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Bakgrunden är att ett planprogram över delar av 
Garnisionen, P2: s före detta ”Ytterområde” håller på 
att tas fram. Som en del av underlaget för planpro-
grammet behöver områdets kulturhistoriska värden 
identiferas och sammanställas. Syftet med den fördju-
pade kulturmiljöanalysen är att utreda den befintliga 
bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden.  

Den fördjupade kulturmiljöanalysen är utförd av 
Ingela Karlsson Blomén på uppdrag av Hässleholms 
kommun i februari 2022

Avgränsningar
Utredningen omfattar på ett översiktligt plan hela 
det ursprungliga regementsområdet men med särskilt 
fokus på den del som benämns ”ytterområdet” det vill 
säga de delar av området som ingår i planprogram-
met men den tidigare endast inventerats översiktligt. 

Bebyggelsen beskrivs enbart utvändigt; interiörer har 
inte inventerats.

Översiktlig områdesbeskrivning
Garnisonsområdet, P2:s fd regementsområde ligger 
sydväst om Hässleholms stadskärna. Områdets för-
vandling från militärt inhägnat område till en modern 
stadsdel med såväl blandad bebyggelse som blandade 
verksamheter är pågående.

Landskapet utgörs av småbruten, lätt kuperad terräng 
med ett stort inslag av träddungar och planteringar. 
Anlagda gräsytor återfinns främst i anslutning till 
byggnaderna och längs med vägstråken.

Den militära verksamheten som funnits på platsen i 
ca sextio års tid är visuellt påtaglig inom den största 
delen av området. Förutom kvarters- och gatunamn 

Inledning

Garagelänga och stensatt garageplan
Avgränsningar; den röda markeringen visar Ytterom-
rådet och den gula markeringen visar Kärnområdet.
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mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 
Lagen reglerar planläggning och bygglov. Plan- och 
bygglagen innehåller även förbud mot förvanskning 
av särskilt värdefulla byggnader. Vid planläggning ger 
lagen möjlighet för kommunen att skydda kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse genom specifika planbe-
stämmelser. Lagen ställer också krav på fastighetsäga-
ren att underhålla sin fastighet och att visa varsamhet 
och hänsyn till kulturhistoriska värden. 

PBL 2 kap – Allmänna och enskilda intressen 
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid 
åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av 
en god helhetsverkan.

PBL 8 kap – Förbud mot förvanskning 
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från his-
torisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. 

En utpekad byggnad i t.ex. kulturmiljöprogram är 
bara en upplysning om att kommunen bedömer att 
förvanskningsförbudet. I beslut om bygglov måst e 
byggnadsnämnden ta ställning till om byggnaden har 
sådana värden att den anses vara särskilt värdefull.

PBL 8 kap – Underhåll och varsamhet 
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas. Underhållet ska anpassas till omgivning-
ens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig syn-
punkt. 

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden. 

Kraven gäller alla byggnader och vid alla ändringar, 
både utvändigt och invändigt och oberoende av om en 

åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte. 
Gäller även hela bebyggelsemiljöer. Detta gäller även 
om kommunen inte i förväg har tydliggjort varsam-
hetskraven. 

KULTURMILJÖLAGEN (KML) 
Kulturmiljölagens övergripande syfte är att tillförsäkra 
nuvarande och kommande generationer tillgång till 
en mångfald av kulturmiljöer. I kulturmiljölagen finns 
bestämmelser om fornlämningar, byggnadsminnen, 
kyrkliga kulturminnen, kulturföremål och ortnamn. 

KML 2 kap – Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestäm-
melser i lagen och får inte skadas. I lagen anges vad 
en fornlämning är, vilken utbredning en sådan har 
och hur tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen 
beslutar om fornlämningar och Riksantikvarieämbetet 
beslutar om fornfynd. Den som på något sätt vill änd-
ra en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. 

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. 

Regementen
Hässleholms kaserner för skånska Trängregementet 
(T4) uppfördes 1907 efter 1901 års härordning. 
Anläggningen nordväst om centrum anlades efter ett 
strikt mönster med rektangulär kaserngård omgiven av 
kaserner. På området fanns sedan tidigare Mölleröds 
kungsgård med huvudbyggnad och stall från 1800-ta-
let. 1941 års försvarsutredning medförde åter ett stort 
byggnadsprogram för bland annat det nya vapenslaget 
pansartrupperna. År 1945 förlades Skånska Pansarre-
gementet (P2) sydväst om tätorten. Standardkaserner 
byggdes i två våningar och blev förhållandevis mindre 
än äldre kaserner. År 2000 upphörde all militär aktivi-
tet i Hässleholm.

Motiv för bevarande
Miljön är representativ för de tidiga järnvägssamhäll-
ena och som sådan välbevarad och intressant då den 
även till vissa delar kan sägas spegla bostadssociala 
förhållanden. Järnvägen var av största betydelse för 
samhällets framväxt. Såväl byggnaderna som träd-
gården är väsentliga element i miljön. Hässleholm är 
även ett tydligt exempel på garnisonsstad.

Lagstöd
MILJÖBALKEN (MB) 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande gene-
rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I 
miljöbalkens miljöbegrepp ingår även kulturmiljön 
och i balken finns ett antal bestämmelser till skydd för 
kulturvärdena. I Sverige finns omkring 1700 områden 
som är av riksintresse för kulturmiljövården enligt 
miljöbalkens 3 kap. 

MB 3 kap – Riksintresseområden 
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i öv-
rigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas 

präglas skalan på gaturummet längs med Regements-
vägen och den norra delen av Garnisonsvägen av att 
man framfört tunga stridsvagnar längs med dessa. 

I området finns flera f.d. militära byggnader som 
tidigare användes som kansli, logement, matsal och 
utbildningslokaler. Dessa byggnader har i viss mån fått 
nya användningar som bland annat bostäder, kontor, 
förskola och skolor. De enskilda byggnaderna ligger 
spridda från varandra men binds ihop av monument, 
centrala funktioner, vägar och grönska. Merparten av 
bebyggelsen är två våningar men även byggnader som 
är en våning förekommer.

Karta över Garnisonsområdet
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RIKSINTRESSE
Området är inte utpekat som riksintresse för kultur-
miljö men för friluftsliv, FM 23 Hovdala-Finjasjön.

KULTURMILJÖPLAN FÖR HÄSSLEHOLMS STAD
Hela området bedöms vara en bevarandevärd kultur-
miljö – vissa byggnader är viktgare än andra men som 
en helhet är det viktigat att hela området för behälla 
som karaktär och att spåren av den militära verksam-
heten – som är en viktig del av Hässleholms historia 
och själ – bibehålls

FRAMTIDSPLAN FÖR HÄSSLEHOLMS STAD, 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
 I den fördjupade översiktsplanen, antagen av kom-
munstyrelsen 2018-06-25 är garnisonsområdet anges 
att i området finns kulturhistoriskt intressant bebyg-
gelse. Garnisonsområdet innehöll fram till år 2000 
pansarförbandet P2 och området präglas tydligt av 
den tidigare militära verksamheten. Befintlig natur 
bidrar också starkt till områdets karaktär. 

DETALJPLAN 
Detaljplan 1293K-P015-428, antagen 30 mars 2015, 
omfattar delar av Garnisonsområdet. Detaljplanen 
medger en blandad bebyggelse med bostäder, servi-
ce och verksamheter. Ny bebyggelse som föreslås i 
detaljplanen är anpassad till befintlig byggelse- och 
grönstruktur I detaljplanen anges för delar av bebyg-
gelsen skyddsbestämmelser q1 och q2: 

q1 Byggnad som omfattas av 8 kap 13½ PBL. Ändring 
av byggnad får ej förvanska dess karaktär. Nuvarande 
färgsättning, fasadmaterial och taktäckning bör hållas 
på samtliga byggnader. Vid reparation ska traditionella 
metoder och material användas.

q2 Byggnad som omfattas av 8 kap 13½ PBL. Änd-
ring av byggnad får ej förvanska dess karaktär utmed 
gatan och på gavelsidorna. Nuvarande färgsättning, 
fasadmaterial och taktäckning bör hållas på samtliga 
byggnader. Vid reparation ska traditionella metoder 
och material användas.

Vakten 1947
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Garnisonen
Marken som regementet uppfördes på bestod av bland-
skog med ett mindre inslag av ängs- och betesmarker. 
Innan militären lokaliserade sin verksamhet till platsen 
bodde här bönder och torpare under lång tid. Den ti-
digare bebyggelsen utgjordes av några torpställen, till-
komna innan 1860-talet. Inga gårdar fanns i det aktu-
ella området. 

I mitten av 1940-talet köptes mark till P2:s förlägg-
ning och övningsområde. Stig Persson skriver i boken 
Människor och torp i Sjörröd och Mölleröd att en del 
av torparna på Mölleröd fick flytta redan i början på 
1910-talet eftersom T4 fick disponera en del mark 
kring en skjutbana. Han skriver också att P2 behövde 
skogen i Mölleröd på 1940-talet och att de som bodde 
fick sina arrendeavtal uppsagda och tvingades flytta 
från sina torp. På platsen där Dragonsmässen ligger 
idag fanns tidigare kronojägarbostället. Kronojägaren 
skulle förutom Mölleröd även betjäna Svartingtorp 
och kronoskogen i Matteröd. En del av husgrunden 
kan man fortfarande se i marken. Trädgården var 
omgärdad av stengärden vilka fortfarande finns kvar. 
Brunnen är också bevarad även om överbyggnaden 
tillkommit senare. (Persson 2000). 

I oktober 1947 flyttade Kungliga Skånska pansarre-
gementet P2 från Helsingborg till Hässleholm. Den 
nybyggda lokaliteten följde den nationella normen 
för efterkrigstidens regementsbyggen, där luftiga, fria 
ytor härskade mellan byggnaderna. Huvudtanken 
var att soldaterna skulle sättas i centrum; nära till 
matsal, idrottsplats, marketenteri, sjukhus mm. Det 
som senare var skjutbanor, all tung verksamhet med 
fordonsverkstäder, garage, förråd med mera, var be-
lägna vid randområdena. Kanslihus och mässar är från 
etableringen 1947. Mässarna har kvar sitt ursprung-

liga röda fasadtegel medan kanslihuset slammats gult 
liksom övriga byggnader i ”kärnan” av området. Även 
kasernbyggnaderna är från etableringen 1947, de 
uppfördes i rött tegel som senare slammats gula. Dessa 
byggnader ska skyddas i detaljplan enligt en tidigare 
kulturmiljöutredning för garnisonsområdet. Även 
större delen av de befintliga byggnader i randområ-
den eller som de kommer att kallas här; ytterområdet 
uppfördes vid etableringen 1947.

Garnisonsorten Hässleholm
När indelningsverket upphörde 1901 och det beslu-
tades att Skånska trängkåren, T4, skulle förläggas till 
Hässleholm inleddes stadens epok som garnisonsort. 
År 1903 beslöt krigsministern Jesper Crusebjörn att 
Skånska trängkåren skulle omlokaliseras från Lands-
krona till det då okända stationssamhället Hässle-
holm. År 1907 stod kasernområdet vid Finjagatan fär-
digt, vilket hade uppförts efter 1901 års härordnings 
byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar 

Historik

Garnisonen är ett stadsnära område med höga natur- och rekreationsvärden som präglas av karaktärsfull bebyggelse 
och andra fysiska spår från den tidigare militära verksamheten. I Garnisonen är närheten till naturen påtaglig och en av 
områdets stora tillgångar. Garnisonsområdet är en plats med mycket historia, delvis nutidshistoria, en plats som många 
fortfarande har levande minnen från. Varje dag tillkommer dessutom nya minnen då det åter är ett verksamt område. 

Från Tygvägen upp mot Persedelvägen Inmarsch till det nybyggda kasernetablissementet 1947
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Vid försvarsbeslutet 1992 kom beslutet att trängbatal-
jonen skulle avvecklas 1994 och att Wendes artillerire-
gemente (A3) tillsammans med försvarsområdesstaben 
vid Norra skånska regementet (P6), båda i Kristian-
stad, senast 1994 skulle lokaliseras till Hässleholm. 
År 1994 avdelades brigaden vid Skånska dragonre-
gementet till ett självständigt förband och bildade ett 
kaderorganiserat krigsförband under namnet Skånska 
dragonbrigaden (PB8). 

I samband med försvarsbeslutet 2000 kom hela gar-
nisonen att avvecklas, det enda förband som blev kvar 
i staden var en militärdistriktsgrupp, Skånska dra-
gongruppen. Militärdistriktsgruppen kom dock i sam-
band med försvarsbeslutet 2004 att avvecklas, då den 
gick samman med Södra skånska gruppen och bildade 
från och med den 1 juli 2005 Skånska gruppen, vilken 
lokaliserades till Revingehed. Detta var det definitiva 
slutet för Hässleholm som garnisonsstad.

Idag används garnisonsområdet för bostadsändamål, 
skoländamål, kontor och fjärrvärmeverksamhet samt 
natur- och rekreationsområde. Det är idag aktuellt att 
planlägga och i förlängningen bebygga delar av områ-
dets yttre delar där det idag finns en relativt gles men 
storskalig bebyggelse bestående av bla pansargarage, 
verkstäder och förrådsbyggnader av militärt ursprung. 
Flertalet är i bruk men en del står idag tomma. 

för trängen. Arkitekt bakom etablissemanget var Erik 
Josephson vid Arméförvaltningen. Samma år förlades 
Skånska trängkåren (T4) till Hässleholm. T4 kom 
att flytta in i nybyggda kaserner utmed Finjagatan 
strax nordväst om köpingen. 1947 flyttade skånska 
pansarregementet, P2, till Hässleholm och ett område 
sydväst om staden.

Hässleholms garnison var en paraplyorganisation för 
Försvarsmaktens närvaro i Hässleholm mellan åren 
1907 och 2000 och var till ursprungligen koncentre-
rad till Finjagatan men från och med 1986 helt till 
Garnisonsvägen

P2 Garnisonsvägen 
När det stod klart att Skånska kavalleriregementet 
(K2) skulle ombildas till ett pansarförband påbörjades 
arbetet med att bestämma var det skulle förläggas. 
1943 beslöt Riksdagen att det blev Hässleholm. De 
nya byggnaderna uppfördes efter 1940 års militära 
byggnadsutrednings typritningar och omfattade då ca 
100 byggnader och stod färdigt för inflyttning 1947. 

Under regementets tid i Hässleholm kom det inte 
att påverkas i någon större utsträckning av de olika 
försvarsbesluten förrän på 1980-talet, då det genom 
försvarsbeslutet 1982 bestämdes att Skånska träng-
regementet skulle samlokaliseras med Skånska dra-
gonregementet på Garnisonsvägen. Trängregementet 
kom senare genom försvarsbeslutet 1988 att reduceras 
till en bataljon och uppgick då som en del i Skånska 
dragonregementet. 

Garnisonsområdet innehöll fram till år 2000 pan-
sarförbandet P2 och området präglas tydligt av den 
tidigare militära verksamheten. Befintlig natur bidrar 
också starkt till områdets karaktär. Större delen av den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen finns i den 
här delen av området och en kulturhistorisk värdering 
gjordes 2003 av regionmuseet i Kristianstad. En del 
ny bebyggelse har tillkommit sedan den militära verk-
samheten lades ner. Området delas i en nordlig och 
en sydlig del av Garnisonsvägen och Regementsvägen, 
som har en storskalig gestaltning. 

Området söder om Garnisonsvägen detaljplanelades 
2015. En del ny bostadsbebyggelse har sedan dess 
tillkommit i områdets västra del. Detaljplanen medger 
en blandad bebyggelse med bostäder, service och 
verksamheter. Den nya bebyggelse som föreslogs i 
detaljplanen ska vara anpassad till befintlig bebyggel-
se- och grönstruktur, vilket den hittills färdigställda 
bebyggelsen också är.

Hela området är lätt kuperat, med en ganska brant 
sluttning i sydväst, ner mot Finjasjön. Runt kasern-
plan, idrottsområdet som kan betraktas som områdets 
centrala punkt, är bebyggelsen storskalig, öppen, med 
hus i park mellan uppvuxna träd i en lätt kuperad 
terräng. I sydväst blandas den befintliga, före detta mi-
litära bebyggelsen, med nybyggda radhus i kv Klissow.

Resultatet är en tilltalande skalmix av de stora äldre 
byggnaderna och de mindre nya radhusen. 

I ytterområdet, som är fokus för den här utredningen, 
är miljön idag lugn och stilla. Här finns en hel del 
verksamheter, dock av en helt annan karaktär än den 
i kärnområdet där det är liv och rörelse med skolor, 
kontor och bostäder. Här ”ute” dominerar naturen 
med de stora men glest placerade före detta militära 
byggnaderna, här har tekniska förvaltningen verk-
samhet, det finns transportföretag, mindre verkstäder 
och lager. Men verksamheten är stillsam. Naturen, 
storskaligheten och de karaktärfulla byggnaderna ger 
området en speciell karaktär.

Hela området domineras av hus i park, det är glest 
med mycket luft och natur mellan militära byggnader. 
I området finns kulturhistoriska spår och rekreations-
stråk. Hela området är ett kulturhistoriskt spår efter 
ett relativt modernt svenskt regemente. Byggnadernas 
placering i landskapet är oordnat ordnat, de flesta 
ligger med långsidan ut mot vägen (kasernerna mm) 
Flera av de relativt stora byggnaderna smyger in i 
landskapet och om inte underordnar sig så i alla fall 
samverkar. 

Karaktär

Bollplan och kasern Ramsvärd

 Starten för Hässleholm som Garisonsstad, 1907
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Topografi, landskap och vegetation 
Landskapet utgörs av småbruten, lätt kuperad terräng 
(mindre grusåsar som inhyser många djur- och växtar-
ter) med ett stort inslag av träddungar och plantering-
ar. Vid de södra och västra randområdena dominerar 
skogen. Vegetationen är blandad och i trädbestånden 
märks framför allt bok, ek, björk och tall med inslag 
av lind och lönn, främst kring den f.d. matsalen och 
officersmässen. Al växer på de vattenrika markerna. 
Anlagda gräsytor återfinns främst i anslutning till 
byggnaderna och längs med vägstråken. Vägarna är 
belagda med asfalt, sten eller betong.

Den militära verksamheten som funnits på platsen i ca 
sextio års tid är visuellt påtaglig i området. Förutom 
kvarters- och gatunamn präglas skalan på gaturummet 
längs med Regementsvägen och den norra delen av 
Garnisonsvägen av att man framfört tunga stridsvag-
nar längs med dessa. Flera kanoner finns utplacerade 
på olika ställen inom området samt olika minnesmär-
ken/stenar över det militära. 

De spår som finns kvar av platsens utseende innan 
militären, dvs hur platsen använts under majoriteten 

av tiden sedan människor först sökte sig hit, är inte 
lika lätta att uppfatta. De spår som finns är därför 
viktiga att värna för att man som boende och besökare 
ska kunna få en känsla av att det finns ytterligare lager 
av historia på platsen. 

Bebyggelsen
Stora delar av bebyggelsen och infrastrukturen är 
uppförd av militären under de senaste sextio åren. Här 
fanns garnison med kansli, logement, övningsområde, 
skjutbanor mm. Bebyggelsen är spridd över hela det 
gamla regementsområdet. Centralt återfinns kaserner, 
matsal, sjukhus och idrottshall. Utanför de centrala 
delarna ligger olika verkstäder, utbildningslokaler, 
vårdhallar, garage och förråd – rena utbildnings- och 
serviceanläggningar. 

De flesta av områdets byggnader är uppförda i 
enlighet med de typritningar som togs fram av det 
byggnadsprogram som tillsattes i och med 1941 års 
försvarsutredning. Denna utredning medförde åter 
ett stort byggnadsprogram med ett 10-tal nya kaser-
netablissement för flygvapnet och de nya vapenslagen 
pansartrupperna, luftvärnet och signaltrupperna. Den 

Bildtext svart

Garnisonsvägen norrut vid före detta Godsmottningen

Persedelvägen västerut

Natur och topografi

Kartan med nivåkurvor illustrerar väl hur kuperat 
Garnisonsområdet är. Höjdskillnden mellan högsta 

och lägsta punkt i området är närmare tio meter.
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samma kategori trots en högre exploateringsgrad. Sko-
gen och topografin är ständigt närvarande i området.

Arkitekturen är statligt präglad och är till sin utform-
ning stilren och funktionell. Färgsättningen är i de 
flesta fall ljusgul (från början oputsad tegel i röda ny-
anser). Huvuddelen av bebyggelsen inom den centrala 
delen av området är uppförd i tegel med putsade eller 
oputsade fasader, taken är täckta med taktegel eller 
rödlackerad plåt. Regementsområdet har utvecklats 
på ett naturligt och till vissa delar återhållsamt sätt. 
Om- och tillbyggnader har anpassats till befintliga 
byggnader. 

De enskilda byggnaderna ligger spridda från varandra 
men binds ihop av monument, centrala funktioner, 
vägar och grönska. Merparten av bebyggelsen är två 
våningar men även byggnader som är en våning före-
kommer.

Bebyggelsen kan delas in i tre typer: 

• De äldre ursprungliga kasernkomplexen med 
matsal och kanslihus. 

• Nyare byggnader som är ett resultat av samlo-
kalieringen mellan stadens regementen (först T4 
senare A3) 

• Byggnader som uppförts då behov funnits.

militära byggnadsutredningen utarbetade typritningar 
på uppemot 100 olika byggnader. Standardkaserner 
omfattade två våningar och blev mindre än äldre 
kaserner. Kasernerna uppfördes som kompanikaserner 
och efter samma typritning, det vill säga alla kaserner 
som uppfördes under 1940-talet och 1950-talet har 
samma planlösning. Anledningen till detta var framför 
allt att kasernetablissementen från luften inte skulle 
kunna skiljas från civil bebyggelse. Likheter finns 
med andra liknande anläggningar i Sverige. Exempel 
är bland andra kasernetablissementen vid Kronan i 
Luleå garnison, Enköpings garnison och Norra Åsum 
i Kristianstads garnison och Kristinehamns garnison i 
Presterud.

Hela området karaktäriseras av den här försvarsutred-
ningen. Det nya garnisonsområdet planerades utifrån 
tidens funktionalistiska bebyggelseideal som delas av 
det folkhemsbyggande som var tidens ideal. Detta 
sammanföll med världskrigets insikt om flygspaning 
som gjorde det viktigt att den militära anläggningen 
så långt möjligt skulle döljas från luften. 

Byggnaderna placerades ut i naturen med detta som 
utgångspunkt. Det centrala området kring den stora 
gröningen är ordnat och organiserat medan ”ytterom-
rådet” med sina skrymmande och lite smutsigare verk-
samheter placerades mer eller mindre i en skogsbacke. 

Det är intressant att de kasernetablissement som vid 
den här tiden uppfördes separerade boende, fritid och 
officiella verksamheter från arbetsdelarna med verkstä-
der, garage förråd mm. Detta utgör en parallell till den 
alltmer funktionsuppdelade stad som växte fram efter 
andra världskriget. 

Än idag består området av hus i park – den nya be-
byggelse som uppförts under de senaste åren faller in i 

Fokus för den här Fördjupade Kulturmiljöanalysen 
är det område vi kallar ytterområdet. Det är området 
öster om det relativt väldokumenterade kärnområdet 
där det mesta av P2:s praktiska verksamhet ägde rum. 
Ytterområdets karaktär är storskalig, pansarfordon 
kräver utrymme, stora verkstäder och garage samt 
rejält med utrymme för att kunna manövreras. Detta 
har satt sin prägel på miljön, som består av en säregen 
blandning av små-och storskalighet.

Byggnader, platser och stråk
Bebyggelsen präglas och består till stora delar av de 
typbyggnader som togs fram under 1940-talet när ett 
10-tal nya kasernetablissement byggdes för flygvapnet 
och de nya vapenslagen pansartrupperna, luftvärnet 
och signaltrupperna. Det var inte längre ytor för stora 
kaserngårdar som eftersträvades. Den nyetablering av 
förband som gjordes inom armén skulle istället förläg-
gas till kasernetablissement som gav skydd från luften, 
där kasernerna skulle spridas ut för att efterlikna ett 
bostadsområde. 

Flertalet byggnader i området är från tiden då garni-
sonen byggdes, präglade av det modernistiska ideal 
som rådde. Flera av byggnaderna har genom åren 
förändrats, och ett antal nya byggnader har tillkommit 
genom åren. Fortfarande präglas området starkt av 
den militära närvaron.

Det är enkla funktionella byggnader av varierande 
storlek. Flertalet är byggda för att härbergera strids- 
och pansarvagnar, eller vara förråd, men här finns 
även tyghus, dvs vapenförråd, persedelförråd, milo-
verkstad, andra verkstäder och byggnader som på olika 
sätt anknyter till ett pansarregementes verksamhet. 

Den vanligaste byggnadstypen är det enkla garaget 
med gula putsade väggar, spröjsade fönster och svart 
papptak samt stora garageportar av trä. Volymerna är 
långsmala och låga. 

Platsbildningarna i området är många, och stora. De 
har fungerat som garageplaner och uppstänningsplas-
ter utanför garagelängorna, som platser för underhåll 
av pansar- och stridsvangar och som parkering och 
godsmottagnigs. Genemsamt är att de är stenbelagda 
med små- och storgatsen, större stenplattor - ofta som 
kanter och andra avdelare - och på sina ställen finns 
även stora betongplattor. 

Vägarna i området är även de stensatta, ofta med 
körytan av gatsetn och en kant av större stenplattor. 
De stensatta stråken och platserna ger området en 
mycket speciell prägel. 

På följande uppslag beskrivs de byggnader och ett 
urval av de plasteplidningar och vägar som finns 
i utredningsområdet. OBS det har varit svårt att säker-
ställa ursprunglig användning och iblad byggnadsår 
för de olika byggnaderna 

Ytterområdet

Kanslihuset Tyghuset
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Byggnad 1: Kasernvakten 
Klassificering: BLÅ, högt värde. 
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: vaktbyggnad
Gulmålade tegelfasader, flackt sadeltak 
belagt med svarta betongpannor gråmå-
lande tvåluftsfönster med vågrät tvär-
post, och bruna plåtdörrar. Ursprunglig 
byggnad från 1940-talet ombyggd. 
Stort symbolvärde – grovt förvanskad. 

Byggnad 2: Garage 
Klassificering:  -
Uppförd: ?
Ursprunglig funktion: Garage
Garagebyggnad, fasader av gul ståen-
de träpanel, flackt sadeltak och vita 
garageportar. 

Byggnad 3: Fd kasern von Döbeln 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: ?
Ursprunglig funktion: Fd kasern von 
Döbeln, kontor 
1 ½ plan, gula tegelfasader, flackt 
sadeltak belagt med gula tegel- alt 
betongpannor, vita fönster samt röda 
plåtdetaljer entréparti, vindskivor mm. 
Försedd med ett mindre torn klätt med 
röd plåt och svart valmat papptak, vita 
fönster. Används som kontor.

Byggnad 4: MV Hässleholm, 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: miloverkstad 
(ursprung stridsvagnsverkstad)
Stor hallbyggnad, gula fasader betong-
stomme, lägre sidoskepp åt öster, flackt 
svart plåttak, gråa portar och fönster-
partier med aluminiumfönster och 
brun plåt, vita fönster, vissa småspröjsa-
de – troligen original. 

Byggnad 5: delvis öppen förråds-
byggnad 
Klassificering: -
Uppförd: 1988?
Ursprunglig funktion: Förråd, typ 
gigantisk carport för stridsvagnar?
Långsmal öppen förrådsbyggnad med 
mindre stängd del. Bruna plåtfasader 
och flackt pulpettak av svart plåt och 
fönsterband.

Byggnad 6: förrådsbyggnad 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: ?
Ursprunglig funktion: Förråd, ev 
ursprungligt 
En länge smalare del och en ngt högre 
och bredare, röd fasader flackt sadeltak 
av svart papp och grå plåt. Saknar info.

Byggnad 7: förrådsbyggnad 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: ?
Ursprunglig funktion: Förråd/verkstad/
garage, 
Fasader av röd plåt, flackt sadeltak 
belagt med papp och grå portar av plåt. 
En högre och en lägre del.

Byggnad 8: öppen förrådsbyggnad 
Klassificering: -

Uppförd: ?
Ursprunglig funktion: Förråd, typ carport 
Fasader och flackt pulpettak av grå plåt.
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Byggnad 9: Förvaltningsbyggnad, 
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947?
Ursprunglig funktion: förvaltnings-
byggnad, har bland annat fungerat som 
filmsal – om- och tillbyggd.
Fasader av mönstermurat tegel, tre 
volymer aningen förskjutna sinsemel-
lan, flackt sadeltak belagt med plåt 
respektive rött lertegel (osäker). Vita 
träfönster med vågrät tvärpost, rödmå-
lade taktassar av trä.

Byggnad 10: mindre träbyggnad, 
sannolikt ursprunglig
Klassificering: BLÅ,  högt värde.
Uppförd: 1947?
Ursprunglig funktion: ?
Långsmal, fasader av röd sektionsin-
delad liggande panel, vita fönster med 
vågrät tvärpost, flackt sadeltak beklätt 
med svart papp.

Byggnad 11: Målbod - sannolikt 
ursprunglig 
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947?
Ursprunglig funktion: målbod, 
Fasader av sektionsindelade röda beton-
gelement? Flackt sadeltak belagt med 
svart papp, svarta snickerier, dörrar med 
överljus och tvålufts spröjsade fönster. 
Mindre tillbyggnad i rött tegel på baksi-
dan med, flackt pulpettak av papp. 

Byggnad 12: Tyghus/vapenförråd; 
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947?
Ursprunglig funktion: vapenförråd
Träbyggnad med faluröd stående panel, 
2 våningar flackt sadeltak av svart 
korrugerad plåt, tillbyggnad 1 i ett plan 
med faluröd stående panel, pulpettak 
med svart falsad plåt, tillbyggnad 2 i 
plan fasader av rött mönstermurat tegel 
pulpettak med svart falsad plåt, vita 
träfönster (original), vita dörrar. 

Byggnad 13 serviceförråd, större 
hallbyggnad/förråd
Klassificering: -
Uppförd: 80-90-tal
Ursprunglig funktion: Förråd
Hallbyggnad med betongstomme, 
rödmålade fasader av betongelement 
svarta detaljer, tak av svart korrugerad 
plåt; tillbyggt förråd/garage av röd 
korrugerad plåt, flackt sadeltak m svart 
korrugerad plåt och svarta plåtdetaljer.

Byggnad 14 serviceförråd, större 
hallbyggnad förråd/kontor
Klassificering: -
Uppförd: 80-90-tal 
Ursprunglig funktion: hallbyggnad med 
kontorsdel, betongstomme, rödmålade 
fasader av betongelement svarta detaljer, 
bruna aluminiumfönster.

Byggnad 15, Godsmottagning, 
garage/  kontor, 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947?
Ursprunglig funktion: Garage/gods-
mottagning - sannolikt ursprunglig 
dock grovt förvanskad 
Betongstomme, rödmålade fasader av 
betongelement bruna detaljer, bruna 
aluminiumfönster, vita garageportar av 
sentida datum, flackt sadeltak belagt 
med svart/mörkgrå korrugerad plåt.

Byggnad 16, garagelänga
Klassificering: -
Uppförd: 2020-2021
Ursprunglig funktion: garage, vita fasa-
der av stående panel, mörka garagepor-
tar och flackt pulpettak .
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Byggnad 17: garage(stridsvagns) 
mindre träbyggnad
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947 sannolikt ursprung
Ursprunglig funktion: garage(strids-
vagns), mindre träbyggnad
Fasader av brunmålad stående träpanel, 
ursprunglig träport nyare port av brun 
plåt, flackt sadeltak av korrugerad plåt.

Byggnad 18: Garage/stridsvagnsga-
rage verkstad med kontorsdel, 
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947, tillbygg 1980-tal
Ursprunglig funktion: Garage/
stridsvagnsgarage verkstad ombyggd, 
ursprunglig (se baksida) 
Fasader av rödmålad lättbetong/betong, 
mörka detaljer och fönster, sentida 
aluminumportar och tillbyggd kontors-
del med fasader av gul plåtpanel och 
bruna detaljer (sannolikt 80-tal), flackt 
sadeltak av svart papp.

Byggnad 19: Garage/stridsvagnsga-
rage/verkstad ombyggd, ursprung-
lig (se baksida) 
Klassificering: GRÖN, värde
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: Garage
Fasader av gul (lättbetong/betong eller 
stående träpanel), mörka detaljer, senti-
da aluminiumportar. flackt sadeltak av 
korrugerad plåt, svart papptak.

Byggnad 20: pannrum/
värmecentral
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947?
Ursprunglig funktion: Pannrum
Fasader av gul betong, bruna detaljer, 
hög brun storsten. flackt sadeltak av 
korrugerad plåt, tak av korrugerad 
aluminium.

Tivoliparken

Byggnad 21: fd oljetank?
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: ?
Ursprunglig funktion: oljetank
Mindre byggnad av betong, numera 
med ett flackt sadeltak belagt med svart 
papp.

Byggnad 22: Garage 
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar, 
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster.

Byggnad 23: Garage/förråd 
Klassificering: BLÅ, högt värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
Fasader av röd stående träpanel, portar 
av brun/grön? stående panel, tak av 
svart, flagnande korrugerad plåt.

Byggnad 24: Garage 
Klassificering: Blå, högt värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar, 
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster.
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Byggnad 25, Garage 
Klassificering: Blå, högt värde, mycket 
viktig!
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar,.
Fasader av brun stående panel, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster.

Byggnad 26, Garage 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar.
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster + nybyggd vit 
”carport” för cyklar.

Byggnad 27, Garage 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar.
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster.

Byggnad 28: MekS, mekanikerskola, 
Klassificering: -
Uppförd: 1988, tillbyggnad 2020-2021
Ursprunglig funktion: Mekanikerskola, 
används idag av tekniska förvaltningen 
Större hallbyggnad uppförd i gult tegel 
med flackt sadeltak, klätt med röd 
bandplåt. Gråmålade portar och föns-
terband, röda detaljer + större tillbygg-
nad av grå plåt, pulpettak samt stor port 
av aluminium.

Byggnad 29, Garage sannolik ur-
sprunglig grovt förvanskad
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar, baksidan.
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster. Framsidan 
mot platsbildningen vitmålad med 
moderna grå portar.

Byggnad 30, Garage, grovt för-
vanskad
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar, baksidan.
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster. Framsidan 
mot platsbildningen klädd med vit 
liggande panel, moderna grå portar och 
ny fasadindelning.

Byggnad 31 Motorförråd
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: Motorförråd
Baksidan: fasader av gul betong/lätt-
betong, portar av brun stående panel, 
svart papptak och röda originalfönster/
fönsterband (fina). Framsidan föränd-
rad; ljus stående panel av plåt, föränd-
rad indelning med moderna dörrar 
och portar, större tillbyggnad åt öster 
material lika framsidan.

Byggnad 32 mindre långsmal trä-
byggnad (en av ursprungligen två)
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: ?
Fasader av stående brun träpanel, 
flackt sadeltak beklätt med svart papp, 
ursprungliga träfönster vita/bruna.
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Byggnad 33: Garage 
Klassificering: GRÖN, värde.
Uppförd: 1947
Ursprunglig funktion: garagebyggnad 
för stridsvagnar/pansar.
Fasader av gul betong/lättbetong, portar 
av brun stående panel, svart papptak 
och bruna originalfönster 

Byggnad 34 Motor/vårdhall 
Klassificering: -
Uppförd:?
Ursprunglig funktion: motor- och 
vårdhall.
Nyare hallbyggnad, fasader av grå 
korrugerad plåt, fönsterband och gråblå 
port.

Byggnad 35 övnings/vårdhall 
Klassificering: -
Uppförd:?
Ursprunglig funktion: övnings- och 
vårdhall.
Nyare hallbyggnad, fasader av grå 
korrugerad plåt, fönsterband och gråblå 
port.

Byggnad 36: Bergahallen – drivme-
delsanläggning – används idag av 
transportfirma
Klassificering: -
Uppförd:1990
Ursprunglig funktion: drivmedelsan-
läggning 
Uppförd i gult tegel, vita paneler, grå 
portar, vita fönster och gråa papptak.

Byggnad 36: garagelänga/förråd
Klassificering: -
Uppförd:?
Ursprunglig funktion: garage/förråd.
Fasader av vit stående plåtpanel, svart 
papptak.

Hässleholms garnisonsområde innan 
nedläggningen.
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Garnsionsvägen mot nordväst, ytterom-
rådets huvudstråk norrut.
Smågatsten med kant av större sten-
plattor.

Garnisonsvägen leder uppåt, vid fd  
Godsmottagningen.
Vägbeläggning av smågatsten, med 
kanter av betong.

Uppför backen vid mottagningen, 
Garnisonsvägen mot nordost.
Stora stensatta ytor.

Tygvägen österut.
Stenlagd väg med kantsten.

Perselevägen, vid ”Persedelplatsen”, vid servieförråden.

Tygvägen mot nordost förbi den f.d. 
förvaltningsbyggnaden.

Persedelvägen korsar Tygvägen. 
Smågatsten kantad med betongplattor.

Persedelvägen västerut med stora sten-
satta ytor.

Bataljonsvägen västerut, betongväg 
delvis belagd med asfalt.
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Gatsten, avgränsning och betong, (plats 
A).

Spolplattan, med gatsten och betong, 
(plats B).

Spolplattan med betongplattorna, (plats 
B).

Ursprungligt garage och stenlagd plts-
bildning vid trekorset, Garnisions- Ba-
taljons- och Regementsvägarna, (plats 
C). Mkt högt bevarandevärde.

Stensatt garageplan längs Garnisonsvä-
gen, (plats D).

Vid ”Persedelplatsen”, smågatsten, sten-
plattor och betong. (plats A).

Persedelvägen österut, (plats A).

Platsbildning i korsningen mellan 
Garnisons- persedel och kasernvägarna.
(plats E).

Nyare villor vid Almaån
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Vid f.d. godsmottagningen. Mycket stor 
stensatt yta, (plats F).

Stor stensatt platsbildning med nybyggt 
garage till höger, (plats F).

Senare tillkommen bebyggelse i området har varie-
rande fasadmaterial och kulörer. Tilläggas bör att 
flera av de ursprungliga byggnaderna helt eller oftast 
delvis klätts med nya fasadbeklädnader och ibland nya 
portar vilket medfört att deras ursprungliga utseende 
är tydligast på baksidorna.

Den gula kulören är mycket viktig för områdets 
karaktär och för förståelsen av områdets framväxt 
och byggnadernas samhörighet med varandra. Även 
garagen och verkstädernas slätputsade fasader är en 
detalj som är viktig för byggnadernas funktionalistiska 
karaktär. 

Markbeläggning 
Stora delar av marken i området, i anslutning till de 
putsade garage- och verkstadsbyggnaderna byggna-
derna, är belagd med gatsten. storgatsten över hela 
gårdsytan bortsett från ytan närmast portarna som 
är belagd med betong. Dessutom är flera av vägarna 
stenlagda.

I andra delar kan man skymta äldre gatstensbelägg-
ning som täckts över med asfalt. Den äldre markbe-
läggningen är mycket viktig för områdets karaktär. 
Dels som spår efter den tunga trafik med stridsvagnar 
och andra motorfordon som trafikerade området, men 
också som signal om områdets ålder. Markbeläggning-
en har flera miljöskapande kvaliteter där framförallt 
gatstenen i mötet med byggnaderna och garagen av 
industriell karaktär skapar en intressant kontrastver-
kan.

Stråken och platserna
Det organiska vägnätet och de stora platserna både 
minner om de stora fordonen för vilka området bygg-
des, miljöskapande och viktiga för karaktären.

Siktlinjer 
Siktlinjer inom området kan ha stor betydelse. Dels 
för orienterbarheten men också för att visa på histo-
riska samband mellan områdets olika delar som inte 
sällan har uppstått genom dess tidigare användning. 
Genom att bevara siktlinjer kan delar av områdets 
övergripande struktur bibehållas. 

Området präglas av några relativt långa siktlinjer men 
även av överraskningar i form av korta och avbrutna 
siktlinjer – detta ger en spänning i landskapet, ibland 
öppnas ett storskaligt landskap upp för att runt nästa 
krök bjuda på överraskningar som dolts av den ku-
perade terrängen och skogen. Detta beror till stor del 
på topografin men också beroende på byggnadernas 
begränsade höjd men relativt stora ytmässiga skala. 

Skala
Storskaligheten som finns i området är ett resultat av 
den verksamheten som bedrivits, ett viktigt karaktärs-
skapande inslag. Det är viktigt att de befintliga stora 
volymerna och ytorna tas i beaktande eftersom det är 
de som skapar karaktären.

Fasadmaterial och färgsättning 
Huvuddelen av de ursprungliga byggnaderna i yt-
terområdet har slätputsade fasader gula slätputsade 
fasader. Träbyggnader med bruna eller röda panelkläd-
da fasader är också vanliga. Färgerna i området är gult, 
rött och brunt, med inslag av gult tegel, taken är ofta 
svarta av papp eller plåt även om tegeltak förekommer.

Färgsättningen i ytterområdet skiljer sig en del från 
kärnområdet, i ytterområdet är färgsättning mer åter-
hållsam med dova toner relativt nära naturens egna – 
undantaget de faluröda byggnaderna. De gula fasader-
na är dock återkommande i hela Garnisonsområdet. 

Övergripande karaktärsdrag

Garagebyggnad, Bataljonsvägen

   Siktlinjer - följer oftast befintliga vägar



Garnisonen fördjupad kulturmiljöanalysGarnisonen fördjupad kulturmiljöanalys36   • •   3736   • •   37

Garnisonen fördjupad kulturmiljöanalys Garnisonen fördjupad kulturmiljöanalys

Regementsområdet utgör en omistlig rest efter ned-
monteringen av det allmänna svenska försvaret. Vidare 
är det en god representant för efterkrigstidens re-
gementsbyggen, både vad avser tankesätt, utformning 
och arkitektur. Området är en kulturbärare i fråga om 
både traditionsförvaltning och nydaning, men även en 
gedigen utbildningsplattform för den allmänna värn-
plikten och allt vad det medfört av kontinuitet, anda 
och skolning. Anläggningen besitter därför ett mycket 
stort samhälls- och socialhistoriskt värde. För många 
invånare i regionen har området ett högt identifie-
ringsvärde. Dessutom det symbolvärde den militära 
verksamheten haft för Hässleholms stad.

I den glesa bebyggelsen och det kuperade landskapet 
uppfattas varje kasern som en enhet. Tillsammans med 
matsalen, den monumentala idrottshallen och andra 
byggnader binds byggnaderna samman, understött av 
en stilren och funktionell arkitektur i ljusa färger. Hel-
heten bjuder på spänning och känsla. Miljön skiljer 
sig markant från regemente byggda kring sekelskiftet 
1900, som utgör en kompakt byggnadsmassa. 

Det råder harmoni mellan byggnader och landskap, 
mycket tack vare färgsättningen. De på vissa ställen 
stora, röda och flacka plåttaken och den faluröda 
idrottshallen utgör komplementfärg till det massiva 
gröna lövtäcket. De stora gula fasaderna som skymtar 
mellan träden förstärker djupverkan i det kuperade 
landskapet. Betong och gatstensbelagda vägar bör 
behållas oförändrade. 

De flesta av områdets byggnader är uppförda i en-
lighet med de typritningar som togs fram av det 
byggnadsprogram som tillsattes i och med 1941 års 
försvarsutredning. Hela området karaktäriseras av den 
här försvarsutredningen. Byggnaderna placerades ut i 
naturen med detta som utgångspunkt. 

Det är intressant att de kasernetablissement som upp-
fördes vid den här tiden separerade boende, fritid och 
officiella verksamheter från arbetsdelarna med verkstä-
der, garage förråd mm. Det finns ett stort kultur-och 
militärhistoriskt värde i det här funktionsuppdelade 
planeringsidealet. En parallell till den alltmer funk-
tionsuppdelade moderna stad som växte fram efter 
andra världskriget. 

Regementet har ett tydligt miljöskapande värde. 
Särskilt värdefullt är att så många byggnader inom 
kasernområdet finns kvar, och att områdets strukturer 
i så hög grad är bevarade. Genom kasernområdets 
bebyggelse går det att avläsa förändringar från den 
militära verksamheten till de verksamheter som idag 
finns i området. Många skolor, en hel del kontor samt 
serviceföretag finns nu i de gamla verkstäderna.

Området som helhet är en god representant för efter-
krigstidens regementsbyggen och har ett högt iden-
titetsvärde. Sedan 1960-talet har moderniseringarna 
inom området varit betydande och det finns några 
särskilt tydliga exponenter för nya byggnadstekniker 
och nya arkitekturideal. 

Kärnområdet 
Större delen av regementsområdet tillhandahåller 
generösa utrymmen för exploatering och företagse-
tablering som ärett måste för att området ska kunna 
utvecklas och leva vidare. Områdets centrala delar bör 
dock inte exploateras eller förändras eftersom de på 
ett tydligt sätt förmedlar intrycket efter gångna tiders 
militära verksamhet, så som den gestaltade sig för 
soldaterna på regementet – både på fritiden som i den 
inre tjänsten. 

De flesta av byggnaderna i det här lätt kuperade områ-
det är av tegel med putsade eller oputsade fasader, tak 
av taktegel eller lackerad röd plåt. 

”Ytterområdet” 
Det område som är i fokus för den här utredningen/
analysen är det ytterområde där de stora strids- och 
pansarvagnarna fanns, här var deras garage, verkstäder, 
vägar och platser av tillräcklig storlek för att de skulle 
få plats. Det är dessa byggnader i en enkel funktionell 
arkitektur som tillsammans med natur och strukturer 
ger området dess karaktär och värde. Dessa överdi-
mensionerade garagebyggnader och stora platser är 
både miljöskapande och historiebärande. Byggnaderna 
är enkla men funktionella enligt tidens ideal. Färgerna 
är milda och jordiga. Där finns tradition; det falurö-
da, modernism den gula och kamouflage det bruna. 
Byggnader gjorda för att gömma sig i den nordskånska 
naturen.

P2 etableras under de år som Andra världskriget 
pågick, vilket även om inte Sverige var direkt inblan-
dat i kriget fick konsekvenser för landets försvarsor-
ganisation och beredskap. Även om stridsvagnar hade 
förekommit inom det svenska försvaret även tidigare 

var det genom försvarsbesluten 1936 och 1942 som 
pansarvapnet kom att ingå som en självklar del inom 
den svenska försvarsorganisationen. 

Hässleholm fick närvaro av stridsvagnar och andra 
motorfordon. Genom att området bebyggts i detta 
syfte och att verkstäderna och garagelängorna tydligt 
visar på motorfordonens betydelse i den nya organi-
sationen har dessa ett högt militärhistoriskt såväl som 
samhällshistoriskt värde. 

Byggnaderna med starkast koppling till detta nya va-
penslag utgörs av de gula putsade garagen och verkstä-
derna, men även de brunmålade (sannolikt) kallgarage 
och förråden.

Huvudsakliga karaktärsdrag är långsträckta bygg-
nadskroppar med långa rader av garageportar. De 
stora obebyggda ytorna mellan garagen med sin 
markbeläggning av stor- och smågatsten är också en 
viktig egenskap som präglar området idag. Markbe-
läggningen pekar på områdets tidigare tunga trafik av 
stridsvagnar och andra militära fordon och har därför 
i kombination med garagebyggnaderna stora pedago-
giska och miljöskapande värden.

Garagebyggnaderna bär tydliga funktionalistiska drag 
genom sin strama utformning med slätputsade fasader 
fria från dekorativa inslag och flacka tak täckta av 
papp och plåt. Flera av byggnaderna har långsträckta 
fönsterband, men även enkelt spröjsade fönster före-
kommer. Ursprungliga fönster av trä med äldre glas 
och beslag är viktiga för det funktionalistiska uttrycket 
som trots sin enkelhet präglas av kvalitet och omsorg 
om detaljer. 

Genom sin funktionalistiska utformning som tydligt 
signalerar dess ålder har byggnaderna arkitektoniska 
och byggnadshistoriska värden. Den gula färgsätt-
ningen är mycket viktig, både som identitetsmarkör 
genom sin historiska kontinuitet och som gemensam 
nämnare för byggnaderna som uppfördes. Det är ock-
så sannolikt att den gula färgsättningen har att göra 
med strävan att byggnaderna inte skulle upptäckas 
lika enkelt från luften. 

Exploatering eller förändring av ytterområdet bör ske 
i samverkan med befintliga värden. Risken finns att 
kärnområdet annars blir som en ö – något som skulle 
förvanska detsamma. 

Kulturhistorist värde

Garagebyggnad
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Karta över området där byggnaderna 
markerats med olika färg beroende 
på bevarandevärde. 

Blått markerar byggnader med 
högst bevarandevärde.

Grönt byggnader som besitter 
ett något längre bevarandevärd, 
värdefulla för områdets karaktär och 
historiska förståelse.

Övriga omarkerade byggnader besit-
ter ringa eller inget kulturhistoriskt 
värde i dagsläget, de är dock miljö-
skapande.

(Obs! endast byggnaderna i ”Ytter-
området” är värderade).

Karta över området som visar de 
viktigaste platserna i området; sam-
liga värda att bevara.

A; platsen som bildas vid de före 
detta förråden och tyghuset vid 
Persedelvägen, den s.k. ”Persedel-
platsen”.

B; den före detta spolplattan. 

C; den stensatta platsen framför 
det välbevarade garaget centralt i 
området – mycket högt bevaran-
devärde.

D; välbevarad stensatt ”garageplan” 
vid ursprungliga garagelängor.

E; ”korsvägen”, större stensatt yta.

F; det före detta godsmottagnings-
området – stor stensatt yta.

Värdering
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ring. Samma kan gälla andra större byggnader – de är 
i sig inte speciella men deras riktning och form bör 
vara vägledande för ny bebyggelse. Men om möjlighe-
ten ges kan det kanske vara möjligt att använda dem 
som ridhus, padelhall, go-cartbana eller något annat 
som kräver stora ytor.

Den byggnad som gissningsvis varit tygförråd bör 
bevaras eftersom den skiljer sig skalmässigt och 
detaljeringsmässigt från de andra stora byggnaderna. 
Den skulle bli ett tillskott i en ny miljö. Byggnaden är 
visserligen stor men dess form och struktur bör möj-
liggöra alternativa användningar, exempelvis bostäder.

Övriga
Bland övriga inventerade byggnader finns det ett 
antal som är bevarandevärda. Flera av dem nyanserar 
visserligen bilden av den skiftande verksamheten inom 
området, men tillmäts i sig själva inget utpekat kul-
turhistoriskt värde. Vissa har idag fått en ny funktion, 
eller kan med enkla medel byggas om, varför de kan 
sparas av den anledningen. 

Det är viktigt att betona att byggnader som sparas bör 
ges skydds- och varsamhetsbestämmelser i det fort-
satta detaljplanearbetet. Detta för att den nuvarande 
karaktären inte ska gå förlorad. Skydds- och varsam-
hetsbestämmelser med utgångspunkt i den nuvarande 
karaktären kan säkerställa att detta inte sker inom det 
nuvarande områdets utpekade byggnader

Material och färg
Trä, tegel och putsfasader – utgå från befintliga gula, 
röda och bruna kulörer. Detta tydliggör byggnadernas 
samband och att de är uppförda i samma tid. 

Material är puts och trä, med släta fasader utan deko-
rationer. Formspråket är enkelt och funktionalistiskt 
– ny bebyggelse bör ta avstamp i den enkelhet som 
genomsyrar den befintliga bebyggelsen.

Byggnader 
Det finns idag relativt långt gångna planer för områ-
dets framtida utformning. Om merparten av dagens 
byggnadsbestånd försvinner kommer det bli mycket 
svårt att förstå områdets historia som pansarregemente 
från 1940-talet. Byggnaderna är mycket viktiga för 
områdets identitet. De bör därför i större utsträckning 
ses som en resurs som i relation till ny bebyggelse kan 
bli ett spännande inslag och bidra till områdets iden-
titet samtidigt som de skapar fler tidslager i bebyggel-
sen. 

Garagen/verkstäderna
Återfår dessa garage/verkstadsbyggnader sitt ursprung-
liga utseende kommer be att bidra med såväl arkitek-
tonisk som antikvariskt och historiskt värde, dessutom 
kommer de att fungera som miljöskapande element. 

I första hand bör garagen Garnisonsvägen/Regements-
vägen och de stenlagda platsbildningarna längs detta 
stråk bevaras då vägen är något av huvudstråk genom 
området. På flera ställen är även markbeläggningen 
mer eller mindre bevarad vilket bidrar till byggnader-
nas enhetliga karaktär. 

Vissa av garagen skulle i de nya bostadsområdena 
även fortsatt kunna användas som garage. Ett annat 
alternativ är att de används till olika gemensamhets-
funktioner eller som mindre verksamhetslokaler, något 
som de idag redan används till. 

Stora byggnader
Exempelvis Miloverkstaden kan genom sin storlek 
vara svår att bevara i sin nuvarande form. Ersätts den 
med nya byggnader bör dessa dock inspireras av rikt-
ningen och placeringen av den nuvarande byggnads-
kroppen. Av samma anledning bör man ta hänsyn till 
markbeläggningen runt verkstaden, vilken i det fall 
byggnaden rivs kan påminna om dess tidigare place-

Strukturen 
Områdets topografi utgör en stor del av den nuva-
rande karaktären. Därför bör ny bebyggelse placeras 
och anpassas till terrängen och omfattande schaktning 
undvikas. Vägnätet inom området är viktigt som 
historisk markör och för den framtida orienterbar-
heten. Även de öppna ytorna mellan garagen är en 
viktig beståndsdel i den nuvarande miljön vilket ger 
en ytmässig storskalighet som bör bibehållas. Flera 
strukturella element finns inom området idag som 
bör bevaras, alternativt återanvändas i samband med 
områdets planering. 

Hit hör markbeläggningen av stor- och smågatsten 
som finns i anslutning till garagen. Denna är en 
mycket viktig karaktärsskapande detalj, som kan ge 
ledtrådar om områdets ålder och tidigare användning. 
Den gula fasadkulören är också en viktig detalj som 
ger området dess speciella karaktär. Framtida byggna-
ders färgsättning bör utgå från den gula kulören, så att 
denna även fortsatt blir framträdande i området. 

Landskapet
Landskapet är speciellt, en vacker skogsmiljö med sto-
ra men låga byggnader i en kuperad terräng. Utgångs-
punkt för planering.

Trots att skjutbanan ligger utanför området är det en 
god idé att synliggöra den. Skjutbanan är en viktig in-
grediens i det område som en gång var militärt, vilket 
gör att utblickarna åt detta håll är mycket viktiga för 
den historiska kontinuiteten. 

Den långsmala spolplattan som markerar högsta 
punkten i området. Öppenheten, den stora skalan, 
markbeläggningen osv utgör ett ovanligt inslag i 
miljön.

Storskaligheten är något att tänka på – de idag stora 
hallarna kan ge formen åt nya småskaligare kvarter 
men med bibehållen riktning och utbredning.

Viktigt inför framtiden:
• områdets medvetna helhetsgestaltning 

• områdets struktur 

• byggnadernas volymer och originaldelar 

• ursprunglig färgsättning och detaljer 

• balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd och öv-
rig växtlighet. Det allra viktigaste är att helhetska-
raktären bevaras – området tål att detaljer ändras; 
men volymerna, militärhistorien, husen i park 
med ett stort inslag av natur, måste förbli tydliga.

• att enbart bevara enstaka byggnader kommer inte 
att bidra till områdets läsbarhet i någon större 
utsträckning eftersom de enskilda byggnaderna var 
och en för sig säger relativt lite om den verksamhet 
som bedrivits. Det är byggnaderna tillsammans 
och i sitt sammanhang som ger mervärde.

• Nya byggnader bör också i första hand vara 
slätputsade för att anknyta till den nuvarande 
utformningen. Byggnadskroppars placeringar vid 
öppna platser kan med fördel återanvändas även 
om de nuvarande byggnaderna här rivs. Andra 
beståndsdelar som minner om den tidigare mili-
tära verksamheten skulle kunna utgöra intressanta 
inslag i ett framtida bostadsområde. 

• Som exempel kan nämnas den tidigare spolplat-
sen som har en direkt och tydlig koppling till de 
många motorfordon som tidigare fanns i området 
och hur de användes. Funktionen var specifik för 
de militära motorområdena och saknar således 
liknande motsvarigheter inom andra typer av 
områden. Ytan och markbeläggningen finns kvar 
och minner om ”stora maskiner” kan exempelvis 
användas till en temalekplats, skatepark, utegym 
eller likande. Unika inslag som det finns det ett 
stort värde i att bevara. 

Rekommendationer och riktlinjer
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Förslag på användningsområden för befintliga 
byggnader

Padelhall

Ridhus

Gokart

Idrottshall

Bostäder

Garage

Förråd

Butiker/verkstäder/hantverk och liknande.

Militärmuseum

Många av byggnaderna är genom sin enkelhet ganska 
enkla att bygga om för ny användning.  Med många 
nya bostäder bör det finnas behov av utökad service. 
Kanske kan någon av de större byggnader hysa en 
livsmedelsbutik.

1. Samtliga byggnader rivs - skulle radera ut stora 
kulturvärden och medföra att kärnområdet mister 
sin stödjande omgivande struktur och kontext. 
Förståelsen för Hässleholms militära arv skulle 
drastiskt minska.

2. Enskilda byggnader sparas – ett bättre alternativ 
än det ovan, dock minskad förståelse om enbart 
vissa ”fina” byggnader sparas – speciellt i den här 
typen av miljöer där användningen ska förändras. 
Sammantaget skulle stora delar av Hässleholms 
militära arv gå förlorat tillsammans med viktiga 
kulturmiljövärden.

3. Vissa byggnader, vägar och platser sparas – inte 
för att de nödvändigtvis är de vackraste utan för 
att de besitter värden som kan/bör tas med in i 
framtiden. Att de tillsammans med en övergripan-
de struktur som vägnät och riktningar och med 
material (tex markbeläggning och fasadmaterial) 
låter det militära arvet fortleva.

4. Att allt sparas bedöms som både orealistiskt och 
onödigt. En kulturmiljö ska leva och användas. 
Undantaget ett utemuseum men det är ju inte 
önskvärt i det här fallet.

Östra sjukhuset, Malmö
Omvandling av sjukhusområde till bo-
stadsområde

Fjällbo Park, Utby i Göteborg
Sjukhusområde omvandlat till bostads-
område, kuperad terräng

Hallås, Lerum
Nybyggnation i kuperad och skogig 
terräng

Scenarios Inspiration
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Landala egnahem, Göteborg
Trädgårdsstad i kuperad terräng

Äppelviken, Bromma
Trädgårdsstad i kuperad terräng
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