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SAMMANFATTNING

I samband med ny detaljplan för fastigheten Värpartorparen 2 har Sweco tagit
fram föreliggande kulturmiljöutredning, med fokus på Verumsgården och dess
omgivande miljö. Det övergripande syftet är att sammanställa och klargöra
platsens förutsättningar avseende kulturhistoriska värden utifrån gällande
lagrum, tidigare värdering och klassificering samt iakttagelser vid platsbesök. I
konsekvensanalysen har planförslaget vägts mot platsens kulturhistoriska
värden. Målsättningen är att platsens kulturvärden ska tas tillvara i den fortsatta
planeringen.

Planförslaget innefattar i skrivande stund skisser över koncept och
situationsplan. Förslaget anger att Verumsgården och omgivande befintlig
grönstruktur ska bevaras vilket bedöms som positivt för kulturmiljön. I dagsläget
är byggnaden tomställd och används därför inte i någon verksamhet. Det
bedöms därför som positivt att byggnaden i och med den planerade funktionen
som lokal för förskola kommer i bruk.

Det bedöms vidare som positivt att förslaget innebär ett återskapande av den
gårdsbild som tidigare fanns på platsen med flankerande ekonomibyggnader till
Verumsgården (se karta s. 13). De rektangulära tillbyggnaderna är placerade
mot Vankivavägen i likhet med den tidigare strukturen.

I kommande projektering och genomförandeskede är det av stor vikt att
antikvarisk kompetens medverkar i arbetet med både renovering av
Verumsgården och inför nya tillbyggnader. Detta gäller placering, utformning
och detaljprojektering och annat som rör ändringar av befintlig miljö eller tillägg.
Värdefulla inslag i miljön såsom naturstenmur, trapp och stenplattor på stig är
en del av helhetsmiljön och ska också hanteras varsamt.

Välrenommerade hantverkare med referens och vana av att jobba med
kulturhistoriska objekt ska knytas till projektet.
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1.1 Bakgrund
Sweco har fått i uppdrag av Hemsö fastigheter att ta fram en
kulturmiljöutredning för Värpartorparen 2 i Hässleholm i samband med ny
detaljplan. Avsikten är att planlägga området för förskola, grundskola,
idrottshall, vårdboende och bostäder, där den huvudsakliga användningen ska
vara skola. Den kulturhistoriskt värdefull byggnaden, Verumsgården, ska
bevaras och avses kunna nyttjas till skolverksamheten/annan kvällsverksamhet.

Föreliggande kulturmiljöutredning har fokus på Verumsgården med omgivande
miljö. Utredningen har genomförts genom analys av arkivmaterial, platsbesök
med fotodokumentation över omgivande miljö och byggnadens exteriör, RAÄ:s
metodik för kulturhistorisk värdering och nulägesanalys samt konsekvensanalys
av planförslaget vilket innefattar skisser över koncept och situationsplan.
Konsekvensbeskrivningen är därför gjord på en övergripande nivå och hanterar
exempelvis inte volymer, byggnadshöjd eller annan utformning.

Foton är tagna av Sweco som inte annat anges.

Översikt Hässleholm. Rosa markering vid Värpartorparen 2 och aktuell byggnad – Verumsgården.
Lantmäteriet.

1. Inledning
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1.2 Syfte och målsättning
Föreliggande rapport belyser områdets och byggnadernas kulturmiljövärden
och värdefulla karaktärsdrag. Vidare är syftet att väga platsens kulturvärden
mot planerade åtgärder och bedöma påverkan på kulturmiljön. Målsättningen är
att platsens kulturvärden ska tas tillvara i den fortsatta planeringen.

Utredningen ska vidare bilda underlag till kommande projektering och vidare
detaljstudier för det fortsatta arbetet.

1.3 Metodik
RAÄ - Plattform för kulturhistorisk värdering och urval

Plattform för kulturhistorisk värdering och urval (2015) används som
utgångspunkt i föreliggande kulturmiljöutredning. Kulturhistoriskt värde
definieras i plattformen som resultatet av en bedömning av möjligheter att
”genom materiella och immateriella företeelser utvinna och förmedla kunskaper
om och förståelse av olika skeenden och sammanhang - samt därigenom
människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag.”

Ju bättre en företeelse bidrar till möjligheterna att förstå och kommunicera en
bredd av kulturhistorisk kunskap, desto högre är det kulturhistoriska värdet. I
begreppet kulturmiljö ligger en värdering av kulturmiljöns kulturhistoriska värde.
Värderingen är i sin tur kopplad till lagrum där hänsyn till kulturmiljön är
lagstadgad, bl.a. genom kulturmiljölagen och plan- och bygglagen.

Plattformen/metoden ger förhållningssätt och riktlinjer i arbetet med att
definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. En kulturmiljö kan även
värderas utifrån andra aspekter än rent kulturhistoriska. Det kan t.ex. vara
estetiska och stadsbildsmässiga värden eller sociala aspekter som handlar om
människors personliga relationer till en plats eller att en bekant och historisk
miljö bidrar till upplevelse av samhörighet och trygghet.
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2.1 Gällande detaljplan
Det finns två gällande detaljplaner för området. Den norra delen av fastigheten
är planlagd för småindustri, handel av mindre omfattning (ej livsmedel) och
kontor. Den södra delen, där Verumsgården ligger, är planlagd som ”Q –
användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, dock inte boende. Lokaler
för omsorg, såsom vård och skola får inte anordnas”, samt som park, gång- och
cykelväg samt parkering.

Detaljplan för Verumsgården, del av Hässleholm 88:1 vann laga kraft 2006-
04-11. Byggnad omfattas av Plan- och bygglagen 8 kap. 13§.

q1 Ändring av byggnaden får inte förvanska dess karaktär eller störa
omgivningen. Byggnad får ej rivas.

q2 Utformning av komplementbyggnad ska ske i samråd med
stadsbyggnadskontoret. Krav ställs på estetiskt tilltalande arkitektur och
anpassning till platsen.

n1 Mur ska bevaras.

Q Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, dock inte boende.
Lokaler för omsorg, såsom vård och skola, får inte anordnas.

Detaljplan för del av gamla T4-området öster om Vankivavägen, vann laga
kraft 1990-03-19. Följande anges för Verumsgården:

Q Kulturreservat

q Värdefull byggnad. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller
anpassning till omgivningen.

2. Föreskrifter och
förutsättningar
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Utsnitt från gällande detaljplan för Verumsgården.

Utsnitt från gällande detaljplan för den norra delen av fastigheten.
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2.2 Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, reglerar användning av mark och vatten,
mot denna lagstiftning prövar kommuner exploatering och tar fram översikts-
och detaljplaner samt områdesbestämmelser och prövar bygglov, rivningslov
och marklov. PBL innehåller bestämmelser som syftar till att tillvarata
kulturvärden.

Hänsyn till stads- och landskapsbilden (PBL 2 kap.6 §)

I PBLs andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland
annat att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur-
och kulturvärden. Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska
miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska
respekteras och tas tillvara. Byggnader ska utformas och placeras på ett sätt
som är lämpligt med hänsyn till:

 Stads- och landskapsbilden
 Natur- och kulturvärdena på platsen
 En god helhetsverkan

Kravet gäller vid såväl nybyggnad som ändring – och oberoende av om
åtgärden fodrar lov och/eller anmälan eller inte.

God form-, färg, och materialverkan (PBL 8 kap. 1 §)

I PBLs 8 kap. 1 § anges att byggnader ska ha en god form-, färg- och
materialverkan. Vad som avses med en god form-, färg- och materialverkan ska
relateras till platsen där byggnaden ska uppföras eller befinner sig på, dvs.
hänsyn till omgivningen och i ett sammanhang. Eftersom kravet på god form-,
färg- och materialverkan, det vill säga egenvärdet, är starkt kopplat till kravet på
anpassning till omgivningen bör prövningen mot både 2 kapitlet 6§ och 8 kap.
1§ göras parallellt.

Förvanskningsförbud (PBL 8 kap. 13 §)

Byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser som är särskilt värdefulla
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas. För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att
byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt
allmänt intresse. Detta gäller inte bara enskilda byggnader av monumental
karaktär eller stort historiskt värde,  utan också byggnader och
bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt
från skilda sociala miljöer. På Boverkets hemsida finns mer information att läsa
om kulturvärden i plan- och bygglagen och vilka paragrafer som hanterar  detta.
Här ges också exempel på byggnader och miljöer som utifrån olika kriterier kan
ha ett kulturhistoriskt värde, exempelvis:

 Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller
konstruktion som nu har blivit sällsynt.

 Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och
ekonomiska villkor, arbetsförhållanden och olika gruppers livsvillkor.
Bostadsförhållanden kan även belysas av de ekonomibyggnader som
tidigare tillhörde en bostad. Med grupper kan avses till exempel kön,
ålder, yrke eller minoritetsgrupper.

 Byggnader som belyser tidigare stadsbyggnadsideal och arkitektoniska
ideal samt värderingar och tankemönster. Exempel på byggnader som
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belyser tidigare värderingar kan vara olika typer av
institutionsbyggnader som ofta präglas av sin tids människosyn.

 Byggnader som för lokalsamhället har representerat viktiga funktioner
eller verksamheter. Det kan vara olika samhällsfunktioner som skolan
eller järnvägsstationen eller andra verksamheter som fyllt en central roll
för lokalsamhället, exempelvis smedjan, butiken, biografen, badhuset
eller den dominerande arbetsplatsen.

Underhållskrav (PBL 8 kap. 14 §)

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. När ett byggnadsverk uppförs ska det
uppfylla ett antal väsentliga tekniska egenskapskrav. Befintliga byggnadsverk
ska underhållas så att dessa egenskaper bevaras. Byggnader och andra
anläggningar som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att deras särskilda
värden bevaras.

Varsamhetkrav (PBL 8 kap. 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 och skyddar
byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden. Kravet på varsamhet gäller inte enbart enskilda byggnader utan även
hela bebyggelsemiljöer. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas vid planläggning och i
andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett
ärende.

2.3 Kommunens kulturmiljöprogram
Kommunens kulturmiljöplan för Hässleholms stad antogs av Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden 2021-06-23. Verumsgården är utpekad och klassad
enligt blå kategori för sina höga kulturvärden som kulturhistoriskt särskilt
värdefull bebyggelse. Blå kategori är den näst högsta klassen och förbud mot
förvanskning gäller.

2.4 Fördjupad översiktsplan för
Hässleholms stad

I kommunens fördjupade översiktsplan för Hässleholms stad (laga kraft 2020-
01-20) ligger fastigheten inom område utpekat som ”omvandlingsområde” där
före detta verksamhetsområde och militära områden ska omvandlas till blandad
stadsbebyggelse. Hänsyn ska tas till befintlig kulturmiljö och bebyggelsens
arkitektur, formspråk och kulturvärden.

2.5 PM (Program) Västra centrum
PM (Program) för Västra Centrum godkändes av byggnadsnämnden år 2018.
Kulturmiljöhistoriska värden såsom historiskt intressanta byggnader och
övergripande gatustruktur kan inom ramen för detta PM tillvaratas, utvecklas
och därmed bilda attraktiva inslag i staden, gärna med publika verksamheter.
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3.1 Området
Utredningsområdet ligger inom Västra Centrum som sedan järnvägens
anläggande haft goda förutsättningar för etablering av industrier och
verksamheter. Hässleholms goda kommunikationer drog tidigt till sig industrier
av olika slag. Området närmast väster om bangården blev ortens första
industriområde. Det var på den här sidan järnvägen verksamheter startades och
i sin tur gjorde att Hässleholm växte och med tiden fick stadsrättigheter. På
västra sidan byggdes år 1866 en större ångkvarn som blev kärnan i en
omfattande kvarnrörelse för ett tjugotal år framöver. På samma plats uppfördes
senare Hässleholms Bryggeri och Maltfabrik, som under lång tid levererade
malt till många av landets bryggerier.

Topografiska corpsens karta öfver Sverige, 1865. Rosa markering visar Verumsgårdens placering
idag. Lantmäteriet.

3. Historisk sammanfattning
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År 1967 lades tillverkningen av läskedrycker och öl ner. I början av 1970-talet
revs de flesta av byggnaderna, men fortfarande finns tegelhuset, på hörnet
Magasinsgatan och Kaptensgatan kvar från det forna bryggeriet. På 1870-talet
fanns det på Väster även ett tegelbruk som tillverkade kalksandstegel för
byggnadsändamål. Granne med maltfabriken låg Hässleholms Mekaniska
Verkstad, som med tiden blev stadens största industri.

Stora delar av norra Västra centrum användes av T4 (se s. 13) )för olika
verksamheter övningsfält, magasin och mycket annat. Tidigt växte stadens
första villaområde upp i områdets norra delar nära T4. I Bokeberg fanns enkla
arbetarbostäder, de små gathusen längs Drottninggatan är en rest av denna
bebyggelse, en rest av ett Hässleholm som inte längre finns kvar. Under
folkhemsepoken byggdes mycket bostäder i området och dessa dominerar idag
bebyggelsen med sin avskalade tegelarkitektur.

Mycket av den äldre bebyggelsen är idag riven; det finns nästan inget kvar av
de gamla fabrikerna, militären har lämnat området men lämnat kvar spår i form
av öppna ytor och fina magasinsbyggnader. Västra centrum är och har varit i
ständig förändring, det är ett dynamiskt område som hela tiden förändras. Här
finns stora 1980-talsbyggnader, bostäder och verksamheter från 1990-talet och
även relativt nybyggda bostäder i Norra stationsområdet.

Norden, som avgränsas av Vankivavägen, Norra Kringelvägen,
Markarydsbanan och Viaduktsgatan, har delvis varit en del av det numera
nedlagda regementet T4, men hyser idag olika typer av verksamheter och
bostäder. Stora ytor är obebyggda efter att verksamheter har rivits.
Havremagasinet från början av 1900-talet försåg en gång i tiden hästarna vid
regementena i Skåne, Halland, Blekinge och Småland med havre, men
fungerar numera som kontorsbyggnad. Andra byggnader med bevarandevärde
är exempelvis Filfabriken, Verumgården och ett antal äldre villor.

Längs vägarna norrut och västerut fanns år 1865 enstaka hus. Närmast
järnvägen, vid det som idag är Viaduktgatan, fanns bebyggelse. I och med T4
kom stora delar av området att användas för militära ändamål, bland annat
övningsfält och olika förråds- och magasinsbyggnader. Flera officerare kom att
bygga villor i kvarteren närmast regementet och i områdets sydligaste delar
fanns verksamheter och bostäder för arbetare. Sedan 1940 har många av
militärens byggnader försvunnit och ersatts av mer ytkrävande men färre
byggnader. Kvarteren närmast järnvägen har rivits, flera av dessa är idag
obebyggda – undantaget Kvarteret Kakelugnsmakaren med bostäder från
1960-talet. Under 1900-talets sista år tillkom nya bostäder i Kvarteret
Fanjunkaren.
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Utsnitt ur ekonomiska kartan 1971. Rosa markering är ungefärligt utredningsområde.
Här syns att Verumsgården tidigare haft två flankerande uthusbyggnader. Lantmäteriet.

Skånska trängregementet (T 4)
T4 var ett trängförband inom armén som verkade i olika former åren 1894–
1994. Förbandsledningen var från år 1907 förlagd i Hässleholms
garnison i Hässleholm. Trängtruppernas uppgift är att utbilda personal till
underhållsförband, tillhandahålla förnödenheter, reparera skadad materiel, föra
undan och vårda sårad och sjuk personal samt vid krig mobilisera dessa.

När förbandet bildades 1894 var det från den 9 oktober 1894 samgrupperat
med Göta trängbataljon i Karlsborg. Den 9 maj 1895 omlokaliserades förbandet
till Landskrona, där staben var förlagd i Wendes artilleriregementes tidigare
kaserner på Slottsgatan. Den 3 oktober 1907 påbörjades en omlokalisering till
ett nyuppfört kasernområde vid Finjagatan i Hässleholm. Den 17 oktober 1907
hade hela förbandet lämnat Landskrona för Hässleholm. År 1943 uppfördes tre
nya kaserner i Hässleholm och 1958 uppfördes ytterligare två kaserner. Den 1
juli 1985 påbörjades en flytt från Finjagatan till Garnisonsvägen, för att
samlokaliseras med Skånska dragonregementet. Flytten påbörjades av staben,
och omlokaliseringen till Garnisonsvägen var helt genomförd den 1 juli 1986.
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Truppförbandsjukhus, Hässleholm T4. År 1947. Arkitektur- och designcentrum.

Flygfoto över kaserner inom regementsområdet.
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3.2 Bebyggelse
Inom planområdet finns idag två byggnader, Verumsgården och det före detta
Tidningshuset uppfört år 1991 där tidningen Norra Skåne tidigare huserade.
Verumsgården har varit museum för T4 och Hembygdsföreningen har tidigare
haft café i lokalen.

Verumsgården stod ursprungligen i den skånska orten Verum och uppfördes
troligen under 1600-talet. Under 1940-talet flyttades gården till sin nuvarande
plats och blev en del av regementsområdet. Tidigare fanns också
ekonomibyggnader invid gården men dessa har i senare tid rivits.

Byggnader med kulturhistoriskt värde återfinns även inom T4-området samt
öster om planområdet i form av bland annat Havremagasinet.
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4.1 Området
Västra centrum är ett geografiskt stort område som sträcker sig från stadens
utkant till Viaduktgatan och de mer centrala delarna av staden.
Kvartersstrukturen är oregelbunden med stora kvarter där kvarteren i norr är
mycket stora. Jungfrugatan och Kvarteret Värpartorparen ligger på en höjd i
stadslandskapet.

De nordligare kvarteren är mycket storskaliga med olika slags verksamheter
vilket speglar den tidigare strukturen för regementsområdet T4. Byggnaderna är
glest placerade och det finns mycket grönstruktur i området. Närheten till
järnvägsområdet sätter sin prägel på området, här finns bland annat
verksamheter som bilförsäljning, Havremagasinet och åkerier.

Kvarteren söderut domineras av villor uppförda under olika tider; patricervillor
från tidigt 1900- tal, mindre gathus och nyare villor. Tomterna är stora och
uppvuxna och Kvarteret Reläet är, med filfabriken undantagen, obebyggd med
uppvuxna träd.

Längs Finjagatan dominerar flerbostadshus med folkhemslängor i tre våningar.
Områdets sydligaste del är aningen splittrad med flera obebyggda tomter.

4. Nulägesbeskrivning
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Området är en av infarterna till Hässleholms stad och stadsbilden präglas i stort
av Vankivavägen och av relativt storskalig bebyggelse, främst i form av T4-
områdets ståtliga byggnader men även gamla tidningshuset som finns på
aktuell fastighet. I stadsbilden är även träd och grönska ett tydligt inslag och
präglande karaktärsdrag. Verumsgårdens indragna placering på en stor öppen
gräsmatta invid Vankivavägen gör att byggnaden får ett exponerat läge i
stadsbilden och syns på långt håll från flera vyer.

4.2 Verumsgården
Exteriör

Byggnaden har en rektangulär form och är uppförd i en våning plus
vindsutrymme och källare. Fasaden är klädd i rödmålad locklistpanel som vilar
på en hög sockel gjuten i betong med synliga glest placerade stenar, vitmålade
källarfönster. Snickerier såsom träfönster, fönster- och dörromfattningar, knutar
samt vindskivor är målade i vit kulör. Byggnaden har fyra dörrar, samtliga
målade i grön kulör. Den äldre pardörren med spröjsat överljus vetter mot
väster, mot öster finns tre dörrar varav en källardörr. Byggnaden kröns av ett
sadeltak belagt med tvåkupigt lertegel, på vardera takfallet finns två takkupor
och byggnaden har en skorsten i murat rött tegel.

På östra sidan av byggnaden finns en kallmurad mur och en stentrappa mot en
stig belagd med stenplattor.
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Interiör

Byggnadens interiör är enkel och avskalad, samtliga väggar och tak är
vitmålade i senare tid. Undantaget utgörs av mörkbruna träpaneler (bröstningar)
som förekommer i flertalet rum samt brunmålad inklädnad till de kraftiga
takbjälkar som finns på både entréplan och i vindsutrymmet. Golven utgörs
företrädelsevis av plankgolv målade i vitt men nötta, plastgolv finns i badrum,
klickgolv i kök och betonggolv i källaren. Dörrar och fönster är vitmålade.

I den stora salen på entréplan står en rörspis med en placering i mitten av
byggnaden. Byggnaden har innan 1940-talets ombyggnad haft en annan
rumsdisposition och idag utgörs stora delar av bottenvåningen av nämnda sal.
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Det finns två trappor i byggnad, en till källarplan och en till vindsutrymmet. Båda
är uppförda i brunmålat trä och tillkomna under 1940-talet. Vindsplanet utgörs
av två rum och innertaket speglar sadeltakets form.
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Källarplanet bär främst spår av byggnadens tid under regementets ägo med
avskalad interiör, betonggolv och linoleumgolv, vitmålade grova betongväggar
och små, delvis igensatta källarfönster.
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Området utgör idag en brokig och varierad stadsbild med storskalig
regementsbebyggelse, bostäder, industri- och verksamhetsbyggnader som
tillkommit under olika tidsepoker.

Verumsgården med omgivande grönstruktur utgör den äldsta bebyggelsen i
området sett till sin ursprungliga ålder. Att byggnaden flyttats till sin nuvarande
plats under 1940-talet knyter den till regementsområdet där den troligen
fungerat som administrationsbyggnad och förråd under sina tidigaste år på
platsen. Då byggnaden flyttats har den tappat sin koppling till ursprunglig plats i
orten Verum, och det ursprungliga kulturhistoriska sammanhanget är därmed
påverkat.

Kopplingen till T4 gör att byggnaden har en plats i regementsområdet ur ett
större perspektiv. Fria siktlinjer mellan byggnaden och företrädelsevis
Vankivavägen ger stadsbildsmässiga och upplevelsemässiga kvalitéer för
förbipasserande samt när man vistas på platsen.

Byggnadens utformning med rödmålad träpanel, till viss del äldre träfönster och
dörrar, färgsättning och takform samt takmaterial i lertegel gör att den har ett
traditionellt uttryck med huvudsakligen traditionella material. En mer omfattande
ombyggnad har skett under 1940-talet vid flytt till platsen. I samband med detta
har byggnaden höjts, grunden har gjutits i betong och sockeln är omgjord.
Invändigt har byggnaden delvis en tydlig 1940-talskaraktär i material och
färgsättning. Rumsindelningen har även justerats successivt. Av de äldre
invändiga byggnadsdelarna kan nämnas träfönster, äldre profilerade lister och
dörrblad, beslag - från 1800-talet. Från 1940-talets genomgripande ombyggnad
finns rörspisen (troligen en kopia av byggnadens ursprungliga pjäs), träpanel,
trapporna med räcken radiatorer.

Byggnadens omges i öster delvis av uppvuxen grönstruktur vilket bidrar till en
lantlig karaktär vilket samspelar med byggnadens karaktär och gör att platsen
sammantaget utgör en kulturhistorisk helhetsmiljö. Äldre inslag invid byggnaden
såsom kallmurad naturstensmur och naturstensplattor på stig mor skogsparti
utgör viktiga komponenter i miljön som bidrar till platsens höga kulturhistoriska
värden.

5.1 Värdefulla karaktärsdrag
 Placering på tomten

 Volym

 Traditionella material såsom fasadens träpanel och takets tvåkupiga
lertegel

5. Kulturhistorisk värdering



Sweco | Kulturmiljöutredning
Uppdragsnummer: 30036689-005
Datum: 20221012 Ver: 0.2

24/28

 Färgsättning

 Äldre träfönster

 Äldre dörrparti med överljus

 Trappor med ledstång svart smide

 Takform

 Kallmurad naturstensmur

 Naturstensplattor på gångstig vid naturparti

 Äldre uppvuxen grönska

 Terräng, byggnadens placering på höjd

 Fria siktlinjer mellan Vankivavägen och byggnaden
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6.1 Planförslag
SPACE arkitekter har tagit fram skiss för koncept och situationsplan för aktuell
detaljplan (20220516). Förslaget har sedan dess utvecklats (20221005) och
bedöms här på nytt. Avseende Verumsgården, som hanteras inom ramen för
denna rapport, är förslaget att byggnaden används som förskola. För att möta
den nya funktionens behov föreslås att befintlig byggnad får två flyglar vända
mot Vankivavägen.

I dagsläget finns följande underlag som konsekvensbeskrivits i kommande
delkapitel (6.2).

Skiss situationsplan. SPACE arkitekter, 20221005. Rosa markering visar Verumsgården och
planerade flyglar.

6. Planförslag och
konsekvensbeskrivning
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6.2 Konsekvensbeskrivning
Här analyseras planförslagets bedömda konsekvenser för de kulturhistoriska
värdena.

Planförslaget anger att Verumsgården och omgivande befintlig grönstruktur ska
bevaras vilket bedöms som positivt för kulturmiljön. I dagsläget är byggnaden
tomställd och används därför inte i någon verksamhet. Det bedöms därför som
positivt att byggnaden i och med den planerade funktionen som lokal för
förskola kommer i bruk och därmed kan upplevas i den kommande
verksamheten. Då byggnaden förändrats interiört i flera omgångar finns få
kulturhistoriskt känsliga byggnadsdelar kvar och interiören bedöms därför som
tålig. Byggnaden inhyser även ett fungerade modernt kök som kan passa den
nya funktionen väl.

Planen föreslår att Verumsgården kompletteras med två flyglar som uppförs
mot Vankivavägen och tillsammans bildar en gårdsstruktur. Att försöka
återskapa en gårdsstruktur bedöms som positivt för helhetsmiljön men ställer
höga krav på hänsynsfull gestaltning avseende volym, placering, byggnadshöjd,
utformning, detaljeringsgrad, materialval och färgsättning. Den befintliga
kulturmiljön ska här vara vägledande i samtliga delar av dessa aspekter vid den
fortsatta projekteringen.

I det reviderade planförslaget (20221005) har sporthallen och vårdboendet
flyttats från Vankivavägen och placerats längre in i kvarteret mot öster, där det
idag finns en stor parkeringsplats och hårdgjorda ytor. Detta medför att befintlig
grönstruktur med öppna gränsytor och äldre träd längs med Vankivavägen kan
behållas. Då denna del av planen inte bebyggs kommer befintliga siktlinjer från
vägen mot Verumsgården att finnas kvar vilket bedöms som positivt för
upplevelsen av platsen och den visuella läsbarheten av Verumsgården från
vägen. Åtgärderna för Verumsgården avseende själva byggnaden och flyglarna
har inte ändrats sedan tidigare planförslag (20220516).

6.3 Antikvariska riktlinjer för fortsatt arbete

Verumsgården med omgivande miljö

• För att ha möjlighet att både tekniskt och estetiskt gestalta en för
byggnaden omsorgsfullt genomarbetad ombyggnad är det viktigt att
lägga tid och noggrannhet på projekteringen såväl som genomförandet

• Undersök befintlig konstruktion och materialutförande noga

• Byggnadens karaktäristiska form och bevarade delar ska vara
vägledande vid exteriöra samt interiöra åtgärder så att dessa blir fortsatt
avläsbara

• Äldre inslag i miljön såsom kallstensmur och stenplattor ska bevaras
och får inte skadas

• Idag finns vid östra fasaden en senare tillkommen enkel ramp för
tillgänglighet. Vid den kommande renoveringen bör denna ersättas av
en för byggnaden mer gestaltningsmässigt kompatibel ramp
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• Vid tillkommande byggnader (flyglar) ska material och färgsättning likt
befintlig byggnad användas. Detta gäller även byggnadernas form,
volymverkan och färgsättning

• Tillkommande byggnader ska underordna sig Verumsgården och inte
överstiga byggnadens nockhöjd och på så vis riskera att dominera
intrycket av miljön

• Välj med fördel välrenommerade hantverkare med referens och vana av
att jobba med kulturhistoriska objekt

• Antikvarisk kompetens ska vara med i den fortsatta arbetsprocessen
med utformning, detaljprojektering och genomförande av kommande
åtgärder.
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7.1 Trycka källor
Hässleholms kommun, FÖP för Hässleholms stad (2020)

Hässleholms kommun, Kulturplan för Hässleholms stad, (2021)

Hässleholms kommun, PM (Program) Västra centrum, östra delen av T4,
Norden, Bokeberg och östra delen av Fredentorp (2018)

Riksantikvarieämbetet, Plattform för kulturhistorisk värdering och urval, (2015)

7.2 Otryckta källor
Digitalt museum
https://digitaltmuseum.se/

Historiska kartor, Lantmäteriet
https://www.lantmateriet.se/sv/kartor-och-geografisk-information/historiska-
kartor/

7. Källor
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