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INLEDNING

BAKGRUND OCH SYFTE
Följande utredning är utförd av Tyréns AB Region 
Syd i januari och februari 2019 genom bebyggel-
seantikvarier Emma Hedar och Paulina de Vries på 
uppdrag av Hässleholms kommun� 

Fastighetsägaren till Fornbacken 6 önskar ändra 
detaljplanen för fastigheten med avsikten att kunna 
bygga fler bostäder� Enligt aktuellt förslag placeras 

mindre tvåvåningshus mellan de befintliga bygg-
naderna och söder om dessa, två större byggnader 
i fyra respektive sex våningar� Utbyggnad enligt 
förslaget kommer att påverka de befintliga byggna-
derna på tomten�

Föreliggande utredning ska utreda den befintliga 
bebyggelsens kulturhistoriska värden och ska ligga 
till grund för planläggning av fastigheten Forn-
backen 6 där möjligheter till exploatering utreds� 

OMFATTNING
Utredningen omfattar fastigheten Fornbacken 6 
som nyligen har styckats av och ägs av KR Syd Fast-
ighets AB� Fornbacken 6 har tidigare varit en del av 
sjukhusområdet och beskrivs därför som en del av 
Hässleholms sjukhus� Bebyggelsen beskrivs huvud-
sakligen utvändigt; interiörer har endast invente-
rats översiktligt�

UNDERLAG
Följande underlag har tillhandahållits av Hässle-
holms kommun:

 • Detaljplan för Fornbacken 2, 
Sjukhusområdet� 1293K-P02 73

 • Översiktsplan 2007

 • FÖP för Hässleholms stad, 2018

 • Grundkarta

 • Ortofoton

Följande underlag har tillhandahållits av Region-
fastigheter:

 • Kartskiss över sjukhusområdet i Hässleholm 
med byggnadsnummer och ägoförhållanden

 • Orienteringskarta över sjukhusområdet, med 
adresser

 • Översiktskarta med byggnadsnummer

 • Historiska ritningar

Övriga underlag i form av litteratur, arkiv etc� finns 
upptagna i källförteckningen sist i dokumentet�

METOD
Rapporten har utarbetats utifrån fältbesök, kart- 
och bildanalys samt referenslitteratur� Inventering 
av byggnaderna inom fastigheten Fornbacken 6 
har utförts med syfte att bedöma byggnadernas 
kulturhistoriska värde� Då byggnaderna 19 och 22 
står tomma har dessa interiörer inventerats närmre 
än de två övriga byggnaderna som har pågående 
verksamhet�

Figur 1. Fornbacken 6 i Hässleholms stad markeras 
med en blå ring.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

mer intressanta� Särskilt kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och platser ska skyddas mot förvansk-
ning�”

Hässleholm utgör en kulturmiljö av regionalt och 
kommunalt intresse inom tät bebyggelse, vilket 
definieras:

Hässleholm, stationssamhälle och garnisonsstad� 
Viktigt för karaktären: stadens struktur (uppdel-
ning av kvarter med bakgator, huvudgator, avlånga 
kvarter, torget som ett obebyggt kvarter, tydlig 
axel mellan station och kyrka), järnvägen, stadens 
byggnader och trädgårdar�

FRAMTIDSPLAN FÖR 
HÄSSLEHOLMS STAD, FÖRDJUPAD 
ÖVERSIKTSPLAN
I den fördjupade översiktsplanen, antagen 2018-
06-25, anges att det i staden finns ett flertal bygg-
nader som har ett särskilt kulturhistoriskt bevaran-
devärde och att dessa byggnader ska skyddas mot 
förvanskning genom skydd i detaljplan� 

I planen finns även fyra ställningstaganden, varav 
två bedöms relevanta för aktuellt arbete:

•	 Skydda särskilt värdefulla byggnader 
och miljöer mot förvanskning genom 
att ge dem skyddsbestämmelser i 
detaljplan�

•	 Lyfta fram och synliggöra stadens och 
olika platsers kulturhistoria�

Sjukhusområdet inklusive Fornbacken 6 är i FÖP:en 
markerad som en särskilt värdefull kulturmiljö� 

DETALJPLAN
Detaljplan 1293K-P02 P73, antagen 12 februari 
2002, omfattar hela sjukhusområdet� I detaljplanen 
anges bestämmelsen:

Värdefull miljö� Byggnad får ej rivas� Ändring av 
byggnad får ej förvanska dess karaktär� 

Bestämmelsen gäller inom hela området och omfat-
tar således byggnaderna på Fornbacken 6� 

Marken framför (och norr om) byggnaderna på 
fastigheten Fornbacken 6 är prickad, vilket innebär 
att marken inte får bebyggas� Grönytan söder om 
byggnaderna är försedd med kryssmarkeringar, 
vilket innebär att marken endast får bebyggas med 
uthus och garage� 

TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN

REGIONALT 
KULTURMILJÖPROGRAM 
Kulturmiljöprogrammet, från 2006, är ett regionalt 
kunskapsunderlag framtaget av Länsstyrelsen i 
Skåne län�

De utpekade miljöerna visar vilka värden som enligt 
Länsstyrelsen ska bevaras, vårdas och utvecklas� 

FASTIGHETSDATA
Fastigheten Fornbacken 6 ägs och förvaltas av KR 
syd fastighets AB� Fastigheten styckades av från 
Fornbacken 2 under 2018� På fastigheten finns fyra 
tvåvåningsbyggnader och en grönyta med ett större 
träd� 

Kommun: Hässleholms kommun

Stadsdel: Djupadal

Fastighetsbeteckning: Fornbacken 6

Byggår: Samtliga byggnader är uppförda 1951

Fastighetsägare: KR syd fastighets AB

Brukare: Hässleholms kommun har verksamhet i 
två av byggnaderna

LAGRUM

MILJÖBALKEN
Hässleholms sjukhusområde ligger inte inom eller 
direkt intill område av riksintresse för kulturmiljö-
vården�

ÖVERSIKTSPLAN
I Hässleholms kommuns Översiktsplan från 2007 
anges att:

”Ny bebyggelse ska komplettera och utveckla de 
tätbebyggda historiska platserna och göra dem än 
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Hässleholms sjukhusområde nämns i programmet 
under beskrivningen av Hässleholms tätort som 
”byggnader av vikt”, tillsammans med andra admi-
nistrativa byggnader såsom tingshus, stadshotell, 
bankhuset, skolor, vattentornet, skånska banken, 
stadshuset samt kulturhuset�

Motiv för bevarande, med relevans för sjukhusom-
rådet, är att Hässleholm är en välbevarad represen-
tant för de tidiga järnvägssamhällena, ytterligare 
intressant då den även till viss del speglar bostads-
sociala förhållanden�

FRAMTIDSPLAN FÖR 
HÄSSLEHOLMS STAD, FÖRDJUPAD 
ÖVERSIKTSPLAN
I den fördjupade översiktsplanen, antagen av kom-
munstyrelsen 2018-06-25 är sjukhusområdet mar-
kerat som en särskilt värdefull kulturmiljö� 

DETALJPLAN
Detaljplan 1293K-P02 P73, antagen 12 februari 
2002, omfattar hela sjukhusområdet� I detaljplanen 
anges bestämmelsen:

Värdefull miljö� Byggnad får ej rivas� Ändring av 
byggnad får ej förvanska dess karaktär� 

BEGREPP

KULTURMILJÖ
Begreppet kulturmiljö omfattar hela den av männis-
kan påverkade fysiska miljön� Detta betyder inte att 
allt i kulturmiljön har höga kulturvärden (Boverket)� 

KULTURVÄRDE
Kulturvärde är en sammanfattande benämning för 
vad som i den fysiska miljön bedöms som värde-
fullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänse-
ende (Boverket)� 

KULTURHISTORISKT VÄRDE
Värdering ur ett kulturhistoriskt perspektiv avser en 
bedömning av möjligheterna att genom exempelvis 
bebyggelsen och landskapet utvinna och förmedla 
kunskaper om olika skeenden och sammanhang 
och därigenom även förståelse av människors livs-
villkor, i skilda tider – inklusive de förhållanden 
som råder idag (Boverket)� 

KULTURHISTORISKT 
SAMMANHANG
Det kulturhistoriska sammanhanget avser de skeen-
den, händelseförlopp och verksamheter som format 
och präglat det berörda landskapet, byggnaden 
eller föremålet� 

ESTETISKT VÄRDE
Värdering ur ett estetiskt perspektiv gäller en 
bedömning av bland annat rumsliga, visuella och 
akustiska egenskaper i den fysiska miljön� (Bover-
ket)� 

SOCIALT VÄRDE
Värdering ur ett socialt perspektiv innebär att 
bedöma människors relationer till kulturmiljön – 
hur olika grupper av individer använder, uppfattar 
och värdesätter exempelvis bebyggelsen och land-
skapet (Boverket)�
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Figur 2. Utsnitt ur gällande detaljplan för Fornbacken 2, 1293K-P02/73. Fornbacken 6 markeras av en röd ring.
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BESKRIVNINGAR

Figur 3. Ortofoto från 2018. Fastigheten Fornbacken 6 är markerad i orange. Ortofoto från Hässleholms kommun.

OMRÅDESBESKRIVNING
Fastigheten Fornbacken 6 ligger längs med Lin-
négatan och avgränsas i öster av Ambulansvägen� 
Norr om Linnégatan går järnvägen� Fornbacken 6 
omfattar fyra stycken tvåvåningshus samt en grön-
yta med klippt gräsmatta och ett stort solitärträd� 
Lönnen som står som en solitär, är ca 50 år gam-
malt och har en vriden stam samt en relativt stor 
krona� De klippta gräsmattorna sträcker sig ända 
intill byggnadernas fasader� Vid byggnad 20 och 
21 finns en asfalterad parkeringsplats� Väster om 
byggnad 20 finns även en betongstensbelagd yta 
för sophantering� Vid tomtgränsen i söder står en 
större oxel och väster om tomten finns en vegeta-
tionsklädd slänt�

Byggnaderna ligger i vinkel mot Linnégatan med ett 
oregelbundet avstånd sinsemellan� Byggnaderna är 
uppförda 1951 efter två typmodeller framtagna av 
arkitekten Valdus Wikén, som stod för ritningarna 
av Hässleholms lasarett i början på 1940-talet� 
Byggnad 21 och 22 är uppförda efter typmodell 
1 och 19 och 20 efter typmodell 2� Byggnadernas 
nummer följer det övriga sjukhusområdets bygg-
nadsnumrering�  

Samtliga byggnader har en tidstypisk asymmetrisk 
uppbyggnad, både i sig själva och i förhållande till 
varandra� Stilmässigt hör byggnaderna väl samman 
med byggnad 10 och 17 inom sjukhusområdet, 
vilka har samma upphovsperson�
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Figur 4. Väster om tomten finns en vegetations-
klädd slänt.

Figur 5. Rött tegel i munkförband. Putsad och 
gråmålad sockel.

Figur 6. Byggnaderna omges av klippta gräs-
mattor. 

Figur 7. Byggnaderna ligger på ett oregelbundet avstånd från varandra. På tomten finns en större karaktärsskapande 
lönn.

Figur 8. Byggnaderna ligger i vinkel mot Linnégatan. Från den upphöjda vägen finns en brant slänt till byggnad 19,  
höger i bild.
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TYPMODELL 1

Byggnad 21 och 22 är uppförda efter typmodell 1 
i två våningar med källare efter en L-formad plan-
form� Entrén är placerad på den norra fasaden och 
öster om denna finns en djup nisch� Centralt på 
byggnadernas södra fasad finns två indragna bal-
konger� 
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TYPMODELL 2

Byggnad 19 och 20 är uppförda efter typmodell 2 
i två våningar med källare efter en osymmetrisk 
planform� Både hörnet i nordväst och sydväst har 
indragna hörn under tak, i nordväst med balkong 
och entré och i sydväst en balkong� 

Personalbostäder för sjuksköterskor i typmodell 2 

ritade av samma arkitekt, Valdus Wikén, har även 
uppförts vid både Ängelholms och Simrishamns 
lasarett� Byggnaderna i Ängelholm är idag rivna� I 
Simrishamn har byggnaderna gula tegelfasader�
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BYGGNAD 19 (TYP 2)
 
Ursprunglig funktion:  
Bostäder för kvinnlig personal

Nuvarande funktion:  
Byggnaden står idag tom

EXTERIÖR
Byggnad 19 står på en hög putsad och gråmålad 
sockel i liv med fasaden�

Fasaderna är murade i munkförband med rött tegel 
och relativt bred ljus fog med synlig ballast� Kring 
fönstren åt söder finns vertikala mönstermurningar� 
Fasaderna har en asymmetrisk uppbyggnad, där 
vinkelbyggnaden åt söder har halvvåningar�

Fönstren som är monterade relativt långt ut i fasad-
livet är huvudsakligen sentida vridfönster med vita 
aluminiumbågar�  Fönstersättningen är regelbun-
den, om än asymmetrisk� Fönstrens form varierar 
från kvadratiska perspektivfönster till rektangulära 
tvåluftsfönster� I vinkelbyggnaden är fönstren min-
dre än på övriga fasader� De ursprungliga källar-
fönstren är rektangulära av gråmålat trä� Vid entrén 
finns ett parti med betongglas�

Från den upphöjda vägen leder en kort brant slutt-
ning med en trappa ner till en rad trampstenar 
i betongsten som leder fram till byggnaden� Till 
entrén leder en trappa i betong med handledare 
i svartmålat smidesjärn� Räcken på balkong ovan 
entré och vid entré är i aluminium� På den västra 

fasaden i anslutning till entrén finns en utfällbar 
utrymningsstege� Vid det sydvästra hörnet finns en 
balkong under tak med en balkongfront av sinus-
korrugerad vit plåt� Vid det sydöstra hörnet finns 
en källarnedgång med sidor och trappa i betong� 
Räcket har rundade hörn och smala spjälor och är, 
liksom handledare av metall målat i ljusgrått�

Entré- och balkongdörr i nordväst är av ädelträ 
med ett stort glasparti och listverk i diagonalställda 
rombformer� Källardörren är en senare tillkommen 
vit dörr med ett mindre glasat parti med utanpå-
liggande spröjs� Även balkongdörren i sydväst är 
senare tillkommen vit aluminiumdörr�

Sadeltaket med utskjutande takutsprång är klätt 
med enkupigt rött tegel� Takfoten är brädklädd och 
vitmålad, liksom de synliga sparrarna�  Två kilfor-
made och tegelmurade skorstenar är placerade 
på taknock och nedanför dessa, en taklucka och 
avluftsrör målade i rött� Hängrännor och stuprör är 
av svart plåt� Vindskivor är klädda med gul plåt�

INTERIÖR
Sammantaget är interiören välbevarad med en stor 
andel tidstypiska och ursprungliga byggnadsdelar 
och detaljer bevarade�

Samtliga fönsterbrädor i byggnaden är av kol-
mårdsmarmor och de vitmålade sektionsradiato-
rerna av gjutjärn� I hallen och i tvättrummen ligger 
golvklinker med golvsockel i gulbrunt� Bostads-
rummen har parkettgolv i tidstypiskt mönster� 
Nedanför trappan i källaren är golvet belagt med 
gråmönstrade vinylplattor� 

Köket är tidstypiskt utformat med köksskåp med 

vitmålade släta skåpsluckor och skåpsreglar av 
ticka-modell, rostfri diskbänk och ovanför bänkskå-
pen vitt kakel med mörka fogar� 

Dörrarna till lägenheterna utgörs av släta gabon-
dörrar med rostfritt ståltrycke med hylsa av trä eller 
vit plast� De rektangulära bostadsrummen har ett 
mindre förrum med handfat och två fasta gardero-
ber med slät gabonfanérad dörr� 

Trapphuset har trappor i grå terrazzo med trapp-
räcke av vitmålat smide och handledare i lackat trä� 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN 
UPPFÖRANDET
Merparten av fönstren är utbytta i början av 2000-
talet� Även källardörren är sannolikt utbytt omkring 
samma tid� Räcken vid entré och balkong i nordväst 
och balkongfront i sydväst är bytta tidigare� Häng-
rännor och stuprör är också sentida� 

Interiört har ytskikt förändrats, väggar har målats 
om och innerdörrar i bostadsrummen bytts ut� 

Balkongräcken har sannolikt haft samma ljusgråa 
kulör som trappräcke och handledare vid källarned-
gång� Kulör på räcken är individuell mellan bygg-
naderna och har utgjort en detalj som, tydligare än 
idag, skiljt byggnaderna åt� 
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Figur 9. Trappa med granitsteg från Linnégatan till 
byggnad 19. 

Figur 10. Ursprungligt och tidstypiskt parkettgolv.

Figur 11. Ytterdörrar i ädelträ med stort glasparti.

Figur 12. Välbevarad köksinredning.

Figur 13. Fasad åt öster. Till vänster vinkelbyggnad med 
halvvåningar. 

Figur 14. Handledare till källarnedgång målad i ljusgrått.
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BYGGNAD 20 (TYP 2)
 
Ursprunglig funktion:  
Bostäder för kvinnlig personal

Nuvarande funktion:  
Kommunalt ungdomsboende

EXTERIÖR
Byggnad 20 står på en hög putsad och gråmålad 
sockel i liv med fasaden�

Fasaderna är murade i munkförband med rött tegel 
och relativt bred ljus fog med synlig ballast� Kring 
fönstren åt söder finns vertikala mönstermurningar� 
Fasaderna har en asymmetrisk uppbyggnad, där 
vinkelbyggnaden åt söder har halvvåningar�

Fönstren som är monterade relativt långt ut i fasad-
livet är huvudsakligen sentida vridfönster med vita 
aluminiumbågar�  Fönstersättningen är regelbun-
den, om än asymmetrisk� Fönstrens form varierar 
från kvadratiska perspektivfönster till rektangulära 
tvåluftsfönster� I vinkelbyggnaden är fönstren min-
dre än på övriga fasader� De ursprungliga källar-
fönstren är rektangulära av gråmålat trä� Vid entrén 
finns ett parti med betongglas�

Till entrén leder en trappa i betong med handledare 
i svartmålat smidesjärn� Räcken på balkong ovan 
entré och vid entré är i aluminium� Vid balkong 
ovan entrén finns en skyddskorg och till höger om 
denna, finns en utfällbar utrymningsstege placerad 
på fasaden� Vid det sydvästra hörnet finns en bal-

kong under tak med en balkongfront av sinuskorru-
gerad vit plåt� Vid det sydöstra hörnet finns en käl-
larnedgång med sidor och trappa i betong� Räcket 
har rundade hörn och smala spjälor och är, liksom 
handledare av grönmålad metall�

Entrédörren är en slät ljus trädörr med kikhål� Bal-
kongdörren ovan entrépartiet är av ädelträ med 
ett stort glasparti och listverk i diagonalställda 
rombformer� Källardörren är en senare tillkommen 
vit dörr med ett mindre glasat parti med utanpålig-
gande spröjs� Även balkongdörren i sydväst är en 
senare tillkommen vit aluminiumdörr� 

Sadeltaket med utskjutande takutsprång är klätt 
med enkupigt rött tegel� Takfoten är brädklädd och 
vitmålad, liksom de synliga sparrarna�  Två kilfor-
made och tegelmurade skorstenar är placerade 
på taknock och nedanför dessa, en taklucka och 
avluftsrör målade i rött� Hängrännor och stuprör är 
av svart plåt� Vindskivor är klädda med gul plåt�

INTERIÖR
Byggnad 20 har samma planlösning som byggnad 
19 och interiörerna har sannolikt varit likartade� 
Aktuell byggnad har dock genomgått större verk-
samhetsanpassningsåtgärder, varför interiören inte 
är lika välbevarad som i byggnad 19� Dock finns en 
andel tidstypiska och ursprungliga byggnadsdelar 
och detaljer bevarade i de gemensamma utrym-
mena� 

Samtliga fönsterbrädor i de gemensamma utrym-
mena är av kolmårdsmarmor och sektionsradiato-
rerna är vita� I hallen ligger en mönstrad ljus plast-
matta med slät och enkel golvlist av ek� Nedanför 
trappan i källaren finns gråmönstrade vinylplattor�

Ett fåtal gabondörrar med glasparti och rostfritt 
ståltrycke med hylsa av trä eller vit plast förekom-
mer�   

Trapphuset har trappor i grå terrazzo med trapp-
räcke av turkosmålat smide och handledare i lackat 
ljust trä� 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN 
UPPFÖRANDET
Merparten av fönstren är utbytta i början av 2000-
talet� Även källardörren är sannolikt utbytt omkring 
samma tid� Räcken vid entré och balkong i nordväst 
och balkongfront i sydväst är bytta tidigare� Häng-
rännor och stuprör är också sentida� 

På balkongplattan ovan entrén skymtar en gul kulör 
under det översta färglagret� Sannolikt har denna 
byggnadsdel tidigare varit gulmålad� 

Balkongräcken har sannolikt haft samma gröna 
kulör som trappräcke och handledare vid källarned-
gång� Kulör på räcken är individuell mellan bygg-
naderna och har utgjort en detalj som, tydligare än 
idag, skiljt byggnaderna åt� 

Byggnaden har genomgått större verksamhetsan-
passningsåtgärder interiört, då exempelvis ytskikt 
förändrats och innerdörrar bytts ut� 
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Figur 15. Kilformade och tegelmurade skorstenar.

Figur 18. I farstun ligger klinker med golvsockel i gulbrunt.

Figur 16. Fasad mot öster.

Figur 19. På räcke och handledare vid källarnedgång finns 
rester av färgrester i grön kulör.

Figur 17. Vitmålad brädklädd takfot och taktassar. Vid fönst-
ret syns den vertikala mönstermurningen.

Figur 20. Trappor i grå terazzo med trappräcke med smala 
spjälor i turkos kulör. Handledaren i trä är skålad.
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BYGGNAD 21 (TYP 1)
 
Ursprunglig funktion:  
Bostäder för kvinnlig personal

Nuvarande funktion:  
Kommunalt ungdomsboende

EXTERIÖR
Byggnaden står på en hög putsad och gråmålad 
sockel i liv med fasaden�

Fasaderna är murade i munkförband med rött tegel 
och relativt bred ljus fog med synlig ballast� Vid 
ett av de övre fönstren på den norra fasaden finns 
vertikala mönstermurningar och kring entrédörren 
en murad omfattning� 

Den norra fasaden är asymmetriskt uppbyggd med 
halvvåningar� I övrigt är fasaderna symmetriskt 
uppbyggda� 

Fönstren som är monterade relativt långt ut i fasad-
livet är huvudsakligen sentida vridfönster med vita 
aluminiumbågar� Fönstersättningen är regelbunden 
och i huvudsak symmetrisk, förutom på den norra 
fasaden där halvvåningarna medför att fönstren 
är placerade lägre än övriga� Fönstrens form och 
storlek varierar och både perspektivfönster, liksom 
fönster indelade i två lufter förekommer� I norr är 
fönstren mindre än på övriga fasader� Mot norr, 
öster och söder har två franska balkonger ersatts 
av fönster i den övre delen och en fyllning i den 
nedre� De ursprungliga källarfönstren är gråmålade 

i trä och är huvudsakligen rektangulära�

Till entrén leder en bred gång med betongsten� 
Framför entrédörren finns en upphöjd betong-
platta� Dörren är i ek med tre smala rektangulära 
glaspartier� Källardörren är en senare tillkommen 
vit dörr med ett mindre glasat parti med utanpålig-
gande spröjs� Även balkongdörrarna i söder är en 
senare tillkomna vita aluminiumdörrar�

Balkongräckena är i aluminium� Vid sidan om bal-
kongerna, monterad på fasaden, finns en utfällbar 
utrymningsstege� Vid det sydvästra hörnet en käl-
larnedgång med sidor och trappa i betong� Räcket 
har rundade hörn och smala spjälor och är, liksom 
handledaren, av rödmålat järn�

Sadeltaket med utskjutande takutsprång är klätt 
med enkupigt rött tegel� Takfoten är brädklädd och 
vitmålad, liksom de synliga sparrarna�  Två kilfor-
made och tegelmurade skorstenar är centralt place-
rade på taknock och nedanför dessa, två avluftsrör 
målade i rött� Hängrännor och stuprör är av svart 
plåt� Vindskivor är klädda med rödbrun plåt�

INTERIÖR
Byggnad 21 och 22 har haft samma planlösning 
och dess interiörer har sannolikt varit likartade� 
Byggnad 21 har genomgått större verksamhets-
anpassningsåtgärder, varför interiören inte är lika 
välbevarad som i byggnad 22� En del tidstypiska 
och ursprungliga byggnadsdelar och detaljer finns 
dock bevarade�

Samtliga fönsterbrädor i de gemensamma delarna 
är av kolmårdsmarmor och sektionsradiatorerna 
vitmålade� I hallen och badrum ligger golvklinker 

med golvsockel i gulbrunt� 

Ett av köken har bevarade tidstypiskt utformade 
skåp med vitmålade släta skåpsluckor och skåps-
reglar av ticka-modell, rostfri diskbänk och reda-
hylla� 

Ett fåtal gabonfanérade dörrar med rostfritt stål-
trycke med hylsa av vit plast förekommer�  

Trapphuset har trappor i grå terrazzo med trapp-
räcke av blåmålat smide och handledare i lackat 
ljus trä� 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN 
UPPFÖRANDET
Merparten av fönstren är utbytta i början på 2000-
talet� Även källardörren är sannolikt utbytt omkring 
samma tid� Balkongräcken i söder är utbytta tidi-
gare� Hängrännor och stuprör är också sentida� Två 
franska balkonger på respektive fasad mot norr, 
öster och söder har tagits bort, räcket har sågats av 
och öppningarna satts igen med ett fönster i den 
övre delen och en fyllning i den nedre� Byggnaden 
har genomgått större verksamhetsanpassningsåt-
gärder interiört, då exempelvis ytskikt förändrats, 
kök ersatts och innerdörrar bytts ut� 

Balkongräcken har sannolikt haft samma röda kulör 
som trappräcke och handledare vid källarnedgång� 
Kulör på räcken är individuell mellan byggnaderna 
och har utgjort en detalj som, tydligare än idag, 
skiljt byggnaderna åt�
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Figur 21. Handledare vid källarnedgång målat i rött.

Figur 22. Fönsterbräda i kolmårdsmarmor Vitmålat 
sektionsradiator.

Figur 23. Fasad åt norr och väster.

Figur 24. Gabondörrar.

Figur 25. Djup nisch vid entré.

Figur 26. Trappa med grå terazzo. Handledare i lackat trä.
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BYGGNAD 22 (TYP 1)
 
Ursprunglig funktion:  
Bostäder för kvinnlig personal

Nuvarande funktion:  
Byggnaden står tom 

EXTERIÖR
Byggnaden står på en hög putsad och gråmålad 
sockel i liv med fasaden�

Fasaderna är murade i munkförband med rött tegel 
och relativt bred ljus fog med synlig ballast� Kring 
entrédörren finns en murad dörromfattning� 

Byggnadens framsida, mot norr, har en asymme-
trisk uppbyggnad med halvvåningar� I övrigt är 
fasaderna symmetriskt uppbyggda� 

Fönstren som är monterade relativt långt ut i fasad-
livet är huvudsakligen sentida vridfönster med vita 
aluminiumbågar�  Fönstersättningen är regelbun-
den och i huvudsak symmetrisk, förutom på den 
norra fasaden där halvvåningarna medför att fönst-
ren är placerade lägre än övriga� Fönstrens form 
och storlek varierar och både perspektivfönster, 
liksom fönster indelade i två lufter förekommer� 
Mot norr, öster och söder har två franska balkonger 
ersatts av ett fönster i den övre delen och en fyll-
ning i den nedre� De ursprungliga källarfönstren är 
gråmålade i trä och är huvudsakligen rektangulära� 

Till entrén leder en bred gång med betongsten� 

Framför entrédörren finns en upphöjd betong-
platta� Dörren är i ek med tre smala rektangulära 
glaspartier� De två ursprungliga källardörrarna är 
släta och gråmålade av plåt� Balkongdörrarna i 
söder är senare tillkomna vita aluminiumdörrar�

Balkongräcken är i aluminium� Utanpå balkongerna 
finns en utfällbar utrymningsstege med skydds-
korg� Vid det sydvästra hörnet finns en källarned-
gång med sidor och trappa i betong� Räcket har 
rundade hörn och smala spjälor och är, liksom 
handledaren, av blåmålad metall�

Sadeltaket med utskjutande takutsprång är klätt 
med enkupigt rött tegel� Takfoten är brädklädd och 
vitmålad, liksom de synliga sparrarna�  Två kilfor-
made och tegelmurade skorstenar är centralt place-
rade på taknock och nedanför dessa, tre avluftsrör 
målade i rött� Hängrännor och stuprör är av svart 
plåt� Vindskivor är klädda med rödbrun plåt�

INTERIÖR
Byggnad 21 och 22 har haft samma planlösning 
och dess interiörer har sannolikt varit likartade� 
Sammantaget är interiören i byggnad 22 välbevarad 
med en stor andel tidstypiska och ursprungliga 
byggnadsdelar och detaljer bevarade�

Samtliga fönsterbrädor i byggnaden är av kol-
mårdsmarmor och de vitmålade sektionsradia-
torerna av gjutjärn� I hallen och i tvättrummen 
ligger golvklinker med golvsockel i gulbrunt� I 
bostadsrummen ligger sentida parkettgolv� I övrigt 
är golven belagda med gråmönstrade tidstypiska 
vinylplattor�

Köket är tidstypiskt utformat med köksskåp med 

vitmålade släta skåpsluckor och skåpsreglar av 
ticka-modell, rostfri diskbänk och ovanför bänk-
skåpen vitt kakel med mörka fogar� Även tvätt- och 
badrum är tidstypiskt utformade med vitt kakel och 
mörk fog�

Dörrarna till lägenheterna utgörs av släta gabon-
fanérade dörrar med rostfritt ståltrycke med hylsa 
av svart eller vit plast� Bostadsrummen är större 
än i byggnad 19 och 20 och har sovalkov� Samt-
liga bostadsrum har haft tillgång till balkong eller 
fransk balkong� I lägenheterna finns två fasta gar-
derober�

Trapphuset har trappor i grå terrazzo med trapp-
räcke av vitmålat smid och handledare i lackat ljust 
trä� 

FÖRÄNDRINGAR SEDAN 
UPPFÖRANDET
Merparten av fönstren är utbytta i början av 2000-
talet� Balkongräcken i söder är utbytta tidigare� 
Hängrännor och stuprör är också sentida� Två 
franska balkonger på respektive fasad mot norr, 
öster och söder har tagits bort, räcket har sågats av 
och öppningarna satts igen med ett fönster i den 
övre delen och en fyllning i den nedre� Interiört har 
ytskikt förändrats, exempelvis har nytt parkettgolv 
lagts in� 

Balkongräcken har sannolikt haft samma blå kulör 
som trappräcke och handledare vid källarnedgång� 
Kulör på räcken är individuell mellan byggnaderna 
och har utgjort en detalj som, tydligare än idag, 
skiljt byggnaderna åt�



Beskrivningar 19 
2019-03-06

Figur 27. Entrédörr med tre smala glaspartier. Runt entrén en 
murad omfattning.

Figur 28. Välbevarad köksinredning

Figur 29. Fasad mot norr. Till höger syns två franska bal-
konger som satts igen.

Figur 30. Trappa i terazzo och vinylgolvplattor.

Figur 31. Ursprungligt källarfönster samt blåmålad handle-
dare.

Figur 32. Välbevarad badrumsinredning.
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NYINVIGNING 1969
Under 1960-talet genomförs flera om- och tillbygg-
nader efter ritningar av arkitekt Leo Uulas, bl a 
nybyggnad för långtidssjukvård samt ny kirurgisk 
mottagnings-, operations- och förlossningsavdel-
ning� Ombyggnaderna har varit så pass omfattande 
att en nyinvigning av lasarettet görs 1969� På 30 år 
har antal vårdplatser tredubblats och personalstyr-
kan femdubblats�

GENERALPLAN
1973 fastställdes för första gången en generalplan 
för sjukhuset i Hässleholm, vid denna tid skedde 
namnbytet från lasarett till sjukhus� En slutsats av 
utredningen var att tomtområdet behövde utökas 
väsentligt, om generalplanen skulle kunna genom-
föras� 

SJUKHUSOMRÅDET UTÖKAS
Efter förhandlingar med Hässleholms kommun för-
värvas det lägre området i nordöst 1978 och en ny 
ambulanscentral och ett nytt sjukhem för geropsy-
kiatrisk vård uppförs� Den tidigare elevbostaden 
utmed Esplanadgatan byggs om till kontor 1985� 

FÖRTÄTNING OCH FÖRSÄLJNING
Under 1990-talet tillkommer nya tillbyggnader och 
flera byggnader i den norra delen av området säljs 
under denna tid� Under 2018 styckas ett större 
område längst i norr av till en ny fastighet, Forn-

backen 6, med de f�d� personalbostäderna (bygg-
nad 19–22) som också säljs av� 

PERSONALBOSTÄDER
Att anordna personalbostäder har tidigare utgjort 
en betydande fråga för flera offentliga verksamhe-
ter, så som järnvägen, försvarsmakten och sjuk-
husen� Att personalen ofta behövde finnas nära 
till hands för verksamheten innebar att bostäder 
anordnades i nära anslutning till arbetsplatsen� Till 
personalbostädernas tillkomst bidrog sannolikt 
även att stora delar av personalen inte utgjorde 
en köpstark grupp för den allmänna bostadspro-
duktionen, utan arbetsgivaren fick sörja för sina 
anställda� 

Efter att järnvägen öppnades i Hässleholm 1860 
uppfördes flera personalbostäder för anställda vid 
SJ� Av dessa finns tre av fyra byggnader bevarade 
än idag i kvarteret Paradiset� Ytterligare personal-
bostäder i form av kaserner uppfördes i Hässleholm 
för skånska Trängregementet T4 1907� I sam-
band med att Skånska Pansarregementet förlades 
sydväst om tätorten 1945 uppfördes ytterligare 
kasernbyggnader� Kasernbyggnaderna finns beva-
rade, men nyttjas för olika ändamål så som kontor, 
bostäder och skollokaler� 

PERSONALBOSTÄDER VID SJUKHUS
Vid mindre och medelstora sjukhus, där överlä-
karnas antal var begränsade, uppfördes ofta frilig-
gande representativa villor för dessa� 

HÄSSLEHOLMS SJUKHUS

HÄSSLEHOLMS LASARETT
1935 tas beslut om att ett nytt lasarett ska byggas i 
Hässleholm, på höjdplatån nordväst om idrottspar-
ken� Uppförande av Hässleholms lasarett påbörjas 
1936, efter ritningar av P L Håkansson och omfattar 
även en separat byggnad för personalbostäder och 
en överläkarbostad� 

UTÖKNING TILL DELAT LASARETT
1945 tas beslut om nya medel för omfattande om- 
och tillbyggnad av Hässleholms lasarett och 1949 
är lasarettets utbyggnad till så kallat delat lasarett 
färdigställd med bl a modernisering av kirurgiska 
mottagningsavdelningen, ny medicinklinik och ny 
röntgenavdelning i nybyggd flygel� Den utökade 
verksamheten innebär behov av fler personalbo-
städer och elevbostäder, vilka uppförs dels längs 
Esplanadgatan, dels längs Linnégatan i norr� Dåva-
rande stadsarkitekt i Hässleholm Valdus Wikén stod 
för ritningarna under denna period� 

De byggnader som uppfördes vid Linnégatan är de 
fyra byggnader som är föremål för denna utred-
ning�  Dessa byggnader uppfördes som bostäder åt 
kvinnlig personal och var de sista personalbostä-
derna som uppfördes på området� Vid samma tid 
uppfördes likadana, men lokalt anpassade, perso-
nalbostäder för kvinnlig personal vid Simrishamns 
och Ängelholms lasarett� 

KULTURHISTORISKT SAMMANHANG
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Figur 33. Hässleholms lasarett 1938. Bostäderna för kvinnlig personal är ännu 
inte uppförda. Flygfoto hämtat från Kulturen, Carlotta.

Figur 34. Hässleholms lasarett. Bostäderna för kvinnlig personal syns uppe i 
bildens vänstra hörn. Flygbild från 1967. Hämtad från Kulturen, Carlotta.

Figur 35. Hässleholms sjukhusområde på 1940-talet. Byggnaderna på Forn-
backen 6 är ännu inte uppförda. Ortofoto från Hässleholms kommun.

Figur 36. Hässleholms sjukhusområde 1960-tal. Byggnaderna på Fornbacken 
6 är nu uppförda. Från söder slingrar sig en stig till byggnaderna. Ortofoto 
från Hässleholms kommun.
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Underläkarnas bostadsförhållanden varierade, ofta 
beroende på de olika läkarnas tjänsteställning� 
Omkring mitten av 1900-talet anordnades bostäder 
för underordnade läkare i regel som en särskild 
byggnad inom sjukhusområdet eller i närheten av 
detta� Till en början kom flera vindsvåningar på 
lasaretten att förses med personalrum och bostäder 
för sköterskorna anordnades i direkt anslutning till 
deras respektive avdelningar� 

Inom sjukhusområdena uppfördes även elevbostä-
der, bostäder för biträdespersonal, sysslomannabo-
städer och bostäder för maskinister, vaktmästare 
m�fl� 

BOSTÄDER FÖR SJUKSKÖTERSKOR
Systemet med att sjuksköterskorna bodde i anslut-
ning till sina respektive avdelningar eller inom 
sjukhusen levde kvar länge� I takt med att arbets-
tidsreglering började införas, personalstyrkan växte 
och gifta kvinnor anställdes i högre utsträckning 
blev det nödvändigt att låta personalen bo utan-
för sjukhuset� I takt med detta växte även ett nytt 
lönesystem fram, det s�k� bruttolönesystemet, där 

avlöningen utgår som kontantersättning och där 
de som önskade nyttja sjukhusets egna bostäder 
betalde för dessa enligt en särskild taxa� Ofta var 
hyran för dessa bostäder fördelaktig i jämförelse 
med den allmänna bostadsmarknaden� 

Svensk sjuksköterskeförening drev länge frågan 
om att sjuksköterskebostäder inte borde anordnas 
i närheten av sjukhusen, utan att sjuksköterskorna 
borde ges tillfälle att välja sin bostad på den öppna 
marknaden� Bostadssituationen efter andra världs-
kriget omöjliggjorde dock dessa intentioner och 
ytterligare personalbostäder uppfördes omkring 
denna tid� 

Fram till omkring 1900-talets mitt gjordes åtskill-
nad på bostäder för avdelningssköterskor och 
assistentsköterskor� Avdelningssköterskornas 
bostäder hade en medelstorlek på 22,5 kvm och 
assistentsköterskornas bostäder 16,3 kvm� I svensk 
sjuksköterskeförenings norm för avdelningsskö-
terskornas bostäder ingick att dessa skulle ha en 
sovalkov� Lägenheterna försågs sällan med eget 
tvättrum, utan sådana faciliteter sammanfördes 
ofta till gemensamma enheter� Även pentry och 
städskrubbar var gemensamma�

ARKITEKTEN VALDUS 
WIKÉN (1906–1958)
Wikén avlade studentexamen vid Göteborgs latinlä-
roverk 1925, utexaminerades från Chalmers avdel-
ning för husbyggnadskonst 1929 och avlade arki-
tektexamen vid Kungliga Tekniska högskolan 1932� 

Han arbetade under 1930-talet i Stockholm, bl� a 
hos Kreuger & Toll Byggnads AB, AB Nora Träd-
gårdsstad, Stockholms länsarkitektkontor och 
Flygförvaltningen� 1937–1958 var han stadsarkitekt 
i Hässleholm och vice ordförande i Kristianstads 
tekniska förening från 1942� Han skrev också artik-
lar i byggfrågor i dagspressen och i ”Hem i Sverige” 
1934–1937�

Wikén ritade bl�a sinnessjukhuset i Kristianstad, 
och stod för ritningar för utbyggnaden av Hässle-
holms lasarett i början av 1940-talet� Han ritade 
även sjuksköterskebostäderna i områdets norra 
del, liksom de personalbostäder som finns vid Sim-
rishamns lasarett och de som tidigare funnits vid 
Ängelholms lasarett� I Hässleholm stod Wikén även 
för ritningar till bland annat sporthallen och kontor 
för Skånska banken� 

Figur 37. Personalbostäder vid Östersunds sjukhus, 
Föreningen gamla Östersund.

Figur 38. Personalbostäder vid lasarettet i Nyköping, 
bild från Nyköpings kommuns bildarkiv.

Figur 39. Interiör personalbostad vid Söderby sjukhus, 
bild från Stockholmskällan.
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Figur 40.  Byggnad som ursprungligen uppförts som personalbostad år 
kvinnlig personal vid Simrishamns lasarett. Byggnaden är lokalt anpas-
sad med fasader i gult tegel. Bild från Fastighetsbyrån.

Figur 41.  Byggnad uppförd som bostad för kvinnliga biträden vid Ängel-
holms lasarett 1952. Byggnaden har gula tegelfasader. Bild från Ängel-
holmsbygdens lokalhistoriska förening.

Figur 42. Byggnad 10 vid Hässleholms sjukhus, ursprungligen uppförd 
som Epidemibyggnad 1946. Ritad av Valdus Wikén.

Figur 43. Byggnad 17 vid Hässleholms sjukhus, ursprungligen uppförd 
för elevbostäder 1946. Ritad av Valdus Wikén.
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KULTURHISTORISK 
VÄRDEBESKRIVNING
Personalbostäderna vid Fornbacken 6 har ett 
samhällshistoriskt- och socialhistoriskt värde� 
Hässleholms lasarett tillkom och växte till följd av 
Hässleholms kraftiga expansion från järnvägshåll-
plats till viktig knutpunkt och centralort� I takt med 
utbyggnaden av Hässleholm uppfördes bostäder 
för anställda både inom SJ, försvarsmakten och 
lasarettet� Att anordna personalbostäder var för 
många offentliga verksamheter runt om i landet en 
viktig fråga under samma tid� 

Byggnaderna är uppförda under 1950-talet efter två 
typmodeller där typ 1 har större lägenheter, med 
sovalkov, än typ 2� Skillnaderna i typmodellernas 
planlösning följer Svensk sjuksköterskeförenings 
norm för sjuksköterskebostäder och speglar en 
tjänstehierarki mellan sjuksköterskor� Att byggna-
derna är uppförda enligt typmodeller speglar även 
tidens rådande planeringstanke om ”Det allmännas 
bästa”, liksom det samtida rationaliserade bostads-
byggandet då även sociologiska metoder användes 
för att utreda hur enskilda människor ville bo� Att 
likadana byggnader uppförts vid både Simrishamns 
och Ängelholms lasarett visar ytterligare på den 
rådanade rationella planeringen och samarbetet 
inom länet�  

Byggnaderna har en viss villakarakär med små-
skalig form, öppen och fri placering och klippta 
gräsmattor som sträcker sig intill fasaderna, vilket 
gör att de karaktärsmässigt snarare ansluter sig till 
det omgivande villaområdet än till det övriga sjuk-

husområdet� Vidare distanseras byggnaderna från 
det övriga sjukhusområdet genom en större öppen 
grönyta� Byggnadernas form, placering och karak-
tär kan sannolikt härledas till den fråga som svensk 
sjuksköterskeförening länge drev – att bostäder 
för sjuksköterskor skulle anordnas på avstånd från 
sjukhusen�

Byggnaderna utgör tidstypiska och representativa 
exempel på 1950-talets arkitektur� Att de är ritade 
av dåvarande stadsarkitekten Valdus Wikén ger 
dem ytterligare dignitet� De arkitekturhistoriska 
och arkitektoniska värdena manifesterar sig i bygg-
nadernas tidstypiskt asymmetriska uppbyggnad 
och deras oregelbundna placering sinsemellan, 
liksom tidstypiska och välbevarade interiöra och 
exteriöra detaljer samt materialbehandling som 
följer det övriga sjukhusområdet� Inom sjukhusom-
rådet ansluter personalbostäderna stilmässigt väl 
till hela byggnadsbeståndet, men är särskilt besläk-
tade med byggnad 10 och 17 (se fig� 40 och 41), 
ritade av samma arkitekt, Valdus Wikén� Även den 
individuella färgsättningen på trapp- och balkong-
räcken, som gör att byggnaderna skiljer sig åt trots 
att de är uppförda efter typmodeller, har ett arki-
tektoniskt och arkitekturhistoriskt värde� På grund 
av exteriöra förändringar är dock den individuella 
färgsättningen knappt avläsbar i dagsläget� 

Regionalt har byggnaderna en direkt koppling till 
Simrishamns och Ängelholms lasarett där likadana, 
men lokalt anpassade, personalbostäder i typmo-
dell 2 uppförts efter ritningar av samma arkitekt, 
Valdus Wikén� Att personalbostäderna i Simrishamn 
finns bevarade möjliggör en jämförelse mellan 

byggnaderna som visar på hur byggnaderna anpas-
sats efter lokala byggnadstraditioner� 

Det ensamma solitärträdet med sin vridna stam och 
stora krona är karaktärsskapande för den öppna 
grönytan och ger fastigheten vissa upplevelsemäs-
siga värden� 

Byggnaderna på Fornbacken 6 är kulturhistoriskt 
värdefulla främst ur ett regionalt och lokalt per-
spektiv och i sitt sammanhang som en del av sjuk-
husområdet� 

Exteriörerna är generellt relativt välbevarade, men 
samtliga byggnader har genomgått fönsterbyte, vil-
ket har en viss förvanskande effekt� Balkongräcken- 
och fronter har bytts ut och franska balkonger på 
byggnad 21 och 22 har tagits bort och satts igen� 
Dock är den ursprungliga fönstersättningen och 
placeringen av balkonger fortsatt läsbar� Bygg-
nad 20 och 21 har verksamhetsanpassats, vilket 
inneburit att en stor del av den fasta inredningen 
ersatts� Byggnad 19 och 22 har en mer välbevarad 
interiör, varför dessa byggnader bedöms ha en mer 
välbevarad helhet där exteriör och interiör möjlig-
gör läsbarhet och upplevelse av byggnadernas kul-
turhistoriska sammanhang� 

Sammantaget bedöms byggnaderna på Fornbacken 
6, genom sin tidigare funktion som personalbostä-
der för sjuksköterskor, inneha samhällshistoriska- 
och socialhistoriska värden� Detta uppmärksammas 
även i det regionala kulturmiljöprogrammet, där 
de bostadssociala förhållandena i Hässleholm lyfts 
fram som ett särskilt kulturhistoriskt karaktärsdrag� 
Med sin tidstypiska gestaltning som anpassats efter 
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lokala byggnadstraditioner och med dåvarande 
stadsarkitekt som upphovsperson innehar de även 
arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden� Soli-
tärträdet bidrar till fastighetens upplevelsemässiga 
värden� Byggnaderna speglar väl Hässleholms och 
lasarettets utveckling och har ett särskilt kulturhis-
toriskt värde på lokal nivå�  

FORNBACKEN 6 - VÄRDEBÄRANDE 
KARAKTÄRSDRAG

•	 Möjligheten till att läsa att byggnaderna 
uppförts efter två olika typmodeller, där 
byggnad 19 och 20 är uppförda efter samma 
typritning och 21 och 22 efter samma� 

•	 Planlösning som visar på hur byggnaderna 
använts och som följer efter typmodell, där 
typ 1 har större lägenheter med sovalkov och 
typ 2 mindre lägenheter med en mindre hall� 

•	 Villakaraktär som uttrycks i byggnadernas 
småskalighet, dess fria och öppna placering 
liksom de klippta gräsmattorna som sträcker 
sig in till fasaderna�

•	 Skorstenar som tydligt visar på att 
byggnaderna använts för bostäder�

•	 Det karaktärsskapande solitärträdet med 
vriden stam och stor trädkrona�

•	 Byggnadernas vinkelställda placering 
mot Linnégatan samt det oregelbundna 
förhållandet byggnaderna sinsemellan� 

•	 Byggnadernas asymmetriska uppbyggnad�

•	 Tidstypiska och ursprungliga ytterdörrar� 

•	 Ursprunglig fönstersättning och placering av 
balkonger och tidigare franska balkonger�  

•	 Byggnadernas individuella färgsättning som 
idag endast finns bevarad på trappräcke 
och handledare vid källarnedgång, men som 
sannolikt varit genomgående på balkong- och 
trappräcken� 

•	 Materialbehandling som följer det 
övriga sjukhusområdet med rött tegel i 
munkförband och med bred fog, sadeltak 
med rött taktegel, betongsockel och 
ljusa fönster� De röda tegelfasaderna 
visar även på en anpassning efter lokala 
byggnadstraditioner� 

•	 Ursprunglig fast inredning

•	 Bevarad köks- och badrumsinredning

REKOMMENDATIONER
I arbete med ny detaljplan bör byggnader förses 
med varsamhets- och skyddsbestämmelser� Befint-
liga bestämmelser i gällande plan är alltför gene-
rella; det allomfattande rivningsförbudet bör tas 
bort och nya bestämmelser för de enskilda byggna-
derna bör tas fram, vilka ska möjliggöra ett beva-
rande utan att fastighetens utveckling hämmas�



 26  
2019-03-06 Antikvarisk bedömning

Figur 44. Samtliga byggnader inom sjukhusområdet har klassificerats inom ramen 

för en pågående antikvarisk utredning för området.
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