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Sammanfattning 
 
Gislaved är ett relativt ungt samhälle som till stor del utgörs av industri- och villabebyggelse från 
1900-talet. Bebyggelsen har ett nära samband med industrins olika expansionstider. Detta syns både i 
områden med samlade enheter av bebyggelse och enskilda hus med olika karaktärsdrag. Till 
Gyllenfors industriområde tillhör exempelvis de karaktäristiska egnahemsvillorna från 1920-, 30- och 
50-talen. Det yngre industriområdet Henja kantas av typiska villor från 1970-talet. I olika delar av 
samhället, framför allt i centrum, finns även bebyggelse kvar från 1800-talet och början av 1900-talet. 
Dessa minner om de tidigaste verksamheterna. Apotek, gästgiverier, disponent- och 
brukspatronsbostäder är några exempel.  
 
I Gislaveds tätort finns ungefär 2700 byggnader. Av dessa rekommenderar att 39 st bör omfattas av 3 
kap 12 § PBL. Därtill rekommenderas att 20 av dessa är så pass värdefulla att de bör få någon slags 
skydds- eller varsamhetsmärkning i detaljplan. Av dessa 20 byggnader bör kommunen i två fall på 
eget initiativ ändra detaljplanen för att förhindra att byggnaderna rivs eller förvanskas. I båda dessa 
fall beror det på att byggnaderna har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och lider av dåligt 
underhåll.  
 
De byggnader som har ett högre kulturhistoriskt värde är framförallt koncentrerade kring de centrala 
delarna, utmed Södra Storgatan samt kring Gyllenfors bruksområde. 
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Bakgrund och syfte 
 
Med anledning av pågående arbete med framtagande av ny fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaved (FÖP Gislaved) finns det anledning att se över kunskapsunderlaget avseende kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Gislaveds tätort.  
Det finns i dagsläget i princip två inventeringar gjorda som berör bebyggelsen i Gislaveds tätort; 
Kulturhistorisk utredning och bevarandeförslag för Gislaveds kommun (Jönköpings läns museum, 
augusti 1981) och Gislaveds äldre bebyggelse (Gislaveds kommun, Ullstad, Erland och Wetterbratt, 
Nils Erik, maj 1984). Den förstnämnda är en inventering över hela kommunen, där Gislaveds tätort 
beskrivs i ett särskilt kapitel. Den senare är en inventering gjord särskilt för Gislaved i samband med 
en lokalhistorisk kurs på Högskolan i Jönköping. Båda skrifterna, särskilt den senare, har fokus på 
äldre bebyggelse från tidigt 1900-tal eller tidigare. Förutom kortfattade beskrivningar i text finns också 
svartvita bilder, dock av dålig kvalitet. 
 
Det finns idag stor anledning att göra en ny inventering, då de befintliga är begränsade i tid (och i viss 
del också rum) och endast innehåller mycket kortfattade beskrivningar. Det har dessutom hunnit hända 
en hel del med den bebyggelse som beskrivs i inventeringarna. Synsättet på vad som är kulturhistoriskt 
värdefullt har också ändrats något på senare år med större fokus på modernismens bebyggelse från 
mitten av 1900-talet. 
Perioden från tidigt 1900-tal och 50 år framåt motsvarar också den period där Gislaved expanderat 
som mest. En ny inventering bör således famna ett större tidsspann än vad tidigare inventeringar gjort. 
Rent allmänt finns det ett intresse av att uppdatera befintliga inventeringar eftersom de är gjorda med 
relativt enkelt teknik och layout vilket främst märks på genomgående dålig bildkvalitet. 
 
Syftet med den slutgiltiga rapporten är: 
 

• Att den skall kunna fungera som ett planeringsunderlag för kommunen 
• Att den skall fungera som ett praktiskt hjälpmedel vid bygglovshantering 
• Att byggnaders och bebyggelsemiljöernas karaktärsdrag och värden uppmärksammas 
• Att den skall utgöra ett tidsdokument 
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Metod 
 
Inventeringen av Gislaveds bebyggelse har till största delen skett genom fältobservationer och studier 
av kart- och ritningsmaterial. Inventeringen har innefattat hela tätorten och målet har varit att 
lokalisera och fastställa olika områdens karaktär och byggnader av kulturhistoriskt intresse. Gislaveds 
tätort har efter en tidigare modell delats in i 13 olika områden, vi har arbetat efter samma modell och 
har dessutom utökat områdena till 15 stycken. Gränserna mellan dessa områden är tydliga dels genom 
områdenas karaktär och dels genom tiden för uppförandet av bebyggelsen. Genom att dela av en tätort 
i mindre delar erhålls en djupare förståelse av varje enskilt områdes kvaliteter och karaktärsdrag.  
 
Bebyggelse eller miljöer som anses ha ett lägre värde utifrån ett antikvariskt perspektiv har beskrivits 
mer eller mindre generellt, här har huvuduppgiften istället varit att fastställa områdets karaktär. Detta 
har gjorts genom att beskriva representativa byggnader i området. Enskilda byggnader eller samlade 
bebyggelsemiljöer som ansetts uppfylla de kriterier som avses i PBL (Plan- och bygglagen) 3 kap. 12 
§ har studerats mer ingående.  
 
Sammanfattningsvis har metoden för inventeringen varit följande: 
 

• Fältinventeringar och fältobservationer 
• Fotodokumentation 
• Studier av kart- och ritningsmaterial 
• Studier av tidigare inventeringar 
• Arkivforskning, studier av gamla fotografier och bygglovshandlingar 
• Litteraturstudier 
• Intervjuer 

 
Genom dessa olika moment har det fastställts huruvida en byggnad eller bebyggelsemiljö genom 
tiderna förändrats eller bevarats. De värdekriterier som varit utgångspunkter under arbetet med 
enskilda hus eller bebyggelsemiljöer baseras på den utarbetade mall som tagits fram av Axel 
Unnerbäck i samarbete med riksantikvarieämbetet i boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
(Unnerbäck 2002). Värdekriterierna har framför allt varit de byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga. I vissa fall har även förstärkande värden såsom 
kvalitet, autenticitet och sällsynthet m.fl. använts. Värdekriterierna har sedan bearbetats till en 
bedömning av byggnadens värde, vilken ambitionsnivån för bevarande slutligen baseras på. PBL 
(plan- och bygglagen) omfattar endast byggnadernas exteriör varvid inventeringen med något enstaka 
undantag endast behandlar detta.  
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Utdrag ur 3 kap. Plan- och bygglagen 
 
 
1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg 
som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. 
Lag (1998:805). 
 
2 § Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar 
menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för 
omgivningen. Inverkan på grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall begränsas. I fråga 
om byggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i skälig omfattning beaktas att 
användningen av marken över byggnaderna inte försvåras. 
 
10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess 
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Lag 
(1998:805). 
 
11 § I fråga om byggnadsåtgärder som får vidtas utan bygganmälan skall 1, 2 och 10 §§ tillämpas i 
den utsträckning som kan krävas med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Lag (1994:852). 
 
12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas. 
 
13 § Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. 
   Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras. Lag (1994:852). 
 
 
 
 
 
Förklaring 
 
I inventeringen har framförallt 10, 12 och 13 § haft betydelse. All bebyggelse omfattas av PBL 3 kap 
10 §. I rapporten pekas de byggnader ut som åsyftas i 3 kap 12 § PBL och därmed kräver särskild 
hänsyn.  
 
I vissa fall rekommenderas att varsamhets- eller skyddskrav ställs i detaljplan. 
 
Utöver PBL finns även kulturminneslagen, KML, som bland annat omfattar fornlämningar, 
kyrkor och byggnadsminnen. Den skyddar de kyrkor som tillhör Svenska kyrkan. 
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Gislaveds gestaltare 
Under inventeringsarbetet har ett antal personers namn återkommit. I de fall byggnaderna hållit en 
högre kvalitet eller haft ett intressant uttryck står ofta någon av dessa personers namnteckning på 
ritningen. De har påverkat Gislaveds offentliga miljöer genom främst nybyggnation men i vissa fall 
även genom planeringsarbete och restaureringar. Med lite träning kan man lära sig att känna igen 
typiska, återkommande detaljer som dessa arkitekter och byggmästare gillar.  
 
S. W. Johansson:  
Johansson var en gammal byggmästare i Gislaved. 
Förmodligen bodde han i det hus han själv ritat, på 
Västergatan 7 (Melin 080806). Han var verksam 
mellan 1920-50 och har varit delaktig i husbyggen 
framför allt i centrum och längs Karl-Johansgatan. 
Man kan inte säga att han haft någon speciell stil, 
tvärtom spretar hans byggnader ganska friskt i uttryck. 
Gemensamt för dem är dock att de alltid har goda 
proportioner och välgjorda detaljer. Hans arbeten 
följer inte alltid de stora arkitekturströmningarna i 
Sverige och Europa. 
 Bostadshus på Västergatan ritat av Johansson 1930, 

där han också enligt uppgift bodde.  
Byggnader i urval 
Tomten 5, Karl-Johansgatan 22  Flerbostadshus (1928) 
Höjden 11, Norra Storgatan 24  Stort bostadshus (1928) 
Tomten 6, Västergatan 7   Stort bostadshus (1930) 
Storken 6, Norra Långgatan 3  Egnahemsvilla (1932) (eventuellt omritad efter typritning 

från KF för att passa tomten) 
Höjden 17, Södra Storgatan 26  Stort bostadshus (1933) 
Centrum 2, Norra Storgatan 8,  tillbyggnad av Johan Orreskolan (1937) (tillsammans med 

Bro Blom) 
Tranan 3, Karl-Johansgatan 55  Flerbostadshus (1946) 
 
Bro Blom 
Bro Blom var en Helsingborgare som flyttade till 
Gislaved och jobbade på KF:s ritkontor här. Blom var 
verksam ungefär 1930-, 40 och 50-talen. Under dessa 
år hade han även eget kontor vid sidan av där han 
gjorde lite mindre projekt. Till yrket var Blom 
egentligen maskintekniker och han ritade däckformar 
och maskiner till gummifabriken, förmodligen var det 
för den sysslan han först började jobba på ritkontoret. 
(Melin 080806) Blom stod för en hel del 
egnahemsvillor och även ett antal ombyggnationer 
under 1940- och 50-talen. Han satt även med i 
byggnadsnämnden under ett antal år.  Egnahemsvillor utmed Sofiagatan. Blom, vars gärningar 

framförallt sträcker sig till egnahemsbyggnader har varit
med och gestaltat ett antal av dessa. 

 
 
Byggnader i urval 
Centrum 2, Norra Storgatan 8,  Tillbyggnad av Johan Orreskolan (1937) (tillsammans 

med S. W. Johansson) 
Ett flertal villor i kvarteren utmed Idungatan och Floravägen (1945-49) 
Ett flertal villor i de södra delarna av Sofiagatan (1950-tal) 
Ekhult 2, Högåsstigen 39, 41  Gårdsbyggnaderna (och eventuellt verandan) (1940-tal) 

Bebyggelseinventering 2008  Sidan 8 av 141 



Dag Ribbing 
Ribbing har påverkat byggandet i Gislaved kanske mer än någon annan. Som en av chefsarkitekterna 
på KF:s arkitektkontor i Stockholm gick uppdraget till honom så fort gummifabriken i Gislaved skulle 
bygga något. Han första byggnad i Gislaved är daterad 1928, två år efter att Kooperativa förbundet 
köpt gummifabriken. Sedan fortsatte han rita byggnader i Gislaved ända in på 50-talet, i såväl egen 
som i KF:s regi (Åsgrim Berlin 2007). Under denna period har han, med få undantag, ritat varenda 
betydelsefull byggnad i samhället. Som arkitekt ritade 
Ribbing inte bara stora betydelsefulla byggnader utan 
gjorde även stadsplaner och typritningar för 
egnahemsbyggnader, framförallt åt Gyllenforshållet. 
Ribbing vurmade för pelare vilket tydligt går se i hans 
verk. Detta tog sig i uttryck att han delade in fasaden i 
pilastrar (t.ex. gamla Konsumbutiken på Gripen 10) 
eller att han ritade entrén till byggnaden som en 
pelarsal (t.ex. Gummifabrikens kontorslokaler på 
Åbjörnsgatan 2 och Colluloidfabriken, Ekhult 1). Carl 
Melin, gammal medarbetare på Gummifabrikens 
ritkontor i Gislaved, beskriver Ribbing som en 
”Mycket fin man, som var noga med sin titel, men 
väldigt trevlig”. Värt att nämna är att han är den enda i 
skaran som hade en formell arkitektexamen. (Melin 
080806) 

Ringen var den första byggnad som KF byggde i 
Gislaved och för gestaltningen stod Ribbing. Pelarna i 
entrén är ett typiskt Ribbingskt kännetecken. 

 
Byggnader i Urval 
Verkstaden 1, Åbjörnsgatan 3 Ringen, matsal för gummiarbetare (1928) 
Bruket 5, Åbjörnsgatan 12  Ribbagården (1933) 
Henja 10:4, Åbjörnsgatan 2  Kontorslokaler för Gummifabriken (1933) 
Lundegård 13, Hulugårdsv. 4  Vattentornet (1937) 
Ekhult 1, Södra Storgatan 48 Celluloidfabrikens kontorsdel (1937) (senare ombyggd) 
Ekhult 10, Södra Storgatan 42 Disponentvilla för Celluloidfabriken (1946) 
Tigern 3, Södra Storgatan 1   Hotell Nissastigen (1946) 
Henja 10:7 Anderstorpsvägen 3 Magasinet (1949) 
Boken 5, Södra Storgatan 45  Lundåkersskolan (1949) 
Varenius 1, Danska vägen 6  Folkets Hus (1953) 
Linden 1, Gröna v. 16-26/Lindv. 17-23 Kv. Linden, Flerbostadshus (1953) 
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Karl-Gustav Edenborg  
Edenborg var Gummifabrikens anställde 
byggnadschef från 1950-talet till 80-talet. Han var 
ursprungligen från Gävle men hade fått sin 
utbildning till byggnadsingenjör i Stockholm. 
Efter genomförda studier blev han anställd av KF 
och sedan kommenderad till Gislaved för att 
hjälpa till här i slutet på 40-talet. Sedermera 
bosatte han sig här permanent. Edenborg tog vid 
där Ribbing slutade och ritade under sina tre 
decennier på posten, tillsammans med sina 
medarbetare på ritkontoret, de flesta av 
gummifabrikens stora projekt. Bland hans 
medarbetare kan nämnas Carl Melin och Bro 
Blom. Vid sidan om jobbet på Gummifabriken 
hade Edenborg en egen verksamhet där han också 
ritade hus, samt var ordförande för 
byggnadsnämnden. (Edenborg 080806) 

Radhus utmed Gröna vägen, ritat av Edenborg.  

 
Byggnader i urval 
Mästaren 1-11, Gröna vägen 1-21 Radhus (1950) 
Pilen 12, Lindvägen 13  Egen villa (1952) 
Lästen 10-12, 14-16, Ryttarvägen 3-7 Parhus (1954) 
Gesällen 2, Södergatan/Radhusvägen Flerfamiljshus (1956)  
Maneten 7, Långgatan 13  Flerfamiljshus (1961) 
Haren 13, Köpmangatan/Södergatan Konsumhuset (1963) (ombyggt 1969-70) 
Tigern 3, Stortorget 2  Hotell Nissastigen, tillbyggnad (1968) 
Göta 2, Reftelevägen 1  Bil 70 (1969-) 
 
 
 
 
Erik Kroon 
Byggnadsingenjör från Anderstorp som 
framförallt ritat flera industribyggnader i 
Anderstorp och Gislaved från 1970 och framåt. 
Kroons kännetecken är att han brukar använda 
sig av olika kombinationer av plåt i taksluten för 
att på så sätt skapa en dekorativ detalj. I 
Gislaved har han bl.a. gjort renoveringen av 
Gisleparkens entré. 
 
 
 
 
 
 Gisleparkens entré. 
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Vanligt förekommande detaljer i bebyggelsen 1880-2008 
Få- och flerfamiljshus i Gislaved 
  
Det är ofta vanskligt att strikt dela in arkitekturen i tidsepoker, speciellt när det gäller mindre orter där 
strömningarna i många fall kan komma upp till tio år senare än i större städer. Dessutom uppenbarar 
sig husen inte sällan i blandade stilar och tolkningar. Vi har med vetskap om detta valt att ändå peka 
på ett urval av vanligt förekommande detaljer och indelat dessa under olika tidsperioder. Vår 
förhoppning är att detta kan bidra till ökad kunskap och orientering kring vad som var vanligt och 
karaktäristiskt för olika bostadstyper under olika tider. Till de olika tidsindelningarna beskrivs också 
de rådande arkitekturströmningarnas bakgrund och uttryck översiktligt. Bilderna som presenteras är 
från Gislaveds tätort.       
 
 
 
1880-1910-tal 
Klassicism, snickarglädje och jugend 
 
I Gislaved finns från denna tid ett antal byggnader uppförda i snickarglädjestil, också kallad 
schweizerstil, men dock ej så utvecklad som i andra delar av landet. Idealen var ursprungligen 
hämtade från Mellaneuropas alptrakter och stilen var oftast mer vanligt förekommande i de mer 
eleganta delarna av staden. Ofta var järnvägsstationen eller hotellen stilbildande. Fasaderna var klädda 
med stående och liggande panel i kombination. Knutar lister och omfattningar var ofta målade 
mörkare än övriga fasaden. Grönt och mörkgrönt samt gult och brunt var vanliga kulörkombinationer. 
Vad som utmärker stilen mest är panelen och de lövsågade detaljerna.  
 
1700 och 1800-talets trähus gavs under den senare delen av 1800-talet en kraftig takgesims vilket är en 
för tiden vanlig klassicerande detalj. Även fönsterfoder utformades efter klassiska förebilder. Vanliga 
kulörkombinationer var gula fasader och vita snickerier. 
 
Jugend, vars förebilder är hämtade från växtriket, avspeglar sig i Gislaved ofta genom att fönstren är 
småspröjsade upptill och ibland även organsikt svängda. Fasaderna var allmänt ofta reveterade i en 
beige nyans eller målade röda om fasaden var av trä.    
 
Detaljer: 

• Kraftigt takutsprång med takgesims (1880<) 
• Tunt takutsprång med dekorsågade taksparrar 
• Brutet tak 
• Takplåt  
• Mönstrat och färgat glas 
• Lövsågningsdetaljer 
• Plank på hög stensockel 
• Klassiserande drag, blandstilar 
• Svängda takkupor och frontespiser 
• Fönster med korsformad post, överdel rak eller rund    
• Höga fönster med spröjsning i sex glas 
• Balkong och gjutjärnsdetaljer, organiska former 
• Kolonner, pilastrar och pelare  
• Rena och odekorerade tegelfasader med vita fönsterspröjsar 
• fönster som är svängda i överkant  
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Fönster i två lufter med sex glas av 
1800-tals typ, (t.v.) vanligen något 
högre än den yngre 1920-
talsmodellen. Ovan fönstret ett 
klassiserande och enkelt 
överstycke.   
 
Fönster med korsformad post (t.h.) 
vanlig mellan 1880-1910. Notera 
färgsättningen på panelen som har 
en mörkare nyans grönt i fältet 
under fönstret. Detta var en vanlig 
kombination under denna tid.  
 
 

 
 

 
 
Lövsågningsdetaljer, vanliga årtiondena kring sekelskiftet 1900.  
Återfinns ofta i verandans räcken och i gavelspetsarna. Ny 
sågningsteknik med fina sågblad möjliggjorde denna typ av 
detaljer. Ritningar till detaljer hämtades ofta ur mönsterböcker.   
 
 
 
 
 
 

 
 
Den kraftiga takgesimsen är en i 
trakten vanlig klassiserande detalj 
under det sena 1800-talet.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jugendfönster, vanliga 1900-1910. Fönstret har tre nedre lufter med 
ett glas och tre lufter upptill med småspröjs i fyra glas. Kring 
fönstret sitter ett enkelt utformat fönsterfoder, vilket också är en 
typisk detalj för tiden. 
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1920-tal 
1920-talsklassicism,  
 
Under 1920-talet återkommer de klassicistiska stilidealen fast denna gång i en mer stramare 
utformning. Dekoration i form av exempelvis ornament används sparsamt. Fasaderna är ofta 
slätputsade med mustiga kulörer. Trävillorna under 20-talet har stående panel med läkt och de är ofta 
målade med oljefärger i gula och grågröna toner. Fasaderna är symetriskt uppbyggda med lika stora 
fönster på jämt avstånd från varandra (Björk, 2000). Taken är ofta täckta med tegel eller plåt.   
 
Övriga detaljer: 

• Hög stensockel, ofta rustik 
• Markerade gavelpartier 
• Klassiserande drag  
• Fönster med spröjsning i sex glas, dessa något mindre i storlek än tidigare 
• Dekorerade gesimser, friser 
• Kolonner, pilastrar och pelare  
• Balkong och gjutjärnsdetaljer 
• Kolonner, girlanger och tallriksrosetter  
• Takkupa och burspråk 
• Lunettfönster och halvmåneformade fönster i gavelröstet 
• Trä- och putsfasad 
• Rustika knutar 
• Klassicistiska detaljer kring dörrar, portar och fönster 

 
 
Enkelt utformad girlang med överliggande 
medaljong/tallriksrosett. En många gånger använd 
väggdekoration under både 1880- och 1920-tals 
klassicismen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Halvmåneformade fönster (lunettfönster) är också ett 
återkommande formelement  

 
 
 
 
Omfattningen till denna dörr har många klassiserande drag. 
Vid var sida av dörren löper ett kolonnimiterande sidostycke. 
Dessa är snidade med så kallade ”kannelyrer” (inskärningar 
som ofta användes i stenkolonner) och avslutas upptill av ett 
enkelt utformat kapitäl, överstycket imiterar ett klassiskt 
entablement (bjälklag) med dekorband. Detaljerna är vanligt 
förekommande under 1920-talet men förekommer också vid 
modernare anpassningar och tillägg. Denna portomfattning 
tillkom under 50-talet.    
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Rustika hörnkedjor används som uttrycksmedel och de är ofta 
av stenimiterande puts. Fasaderna är slätputsade med ofta 
mustiga kulörer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fasaderna är symetriskt uppbyggda med lika stora fönster på 
jämt avstånd från varandra. Fönster med en luft i varje båge 
som är spröjsade i tre glas är en mycket vanlig fönstertyp. 
Bågarna är också aningen mer kvadratiska än den tidigare 
varianten som var mer rektangulär.  
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1930-1950    
Modernism, funktionalism 
 
Funktionalismen föddes i Sverige under stockholmsutställningen 1930 och fick stor spridning i landet. 
Begreppet ”funktionalism” handlade inte enbart om en ny arkitektur utan även om nytt tänkande vad 
gällde stadsplanering. Som exempel inom stadsplaneringen kan nämnas kringbyggda kvarter med 
gemensamt gårdsrum och att husen var alltigenom lika och anonyma. En stor mängd andra sociala 
krav i själva boendet ställdes, trångboddhet mörker och annan dålig standard skulle elimineras. 
Förebilderna kom ofta från Frankrike och Tyskland. Formspråket och arkitekturen togs snabbt upp av 
näringsliv och samhälle. Gislaved kom att påverkas av arkitekturen, inte minst genom Kooperativa 
Förbundets fial i tätorten, vars högsäte fanns i det moderna Stockholm.     
 
Vanliga fasadmaterial var puts, tegel eller trä. Ofta användes ljusa färger men det förekom också mer 
mustiga kulörer. Fasaderna var uppbyggda efter funktionen och ofta mer eller mindre kubiska. 
Fönstersnickerier var vita eller fernissade mörkt. Taken var flacka och täckta med plåt eller tegel. 
Villabebyggelse och småstugor byggdes ofta med standardiserat byggnadsmaterial och var många 
gånger väldigt enkla i utförandet. Mer påkostade villor förekom också där fönster och balkong kunde 
vara s.k. ”över hörn”. Detaljer som ornamentik eller annat från 20-talet möttes av en motreaktion och 
användes inte. Däremot kunde arkitekturen understrykas genom användandet av neonskyltar.  
Förekomsten av detaljer är sedan 1930-talet, framtill idag, få.   
 
En vanlig bostadstyp som byggs under denna tid i Gislaved är egnahemsvillan i trä. Villorna byggdes 
ofta enligt typritningar gjorda av exempelvis KF:s Arkitektkontor och fick inte den kubiska formen 
som poängteras som tyngdpunkt inom funktionalismen.       
 
Detaljer: 

• Spröjsfria fönster i två eller tre lufter 
• Fönsterluckor 
• Tegelpannor 
• Fönster i och över hörn 
• Balkonger över hörn 
• Balkongfronter i finkorrugerad plåt 
• Sparsmakade detaljer, rena ytor 
• Flacka tak 
• Ingen eller enkel takfot 
• Slätputsad fasad 
• Låg sockel 
• Burspråk 
• Tjockhus, smalhus och punkthus  

 
 

Fönster utan spröjs med en luft i varje båge är den 
vanligaste typen.   

 
 
 
 
 
 
 
Runda fönster till trappuppgången blev vanligt. I regel följde en 
halvmåneformad dropplist fönstrets underkant. 
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En kännetecknande detalj för tiden är de runda balkongerna som 
ligger över hörn eller de rakslutna balkongerna som ligger 
indragna i fasaden. Dessa karaktärsdetaljer är viktiga att värna 
om. Notera att räcket och formen påminner mycket om relingen 
på ett fartyg vilket var en inspirationskälla.   
 
 
 

 
 

Denna rakslutna balkong 
samverkar med den kubiska 
formen på huset och utgör en 
viktig del av byggnadens 
karaktär. Smidesräckena är 
enkla och typiska för tiden.   

 
 
 
 
 
Balkongfront i finkorrugerad plåt förekom ofta. Även släta 
balkongfronter var vanliga.  
 
 
 
 
 
 

 
Typiskt 30-tals småhus av enklare utformning. Det flacka taket, 
den kubiska formen och den strama fasaden är utmärkande för den 
funktionalistiska arkitekturen.    
 
 
 
 

 
 
Stort rektangulärt fönstret vid trappuppgången.   
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1950-1965 
Modernism 
 
Under 40-talet användes fortfarande de funktionalistiska formelementen, då kom vid sidan av de 
flacka taken också sadeltaken tillbaka. Fram till mitten av 50-talet, innan industrialiseringen av 
byggandet tar fart, platsbyggde man husen. Grannskap börjande bli ett ledord och tjockhus, smalhus 
och punkthus blev allt vanligare. Husen byggdes ofta i samlade enheter och parallellställdes i 
gynnsamma väderstreck. Efter andra världskriget gick byggandet relativt sakta och det skedde en 
tillbakagång till traditionella byggmetoder och material. Mot slutet av 50-talet introducerades nya sätt 
att bygga då man började transportera färdigbyggda huselement till arbetsplatserna (Boverket, 1996). 
 
Husen byggdes ofta under denna tid relativ smala och med fönster åt två väderstreck. Fasaderna 
spritputsades i mörka kulörer eller så var de klädda med tegel, ofta gult räfflat tegel. Flertalet av 1950-
talets villor kläddes med rött eller gult hårdbränt tegel vilkas färgskiftningar var mer levande och 
varierande. Inte sällan förekom det burspråk i vardagsrumsdelen, denna del av huset var också ofta 
förskjuten i förhållande till den övriga byggnadskroppen. Taken började täckas med betongpannor       
  
Detaljer: 

• Sadeltak med enkupigt tegel 
• Betongpannor, ofta mörka 
• Putsfasad, träfasad och tegelfasad 
• Grovputsad fasad med slätputs kring fönster 
• Markerad sockelvåning 
• Gult och rött fasadtegel 
• Fönster i två eller tre lufter 
• Fönster med förskjuten mittpost 
• Pivåhängda fönster 
• Dekorativa smidesdetaljer som exempelvis trappräcke och skydd vid franska fönster. 
• Sexkantiga fönster vid toalett och trapphus 
• Glasad entré 
• Släta eller sinuskorrugerade balkongfronter 
• Sidoskjutna balkonger 
• Mönstermurning runt fönster och entréer 
• Radhus och kedjehus i större omfattning 
• Fernissade trädörrar med etsade glas till trapphus 

 
 
Fönsterbåge med en luft och utanpåliggande smidesräcke 
(franskbalkong) är typiska detaljer för 1950- och 60-talen. 
 
 
 
 
 

 
Den åttakantiga fönsterbågen är en 
mycket vanlig detalj.  Kring bågen 
sitter en tegelomfattning.  
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Burspråk i tegel.  
 
 
 
 
 
 
Fönsterbågarna med asymmetrisk indelning med en liten och en stor båge 
är en vanlig typ (förskjuten mittpost).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entréportar med utskjutande tegelstenar som dekorativ 
portomfattning samt glasdörr med ramverk av fernissat trä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pivåhängt fönster i en stor båge flankerad av en 
fransk balkong med enkla smidesdetaljer. 
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1965-1975 (Rekordåren) 

enna period kännetecknas av det så kallade miljonprogrammet. Kortfattat innebar miljonprogrammet 

hus, 

.   

amellhusen var ofta uppförda i tre till fyra våningar med fasadelement av betong, ibland med yta av 

adhusen byggdes i två våningar med fönster åt två håll. Fasaderna var klädda med trä i kombination 

illorna byggdes med kombinationen av trä i gavelspetsen och tegel på nedre plan, vanligaste 

ade en 

riga detaljer: 
ment i enbart betong och betong med frilagd ballast. 

velröstet 

grönt eller brunmålade träfasader 

 (trähus) 

 

amellhus byggt 1970.  

d ballast 

Modernism  
 
D
en bostads- och bostadsbyggnadspolitik där förhoppningen var att det skulle byggas en miljon 
bostäder på 10 år (1964-75). Programmet innebar både byggande av lägenhetshus och fåfamiljs
uppemot en tredjedel av det senare (Björk, 2000). Detta innebar ett standardiserat byggande i stora 
samlade enheter. Specifikt för tiden är byggandet av de stora bostadsområdena med lamellhus och 
skivhus i stadens utkanter, men det byggdes också (något som ofta glöms bort) många katalogvillor
 
L
natursten. Fönstren var i stora enkla lufter med bågar i vit eller mörk kulör. Betongelementen 
lämnades även ofta i den naturliga färgen. Området Trasten i Gislaved har flera exempel på lamellhus 
och punkthus från 1970, några av dessa hus har sitt ursprungliga fasadmaterial kvar (yta av natursten) 
de andra har blivit tilläggsisolerade. 
 
R
med betong eller tegelfasader, snickerier och fasadträ var målat i mörka gröna eller bruna kulörer.  
 
V
katalogvillan av denna typ var på 1½-plan utan källare. Även mexitegel användes, också den i 
kombination med trä. Vid den ena gaveln var det mot slutet av perioden vanligt att byggnaden h
stor indragen balkong. Träet var mörkbrunt målat eller laserat. Fönster förekommer under denna tid 
både i mindre och större bågar i ett glas.      
    
Öv

• Fasadele
• Fasader av trä, tegel eller mexisten 
• Tegel på bottenvåningen och trä i ga
• Betongpannor 
• Mörkrött, mörk
• Mörkbruna laserade eller målade snickerier 
• Stora enluftsfönster 
• Kraftiga fönsterfoder
• Avsaknad av detaljer 
• Burspråk 

 

 
 
L
Byggnaden har typiska 
fasadelement med frilag
av natursten. Fasaderna avslutas 
mot det flacka taket med en bred 
takfot i plåt. Typiskt för tiden är 
också de fönsterfria 
gavelpartierna.  
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etaljbild av betongelement med yta av natursten (också 

 

tanpåliggande 
tparti 

 
tanpåliggande entréparti av betong. Insidan är klädd med 

970-talsvilla med gavelparti i mexitegel och träfasad på 

 
rupphusbebyggelse från 1970-talet. 

a med 

ålat 

enna typ av villa är vanlig in på 

D
kallad betongelement med frilagd ballast).  
 
 

 
 
U
balkong med fron
av korrugerad plåt och 
bärande sidostycken 
av betong.   
 
 
 

U
kakelplattor i mörkblå nyans. Träpartiet till vänster är 
original och aluminiumdörren har tillkommit senare (den 
har ersatt en träport).    
 
 
 
1
långsidan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
Nedre fasadpartiet på 
gavelspetsarna är klädd
mexitegel. Gavelspetsarna och 
långsidorna är klädda i mörkt m
trä. 
 
D
80-talet, ofta med en indragen 
balkong vid ena gaveln. 
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1975-2000 
Modernism, postmodernism och nymodernism 
 
Rekordårens bostadsbyggande 1964-75 möttes av en motreaktion och byggnationen av stora enhetliga 
och stereotypa områden avtog och bostadsproduktionen minskade. Inom villaarkitekturen fortsatte 
byggandet i samma utformning med grupphusbebyggelse inte helt olik den som uppfördes under 
rekordåren. Under 80-talet kom nya idéer och en reaktion kom mot den funktionalistiska 
byggnadsformen. Istället ville man anknyta till äldre traditionella uttryck och former vilket syns inom 
villaarkitekturen, det gula herrgårdshuset och den röda traditionella timmerstugan var vanliga 
förebilder, Stilen kallas postmodernism. Det kom också en mer traditionell form av stadsplanering 
tillbaka inom flerbostadshusen som ofta formade slutna kvarter med stenstaden som förebild. Viljan 
att anknyta till traditionell bebyggelse har avtagit något mot senare tid. Den nuvarande epoken 
benämns ”Nymodernismen” och präglas av en pånyttfödelse av funktionalistiska arkitekturen men 
likväl också av arkitekturstilar med traditionell koppling (Björk, 2000).          
 
Fortfarande under 1980-talet förekommer villor i 1½-plan med tegel, mexitegel på de nedre partierna 
och trä eller indragen balkong i gavelspetsarna. De mer moderna villorna under 1990 och 200o-talet 
byggs ofta med valmade tak klädda med svarta eller röda betongpannor. Fasaderna målas i 
traditionella kulörer såsom faluröd och herrgårdsgul med vita snickerier. Fönstren är ofta spröjsade 
med små indelningar. Både före och efter 1990 förekommer bostadshusen i traditionella former och 
ges bland annat stående panel med läkt och ibland dekorativa mittpartier i form av verandor och 
balkonger.  
 
De nymodernistiska villorna under 2000-talet har flacka tak, strama enkla fasader och fönster med 
stora lufter. Fönstren går ofta över hörn och ofta också från golv till tak. Vanliga färger är på fasaderna 
är vitt och grått. Reveterade fasader med ljusa kulörer är speciellt vanligt bland de funkisinspirerade 
villorna.   
 
Detaljer: 

• Industrialiserat byggande 
• Grupphus och lägenhetsbyggande 
• Fasadelement i betong 
• Stora enluftsfönster 
• Utanpåliggande spröjs 
• Fönster över hörn  
• Burspråk 
• Betongpannor 
• Plåttak  
• Glaserade tegelpannor 
• Oljat trä 
• Trä och puts som fasadmaterial 
• Stora balkonger 
• Friare byggnadsformer 
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Villa uppförd 2002 med stark anknytning till 
traditionella färger och former. Den typiska 
Herrgården har stått som förebild med sin gula 
fasad och vita snickerier. Spröjsningen av 
fönstren har skett på utsidan vilket också är en 
typisk detalj förden moderna tiden.    
 
 
 
 
 
 
 
V
a
g
m
m
(
m
 
 
 
 
 
 

illa uppförd 2002 med en arkitektonisk 
nknytning till svensk tradition. Här är det den 
amla allmogestugan som står för inspirationen 
ed faluröd fasad, vita snickerier och fönster 
ed en modern tappning av korsformad mittpost 

troligen utanpåliggande). Trädgården avskiljs 
ot gatan med en kallmurad stenmur av granit. 

Bild t.v.  
Lägenhetshus byggt ca 1991. 
Takgesimsen och hörnkedjorna 
avviker med sitt tegel mot övriga 
fasaden. Utförandet är 
historiserande och typiskt för den 
postmodernistiska arkitekturen.    
 
Bild t.h.  
Lägenhetshus byggt ca 1991 
Postmodernistisk fasad med 
burspråk och med det för tiden 
typiska gula och släta teglet.  
 

 
”Fönster över hörn” är en vanlig detalj  
som har funnits sedan 1930-talet.  
 

 
Pivåhängt fönster med utanpåliggande 
spröjs är en detalj som blivit vanligare. 
Här har en bortfallen spröjs avslöjat 
enkelheten hos det moderna fönstret.  
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Områdesindelning 
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Rödjan 
 
Området Rödjan är det nordligaste av Gislaveds 
bostadsområden och består mestadels av 
villabebyggelse från 1950- och 1960-tal, men 
rymmer även köpcentret Smålandia och 
vårdboendet Hemgården. Området kännetecknas av 
många uppvuxna träd och närhet till naturen. I de 
nordligare delarna av Rödjan är tomterna ganska 
stora. Den sydligare delen är tätare. Utmed Norra 
Nissastigen finns en del äldre villor från 30-talet. 
  
 

Karta över Rödjanområdet. Gatstrukturen kan liknas vid trädgårdsstadens 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Rödjan 
 
Sandbacken 8, Ljungvägen 22 
Villa i 1½plan med gul och räfflad 
tegelfasad. Detta typhus kommer från 
Landsbrohus och uppfördes under början av 
1960-talet. Det sexkantiga toalettfönstret och 
det hårt brända, gula teglet är vanligt 
förekommande i bebyggelse från den tiden. 
Fönstren är i två lufter och dörren är förvisso 
bytt men det fernissade träet är typiskt för 
tiden. Andra typiska detaljer är den 
utkragande fasaden och en nedfart för garage 
i källarplanet. 
 

 
 

 
Kvistbäcken 7, Grenvägen 1 
Egnahemsvilla i 2 plan. Mansardtak med 
betongpannor och fasader av träpanel. 
Byggnaden är uppförd någon gång kring 
1930 och sedan renoverad 1952. Huset följer 
övrig 20-30-talsbebyggelse på gatan i sitt 
formspråk men har fått 50-talsfönster och en 
takkupa. Fasaden har den utpräglade panelen 
med läkt och är gulmålad med vita foder och 
knutar. Ett liten detalj är den sista ”knycken” 
vid takfoten. 
 
 
 

 
 
 
 
Friden 1, Fridens väg 1 
På Rödjan finns ett antal villor av den här 
typen. De har en våning plus källare. 
Fasadmaterialet är stående träpanel och det 
flacka sadeltaket är belagt med 
betongpannor. Ofta ser grunden 
oproportionerligt hög ut i förhållande till 
övriga huset. Fönstren är indelade i två eller 
tre lufter. Huset på bilden är ett typhus från 
AB Svenska Trähus. 
 

Sandbacken, 1960-tal 

Egna hemsvilla på Kvistbacken, 1930-tal 

Typisk egnahemsvilla från 40-talet på Rödjan 
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Åviken 5, Åviksvägen 9  
Kubformat tvåvåningshus från 30-talet. 
Fasadmaterialet är stående träpanel, och det 
flacka tälttaket är klätt med röd plåt som 
imiterar tegelpannor. Villan är välbevarad i 
fråga om fönster och fasadmaterial. Ett i 
stort sett identiskt, fast blått, står på Åviken 
6. Detta har dock planplåt på taket. 
Signifikant för tiden är de flacka tälttaken 
och kubformerna, samt det lilla utstickande 
taket över entrédörren. Båda har byggts till 
med balkonger, men vid tillbyggnaden har 
man värnat kubens regelbundna form och 
låtit tillbyggnaden skjuta ut ur huset vilket 
lämnar hörnen fria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemgårdsgatan m.fl 
Hemgårdsgatan, Norra Storgatan och 
Fridens väg karaktäriseras av bebyggelse 
från 40 och 60-talet. Området utgörs till 
största delen av småhus i gult, räfflat tegel 
från 60-talet i 1-½ plan. Hus klädda med 
träpanel i 1 eller 2-plan från 40-talet utgör 
den andra stora delen.  
 
 

Typiskt funktionalistiskt präglat småhus, 1930-tal 

Fridens väg mot söder 

Åviken 6 
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Hemmet 1, Hemgårdsgatan 3, 
Blomstervägen 2 
Vid Hemgårdsgatan ligger serviceboendet 
Hemgården som gett namn åt gatan. 
Byggnaden uppfördes under början av 60-talet 
och är tillbyggd under 80-talet. De flesta av de 
gamla husen har rött tegel i löpförband i 
fasaden. Bara det som står mot Norra 
Nissastigen är putsat. 80-talshuset är putsat. 
Området kantas av välvuxen barr- och lövskog 
mot väster. Blomstergatan, Stolpgatan och 
Tallvägen utgörs av blandad bebyggelse från 
40, 50 och 60-talet, även någon enstaka villa 
från slutet av 20-talet förekommer. Villor med 
fasader klädda i träpanel med läkt i 1-2 
våningar från 40-talet är det vanligaste inslaget 
i området.    

 
 

Vilan 9, Norra storgatan 57 
Många av husen i området har genom åren 
genomgått stora förändringar vad gäller 
fasadmaterial, kulörer, fönster och dörrar, 
vilket tydligt har påverkat områdets karaktär. 
De vanligaste typerna av förändringar är nya 
verandor, fönster, dörrar och för byggnaden 
avvikande material. 
 
 
 
 
 

 

Hemgården 

Oproportioneliga verandor med asymetriska fönsterlösningar 
finns det många exempel av i både området och orten  
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Trasten och Gullvivan 
Trasten 
Trasten är en del i miljonprogrammet, husen är byggda i 
slutet av 1960-talet samt början av 70-talet och består av 
ca 408 hyreslägenheter fördelade på elva lamellhus och 
sex punkthus. Hälften av husen är på fyra våningar 
(inredd källare), de andra är uppförda i tre våningsplan. 
Vad som främst utmärker områdets karaktär är de 
välplanerade och stora grönområdena samt torgplatserna 
runt området samt de för tiden typiska punkt- och 
lamellhusen. Området har vid planering anpassats till 
den naturliga topografin och en stor mängd större barr- 
och lövträd finns bevarade.    
Arkitekt var Lars Stalin som också låg bakom 
Råslättområdet i Jönköping.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeringsmässigt är 
områdena starkt influerade 
av funktionalistiska ideer. 
Rekrationsplatser, 
lekplatser och 
trafikseparering några 
exempel 1960- och 70-
talens stadsplanemönster.   
Detta är speciellt vanligt 
när det kommer till mer 
storskaliga områden.  
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Centrum i Trastenområdet utgörs av en kulle med 
barrskog, buskar och stigar. Området har även 
flera bostadsgårdar med riklig vegetation. Vid 
sidan av gångstråken som letar sig igenom 
området finns på flera ställen bänkar, bord och 
sittplatser placerade i soligt läge. Det finns också 
kring lekplatserna små torgbildningar som har 
givits skydd mot vinden av buskage eller plank 
och bänkar med skärmtak som ger skugga och 
skydd mot regn. I förhållande till skola, centrum 
och andra sociala inrättningar är det nära och 
lättorienterat.       
 
 

 
 
 
Nummer 21, 19, 17, 15, 8, och 6 är lamellhus 
och har sitt ursprungliga fasadmaterial kvar. 
Dessa har rytmiskt placerade betongelement med 
yta av natursten i vitt och brunt och en sockel i 
målad eller omålad betong. Fasaderna kantas 
upptill av en fris i plåt, taket är av typen 
motfallstak. Samtliga lägenheter i dessa hus har 
utanpåliggande balkonger av betongelement med 
varierande kulörsättning. Fönsterbågar är i omålad 
aluminium förutom vid balkonger där både 
balkongdörrar och fönster har målade bågar av 
trä. Nr, 21, 19, 17, 15 har entréer av glasat 
regelverk av aluminium. Övriga har ett enkelt 
skärmtak.  
 
 
Punkthusen, 1, 3, 5, 7, 9, samt lamellhusen 2, 4, 
12, 14 och 16 har röda och gula tegelfasader efter 
en tilläggsisolering i slutet av 70-talet, dessa hus 
har i likhet med övriga byggnader fönsterbågar 
av aluminium. Flera av dessa är anpassade till 
terrängen med suterrängvåning.     
 
 
 
 
 

Trastens grönområde är välgenomtänkt men en stor del är idag 
igenvuxet av småträd och sly.  

Lamellhus. 1970-tal 

Punkthus 
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Gullvivan 
Området Gullvivan är likväl som Trasten byggt under tiden för miljonprogrammen i Sverige, husen är 
byggda 1969-72 och består av ca 156 bostadsrätter fördelade på fem lamellhus. Inom området finns 
också Gullviveskolan som är uppförd under samma tid men även tillbyggd vid flera tillfällen under 
senare tid. Områdets karaktär utgörs av 1970-tals stereotypa lamellhus som ligger samlade i fem stora 
enheter.  
 
 

 

Gullvivan 5, Linnégatan 17 
Byggnaderna har en tidstypisk arkitektur som är 
inspirerad av tidens rationella tankar. Taken är 
av typen pulpettak och fasaderna utgörs av 
betongelement med frilagd ballast eller gult, 
räfflat tegel. Fönsteraxlarna är ordnade med stora 
lufter. Balkongerna är indragna i fasaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gullvivans grönområde utgör i likhet med 
Trastens mest av vuxna tallar från sparad 
naturmark dock, betydligt mindre i antal. 
Området är öppet och platt även om 
byggnadskropparna bildar en innegård.        
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasad av betong element med frilagd ballast på Gullvivan  
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Karl-Johansgatan 
 
Området kring Karl-Johansgatan består, med 
några undantag, av blandad villabebyggelse. Den 
södra delen är sist etablerad med grupphusbyggda 
katalogvillor i 1-plan från 1960-talet. Områdets 
mellersta delar är främst bebyggda under 40- och 
50-talet men består också av 20- och 30-
talsbebyggelse. Den norra delen av området består 
främst av sent 30-tal och 40-talsbebyggelse. 
Områdets karaktär är de relativt stora och 
varierande husen i flera plan med välvuxna 
trädgårdar, nämnvärt är även den allé som löper 
längs stora delar av Karl-Johansgatan och ger 
området egenhet, avskärmning och trevnad. 
Området har en central placering med närhet till 
både natur och centrum.  
 
Området bjuder på en rad olika byggnadstyper. Många av dessa har ritats och uppförts under ledning 
av byggmästare S W Johansson. Johansson har varit mycket varierad i sitt byggande då han följt både 
efterfrågan och stil.  
 
 

Karl-Johansgatans gatunät 
är uppbyggt som tidstypisk 
trädgårdsstad.  
 
Planeringsmässigt var 
Trädgårdsstaden  vanligt 
mellan ca 1910-45 
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Typisk bebyggelse och karaktär på Karl-Johansgatan 
 

 
Storken 6, Norra Långgatan 31 
Egnahemsvilla byggd 1932 och ritad av 
Johansson. Byggnaden är relativt välbevarad. 
Mansardtaket, frontespisens och burspråkets 
placering i sidled, panelen med läckt samt 
tvåluftsfönstren med sex glas är några 
exempel på vanliga signalement för tiden. 
Byggnaden har underhållits med rationella 
materialval vilket har medfört att karaktären 
är bibehållen. Vid tiden för uppförandet 
innehöll bostaden två lägenheter. Idag 
fungerar byggnaden som ett enfamiljshus.   
 

 

Tranan 3, Karl-Johansgatan 55  
En modernistisk flerfamiljsvilla, byggd 1946 
av S W Johansson.  Byggnadens sadeltak är 
täckt med tegel och har en centralt placerad 
takkupa. Fasaden är stram utan detaljer. 
Fönstren är ordnade i fasadlivet och har två 
lufter. Byggandes mittparti har ett stående 
rektangulärt fönster, spröjsat i sex stora glas 
vilket ger ljus åt trappuppgången. Det från 
fasaden utskjutande entrétaket tillhör 
byggtiden, dock inte porten. Bygganden 
innehåller sex lägenheter varav två 
vindsvåningar.  
 
 
 
 
Oxen 5, Regeringsgatan 31 
Prästbostaden på Regeringsgatan är uppförd 
1922 efter ritningar av Joel Lundberg. 1940 
skedde en ombyggnad av entrépartiet. 
Takkupan förlängdes vid denna tidpunkt till 
en frontespis med dörr och utanpåliggande 
balkong. Byggnaden har tegeltäckt 
mansardtak, gulmålad panel med läkt och 
vita snickerier. Byggnaden fungerar ännu 
idag som prästbostad.     
 
 
 
 

 

Fasad mot öster 

En av de bäst bevarade egnahemsvillorna i området

Fasad mot norr 
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 Allén utmed Karl-Johansgatan bidrar till en 
spännande gatubild då den döljer husen i 
kvarteret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oxen 9, 10, Högåsstigen 10, 12 
På Karl-Johansgatans södra del, samt 
Högåsstigen övergår det varierande 
bostadsområdet till ett mer enhetligt område 
med grupphusbebyggelse från 60-talet. Husen 
är typiska för tiden med sitt nedre parti i 
mexisten och gavelparti i mörka kulörer. 
Villorna är uppförda i 1-plan med sadeltak 
och ligger vridna på tomten med ordnade 
avstånd från varandra.     
 
 
 
 
 
 
 
Staren 10, Förstadsgatan 2 A-E 
Lägenhetshus vid korsningen Norra Storgatan/ 
Förstadsgatan byggda 1989. Husen är i två 
våningar med stora uterum och balkonger. 
Fasader i trä och sadeltak med betongtegel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karl-Johansgatan mot norr vid korsningen med Paradisgatan 

Olikfärgade rösten på annars likadana hus är en typisk detalj i 
gruppbyggda områden 
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Kulturhistoriskt intressant bebyggelse 
 
Tomten 5, Karl-Johansgatan 22 

Flerbostadshus byggt och ritat av 
byggmästare S W Johansson 1928 i 
nyklassisk stil.  
 
En hel del av de klassicerande dragen finns 
kvar. De ändringar som har gjorts är att 
fönster, dörrar och takmaterial bytts ut. De 
nya fönstren är pivåhängda och har vita 
bågar. Tidigare var det tvåluftsfönster med 
tre rutor i varje luft. De små fönstren var 
krysspröjsade. På taken ligger svarta 
betongpannor där det tidigare låg rött 
lertegel (Larsson 080816). Taket är 
tidstypiskt gavelvalmat och läng takfoten 
går en kraftig takgesims som viker runt 
hörnet och markerar knuten. 

 
Fasaden är uppbyggd av Leantegel och det 
yttre skiktet är av betongputs. Detta skikt har 
börjat vittra bort lite och är i behov av 
underhåll, framförallt sydfasaden. Dekoren är 
tidstypiskt klassicerande med tallriksrosetter 
och girlanger. Hörnen markeras med 
slätputsade pilastrar.  
 
På taket finns två takkupor i plåt med en 
väldigt speciell elipsform. Dessa är 
oförändrade sedan byggnadens uppförande 
och skänker huset egenhet.  
 

 
Kulturhistoriska Kommentarer 
 

Byggnaden är ett gott exempel på flerbostadshus från 20-
talet i Gislaved. I material och form följer det de rådande 
stilidealen. Huset har genomgått en del förändringar men 
dessa är i stort reversibla. Takkuporna är synnerligen 
ovanliga och är ett omistligt kännetecken för byggnaden. 
Huset har ett arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde, 
men är i behov av visst underhåll. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 
3 kap 12 § PBL. 

• Bevara särskilt takkuporna och fasaddekoren. 
• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en 

återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(tex takmaterial, dörrar och fönster).  Dekorativt takfönster, 1920-tal  

Slätputs och spritputs skapar dekoren i fasaden. 

Bygglovsritning från 1928 (kommunens arkiv) 
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Tomten 6, Västergatan 7 

Flerbostadshus byggt och ritat av 
Byggmästare S.W. Johansson 1930. Idealen 
är de samma som på Tomten 5, med putsade 
fasader, girlanger och tallriksrosetter samt 
en kraftig takgesims. Huset har 
originaldörrar och fönster, sånär som på ett 
fönster på norrfasaden och ett fönster på 
östgaveln. Fönstren kring entrédörren och 
balkongdörren är mycket dekorativa med 
sina täta spröjsar. På taket låg tidigare rött 
lertegel, nu svarta betongpannor. Balkongen 
hålls upp av kolonner som ramar in entrén. 
Räckena kring balkongen och entréverandan 
är av gjutjärn. 

 
 

 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset är välbevarat i form och material. Speciellt originalfönstren och 
dörrarna har ett stort värde. Byggnaden har klassicerande detaljer vilket 
är typiskt för de arkitekturströmmar som rådde i landet vid tidpunkten för 
byggandet och är uppförd i tidstypiska material. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Typiskt 1920-talsfönster, ovan en 
dekorativ stuckatur. 

Västergatan 6, fasad mot norr 
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Mårtensgatan 
 
I området kring Mårtensgatan ligger främst 
industrier från olika perioder under 1900-talet, 
men även samhällets hembygdspark, några 
bostäder, lite butiker samt tre bensinstationer. 
Vägen har blivit lite av en smitväg mellan Södra 
Storgatan och Centrumrondellen. Platsen ger ett 
lite brokigt intryck genom att rymma så många 
olika verksamheter. 
 
I området finns välbevarade industribyggnader 
samt bebyggelsen i hembygdsparken. 
 
 

Karta över Mårtensgatan 
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Typisk bebyggelse och karaktär på Mårtensgatan 
 
 

Den del av kvarteret som de flesta förbipasserande 
kommer i kontakt med är ICA-kvantums långsträckta 
och stängda fasad utmed Järnvägsgatan. Huset är 
byggt i prefabricerade betongelement som 
spritputsats. På sadeltaket ligger betongpannor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Längs Mårtensgatan ligger flera industribyggnader. 
Vägen är ganska bred och har ingen trottoar eller 
cykelbana. Typiska byggnadsmaterial är tegel och 
plåt. 

 

 

 

 

 
Tingsholm 8, Mårtensgatan 4 

I den nordligaste delen av området finns ett 
bostadsområde med ett tiotal villor. Många är av 
ålderdomlig karaktär men ofta lite tillbyggda.

På Mårtensgatan går mycket tung trafik, både sådana 
som ska till industrierna längs vägen och sådana som 
bara ”genar” genom området. 



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 38 av 141  

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

Tingslätt 13, Mårtensgatan 12 
 

Sadeltaket är klätt med grön planplåt, fasaderna av 
murat rött tegel och Byggnaden har stora 
spröjsade fönster och en centralt placerad stor 
teglad takkupa. Därtill kommer 4 mindre takkupor 
i plåt. Lumia Nordens industrilokal byggdes 1915 
och är välbevarad och hänsynsfullt tillbyggd och 
renoverad. Från början var det tänkt att bli 
Gislaveds andra gummifabrik. Av diverse olika 
anledningar, såsom dödsfall, sviktande konjunktur 
på grund av kriget och rena påtryckningar från 
bröderna Gislows konkurrerande verksamhet kom 
dock inte fabriken riktigt till skott. Verksamheten 
och fastigheten såldes redan vid årsskiftet 1917-1918 till 
Svenska Gummifabriks AB, som efterhand gjorde om fabriken 
till ett väveri (Claesson 1993).  

 

Huset har goda proportioner och välgjorda detaljer. 
Byggnaden har två dekorativa gesimser, en strax under den 
övre fönsterraden och en vid takfoten. Fönstren är i 
originalutförande med fönsterramar och spröjs i gråmålat trä. 
1915 byggdes det stora huset och flygeln till väster samt ett 
litet mellanparti med en hög skorsten som nu är borta. Sedan 
dess har huset byggt till två gånger. Ritningarna för 
tillbyggnaden från 1939 är gjorda av KF:s arkitektkontor och 
signerade Dag Ribbing. Han ritade den östra delen, som går i 
liv med huvudbyggnaden. 1999 tillkom den stora lokalen på 
östsidan, mot Mårtensgatan. Den stora takkupan på byggnaden 
är också tillbyggd senare, som ett restaureringsprojekt. 
Originalbyggnaden, hade en sådan takkupa som försvunnit vid 
tidigare restaureringar av taket. Alla tillbyggnaderna förhåller 
sig väl till originalbyggnaden.  
 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset har såväl ett konstnärligt som arkitektoniskt värde på grund av sina välgjorda detaljer. I 
egenskap som en av de äldsta industribyggnaderna i samhället innehar även byggnaden ett stort 
samhällshistoriskt värde. Byggnaden är miljöskapande och en viktig beståndsdel av Gislaveds 
industriella kulturlandskap.  
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

Originalbyggnaden från 1915. 

De spröjsade fönstren i originaldelen, med 
båge och murad dropplist i överkant, håller 
hög arkitektonisk kvalitet
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Lådan 1, Mårtensgatan 29 
Ställverksbyggnad 
Ställverksbyggnaden vid centrumrondellen är ritad 
för Gislveds-Köpings energi 1953.  Ritningarna är 
utförda av KF:s arkitektkontor genom Dag 
Ribbing.  
 
Byggnaden är av hög kvalité och har inte 
genomgått några större förändringar till det yttre 
genom åren. De nämnvärda förändringar som 
emellertid har skett är tillbyggnaden som rymmer 
en hiss vid det södra gavelpartiet. Denna tillkom 
under 90-talet. Tidigare var där en gjutjärnstrappa. 

 
 

Arkitekturen är stram med ordnade fönsteraxlar 
och släta ytor utan några onödiga detaljer. 
Sadeltaket är täckt med enkupigt lertegel och 
fasaden är homogent byggd med rött tegel. 
Fönsterbågar är målade vita. Byggnadskroppens 
norra och södra parti integrerar i varandra genom 
fasad och tak men åtskiljs genom förskjutning i 
sidled.     
 
Originalritningarna rymmer Gislaveds vapen, där 
tanken var att vapnet (bägaren och fatet) skulle vara 
placerad ovan entrén mot söder, detta blev dock 
inte verklighet. 
 
Något som är återkommande för arkitekten är 
pelaren vid entrépartiet som exempelvis också går 
att finna på partier av gamla gummifabriken.      
 
Den strama fasaden bryts dels ovanför fönstren där 
teglet är ställt på högkant men också vid fasaden 
övre del där teglet ställts på högkant med en svag 
lutning utåt. Detta harmoniserar mötet mellan vägg 
och tak. Notera även fönstren vid entrépartiet som 
är sneda i överkant och de tidstypiska enkla 
smidesräckena.  
 
 

Kulturhistoriska kommentarer  
 
En industribyggnad från 50-talet med mycket enkla detaljer och ett subtilt formspråk. Likt Ribbings 
version av Hotell Nissastigen har även denna byggnad ett starkt materialmässigt uttryck. Byggnad har 
genomgått få förändringar över tid. 
 
Rekommendationer för bevarande 
 

• Inget utöver PBL 3 kap. 10 § 

Ställverket var en av Ribbings sista byggnader i Gislaved

 Detaljbild på entrén. Lägg märke till fönstret på andra      
våningen. 
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Hembygdsparken, Mårtensgatan 9 A och B 
 
Gislaveds hembygdspark innehåller ett antal hus 
från 1700- och 1800-talen med lokal förankring. De 
flesta är ditflyttade, men tingstensstugan har stått där 
sedan 1845. Byggnaderna skapar tillsammans med 
gärdsgårdar och träd en trivsam friluftsmuseal miljö.  
(www.gislaved.se). I parken ligger också Johan 
Orres stuga som erinrar om en person vars gärningar 
har satt tydliga spår i Gislaveds historia, inte minst 
genom Johan Orreskolan.   
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Samtliga byggnader är väl underhållna och utgör 
goda exempel på den lokala byggnadstraditionen, 
detta är av stort pedagogiskt värde. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är sådana byggnader som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 

• Vid större ombyggnads- och underhållsarbeten bör det ställas krav på att särskilt antikvarisk 
sakkunnig medverkar. 

 

 
 
 
 
 

 

Gislaveds hembygdspark 
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Gamla Henja  
Gamla Henja består, med undantag av ett fåtal lägenhetshus, av 
blandad villabebyggelse. Området har utvecklats i symbios med 
industrierna i Henja och Gyllenfors. Gamla Henja har förutom 
olikt gestaltade hus med olika kulör- och materialval, även olikt 
uppbyggda gatunät, sammanbundna med de strålgator som 
mynnar ut från Balderstorget. Området blir genom strålgatorna 
lättorienterat. I utkanten mot västra och norra delen möter 
området landsbygden på ett harmoniskt sätt. Den låga 
villabebyggelsen kantas i dessa vädersträck av ängsmark, skog 
och en lantgård. Mot öster ligger enfamiljshusen dikt an mot 
industrierna och vittnar om det nära sambandet mellan industri 
och boende. De äldsta kvarvarande husen härstammar från 
början av 1900-talet. Inom området finns det också ett mindre 
antal byggnader från 20-talet, därefter kan man se en ökning 
inom varje årtionde fram till 1960 och1970-talen då området 
expanderade som mest. Stora delar av området kännetecknas av 
sin småskalighet. Utmed en gata kan det finnas fyra hus av en 
typ, fyra av en annan och fem av en tredje. Det ger intressantare gaturum än de grupphusbebyggelser 
som byggts i områdets nordliga utkant.  
 
Gamla Henjas stora styrka är dess blandning. Husen har olika stil och härstammar från olika 
tidpunkter, vilket ger intressanta gaturum. Variationen, både vad gäller ålder och stil, samt 
småskaligheten som finns i området är värd att bevara. 
 

Karta över Gamla Henja 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Gamla Henja 
 

Magne 11, Henjavägen 5  
20-tals villa på Henjavägen, byggnadens sadeltak 
är täckt med lertegpannor och fasaderna är 
beklädda med stående panel med läkt. Fönsterfoder 
och knutar är målade vita och den övriga fasaden 
gult. Fönstren är små och spröjsade i 20-talsstil. 
Byggnaden har dock inte bevarats i sitt 
ursprungliga utförande utan snarare återrenoverats. 
Liknande villa med samma färgsättning finns på 
Solhemsgatan, bägge utgör, trots tillbyggnader, bra 
exempel på byggnader från tiden och visar på en 
kontinuitet i området. 
 

 
 

Froste 19, Västra Ringgatan 6 
Enfamiljsvilla på västra Ringgatan, huset är uppfört 
i 1½-plan med källare och byggt 1961. Sadeltaket 
är täckt med svarta betongpannor och fasaderna är i 
hårdbränt, rött tegel, som ger liv åt fasaden. På 
gavelsidan leder en smal väg ner till garaget i 
källaren. Den här typen av bostadshus har en 
relativt stor utbredning i området och återfinns ofta 
i samlade enheter.   

 
 
 
Kring Solhemsparken ligger radhus från 60-talets 
första hälft. Dessa utgör parkens väggar. Det finns 
tre olika sorters radhus, en sort i norr, en i väster och 
en i syd. Åt öster ligger mexitegelvillor som ansluter 
till bostadskvarteret öster om parken. Husen på den 
västra och norra sidan av parken är typhus från AB 
Svenska stenhus i Skövde. Dessa är byggda i 
betongelement, med målade betongfasader och taken 
är flackt lutande och asfaltpappklädda. På den norra 
sidan har husen en innergård på framsidan som sluts 
av garaget. De västra husen är lite högre och har en 
källare.  
 
På parkens södra sida har Radhusen en annan 
karaktär med större lutning på sadeltaken och 
tegelfasader. Dessa hus är ritade av arkitekten 
Rudolf Hall. Samtliga hus kring parken har ett 
huvudsovrum och två mindre. 

Ett av de äldsta bevarade husen på Gamla Henja 

Solhemsparken, enkelt utförd med gräsmatta, några 
tallar och en lekplats 

Parkens ”väggar” utgörs av 
radhus från 60-talet 
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70-talsbebyggelse 
Norr om Marielundsgatan/norra ringen är Gamla Henja varken särskilt gammalt eller heterogent 
längre. Området karaktäriseras istället av 3-4 olika sorters hustyper, alla byggda på 70-talet som var 
och en tar upp stora områden.  
 

Edda 3, 4, 5, drottgränd 6, 8, 10 
I området mellan Holmengatan och Östra ringen 
ligger villor av radhuskaraktär i 1½ plan med 45 
graders sadeltak. Villorna är typhus ritade av Bengt 
Blasberg och Henrik Jais-Nielsen. Första våningens 
fasad utgörs av tegel och röstet har träpanel vilket är 
typiska drag under 70-talet. Fönster och fönsterfoder 
är karaktäristiskt mörkbrunt laserade. Gatorna som 
dessa hus ligger utmed är planerade efter SCAFT-
metoden, vilket också är typiskt 70-tal. 
 
 
 

 
 
 

Heimdal 1,2, 3, 4, 5, Norra ringen 12-20 
70-tals katalogvillor på rad vid Norra Ringvägen. 
Byggnaderna är grupphusbyggda och i 1½-plan. 
Fasaderna är av träpanel målade i varierande kulörer. 
Gatumönstret härstammar förmodligen från en 
tidigare stadsplan där en ringled var tänkt att ringa in 
hela Henjaområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draken 12, Marielundsgatan 25 
Mellan Östra ringen och Östergårdsgatan ligger låga 
enplansvillor med flackt lutande pulpettak. På vissa 
av dem har huset byggts in för att se helt platt ut. Den 
liggande träpanelen förstärker husens horisontella 
riktning ytterliggare och gör att även dessa hus känns 
lite som radhus. Husens har färgsatts individuellt, 
ibland med starka färger, vilket livar upp och stärker 
områdets heterogenitet. 
 
 
 
 
 

Grupphusbebyggelse från 70-talet 

Ungefär samma hustyp, fast annan stadsplanering 

Enplansvilla från 70-talet med platt tak. 
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Flerbostadshus 
 

Balder 1, Henjavägen 6 
Vid Balderstorget utmed Henjavägen ligger 
detta flerbostadshus. Huset byggdes som 
pensionärshem under 50-talet och tjänar ännu 
idag detta syfte. Utformningen på fasad och 
fönster är ett vanligt inslag i Gislaved från 
denna tid. Det räfflade, gula teglet och de 
sexkantiga fönstren går att finna i kombination 
på många flera byggnader i samhället.    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Katedern 1, Henjavägen 52 A 
Nordöstra delen av gamla Henja avslutas med 
lägenhetsområdet Katedern. Området 
uppfördes i sin helhet under början av 80-talet 
och innefattar idag omkring 120 lägenheter, 
fördelade på tolv byggnader med 2, 3 och 4 
rums bostäder. Byggnaderna har två etager med 
balkong på övervåningen och uteplats på 
nedervåningen. Sadeltaken är flacka och täckta 
med tvåkupiga betongpannor. Fasadmaterialet 
är gult tegel i de nedre partierna av byggnaden 
och röstena täckta med mörkt målad träpanel. 
Området är bilfritt och angörs genom dess 
parkering. 
 
 
 
 

 
 

Flerbostadshus från 50-talet 

Flerbostadshus från 80-talet 
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Nya Henja 
 
I Nya Henja består bebyggelsen till största delen av 
radhus, villor och flerfamiljshus byggda på 1980-talet. 
Huvudgenomfarten är Odengatan som löper genom 
området och förbinds genom grengator med 
respektive kvarter. Områdets norra del kantas av skog 
och i den sydvästra delen ligger Gyllenforsskolan som 
ansluter till Gamla Henja. Södra och sydöstra delen 
Nya Henja avslutas av en skogsdunge följt av Henja 
Industriområde. Signifikant för Nya Henja är att 
tomterna här är betydligt mindre och husen står 
betydligt tätare än i övriga Gislaved. Som en 
jämförelse kan nämnas att utmed Södra Storgatan 
finns 11 tomter mellan Radhusvägen och 
Trädgårdsgatan. Det är en sträcka på 180 meter. På 
Slåttervägen i Nya Henja finns 20 tomter på 
motsvarande vägsträcka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Karta över Nya Henja. Notera hur tätt husen står placerade. 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Nya Henja 
 

 
Bärnstenen 1, Odengatan 17 
Flerfamiljshus uppförd omkring 1990. 
Fasadmaterial är ljusgult målat trä och ljusrött 
tegel. Bebyggelsen ligger tätt utan avskärmade 
uteplatser. Sadeltaken är klädda med 
betongpannor. Området är bilfritt, parkering för 
samtliga boende finns samlat i områdets 
utkanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Villa i 1 ½-plan och radhus i 2-plan, på 
Bondegatan. Gatorna är täta och kulörerna på 
husen är många och varierande, detta är något 
av Nya Henjas karaktärsdrag.  Bebyggelsen har 
i området mycket träfasader med stående panel 
med läckt, taken är nästan genomgående täckta 
med tvåkupiga betongpannor. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Byalaget 1, Bygatan 8 
Området kring Bygatan och Rotegatan präglas i 
de inre delarna av låga radhus med små 
uteplatser som inramas av de karaktäristiska 
förråden vars tak binds samman med husens. 
Hus av detta slag finns byggda på flera ställen i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 

Tegel och trä i blandning var vanligt kring 1990 
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Granaten 2, Granatvägen 1, 3, 5, 6 
Parhus i två våningar med ljusgult målat trä i 
fasaden. Fönstren är ospröjsade och små. Knutar 
och fönsterfoder är vitmålade. Taken täcks av 
tvåkupiga röda betongpannor. Området angörs 
genom sin parkeringsplats och bland husen är det 
förbjudet att köra bil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rågen 6, Skiftesgatan 35 
Lamellhus i två våningar. Fasadmaterial är träpanel 
målad i röd oljefärg. Samtliga boende har bilen på 
nära håll med eget garage framför entrén till den 
privata innergården på framsidan. Fönstren har 
mörka omfattningar och är ospröjsade. Taket är 
täckt med betongpannor. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Bostadsområdet angörs genom parkeringen, för att 
underlätta för den bilburne hyresgästen. 

Genom att ställa parkeringen framför huset bildas en privat 
innergård på framsidan 
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Henja Industriområde 
 
Henja industriområde är ett typiskt industrilandskap 
som började etableras under 1970-talet. Området är 
indelat i stora industritomter med en nuvarande yta 
på omkring 74 ha (både bebyggda och obebyggda 
fastigheter), byggnaderna är uppförda i betong- eller 
plåtkonstruktioner. Området speglar Gislaveds 
industriella utveckling från 70-talet och framåt med 
större och tyngre industrier. Inom området ligger 
även Bil 70 (gamla Continental).  Intill ligger 
villaområdena Gamla och Nya Henja. 
 
Bil 70 har såväl ett historiskt, symboliskt, 
byggnadstekniskt och industrihistoriskt värde, det är 
en märkesbyggnad för Gislaved. 
 

Henja industriområde 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Henja Industriområde 
 
 
Industriområdet sett från Hagagatan på Gamla 
Henja. Industrierna och byggnaderna ligger 50 
meter från varandra på var sin sida om 
Henjavägen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hugin 7, Hagagatan 13 
Flera bilhallar ligger i området. Av dessa är 
flertalet uppbyggda i plåt och glas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oden 11, Baldersvägen 38 
Denna industri utmed Anderstorpsvägen är 
byggd 1998. Gulputsade lättbetongelement i 
fasaden och flacka sadeltak. Den är ett exempel 
på att det fortfarande byggs industrilokaler för 
produktion i området. Det finns fortfarande 
obebyggda tomter inom området. 
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 
Göta 2, Reftelevägen 1 
Bil 70 
 
Industribyggnad, platt tak, tegel- och 
betongfasad. Byggnationen av däckfabriken 
Bil 70 påbörjades 1969 och byggnaden ritades 
på Gummifabrikens ritkontor i Gislaved av K-
G Edenborg och hans medarbetare, bl.a. Carl 
Melin.  
 
Bil 70 anpassades helt till 
löpandebandproduktion, därav dess långsmal 
form. Produktionsprocessen av däck var i stort 
sett linjär genom byggnaden. Byggnadens 
stomme är av betong och stål som bildar ett 
pelar-balksystem och på de publika sidorna 
utmed Anderstorpsvägen och Reftelevägen 
har byggnaden klätts med rött tegel i 
löpförband. Baksidan mot skogen har 
lättbetongfasader. (Mann 2003) 
 
Byggnadens form är typisk för efterkrigstidens 
industribyggnation. Arkitekterna har förlitat 
sig helt och hållet på elektronisk belysning för 
att slippa anpassa produktionen till fönstrens 
placering och all produktion sker i markplan 
för att underlätta transporterna. (Mann 2003) 
 
Sedan byggnationen har Bil 70 byggts till vid 
olika tillfällen och hela byggnaden sträcker sig 
nu 640 meter utmed Anderstorpsvägen. Dess 
29 meter höga höglager i betongelement med 
frilagd ballast är Gislaveds mest synliga 
landmärke. 
 
För mer information om byggnaden, se 
Hjalmar Manns artikel i Kulturmiljövård 
1/2003: Däckfabriken i Gislaved - Hur 
förvaltar vi det industrihistoriska arvet (Mann 
2003) samt hans examensarbete 
Återanvändning av moderna 
industribyggnader – Däckfabriken i Gislaved 
som exempel (Mann 2003-2). 
 

Fasaden utmed Anderstorpsvägen och höglagret 

Höglagret sett från korsningen Regeringsgatan/Långgatan, ca 
1½ kilometer från själva byggnaden 

Byggnaden sedd från luften. (Mann 2003) 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde då däcktillverkningen varit Gislaveds största näring 
under 1900-talet. Bil 70 är ett för Gislaved viktigt landmärke. Dess monumentala tegelfasad utmed 
Anderstorpsvägen har ett kulturhistoriskt värde som exempel på storskalig 60- och 70-tals 
industribebyggelse. Höglagret är Gislaveds mest synliga byggnad och en viktig del av Gislaveds 
skyline. Sammantaget har byggnaden ett stort kultur- och industrihistoriskt värde. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 
 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 10 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  
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Karta över Mossarpsområdet 

Mossarps industriområde 
 
Mossarpsområdet bebyggelse består till stora delar 
av Industri- och handelsbyggnader. Byggnaderna 
är enkla såväl som strama i sitt utförande och 
fasadmaterialen utgörs till stora delar av plåt. 
Industrierna ligger på rad längs 27:an och blir 
därmed det första man möts av om man kommer 
som besökare österifrån.  
 
Vid gränserna till Henja by och Henja 
Industriområde finns också utspridd 
villabebyggelse samt ridskola och 
brukshundsskola.   
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Fasad mot öster 

Fasad mot väster 

Typisk bebyggelse och karaktär i Mossarps industriområde 
 
 

 
Mossarp 1:33 Stegvägen 1 
Brandstationen 
 
Byggnad med fasadtegel uppförd i slutet på 1980-talet. 
Pulpettaken är klädda med betongpannor. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Mossarp 1:35 Stegvägen 8 
Beijer Byggmaterial 
 
Byggvaruhandel i plåt uppförd 1988. Den stora 
genomfarten genom hela byggnaden gör att såväl 
hemmasnickaren som lastbilarchaufförer kan lasta av och 
på sitt byggmaterial under tak. 
 
 
 
 
 

 
 

Mossarp 1:31, Anderstorpsvägen 27 
Ridskolan 
 
Villa uppförd ca 1910.  
Byggnaden är relativt välbevarad, ungefär hälften av 
fönstren är utbyta mot moderna fönster i traditionell 
tappning. Fasadpanelen med dess breda läkt är intakt. 
Verandan är ålderdomlig med blåsta glas infattade i en 
dekorativ spröjsning.  
 
Till gårdsenheten hör paddock mm., ladugård och 
maskinhall. I anslutning ligger också övningsbana för 
brukshundsklubben.    

 
 

Fasad mot väster 
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Karta över Henja by 

Henja By 
 
Hult och Henja by ligger i lantlig miljö med öppna 
landskap och mestadels lövskog. Storvuxna ekar, 
stenrösen och den öppna betes- och odlingsmarken 
ger området dess karaktär. Bebyggelsen består av 
trähus i traditionell stil, de äldsta från omkring 1850 
och de nyaste från 2000-talet. De äldre husen och 
gårdsmiljöerna ger byarna en historisk förankring 
och är miljöskapande för området. 
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Fasad mot öster 

Norra gaveln 

Typisk bebyggelse och karaktär i Henja by 
 
 

 
Anderstorp-Hult 1:6, Hult 16 
Äldre parstuga i 1-plan med vind, troligen 
tillkommen omkring 1850.  Byggnaden har ett 
flackt sadeltak täckt med tegel. Fasaderna är 
vitmålade och klädda med stående panel med läkt. 
Under 60-talet har byggnaden byggts ut på 
baksidan så den ursprungliga planlösningen och 
yttre karaktären har förändrats.   
 
 
 

 
 

Henja 3:25, Henja by 35 
Villa i 2-plan uppförd 1908. Byggnaden har 
genomgått stora fasadförändringar under 1960-
talet. Tidigare hade byggnaden liggande spont som 
fasadmaterial samt tidstypiska fönster med 
korsformad mittpost och byggnadsstilen påminde 
mycket om dåtidens snickarglädje.  Idag har 
byggnaden stående panel med läkt och en stor 
veranda med ovanliggande balkong 
 
 

 
 

 
 
Henja 3:22, Henja by 20 
1½.-plans villa uppförd 1988. Byggnaden har 
tidstypisk indelning av trä och fasadtegel. På 
sadeltaket ligger svart betongtegel. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fasad mot öster 
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Centrum 
Gislaveds centrum utgörs av en blandad bebyggelse 
från olika tider. Denna del av samhället karaktäriseras 
delvis av äldre bebyggelse från det sena 1800-talet 
med stora väletablerade träd och trädgårdar som ligger 
längs Södra Storgatan (Gamla Nissastigen). Men 
givetvis karaktäriseras också området av dess stora del 
av få- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus, handels- och 
offentliga byggnader samt sociala inrättningar. 
Kommunhuset, Sparbankshuset, Domusvaruhuset, 
Stadshotellet och kvarteret Gripen kring stora torget 
utgör det mer moderna karaktärsdraget av centrum. 
Centrumområdet av Gislaved har en lång tradition som 
handelsplats med gästgiverier samt administrativ 
ledning och har i en modernare tappning ännu denna 
karaktär kvar. Ytterliggare ett starkt karaktärsdrag för 
centrumområdet är Nissan med den gamla 
järnvägsbron samt den kuperade terrängen som till det 
stora utgörs av Gislavedsåsen.     
 
Området kring Stortorget är Gislaveds kommuns viktigaste offentliga plats och i centrumområdet finns 
många byggnader som är värda att bevara, både på grund av sin historiska betydelse för bygden och 
för att de har estetiska och konstnärliga särdrag. 
 

Karta över centrumområdet, området präglas av rutnätsplanerade kvarter
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Typisk bebyggelse och karaktär i Centrum 
 

Gamla Nissastigens (Södra Storgatan) 
välvuxna allé av barr- och lövträd är ett 
omisskännligt karaktärsdrag för Gislaveds 
centrum. Längs gatan löper stenmurar som 
avgränsar de stora tomterna. Dessa 
stenmurar tillsammans med grindarna är 
viktiga beståndsdelar i den samlade miljön 
av äldre bebyggelse och etablering. De 
berättar om gatans historia som samhällets 
huvudsakliga genomfartsled.  
 
Längs gatans västra sida ligger de stora 
villorna indragna från gatan som solitärer 
mitt på tomterna. Samtliga av dessa villor 
har byggts med höga gestaltningsmässiga 
ambitioner från sin tid. Husens placering 
på tomten, gestaltningsmässiga ambitioner 
och storlek är viktiga delar i Södra 
Storgatans karaktär. 

 
 
Järnvägsbron över Nissan som uppfördes 
1901 fungerar idag som gång- och 
cykelväg. Bron är ett minnesmärke över 
den försvunna järnvägen och utgör idag ett 
väl synligt inslag i den centrala delen av 
Gislaved. Därför är denna ingenjörsmässigt 
intressanta stålkonstruktion väl 
bevarandevärd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stortorget är en central mötesplats och en 
viktig knutpunkt i samhället. Kring torget 
finns bland annat hotell, kommunhus, 
bank, butiker och turistguide. Själva torget 
fungerar idag som parkeringsplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södra Storgatan med sina karaktäristiska ekar och stenmurar

Gamla järnvägsbron över nissan 

Stortorget mot sydväst  
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Torgparken har idag både välvuxen 
vegetation och ett vattenspel. En del av de 
äldre träden är från en tidigare allé, från 
tiden då Stationsallén var förbunden med 
Storgatan. Den förbindelsen försvann i 
samband med byggnationen av 
Kommunhuset 1972-73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det gamla Domusvaruhuset innehåller idag 
ett mindre köpcentra med matbutik, sko- 
och sportbutik mm. Till vänster det tidigare 
sparbankshuset som idag fortfarande 
fungerar som bankhus. 
 
Klockstapeln till vänster i bild är en 
knutpunkt och mötesplats i centrum.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stortorget mot sydöst 

Köpmangatan 
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Området kring Södergatan, Trädgårdsgatan och Oskarsgatan består generellt av fåfamiljshus från sent 
20- samt 30-tal, dock med undantag av ett antal senare tillkomna hus. Byggnadstyperna varierar främst 
mellan trähus, reveterade trähus och tegelhus i 2-plan. Fasaderna är ofta målade i ljusa kulörer. 
Området har också väletablerade trädgårdar    
 

 
Katten 9, Trädgårdsgatan 14  
Villa i 2 ½-plan uppförd i klassisk stil 
1929. Huset bär ett tegeltäckt mansardtak. 
Fasaden är putsad med en grov spritputs. 
Knutarna är rustika med stenimiterad puts. 
Fönstren är spröjsade i sex respektive nio 
glas och är av modern typ. Fasaden är 
symetriskt uppbyggd med en centrerad 
frontespis. Ovan huvuddörren finns ett från 
fasaden utskjutande entrétak.        
 
 
 
 
 
 
 
Längs norra Sofiagatan ligger 1920-
talsvillor i 2-plan på rad, huvuddelen med 
fasad av träpanel med läkt. De har 
frontespis samt mansardtak som är täckt 
med tegel. I vissa fall är takmaterialet 
utbytt till plåt.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Myran 4, Trädgårdsgatan 4  
Tegelvilla i 2-plan uppförd 1936. 
Byggnaden har sadeltak täckt med tegel. 
Fönstren i två lufter är typiska för tiden för 
uppförandet. Teglet är gult och räfflat samt 
kring ett fönster dekorativt murat 
utskjutande från fasaden till ett burspråk.  
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Bebyggelsen längs södra Lindvägen samt norra Gröna vägen består till huvuddelen av fåfamiljshus i 1 
eller 1½-plan. Norra delen av Lindvägen utgörs av flerfamiljshus, karaktäristiskt för hela området är 
det gula och röda fasadteglet och sadeltaken. En vanlig detalj är takkupa eller frontespis. Området har 
också väletablerade trädgårdar.   
 
 

Asken 10, Lindvägen 16 
Tegelklädd byggnad i två-plan uppförd 
1954. Byggnaden har utanpåliggande 
balkong i plåt. Sadeltaket är täckt med 
tegel. Fönstren har två lufter och 
byggnaden har det för tiden typiska 
sexkantiga fönstret.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pilen 8, Lindvägen 7  
Tegelklädd byggnad i 1½-plan uppförd 
1963. Entrédörren är av fernissat trä och 
fönstren är i två lufter. Vid gaveln skjuter 
en typisk och enkelt utformad balkong med 
smidesräcke ut från fasaden. Sadeltaket är 
täckt med glaserade lertegelpannor vilket 
ger dem dess glans. Dessa pannor är ett 
senare tillägg. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pilen 16, Gröna vägen 14 
Tegelklädd byggnad i 1½-plan uppförd 
under början av 50-talet. Taket är av typen 
sadeltak som täckts med tegel. Entrédörren 
är av fernissat trä, omfattningen till denna 
är av utskjutande tegelstenar. Fönstren är 
av den för tiden vanliga tvåluftstypen. 
Centralt placerad i fasaden finns en 
frontespis med utanpåliggande balkong 
som har dekorativt utformade 
smidesdetaljer. 
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Köpmangatan innehar bebyggelse från både äldre och yngre tid. Flera av de äldre husen har genomgått 
stora fasadförändringar under 1900-talet, ofta då genom tillfogande av stora butiksfönster på nedre 
plan, fönsterbyte och nya entréer.           
 
 

 
Krokodilen 21, Köpmangatan 9 
Lägenhetshus med butiker på nedre plan 
uppfört 1989. Fasaden är anpassad till den 
äldre omkringliggande miljön med stående 
panel med läkt och är målad grå med vita 
lister, fönsteromfattningar och 
fönsterbågar. Taket är täckt med tegel och 
är av typen sadeltak. Byggnaden ligger 
svängd längs Köpmangatan. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gripen 5, Köpmangatan 7 
Missionskyrkan är uppförd 1982 och BSV-
konsult AB Värnamo stod för den 
arkitektoniska utformningen. Byggnaden är 
uppförd i rödbrunt tegel i en modernistisk 
stil. Taksilhuetten stram med tak i olika 
nivåskillnader vilket bildar en modernare 
tappning av en basilikakyrka. Tidigare 
fanns en träkyrka på samma plats. Denna 
var uppförd i den för 1900-talets början 
vanliga panelarkitekturen som ännu idag 
präglar delar av centrum. Den gamla 
kyrkan byggdes 1917 och revs strax innan 
den nya byggdes på slutet på 1970-talet.  
 
 
Lugnet 3, Köpmangatan 18 
Garvargården från 1857 revs och 
återuppbyggdes i början på 1990-talet i 
samband med att hyreshusen på bakgården 
byggdes. Den byggnad som står på tomten 
nu är med andra ord bara 20 år gammal, 
men byggd i gammal stil. Den stående 
panelen och snickerierna har ljusa kulörer. 
Taket är täckt med tegel.  
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Haren 13, Köpmangatan 6, 8 mfl. 
Domusvaruhuset ritades av K-G Edenborg och hans medarbetare på gummifabrikens ritkontor och 
uppfördes 1963. Det fungerar även idag som köpcentra. Byggnadskroppen är stram med plant tak med 
motfallsfunktion. Överdelen av byggnaden är i plåt och skjuter ut från byggnadens nedre parti som är 
klätt med brunglaserade keramiska plattor. Byggnaden byggdes till 1969-70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gripen 10, Köpmangatan 1 
Sparbankshuset byggdes 1968 och ersatte 
då den gamla konsumbutiken. Typiskt för 
byggnadstypen och tiden är det flacka 
taket, fasadelementen i betong med frilagd 
ballast och de mörka aluminiumprofilerna. 
Solskydden ovan fönstren tillkom under 
2006.   
 
 
 

 
Fastigheten intill nya sparbankshuset är den del av den 
gamla konsumbutiken som finns kvar, byggnaden 
innehöll på nedre plan charkuteri. Den är ritad av Dag 
Ribbing vid KF:s Arkitektkontor 1938 och uppförd året 
därpå. Den tidigare konsumbutiken låg mer indragen 
från gatan än Sparbanken och lämnade därför de 
svängda balkongerna fria, en arkitektonisk detalj som för 
närvarande är förlorad. Byggnaden tilläggsisolerades 
1977 och fick då på fasaden mot gatan en 
panelimiterande plåtfasad. De övriga fasaderna är i gult 
tegel och fönsterdetaljer har brunlackerade 
aluminiumprofiler. 
 
 
 
 

 IOGT och Konsums gamla lokaler  på Köpmangatan 
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Från Köpmansgatan löper Ängsgatan som till 
stor del består av lägenhetshus byggda under 
senare delen av 1900-talet och några enstaka 
bostadshus från 30-talet som kraftigt renoverats 
under senare tid. Det finns också några enstaka 
fåfamiljshus från 1930-talet.  
 
Kvarteret Gripen (nedre bilden) som byggts i 
två etapper, det ena 2003 och det andra 2007 är 
idag ett kännetecken för Gislaveds centrum.  
 
Husen till vänster i bild nedan uppfördes 2003 
och karaktäriseras av det runda, plåttäckta, taket 
och de gula tegelelementen. Byggnaden har 
även vid knutarna så kallade ”fönster över 
hörn”. 
 
Punkthusen till höger i bild uppfördes 2007 och 
ansluter harmoniskt till kvarteret genom sina 
nästan identiska material. Gripenområdet 
innefattar omkring ett hundratal lägenheter.      
 
 
 

 
 

Ängsgatan mot söder 

Kvareteret Gripen (bild tagen från kommunhusets tak)
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Dalen: Dalen 7, 10, 11, Anderstorpsvägen 4 A, B, 6 A, B och Danska vägen 9 A, B 
Per Rudenstams arkitektkontor ritade 
de sex husen i parkmiljö nere vid 
Nissan 1972. Husen är effektivt 
planerade med ett trapp- och hisschakt 
som tillgodoser sex lägenheter per 
plan. 
 
Intressanta arkitektoniska detaljer är de 
rundade taken som lutar inåt. 
Tidstypiska detaljer är valet av plåt 
som fasadmaterial vilket man kan se på 
flera äldre hus som tilläggsisolerats 
ungefär samtidigt, samt det 
planeringsmässiga motivet med 
punkthus i park som genomförts 
väldigt konsekvent. 
 
 

 
Krabban 12, 13, 14, 15 
I tävlingen om nytt kommunhus hade 
vinnaren, Voldemars Vasilis, planerat 
för ett bostadsområde väster om Norra 
Storgatan. Det byggdes 1962 i största 
del av tegel, men med glasade butiker 
och restauranger i markplanet utmed 
Torggatan. Husets krökning bildar 
citytorget. Pulpettaket är delvis av 
kopparplåt och delvis av nyare 
profilerad plåt.  
 
Vasilis ville bevara de profilbyggnader 
som fanns på platsen: Gula huset och 
gamla Sparbankshuset. Det senare revs 
dock i samband med att kommunhuset 
senare byggdes, men gula huset fick stå 
kvar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalenområdet, sett från parken österifrån 

Kvarteret Krabban, fasad mot Norra Storgatan 
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Stenbocken 9, Västergatan 3 
Byggnaden är ett exempel på hur ett hus kan 
förvanskas över tid. Huset byggdes 1916 som 
bostad och butik. På ritningar från den tiden 
hade det höga tvåluftsfönster med överfönster, 
noggrant utförda takarbeten i plåt, samt en för 
det tidiga 1900-talet typiskt varierad 
träpanelsfasad.  
 
Huset restaurerades och byggdes om till 
resandehotell på 50-talet. Då sattes en tredjedel 
av fönstren igen, kvar blev låga 50-talsfönster. 
Fasadmaterialet ändrades till sidiplattor och 
entrén flyttades från hörnet till gatufasaden. 
Glasverandan mot gatan byggdes in och blev en 
del av byggnadskroppen. På 70-talet målades 
sidiplattorna och fönsterluckor sattes på de 
fönster som var solutsatta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alen 1, Trädgårdsgatan 21 
Tegelvilla från 50-talet med två plan och källare, ritad av K-G Edenborg. Huset har goda proportioner 
och en del intressanta detaljer.  Framförallt dörrarna är värda att studera. Framdörren i fernissat trä och 
glas har ett stiliserat K i sig och sidodörren till garaget har en intressant infattning och form. 
Fasadteglet är rött med en inskjuten överdel vilket skapar skuggor i fasaden. Fönstren är typiska 50-
talsfönster i två lufter. Vissa har dock bytts ut mot pivåhängda enluftsfönster. 
 
 

 
 

Västergatan 3, fasad mot norr

Bygglovsritning 1916 (Kommunens arkiv) 

 
T.v. Fasaderna mot 
Nordöst. 
 
T.h. Detaljbild av 
dörren. Kanske var 
det stiliserade K:et  
en signatur 
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 
Lundegård 11, Södra Storgatan 34 
 
Musikskolan är uppförd 1910 i två plan med vind och 
har ett valmat mansardtak täckt med svart betongtegel. 
Centralt placerad finns på den östra fasaden en reslig 
frontespis flankerad av en takkupa på vartdera hållet. 
Frontespisen utgör i huvudsak byggnadens karaktär. 
Fönstertypen är samtida med byggnaden och utgörs av 
fönster med korsformade mittposter som indelats i två, 
tre eller fyra bågar med stora lufter nedtill. 
Överdelarna är småspröjsade med sex glas i vardera. 
Fönstren på frontespisen är av samma utformning men 
modernare typ med utanpåliggande spröjs (bild till 
höger). Dessa byttes ut till enluftsfönster 1951 och de 
utanpåliggande spröjsarna torde ha tillkommit senare 
för att fönstren bättre skulle ansluta till byggnadens 
karaktär.  
 
Fasaden täcks av en gulmålad panel liggande i 
horisontal riktning, snickerierna är målade vita. Ovan 
entrén finns ett från fasaden utskjutande tak med 
dekorativa snickerier, denna torde tillhöra byggtiden. 
Sockelpartiet är av granit  
 
 
 

 

Detalj bild av fönster med utanpåliggande spröjs 

Musikskolan, fasad mot öster 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden på Södra Storgatan 34 är inte fullt så välbevarad som den skulle kunna ha varit. En del 
oförsiktiga tillägg under senare delen av 1900-talet, såsom fönster- och dörrbyten (även floatglas) samt 
byte av takmaterial har gjort att byggnadens identitetstecken har rubbats men dock inte raderats. 
Byggnaden är säregen på grund av dess resliga mittparti och dess proportioner. Byggnaden ansluter 
även till gatubilden på ett harmoniskt sätt genom sin placering på tomten, dess storlek och karaktär. 
Byggnaden ingår i en samlad bebyggelsemiljö längst Södra Storgatan som i sin helhet innehar ett stort 
karaktärsvärde för Gislaveds tätort.   
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(tex takmaterial, dörrar, fönster). 
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Asken 11, Lindvägen 18 
 
Byggnaden är ritad av Gunnar Johansson och 
uppförd 1947.  
 
Byggnaden har valmat sadeltak som idag är klätt 
med betongpannor (troligen var där lertegel 
tidigare). Runt takfoten finns dekorativt 
utformade taktassar. Fasaden är reveterad med 
underliggande träregelstomme. Sockeln är av 
målad betong. Byggnaden har ett underliggande 
garage vid den västra fasaden som nås via en 
brant väg från Radhusvägen.     

På övre plan är fönstren kvadratiska med en luft 
i varje båge och på det nedre planet stora 
liggande rektangulära fönster, även de 1-lufts 
fönster. Västra fasaden har en från fasaden 
utskjutande del som innehåller farstu, och på 
denna, ett mindre liggande fönster som är 
blyinfattat med krysspröjs. Västra fasaden har 
även det för tiden typiska runda fönstret, även 
det blyinfattat med krysspröjs. Entrédörrens 
omfattning är av huggen kalksten med pärlstav.        
 
Östra fasadens balkong är av finkorrugerad plåt 

och den centralt placerade balkongen på södra 
fasaden har dekorativa smidesräcken. Balkongen bärs av strama kolonner som på nedre plan står på en 
veranda av betong. Trädgården är väletablerad och genomtänkt.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bygglovsritningar (kommunens arkiv) 

Taktassar löper längs hela byggnaden och har utformats 
dekorativa.  
 

Cirkelformat fönster med 
blyinfattade krysspröjs, glasen 
är färgade.  
 

Till portomfattning har en röd kalksten använts. Den är 
huggen med en tandad mejsel i smygen och har en slipad 
yta med en bred pärlstav på yttersidan. Arbetet är av hög 
kvalitet. Dörren är av mörkt fernissat trä och har en rustik 
utformning med mindre rektangulära och utskjutande 
stycken. 
 
 



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 69 av 141 

Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden på Lindvägen 18 är mycket välbevarad och av hög kvalitet i såväl sin helhet som sina 
detaljer. Byggnaden utgör ett välbevarat och gott exempel på 1940-tals arkitektur där modernistiska 
och klassicistiska detaljer förenats med varandra på ett väl genomtänkt vis. Byggnaden bär därför idag 
ett såväl högt konstnärligt värde som ett högt arkitektoniskt värde.       
 
Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asken 11, Lindvägen 18 
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Lundegård 20, Södra Storgatan 28 
 

 
2½-plans villa med stengrund och tak 
av betongtegelpannor. 
Fasadmaterialet är av liggande och 
stående träpanel. Huset på tomten 
Lundegård 20 härstammar från 1862, 
men av det som då fanns återstår inte 
mycket. Huset byggdes av 
kyrkovaktmästare Jonas Johansson 
och hans hustru Josefa Natzén. Huset 
har många namn och kallas bl.a. i 
skrifter både Lindgården, efter 
lindarna på tomten kan man tro, och 
Sethska villan, efter löjtnant Oscar 
Seth som bodde i huset under en lång 
tid på 1900-talet. Huset eldhärjades 
1975 och stod sedan och förföll i 
några år innan det beslutades vad 
som skulle göras med det. 
(Andersson 1987) 

 
Kommunen gav avslag på rivningsansökan, vilket satte igång fantasin. Det blev tal om daghem för 
barn, avstyckning av tomten och parhuslösningar. I samband med detta styckades också tomten av och 
två fastigheter innanför, Lundegård 21 och 22, bereddes plats. Ca 5 år senare köptes fastigheten av ett 
företag som åtog sig att restaurera byggnaden. Länsantikvarien Gunnar Lindqvist och stadsarkitekt Per 
Rudenstam ansåg då att huset hade ett sådant kulturhistoriskt värde för platsen att förhöjt låneunderlag 
skulle kunna erhållas. Alla de ytor som syns på huset är alltså byggda i 1860-årsstil på 1980-talet.  
 
I utlåtandet från Rudenstam står det att:  
”Byggnaderna, som är uppförda under 1800-talets senare hälft, har en tidstypisk panelarkitektur med 
fina proportioner. Av speciellt värde är glasverandan med sina konstfulla spröjsar.” 
(Bygglovsarkivet) 
 

 
Det finns en hel del välgjorda detaljer på huset. Fodret kring 
fönstren är välarbetade och har en hög detaljering. 
Våningsplanen bryts av med en etagegesims som även den håller 
en hög kvalitet. Träpanelen, hörnen samt takfötterna är andra 
detaljer som är värda att nämna. Glasverandans ”konstfulla 
spröjsar”, som Rudenstam kallade dem, är idag dock av 
modernare typ och ligger utanpå stora rutor av floatglas.  
 
 
 

Östra fasaden 

Detaljbild på fönster med korsformad 
mittpost (1910-talstyp)  
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Vidare har huset fått en tillbyggnad på sin 
södra fasad. Denna är byggd för att passa in, 
men bryter husets symmetri och har en lägre 
detaljering än övriga huset. Fönstret i 
påbyggnaden har helt andra proportioner än 
husets övriga. Grunden är gjord i betong. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset är på ett sätt omistligt för Södra Storgatans karaktär med sin lummiga och stora trädgård och 
välgjorda panelarkitektur. Samtidigt saknar det den sortens patina som gamla hus kan ha för att ytorna 
inte har någon ålder att tala om. Floatglasen i fönstren och fuskspröjsarna i glasverandan är två saker 
som gör att huset inte känns autentiskt. Betongpannorna på taket är en annan. Huset har ett 
byggnadshistoriskt värde som ett exempel på en restaureringstrend, en vilja att återuppbygga äldre 
byggnader. Dessutom har det ett personhistoriskt värde då det varit bostad åt den av Snoddas 
omsjungne Charlie Truck, chaufför på Celluloidfabriken. 
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav. 

 

Tillbyggnad (groventré)  
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Höjden 16, Södra Storgatan 18 
 
2½-planshus med sadeltak. Grunden är 
av sten och fasaden är klädd med 
liggande och stående träpanel. 
Huset byggdes förmodligen 1865 
(Ullstad 1984) som bostad åt dåvarande 
postmästaren i Gislaved, Abelard 
Kellmodin, och är ännu ett exempel på 
god träpanelsarkitektur i Gislaved. 
Familjen som bor där nu har varit väldigt 
intresserade av att huset ska ha 
karaktären av ett 1800-talshus och har 
renoverat, rivit och byggt till för att 
återställa huset till dess gamla utseende.  
 
Det första bygglovet som finns i arkivet 
på byggnaden godkändes 1921 och gäller 
en rundad tillbyggnad på baksidan i 
samma stil som huset. 1939 godkändes en ny tillbyggnad på samma plats, nu i modernistisk tappning, 
ritad av Bro Blom. Ca 10 år senare ritar Blom en ny veranda till huset, även den i modernistisk stil. 
1994 återställer de nuvarande ägarna 
verandan till sitt gamla utseende och 
tillbyggnaden till 1920-talsutseendet. 
Trots diverse ombyggnader har huset 
kvar sin karaktär, mycket på grund av 
gott restaureringsarbete. I fönstren sitter 
gammalt ojämnt glas. Värd att notera är 
även den mycket ålderdomliga eken vid 
tomtens entré mot Södra Storgatan. 
 
 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset var ”ganska ursprungligt men 
nergånget” 1981 och var ”okänsligt 
tillbyggt” på baksidan (Ullstad 1984). 
De okänsliga tillbyggnaderna är nu 
borta och huset har restaurerats. Huset och dess träd ger karaktär åt gatan och skänker samhället en 
känsla av ålder. Den väl utförda träpanelsarkitekturen har ett konstnärligt värde. Huset ingår i en 
bebyggelsegrupp utmed Södra Storgatan av liknande större trähus från 1800-talet och har ett 
karaktärsgivande och miljöskapande värde. 
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 

 

Höjden 16 under fasadrenovering 2008 (södra fasaden) 

Entré med återställda lövsågningsdetaljer (Återställd efter gamla foton)
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Höjden 17, Södra Storgatan 26 
 

Huset ritades av S.W Johansson 1933 och 
är välbevarat och underhållet. Såväl fönster 
som dörrar ser ut att vara i 
originalutförande. Fasaden är vitputsad 
med spritputs och fönstersnickerierna 
målade gröna. En stor del av byggnadens 
detaljer är av koppar såsom vattenavledare 
och entrédörr mm. Huset är 2½ plan högt 
och taket är täkt med lertegel. 
 
Villan har ett speciellt utseende som sticker 
ut i gatubilden. Frontespiserna på såväl 
fram och baksidan sträcker sig ut till sitt 
vänstra hörn där de möter takfallet från 
gaveln. Den speciella taklutningen, 
tillsammans med fönster, dörrar och 
balkongers placering ger huset ett 
asymmetriskt utseende.  

 
Tvåluftsfönstren är indelade med tre glas i 
vardera bågen och följer rummen på 
insidan vilket ytterligare förstärker husets 
asymmetriska karaktär. På fasaden mot 
Södra Storgatan sitter fönstren parvis. Det 
övre vänstra tycks ha kommit till senare då 
det ej finns med på originalritningarna. 
Trappan på östfasaden är rundad utåt med 
gjutjärnsräcken och dörren har en rundning 
uppåt i jugendmanér. Också detta stärker 
asymmetrin i huset, eftersom dörren och 
fönstren inte håller samma höjd. Huset har 
en hög detaljrikedom.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Östra fasaden, den svängda trappan och den oregelbundna 
byggnadskroppen är en typiska jugenddetaljer 

Södra fasaden 
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Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnadens eklektiska karaktär har ett högt konstnärligt 
och arkitektoniskt värde och utgör ytterligare ett bra 
exempel på S. W. Johanssons mångsidiga och 
kvalitetsmässiga skaparkraft. Byggnaden utgör ett för tiden 
sent men för trakten unikt exemplar av en jugendinspirerad 
villa med hög detaljrikedom. 
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 
kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning bör 
vidare utredning göras för eventuella skydds- eller 
varsamhetskrav.  

• Dokumentation genom ex. uppmätningsritningar, 
foto och text bör utföras.  

 

Detaljbild av kopparhandtaget till entrédörren 
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Fasad mot söder 

Berget 16, Nygatan 8  
 
Byggnaden på Nygatan 8 är uppförd under 
1870-talet som traditionell envånings 
framkammarstuga med sadeltak klätt av tegel, 
faluröda träfasader och vita snickerier. 
Fönstren är i två lufter med tre glas i vardera. 
Under slutet av 1930-talet tillkom ett 
bakbygge innehållande badrum på norra 
fasaden. Byggnaden har även under senare tid 
försetts med moderna dörrar.  
 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har sedan uppförandet under 
1870-talet genomgått flera förändringar vad 
gäller material. Byggnaden utgör ändå en viktig del av en gatubild som ger karaktär och 
ålderdomlighet i området. Stora delar av östra Nygatan präglas av bebyggelse från denna tid varvid 
byggnaden ingår i en samlad bebyggelsemiljö av högt kulturhistoriskt värde. 
 
Sammantaget är byggnaden mycket bevarandevärd. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav. 
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Fasad mot väster 

Tigern 10, Södra Storgatan 5 
 
Byggnaden är uppförd under 1870-talet och 
tillhör ett av centrums äldsta hus. I folkmun 
har byggnaden kallats ”Kjöllerströms hus”, 
namnet kom av byggherren och ägaren till 
huset som var en framstående köpman i 
Gislaved (Ullstad 1984).   
 
Byggnaden har sedan uppförandet 
genomgått flera fasad förändringar. Den 
första och mest genomgripande 
förändringen var 1934 när entrépartiet drogs 
in i byggnaden och fasaderna öppnades upp 
till förmån för stora butiksfönster. Som 
ritningsförfattare stod S.W. Johansson. 
Skyltfönstren har troligen också förstorats 
under senare tid. Historiskt har byggnadens 
västra fasad haft en farstukvist med 
lövsågningsdetaljer. 1962 tillkom det en 
enkel balkong på östra fasaden.  
 
Byggnaden har sadeltak klätt med betongpannor, takutsprånget är utmärkande långt vid såväl gavlar 
som vid frontespis. Fasaden är klädd med panel med läkt och målad i en blå nyans. Snickerier är 
målade i en mörkare blå kulör och fönsterbågar och spröjs är målade vita. Förutom butiksfönstren som 
är i en storluft, är övriga fönster indelade i två lufter med tre glas i vardera. I röstena finns två små, 
snedställda, kvadratiska fönster. På övre plan finns markiser monterade.        
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har sedan uppförandet under 1870-talet genomgått stora förändringar, speciellt västra 
fasaden. Förändringarna är resultatet av ett växande centrum med krav på funktionsanpassning. 
Skyltfönstren var under 1930-talet en förutsättning för kommersiell reklam varvid ett fortlöpande 
sammanhang och tydliga samhällshistoriska händelser kan utläsas av byggnadens förändringar. Därtill 
är byggnaden fortfarande ålderdomlig i sitt utseende och utgör därför en viktig del av det som finns 
kvar av Gislaveds äldre bebyggelse.  
 
Sammantaget är byggnaden mycket bevarandevärd. 
 
Byggnaden har idag skyddskravet ”q” i detaljplanen som blev antagen 1989. Detta skydd innebär att 
byggnaden inte får rivas.  
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 
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Krabban 11, Norra Storgatan 1 
Gula Huset 
 
Enligt Erland Ullstad och Nils-Erik 
Wetterbratts rapport Gislaveds äldre 
bebyggelse fick ”Gula Huset” bygglov 
1923 (Ullstad 1984), fast det 
utseendemässigt ser ut att härstamma från 
sekelskiftet. De höga fönstren med 
småspröjsade fönster i de övre bågarna, 
det rundade glasburspråket på det 
sydvästra hörnet, det brutna taket på 
gavlarna och det rundade taket på 
frontespisen talar samtliga 1900-1910 tal i 
formspråket. Huset har byggts till på 
baksidan med ett rum för trappan ner till 
källaren. På taket ligger betongpannor och 
röd plåt. Läkten är fasad och träpanelen är 
cirkelsågad. Huset är målat i en ljusgul 
färg av modernare slag. 
 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset är en av flera stora villor utmed Storgatans västra sida. Det utgör tillsammans med övrig 
bebyggelse längs gatan en del av Gislaveds äldre stadskärna. Därför har byggnaden ett miljöskapande 
värde. Dess ålder och storlek ger det dessutom ett byggnadshistoriskt värde.  Husets utseende är 
välbevarat men ytskikten är nya och består av cirkelsågat virke, betongpannor och modern färg som 
drar ner intrycket.  
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 
• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 

(tex takmaterial, dörrar, fönster).  

 

Gula husets norra fasad 
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Jerusalem 4, Köpmangatan 12 
 
”Borgen” byggdes 1849 och utgör en av de äldsta 
byggnaderna i Gislaveds tätort. Byggnaden 
innehöll bland annat den första affären i Gislaved 
(Sjökvist 1987) Den är uppför i två våningar och 
har sadeltak täckt med tegel. Fasaderna är täckta 
med stående panel med läkt och målad med en grå 
linoljefärg. Fönstren har korsformad mittpost med 
fyra glas nedtill och två upptill, fönsterbågar är 
målade med röd linoljefärg, övriga snickerier är 
målade vita. Fasaderna avslutas upptill av en 
takgesims. 
 
 
Byggnaden har under 1900-talet genomgått en del 
radikala ändringar. 1930 revs de gamla 
träfasaderna ner och ersattes av en putsfasad 
förenlig med den tidens strömningar. Det 
nuvarande utseendet är resultatet av en 
restaurering under mitten av 1980-talet då huset 
återfick sitt ursprungliga utseendet med träfasad. 
Arbetena utfördes mycket noga med hjälp av 
länsmuseets personal. 1986 tilldelades Gislaveds 
kommun ”Hedersenen” av Jönköpings läns 
hembygdsförbund för en kulturhistoriskt väl 
genomförd restaurering av byggnaden. Byggnaden 
används sedan invigningen 1985 som kulturhus.  
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasad mot Köpmangatan

Södra fasaden under ommmålning 2008. Till arbetet användes 
”äkta linoljefärg” 

Detaljbild av fönster Detaljbild av takgesims 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Förutom värden såsom byggnadens ålder, dess betydelse för gatubilden och dess senare funktion som 
social mötesplats är restaureringen av byggnaden under 1980-talet en viktig del av sammanhanget. 
Restaureringen blev mycket uppmärksammad och Gislaveds kommun blev tilldelat hederspris för väl 
utfört arbete ur kulturhistorisk synpunkt. Kulturhuset Borgen bör därför ses sen ett historiskt dokument 
som bär vittnesbörd om de restaureringsideologier som präglade arbetena under 1980-talet. 
   
Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som vi bedömer syftas i PBL kap 3 § 12. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  
 

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 
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Älgen 7, Södra Storgatan 12 
 
Apotekargården flyttades i sin helhet till 
nuvarande plats under 1850-talet (Seth 1976) 
och är idag en mycket välbevarad anläggning 
som delvis är kringbyggd med två flyglar, 
drängstuga, uthus och jordkällare. 
Mangårdsbyggnaden är uppförd i timmer och 
bär ett flackt sadeltak täckt med tegel. Fasaderna 
är på det nedre planet klädda med liggande, 
spontad panel och övre planet är klätt med 
stående panel med läkt. Fönstren är enkla med 
det för 1800-talets senare del typiska avlånga 
fönstret med två lufter där vardera luften är 
spröjsade i tre glas. Glasverandan på östra 
fasaden tillkom troligen kring sekelskiftet 1900 
och har dekorativ spröjsning.  Till byggnaden 
har även trapphus tillkommit under 1970-talet.   
 
 
Flygelbyggnaderna flyttades även de till platsen 
under 1850-talet och fasaderna är klädda med 
stående panel med läkt. Fönstren är lika 
mangården med undantag för de 
halvmåneformade mezzaninfönstren och 
skyltfönstren mot gatan. Skyltfönstren mot 
Södra Storgatan tillkom under början av 1950-
talet efter en ritningslösning av Bro Blom. 
Butiksdelen skjuter ut från byggnaden genom en 
kort utbyggnad med flackt plåttak. Utbyggnaden 
är uppförd med klassiska formelement såsom 

pelare/kolonner bärande ett entablement med 
tandsnitt.    
 
 
Ritningarna nedan visar flyglarnas utseende före och efter tillbyggnaden av butikslokaler. De första 
verksamheterna efter ombyggnationen var en butik för damunderkläder och en kemikaliebutik. 
Historiskt har den norra flygeln innehållit apotek och södra flygeln bostad. Apotekaren disponerade 
nedre plan i mangårdsbyggnaden.   

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apotekarbostaden, fasad mot Öster (Södra Storgatan) 

Flyglarna med de under 1950-talet tillkommna butikerna mot 
Södra Storgatan 

Uppmätningsritning och förslag till ombyggnad (Kommunens arkiv)
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Utbyggnaderna på flyglarna är inspirerade av 
klassiska formelement. Förekomsten av den 
här typen av arkitektur under 50-talet visar på 
att byggaren eftertänksamt har anpassat de 
nya funktionerna på ett rationellt vis och på 
så vis bevarat byggnadens karaktär.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drängstugan på Apotekargårdens baksida är 
till det exteriöra ett välbevarat exempel på en 
enklare bostad för tjänstefolk. Byggnaden är 
uppförd som en 1-plans parstuga med 
timmerstomme troligen uppförd under 1800-
talets första hälft. De breda vindskivorna och 
byggnadstypen skulle kunna tyda på att taket 
tidigare har täckts med torv (idag med tegel). 
Byggnaden har också byggts till mot väster. 
Fasaderna är målade med röd slamfärg. 
Dörren är målad svart och övriga snickerier i 
vitt. Fönstren är små med två lufter där 
vardera är indelad i två glas.       

 

Detaljbild av takgesimsen med tandsnitt på den norra flygeln  

Gårdens tillhörande drängstuga 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Manbyggnaden och flyglarna med tillhörande 
drängbostad, uthus och jordkällare utgör en 
mycket välbevarad och samlad miljö. 
Flyglarnas placering i förhållande till 
mangårdsbyggnaden på gården bildar en så 
kallad Cour d’Honneur (byggnadskropparna 
bildar en innegård). Denna typ av 
gårdsanläggning i bevarat skick från 1800-
talets mitt är unik för tätorten och av stort 
kulturhistoriskt värde.  
 
Byggnaderna är karaktärsbyggnader för 
Gislaveds centrum som vittnar om 
kontinuitet i samhället och de ingår även i 
en samlad enhet av äldre bebyggelse längs 
Södra Storgatan som alla bär vittne om 
gångna tiders byggnadsskick. Detta är av 
stort byggnadshistoriskt värde.           
 
Sammantaget har byggnaderna ett högt 
kulturhistoriskt värde. 
 

 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är sådana byggnader som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  
 

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 

 

 
 
 
 
 

Situationsplan över gården (kommunens arkiv) 
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Älgen 14, Södra Storgatan 16 
 
Huset omnämns i Gislaveds äldre bebyggelse 
(Ullstad 1984) som ”Läkarbostaden” och 
Oscar Seth nämner den i sin skrift ”Ett besök 
i Gislaved 1868” (Seth 1976). Huset som 
byggdes 1864 är långsmalt, 1½-våning högt 
och bär sadeltak.  
Huset har minst tre tillbyggnader: 
Glasverandan på gatufasaden, groventrén på 
norrfasaden och entréverandan på 
västfasaden. Glasverandan och entréverandan 
har båda en annan panel än övriga huset och 
glasverandan och groventrén har andra 
socklar. Glasverandans sockel är i puts, 
övriga husets grund är i sten.  
 
 
 
Träpanelen på groventrén är nyare och grövre 
sågad än den runt omkring och ribben har en 
modernare fasning. På det stora hela är huset 
väldigt välbevarat och de tillbyggnader som 
gjorts har väl förhållit sig till dess karaktär. 
Glasverandan, som förmodligen kom till 
någon gång kring sekelskiftet 1900 är så pass 
gammal att den kan säga tillhöra byggnadens 
helhet och har ett arkitektoniskt värde i sig 
själv.  
 
 
 
 
 
 

 
Groventrén förstör symmetrin men är ganska väl dold, och dessutom 
ett väldigt litet ingrepp. De flesta av fönstren är utbytta till stora 
fönster med utanpåliggande spröjsar och de är samtliga försedda med 
såväl fönsterluckor som markiser. Fönsterformen är i 
nationalromantisk stil, med korsformad mittpost och många spröjsar. 
Dessa fönster var populära i Sverige under 1910-talet. Ett tidstypiskt 
fönster för husets ursprung hade varit tvåluftsfönster med tre rutor o 
varje luft. Runt takfoten finns en dekorativ gesims i trä. På taket 
ligger betongpannor.  
 
 
 
 
 

Fasad mot Södra Storgatan 

Detaljbild av takgesims och dekorband 

Detaljbild av fönster 
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Kulturhistorisk kommentar 
 
Huset är ett av flera 1800-talshus utmed västra sidan av Södra Storgatan och bidrar till gatans karaktär. 
Husets läge, långt ut mot gatan där vägen kröker gör det extra synligt: glasverandan står ju praktiskt 
taget i gatan och är i blickfånget när man kommer runt kröken. Husets historia såsom varandes 
”läkarbostaden” ger huset ett samhällshistoriskt värde då det berättar något om bygdens utveckling. 
Byggnaden har en del fina detaljer som är välbevarade, takfoten t.ex. Allt detta sammantaget gör att 
huset har ett byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt och miljöskapande värde.  
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav. 

• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(t.ex. takmaterial, fönster och färg).  
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Varenius 1, Danska vägen 6 
Folkets hus, ritat av Dag Ribbing 

 
Arbetarrörelsens aktivitetshus byggdes i 
Gislaved 1953 och ritningarna från då 
skvallrar om ett bageri där pizzerian nu 
ligger, samt en butik till höger om 
ingången. De båda butikerna hade entréer 
mot Köpmangatan som har nu satts igen. 
I övrigt skvallrar ritningarna om ett hus 
som innehåller biograf, skyddsrum, 
lägenhet, möteslokal och kontor, d.v.s. 
ungefär samma funktioner som idag.  
 
 
 
 
 

 
 
Bokstäverna i skyltningen över entrén till 
bion är nya men taket som skjuter ut är i 
originalutförande liksom motivet med 
pelare i bottenplanet. Biografhallen har 
gjorts om och tilläggsisolerats i början av 
80-talet och då byggdes även byggnaden 
till i det sydvästra hörnet. De 
förändringar som gjorts på husets fasad 
mot Danska vägen är förenliga med 
husets karaktär.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
Huset har ett socialhistoriskt värde eftersom det är nära förknippat med arbetarrörelsens utveckling på 
orten. Utförandet med en biograf i kombination med folkets hus är tidstypiskt och påminner om en tid 
då biografen var en viktig social mötesplats. 
 
Riktlinjer för bevarande 

• Bevara entrépartiet med pelarna och det utskjutande taket 

 

 

 
 

Folketshus, fasad mot öster 

Entré, östra fasaden 
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Lugnet 3, Köpmangatan 16 
 
Butiks- och bostadshus uppfört kring 
sekelskiftet 1900. Byggnaden har sadeltak 
klätt med betongpannor. Fasaden har delvis 
sitt ursprungsutseende kvar med den för 
tiden vid uppförandet typiska 
panelarkitekturen. Fönstren är i två lufter 
men var i ett tidigare skede i två små 
upptill och två större nedtill med en 
korsformad mittpost. Fasaden är grå med 
vita lister och fönsteromfattningar, 
fönsterbågar i rött. Skyltfönstren tillkom 
1955 då en butik på nedre plan öppnade. 
Även vindsfönstren (mezzaninfönstren) har 
satts igen under 1950-talets omdaningar.     
 

 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
Huset är delvis ombyggt men har fortfarande en ålderdomlig karaktär. Det är ett av de många trähus i 
samhället som bevarats från 1800-talet slut och 1900-talets början. Därför har det ett 
byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

 
 
 

Panelarkitektur från sekelskiftet 
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Jerusalem 5, Köpmangatan 14 
 
”Wesströms” butikslokal med bostäder på 
övervåningen, uppförd 1867. Byggnaden har 
sadeltak klätt med betongpannor och fasad 
klädd med stående panel med locklist. På 
nedre plan har både under 1920- och 1950-
talet fasaden öppnats upp för skyltfönster, 
Skobutiken Oscaria var bland annat en av 
första hyresgästerna. Byggnaden har liksom 
byggnaden på Köpmangatan 16 genomgått 
stora förändringar vad gäller exteriören men 
speglar, med öppnandet av butiker, en del av 
Gislaveds välståndsutveckling under första 
halvan av1900-talet.  
 

Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnaden är delvis ombyggt men har fortfarande en ålderdomlig karaktär. Det är ett av de trähus i 
samhället som bevarats från 1800-talet, och därtill ett av de äldsta bevarade husen i samhället. Därför 
har det ett byggnadshistoriskt och miljöskapande värde. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

Butikslokal från 1867 



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 88 av 141 

Gislow 2, Danska vägen 10 
 
Mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaden på 
framsidan är uppförda kring 1860 och tillhörde på 
den tiden J R Lomell. Lomell hade ett färgeri nere 
vid Nissan och ekonomibyggnaden är hans 
garnbod där han lämnade ut ull för spinning och 
tog emot garn. (Ullstad 1984) 1889 överlät 
Lomell sin verksamhet till Carl Gislow (Larsson 
1984). Förmodligen ingick även fastigheten i det 
köpet. Klart är i alla fall att Gislow bodde där 
(Sjökvist 1993).  
Byggnaden är ett timmerhus och sockeln är av 
sten. Fasaden är klädd med träpanel och taket med 
betongtegel. Fönstren på första våningen är i två 
lufter med tre rutor i varje och högt satt tvärkors. 
Fönstren har en gedigen omfattning. Andra 
våningens mezzaninfönster är krysspröjsade. 
Längs takfoten går en takgesims som viker runt 
knuten i hörnen och markerar knuten.  
På framsidan finns en stor glasveranda som 
förmodligen tillkommit kring sekelskiftet 1900 
och sedan byggts om 1937. På baksidan finns en 
tillbyggnad i en våning från 1965 som gör att 
själva byggnaden blir L-formad. Idag ägs huset av 
Gislaveds kommun som bedriver vårdverksamhet 
i byggnaden. 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har ett byggnadshistoriskt värde som 
ett av de äldsta kvarvarande husen i Gislaveds tätort. Därtill kan 
man tala om ett samhällshistoriskt värde, både som en bevarad 
högre ståndsmiljö från 1800-talet, men också genom sin placering: 
I anslutning till den boendes verksamhet. Eftersom huset varit 
bostadshus åt en av Gislaveds Gummifabriks grundare har huset 
dessutom ett visst personhistoriskt värde. Glasverandan på 
framsidan är så pass ålderdomlig och dessutom välgjord att den 
blivit en del av husets karaktär, alla hus i tätorten av den här typen 
har liknande tillbyggnader. Baksidans tillbyggnad drar däremot 
ner värdet åtskilligt. 
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 
§ PBL. Vid ny detaljplanläggning bör vidare utredning 
göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

 

Mangårdsbyggnadens framsida 

Baksidan och husets tillbyggnad 

Detalj av takfot med gesims 
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Tigern 3, Södra Storgatan 1  
Hotellet 
  
Tomten är en av Gislaveds äldsta platser för 
gästgiveri och hotellverksamhet. På 1800-talet 
fanns det tre gästgiverier kring den plats som 
nu är Stortorget. Ett låg på hotellets tomt, ett 
där ”Gula huset” nu ligger och ett i 
korsningen Södra Storgatan/Torggatan, på 
södra sidan om Torggatan. Det första 
gästgiveriet på hotelltomten uppfördes som 
bostad åt brukspatron Åbjörnsson 1845 efter 
att Bruksvillan brunnit ner. 1850 flyttade han 
tillbaka till den då nybyggda Bruksvillan och 
huset på hotelltomten blev ett gästgiveri som 
drevs av mannen som brukar kallas Anders 
Petter. Sedan dess har det hus som legat på 
tomten erbjudit tak över huvudet för 
förbipasserande. År 1900 byggde Anders 
Petters son, Birger Andersson, Hotell Birger 
på platsen och den byggnaden stod där till och 
med den 1 Maj 1944 då den brann ner till 
grunden. (Sjökvist 1996) 
 
De ursprungliga delarna till det nuvarande 
hotellet ritades av Dag Ribbing och stod 
färdigt 1946. Av detta återstår en del detaljer, 
men på det stora hela är de helt ombyggda. Då 
var Hotellfasaderna murade i gult Lommategel 
som till och med användes på balkongernas 
undersidor. Det valmade tegeltaket var, precis 
som nu, indraget från fasadlivet och 
vattenavrinningen sköttes då invändigt: allt för 
att varken tak eller stuprör skulle störa 
fasaderna. Den enda dekorationen på huset 
består av de smidesräcken som kantade 
hotellets balkonger och som fortfarande finns 
kvar. (Brunnström 2004) 
 
Nu har tegelfasaderna putsats och två stora 
huskroppar är tillbyggda på södra och östra 
sidan. Entrén är flyttad, ett burspråk i glas är 
uttaget på norrsidan och inredningen är 
förändrad. Förmodligen fungerade inte den 
invändiga vattenavrinningen så väl, för runt 
hela huset sitter nu stuprör och hängrännor. 
Inte mycket är kvar av de idéer som Ribbing 
och hans medarbetare hade när de ritade det.  
 
Att huset byggts till är dock ett tidsdokument i 
sig. Det visar på ett uppsving och ökad 
efterfrågan för hotellet, en utveckling som säkert är kopplad till att industrierna i bygden gick för 
högvarv efter kriget. De två stora tillbyggnaderna på syd- och östfasaderna kom till 1968 och ritades 
av K-G Edenborg. 
 

 Stadshotellet, norra fasaden  

Stadshotellet, västra fasaden mot Södra Storgatan 

Detaljbild av smidesräcket vid norra fasaden 
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Kulturhistorisk kommentar 
 
Hotellet har ett visst 
samhällshistoriskt värde i och med att 
Gislaveds äldre historia är historien 
om dess gästgiverier. På fastigheten 
Tigern 3 har det erbjudits tak över 
huvudet i över 150 år. Kopplingen till 
den historien ligger dock snarare hos 
tomten än själva hotellbyggnaden. 
Byggnaden som står där nu har dock i 
sig ett visst samhällshistoriskt värde i 
och med dess nära koppling till den 
industriella utvecklingen i samhället 
och Kooperativa Förbundet, både 
genom sina huvudsakliga 
upphovsmän Ribbing och Edenborg, 
samt genom det faktum att KF ägde 
och drev hotellet ett tag (Sjökvist 
1998). De idéer som Ribbing hade 
när han ritade går dock inte att 
skönja längre, för honom handlade 
projektet om materialitet och rena 
former. Idag talar huset ett helt 
annat språk med former efter funktion, 
utspridda efter behov.  
 
 
 
 
Riktlinjer för bevarande 
 

• Inget utöver 3 kap 12 § PBL. 
 
 
 
 
 

Fasadritning och Plan (Kommunens arkiv) 
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Centrum 2, Norra Storgatan 8 
Johan Orreskolan 
 
Byggnaden har två våningar och källare. 
Fasadmaterial är tegel och taket är av plåt. 
En mittgesims går under andra våningens 
fönster och en takgesims vid takslutet. 
Byggnadens samtliga fönsterbågar är 
välbevarade men glaset är bytt till floatglas. 
 
I Gislavedsboken 1976 står att läsa att Johan 
Orre upprättade sitt testamente år 1876. I 
testamentet angav han en önskan om att få 
skänka 8000 kr till byggnationen av en ny 
skolbyggnad i Gislaved. Skolan byggdes 
och fungerade väl ungefär fram till 1900 då 
barnantalet ökat så pass mycket i Gislaved 
att lokalerna inte räckte till. Funderingar 
fanns då på att bygga ut dåvarande 
Orreskolan, men ett beslut fattades istället 
om att bygga den nuvarande tegelbyggnaden 
i två etager. Byggnationen av denna 
påbörjades 1908 och blev de första delarna 
av Johan Orreskolan, som den ser ut idag. 
(Jende 1976) 
 
Det som byggdes då var det södra skeppet 
av skolan och vad som idag är mittskeppet. 
På tomten står idag huvudsakligen två stora 
byggnader: skolbyggnaden och 
gymnastiksalen. Skolbyggnaden har många 
genomtänkta detaljer. De spröjsade fönstren 
med en murad båge över och den detaljerade 
gesimsen är två exempel. 
 
 Skolbyggnaden byggdes om och till 1937. 
Arkitekter vid det tillfället var S.W Johansson och Bro Blom. Då tillkom den norra flygeln. Blom och 
Johansson har förhållit sig väl till det gamla och använt likadant tegel, samma byggnadsmetod och 
dekorerat på samma sätt runt fönster och vid våningsplanen. Grundläggningen avslöjar dock att det är 
tillkommet senare eftersom källarplanet är gjutet i betong, övriga skolans grund är av sten. Fönstren är, 
förutom att samtliga rutor är utbytta till floatglas, välbevarade och dess spröjsning, material och vita 
färg är nog så viktiga för husets karaktär.  
 
Samtidigt som tillbyggnaden av skolan tillkom byggdes gymnastiksalen. Denna har byggts om några 
gånger, bland annat har fönster satts igen, en brandtrappa är ditsatt och diverse trappor har flyttats. 
Själva skolbyggnaden är dock intakt sedan till- och ombyggnaden 1937 så när som på två 
tillbyggnader på innergården i mellanrummen mellan flyglarna. Där har byggts ett förråd mellan två av 
dem och ett plåttak mellan de andra. Dessa tillbyggnader är dock reversibla. 
 
 

Johan Orreskolan, fasad mot öster

Detaljbild av tegelarbete 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Huset är ett gott exempel på en skolbyggnad från början av seklet. Dess välgjorda detaljer och till stor 
del intakta yttre förstärker intrycket. Byggnaden har fungerat som lärobyggnad i över 100 år vilket ger 
huset ett  stort socialhistoriskt värde. Huset har byggts till, men tillbyggnaden är välanpassad både 
genom proportioner och i stil.  
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.   

• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(ta bort förråds- och taktillbyggnaderna mellan skeppen). 
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Centrum 3, Stortorget 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontorshus i tre våningar med 
souterrängplan och källare. Fasadmaterial är 
betong, glas och sinuskorrigerad plåt. Taket 
är platt med invändig avrinning.  
 
Voldemars Vasilis från Göteborg vann 
arkitekttävlingen om ett nytt kommunhus i 
Gislaved år 1959, men först 14 år senare stod 
huset klart. (Larsson 2001) Huset är planerat 
som en ljushall med kontor runt. 
Fasadmaterialet är vitbetong med 
marmorballast gjuten i ribbform med 
avslagna toppar. Mycket av husets 
ursprungliga karaktär finns kvar, men fönster 
och dörrar har börjat bytas ut. 
 

 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Kommunhuset har ett välbevarat tidstypiskt utseende. Byggnaden utgör ett för Gislaved gott exempel 
på den så kallade nybrutalismen, med sina råa betongfasader. Detta ger byggnaden ett 
arkitekturhistoriskt värde. Huset har dessutom ett visst samhällshistoriskt värde eftersom det innehåller 
kommunens högst beslutande organ. Fasadbeklädnadens betongelement har med sin egensinniga 
utformning ett visst konstnärligt värde. 
 
 
Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som vi bedömer syftas i PBL kap 3 § 12 

Kommunhusets södra fasad 

Detaljbild av fasadelement 
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Kyrkan 1, Norra Storgatan 7 

Gislaveds församling kallades före 1951 
Båraryds församling och i Båraryd ligger 
fortfarande den gamla moderkyrkan. I takt 
med att Gislaved blev municipalsamhälle 
påbörjades bygget av ett kapell 1904 efter 
ritningar av arkitekt Ludvig Petersson. 
Kapellet invigdes 1906. Kapellet utgjordes 
under denna tid endast av det nuvarande koret 
samt de tre första fönstren på långhuset. 
Mellan 1900-1945 fyrdubblades befolkningen 
i Gislaved vilket ledde till att kyrkan 1935 
byggdes ut till det nuvarande utseendet. Under 
50-talet skedde även en upprustning interiört 
genom tillkomna målningar i bland annat taket 
och på väggar mm.    

Byggnaden är genomgående uppförd i tegelstomme med stenar i rödbrun nyans. Koret är rakslutet och 
reser sig något lägre än långhuset i höjd. Koret har liksom långhuset ett grönmålat plåttak liggande på 
ett sadeltak. Utmed hela fasaderna finns ordnat placerade strävpelare med stora spetsbågiga fönster 
emellan. Torndelen är reslig med ett högt koppartäckt torntak, på tornspetsen finns Kristuskorset. 
Sockelpartiet är av klovhuggen (oarbetad brytningsyta) granit. Mot entrén i tornet finns en 
krysshamrad granittrappa.  
 
Vad som också utmärker kyrkan är dess placering i förhållande till väderstrecken. Koret är placerat 
mot väster och inte mot öster vilket är sedvanligt. Anledningen till korets placering mot väster var att 
församlingen ville att huvudentrén skulle ligga mot Norra Storgatan (dåvarande Nissastigen).  
(Nilsson, 080714) 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Kyrkans nygotiska formspråk är unikt för orten vilket ger den ett arkitekturhistoriskt värde.  
Byggnaden utgör också genom sin egenskap som luthersk moderkyrka i Gislaveds tätort ett omistligt 
kulturarv.  
 
 
Rekommendationer för bevarande 
 
För kyrkor gäller följande: 
 

• 4 kap. kulturminneslagen, Lag (1988:950)                          
3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 
1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.                          

 
• Kyrkolagen skyddar kyrkor jämte deras fasta inredning och konstverk och skyddet omfattar 

även byggnader och konstruktioner, såsom klockstapel, gravkapell, portbyggnad eller 
inhägnad som hör till kyrkogården.  

Fasad mot söder, notera korets ovanliga placering mot väster
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Yttre centrum, södra 
 
Området har en blandad bebyggelse med 
övervägande bostäder, men rymmer även skolor, 
konsertsal, aktivitetshuset Gisleparken och ett fåtal 
övriga byggnader. Södergatan går som en gräns 
genom området med hyreshus, radhus och skolor på 
västra sidan och egnahemsbostäder på östra sidan. 
Marken sluttar generellt sett åt söder eller sydost i 
hela området vilket på vissa platser skapar fina 
utblickar. Husen är byggda mellan sent 1800-tal och 
1960-tal med några få senare tillägg. De äldsta 
husen ligger utmed Södra Storgatan och Nygatan 
och området har sedan växt från norr till söder och 
från öst till väst.  

 
I Yttercentrum finns en del gatumiljöer som har en 
tidstypisk karaktär, samt ett tiotal enskilda 
byggnader med olika skäl för bevarande. Dessa skäl 
är övervägande konstnärliga, men i vissa fall är byggnaderna bevarandevärda för att de minner om 
bygdens sociala och ekonomiska utveckling. 

Karta, Ytter centrum södra 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Yttre centrum 
 
Lundegård 13, Hulugårdsvägen 4 
Vattentornet i Gislaved ritades av Dag Ribbing 1934 
och uppfördes året därpå. Som synes på foto och 
ritning har det under åren skett en del förändringar. De 
tidigare fönstren i tornets övre parti har på senare tid 
satts igen från utsidan och en 3G-mast har satts upp på 
taket. Trots att tornet är placerat på en hög punkt i 
samhället syns den dåligt och utgör inte den sortens 
landmärke eller karaktärsbyggnad som många andra 
vattentorn gör. 
Stommen som bär vattencisternen är av armerad 
betong. Utvändigt på de övre partierna och partiet 
bakom den öppna stommen har fasaderna isolerats 
utvändigt med 1-stens tegelvägg. 
 
 
 
Nils-Gustafsgatan  
Vägen slingrar sig fram i landskapet över 
nivåskillnader och dess ständiga lutning åt sydöst ger 

utsikt både för boende och passerande. Husen 
har samma riktning som gatan och är placerade 
ganska tätt inpå denna, vilket skärmar av den 
passerandes siktväg och skapar rumslighet. 
Bebyggelsemässigt är Nils-Gustafsgatan 
varierad, både i skala och stil. Typiska hus på 
gatan är: 

- Rektangulära gula soutteränghus i tegel 
med olika indrag i fasaden, sadeltak och 
tvåluftsfönster. 

- Kvadratiska putsade småhus med 
takkupa, valmat tak, källare och ett 
takutsprång vid dörren. 

- 1½-plansvillor med sadeltak och 
takkupa, putsfasader och från fasaden 
utskjutande tak över dörren.  

 

Vanligt förekommande fasadmaterial är rött och 
gult tegel samt puts, men även ett och annat 
trähus står här. Karakteristiskt för gatan är även 
den stora höjdskillnaden mellan gatan och 
tomterna, speciellt på nordvästra sidan av vägen. 
 

Bygglovsritning från 1934. 
Upptill ses dåvarande 
fönsterluckor 

Vattentornet idag 

Nils-Gustafsgatan 
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Ekhult 5, Högåsstigen 33 
Denna 2-plansvilla ritades 1946 av Gunnar 
Johansson från Ulricehamn. Fasadmaterialet 
är vit puts och taket är ett sadeltak med 
betongpannor. Huset har byggts till tre 
gånger, alla tre gånger i samma del av huset. 
Huset karaktäriseras av de infällda hörnen. 
Första gången utökades köket, andra gången 
garaget och tredje gången slog man upp 
väggar och tak kring uteplatsen på första 
våningen. Från början var hörnet vid 
uterummet infällt och en altan utvikt, likt 
balkongen på andra våningen. Dessa 
inverterade hörn var från början lite av 
husets signum, tre av fyra hörn såg ut så tills 
köket byggdes ut. Fönstren är bytta och 
markiser har monterats på vissa av dem. 
 
 
 
Forellen 11, Nygatan 19 
1½-plansvilla från 1979. Huset är unikt i 
Gislaved genom sina utpräglade postmoderna 
särdrag. Fönsterluckorna på övervåningen 
och det mörklila glansiga teglet på taket med 
dess dekorerade nockpannor är några av 
husets särskiljande detaljer. Den speciella 
planen med en uppskjutande övervåning och 
det lila mexiteglet i markplan återfinns ingen 
annanstans i kommunen. Huset är ett 
exempel på ett stilideal som är ovanligt för 
Gislaveds kommun och kommer av den 
anledningen sannolikt få ett kulturhistoriskt 
värde i framtiden om dess särdrag bevaras.  
 
 
 
 
 
Lundegård 18, Högåsstigen 15 
1½-plans villa i mexitegel från Eurohus. 
Byggnaden är en av flera stora 
mexitegelvillor från början av 80-talet som 
ligger utmed Högåsstigen. De svarta 
betongpannorna på taket och det vita 
mexiteglet i fasaden är tidstypiska 
kännetecken, liksom det valmade taket. 
 

Funkisvilla, byggd 1946 

1½-plansvilla från 1979, fasad mot norr 

Hus med typiska fasadmaterial från 1980-talet 
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Gislaved 2:73, Gröna vägen 39 

Folkets park har legat på samma plats i Gislaved 
sedan 1930, då den bildades. Platsen, som tidigare 
kallades ”slätterna”, har dock använts som 
festplats längre tid än så. Folkparken bildades 
genom att nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen 
bestämde sig för att bygga en gemensam festplats. 
Tidigare fanns två stora festplatser i Gislaved, en 
där folkets park ligger nu, och en nere vid Dalen 
(Sjökvist 1980). På fastigheten ligger just nu 14 
byggnader, dessa är:  
 

- Den gamla dansbanan från 1931 
- Utomhusscenen från 1952, ritad av Dag 

Ribbing, 
- Gisleparken, från 1975, ritad av Eric Fylking, 
- 11 st små röda stugor för uthyrning. 

 
Den gamla dansbanan har någon gång under årens lopp fått väggar. Tidigare var den ett trädäck med 
tak och staket runt, en klassisk dansbana kort sagt. Formen på taket är dock den samma som för 80 år 
sedan. Byggnaden har ett historiskt värde som den största nöjeslokalen i Gislaved under flera års tid, 
samt för vissa historiska händelser som inträffat här: bl.a. hölls här mötet som ledde till strejken på 
gummifabriken 1933. Idag hyrs dansbanan ut den mesta tiden till en förening som har bugg och 
gammaldans i den. Ibland lever den dock 
upp som festplats igen och det arrangeras 
t.ex. bröllop i den. 
 
 
Utomhusscenen är kraftigt förändrad. 
Taket över sittplatserna rasade någon 
gång på 1980-talet på grund av hårt tryck 
från snö. I samband med detta togs taket 
bort också. I byggnaden idag står inget 
att finna av den finess Ribbing visat i andra 
byggnader. 
Gisleparken från 1975 är den byggnad som 
framförallt används idag. Sedan byggandet har 
huset byggts om flera gånger interiört, men även 
några smärre förändringar har skett utvändigt, 
bland annat med ny entré. Huset används idag till 
flera olika saker, 

- Bowlinghall,  
- Restaurang och festlokal, 
- Replokal för band och musikskoleelever, 
- Matsal för gymnasieskolan. 

 
Parken har ett visst socialhistoriskt värde, men 
inte tillräckligt för att någon av byggnaderna ska kunna klassas som 3 kap 12 § PBL. 

Dansbanan  

Bygglovsritning, 1952,  för utomhusscen (Kommunens arkiv)  

Scenen idag 
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Kv. Mästaren, Gröna vägen 1-21 
Utmed Gröna vägen ligger en radda radhus från 
1950 ritade av K-G Edenborg. Dessa var tänkta att 
bli den första av flera raddor som springer ur 
Radhusvägen, men planen förändrades och inga 
fler uppfördes. Genom att fasaden förskjuts får 
husen en naturlig rytm och nedbruten skala.  I varje 
huskropp finns två lägenheter, en per våning. 
Tidstypiska detaljer är det räfflade gula teglet, det 
8-kantiga toalettfönstret samt dörrarna med stora 
fönster och sparkbräda. Husen utgör ett för 
Gislaved gott exempel på radhusbebyggelse. De 
flesta radhus i Gislaved är från 80-talet. Husen har 
förändrats en del, framförallt genom att många av 

de boende bytt ut fönstren. Dessutom har den södra 
väggen isolerats och fått nytt 
fasadmaterial i form av 
korrigerad plåt. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Boken 5, Södra Storgatan 45 
De ursprungliga delarna av Lundåkersskolan 
byggdes 1949 och är ritade av Dag Ribbing (Åsgrim 
Berlin 2007). De delar som han varit inblandad i är 
de som går utmed Södra Storgatan. Sockelpartiet är 
gjort av betong, fasaderna i gult tegel murat i 
munkförband och taket är av tegel. Längs takfoten 
går en i tegel uppbyggd gesims och på gavelsidorna 
är teglet ställt på högkant utmed takfallet. Fasaden 
mot Södra Storgatan delas in av stuprören. 
Fasaderna har förändrats en del genom ombyggnad 
och tillbyggnad. Fönstren mot norr är halvt igensatta 
med plåt i över och underkant. Ett skärmtak har 
kommit till över entrédörren, som också den ser ut 
att vara av senare sort. Bredvid entrén finns ett 
hisschakt, i gult tegel förvisso men av annan sort än 
originalet, och stenarna är lagda i löpförband. 
Byggnaden har ett visst socialhistoriskt värde 
eftersom så pass många gislavedsbor gått åtminstone 
en del av sin grundskoleutbildning här. De originella 
rundade fönstren och den dekorativa gesimsen är två 
detaljer som är väl värda att bevara. 
 

En länga av radhuset 

Situationsplan av området. (Kommunens arkiv) 

Lundåkersskolans norra fasad 

Detaljbild av gesims och fönster 
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Ekhult 1, Södra Storgatan 50 
Recticel, eller Celluloiden AB som det hette 
tidigare, är byggt och tillbyggt i flera 
omgångar. Huvudentrén har dock bara byggts 
om en gång och har sett likadan ut sedan 
1962, då Hans Westmans Arkitektkontor i 
Lund formgav den. Den ursprungliga 
byggnaden är ritad av Dag Ribbing och stod 
klar 1948. På den tiden var entréplanet en 
öppen pelarsal som ledde in till innergården. 
Andra och tredje våningen vilar på ett 
balksystem av betong som i sin tur vilar på de 
sexkantiga stenpelarna. Andra och tredje 
våningen har rött tegel i fasaden, murat i 
kryssförband. Ett band av koppar har ställts 
runt fönstren för att markera dessa. Senare 
bestämdes det att entréplanet skulle bli 
receptionshall och uppdraget gick som sagt till 
Westman. Nämnda entréplan är glasat och 
indraget från fasadlivet. Rutorna vilar på en 
sockel av råhuggen sten. Fönster och dörrar är 
original från ombyggnaden. Inne i kontoret, på 
andra våningen, finns en väggtavla som visar 
företagets och företagsbyggnadens utveckling 
från 1920 till 1942. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inne i den väldigt välbevarade kontorsmiljön sitter 
väggmålningen som beskriver Celluloiden AB:s historia 

Lamporna framför entrén kom till vid Westmans ombyggnad 
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Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
 
Sofiagatan 
Sofiagatan slingrar sig fram i den kuperade 
terrängen mellan Södergatan och Nygatan som en 
diagonal mellan de båda. Gatan har byggts ut från 
Nygatan och efter hand framåt mot Södergatan 
under 40-talet. De första husen på gatan, norrifrån 
sett är lite varierade i formspråk och skala, men 
mot slutet blir bebyggelsen mer homogen. Husen 
ligger tätt mot gatan och skapar tillsammans med 
den slingriga och ondulerade vägen ett intressant 
gaturum. Ett typiskt hus på gatan är en ljust putsad 
egnahemsvilla med 1½ plan, sadeltak, takkupa mot 
gatan och ett takutsprång över dörren. Samtliga 
hus är riktade i gatans riktning. Flera av husen är 
ritade av Bro Blom.  
 
Kulturhistorisk Kommentar 
Området består av egnahemsvillor från 40-talet. Det speciella gaturum som skapas av husens riktning, 
skala och placering på tomten är en kvalitet för området. Husen har idag dessutom en homogen 
färgskala med vita eller ljusa färger som ger en fondfärg till allt det gröna, även detta är en kvalitet. 
Materialmässigt är putsfasader absolut vanligast, följt av tegel. Den homogena bebyggelsen har ett 
stort miljöskapande värde. Detta är ett område där helheten är viktigare än det enskilda huset. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Nybyggnad och tillbyggnad bör anpassas till befintlig bebyggelse i skala och placering på 
tomten. 

• Vid ombyggnads- och underhållsåtgärder bör material och färger anpassas till byggnadernas 
karaktär och kulturhistoriska värde.  

• Färgsättningen för den byggda miljön bör gå i vitt eller ljusa färger. 

Sofigatan, sett från norr 
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Linden 1, Lindvägen, Radhusvägen, Gröna vägen och Bokvägen  
Linden byggdes som arbetarbostäder till 
Gummifabriken 1955 och ritades av KF:s 
arkitektkontor genom Dag Ribbing. Husen är 
grupperade tre och tre med trappuppgångar i 
kilarna mellan sig. I mittenhuset av de tre låg 
två lägenheter i varje plan med två rum och 
kök, medan de två sidohusen var planerade som 
korridorsboende. På så sätt lyckades man 
klämma in åtta rum i varje sådant hus. I 
souterrängplanet fanns lite olika funktioner för 
de boende. Förutom förrådsutrymme, tvättstuga 
och källare fanns där en butik samt en matsal 
med kök, förmodligen för de som bodde i 
korridorsrummen. 
 
Till de 144 lägenheterna byggdes 17 garage. 
Att ha bil var långt ifrån standard bland de 
boende i området. Gestaltningsmässigt ger 
garagen till innergården väggar på kortsidan. På 
utsidan har Ribbing och hans medarbetare tagit upp lutningen i marken genom att göra om både taket 
och marken på garagen till terrasser. På så sätt blir varje garage eget, man kan ana dess volym, trots att 
alla garage sitter ihop i en länga. På sätt och vis kan man säga att Ribbing arbetade med samma 
skalindelning i husets fasader. Egentligen är ju varje länga en huskropp, men genom att göra fem saker 
bryter han ner skalan så att varje huslänga uppfattas som tre hus i stället för ett. Tricken han använder 
sig av är att: 

- Byta material kring trapphusen 
- Byta riktning vid trapphusen 
- Göra mittenhuset aningen lägre 
- Göra trapphusen mycket lägre 
- Förskjuta husdelarnas fasader mot 

varandra 
 

1981 köpte HSB fastigheten och redan nästa år 
var planerna klara för ombyggnad. Nya 
trapphus byggdes på kortsidorna av längorna 
och ”korridorsrummen” byggdes om till större 
enheter. Rummen sattes samman fyra och fyra 
för att tillsamman bilda nya lägenheter med 
kök, vardagsrum och två sovrum. I källarplanet 
försvann utrymmet för många av de 
verksamheter som en gång varit där. Istället 
byggdes souterränglägenheter med egen ingång på östsidan. Trots att lägenheterna byggdes om 
kraftigt behölls fasaderna hyfsat intakta, så gott som på souterrängplanet. Idag ser man de nya 
trapphusen, några toalettfönster samt en och annan installation utanpå, i övrigt är det sig likt. Matsalen 
och butiken hade större fönster än vad lägenheterna som ligger där nu har, men principen var 
densamma med tegelpelare och målad betong tillsammans med glas och dörrar i gluggarna. Principen 
med tegelpelare och gluggar tas även upp i garagen. 
 
 
 

Fasad mot väster 

Garage mot radhusvägen 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Området har på ytan mycket av sin 50-talskänsla 
kvar, området ser mer eller mindre likadant ut 
som för 50 år sedan. Livet har dock förändrats 
mycket sedan dess, då husen byggdes för att 
uthyras till arbetare på gummifabriken. Nu är det 
betydligt större lägenheter i bostadsrättsform 
som gömmer sig innanför de röda tegelväggarna. 
Av husens sociala historia finns inte så mycket 
kvar. 
Arkitektoniskt har husen fortfarande en hel del 
att ge. Det yttre är välplanerat med en privat 
innegård och är tätt men småskaligt byggt. 
Garagen är bland de bäst gestaltade i hela 
Gislaved. Husen är miljöskapande, vilket man 
ser har tagits upp i området som byggts ovanför 
(Björken). Dessa hus har försökt ta upp vissa av de motiv som finns i området, med de terrasserade 
garagen och tegelfasaderna, samt en viss skalindelning i fasaderna där tegel och trä varieras. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Vid ombyggnads- och underhållsåtgärder bör material och färger anpassas till byggnadens 
karaktär och kulturhistoriska värde.  

• Fönster och dörrar bör vara förenliga med husens karaktär (50-tal) vid byte. 

 

Fasad mot öster (innegården) 
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Ekhult 2, Södra storgatan 48 
 
Den nuvarande ägaren säger att villan byggdes under 1800-talet och användes av den dåvarande 
ägaren som jaktstuga. I Oscar Seths skrift ”Ett besök i Gislaved 1868” (Seth 1976) skriver Seth att 
fastigheten Ekhult ägdes av jägmästare Kruse. Troligt är alltså att huset härstammar från åtminstone 
tidigare än 1868. Sedermera köptes fastigheten av Thure Mårtensson som flyttade in där och började 
bygga upp industrin ”Celluloiden AB” på granntomten.  
 
Ritningarna på byggnaden pekar mot att 
frontespiserna, både på fram och baksidan, 
är tillbyggda eller eventuellt ombyggda efter 
ritningar av Dag Ribbing från 1941. De båda 
flyglarna byggdes senare på 40-talet efter 
ritningar av Bro Blom. Enligt 
planritningarna ser de ut att ha tjänat som 
drängbostäder med gemensamt kök och 
toalett i varje stuga. En annan 1800-
talsbyggnad längre norrut på Södra 
Storgatan (Höjden 16) hade tidigare en 
veranda inte helt olik den på Ekhult 2. Den 
verandan ritades av just nämnda Blom så 
man kan misstänka att det är han som ritat 
denna också.  
 
Gårdshusen ser i form inte ut att ha stått där 
tidigare, men placeringen känns väldigt 
naturlig. Det rum som bildas mellan gårdshusen och mangårdsbyggnaden påminner om ett s.k. cour 
d´honneur (gårdsrum), som var vanligt på 1800-talets herrgårdsanläggningar.  
 
Speciella detaljer att lägga märke till är takfötterna, både på gavlarna och på frontespiserna, pilastrarna 
som framhäver mittpartiet och de väldigt karakteristiska kolonnerna vid entrén.  
 
Fasaderna ommålades under inventeringen och är idag vita. 
 

Fasad mot öster. Frontespisen avslutas upptill med en klassisk 
tempelgavel. 
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Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnaden är en viktig del av en gatubild som ger 
karaktär och ålderdomlighet i området inte minst 
genom sin storlek, byggnadstyp och placering på 
tomten. Byggnaden har även ett visst personhistoriskt 
värde då Thure Mårtensson, en av Gislaveds stora 
företagsledare, bott där. Detta har också påverkat 
tomten eftersom Celluloidfabriken tillåtits bygga sin 
maskinhall så nära. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms 
åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny 
detaljplanläggning bör vidare utredning göras 
för eventuella skydds- eller varsamhetskrav. 
  

• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör 
en återgång ske till ett mer ursprungligt och 
för byggnaden passande material (tex, dörrar, 
fönster).  

  

 
 

Detaljbild, pelare/kolonn  



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 106 av 141 

Ekhult 10, Södra Storgatan 42 

Bostadshus uppfört 1946 efter ritningar av 
Dag Ribbing.  
 
Byggnaden är delvis i två våningar, mot öster 
skjuter också en del av byggnaden ut i ett 
våningsplan. Den utskjutande delen mot öster 
torde ursprungligen ha inrymt rum för 
uthyrning. Enligt originalritningarna innehöll 
den låga delen två toaletter, kokvrå och egen 
entré. Övriga delar av huset disponerades 
troligen av ägaren själv. Idag fungerar villan 
som ett enfamiljshus. 
 
 
Byggnaden har regelstomme med utanpåliggande 
fasadtegel lagt i munkförband. Fasaderna har 
välgenomtänkta detaljer. Längs takfoten löper en nätt 
gesims av mönsterlagda tegelstenar, även ovan fönster 
och upptill vid gavelspetsarna finns dekorer i form 
snedställda tegelstenar, vid gaveln döljs delvis dessa av 
senare tillkomna vindskivor. Mot sockeln avslutas 
fasaden med stående halvstenar. Sockelpartiet är av 
huggen granit som fogstrukits. Taket är täckt med 
senare tillkomna betongpannor. 
 
 
Fönstren är i två lufter, dessa har på nedre plan 
fönsterluckor och på övre plan finns senare tillkomna 
markiser. Entré dörren på östra fasaden är av fernissat 
trä med sidoljusinsläpp och tillhör byggtiden.  

Bygglovsritning (Kommunens arkiv)  

Fasad mot öster 

Detaljbild, dekormurad takgesims 

Detaljbild och jämförelse med ritning.  Notera den senare 
tillkomna vindskivan som delvis döljer de dekorativa 
tegelstenarna 



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 107 av 141 

Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har sedan uppförandet 1946 genomgått få förändringar vad gäller material. De ändringar 
som emellertid har skett är förenliga med byggnadens karaktär och bör anses reversibla. Tack vare 
välbevarade ritningar av hög kvalité och god detaljrikedom finns goda möjligheter för ett eventuellt 
återskapande av försvunna delar.  
 
Byggnadens exteriör har en välgenomtänkt och kvalitetsmässig arkitektur med omsorgsfullt utförda 
detaljer vilket ger den både ett stort konstnärligt och arkitektoniskt värde. För Gislaved är denna typ av 
tegelarbete mycket sällsynt inom villaarkitekturen, detta är ytterligare ett skäl till att skydda 
byggnaden mot förändringar och tillägg. Byggnaden är förknippad med dåtidens 
arkitekturströmningar, i lokal mening innebär detta att den även har ett arkitekturhistoriskt värde.  
 
Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde.  
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 
  

• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(t.ex. vindskivor) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Bygglovsritning  (kommunens arkiv) Fasad mot norr 
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Abborren 4, Nygatan 5b  
Bostadshus uppfört 1898.  
 
Byggnaden är, trots bristfälligt underhåll, väldigt 
välbevarad och den har kvar sitt ursprungliga 
utseende från tiden för uppförandet. Bostadshuset 
ingår i en samlad gårdsmiljö med tillhörande lada, 
uthus och tvättstuga, även ytterliggare ett 
bostadshus (Nygatan 5a) finns på tomten. 
Ekonomibyggnaderna är uppförda i samband med 
huset, det saknas dock ett uthus. Trädgården 
utgörs av en plan gräsmatta med stora lövträd och 
buskar. Inom kvarteret finns liknande byggnader 
från tiden vilket ger karaktär åt området. 
 

Taket är av typen sadeltak och är täckt med 
tvåkupigt lertegel. Taket har två takkupor på 
baksidan och en frontespis på framsidan.           
 
Arkitekturen är typisk för det sena 1800-talet med 
sin liggande panel och de dekorerade 
fönsterfodren. Fönstren har den för tiden typiska 
korsformade posten med två stora lufter nedtill 
och två små i övre delen av fönsterbågen. 
Fasadens fönster delas schematiskt in i ramverk, 
även det övre partiet av fasaden är avdelat med en 
smäcker gesims som löper runt byggnaden. I det 
övre fältet finns liggande mezzaninfönster i två 
lufter. Sockelpartiet utgörs av huggen granit som 
fogstrukits.   
 
Pardörrarna på framsidan är av hög kvalitet och 
mycket välbevarade. Linoljefärgen har med tiden 
nötts ner och lämnat en patina och autenticitet som 
är svår att hitta på andra byggnader i Gislaved.  
 
Den åttakantiga tvättstugan (t.v.) som uppfördes 
på 50-talet har anpassats väl till miljön.    
 
Det tillhörande uthuset och ladan är av enklare 
utformning. Dessa är rödmålade med slamfärg, 
har stående panel med läkt samt tak av 
korrugerade eternitskivor.  
 
 

Fasad mot väster 

Fasad mot söder 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden på Nygatan 5b är mycket välbevarad och utgör ett exemplariskt exempel på 1890-talets 
utpräglade panelarkitektur och har av detta skäl ett stort byggnadshistoriskt värde. Till 
huvudbyggnaden ingår också en samlad gårdsmiljö med tillhörande uthus, lada och tvättstuga. Detta är 
av högt kulturhistoriskt värde för Gislaved då den ger en bild av hur strukturen på en gård i urban 
miljö såg ut under det tidiga 1900-talet. I stadsbilden ingår gården i en samlad enhet av 
sekelskiftesbebyggelse vilket gör den omistlig för områdets och ortens karaktär.        
Byggnadens patina visar också på genuint åldrande och ger därför ett kontinuitetsvärde för sig själv 
och stadsbilden. Med Gislaveds ringa ålder är detta av stort värde att bevara.  
 
Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Huvudbyggnaden och tillhörande uthus är idag i direkt behov av underhåll. Stora delar av 
ekonomibyggnaderna har börjat rasa samman och huvudbyggnaden har färgbortfall och viss biologisk 
påväxt. 
 
 
Rekommendationer för bevarande 
 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Byggnaden bör skyddas 
i detaljplan. 
 

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och 
underhållsarbeten utföras med traditionell teknik och traditionella material. 
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Abborren 4, Nygatan 5a  
bostadshus uppfört 1898 
 
 
1912 öppnades på Nygatan 5a (dåvarande 
28a) konsumtionsföreningens första butik i 
Gislaved. Tidigare hade byggnaden fungerat 
som svagdrycksbryggeri. Byggnaden 
fungerade dock inte som butik utan mer som 
ett utlämningsställe för medlemmarna i 
kooperativa föreningen.     
 
 
Byggnaden är mycket förändrad sedan 
uppförandet. Som exempel kan nämnas att 
fasaderna ursprungligen har varit rödmålade 
med slamfärg och gårdsplanen har prytts 
med gatsten. Sadeltaket som ursprungligen 
täcktes med bandplåt har under 1900-talet byts 
ut till tegel. Även dörren är utbytt, troligen 

under 60-talet.  Mycket av byggnadens 
karaktär är dock bibehållen genom bevarad 
typ av panel, fönster och fönsterfoder, även 
proportionerna är intakta då inga större om- 
eller tillbyggnader skett. Byggnaden har 
tegeltak och fasaderna är målade med en gul 
linoljefärg, även knut- och fönsterfoder är 
målade i samma kulör. Fönsterbågar är 
målade med en mörkare brun ton. Den 
tidigare stenbelagda gårdsplanen utgörs 
numera av gräs.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nygatan 5 a, foto taget ca 1920 (Kommunens arkiv) 
 

Nygatan 5 a, foto taget ca 1950 (Kommunens arkiv) 

Nygatan 5 a, foto 2008 

Detaljbild, fönster med korsformad mittpost 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har sedan uppförandet 1898 genomgått en del förändringar vad gäller material. Dessa bör 
dock betraktas som passande för byggnaden samt att de även är reversibla. Möjligheter för ett 
eventuellt återskapande av försvunna delar är goda då det finns gamla foton att tillgå.  
 
Byggnadens huvudsakliga värde ligger i dels betydelsen för den närliggande gårdsmiljön och 
gatubilden men också i samhällshistorisk mening. Betydelsen av att den är den första 
handelsbyggnaden i kooperativa förbundets regi är av värde ur både ett samhällshistoriskt och 
socialhistoriskt perspektiv.  
 
Byggnaden är i stort behov av underhåll. Avsaknad av tegelpannor, fönster och liknande brister 
medför att byggnaden står och förfaller.  
 
 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som vi bedömer syftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  
 

• Dokumentation genom uppmätningsritningar, foto och text bör utföras. 
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Braxen 17, Nygatan 7 
bostadshus uppfört under 1890-talet. 
 
Byggnaden har sadeltak täckt med tvåkupigt 
lertegel. Fasaden är symetriskt uppbyggd med 
ordnade fönsteraxlar. Fönstren har den för tiden 
typiska korsformade posten med två stora lufter 
nedtill och två små i övre delen av fönsterbågen. 
Den stående panelen med läkt är vanlig för tiden 
vid uppförandet. På framsidan finns en enkel 
inglasad veranda med pardörr, troligen 
tillkommen eller förändrad på senare tid.  
 
 
 
 
Baksidan har tillbyggts med en inglasad veranda 
1994. Glasverandan är genomtänkt och har 
anpassats till den befintliga byggnaden. Den 
utgör därför ett bra exempel på ett modernt 
tillägg.  
 
På baksidan av huset finns även ett uthus 
bevarat från början av 1900-talet.    
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har sedan uppförandet under 1890-talet genomgått få förändringar vad gäller material, den 
tillkomna verandan på baksidan påverkar inte upplevelsen av området i någon större bemärkelse. 
Byggnaden utgör en viktig del av en gatubild som ger karaktär och ålderdomlighet i området. Stora 
delar av östra delen av Nygatan präglas av bebyggelse från denna tid varvid byggnaden ingår i en 
samlad bebyggelsemiljö av högt kulturhistoriskt värde. 
 
Sammantaget är byggnaden mycket bevarandevärd. 
 
Rekommendationer för bevarande 

Detta är en sådan byggnad som vi bedömer syftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning bör 
vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav. 

Fasad mot norr 

 På södra sidan finns en senare tillkommen glasveranda 
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Gislaved 5:16 (Abborren 12), Danska vägen 16,  

Rem-Pelles villa 
 
Byggnaden tillhör en av de äldre i tätorten 
och beboddes under en tid av Nils-Gustaf 
Pettersson. Pettersson var chef för Svenska 
Remfabriks AB, deras tillverkning startades 
1897 och fabriken avvecklades 1955. De 
gamla fabrikslokalerna ligger på motsatta 
sidan huset.     
 
Huset är uppfört i två plan, numera också 
med inredd vind. Det är ståndsmässigt byggt 
med en tidstypisk panelarkitektur. 
Sadeltaket är täckt med svart betongtegel, 
vilket är ett senare tillägg. Fasaderna har 
liggande fasspont med undantag vid nedre 
sockelpartiet där panelen är stående. 
 
Fönstren på övre plan, samt vind, är av 
modernare typ och är indelade i två lufter. 
Fönstren på nedre plan har korsformad post 
med två små lufter upptill och två större 
nedtill, dessa torde höra till byggtiden. 
Framsida pryds av en inglasad veranda med 
smäckra spröjsar. Baksidan har ett 
utanpåliggande trapphus som leder till 
källare och övervåning. 
 
Till bostadshuset hör en förrådsdel och ett 
garage. Trädgården är kuperad med stora 
lövträd och buskar.    
 

Östra fasaden 

Södra fasaden 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har sedan uppförandet under 1890-talet genomgått en del förändringar vad gäller material. 
De ändringar som emellertid har skett kan dock ännu betraktas som reversibla. Byggnaden är en del av 
en viktig gatubild som ger karaktär och ålderdomlighet i området. Byggnaden ligger också nära östra 
delen av Nygatan som även den präglas av bebyggelse från denna tid. Därmed ingår den i en samlad 
bebyggelsemiljö. Byggnadens koppling till remfabriken, i egenskap av att vara disponentbostad åt 
Nils-Gustaf Pettersson, ”Rem-Pelle” samt dess placering i förhållande till remfabriken utgör ett urbant 
kulturlandskap som bär historia om ortens industriella utveckling.  
 
Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde och är mycket bevarandevärd. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav. 
 

• Vid ombyggnads- och underhållsarbeten bör en återgång ske till ett mer ursprungligt utförande 
(tex takmaterial, dörrar, fönster).  
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Gyllenfors bruksområde 
 
Gyllenfors bruksområde är ett flackt område som 
gränsar till Nissan. Inom området finns många 
olika bebyggelsetyper: från gamla industrier i 
sydväst till egnahemsbostäder i öst och nybyggda 
lågprisvaruhus i norr.  
De äldsta industribyggnaderna härstammar från 
sekelskiftet 1900 och har sedan dess byggts till 
och om flertalet gånger. Byggnadernas karaktär 
har dock bevarats och de bildar tillsammans med 
Bruksvillan ett intressant område med en stark 
förankring i den lokala historien. Många av 
bostadshusen i området är förknippade med KF:s 
egnahemsbyggande för anställda vid 
gummifabriken under 20-50-talen. 
 
 
Dag Ribbing, arkitekt på KF:s Arkitektkontor i Stockholm, har starkt påverkat gestaltningen av detta 
område. Ribbing är en av de mest anlitade arkitekterna i Gislaved och många av hans verk finns kvar. 
I Gyllenfors industriområde kan nämnas Ringen, kontorslokalen vid Åbjörnsbron, Ribbagården, den 
Mekaniska Verkstaden och Magasinet samt typritningar för ett antal villor i området.  
 
Området innehåller många byggnader som är värda att bevara, både av historiska, byggnadstekniska 
och konstnärliga skäl. 

I Gyllenfors industriområde finns vaggan till Gislaveds industriverksamhet. Utmed Nissan har industribyggnader legat 
i över hundra år. Några av dessa finns kvar idag. 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Gyllenfors bruksområde 
 

Typiska bostadshus i gamla glasbruksområdet 
på Gyllenfors är tvåvåningshus med mansardtak 
och stående träpanel byggda i slutet på 1920-
talet efter typritningar från KF:s arkitektkontor. 
Familjen som ägde husen var tänkta att bo på 
markplanet och på övervåningen fanns en 
lägenhet med eget kök att hyra ut. I källaren 
fanns gemensam tvättstuga och pannrum. 
Toaletter saknades eftersom avloppssystemet i 
området inte var utbyggt under denna tid. Idag 
har flera av husen bytt fasadmaterial och byggts 
till, framförallt med uterum, men också för att 
man ska få in badrum på entréplanet. 

 

Bruket 5, Åbjörnsgatan 12 
På området som ligger mellan Torsgatan och 
kapellet är bebyggelsen mer blandad, både vad 
gäller storlek på husen och tillkomstår. Här 
ligger bland annat Ribbagården, ett 
flerbostadshus ritat av Dag Ribbing, 1933. 
Huset, som var hem åt arbetare på 
gummifabriken, hade på den tiden en stor glasad 
trapphall. Glaspartiet var avsett att vara den 
finaste delen på huset och fanns där för att huset 
inte skulle förknippas med de statarlängor som 
fanns på den tiden (Brunnström 2004). 
Glaspartiet är nu borttaget och ersatt med 
träpanel och huset har därmed förlorat mycket 
av sitt ursprungliga karaktär.  

 

 

 

Lästen 16, Ryttarvägen 3A 

På Ryttarvägen 3-7 ligger 3 parhus med 1½ plan 
och källare ritade av K-G Edenborg för ”Svenska 
Gummifabriks Aktiebolaget”. Husen byggdes 
1954 i bärande lättbetong med tegel som 
fasadmaterial. Sadeltaket bär tegelpannor och en 
takkupa sticker upp. På framsidan har flera av de 
boende byggt till en uteplats. 

 
 
 

 
 

 
 

Typhus från slutet på 20-talet 

Ribbagården, en gång bostäder åt anställda vid 
Gummifabriken. 

Ryttarevägen 3 A och B ritat av K-G Edenborg 
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Finn 8, Baldersvägen 14 
30-tals villa i ett plan på Baldersgatan i de norra 
delarna av området. Byggnaden har det för tiden 
karaktäristiska valmade taket. Fönstren är indelade 
i två lufter och strikt placerade i fasadlivet. 
Symmetrin, det valmade taket och den 
odekorerade fasaden utgör ett exempel av1920-
tals klassicism som möter 30-talets modernistiska 
idéer. Denna bostadstyp utgör ingen representativ 
del av området men är ett viktigt inslag för de 
tidigare delarna av områdets historia och en länk i 
den fortsatta utbyggnaden av Gamla Henja. 
 
 
 
 
 

Henja 2, Åbjörnsgatan 5 

Dag Ribbing ritade1947 Mekaniska Verkstaden 
(bild t.v.) och ett ritkontor som stod precis bredvid. 
Fönsteröppningarna är raka upptill, d.v.s. de har 
ingen murad båge, och i dessa sitter stora 
järnspröjsade fönster i liv med fasaden. Huset är 
intressant för att det stilmässigt hamnar någonstans 
mitt emellan det traditionella byggandet och det 
råare mer storskaliga som slog igenom på 1960-
talet. Ursprungligen liknade alla fasader på 
verkstaden denna, men nu är byggnaden helt 
inbyggt mellan två i stort sett fönsterlösa 
industrilokaler vars fasader utgörs av vitmålade 
prefabricerade lättbetongblock. Verkstadens fasad 
mot nordväst är väldigt stilig, speciellt eftersom 
alla fönster är original.  

 

 

Byggnaden innehöll Ritkontor för 
anställda vid KF:s fial. Byggnaden 
har under senare tid fått en 
tillbyggnad i trä och tegel på 
fasaden mot gatan. Byggnaden 
fungerar idag som kontor. 

 

 

 

 

 

Liten 20- och 30-talsvilla av en hustyp som finns utspritt på 
flera ställen i samhället. 

Den enda bevarade fasaden av Mekaniska verkstaden 

Ritkontorets fasad mot sydväst (Åbjörnsgatan) 
Tidigare var entrén i nordvästra hörnet, där en nybyggd industri nu ligger. 
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Henja 10:7, Anderstorpsvägen 3 

Strax efter att den mekaniska verkstaden stod klar gav sig Ribbing på att rita en ombyggnad till 
magasinet vid dåvarande järnvägen, utmed nuvarande Anderstorpsvägen. Det kan vara intressant att 
jämföra det med verkstaden, då de har både likheter och skillnader. Båda husen har raka fönsterband, 
och inga bågar i överkant, samt platta tak. På magasinet är dock fönstren mindre. 
Betongomfattningarna kring de små fönstren på andra våningen gör att de ser tyngre ut. Fast de är i liv 
i fasaden uppfattas de som ”hål i mur”. Att pilastrarna bara går till första våningen beror förmodligen 
på att andra våningen är tillbygd. Man kan se en skillnad på teglets yta på första och andra våningen.  

 

I arkivet finns ritningar från 1933 med Ribbings 
signatur som visar ett magasin i tre våningar med 
pilastrar hela vägen upp till taket och små fönster 
med båge upptill. Det är dock tveksamt om det 
någonsin funnits en byggnad på tomten som sett ut 
så. Fasaderna ser i stort ut  precis som på Ribbings 
ritningar från 1949. Fönster, pilastrar och ramper är 
desamma. Det som förändrats är att ett antal dörrar 
har bytts ut och satts igen. På grund av husets få 
förändringar är det beklagligt att kommersiella 
intressen i form av reklamskyltar nästan helt har 
utplånat byggnadens ursprungliga identitet.  

 

 

 

Henja 10:4, Åbjörnsgatan 2 
Kontors- och lagerlokaler som 
ritades av Dag Ribbing 1932. 
Fasaderna är murade i tegel och 
ytbehandlade med vit puts. 
Byggnaden har två våningar och 
platt tak. Fönstren mot Nissan är 
originalfönster med mittpost och 
tre rutor i varje luft. Utmed 
Åbjörnsgatan hade tidigare 
fönstren på första våningen en 
högre bröstning och var närmast 
kvadratiska tvåluftsfönster med 
två rutor i varje luft. Dessa har 
bytts och liknar nu övriga fönster 
på byggnaden. Entrépartiet är på 
Ribbings ritningar en öppen 

pelarhall, med pelare av sandsten. Hela den del som sticker ut från byggnadskroppen mot Nissan var 
då utan väggar. Glasfasad som utgjorde klimatskydd satt längre in. Idag är området mellan pelarna 
igenbyggda och glasen som sitter där har en bröstning i plåt.  

 
 
 
 

Anslutningen till den nybyggda butiken 

Vy över bron. 
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
 
Ventilen 8, Åbjörnsgatan 13  
 
Gösta Gislows villa byggdes i samband med att han 
sålde gummifabriken till kooperativa förbundet 
1927. Byggnaden sticker ut i området med såväl sin 
storlek som med sitt formspråk. Huset har två 
våningar med sadeltak och tempelgavelmotiv med 
kolonner på framsidan. Taket är av lertegel. Huset 
byggdes på senare hälften av 20-talet i 
nyklassicistisk stil. Fasaderna bär vit puts och är 
sparsamt dekorerade. Fönstersättningen och 
detaljerna är spegelsymmetriska. Husets fönster har 
två lufter med tre rutor i varje luft. Entrén med två 
dörrar sitter mitt på huset och är, liksom de båda 
fönstren bredvid den, rundade upptill.   

  

Huset har blivit tillbyggt på två ställen. I norr har det 
fått två extra rum på första våningen. Detta tillägg 
anpassar sig väl i material och stil, men bryter 
spegelsymmetrin. I söder har det tillkommit en 
balkong på andra våningen. Denna balkong har med 
sin rundning ett helt annat formspråk, mer lånat från 
30-talsfunktionalismens ideal. Denna förändring är 
dock reversibel.  

 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden uppfördes med en hög gestaltandeambition och den som ritat huset har influerats av 
dåtidens arkitekturströmningar.  Huset utgör ett gott exempel på en lokal byggmästares tolkning av 
1920-talsklassicismen.  
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

Spegelsymmetrisk fasad med tempelgavelmotiv 

Huset sett över hörn. Notera den rundade balkongen på 
gaveln. 
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Furugården 1, Åbjörnsgatan 21 
 
Basilikaform, målad putsfasad och sadeltak i 
koppar. Kapellet ritades av Göran Pauli, 
som var stadsarkitekt i Jönköping på den 
tiden, och invigdes tredje söndagen i advent 
1937. Något år senare stod även 
klockstapeln klar (Andersson, 080618). 
Byggnadens yttre är i stort sett helt 
oförändrad, med putsade fasader, plåttak, 
originaldörrar och originalfönster. Det enda 
som ändrats är att ett vindfång byggts till. 
Tidigare var den yttersta kuben vid entrén 
helt öppen åt alla tre hållen. Ytterdörren satt 
då istället i liv med fasaden. Lagom till 
byggnadens 40-årsfirande renoverades 
byggnaden upp, framförallt på insidan, men 
i samband med detta gjordes även entrén 
om.  

De interiöra förändringarna bestod i att orgeln flyttades och 
altaret sänktes ner ett steg, men framförallt fick kapellets 
insida en ny färgsättning. 

Ansvarig för ombyggnaden var dåvarande stadsarkitekten Per 
Rudenstam, som under sin tid på posten tog flera 
konserverande beslut. Efter att han slutat på Gislaveds 
kommun har han varit med och renoverat ett flertal kyrkor. 
För färgsättningen stod konstnären Per Andersson. 
Byggnaden är i sin helhet i väldigt gott skick och väldigt 
välbevarad. De förändringar som gjorts på insidan är 
smakfullt utförda och i stort sett reversibla, så när som på 
borttagandet av predikstolen.  

 

 

 

Kulturhistoriska kommentarer 
I egenskap av kapell för Gyllenforsområdet har byggnaden ett högt 
kulturhistoriskt värde. Dess säregna utseende utgör ett gott exempel på 
ambitiös arkitektur från 30-talet vilket även ger den ett konstnärligt 
värde. 
 
Riktlinjer för bevarande 
 

• KML (kulturminneslagen) 4 kap 3 § Kyrkobyggnader som är 
uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 
1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av 
länsstyrelsen 

 

Kapellet sett från Söder. Entrén är en tillbyggnad, tidigare var 
det ett öppet förrum utanför kapellet. 

Detaljbild av korets fönster 

Detaljbild av en dörr i kopparplåtar. 
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Bruket 1, Danska vägen 13 
 
Industribyggnad i fyra våningar med murat tegel i fasaden, flackt sadeltak och stora spröjsade fönster. 
Gamla remfabriken är den äldsta bevarade industribyggnaden i Gislaved och de äldsta delarna 
härstammar från sekelskiftet 1900. ”Rem-Pelles” fabrik var på sin tid Sveriges mest vinstdrivande 
företag och tillverkade läderremmar för fabriksanvändning. Huset har vid åtminstone tre tillfällen 
(1916, 1920 och 1942) byggts till, vilket på ett intressant sätt framhäver den patina som riktigt tegel 
har. Det berättar historien om huset, i teglet ser man årsringarna. Tillbyggnaderna är i de allra flesta 
fallen omsorgsfullt gjorda och smälter samman med husets karaktär. Att en industribyggnad är 
tillbyggd är inte så mycket att orda om: det är ett tecken på att fabriken har gått bra och att det varit 
tillväxt i regionen. En stor kvalitet är att det finns många originalfönster kvar i byggnaden. De stora, 
vita, tätt spröjsade fönstren med en liten båge i överkanten är ett tidsdokument som berättar om en tid 
innan man förlitade sig på elektricitet som ljuskälla. På bilden kan man jämföra den högre delen med 
gamla fönster och den lägre med nya, små, odetaljerade och ospröjsade fönster.  

 

 

 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnaden har ett stort historiskt och kulturhistoriskt 
värde. Den berättar historien om Gislaveds förändring 
från landsort till industrisamhälle. Att det är Gislaveds 
äldsta kvarvarande industribyggnad ger den ett 
förstärkande symbolvärde. Den stora andelen 
originalfönster förstärker dess byggnadshistoriska värde. 
Huset ligger i ett område med samlade äldre 
industribyggnader kring Nissan. Att den ingår i ett 
bebyggelsemiljö av den sorten är ytterligare en 
anledning att bevara den. 

Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. 

 

Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny 
detaljplanläggning bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller 
varsamhetskrav.  

 

Notera skillnaden i fönster den nyare delen i markplan 
och den resligare byggnaden bakom. 
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Henja 10:4, Åbjörnsgatan 4, 6 
 
Gummifabriken 
Bröderna Carl och Wilhelm Gislow började tillverka gummi i Gislaved 1893. Det hade de lärt sig i 
Amerika dit de utvandrat i unga år. Till en början var det galoscher som gällde och det dröjde till 1905 
innan det första bildäcket rullade ut från fabriken. Då hade fabriken en kapacitet på ett däck om dagen. 
1927 såldes familjen Gislow fabriken till Kooperativa förbundet. (Gislavedsboken 1993) Byggnaderna 
talar sitt tydliga språk med utbyggnad på utbyggnad vartefter fabriken har växt och 
tillverkningsmetoderna har förändrats. Under KF-tiden är mer eller mindre varenda ritning signerad 
Ribbing eller Edenborg. 

De äldsta delarna härstammar från sekelskiftet 
1900 trots att byggnaderna flera gånger brunnit 
och byggts upp igen. Byggnaderna är mycket 
enkla och funktionella. De dekorativa detaljer 
som syns har egentligen alla funktionella 
förklaringar. Fasadens gesims har murats och 
plåtats omsorgsfullt och visar hur 
våningsplanen ligger på insidan. Dessa har 
tidigare varit takslutet på byggnaden. Både 
andra och tredje våningen är tillbyggda vid 
olika tillfällen. Gesimsen används som kanaler 
för kablar och även kablarna blir en del av 
dekoren. Flera av fönstren är original, vilket 
förstärker byggnadens värde. 

 

 

Olika byggnader och fasaddelar har kommit till vid olika 
tillfällen och för olika funktioner. De gemensamma 
nämnarna för alla dessa delar är dock det röda teglet och 
det funktionella formspråket. På grund av de många 
tillbyggnaderna blir byggnaden som helhet 
svåröverskådlig i en inventering av det här slaget. 

Fasad mot Åbjörnsgatan. Byggnaden är i flera omgångar 
tillbyggd 

Originalfönster på fasaden mot Nissan 
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Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnaden har ett stort historiskt och kulturhistoriskt värde. Det var på den här platsen som bröderna 
Gislow började tillverka gummi på 1890-talet och fabriksbyggnaderna byggdes och byggdes ut när 
industrin tog fart. Gummitillverkning blev sedan den avgjort mest betydelsefulla näringen för Gislaved 
under 1900-talet. Fasadernas detaljrikedom och omsorgsfullt utförda murningsarbete på vissa delar av 
byggnaden ger därtill ett arkitektoniskt värde. Byggnadens stora omfång och många tillbyggnader gör 
att den är svår att beskriva i sin helhet i en inventering av detta slag. Därför föreslås att en mer 
omfattande utredning görs av byggnaden som i detalj utreder de värden som byggnaden har. 

 

Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  
 

• Det bör ske en mer omfattande utredning om hur området har utvidgats under 1900-talet.  
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Verkstaden 1, Åbjörnsgatan 3 

Ringsalen, ritad av Dag Ribbing, stod klar 1928 och 
fungerade som matsal/samlingslokal. Byggnaden har 
klassicerande drag i och med sin basilikaform. I entrén 
till byggnaden använder Ribbing sig av sitt 
kännetecken: pelare. Pelarna har idag fått en sockel av 
någon slags mexitegel, som inte passar in. Entrépartiet 
är putsat och sidoskeppen är gjorda i rött tegel. 
Fasadteglet är murat i kryssförband, liksom de gamla 
industribyggnaderna mitt över vägen. Sidorna av 
mittskeppet är klädda med plåt efter att byggnaden 
tilläggsisolerat. Taket är klätt med papp. Fönstren på 
andra våningen är bytta mot standardfönster med 
aluminiumprofiler. I första våningen är de spröjsade 
fönstren med lätt rundning upptill bevarade. Detta var 

den första byggnaden som Dag Ribbing ritade i Gislaved, och också den första som KF lät uppföra 
efter att de tagit över gummifabriken. 

Kulturhistoriska kommentarer 
Ringsalen är intressant ur ett historiskt perspektiv eftersom den är en tidig personalbyggnad och 
eftersom det är den första byggnad som KF lät uppföra efter att de tagit över gummifabriken. Den har 
dessutom en väldigt speciell form i och med sin basilikaliknande struktur. Ytorna på byggnaden är av 
skiftande karaktär, en del välbevarat, annat okänsligt omgjort med opassande material. Interiört är den 
helt omgjord och den stora sal som rymdes inne i byggnaden är borta. Det vita entrépartiet med sina 
runda blåa fönster och dörr liknar entrén till bruksvillan. Eventuellt har Ribbing fått inspiration 
därifrån. 

 

Riktlinjer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL.  

 

Ringsalen, KF:s första verk i Gislaved 
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Gislaved 10:13, Åbjörnsgatan 1 
Bruksvillan 

Det största och ståndsmässigt högsta bostadshuset, 
corps de logis, i Gislaved är den byggnad som 
brukar kallas Bruksvillan. Det finns dokumenterat 
att platsen bebotts sedan 1743 men den nuvarande 
herrgården stod klar 1850. Anledningen till att 
man byggde nytt just då var att den gamla 
herrgården brunnit ner. År 1895 övergick huset i 
familjen Gislows ägo och dess historia var sedan i 
80 år sammanflätad med gummifabrikens. När 
familjen sålde fabriken till KF ingick villan i 
köpet och från 1927 till 1975 användes den som 
bostad åt företagets VD:ar samt under en period 
som utbildningslokal och fritidsgård för företagets 
anställda. Från 1975 och framåt har huset använts 
som kontor och restaurang. (Fredriksson, 2008)  

Husets fasad är symmetriskt uppbyggd, trädgården 
på framsidan likaså. Samtliga fönster är 
tvåluftsfönster som är indelade efter samma 
standardmått, på första våningen med två rutor, på 
andra våningen med tre. I fönstren på andra 
våningen går en tvärpost och det är över denna 
som fönstret får sitt tredje segment. 
Bottenvåningen är murad i tegel, och stommen i 
den övre våningen är gjord i timmer. Materialbytet 
lyser igenom i fasaden, trots att båda våningar 
putsats och målats.  

Entrépartiet är något framskjutet och har tre dörrar 
i bottenplan och tre fönster i övre planet. 
Ursprungligen hade dessa fönster en båge i 
överkant. Den har satts igen nu men kan 
fortfarande skönjas i fasadens dekor. Strax under 
den välarbetade takfoten går en gesims.  

Den västra fasaden har högst detaljering med 
klassicistiska detaljer kring samtliga fönster. Taket 
är flackt valmat med enkupigt rött lertegel. 1980 
byggdes det till ett kök på husets norra gavel. 
Tillbygget följer husets stil men bryter symmetrin. 
Husets detaljer är väl bevarade men ytskikten är i 
dåligt skick. För en grundligare utredning om 
huset hänvisas till den rapport som Fredrikssons 
arkitektkontor lade fram 2008-01-07, Gyllenfors 
Bruksherrgård - Utredning av byggnadens 
historia, skadeinventering samt förslag på 
fasadrestaurering. (Fredriksson 2008) 

Entrén ramas in av träden. 

Baksidans fasad har högst detaljering 

Detaljer vid takslutet samt över fönstren på framsidan 
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Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnaden har ett historiskt, kulturhistoriskt, och konstnärligt värde som Corps de Logi i Gislaved. 
Trots dåliga ytskikt är byggnaden väl bevarad och den enda tillbyggnad som gjorts går i samma stil 
som övriga huset. Dess höga detaljering och precision i utförandet är viktiga att bevara för framtida 
generationer i Gislaved. Huset Byggdes för Brukspatron Åbjörnsson och såldes till familjen Gislow 
1895. Det bär därför på anor från såväl brukstiden som industritiden. Byggnadens exteriör är idag i 
akut behov av underhåll. 

 

Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Byggnaden bör skyddas i 
detaljplan. 

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 

• Vid större ombyggnads- och underhållsarbeten bör det ställas krav på att särskilt antikvarisk 
sakkunnig medverkar.  
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Kalandern 4, 5, Bäckgatan 3, 5 
 
Här ligger två envåningshus med platt tak, 
putsfasader och källare. De byggdes som 
tjänstemannabostäder åt anställda vid 
gummifabriken 1942. Dessa är mer välplanerade än 
egnahemsbostäderna på glasbruksområdet och 
rymmer såväl vardagsrum och matsal som terrass i 
söderläge och bilparkering i källaren. Husen är 
välbevarade med originaldörrar, likadant 
fasadmaterial och samma fönstersättning. Kalandern 
4 är dessutom fritt från påbyggnader och har kvar 
sin källarnedfart. På tomten nummer 5 har man satt 
igen nedfarten och byggt ett fristående garage snett 
bakom huset. Bägge husen är uppförda efter 
typritningar från WST-Hus i Forserum. 

 

 

Kulturhistoriska kommentarer 
Byggnaderna utgör välbevarade exempel av 
typhusbebyggelse i 1940-talets tidstypiska 
”funkisstil”, denna byggnadstyp är ovanlig i 
Gislaved.    

 

Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms 
åsyftas i 3 kap 12 § PBL. 

 

Tjänstemannabostad,. Förmodligen tack vare sin 
ursprungliga goda planering är huset än idag inte tillbyggt
 
Nedan: Ritning från WST-Hus (Kommunens arkiv). 
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Gyllenfors bostadsområde 
Gyllenfors bostadsområde präglas i stort av 
egnahemsvillor från 50-talet. Arkivmaterial visar att 
många som ansökte om bygglov i området under denna 
tid var anställda vid Gislaved Gummi. Husen kan delas 
in i två huvudtyper. Det ena är en tegelvilla i 1-plan med 
garage under eller vid sidan, det andra är en 1½-
plansvilla med träpanel och läckt. Området öster om 
Reftelevägen har raka gator i väst-östlig riktning och 
husen står tätt mot gatan på ena sidan och indraget på 
andra. På så sätt får samtliga villor trädgård på sydsidan. 
Området planerades av KF:s arkitektkontor och många 
av husen är typhus från KF:s katalog. Runt de delar som 
ritades av KF finns senare tillkommen bebyggelse från 
1970-talet, dessa finns bland annat vid nordöstra delen 
av Tranbärsgatan. Mot norra delen av området, intill 
Åbjörnsgatan, finns ett flerbostadsbostadsområde från 
1990-talet. Något längre söderut mot Reftelevägen ligger Nissaholmsvägen vars gatubild också 
karaktäriseras av bebyggelse från 50-talet. Nissaholmsvägen har främst 1-plans typbyggnader i gult, 
räfflat tegel och ett antal och något äldre mer ”funkisliknande” villor i två plan med träfasad. 
Gemensamt för tomterna på området är husen som ligger i fil och de stora rektangulära trädgårdarna.  
 
Gyllenfors bostadsområde har en del bevarade hus som tillsammans med stadsplanen vittnar om 
historian om egnahemsområdets utveckling i nära förbund med Gummifabriken och Kooperativa 
förbundet.  
 

Gyllenfors Bostadsområde. Notera området i nordöstra hörnet. Här ligger gatorna raka och Hålbäcksgatan, Tranbärsgatan, 
Smultronstigen och Reftelevägen bildar närmast en ringled. I den äldre bebyggelsen är husen placerade på tomten så att de på 
sydsidan ligger i liv med gatan och de på norrsidan är indragna. 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Gyllenfors bostadsområde 
 
 

Lingonet 4, Hålbäckgatan nr 6,  
enfamiljshus i 1-plan. Huset är byggt 1958 efter 
ritningar från AB Standardhus Hultsfred. Flera 
andra hus i Gyllenfors bostadsområde och i 
övriga Gislaved kommer också från dem. Huset 
är ett välbevarat exempel från tiden med bland 
annat originalfönster, dörrar och garage. 
Huvudbyggnadens fasad är klädd med rött tegel 
och garagedelen är putsad enligt 
originalritningarna.  
 
 
 
 
 
Lingonet 12, Idungatan 17, välbevarad villa i 
1½-plan med källare, byggd 1950. Typiskt för 
detta standardhus, och tiden det är byggt under, är 
den kubiska formen, sadeltaket, träpanelen, den 
finkorrugerade balkongplåten och takkupan. 
Även tvåluftsfönstren och den fernissade 
ytterdörren är tidstypiska. Denna bostadstyp 
tillhör den vanligaste i området och återfinns ofta 
i samlade enheter i fil med gatorna. En vanlig 
signatur på dessa ritningar är Bro Blom. Blom, 
som delvis hade eget ritkontor i Gislaved, var 
också kopplad till kooperativa förbundets fial på 
orten. (Lundqvist, 080618) 
 
 
 
 
På Floragatan ligger typhus av samma sort, flera 
ritade av Blom, ordnade i fil. Få av dessa hus är 
idag bevarade till sitt yttre utan har senare 
tillbyggts med bland annat veranda som 
sammanfogats med huvudbyggnaden. Därtill har 
flertalet tilläggsisolerats och många gånger fått ett 
för byggnaden annorlunda fasadmaterial. Detta 
gör att den samlade miljön med byggnader blir 
störd. Exempel på material är mexitegel eller 
olika fasadskivor.  
 
 
 
 
 

 

Både entré- och garagedörrarna är i originalutförande 

Lingonet 12, Trähus av Bro Blom 

Gatubild av Floragatan. Notera husens riktning och placering
på tomten 
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Detta hus på Mjölonet 3, Frejgatan 4 är ett 
exempel på en arbetarbostad från början av 30-
talet. Ritningen kom från Kooperativa 
förbundets arkitektkontor som har en 
betydande roll i skapandet av bostadsområdet. 
Byggnadens karaktärsdrag har delvis förändrats 
genom de nyinsatta småspröjsade fönstren 
(tidigare i två lufter). Vissa omisskännliga drag 
har dock bevarats i form av bland annat 
lunettfönster längs takfallet och det från 
fasaden utskjutande entrétaket. Byggnaden 
tillför trots senare tillägg fortfarande ett 
miljöskapande värde i området och bör visas 
särskild hänsyn vid ändringar eller tillägg. 
 
 
 

 
Flerbostadshus på Odonet 1, Idungatan 2 
uppfört 1946 efter ritningar av Dag Ribbing. 
Bostadshuset är från början uppfört i två våningar 
med en större ägarbostad på nedre plan och 
uthyrningsrum med gemensam kokvrå på det 
övre planet. Idag disponeras hela bostaden av en 
boende. Byggnaden har till det yttre genomgått 
stora förändringar med tilläggsisolering, byte av 
fönster, tillbyggnad av veranda och nytt 
entréparti.      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30-talsvilla på västra sidan om Reftelevägen 

Idungatans före detta flerbostadshus, numera enfamiljshus.
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Lundåkra 
 
Lundåkraområdet består, med endast ett fåtal 
undantag av villabebyggelse och 
grupphusbebyggelse av standardtyp från 60-
och 70-talen. Typiska material är trä, tegel och 
mexitegel. Väster om Södra Storgatan ligger 
Lunnabovägen och Stugvägen som nyligen 
bebyggts med enfamiljsvillor och 
lägenhetshus mot söder, längs Danska vägen 
ligger Sörgårdsskolan. Stora delar av området 
planerades på 70-talet efter det s.k. Scafts-
systemet.  
 
 
 
 
 

I de västra delarna av Lundåkraomådet ser man hur den tidstypiska Scaft-planeringen delar upp gatorna i hierarkier. Södra Storgatan 
ansluter till Almgatan som i sin tur ansluter till Ekgatan och Apelgatan. 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Lundåkra 
 

 
Grupphusbebyggelse längs Ekgatan. 
Husen är typiska för tiden med sitt nedre 
parti i mexisten och gavelparti i mörka 
kulörer. Villorna är uppförda i 1½-plan 
med sadeltak. De ligger med gaveln mot 
gatan och har ordnade avstånd från 
varandra.     
 
 
 
 

 
 
Almen 7, Apelgatan 12 
Villa i 1-plan, taken är flacka med en 
bred takfot. Som fasadmaterial är 
mexisten eller trä vanligast. Flera av 
husen har sin entré via garaget vilket 
ger en speciell karaktär åt kvarteret.   

 
 
 
 
 

 
 

 
Grupphusbebyggelse längs Gjuterigatan, 
husen är byggda på 1970-talet och 
uppförda i 1½ plan med sadeltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekgatan mot söder 

Fasad mot öster 

Gjuterigatan mot öster 
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Fasad mot söder 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
 
 
Gislaved 1:3 Apelvägen 8,  

 
Byggnaden är uppförd i 1½-plan, och 
troligen byggd under 1800-talets 
senare hälft, huset är det äldsta i 
området. Gårdsenheten har funnits 
betydligt längre och hette tidigare Lund 
vilket troligen sedermera har lett till att 
området kallas ”Lundåkra”. 
Byggnaden har en relativt bevarad 
traditionell byggnadsstil med lokal 
förankring.  Sadeltaket är klätt med 
tegel och fasaderna med stående panel 
med läkt. Fönstren har på nedre plan 
korsformad mittpost med två lufter 
upptill och fyra nedtill, dessa är av 
modernare typ. Fönstren på 
frontespisen är indelade i två lufter 
med två glas i vardera. Under takfoten 

sitter mezzaninfönster med krysspröjs.    
 

 
Kulturhistoriska Kommentarer 
 
Byggnadens ålder och karaktär är bevarandevärd för mångfalden av bebyggelse i området och orten. 
Området Lundåkra utgörs av övervägande del 60- och 70-talsbebyggelse varvid denna typ av 
bebyggelse är mycket värdefull för stadsbilden.   
 
Byggnaden har tidigare ingått i ett lantbruk vars egendomar under den tidiga bruksexpansionen i 
Gyllenfors styckats av. Området bär på en intressant historia om det agrara samhällets avveckling till 
förmån för den urbana framväxten. Historian om platsen borde därför undersökas i en mer fördjupad 
form.  
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Vid ny detaljplanläggning 
bör vidare utredning göras för eventuella skydds- eller varsamhetskrav.  

• Vidare utredning om gårdens historia bör utföras och dokumenteras.  
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Södergården 
 
Den lätt lutande marken mot sydöst och 
villabebyggelsen från 1970-talet tillsammans med 
buskar, häckar och staket ger området sin karaktär. 
Typiska material är mörkt målat trä och mexitegel. 
Generellt har husen ett och ett halvt plan och 
sadeltak eller ett plan plus källare och valmat tak. 
Området är väldigt tidstypiskt och få hus har byggts 
om. Däremot här flertalet byggts till (oftast med en 
veranda) eller målats om. Det är svårt att peka på 
några hus med särskilda kvaliteter för alla hus är 
typhus från samma tid. Som bäst är området i de 
backar med lätt fall som slingrar sig framåt så att 
man hela tiden får se något nytt runt hörnet, så som 
på Lyckhemsgatan och Österlidsgatan. Det är med 
andra ord naturen och topografin som är det primärt 
kvalitativa i området. Genom husens placeringar på 
tomten skärmar de av siktlinjerna i gaturummet och bildar fond för den förbipasserandes resa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Södergårdens gator är 
hierarkiskt uppbyggda 
efter 1970-talets 
”Scafts” system 
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Typisk bebyggelse och karaktär i Södergården 
 
 

Cellon 1, 2, 3, Gitarrgränd 1, 3, 5 
Typisk grupphusbebyggelse från 1970-talet. 
Husen ligger likadant på tomten och 
fasadmaterialen och kulörerna är ofta 
identiska. Husen i kvarteren Cellon, Fiolen, 
Gitarren och Lutan byggdes samtidigt och 
projektet ritades av Atrio Arkitektkontor från 
Jönköping och byggdes av Byggnads AB 
Harry Sjögren. 
Den här typen av områden byggdes det mycket 
av under rekordåren. Nationellt sett utgör de en 
tredjedel av den bebyggelse som uppfördes 
under miljonprogrammen. 
 
 

 

Rosen 13, Lillegårdsgatan 11 
Parhusen runt kvarteret Rosen tillsammans med 
de små cykelvägar som man angör husen ifrån 
ger området en väldigt speciell karaktär. Husen 
byggdes liksom övriga hus på Södergården 
under 70-talet men ger med sina flacka 
pulpettak ett helt annat intryck än de 
omgivande. Det känns tätt men ändå småskaligt 
p.g.a. husens ringa höjd och att gatorna är så 
små. Husen byggdes av byggfirman Brink & 
Lundin. Värt att notera är att fastighetsägarna 
tillsammans äger grönområdet i mitten av 
området. Samma sak gäller för kvarteret 
Vallmon. 
 
 
 
Tvärs igenom Södergårdsområdet skär en grön 
kil med vild vegetation. Den ger liv och natur 
till omkringliggande hus och bör bevaras till 
storlek och karaktär.  
 
 
 
 
 
 
 

Grönområde i Södergårdsområdet 

Kvarteret ”Rosen”, i originalfärgerna Rött och brunt 

Typisk grupphusbebyggelse från 1970-talet. 
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Blåklinten 1, Norra Hagalundsgatan 26 
Enfamiljsvilla från 1975 i ett plan med 
källare. Valmat tak med svarta betongpannor, 
fasad av vitt mexitegel och mörka träbågar 
kring fönstren. Längs gatan skiljer sig husen 
något i planlösning men i material och skala 
liknar de varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
Norra Bäckshultsgatan 6, 8 10 
Bäckshultsgatan är det senast utbyggda 
området av Södergård och husen är från 
andra halvan av 70-talet. Trä är det vanligaste 
fasadmaterialet tillsammans med mexitegel. 
De flesta hus har ett entréplan och källare och 
ganska flacka sadeltak med svarta 
betongpannor.  

Typisk miljonprogramsvilla 
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Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
 

Gislaved 1:37, Skomakargränd 1 
 
Byggnaden är troligen uppförd i slutet på 1890-talet. 
Den är traditionellt byggd i liggtimmer på stenfot. 
Fasaden har klätts med stående panel med läkt och 
målats röd med slamfärg, övriga snickerier vita. 
Sadeltaket bär tegel. Till mangårdsbyggnaden hör ett 
mindre uthus. Fönstren har två lufter med två rutor i 
varje luft och omges av väl dekorerade foder. Vid 
takfoten går en takgesims som viker över hörnet, 
markerar hörnet och slutar. Detta är typiskt 1800-
talshus.  
 

 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden är en av få ursprungliga traditionella 
allmogebyggnader från 1800-talet i Gislaveds tätort, 
vilket ger den ett stort byggnadshistoriskt värde. Dess 
sällsynthet förstärker det värdet. Ursprungligen var 
huset en bondgård och stod fritt i landskapet. Huset 
minner om den tid då Södergårdsområdet bestod av 
åkrar och hagar vilket ger den ett samhällshistoriskt 
värde. Byggnaden har för närvarande en k-märkning i 
detaljplan. 
 
Rekommendationer för bevarande 

• Detta är en sådan byggnad som bedöms 
åsyftas i 3 kap 12 § PBL. Byggnaden bör 
skyddas i detaljplan.  

• Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten 
utföras med traditionell teknik och traditionella material. 

 
 
 
 
 
 
 

Gården sedd norrifrån 

Norra röstet 
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Ordlista 
 

KF  Kooperativa Förbundet 

Ballast Den del som inte är cement eller vatten i en betongblandning, ex grus 

eller sten. 

Basilika Flerskeppig kyrka eller liknande vars mittskepp höjer sig över 

sidoskeppen.  

Betongpannor  Takpannor gjorda av betong, vanligt från 50-talet och framåt  

Corps de logis  (franska), Huvudbyggnaden, bostadshuset, på ett slott, en herrgård eller 

en större gårdsanläggning 

Cour d'honneur  Kringbyggd gård 

Eklekticism  Stilblandning 

Ekonomibyggnad Uthus, ladugård 

Entablement  Bjälklag  

Eternitskivor  Fiberbetongplattor  

Fernissad  Oljebehandlad  

Fogstryka  Att putsa fogarna mellan stenarna, t.ex. i ett sockelparti 

Frontespis  Del av husfasad som sticker upp över takfoten 

FÖP  Fördjupad översiktsplan 

Förband Ett sätt att ordna stenar när man murar tegelfasader. Man brukar dela upp 

dem i beklädnadsförband där teglet bara verkar som fasadmaterial (ex. 

Löpförband, Munkförband), och murförband där teglet utgör husets 

stomme (ex. Kryssförband, Blockförband). 

Gesims Markerat horisontellt listverk som upptill avslutar en byggnads fasad 

eller väggyta (tak-, krans- eller huvudgesims) eller som avdelar fasaden 

horisontellt mellan våningarna (gördelgesims) eller mellan 

sockel(våning) och de övriga 

Halvstenar/koppar De tegelstenar som har kortsidan utåt i ett tegelförband  

Jugend  Arkitekturströmning kring sekelskiftet 1900 med inspiration från naturen  

Krysspröjs  Fönsterspröjs som formar diagonala kryss  

Lamellhus  Friliggande bostadshus i länga med fler än en trappuppgång 

Lertegel  Takpannor gjorda av lera 

Lufter  Indelning av fönster efter hur de öppnas, en mittpost ger två lufter 

Mangårdsbyggnad Huvudbyggnad på en gård  

Mansardtak  Yttertak med brutet fall  

Mezzaninfönster Fönster som tillhör en mellanvåning/halvplan 

Murat tegel  teglet utgör stommen och är inte bara ett beklädnadsmaterial 
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Nybrutalism Benämning på en arkitekturstil kring 1960-talet. Brutalism kommer av 

franskans beton brût som betyder rå betong  

Panelarkitektur Varierande träpanel i fasaden 

Patina  Skönhet som kommer av att material åldras (ursprungligen koppar) 

Pulpettak Tak som bara faller åt ett håll  

Punkthus Bostads- eller kontorshus med koncentrerad form och oftast bara ett 

trapphus. Utnyttjas vanligtvist i höghusbyggande. 

Pärlstav En smal, halvrund list bestående av omväxlande runda eller ovala och 

kantställda led  

Regelstomme  Husets stomme är av trä 

Restaurera  Återställa i (mer eller mindre) ursprungligt skick  

Reversibel  Möjlig att återställa till ett tidigare utförande 

Röste/gavelröste  Benämning på den del av en byggnads kortsida som begränsas av 

takfallen och en horisontell, vanligen med ett listverk markerad linje i 

nivå med takfoten  

Sadeltak  Yttertak med två från varandra sluttande takfall 

Scaft Benämning på gatuplanering som användes främst under 70-talet där 

vägnäten är hierarkiskt uppbyggda  

Sidiplatta  Fibercementplatta som vanligtvis används som fasadmaterial 

Sockel  Husets grund 

Spritputs Puts med grovkornig ballast  

Spröjs List som använd för att foga samman flera glasrutor till ett 

fönster 

Takfot  den del där taket möter fasaden 

Tandsnitt Arkitektoniskt ornament i form av en rad kuber placerade under en 

kornisch eller ett listverk  

Treluftsfönster Fönster med tre lufter 

Tvåluftsfönster Fönster med två lufter 

Urban  Stadsmässig 

Valmat tak  Yttertak som på kortsidorna avslutas med takfall, inte vertikal gavel 
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Källor 
 
 
Internet: 
 
http://www.gislaved.se/kulturbibliotek/kulturhusetborgen/borgenshistoria.295.html (Borgen ) 
2008-08-21 
 
http://www.gislaved.se/turism/hembygdsgardar/gislavedshembygdspark.438.html (Hembygdsparken) 
2008-08-21 
 
http://www.svenskakyrkan.se/gislaved/gisl-ky.htm (kyrkan ) 
2008-08-21 
 
 
 
 
Intervjuer 
 
Andersson, Gun: Intervju, 2008-06-18. Andersson är kyrkvaktmästare för Gyllenfors kapell. 
 
Edenborg, Ulf: Intervju, 2008-08-06. Ulf Edenborg är K-G Edenborgs son och jobbar nu som 
bygglovshandläggare i Gislaveds kommun. 
 
Larsson, Olof : Telefonintervju, 2008-08-05. Larsson är aktiv i hembygdsföreningen och 
industrimuseet. Tidigare var han kommunstyrelsens ordförande. Han har också jobbat på 
gummifabriken. 
 
Larsson, Olof: Intervju 2008-08-16. Se ovan. 
 
Melin, Carl: Telefonintervju, 2008-08-06. Melin var medarbetare på gummifabrikens ritavdelning och 
jobbade där tillsammans med K-G Edenborg och Bro Blom. Vid sidan om det drev han en egen 
verksamhet och har själv ritat några hus i stan. Var bl.a. med och ritade Bil 70 och tillbyggnaden till 
Hotell Nissastigen. 
 
Nilsson, Ingemar: Telefonintervju, 2008-07-14. Nilsson är kyrkoherde i Gislaved 

 
 
 
Rapporter 
 
Fredriksson, Mats: Gyllenfors bruksherrgård. Utredning om byggnadens historia, skadeinventering 
samt förslag till fasadrestaurering. Norrköping, 2008 
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Mann, Hjalmar: Återanvändning av moderna industribyggnader – Däckfabriken i Gislaved som 
exempel. Examensarbete, KTH arkitektur 2003, Stockholm 
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Byggnad som bedöms vara PBL 3 kap 12 §

Byggnad som inte når upp till PBL 3 kap 12 § men 
som ändå har ett visst miljöskapande eller histo-
riskt värde
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