadsdelens vär-
den göras. Utredningen måste även klar-
göra om den bör bevaras. 
 

 
 
1 Av Sveriges totala byggnadsbestånd idag utgör bygg-
nader uppförda före 1920-talets bebyggelseexpansion 
färre än vad som har byggts under enbart 2000-talet. 

Byggnader från tiden före 1920-talets be-
byggelseexpansion, som har sin huvudsak-
liga karaktär bevarad, utgör i dag en så be-
gränsad del av byggnadsbeståndet att fler-
talet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.1 

De är en alltså en mycket begränsad resurs i sam-
hället. 

Regionalt kulturmiljöprogram 
Broby är utpekat i Kulturmiljöprogram-
met för Skåne län med motivet att ”Mil-
jön bevarar karaktären av äldre centralort 
och dess utveckling från administrativt 
centrum och stationssamhälle till idag”.   
 
 

Situationsplan över berörda fastigheter och de byggnader som ingår i förundersökningen. Färgillustrationen avser att belysa 
framväxten av bebyggelsemiljön kring tingshuset. Häktesbyggnaden/vaktmästarbostaden och tingshuset är de äldsta idag 
kvarvarande byggnaderna på platsen och har gul färgmarkering. Nästa byggnadsetapp har orange markering och avser 
tingshusets tillbyggnad från 1943 samt ombyggnad av läkarvilla och garage. Grön färg avser 1960 års tillbyggnader av tings-
huset och läkarvillan. Blå motsvarar 1974 års byggnad och lila det senaste tillskottet från 1983. Det bearbetade flygfotot till 
höger illustrerar vilka byggnader som enligt planeringsunderlaget rivs. Fotograf: Pär-Martin Hedberg, HioPhoto. Bildrättig-
heter: Lunds stift. 
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Östra Göinge kommunhus har många arkitektoniska och bebyggelsemässiga kvaliteter. Högst upp till vänster anslutningen mellan 1943 års flygelbyggnad och det äldre tingshuset 
genom en låg och diskret genomgångsbyggnad vilket kopplar samman byggnaderna utan att påverka deras individuella volymer och utformning. Övriga bilder visar kvalitativa och 
värdefulla byggnadsdetaljer som ursprungliga fönster på 1960-talets flygel och på tingshuset, lågerhuggen stensockel på samma flygel samt fint bearbetade detaljer i dörromfatt-
ningar och i trapphus.    
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Kulturhistoriskt sammanhang 
Östra Göinge kommun ligger i den nord-
östra skogsbevuxna delen av Skåne. Sedan 
1974 omfattar kommunen de kyrkliga sock-
narna Emmislöv, Glimåkra, Gryt, Hjärsås, 
Knislinge, Kviinge och Broby, samtliga med 
medeltida ursprung. Inom socknen avhand-
lades lokalsamhällets angelägenheter som till 
exempel dagsverksskyldigheter och fattig-
vård. Från år 1817 lagstadgades sockenstäm-
man och 1843 fick sockennämnden verkstäl-
lande makt. Socknarna var i sin tur indelade i 
härader vars uppgift var att hantera förvalt-
ning, rättskipning och krigsväsen. Socknen 
fortsatte att fungera som lokalsamhällets or-
gan för gemensamma frågor och ansvar fram 
till 1863 då den första kommunreformen ge-
nomfördes i landet och medförde att lokal-
samhällets styrning delades mellan en kyrklig 
och en borgerlig kommun. 

Sockenhistorik 
Ortnamnet Broby är belagt i skrift för första 
gången 1426. En kyrka byggdes dock på plat-
sen redan under sent 1100-tal vilket vittnar 
om kyrkbyns medeltida ursprung. Namnet 
Broby kan härledas till möjligheten att ta sig 
över vatten eller våtmark. En ålderdomlig fyr-
vägskorsning samt möjligheten att ta sig över 

Helge å har sannolikt varit infrastrukturella 
förutsättningar för kyrkbyns sedermera ut-
veckling till tingsplats och centralort.  

Tingsplats för häradet 
1637 blev Broby tingsplats i Östra Göinge 
härad. Tidigare hade hela Göinge utgjort ett 
härad med tingsplats i Röinge i Hässleholm. 
Anteckningar i domboken från 1672 anger 
att tingshuset låg i Västraby på motsatt sida 
Helge å i förhållande till kyrkan. Platsen är re-
gistrerad som plats med tradition i fornläm-
ningsregistret.  
 
Från 1694 finns uppgifter om att ett tingshus 
av bålverk (skiftesverk) uppförts på åns 
västra sida, i anslutning till kyrkbyn. 1748 
togs ett nytt tingshus i bruk, byggt söder om 
det tidigare. I enskifteshandlingarna från 
1804-08 anges att tingsbyggning och hållstall, 
uppfört av häradet, låg på gästgiveriets tomt 
(nr 5). Denna byggnad stod kvar till 1855 då 
en eldsvåda gjorde att både denna och det 
närliggande gästgiveriet brann ner till grun-
den. Knappt en kilometer norr om kyrkbyn, 
ligger den gamla galgbacken och socknens 
marknadsplats. Galgbacken är belagd från år 
1805. Båda är registrerade i fornlämningsre-
gistret.  

Tingshus och läkarboställe byggs 
Efter branden 1855 byggdes både tingshus 
och gästgiveri upp igen och är sedan dess in-
takta. Som en fristående flygelbyggnad, strax 
söder om tingshuset, uppfördes ett kombine-
rat häkte och vaktmästarbostad ca 1906. På 
stadsplanekartan från 1944 framgår att en 
långsmal byggnad låg vinkelrätt mot häktet i 
öster, byggnaden finns inte med på plankarta 
från 1955. Detta var sannolikt en ekonomi-
byggnad. Föregående häktesbyggnad var 
uppförd 1815 och låg något längre norrut 
längs landsvägen. 
 
Under 1850-talet inrättades en ny, extra pro-
vinsialläkartjänst med placering i Broby. Pro-
vinsialläkardistriktet grundades 1856 och 
omfattade hela häradet undantaget Norra 
Strö och Färlövs socknar. För detta ändamål 
uppfördes en mottagning i kombination med 
tjänstebostad för läkaren. I lantmäteriförätt-
ningens handlingar ingår kungliga maj:ts be-
slut att utöver läkarbostaden även uppföra en 
uthusbyggnad med brygghus, vedbod, vagn-
sport, stall för två hästar och plats för tre kor, 
avträde m.m. Sannolikt är det denna byggnad 
som ligger bredvid häktesbyggnaden på bil-
den i mitten på nästa sida. En ny läkarvilla 
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med garage ersatte denna byggnad och eko-
nomibyggnaden på 1930-talet.  
 
Inför nybyggnationen av både tingshus och 
läkarbostad reglerades tomterna längs lands-
vägen norr om kyrkogården. På den östra si-
dan av landsvägen gavs det därmed plats för 
flera byggnader av betydelse för lokalsam-
hällets ordnande och utveckling. 
 
Tingshuset byggdes i tegel efter ritningar 
som antingen var framtagna av Carl Georg 
Brunius, eller var granskade och komplette-
rade av honom (det finns olika källuppgifter). 

Brunius var framförallt verksam som konst-
historiker och arkitekt och använde gärna 
medeltida referenser i sina byggnader.  
 
Tingshuset var oförändrat fram till 1943 då 
domsagan, som dittills varit placerad i Kristi-
anstad, flyttade till Broby. Nu byggdes en fly-
gel vid tingshusets nordöstra hörn med plats 
för den ökade verksamheten. På vindsvå-
ningen inreddes bostäder. Ett stenkast öster 
om tingshuset byggdes en tjänstebostad till 
häradsdomaren. Båda byggnaderna ritades av 
arkitekt Einar Johansson. Flygeln murades i 
tegel och försågs med tegelklätt sadeltak. 

Den anslöt både i material och skala till det 
äldre tingshuset. Häradsdomarens tjänstebo-
stad uppfördes som en låg, paviljongliknande 
byggnad med putsade fasader och tydliga 
funktionalistiska stildrag.  
 
1950 byggdes häktesbyggnaden/vaktmästar-
bostaden om. En fjärdedel av bottenvå-
ningen upptogs av häktets lokaler som om-
fattade två celler och wc. Övriga delar av 
byggnaden var bostad. Av ritningarna fram-
går att flera fönster och dörröppningar änd-
rades vid samma tillfälle samt att en del änd-
ringar till planlösningen gjordes.  

Utsnitt ur förslag till ändring av del av stadsplanen 1944. 
Observera att en långsmal vinkelbyggnad ligger i anslut-
ning till häktesbyggnaden. Garaget till läkarvillan är uppfört 
och den större byggnad som låg längsmed häktets södra fa-
sad är riven.  

Utsnitt ur karta över Broby municipalsamhälle från 1937.  
Observera byggnaden på läkarvillans tomt som ligger längs-
med häktesbyggnaden.  

Utsnitt ur karta över tomtreglering 1857 för tingshustomt 
och läkarhustomt samt en tomt för häradssyften närmast 
kyrkogården.  
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1960 förlängdes tingshusets nordliga flygel åt 
öster för att rymma kontor åt notarier och ett 
arbetsarkiv. På vindsvåningen inreddes ytter-
ligare en bostadslägenhet. Domstolens verk-
samhet fortskred i byggnaderna fram till 
1967.  

Brobys kommunala historia 
Den kommunala historien är nästan lika 
gammal som dagens tingshus. Kommunre-
formen 1863 delade upp alla socknar i en 
kyrklig respektive en borgerlig kommun. 
Broby och de övriga socknar som idag ingår 
i Östra Göinge kommun bildade var och en 
så kallad landskommun. Den kyrkliga kommu-
nen kom hädanefter att ansvara för kyrkliga 
frågor och för lokala skolfrågor. Lokalsam-
hällets övriga angelägenheter ansvarade den 
borgerliga kommunen för.   
 
Det är inte klarlagt var den borgerliga kom-
munens beslutande organ kom att hålla sina 
sammankomster i Broby. Kommunreformen 
verkar dock inte ha medfört några föränd-
ringar i byggnadsbeståndet och det var van-
ligt att man i landskommunerna utnyttjade 
befintliga möteslokaler som till exempel 
sockenstugan, eller att man sammanträdde 

hos ordföranden. I en genomgång av lokal-
tidningarnas rapportering om Brobyorten 
mellan 1924 och 1928 finns uppgifter om det 
”gamla kommunalhuset” som låg vid mark-
nadsbacken och diskussion om rivning av 
detta. 1928 ordnades en kommunalsal för 
kommunfullmäktiges möten på andra vå-
ningen i den nybyggda vita skolan. Samma sal 
användes även som kyrksal efter kyrkans 
brand 1930.  
 

1911 blev Broby tätort ett municipalsamhälle 
inom landskommunen. Detta var en admi-
nistrativ enhet med beslutande och verkstäl-
lande organ. Inom municipalsamhället gällde 
vissa stadsstadgar, som till exempel en ord-
ningsstadga.  

”Fem kommunalpampar” står det om bilden 
i skriften Brobyorten.  Mannen i mitten, Au-
gust Svensson, var en period kommunal-
stämmans ordförande. Han var dessutom 
tingsvaktmästare och bodde alltså i vakt-
mästarbostaden/häktet.  

Tingshuset hade, innan 1943 års ombyggnad, entrédörrar på den västra 
fasaden mot gatan, en på var sida om   frontespisen vilken markerar 
tingssalens plats i byggnaden. Fotot är scannat ur boken Östra Göinge 
Domsaga – Broby som tingsplats.  
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Storkommunreformen 1952 
1952 genomfördes storkommunreformen 
som syftade till att slå samman mindre lands-
bygdskommuner till större förvaltningsen-
heter. I Östra Göinge innebar detta att Broby 
och Emmislövs landskommuner slogs sam-
man till Broby kommun. Knislinge, Gryt och 
Kviinge lands-kommuner slogs samman till 
Knislinge kommun. Glimåkra och Hjärsås 
bibehölls som individuella landskommuner. 

Kommunförvaltningen tar över 
När Domsagans verksamhet flyttades till 
Kristianstad 1967 öppnades möjligheten för 
Broby kommun att ta över lokalerna. Ett 
bygglov för en tidstypisk skylt med texten 
Kommunhus är stämplad i mars 1967.  

Östra Göinge kommun bildas 1971 
1971 genomfördes ännu en kommunreform 
som innebar att alla landskommuner, städer 
och municipalsamhällen avskaffades - istället 
bildades enhetliga kommuner. Dagens Östra 
Göinge kommun var färdigbildad 1974 ge-
nom en sammanslagning av Broby, 
Knislinge, Hjärsås och Glimåkra kommuner.   

Förvaltningen och anläggningen växer 
Inledningsvis sker inte många förändringar i 
de lokaler som kommunen tar över efter 

Ritningarna ovan är odaterade men härrör från ca 1967 när kommunen tog över tinghusbyggnaderna. Anteckningarna på 
planritningarna visar hur lokalernas användning planerarades om. Den övre ritningen visar norra flygeln. Här syns bland 
annat att Häradshövding är överstruket och ersatt med kommunalkamrer. Den nedre ritningen över tingshuset visar att 
tingssal strukits över och ersatts med kommunfullmäktiges sessionssal.   
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domstolen. Ritningar tydliggör hur rummen 
helt enkelt anpassas till sina nya syften genom 
att de ges nya namn. 1973 sker en första 
större om- och tillbyggnad av lokalerna. Rit-
ningarna tas fram av Owe Rubin, Arkitekt- 
och Ingenjörsbyrå AB Kristianstad-Osby. 
Tingshusets planlösning anpassas till kom-
munal verksamhet vilket medför mycket få 
ändringar i planlösningen. I flygeln inreds 
drätselkontor (kontor för ekonomienheten). 
Ett fåtal mellanväggar sätts upp och dörrar 
ändras. Den stora ändringen är tillbyggnaden 
av en pendang till tingshuset vilken byggs 
samman med östra delen av norra flygeln. 
Redan 1976 inreds dock vinden till kontor 
och takkupor tas upp.  
 

Flygeln för socialkontoret byggs med ungefär 
samma planmått som den äldre norra flygeln. 
Även om ett industriellt och prefabricerat 
byggande har slagit igenom vid denna tid får 
flygeln fasader i tegel likt tingshuset och 
norra flygeln. I volym är de tre byggnaderna 
likvärdiga, mycket tack vare att 1973 års till-
byggnad ligger på en sluttande del av tomten. 
De tre längorna omger en innergård med den 
friliggande häktesbyggnaden/vaktmästarbo-
staden från 1890-talet på södra sidan.  

Ny flygel 1983 
1983 byggs kommunalhuset ut ännu en gång 
med en ny flygel österut, i linje med den äldre 
norra flygeln. En ny entré med reception 
byggs i mötet mellan de tre flyglarna så att 
dessa sammankopplas. Även denna flygel får 

fasader i tegel och ett sadeltak som ligger i 
nivå med övriga byggnadskroppar. Liksom 
för socialkontorets flygel utnyttjas den slut-
tande tomten för en suterrängvåning med 
plats för ett stort gemensamt lunchrum i bot-
tenplan. 
 
1989 införlivades även den forna läkarvillan i 
kommunens lokaler och byggdes om till kon-
tor.  
 

I Östra Göinge kommuns arkiv finns fotografier från verksamheten i kommunhuset. Den övre bilden till vänster visar ett sammanträde i ett av kommunens mötesrum och bilden i mitten 
visar arbetet i kommunens telefonväxel, båda bilderna är tagna kring 1980. Bilden till höger visar en fikastund i kommunens gemensamma lunchrum. Samtliga fotografier tillhanda-
hållna av Östra Göinge kommunarkiv.  
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Anläggningsbeskrivning 

Tingshuset 
Byggår: 1855 
Arkitekt: ritningar av byggnadskommitté, 
granskade och reviderade av Carl Georg 
Brunius. 
Ombyggnader: 1943 entréer och delar av 
planlösningen, planlösning 1974. 

Exteriör 
Tingshuset är uppfört på en gråstensmur 
med breda fogar. Stommen är murad med 
rött tegel i kryssförband, en murförbandstyp 
som kom till Sverige under 1600-talet. Fasa-
den pryds av mönstermurning med inspirat-
ion från den medeltida byggnadskonsten. 
Spår av bemålning av fasaden framträder på 
flertalet ställen. Byggnaden har varit rödmå-
lad med vitmålade fogar. Utskjutande fasad-
element i form av lisener markerar byggna-
dens hörn och framskjutande mittparti. Ut-
med takfoten övergår murningen i en 
rundbågefris. Förebilden till dessa fasadele-
ment hittas i den romanska byggnadskons-
ten.  
Det framskjutande mittpartiet, den så kallade 
frontespisen, återspeglar var i byggnaden 
tingssalen är belägen. Frontespisen avslutas 
upptill av en trappstegsform och fönstren 

inom densamma kröns av mönstermurning i 
form av spetsbågar. Ett stilelement med go-
tiska förtecken som återkommer ovan gavlar-
nas vindsfönster. Överst i frontespisen sitter 
två krysspröjsade originalfönster med spets-
bågig avslutning upptill. Övriga fönster i 
byggnaden har raka avslut och traditionell in-
delning av fönsterbågarna i tre rutor. Fronte-
spisens motsvarighet åt väster utgörs av en 
absidformad utbyggnad för tingssalens po-
dium. Entréer finns på norra och södra gav-
larna. De förefaller vara i originalutförande 
från 1943 med omfattning av huggen sten 
och uppglasade dörrar i ek. Dessförinnan 
fanns entréerna på var sida om frontespisen. 

Byggnaden täcks av ett enkupigt tegeltak och 
två skorstenar. Den norra gaveln kröns av en 
klockställning för tingsklockan.  

Interiör 
Interiört har tingshuset genomgått anpass-
ningar för att tillgodose moderna krav på 
kontorsmiljöer. Detta har resulterat i plast-
mattor, vävtapeter, släta innerdörrar, ljudiso-
leringsskivor i tak och synliga ventilationsrör. 
Sessionssalen är det utrymme som både be-
varar sin forna planlösning och äldre bygg-
nadsdetaljer som lister, dörromfattningar och 
äldre möblering.  

Tingshuset sett från sydväst. 



 
 

Östra Göinge kommunhus 16 
 

Häktesbyggnad/vaktmästarbostad 
Byggår:  ca1906 
Arkitekt: Liljedahl  
Ombyggnader: 1950, arkitekt Einar Johans-
son 

Exteriör 
Byggnaden vilar på en spritputsad grund som 
är avfärgad i en ljust grå kulör. Stommen är 
en solid tegelkonstruktion i kryssförband 
med dekorativa pärlfogar. Takfoten smyckas 
av utkragande tegelskift och sadeltaket täcks 
av enkupigt rött tegel. Taket kröns av två 
skorstenar i rött tegel, den östra av de båda är 
av modernt snitt med raka sidor och gjuten 
krona medan den västra har ett äldre utfö-
rande med svagt markerad bas och 

utkragande krona. Fönster finns i flera olika 
utföranden. I bottenvåningen sitter tvålufters 
fönster med tre rutor per båge medan över-
våningen har tvålufters fönster med två rutor 
per båge. De två cellerna har försetts med 
mindre fönster av samma typ medan fönster-
öppningen på den intilliggande toaletten har 
kvar 1950-talets utförande med glasbetong 
istället för fönster. 
Entrén i norr med uppglasad trädörr nås via 
en gjuten ramp. En sidoentré finns på den 
östra kortsidan via en trädörr med överljus 
och gjuten trapp. I söder finns ytterligare en 
dörr, denna är helt i glas. Ovan entréerna sit-
ter plåtklädda skärmtak. På den norra fasa-
den sitter utebelysning i gammaldags stil. 

I exteriören finns tydliga spår efter igensatta 
dörr- och fönsteröppningar. På den södra fa-
sadens östra del kan till exempel spår efter två 
mindre öppningar ses högt upp på fasaden. 
Dessa skulle kunna visa på att cellerna tidi-
gare varit förlagda i denna del av byggnaden. 

Interiör 
Interiört återstår mycket av den ombyggnad 
som genomfördes 1950–51. Planlösningen är 
i stora delar bevarad både på botten- och 
övervåningen och många tidstypiska detaljer 
finns kvar: fönsterbänkar i röd kalksten, sekt-
ionsradiatorer, öppen spis, klinkergolv, par-
kettgolv och trappräcke i lackat trä.  
Vid samma ombyggnad grävdes hela utrym-
met under byggnaden ut till källare. Enligt 

Från vänster till höger ses norra, västra respektive östra fasaden på häktesbyggnaden/vaktmästarbostaden. 
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ritningen från 1905 fanns enbart ett mindre 
källarutrymme under den sydöstra delen av 
byggnaden ursprungligen. Ytterväggarna i 
denna äldre del av källaren utgörs än idag av 
gråstensmurar vilket skiljer ut dessa från öv-
riga yngre, gjutna väggar.  
 
Ritningen från 1905 visar att byggnaden hade 
tre arrestrum i sydöstra delen och i anslutning 
till dessa var ett vaktrum med utgång åt öster. 
I byggnadens nordöstra hörn fanns en ved-
bod med ingång från norra fasaden. Övriga 
byggnaden utgjordes av bostadsrum med in-
gång från norra fasaden, och en köksingång 
från söder. På bottenvåningen fanns två rum 
och ett kök. På vindsvåningen fanns ett inrett 
rum åt väster och en kallvind åt öster. Bo-
stadsrummen på bottenvåningen hade kakel-
ugnar och vindsrummet antingen en kakel-
ugn eller kamin. I vinkel mot byggnadens 
östra vägg fanns en dasslänga.   

Ritning över ny häktesbyggnad är daterad 1905, och enligt anteckning i övre, vänstra hörnet presenterad för Östra Gö-
inge häradsrätt den 12 mars 1906. Handlingen är hämtad från arkivet för Tingshusbyggnadsskyldige i Östra Göinge hä-
rad (riksarkivet).  
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Flygel 1940-tal 
Byggår: 1943 
Arkitekt: Einar Johansson, Kristianstad 
Ombyggnader: tillbyggd 1960, arkitekt Bo 
Lindborg, Kristianstad, ändrad planlösning 
1979. 

Exteriör 
Byggnaden vilar på en grundmur av betong 
som är klädd med lågerhuggen, grå ölands-
kalksten. Fasaden är murad med kalkbruk 
och rött tegel i munkförband med spring-
ande kopp. Ytterväggarna utgörs av 1½ stens 
fasadtegel. Byggnaden täcks av ett sadeltak 
med minimalt takutsprång klätt med en-
kupiga röda tegelpannor. Takfoten markeras 
med utkragande tegelskift.  

Byggnaden kröns av två skorstenar med släta 
sidor och gjuten krona.  
Bottenvåningen har spröjsade träfönster i 
original med kopplade tvålufters bågar utan 
mittpost och tre rutor per båge. I övervåning-
ens takkupor sitter kopplade tvålufters föns-
ter med mittpost och två rutor per fönster-
båge. Uppglasad ytterdörr i lackat trä i origi-
nalutförande. Yttertrappor av granit på fun-
dament av betong. 

Interiör 
Enligt ursprungsritningarna inrymde botten-
våningen rum för sekreterare, kommissionär 
och domare tillsammans med arkiv och 
kansliutrymme. Källarvåningen omfattade 
tvättstuga, matkällare, förråds-utrymme, ar-
kiv/skyddsrum samt pannrum och utrymme 

för förvaring av bränsle. Övervåningen in-
reddes med en lägenhet om tre rum och kök 
samt två mindre övernattningslägenheter om 
ett rum med sovalkov.  
Av en odaterad ombyggnadsritning framgår 
att övervåningen så småningom byggdes om 
så att övernattningslägenheterna slogs sam-
man och gjordes till en större lägenhet med 
kök och matrum. Ändringen gjordes i sam-
band med att byggnaden förlängdes åt öster 
på 1960-talet.  
 
  

Södra fasaden på flygelbyggnaderna från 1943 och 
1960. Den ljusare delen av tegelbyggnaderna är den 
första tillbyggnaden. 

Ritningar över den första tillbyggnaden av tingshuset från 1943. Överst ses den södra fasaden och därunder bottenvåningens 
planlösning. 
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Förlängning av flygel 1960-tal 
Byggår: 1960 
Arkitekt: Bo Lindborg, Kristianstad.  
Ombyggnader: ändrad planlösning 1974 på 
bottenvåningen. 1989 vindsvåningen. 

Exteriör 
Tillbyggnaden ansluter mot 1940-talets kon-
torsdel och fortsätter åt öster. Exteriören föl-
jer 1940-talsbyggnaden till utseendet med 
sockeln klädd med grå ölandskalksten och yt-
terväggar med 1 ½ stens fasadtegel. Murför-
bandet är detsamma medan tegelstenarnas 
kulör skiljer sig och har en mörkare röd ny-
ans. Tillbyggnaden är uppförd på betong-
grund med utvändiga trappor av granit på 
betongstomme. Fönstren följer också utse-
endemässigt 1940-talsbyggnaden. 

Interiör 
Vid tillbyggnaden 1960 tillkom tre rum på 
bottenvåningen samt en lägenhet på vindsvå-
ningen. I samband med tillbyggnaden av yt-
terligare en flygelbyggnad 1974 (Owe Rubin) 
ändrades planlösningen på bottenvåningen. 
Ytterligare ändringar skedde i samband med 
den senaste tillbyggnaden 1980 efter ritningar 
av K-Konsult. Idag är 1970-talets ombygg-
nad av planlösningen i stora delar bibehållen 
tillsammans med ursprungliga detaljer som 

fönsterbänkar i kalksten, vissa innerdörrar 
och innertrappor av cementmosaikblocksteg.  
Vindsvåningen byggdes om till kontor i två 
etapper med början 1989. Förändringen ut-
nyttjade den befintliga planlösningen i lägen-
heten och förlängde den passage som fanns 
utanför toaletten till en korridor, vilket ian-
språktog utrymmen från det tidigare köket. I 
en andra etapp förlängdes korridoren och en 
öppning togs upp mellan de båda flyglarnas 
vindsutrymmen. Ritningar över denna om-
byggnad saknas och den har därför inte kun-
nat dateras.  
Idag finns delar av den ursprungliga planlös-
ningen från lägenheten bevarad genom att 
matrum, vardagsrum och WC är intakta. 
Byggnadsdetaljer som uppglasade pardörrar i 

trä till matrum, parkettgolv, innerdörrar – 
både med och utan glas, lister, golv, fönster-
bänkar med mera finns kvar. Trapphusen 
med golv i cementmosaik och räcken i järn 
och trä härrör från byggnadstiden.  
 

  

 

Förlängningen av 1943-års flygelbyggnad åt öster, den 
mörkare delen av tegelbyggnaden är tillskottet från 
1960.  

Samma byggnad sedd från norr. Den mörkare delen av 
byggnaden närmast i bild är tillkommen 1960. 
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Ritning av vindsvåningen från 1960. De uppglasade pardörrarna (D2) in till var-
dagsrummet i den vänstra lägenheten finns kvar än idag liksom D3, D4 och D5. 
Ritningen till höger är framställd 1989 och visar en första ombyggnad av 
vindsvåningen i etapp 2 från lägenhet till kontor. 
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Flygel 1974 
Byggår: 1974 
Arkitekt: Owe Rubin 
Ombyggnader: 1976 byggs takkupor för in-
redning av kontorsutrymmen 1983, 1989. 

Exteriör 
Byggnaden är uppförd på betonggrund med 
isolerade ytterväggar klädda med fasadtegel. 
Murförbandet är detsamma som tidigare; 
munkförband med springande kopp medan 
väggytorna mellan fönstren avviker med stå-
ende löpskift av tegelstenar. Pivåhängda trä-
fönster med stående rektangulär form och 
utan spröjs. De placerades i par om två eller i 
längre fönsterband om tre eller fem. sadeltak 
klätt med enkupiga tegelpannor. Takut-
språnget är fortfarande litet men de 

utkragande tegelskift som finns på övriga 
byggnader saknas här. Skorstenar saknas.  
Den nya flygeln placerades friliggande i vin-
kel till befintligt drätselkontor och parallellt 
med tingshuset. Entrén förlades till gattet 
mellan den nya byggnaden och drätselkon-
torets byggnad via en enkel passage. Detta 
medförde ett minimalt exteriört ingrepp i be-
fintlig byggnad. Lösningen var densamma 
som användes när tingshuset fick sin första 
tillbyggnad 1943 då dessa två förbands ge-
nom en passage. Som framgår av bilden ne-
dan till höger förblev dörrparti, balkong och 
fönster intakta på drätselkontoret. 

Interiör  
På bottenvåningen förlades kontor på var 
sida om en korridor och i slutet av denna ett 
större sammanträdesrum.  

Övervåningen var enligt ritningarna oinredd 
men planerad för takkupor. Dessa byggdes 
1976 då vindsvåningen inreddes till kontor.  
 

  

Den västra fasaden på 1974-års flygel. Till vänster i bild 
skymtar entrén i gattet mellan 1960 och 1974 års flygel.  

Östra fasaden. Takkuporna tillkom förts tre år efter att 
byggnaden uppförts då ytterligare lokaler behövdes. 
  

Detaljritning av mötet mellan 1960-års flygel, i fonden, 
och 1974 års tillbyggnad närmast i bild. Tillägget 1974 
var en anpassning till befintlig bebyggelse med mini-
mala exteriöra ingrepp. 
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Flygel 1983 
Byggår: 1983 
Arkitekt: K-konsult 
Ombyggnader: 1989 

Exteriör 
Byggnaden är uppförd på grundsulor i be-
tong. Sockeln utgörs av puts på lättklinker-
block. Ytterväggen är utifrån och in upp-
byggd av fasadtegel, luftspalt, isolering och 
tegel. Murförbandet är detsamma som på öv-
riga tillbyggnader men kulören på teglet är 
mörkare och färgvariationerna jämnare. 
Byggnaden har kopplade enluftsfönster utan 
spröjs i två olika utföranden, en i det närm-
aste kvadratisk båge samt en smalare med stå-
ende rektangulär form. Byggnaden täcks av 
ett sadeltak klätt med enkupiga tegelpannor 
och med ett normalt takutsprång. Utvändiga 

trappor av platsgjuten betong. Huvudentrén 
till kommunhuset förlades på den norra fasa-
den genom att 1974 års flygel förlängdes åt 
norr. 

Interiör 
Källarvåningen rymmer kök, förråd omkläd-
ningsrum och ett stort lunchrum med föns-
terparti och terrass åt söder. Första våningen 
rymmer kontor på var sida om en central kor-
ridor och själva entréhallen öppen för all-
mänheten med väntrum och informations-
disk. Översta våningen rymmer kontor på 
samma vis som första våningen, men med ett 
sammanträdesrum i änden av korridoren i 
öster. Invändigt förtillverkade betongtrappor 
med beläggning av mosaik. 

Närmast i bild ses den södra gaveln på byggnaden från 1974 
och nedanför till högertillbyggnaden från 1983.  

Norra fasaden på 1983 års tillbyggnad. 

 
Ritning från 1989. Då förbands vindsvåningen på 1960-
talets tillbyggnad med övriga tillbyggnader genom att 
socialkontorets entré i söder byggdes på med en vå-
ning med vindskupa. Det är också nu som 1960-talsfly-
gelns östra gavel helt byggs in. 
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Ritning K-Konsult 1980. Överst ses den norra fasaden. Gavelpartiet i mitten är en nybyggd förlängning av 1974 års flygel. På dess västra fasad ses huvudentrén under inbyggt snedtak. 
Nederst syns den södra fasaden och den tillkommande byggnadens anslutning till befintlig byggnad från 1974. 
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Läkarvillan 
Byggår: ca 1940 (1932 enligt Byggnader och 
miljöer i Göingebygd)  
Arkitekt – 
Ombyggnader: 1960, 1979 

Exteriör 
Byggnaden är uppförd i två våningar med 
putsad sockel och fasad. Den täcks av ett val-
mat sadeltak klätt med enkupiga tegelpannor. 
Takfoten är kraftigt utskjutande och inklädd 
med bräder. Centralt placerade i den nedre 
delen av takfallen åt öster och väster sitter 
halvmåneformade fönster. Två skorstenar i 
rött tegel med raka sidor och gjuten krona. 
Spröjsade träfönster med kopplade tvålufters 
bågar och tre rutor per båge. Trapp i huggen 
granit invid huvudentrén som omfattas av 

träkolonner som bär ett entablement avtäckt 
med plåt. Pardörrar med prismaformat 
mönster. Vid bottenvåningens södra fasad 
finns en absidformad uteplats som har sin 
motsvarighet i en balkong på andra våningen. 
Balkongen bärs av träkolonner likt de som 
flankerar huvudentrén. Åt öster finns en till-
byggnad från 1960 som hyste läkarmottag-
ning. 

Interiör 
Bottenvåningen i läkarvillan bevarar både 
merparten av planlösningen och många äldre 
byggnadsdetaljer som takmålning, trapplopp, 
lister, parkettgolv, eldstäder med mera medan 
övervåningens planlösning förändrats i 
större utsträckning i och med ombyggnaden 

1979. Trapphallen på övre våningen är dock 
välbevarad och parkettgolv, lister, innerdörrar 
finns också kvar.   

Ritning över om- och tillbyggnad av provinsialläkarhus från 
1959. Av ritningen att döma har det funnits en ytterdörr på 
denna fasad, möjligen togs den bort i samband med om-
byggnaden 1979.  

 

Läkarvillans norra fasad med tillbyggnaden från 1960.  

 

Ritningar över västra fasaden inför tillbyggnad och 
därunder plan över bottenvåningen från 1959. 
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Garage till läkarvillan  
Byggår: uppskattningsvis ca 1940. 
Arkitekt: - 
Byggnadens interiör har inte besiktigats. 

Exteriör 
Garaget är en rektangulär byggnad med put-
sad sockel och fasad, täckt av ett valmat sa-
deltak med enkupigt tegel. Fasaden är avfär-
gad i gult och sockeln i grått. Den västra fa-
saden upptas till största delen av en garage-
port med dubbla dörrblad. Dörrbladen är 
klädda med diagonalt liggande panel och har 
dekorativt utformade bandgångjärn. Panel-
klädda enkeldörrar finns på östra respektive 
södra fasaderna. Till dörrarna finns låga gra-
nittrappor. På byggnadens långsidor finns 

låga breda fönster med två spröjsade lufter 
vardera. På östra fasaden finns ett enkelt, 
kvadratiskt fönster utan spröjs. Samtliga dör-
rar och fönster har enkelt profilerade karmar 
som ligger i liv med fasaden. Samtliga snick-
erier är rödfärgade.  
 

Garagets fasader i söder respektive norr. 
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Värden/kvaliteter  

Anläggningen 
Tingshuset med häktesbyggnad och kom-
munhuset har haft en central roll för sam-
hällets ordning och funktion, både för kollek-
tivet och för den enskilda medborgaren. 
Tingshuset, häktesbyggnaden och tingshu-
sets tillbyggnader från 1943 respektive 1960 
utgör idag fysiska spår efter Brobys 300 år 
långa tid som tingsplats. Tingshus och läkar-
villa ålåg samhället att gemensamt uppföra 
och deras lokalisering längs den gamla lands-
vägen, i anslutning till kyrka, torg och gästgi-
veri följer ett traditionellt bebyggelsemönster 
där byggnader av offentlig karaktär gavs en 
framträdande och central placering. Anlägg-
ningen i sin helhet tydliggör genom dessa egenskaper 
tidigare samhällsförhållanden av historisk betydelse.  
 
Kommunhuset har vid samtliga utbyggnads-
skeden anpassats till befintliga byggnader i 
volym, takhöjd, takform och med rött tegel 
som dominerande byggnadsmaterial. Detta 
har bidragit till anläggningens sammanhållna 
karaktär, de olika periodernas tillbyggen till 
trots. Anläggningen har anpassats till den 
sluttande tomten genom källare- och suter-
rängvåningar så att de senare tillkomna 

flyglarna fått fler våningsplan än de äldre, och 
ändå inte överstiger de äldre byggnadernas 
taknivå märkbart. Utbyggnaderna har haft en 
medveten arkitektonisk idé där hänsyn och anpass-
ning till befintlig bebyggelse vägt tungt. Detta är av 
stor betydelse för anläggningens miljömässiga värde 
och återspeglar även en medveten tanke kring gestalt-
ningen.   
 
I de olika byggnaderna är det möjligt att följa 
tegelmurningens utveckling från hantverks-
mässighet till prefabricering och fasadtegel. 
Detta är en källa till kunskap om äldre teknik och 
material. 

Tingshuset och häktesbyggnad/vaktmäs-
tarbostad 
Tingshusets och häktesbyggnaden/vaktmäs-
tarbostadens kulturhistoriska värde är nära 
sammanbundna då de fyllt varsin viktig upp-
gift inom rättsväsendet. Byggnaderna har 
fyllt viktiga funktioner på orten men även 
haft regional betydelse då tingsrättens geo-
grafiska verksamhetsområde sträckt sig utan-
för lokalsamhället. Arbetsförhållanden och 
sociala villkor illustreras genom byggnadens 
kombinerade funktioner dels som arrest dels 
som bostad åt häradstjänaren med familj. De 
sociala villkoren förtydligas av 

ritningsmaterialet från 1905. Häktesbyggna-
den tillhör dessutom en byggnadskategori 
som blivit sällsynt Tillsammans tydliggör byggna-
derna tidigare samhällsförhållanden av historisk be-
tydelse.  
 
Tingshuset och häktesbyggnaden har som 
byggnader uppförda före 1920 höga histo-
riska värden då de genom sin ålder tillhör en 
unik byggnadskategori i Broby, som i övrigt 
präglas av yngre bebyggelse. Som sådana utgör 
de källor till kunskap om äldre teknik och material. 
 
Tingshusets tegelfasad har ett tydligt form-
språk med dekorativa rundbågefriser längs 
takfot och gavelrösten och illustrerar på ett 
tydligt sätt de arkitektoniska ideal som rådde 
vid uppförandet. I planlösningen kan organi-
sationen vid domstolen följas. Häktesbygg-
naden/vaktmästarbostaden utgör en väsent-
lig del av bebyggelsemiljön kring tingsrätten, 
dess enkla arkitektoniska uttryck och hant-
verksmässigt uppförda konstruktion kontras-
terar mot tingsrättsbyggnaden och belyser 
sociala skillnader i samhället. Tegelfasaden 
uppvisar historiska spår efter ombyggnader 
som berättar om de förändringar som ge-
nomförts då verksamheten fått nya direktiv 
eller nya behov uppstått. En hög ambitionsnivå 
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i arkitektonisk gestaltning ger tingshuset ett konst-
närligt värde. Byggnaderna vittnar tillsammans om 
tidigare samhällsförhållanden och belyser samhällsut-
vecklingen. 

1943 och 1960 
Tingshusets tillbyggnader från 1943 och 
1960 besitter historiska värden genom att de 
representerar en viktig samhällsfunktion som 
varit lokaliserad till Broby. De har ett ytterli-
gare kulturhistoriskt värde genom att de illu-
strerar ett system där arbete och bostad varit 
kopplat till varandra under lång tid. Den när-
liggande domarvillan förstärker förhållandet 
genom att visa på statusskillnader mellan hä-
radsdomaren – vars bostad placerades enskilt 
och ståndsmässigt – och tjänstemän med 
lägre status vars bostad rymdes på arbetsplat-
sen. Detta tydliggör både tidigare samhällsförhållan-
den och belyser samhällsutvecklingen vilket är av hi-
storisk betydelse.  
 
Tillbyggnaden från 1943 markerar domsa-
gans flytt från Kristianstad till Broby och 
1960-talets byggnad den expansion som blev 
följden. Tillbyggnaden av tingshuset uppvi-
sar särskilda estetiska kvaliteter genom en 
hög ambitionsnivå avseende utförande och 
materialval. Byggnadsmaterialen är 

hantverksmässigt bearbetade och exteriören 
uppvisar karaktärsbärande egenskaper hos 
föregångaren omsatta i en modern tappning. 
Byggnaden har ett modernt formspråk men 
plockar upp stilmässiga detaljer från det äldre 
tingshuset såsom materialvalen sten och tegel 
samt ett minimalt takutsprång markerat med 
utkragande tegelskift. Tillbyggnaden har gjorts 
med en hög ambition i utformningen med betydelse för 
anläggningens miljömässiga värde och återspeglar en 
medveten tanke kring gestaltningen.   

1974 
Den historiska händelse som kommunsam-
manslagningen 1971 medförde tar sig fysiskt 
uttryck i anläggningen genom tillbyggnaden 
från1974. Detta tydliggör samhällsutvecklingen i 
hela kommunen.  
 
Volymmässigt motsvarar tillbyggnaden både 
1943- och 1960-års utökningar och är den 
första som byggts utefter ett korridorsystem. 
Den uppfördes under en tid som präglades 
av nya arkitektoniska ideal men är förvånans-
värt väl anpassad efter miljön som helhet. I 
fönstrens form och inbördes placering anas 
en ny form av arkitektonisk gestaltning. Fram-
förallt är det byggnadens välavvägda volym som bi-
drar till anläggningens miljömässiga värde.  

1983 
Byggnaden har i form och volym en funkt-
ionell och administrativ framtoning med 
kommunal prägel. Genom en tidstypisk en-
trédel med reception gavs byggnaden i än 
större grad karaktär av offentlig byggnad. Re-
ceptionen har stora fönsterytor och dörrarna 
till anslutande korridorer är glasade vilken an-
tyder en tanke om transparens i verksam-
heten. Byggnaden har en enkel, funktionell med-
veten utformning som belyser både tidigare samhälls-
förhållanden och samhällsutvecklingen. 

Läkarvillan  
Läkarvillan ger insyn i en äldre samhälls-
struktur och organisation av sjukvården. Lä-
karmottagningen utgjorde en del av läkarbo-
staden och illustrerar ett system där arbete 
och bostad varit kopplat till varandra. Som 
bostad av denna volym och form belyser den 
skillnader i bostadsförhållanden och sociala 
villkor i samhället. Att en extra provinsiallä-
kare placerades i Broby vittnar om att orten 
hade karaktär av centralort redan på 1850-ta-
let. Detta vittnar om tidigare samhällsförhållanden. 
Byggnaden är uppförd med en hög ambit-
ionsnivå avseende arkitektonisk gestaltning 
vilket syns genom ett tydligt 1920-talsklassic-
istiskt formspråk. Läkarvillan tillsammans med 
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tillhörande uthus/garage ger ytterligare insyn i tidi-
gare samhällsförhållanden.  

Analys 
Östra Göinge kommunhus är en omfattande 
anläggning med flera historiska tidslager. 
Tidslagren representerar tidigare verksam-
heter, som till exempel häradstinget, liksom 
olika samhälleliga förändringsskeden, som till 
exempel 1970-talets kommunreform.  
 
Av förundersökningen drar Regionmuseet 
slutsatsen att anläggningen som helhet vitt-
nar om både tidigare samhällsförhållanden 
och samhällsutveckling vilket är av stort hi-
storiskt och kulturhistoriskt värde eftersom 
det hjälper oss att förstå hur samhället har 
fungerat och hur det har förändrats fram till 
idag.  
 
Dessa värden är som tydligast i anläggningen 
i sin helhet, där varje byggnad bidrar med en 
historisk byggkloss. När en materialiserad del 
av historien tas bort minskar läsbarheten i 
den fysiska miljön som utgör Broby och åter-
står gör berättelser, arkivmaterial och avbild-
ningar.  
 

Om vi väger in begreppet sällsynthet i reso-
nemanget så är det de äldsta byggnaderna 
som har störst bevarandevärde. Dessa bygg-
nader representerar en äldre bebyggelse som 
idag är sällsynt. De är hantverksmässigt upp-
förda och präglas av god kvalitet och hållbar-
het. Detta är de byggnader som vittnar om 
häradstingets och domsagans verksamhet; 
tingshuset, norra flygeln och häktesbyggna-
den/vaktmästarbostaden. Dessa byggnaders 
kulturhistoriska värde, liksom graden av tyd-
lighet med vilken de vittnar om äldre sam-
hällsförhållanden, är avhängigt på deras in-
bördes sammanhang.  
 
Av förundersökningen kan Regionmuseet 
även dra slutsatsen att kommunhusets an-
läggning i samtliga sina delar har en med-
veten tanke kring gestaltningen. Den övergri-
pande och mest tydliga av dessa är att de till-
byggnader som gjorts successivt har tagit stor 
hänsyn till befintliga byggnader på platsen 
och anpassats till dessa både vad gäller ut-
formning, volym och byggnadsmaterial. De 
byggnader som kan kopplas till häradstinget 
och domsagan har dessutom ett konstnärligt 
värde som återspeglas i materialval, mur-
ningsteknik och detaljutformning. 
 

Kommunhusets anläggning har miljöskap-
ande värden som bidrar till gatubilden kring 
det centrala torget. Innergården som skapats 
mellan tingshuset, norra flygeln, 1974 års fly-
gel samt häktesbyggnaden bidrar till anlägg-
ningens miljömässiga värde och återspeglar 
en medveten tanke kring gestaltningen.   

Slutsats 
Utredningen visar att anläggningen som hel-
het har ett stort kulturhistoriskt värde men att 
det finns delar av miljön som för berättelsen 
om Brobys historia är omistliga och därför 
bör bevaras. Dessa byggnader är tingshuset med 
tillbyggnader från 1943 och 1960, häktesbyggna-
den/vaktmästarbostaden och läkarvillan. 
 
Ett scenario där dessa byggnader rivs med-
för stor skada på kulturmiljön.   
 
Att bevara och införliva dessa byggnader i 
skapandet av det nya kommunhuset kom-
mer i stället att stärka platsens historiska, 
kulturhistoriska och miljömässiga värden 
och bidra till en rikare kulturmiljö för både 
lokalsamhället och kommunen i sin helhet.
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