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FÖRORD

För 25 år sedan inventerades Ulricehamns centrala stadsbebyggelse av Älvsborgs
Läns museiförening på uppdrag av Ulricehamns kommuns kulturnämnd. 1981
kompletterades den med en inventering över Blidsberg, Dalum, Humla, Kölaby
och Timmele socknar samt Ulricehamns stad med Brunn och Vists fd socknar.
Syftet med båda inventeringarna och de efterföljande rapporterna var att kartlägga
kulturhistoriskt intressant bebyggelse och miljö inom Ulricehamns kommun
Inventeringen som ligger till grund för denna rapport utfördes under åren 1996 2000 med en stor del fältarbete och revidering av 1973 års inventering. Allt det
gamla inventeringsmaterialet arbetades igenom och okulär besiktning utfördes på
plats. Urvalsmetoden och grunderna för husens kulturhistoriska värde utgjordes av
ett antal värden och delbegrepp som definierades av bebyggelseantikvarien Katarina Ohlsson, projektledare, och Margareta Hallin, sakkunnig från Älvsborgs museum.
Själva inventeringen presenterades digitalt på en CD-romskiva redan 1998 på Stadens Dag. Till denna dag fanns CD-skivor med kulturhistoriskt intressant bebyggelse och gamla vykort till salu i torgstånd, rådgivning i bebyggelseantikvariska
frågor, stadsvandringar, filmvisning och historisk teater.
Efter inventeringsarbetet har rapporten kompletterats med program, epoker och
karaktärsdrag i bebyggelsen. Under år 2000 har planantikvarien Lars-Göran
Strömbom gjort dessa analyser samt bearbetat ytterligare det inventerade materialet. I det praktiska arbetet har förvaltningsbiträdet Leif Rydell, plantekniker Ann
Stockzelius och studeranden i fysisk planering Karin Johansson deltagit. Illustrationer är gjorda av planarkitekten Leif Fred och Karin Johansson.
Synen på vad som är kulturhistoriskt intressant förändras efter hand. Det som för
25 år sedan inte ansågs tillräckligt intressant, exempelvis 1920-talsbebyggelsen,
utgör idag en väsentlig del av del av denna rapport. Ytterligare en målsättningen
har varit att såväl allmänheten, fastighetsägare, fastighetsbranschen, hantverkare
som tjänstemän skall bli inspirerade att vårda staden och beakta dess karaktär.
Ulricehamn 2002-06-20

Jonas Yngström
Stadsarkitekt
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INLEDNING

Ulricehamns kommun har sedan 1970-talet arbetat med att välja ut
bebyggelse som ur kulturhistorisk synvinkel anses som särskilt värdefull. Målsättningen är att skydda och vårda bebyggelsemiljöer som
speglar traktens utveckling. Detta kulturmiljövårdsprogram innehåller
en nyinventering av stadens bebyggelse, men principerna och riktlinjerna är de samma för kulturmiljöer i hela kommunen.

Flygfoto över Ulricehamn 1962

Kunskapskälla och planeringsunderlag
Kulturmiljövårdsprogrammet är tänkt att användas som planeringsunderlag vid
programarbeten, detaljplanearbeten och bygglovsgivning, men även som inspiration för fastighetsägare och allmänhet. De byggnader som tas upp i programmet
har ansetts vara särskilt betydelsefulla, deras historiska värde och karaktärsdrag
beskrivs i texten. Vad som i detalj får göras eller inte göras tas däremot inte upp.
Husen i programmet är istället tänkta att tjäna som goda förebilder. Det innebär i
sin tur att även byggnader utanför programmet kan ha ett kulturhistorisk värde.
Underhåll, varsamhet och hänsyn är den enskilde fastighetsägarens uppgift. Kulturmiljövårdsprogrammet kan däremot förmedla både idéer och kunskap. Frågor
runt hantering och skötsel av enskilda fastigheter kan även besvaras av sakkunnig
personal på kommunens miljö- och samhällsbyggnadskontor.
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Översiktsplanen och kulturvärden
En översiktsplan ska spegla och styra utvecklingsarbetet samt vara en kunskapskälla när det gäller planering av mark och vattenanvändning i kommunen, men
den ska också visa på en framtidsvision. En ny översiktsplan för Ulricehamns
kommun håller på att utarbetas och innebär en revidering av planen som antogs av
kommunfullmäktige 1991. Den nya planen ska aktualitetsförklaras vart fjärde år.
Tidigare program och utredningar runt kulturhistoriska värden i Ulricehamns
kommun har inte varit direkt kopplade till översiktsplanen. Detta kulturmiljövårdsprogram har däremot tagits fram som ett planeringsunderlag till fördjupningen av översiktsplanen för Ulricehamns stad.
För att säkerställa kulturhistoriska värden ska ett övergripande kulturmiljövårdsprogram upprättas för hela kommunen. Nyinventeringen av Ulricehamns stadsbebyggelse är ett första steg i det arbetet. Anledningen till att kulturmiljövårdsprogrammet nu knyts hårdare till översiktsplanen är att bevarandevärdena successivt
vidgats. De har gått från ren byggnadsvård till större omsorg för hela bebyggelsemiljöer. Programmet ger inte något lagskydd för enskilda fastigheter eller områden, utan de skyddas genom områdesbestämmelser, detaljplaner och bygglov. Kulturmiljövårdsprogrammet lyfter dock fram de riktlinjer, värden och intressen som
ligger till grund för de besluten.

Stora Torget i Ulricehamn
Kulturmiljövårdsprogrammets yttersta uppgift är att informera om natur- och kulturvärden för att vinna förståelse och respekt hos dem som har intressen i och ansvar för mark- och vattenanvändning. Kulturarvet bör alltså visas grundläggande
hänsyn vid planeringen av bebyggelse och markanvändning. I översiktsplanen ska
dessa värden vägas mot andra och särskild hänsyn ska tas till värdefulla byggnader, stadsmiljöer och landskap. Mot den bakgrunden ska särskilt värdefulla byggnader, stadsmiljöer och landskap ges ett så långtgående skydd som möjligt. Den
vidgade synen på kulturmiljövården återspeglas i de förändringar som gjorts i kulturminneslagen, den nya miljöbalken och plan- och bygglagen.
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Tidigare program och utredningar
Detta kulturmiljövårdsprogram stödjer sig delvis på tidigare publikationer. Följande utredningar och program finns tillgängliga på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Ulricehamns kommun:
•

Ulricehamns kommun – centrala stadsbebyggelsen. Kulturhistorisk utredning
6. Älvsborgs läns museiförening 1973

•

Ulricehamns kommun. Kulturhistorisk utredning 26. Stiftelsen Älvsborgs
länsmuseum 1981

•

Ulricehamns centrum – markanvändning, bebyggelse, parkering och trafik.
Handlingsprogrammet antaget av kommunfullmäktige 1983-01-27

•

Bogesund – medeltidsstaden 42. Riksantikvarieämbetet 1983

•

Ulricehamns centrum — stadsmiljö och bebyggelse. Byggnadsnämnden 1985

•

Kulturhistorisk bebyggelse — Ulricehamns kommun. Byggnadsnämnden 1990

I sammanställningen ingår också riksintressområden för kulturmiljövården. Beslut
om dessa togs av Riksantikvarieämbetet 1987, tillhörande värdetexter reviderades
1996. Främsta skälet till att beslut om ett nytt kulturmiljövårdsprogram togs av
byggnadsnämnden 1996, var att inventeringen av Ulricehamns stad från 1973 var i
behov av ombearbetning. Samma år fastslogs också de förändringar i Plan- och
bygglagen (PBL) som lades fram i regeringens proposition 1994/95:23, vilka
skärpte kraven på kunskapsunderlag och redovisning av kulturmiljövärdena i
kommunerna. Parallellt med den påbörjade inventeringen under 1996, pågick även
arbetet med en historisk bok om Ulricehamn: Bygden vid ridvägarna – Årtusenden kring Åsunden. Boken utkom 1997, den speglar stadens kulturarv ur ett brett
perspektiv och utgör ett bra komplement till kulturmiljövårdsprogrammet.
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VAD SÄGER LAGEN?
Kulturmiljön är en del av Sveriges gemensamma kulturarv. Lagstiftningen är till hjälp och stöd i förvaltandet av våra fysiska kulturmiljöer. Tre lagar framstår som särskilt användbara: Kulturminneslagen,
miljöbalken samt plan- och bygglagen. En mer detaljerad beskrivning
och kartor finns redovisade i det kommunomfattande kulturmiljöprogrammet.

Kulturminneslagen
Kulturminneslagen KLM ger skydd åt fornlämningar, fornfynd samt reglerar
byggnadsminnesförklaringar av miljöer och byggnader. Den ger också särskilt
skydd åt kyrkor och förbjuder utförsel av äldre föremål ur landet. I KML:s inledande kapitel står att skydd och vård av kulturarvet är ett gemensamt intresse som
myndigheter och enskilda delar ansvaret för, genom att visa hänsyn och aktsamhet
mot kulturmiljön. Det innebär att var och en som planerar och utför ett arbete ska
se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Det är en bestämmelse
som bildar utgångspunkt för samtliga de lagar som styr och reglerar utformningen
av vår fysiska miljö.
Fornminnen
Alla fasta fornminnen omfattas av särskilda bestämmelser i KML. Fasta fornlämningar är anläggningar eller lämningar efter människors verksamhet från forna tider som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna.
Även området runtomkring är skyddat för att fornminnet ska kunna bevaras i en
miljö som påminner om den ursprungliga. Utan länsstyrelsens medgivande får
ingen ändra eller skada en fast fornlämning eller området runt det. Alla ovan jord
kända fornlämningar finns redovisade på Lantmäteriverkets ekonomiska/gula karta (skala 1:10 000). Lämningar är markerade med ett run-R och en streckad linje
runt.
Byggnadsminnen
Byggnad som upplevs ha betydande kulturhistoriskt värde kan förklaras som
byggnadsminne. Det grundläggande kravet är att den betraktas som ”synnerligen
märklig”. Byggnaden ska spegla en del av Sveriges historia och samhällsutveckling. Även större områden som hela kvarter, anläggningar eller trädgårdar och
parker, kan bli byggnadsminnen. I samband med en byggnadsminnesförklaring
upprättas skyddsföreskrifter för byggnaden. I Ulricehamns kommun finns fyra
byggnadsminnen varav ett i stadskärnan.
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Fd stationshuset i Ulricehamn
Kyrkliga kulturminnen
Kyrkoanläggningar tillkomna före 1940 har ett generellt skydd och får inte utan
tillstånd från Riksantikvarieämbetet ändras i väsentlig utsträckning. Även yngre
kyrkor kan efter beslut av Riksantikvarieämbetet erhålla särskilt skydd enligt
KML. Det innebär att kyrkobyggnaders, kyrkotomters, kyrkliga inventariers och
begravningsplatsers karaktär och utseende inte får förvanskas. Skyddet innefattar
även övriga byggnader knutna till kyrkan, samt murar och portaler.

Miljöbalken
Från och med 1999-01-01 finns lagstiftning gällande naturvård, naturresurser, miljöskydd, skötsel av jordbruksmark, renhållning, hälsoskydd, vatten, miljöskador
med mera samlade under miljöbalken. Målet är att underlätta för en hållbar utveckling och på så sätt garantera en hälsosam och god livsmiljö nu och i framtiden. Ett delmål i den utvecklingen handlar om vård och skydd av natur- och kulturområden och miljöbalken innehåller därför särskilda bestämmelser som reglerar
natur- och kulturreservat, biotopskydd och naturminnen. Balken innehåller dels
allmänna hänsynsregler och dels särskilda områdesskydd som natur- och kulturreservat, biotopskydd och naturminnen.
Allmänna hänsynsregler
Områden med kultur- och naturvärden eller med särskilt värde för friluftslivet ska
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada miljön. För kulturmiljövården handlar det ofta om värdefull bebyggelse i tätorten, men det kan också röra
sig om ett brukningslandskap eller fornminne. Ur naturvårdssynpunkt gäller det att
bevara ett unikt djur eller växtliv som skapar förståelse för naturens villkor. Områden som är av intresse för friluftslivet handlar däremot om vår egen rekreation,
om tillgång till bad, fiske, båtliv och strövområden. Miljöer där dessa tre intressen
samspelar är till exempel tätorternas grönområden.
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Riksintressen
Riksintressen finns såväl för kulturmiljövård som för naturvård och friluftsliv. För
kulturmiljövården handlar det om att säkra en unik miljö som speglar något av
vårt lands historia. Miljön ska visa hur människan nyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och stilideal.
För naturvården ska det belysa viktiga skeden i landskapets utveckling och mångfalden av naturtyper och biotoper eller arter. Friluftslivets intressen handlar om
förutsättningar för och tillgänglighet till naturupplevelser och friluftsverksamhet.
Kulturreservat
Om syftet är att bevara ett områdes kulturpräglade landskap, kan området förklaras som kulturreservat. Särskilt värdefulla områden kan vara sådana som präglas
av äldre tiders hävd och brukningsformer eller innehåller värdefulla kulturlandskapselement. Här avses inte bara odlingslandskapet utan hela det av människan
brukade och präglade landskapet.

Stadsparken i Ulricehamn
Naturreservat
Mark eller vattendrag kan förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av friluftsområden. Miljöbalkens naturreservat täcker in båda de tidigare naturreservat
och naturvårdsområde. Värdefulla miljöer är inte bara knutna till växt- och djurliv
utan kan också vara spår av landskapsbildningar som rullstensåsar och sprickbildningar.
Naturminnen
Enstaka naturelement, som flyttblock, jättegrytor, ålderdomliga träd, slåtterängar
med mera kan av Länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturminnen. Kravet är att de ska vara ”särpräglade naturföremål”.
Biotopskyddsområden
Mindre mark och vattendrag som utgör livsmiljöer för skyddade eller hotade växtoch djurarter kan förklaras som biotopskyddsområden. Med biotop avses en livsmiljö som erbjuder speciella förutsättningar för växt- och djurarter att leva i. Syftet är att stödja den biologiska mångfalden för att få ett levande och varierat landskap.
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Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser om planläggning av mark,
vatten och byggande. Hänsyn till natur- och kulturvärden är utgångspunkten. Lagen syftar till att främja ändamålsenlig struktur, estetisk utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och anläggningar. Detta för att skapa livskvalité och långsiktig hållbar livsmiljö idag och i framtiden.

Paragraferna som styr kulturhistorisk bebyggelse
I PBL:s 3:e kapitel finns särskilda kravregler runt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, dessa bildar underlag för kommunens detaljplanearbete. I huvudsak fyra paragrafer styr hanteringen av kulturhistorisk bebyggelse. Tolkningen kan vara vid,
därför återges här exakt lagtext i de fyra paragraferna:
•

Hänsynskrav

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 estetisk tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
•

Varsamhetskrav

10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga
och konstnärliga värden tas tillvara.
•

Förvanskningsförbud

12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.
•

Underhållsplikt

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. Byggnaderna som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras.

Detaljplan- och områdesbestämmelser
PBL ligger till grund för arbetet med detaljplaner. I den juridiskt bindande detaljplanen kan bebyggelsens utformning styras genom planbestämmelser. Dessa kan
ge kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ett förebyggande skydd.
Bygglovsprövning sker utifrån dessa bestämmelser. På Ulricehamns kommun ansvarar miljö- och samhällbyggnadskontoret för detaljplanerna.
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Här anges några av de planbestämmelser som är vanligast förekommande i samband med hantering av kulturhistoriskt intressant bebyggelse.
•
•
•
•
•

f = Hänsynskrav på utseende för ny bebyggelse, knutna till PBL 3:1
k = Varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse, knutna till PBL 3:10
q = Skyddsbestämmelser för värdefulla byggnader och områden, knutna till
PBL 3:12
Q = Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärde, knutet till PBL 3:12
R = Område dit man flyttat kulturhistoriskt intressanta byggnader

Del av detaljplan över kvarteren Ringblomman och Prästkragen
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PROGRAMMETS OMFATTNING
Den här sammanställningen över Ulricehamns stad är en uppdatering
av det material som tagits fram runt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kommunen under 30 år. Inriktningarna har varierat och kulturmiljövårdsprogrammet vill lyfta fram de gemensamma motiven,
målen och principerna.

Motiv och målsättning
Sammantaget handlar det om att skapa en bred kulturvårdande etik som i sin förlängning bidrar till att stegra bärkraften i samhället, samt att höja den historiska
medvetenheten genom att öka läsbarheten av kulturmiljöerna.
Programmet redovisar kulturmiljövårdsvärden i staden som stöd i en fördjupning
av kommande översiktsplan. Det är viktigt att inse att kulturvärden och naturvärden samspelar, inte bara för den historiska förståelsen utan också för hur vi formar
våra framtida livsvillkor.
Bebyggelsen kan ses som ett historiskt dokument med information om olika tidsepokers rådande samhällsförhållanden och ideal. I miljöerna kan vi utläsa ekonomiska, sociala och tekniska förhållanden, estetiska värderingar, synen på historia
och så vidare. Läsbarheten ökar i takt med bevarandegraden. Utgångspunkten är
de upplysningar vi kan få genom att bara titta oss omkring, men genom kunskap
och fördjupning kan vi alla bättra på vår läsförmåga och på så sätt fånga platsens
ande. Den bebyggda miljön kan då bli än mer mångfacetterad, flerdimensionell
och kanske framförallt än mer spännande.

Värdering och urval
Syftet är att på ett allsidigt sätt spegla kommunens historiska utveckling och levnadsbetingelser för olika samhällsgrupper. De miljöer och byggnader som lyfts
fram visar olika tiders ekonomiska strukturer, kommunikationer, bebyggelsens
skilda funktioner och karaktärsdrag. Som urvalprincip i inventeringen för Ulricehamns stad har Riksantikvarieämbetets system för kulturhistorisk värdefull bebyggelse använts. Tyngdpunkten i undersökningen har lagts vid byggnadernas dokument- och upplevelsevärden.
Dokumentvärdet kan omfatta: byggnadshistoriskt värde, socialhistoriskt värde,
personhistoriskt värde samt teknik- och industrihistoriskt värde.
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Upplevelsevärdet kan omfatta: arkitektoniskt värde, konstnärligt värde, patina,
miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde och symbolvärde.
Vid värdering och urval används också förstärkande begrepp som: äkthet/autenticitet, kvalitet, tydlighet/pedagogiskt värde, sällsynthet och representativitet.
Dessa värdebegrepp finns med som en bakgrund vid bedömningen av enskilda objekt och miljöer. De fungerar däremot sällan som rubriker i ett protokoll, färdiga
att bockas av, utan snarare som ett stöd för tanken när intrycken på plats blivit för
många. För det är fastighetens sätt att fungera som ytterst avgör om byggnaden
kan bevaras eller inte. Att hitta en funktion är det som ytterst avgör om byggnader
och miljöer lever vidare.

Karta över Stadsbyggnadsordningen i Ulricehamn

Bevarat och rivet
Sedan olika bevarandeprogram och utredningar över centrala Ulricehamns bebyggelse började användas från 1970-talet och framåt har en del byggnader rivits medan andra har brunnit. I det stora hela har ändå positiva resultat uppnåtts.
Strax innan den första kulturhistoriska utredningen kom 1973 hade Nygatans bebyggelse börjat brytas upp. Kvarteret Trastens lamellhus i gult tegel från slutet av
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1960-talet avvek kraftigt från gatans övriga karaktär. Planer på fortsatt utbyggnad
under 1970-talet genomfördes aldrig. Vid Brohusgränd och Väktaregränd, i den så
kallade Tjärbyn öster om kyrkan, fick den tidigare småhusbebyggelsen lämna plats
för nya och större bostadshus i början av 1980-talet. Utformning och material knöt
ändå an till den tidigare karaktären. Nybyggnationer längs Storgatan har under
1980- och 90-talen präglats av historicerande postmodern arkitektur och pastischer.

Gammalt och nytt
Huset i hörnet Storgatan/Grodparken har en massiv byggnadskropp, men fasaden
är indelad i olika sektioner. De skiljer sig åt i färg och form för att knyta an till
omgivande bebyggelse. Funkishuset i hörnet Storgatan/Stenlundsgatan har omvandlats till en pastisch. Den tidigare slätputsade fasaden har klätts in med träpanel och fönstren har spröjsats. Även äldre attribut har tagits upp i nya byggnader.
Den nya handelsbanken vid Järnvägstorget har fått sin avfasade hörna i likhet med
den tidigare byggnaden på samma plats. I kvarteret Australien vid Stora Torget har
tornhuven från det rivna huset återanvänts i den nya byggnaden. Ett annat exempel
är Vistaholms gård, norr om staden, som fick tak och delar av interiören förstörd
vid en brand 1990. Mangården återuppbyggdes med stor hänsyn till den ursprungliga utformningen och är idag åter i bruk. Under de sista decennierna har man i
allmänhet visat hänsyn till den äldre träarkitekturen. Idag handlar frågan snarare
om vilken omsorg den moderna arkitekturen har rätt till i framtiden.
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Program
Bevara kulturmiljön
I kulturhistoriskt värdefulla miljöer och objekt ska särskilt stor hänsyn tas till anpassning i läge, utformning, material och färgsättning.
Den lilla pittoreska staden ska fortleva
Ulricehamns stad är en kulturhistoriskt och socialt värdefull miljö av riksintresse
som ska bevaras och vårdas i största möjliga omfattning. Den blandning av olika
funktioner och verksamheter som kännetecknar staden ska behållas och utvecklas.
Stadens roll som handels- och servicecentrum ska bibehållas och stärkas.
Kulturhistorisk och karaktärsskapande bebyggelse, miljö och struktur ska
bevaras och förnyas varsamt
Befintlig bebyggelse, miljö och struktur av värde för stadsbild, karaktär och småstadsatmosfär ska bibehållas. Bebyggelsen ska bevaras så att varje tidsepok i stadens historia blir läsbar. Förändringar bör göras med respekt för helheten. Färgsättning görs enligt den färgkaraktär som hör tidsepoken till samt med hänsyn till
omgivande bebyggelse.
Ny bebyggelse ska utformas med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet
Nya byggnader ska infogas med omsorg och i samspel med eller i medveten kontrast till omgivande bebyggelse. Gestaltningen ska ske med samma tydlighet, läsbarhet och uttryck för tiden som den äldre bebyggelsens.
Det offentliga rummet med gator, torg och gröna rum ska stärkas
Stadens gator och torg ska vårdas med utgångspunkt från sina historiska karaktärer och funktionella grunder. Gatu- och torgrum som förvanskats bör återställas.
För att skapa rumsverkan bör obebyggda fastigheter och bakgårdar förses med
plank. Stadens parker vårdas och vidmakthålls. Gröna ytor och trädplanteringar
som förvanskats eller undanträngts ska, i möjligast mån, ersättas på annan plats.
Föryngring av trädbestånd och planteringar ska ske kontinuerligt.
Ljussättning och skyltar utformas i stadens anda och karaktär
Ljussättning och skyltar ska anpassas till stadsbilden och utformas så att de berikar
staden, samverkar med byggnadernas utseende och underordnas det kulturhistoriska värdet. Skyltlådor på väggar och lysande takskyltar ska undvikas helt.
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BOGESUND - DEN MEDELTIDA STADEN

I en bygd rik på förhistoriska lämningar växte den medeltida staden
fram ur en äldre handelsplats. Orten omnämns redan under 1300-talet,
men det är först i handlingar från 1400-talets senare hälft som Bogesund finns upptagen som stad. Först i mitten på 1700-talet bytte staden namn till Ulricehamn.
VAD ÄR DÅ EN STAD? Begreppet är lika flytande som gränserna mellan stad
och land också var under medeltiden. Inte bara tät fast bebyggelse avgjorde om
platsen var en stad, den skulle även ha funktioner som berörde större område än
själva orten i sig. Det rörde sig främst om handel och hantverk, men även om förvaltande, rättsliga och kyrkliga funktioner. Staden intog därmed en särskild administrativ ställning och genom Magnus Erikssons stadslag på 1300-talet skildes städerna i Sverige ut från omgivande landsbygd.
De svenska medeltidsstäderna låg i allmänhet vid en kust- eller sjöstrand, gärna i
anslutning till en åmynning och ofta där vatten- och landkommunikationer möttes.
Inte minst vattenvägarna var viktiga utgångspunkter för handeln. I början av medeltiden stärktes handeln med Västeuropa och nya områden odlades upp i norden.
Ätran förband området med hamnar vid kusten och Bogesund uppstod förmodligen just som en spontan handelsplats i skogsbygden på vägen mellan danska
Halland och svenska Västergötland. Troligen tillkom kyrka och rådhus först senare och handelsplatsen blev då till stad.
Bygden låg under medeltiden i rikets utkant och befann sig snarare i händerna på
traktens stormän än under centrala kungamaktens beskydd. Så vitt vi vet idag ägnade sig inte kronan åt några borgbyggen i denna del av landet, däremot fanns här
en rad privata anläggningar. Från en av dessa gårdar med stenhus kom stormannen
Udd Matsson af Vinsarp, till vilken invånarna i ”Redvegh ok Bawosund” uppmanades att erlägga sin årliga skatt i ett brev daterat 1371. Det är fullt möjligt att det
var just Udd Matsson som såg till att Bogesund fick sina stadsprivilegier. Klart är i
alla fall att en stormannaätt hade såväl politiska som ekonomiska vinster att hämta
hem då Bogesund blev stad.
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EPOKER I STADENS HISTORIA

Trakten kring Ulricehamn har en mycket lång historia. Bebyggelsen
har gestaltat sig olika under skilda perioder, både i och utanför staden.
Att skildra hur ekonomiska villkor, kommunikationer och stilideal
format bebyggelsen i ett historiskt perspektiv är en grundläggande
uppgift i ett kulturmiljövårdsprogram. Genom att dela in stadsutvecklingen i ett antal perioder kan programmets urval förtydligas.

Medeltidsstaden
Den första perioden sträckte sig från 1300-talet fram till början av 1600-talet. Under medeltiden växte sig gränshandeln med kreatur stark i trakten, en handelsplats
upprättades vid Ätrans utlopp i Åsunden. Platsen gavs namnet Bogesund — det
kinkiga sundet. Den framväxande bebyggelsen var samlad kring en ridstig som
löpte utmed stranden enligt samma sträckning som idag utgör Storgatan. Det finns
inga lämningar som antyder något om en hamn — antagligen var landvägen till en
början viktigare än vattenleden.
Kyrkobyggandet hade tidigt skjutit fart i området. Snart uppfördes också strategiskt belägna borgar för att försvara gränsområdet i Ätradalen. Staden brändes
ändå ner till grunden av danska trupper vid ett par tillfällen under 1500-talet och
idag finns inga medeltida byggnader kvar. För även om de äldsta delarna av kyrkan med hög sannolikhet är från 1300-talet, har den sedan dess blivit kraftigt utoch ombyggd. Centrala Ulricehamn präglas idag likväl av den medeltida stadsplanen, med långsmala tomter mellan den svagt slingrande Stora gatan och Lilla gatan (nuvarande Storgatan och Bogesundsgatan) samt tvärgränder ner mot sjöstranden.
Vädersholms medeltida borgruin och
Södra Vings kyrka från 1100-talet
utgör idag riksintresse, medan det
senmedeltida stenhuset i Vinsarp är
förklarat byggnadsminne. Samtliga
ligger utanför staden. Ulricehamns
kyrka är lagskyddad som kyrkligt
kulturminne och stadskärnan utgör
fast fornlämning samt riksintresse.

Rekonstruktionsskiss av medeltidsborgen Vädersholm
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Sextonhundratalsstaden
Under perioden etablerades grannstaden Borås, vilken fick mer långtgående handelsprivilegier. Det hämmade tillväxten i Bogesund och inte mer än ett par hundra
människor bodde vid den här tiden i staden. Den äldre medeltida staden skilde sig
inte nämnvärt från omkringliggande byar, det var först på 1620-talet som staden
tydligt avgränsades med hjälp av ett tullstaket. Bebyggelsen utgjordes av omålade
timmerhus med torvtak, de flesta i en våning. På torget låg det tornförsedda rådhuset och vid Storgatans slut byggdes den gamla kyrkan ut. Utanför Södra tullen gick
en bäck som drev ett antal mindre kvarnar och från Lilla gatan i öster gick fägatorna ut till kringliggande betesmark. Staden hade starka lantliga inslag, då de flesta borgarna höll sig med djur. Stora gatans ladugårdslängor låg i sluttningen mot
sjön, medan uthusen på andra sidan sköt i vinkel upp mot Lilla gatan. Än idag
känner vi igen tomtmönstren och kan ana tullstaketets utbredning, men inga byggnader från den här tiden finns bevarade.

Nils Ericssons karta från1651, gjord på uppdrag av greve Fredrik Stenbock.

Sjuttonhundratalsstaden
Handeln med boskap och varor var vid 1700-talets början fortfarande Bogesunds
huvudnäring, men konkurrensen från Eksjö, Jönköping och inte minst Borås hårdnade och på 1730-talet drogs resehandelsrätten in. Att byta namn till Ulricehamn,
för att hedra drottning Ulrika Eleonora, var ett försök att vinna tillbaka de förlorade rättigheterna. Det hjälpte inte, utan det var först efter starka strider i riksdagen
på 1740-talet som man fick tillbaka sina handelsrättigheter men namnet Ulricehamn behöll staden.
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Gårdfarihandeln ökade och oxhandeln på Bergslagen styrdes över till Bohuslän,
varifrån man kunde hämta hem både sill och salt. Hantverket dominerade fortfarande, men i slutet av seklet grundades de första industrierna i Ulricehamn i form
av ett färgeri, ett tegelbruk och två tobaksfabriker. Men Ulricehamn var ännu en
liten stad och i slutet av århundradet bodde inte mer än drygt 600 människor i staden.
Under 1700-talet förändrades ändå stadsbilden påtagligt. Storgatan stensattes och
husens stentrappor sköt ut i gatan. De flesta husen hade fortfarande torvtak, men
väggtimret fick stående panel och rödslammades. Enda stenbyggnaden i staden var
kyrkan som i mitten av seklet fick ett torn. Vid en storbrand 1788 förstördes rådhuset och skolhuset vid torget, samt en rad gårdar norrut längs Storgatan. Vid
återuppbyggnaden uppfördes många av de nya husen i två våningar, målades med
ljusa oljefärger och försågs med takpannor.
I programmet finns några få byggnader från denna period upptagna, till exempel:
Rådhuset, Ekeskogs och Brusewitz handelsgårdar på Storgatan, Brunnsnäs herrgård och Fredriksbergs landeri och Båtmanstorpet från Rådhusgatan som flyttats
till stadsparken. Rådhuset visar den världsliga maktens manifestation jämte kyrkans, medan de övriga husen ger en inblick i olika sociala gruppers boende under
perioden.

Rådhuset i Ulricehamn

Artonhundratalsstaden
Det nya seklet kom att omforma hela Sverige. Industrialismen bröt igenom på bred
front, även Ulricehamn fick sin beskärda del av ny teknik och kommunikation. I
början av seklet fick Ulricehamn samma handelsrättigheter som Borås, ändå tycks
de nya entreprenörerna ha valt att etablera sig i grannstaden. Att adeln var välrepresenterad i Ulricehamn och konserverade de ekonomiska strukturerna har förts
fram som en möjlig orsak till den skilda utvecklingen.
Landsortsbebyggelsen låg tätt inpå och runt om staden fanns under 1800-talet ett
antal större gårdar— så kallade landerier. Gränsen mellan stad och omgivning
blev än mindre tydlig när tullstaketet revs på 1820-talet och staden började växa.
Vid 1800-talets mitt bodde drygt 1 400 personer i Ulricehamn och behovet av hyreslägenheter ökade. Industrialiseringen tillsammans med den nyvunna näringsfri21
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heten på 1860-talet bidrog till detaljhandelns tillväxt. I många fall byggdes bottenvåningen längs Storgatan om till butikslokaler medan kontor eller bostäder inrymdes ovanför.
Utvecklingen under 1800-talet präglar än i dag stadsbilden, även om inte så många
byggnader i sig står kvar. Trähusen dominerade, men på grund av brandrisken putsades många träfasader mot slutet av seklet. Hus med bärande tegelstomme blev
efterhand också allt vanligare. Efter den senaste stora stadsbranden 1897 uppfördes ny bebyggelse öster om Storgatan. Längs Lilla gatan, som breddades och kom
att kallas Bogesundsgatan, påbörjades byggandet av en stenstad.
Den första smalspåriga järnvägen kom på 1870-talet och gick från Ulricehamn till
Vartofta. Där knöts den samman med stambanan mellan Jönköping – Falköping.
Runt Åsunden etablerades industrier och transporterna runt sjön skedde med ångslupar. Även längs järnvägen växte en småindustri upp. Främst handlade det ändå
om persontransporter, järnvägen gav möjlighet att resa och med det följde nya idéer och influenser.

Tågets ankomst till Ulricehamn
En rad nya byggnader som stationshus, butiker, fabriker, banker, hotell, föreningslokaler, missionshus, sjukstuga, badhus, villor och inte minst kurortsanläggning
kom i järnvägens kölvatten. Järnvägens dragning längsmed sjökanten innebar också att stadens kontakt med vattnet bröts, genom sjösänkningar och utfyllnad för
banvallen hamnade staden allt längre bort från strandlinjen.
Urvalet i programmet ska täcka in hela seklets samhällsutveckling, men lägger
ändå tyngdpunkten vid senare delen av 1800-talet eftersom staden då expanderade.

Kurorten
Att dricka brunn är bra för hälsan, de tankarna har funnits sedan medeltiden. I mitten av 1800-talet tillmättes dessa kallvattenkurer allt större värde både i terapeutiskt och medicinskt avseende. På kontinenten etablerades en mängd kurorter, idéerna spreds och på 1880-talet uppfördes Ulricehamns första sanatorium i nuvarande Stureparken. Efter bara något år flyttade verksamheten upp på ett höglänt parti
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sydost om staden. Här fanns stora reakreationsområden, rent källvatten och frisk
luft.
Anläggningen formades till en löst grupperad bebyggelse i ett parkliknande skogsområde. Här fanns utrymme för olika behandlingar, sportaktiviteter, sällskapsliv.
Runt de offentliga inrättningarna uppfördes villor i så kallade schweizerstil. Utmärkande drag var bland annat liggande panel, rikligt med balkonger och verandor, lövsågeri och kraftigt utskjutande taksprång. Efter unionsupplösningen med
Norge 1905 byggdes sanatoriet ut, tanken var att bli ett värdigt alternativ till de
norska högfjällshotellen. Det talades om Ulricehamn som Sveriges svar på Holmenkollen. Ritningar lades fram till en byggnad som i sig skulle samla nästan alla
funktioner och som kunde drivas året runt. År 1909 stod det nya Vintersanatoriet
på plats. Byggnaden uppfördes i tre våningar med torn och utskjutande tak. Den
stora huskroppen i jugendstil var L-formad, jämförbar med motsvarande anläggningar i Norge och alperna.
Att bo på sanatorium handlade om både tid och pengar, så även om gästerna var
tänkta att komma från alla samhällsklasser innebar kurvistelsen ändå ett utpräglat
societetsliv. Gästerna transporterades med häst och vagn från tågstationen, en utlagd spårväg kom aldrig i trafik då höjdskillnaderna visade sig vara för stora.
Även om anläggningen låg utanför staden var inflytandet stort. Stadens centrum
erbjöd hotell, restauranger, båtturer och kallbad. De prominenta gästerna märktes i
stadsbilden och Ulricehamn blev en kurort. Under mellankrigstiden drevs Sommarsanatoriet och Vintersanatoriet parallellt, men vid krigsutbrottet lade Sommarsanatoriet ner sin verksamhet. Den nya ekonomiska situation efter kriget gjorde att
Kurhotellet i allt större utsträckning kom att drivas som en konferensanläggning,
men på 1970-talet dömde brandmyndigheterna ut det stora trähuset och det revs
1981. Då var kurortsepoken definitivt över.

Ulricehamns Vintersanatorium
På platsen för Vintersanatoriet ligger idag Lassalyckans friluftsgård, strax intill
finns golfbanan från 1940-talet. Området är alltså fortfarande rekreationsområde,
men saknar i stort återkopplingar till kurortsepoken. Endast en av de villor som
uppfördes i anslutning till Sanatoriet finns upptagen i programmet, nämligen Villa
Bogesund. Däremot är många av villorna längsmed Sanatorievägen uppförda i
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kurortens anda, liksom den äldre bebyggelsen längsmed Nygatan. Flera av dessa
byggnader är upptagna i programmet.

Trädgårdsstaden
I början av 1900-talet lanserades den så kallade trädgårdsstaden, en ny stadstyp
som avsåg att kombinera stad och landsbygd. Det skulle vara billigt att leva här,
finnas tillgång till god miljö och frisk natur och samtidigt skulle det finnas gott om
arbetstillfällen och kulturupplevelser. Trädgårdsstaden var en medveten motbild
till 1800-talets industristäder med överexploaterade markytor, bristande hygienisk
standard och växande sociala problem. I Ulricehamn fanns inte de bekymren, men
trädgårdsstadens idéer var ändå tydliga i stadsplanen från 1910-talet och i slänten
ovanför den äldre staden styckades tomter av för villor och egnahem.
Begreppet trädgårdsstad myntades av engelsmannen Ebenezer Howard och vann
snabbt gehör världen över. Stadstypen kännetecknades av måttlig täthet, låga hus,
trädgårdar, traditionella gator, torg och platser. Trädgårdsstäderna skulle inte tillåtas att växa för mycket och placeras i ett band kring industristäderna. I internationell jämförelse är den svenska trädgårdsstaden ofta mindre stadsmässig och formell. Den är istället mer öppen och omväxlande, med mycket grönska och olika
hustyper. Här samsas radhus, med villor och flerfamiljshus.

Änggatan
Grannkvarteren Ringblomman och Prästkragen i Ulricehamn är bra exempel på
hur den tidiga svenska trädgårdsstaden utformades. Området har något av nybyggarsamhällets nyckfullhet över sig. Gatorna är smala och slingrande och bebyggelsen består av friliggande enfamiljshus eller parhus på avgränsade tomter. Husen
har olika takfall och fasaderna är putsade även om träpanel förekommer. Kanske
upplevdes området lite spretigt när det byggdes, men idag bäddar grönskan in husen och balanserar olikheterna i form och material.
Urvalet av villor i programmet är brett och avser att täcka in villaidealets utveckling fram till mitten av 1950-talet. I områdesbeskrivningarna finns även senare villaområden upptagna.
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Nittonhundratalet
Seklets första stadsplan placerade industri- och upplagstomterna vid de båda infartsvägarna. Villa och egnahemstomter lades i ett bälte runt stadskärnan och för
Bogesundsgatan och Nygatan föreslogs ett ”öppet byggnadssätt”.
Vid Boråsvägen och vid Fiskebacken etablerades mindre industriområden. Ovanför Nygatan kroknade gatorna och villorna började sin klättring uppför slänten.
Villabebyggelsen bredde ut sig och Ulricehamn utgör idag en provkarta över
1900-talets olika småhustyper. Enstaka stenfastigheter som hotell, banker och institutioner uppfördes i staden, medan bostadshusen i sten samlades längst östra sidan av Bogesundsgatan. Längs Nygatan uppfördes ståndsmässig träbebyggelse inspirerad av kurorten.

Nygatan
Aldrig förr i historien har så många människors livsvillkor förändrats på så kort tid
som under första hälften av 1900-talet. Stadsliv betydde nya livsmönster och konsumtionsvanor, så även i en liten stad som Ulricehamn. Självhushållets tid var
över, det fanns en industri för såväl konfektion som livsmedel. Järnvägen underlättade transporterna, men kommunikation betydde framför allt idéutbyte. Telefon,
radio och film revolutionerade samhället i ordets rätta bemärkelse. El- och vattennät gav staden ljus och hemmen moderna tvätt- och kokmöjligheter. Efter kriget
hade de flesta fått del av nymodigheterna och nya krav på byggnader och bostäder
ställdes. Bostadsfrågan hamnade i centrum och regeringen slog fast att hela befolkningen skulle förses med goda hygieniska bostäder med rimliga hyror. Stjärnhusen vid Hemrydsgatan byggdes i den nya andan på femtiotalet och var de första
större hyreshusen i Ulricehamn. Byggnaderna förenade kraven på dagsljusbelysning i lägenheterna, grönskande gårdsbildningar och god ekonomi
Genom det kommunala planmonopolet 1948 antog den svenska stadsplaneringen
nya former. Kommunernas främsta styrmedel var generalplanen som byggde på
prognoser för befolkningstillväxt, näringslivsutveckling, servicebehov, standard-
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utveckling och trafikens förändring. Till följd av kommunreformen 1952 slogs
många småkommuner ihop och blev större. Det medförde behov av nya administrativa byggnader som stadshus med mera. Det gav också underlag för nya idrottsanläggningar, sporthallar, bad, bibliotek och samlingslokaler. Till detta kom utbyggnaden av vägnätet i takt med den ökande bilismen.
I likhet med många andra stadskärnor bröts det centrala bebyggelsemönstret upp i
Ulricehamn efter kriget. Detaljhandeln, kontoriseringen och bilismen skapade nya
förutsättningar och många av de äldre byggnaderna byttes ut eller renoverades
hårt. Precis som i många andra städer koncentrerades handeln i Ulricehamn till en
central gågata. Trafiken leddes i en ring runt centrum och innanför den påbörjades
saneringen av de gamla stadskärnorna. I Ulricehamn var rivningsvågen under sextio- och sjuttitalen ändå lindrig i jämförelse med många andra svenska städer.

Storgatan
Storgatan hette först Västerlånggatan, sedermera Stora gatan.
Trettiotalets ljusa släta puts och raka linjer möttes under fyrtio- och femtiotalen av
trä, tegel och terränganpassning. Från femtiotalet och framåt växte brutalismen
fram, arkitekturen skulle vara ”ärlig” och inte dölja vare sig konstruktion eller installationer. För att byggnaden skulle kunna visa sitt rätta jag var materialet obehandlat. Idéerna fick stor betydelse för den industrialiserade bostadsproduktionen.
Mellan åren 1965 och 1974 producerades i Sverige en miljon nya bostäder inom
det så kallade miljonprogrammet. Idag tänker vi kanske främst på storstädernas
betongförorter, ändå var det småstädernas lamellhus i två eller tre våningar som
var den mest utbredda hustypen. Kvarteret Trasten vid Nygatan, Karlslätt och husen vid Nillas väg i Ulricehamn visar den tidens nya form- och planideal. Åttiota-
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let blev en reaktion på sjuttiotalets likformiga storskalighet. Under seklets sista
decennier fanns det många vägar att välja på för arkitekter och planerare. En av de
bredare vägarna ledde tillbaka till den traditionella europeiska kvartersstaden.
Kvarteret Kullen och norra entrén till Storgatan i Ulricehamn är exempel som
återspeglar föreställningen om den ”goda staden” i slutet av 1900-talet. Det fanns
en vilja att reparera tidigare upplevda misstag och nybyggnationer anpassades i
form och skala till tidigare bebyggelse, det i sin tur innebar att även ett flertal pastischer uppfördes längs Storgatan under 1990-talet.
Industrialisering blev aldrig omfattande i Ulricehamn, istället präglas staden fortfarande av småföretagaranda och småbrukaranda där välståndet är ganska stort
men utbildningsnivån är låg. Ulricehamn visar sammantaget över hela perioden
drag av stagnation. Idag har kommunen inte mer än drygt 22 000 invånare, varav 9
000 bor i staden Ulricehamn. Bebyggelsemässigt har det dock inneburit att den
äldre stadskärnan är relativt välbevarad och att det omgivande kulturlandskapet
inte blivit exploaterat i någon stor utsträckning. Staden karaktäriseras idag av sin
småskalighet. Vid infarterna ligger mindre industri, den äldre stadskärnan invid
sjön utgår alltjämt från sin medeltida tomtindelning, ovanför löper tre långgator
med bebyggelse från sekelskiftet 1900 och runt om breder 1900-talets villabebyggelse ut sig.
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OMRÅDEN I STADEN

I alla städer framträder olika karaktärsdrag i bebyggelsen som kommer att uppfattas som typiska för just den staden. Vad som är typiskt
Ulricehamn kan vi fundera länge över, men något som de flesta återkommer till är trästaden och villastaden.
Att välja ut ett antal områden är ett sätt att försöka karaktärisera Ulricehamns bebyggelse. Några av dem återspeglar stadens expansion
utanför den gamla stadskärnan efter sekelskiftet 1900, hur en småindustri etablerades och kom att utvecklas samt hur idéer om det goda
boendet gestaltades under efterkrigstiden.

Karta över områden i staden med speciella karaktärsdrag.
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1. Storgatan
Utifrån den svagt slingrande gatan, husens
placering och form kan en lång bebyggelsehistoria utläsas. Den medeltida radbyn med
långsmala tomter på var sida bildar fortfarande grunden för stadsplanen. Rådhuset
och Ekeskogs bokhandel vid Stora Torget
är exempel på byggnader som uppfördes efter stadsbranden 1788. Nuvarande bebyggelse längsmed Storgatan är främst resultatet av renoveringar under 1920- och 30talen. Många av byggnaderna fick då putsade fasader. Under 1960-talet uppfördes en
rad större huskomplex som till exempel SEbanken och det gamla Konsumhuset. Stil
och material avvek påtagligt från den äldre
bebyggelsen. Under 1980-talet slogs en del
äldre tomter ihop bland annat i kvarteret
Australien vid Torget. Husen knyter visserligen an till äldre utformning och material,
men tomterna har inga bakgårdar eller
gränder som öppnar mot sjön. Idag är trästaden med sina smala gränder, låga bebyggelse och utsikt över sjön inte längre tydlig.
Trots att de elementen gärna lyfts fram är det puts och framförallt tegel som dominerar gatans fasadbild. Det gör att de bevarade trähusen laddas med extra starkt
symbolvärde.
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2. Bogesundsgatan
Gatan kallades ursprungligen Österlånggatan och senare på 1800-talet
för Lilla gatan. Den markerade stadens östra gräns och sträckte sig ursprung-ligen mellan kyrkan och nuvarande Järnvägsgatan. Gatan präglades då av låg trähusbebyggelse med
hantverkargårdar, mindre stugor och
ladugårdar. I en ny stadsplan från
1878 föreslogs en total omdaning av
kvarteren, planerna hjälptes på traven
av en storbrand 1897. Gatan breddades och förlängdes. Nya flervåningshus i både sten och trä uppfördes.
Stenhusen, men även det stora trävillorna, präglades av stadsmässighet
med sina förträdgårdar och med uthus in mot gården. Influenser hämtades från den europeiska stenstaden
såväl som från den kontinentala kurortsarkitekturen. Husen hade butiker
i bottenplan och bostadsytor i de
övre.
Bebyggelsen är splittrad och nästan alla trähus rivna. Istället är det just 1900-talets
sten- och tegelarkitektur från skilda perioder som karaktäriserar gatan idag. Med
livlig trafik, butiker och institutioner i gatuplan, präglas gatan av stadsmässighet.
Utmed Bogesundsgatans västra sida ligger Storgatans gårdar. Idag har flera av
bakgårdarna, som tidigare var inhägnade med trästaket, omvandlats till öppna asfalterade parkeringsytor. På samma sätt har flera förträdgårdar på östra sidan blivit
asfalterade.
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3. Nygatan
Nygatan byggdes ut i början av 1900talet. Det var en gräddhylla där de påkostade husen i rik träarkitektur eller puts
placerades med frontfasaderna utmed gatan. På husens baksida uppfördes enklare
gårdsbebyggelse. En del officiella hus
som sjukstuga, tingshus, skola sprängdes
in mellan bostadshusen. Byggnaderna på
östra sidan försågs med förträdgårdar,
medan husen på den västra sidan låg kant
i kant med trottoaren och hade sina trädgårdar ner mot Bogesundsgatan.
Nygatan var bred, rak och omgavs av
rektangulära tomter. Ett vanligt mönster
för stadsbyggandet i Sverige mot slutet
av 1800-talet, men något helt nytt i Ulricehamns stad. Gatan tecknar en bild av
tiden då staden för första gången expanderade utanför den gamla stadskärnan Idag har gatans karaktär delvis förändrats, kvarteret Trastens lamellhus från 1960-talet bygger på helt andra
ideal. Ändå finns mycket av den ursprungliga karaktären kvar. Inte minst
gatans flaggskepp i form av Folkets hus,
med sin sinnrika och lekfulla snickarglädje, visar på de arkitektoniska kvalitéer gatan alltjämt äger.
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4. Boråsvägen
Småindustriområdet vid Boråsvägen har en lång kontinuitet som
hantverks och fabriksområde. På
Tegelbruksgatan låg ett tegelbruk
redan på 1750-talet. Träindustrin
dominerade länge området under
1900-talet, men idag har delvis nya
verksamheter flyttat in. Den industriella verksamheten expanderade under andra hälften av 1900talet norrut och ny mark exploaterades på andra sidan riksväg 40.
Där möter vi det sena 1900-talets
industribyggnader, avsedda för såväl varuförsäljning som lagerhållning. Det äldre området söder om
riksvägen präglas främst av varierad träarkitektur, men här finns
även en del funkisinspirerade
byggnader. Det nya områdets anläggningar karaktäriseras däremot
av stora volymer och plåtfasader.
Den äldre miljön visar hur hantverket och småindustrin expanderade efter sekelskiftet 1900. Då uppstod också den blandning av bostäder och hantverkslokaler
som är utmärkande för kvarteren Tegelbruket, Björnen och Smedjan. Det nya området visar det sena 1900-talets storskalighet inom handel och industri, samt den
funktionsuppdelade staden.
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5. Ringblomman och Prästkragen
1920- och 30-tal
Ulricehamn har fyra långgator —
Strandgatan, Storgatan, Bogesundsgatan och Stenbocksgatan. Utbyggnaden
av den senare påbörjades under 1910talet, till en början var bebyggelsen
dock högst sporadisk. Ringblomman
och Prästkragen var de första mer
sammanhållna kvarteren. De uppfördes
under 1920- och 30-talen. Området
präglas av sina stora villor med väl tilltagna trädgårdar. Tomterna har oregelbunden indelning och kvarteren är omgivna av svagt böjda gator. Villorna är
placerade ut mot gatan med trädgårdarna inåt kvarteret. Grönskan utgörs av
frukt- och lövträd, bärbuskar och kringgärdande häckpartier. Den rika växtligheten karaktäriserar idag området bäst.
Många av husen har bibehållit sin ursprungliga exteriörer med ljust putsade fasader, spröjsade fönster och smäckra trä- och smidesdetaljer. Området bygger på
idealet om trädgårdsstaden. Både bebyggelsen, med sin nationellt präglade klassicism, och planen är tidstypisk för 1920-talets svenska villaområde.
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6. Jönköpingsvägen
1930- och 40-tal

Fram till 1970 var Jönköpingsvägen stadens norra infartsled. Kvarteren Linnéan,
Hästhoven och Vårlöken etablerades på 1930- och 40-talen. De utgjorde stadens
nordöstra entré. Husens frontfasader vändes ut mot gatan och bildade en väl sammanhängande linje som löpte in mot staden.
Kvarteren uppfördes som ett renodlat bostadsområde och utgjordes till största delen av flerfamiljshus i två våningar. Bostadsbyggandet var en direkt följd av stadens expansion och en del av det begynnande folkhemsbygget. Ursprungligen var
de flesta husen putsade och målade i ljusa kulörer. Den nya funktionalismen med
raka linjer, släta ytor och glasade trappuppgångar gick igen i de flesta byggnaderna. Samtidigt var kvardröjande klassicerande drag som regelbunden fönstersättning, fasadutsmyckningar och portornamentik tydliga. Det var ett utförande som
kom att bli typiskt för staden under denna period, inte minst genom Ulricehamnsarkitekten Gunnar Johanssons arbeten.
Många av byggnadernas exteriörer har förändrats under åren genom att husen tillläggsisolerats i omgångar. Trots det är bebyggelsen fortfarande väl sammanhängande och som bostadskvarter med fristående huskroppar, öppna tomter och hårt
tuktade trädgårdar har området behållit sin ursprungskaraktär i stor utsträckning.
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7. Villagatan/Hemrydsgatan/Köhlerplatsen
1950-tal
Området som tidigare låg under
Fredriksbergs landeri var så gott som
obebyggt i början av femtiotalet. Här
uppfördes både stjärnhus och lamellhus, radhus och villor. Stjärnhusen
var en utveckling av lamellhusen. De
tog tillvara smalhusets planlösning,
men fick ljus från tre håll. Planlösningen var populär och återspeglar
ett byggande som blev vanligt under
1950-talet. Lamellhusen är placerade
i vinkel mot varandra och bildar en
halvöppen gård mot Hemrydsgatan.
Lamellhusen vid Köhlerplatsen är
sammanbundna och bildar en svagt
konkav huskropp som följer gårdens
form.
Det gula teglet finns som en gemensam nämnare i hela området, även i radhusen
och villorna. Småhusen längs Villagatan med sina detaljarbeten, sitt borstade tegel
och sina smidda räcken är i lika hög grad som stjärnhusen uttryck för svensk femtiotalsarkitektur. Skogspartierna och grönytorna mellan husen visar hur bebyggelsen terränganpassades. Området avspeglar både viljan och tanken om ett bättre
boende i femtiotalets Sverige.
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8. Tullen
1960-tal
I början av 1960-talet flyttade Ulricehamns Sparbank från Järnvägstorget till Lilla Torget. De svenska
sparbankerna hade då inlett ett nybyggnadsskede. Det nya Sparbankshuset i Ulricehamn, uppfört 1964-65,
ritades av Sven Vejde som var anställd vid Sparfrämjandets arkitektkontor. Modernismens principer
präglar byggnadens geometriska
kroppar. Det högre huset har två skivor vilka är inbördes förskjutna i
höjd och sidled för att understödja
den vertikala riktningen. Byggnadens
horisontella utbredning markeras genom svarta band i den glasade curtain-wallfasaden. Det är ett stort
komplex, dels ett åtta våningar högt
bostadshus, dels en länga i tre våningar för banken med fasader i glas
och betong. I längan uppläts också
lokaler för detaljhandeln.
Kvarteret utgör en anläggning med torg, bank, affärer, boende och parkering. Ett
kommersiellt centrum som i sin funktion knyter an till den gamla marknadsplatsen, som idag utgör områdets parkeringsplats. Byggnaden har fått kritik för sin
storskalighet i förhållande till övrig bebyggelse, men utgör idag en port till centrum och är ett obestridligt landmärke i staden.
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9. Reflevägen
1960-tal
Arkitekten Sture Billhed står bakom
enfamiljshusen som ligger på rad utmed Reflevägen i kvarteret Skutan.
De sex likadana suterrängvillorna
uppfördes under slutet av 1960-talet.
Fokus låg på god ekonomi, rena linjer
och maximalt ljusinsläpp. Villorna
och deras trädgårdar är välbevarade.
Typiskt är bottenvåningen i betonghålsten, den liggande träpanelen i kulörta färger, det pappklädda pulpettaket och de stora perspektivfönstren
vända mot sjön. Suterrängvåningen
innehåller ingång och garage, medan
övervåningen rymmer en öppen bostadsyta. Reflevägens suterrängvillor
är sextiotalets bidrag till Villastaden.
Huvudfasaderna med sina garageinfarter är vända ut mot gatan medan trädgårdarna placerats på husens baksida. Karaktäristiskt för området är känslan av rymd
och ljus trots relativt högexploaterad tomtmark. Villornas utformning ger en bra
bild av synen på det goda boendet under perioden.

37

_______________________________________________________________________________

10. Karlslätt
1970-tal
Området består av friliggande flerfamiljshus uppförda i två våningsplan i början av 1970-talet. Husen är
ritade av Sture Billhed för HSB:s
räkning. Byggnaderna är grupperade
kring öppna gårdar, lekplatser och
stora grönytor alldeles i anslutning
till skogsområdet öster om staden.
Samtliga hus är uppförda i betong
med eternitfasader. Idag är eterniten
målad i olika dova färger som väl
harmonierar med det intilliggande
skogspartiet. Pulpettaken lyfter mot
den vägg där de infällda balkongerna
ligger. Garagebyggnaderna är placerade nedanför bostadshusen och visar
på idén om bilfria boendeytor.
Området karaktäriseras av ljus, luft och stora grönytor och kan ses som en god representant för det högeffektiva byggandet som gjorde entré under 1960-talet. Karlslätts lamellhus är också en av de mest vanligt förekommande hustyperna i det så
kallade miljonprogrammet.
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11. Furet
1970-tal
Fram till början av 1970-talet låg här
folkets park. Dess utformning styrde
stadsarkitekten Bertil Tuneryds plan
från början av 1970-talet. Gullringshus uppförde samtliga villor i området. Husen är relativt små med en
öppen planlösning, putsade betongsocklar, liggande fasadpanel och
eternitklädda sadeltak. Ingången till
området sker i väster på samma plats
som den gamla folkparksentrén. Här
ligger garage och parkeringar. De friliggande villorna är grupperade runt
den öppna plats där folkparksrotundan tidigare låg. Avsikten var att ingen biltrafik skulle finnas inom området. Byggnaderna har placerats med
hänsyn till befintligt trädbestånd.
Den öppna gröna platsen i mitten har behållits som en allmänning. Tomterna runt
husen är mycket små, men övrig mark är gemensamhetstomt. Med sina kollektiva
idéer är planen och bebyggelsen mycket tidstypisk. Området representerar en väl
sammanhållen bebyggelse med tidens krav på bilfri miljö och stor hänsyn till träd
och växter.

39

______________________________________________________________________________

BYGGNADER I STADEN
En stad är mycket mer än enskilda hus, men de utgör ändå grunden
för det som vi kommer att uppfatta som stadens karaktär. Tillsammans
skapar de en konkret bild av Ulricehamn. Cirka 130 byggnader har
här valts ut som särskilt värdefulla i vårt kulturmiljövårdsprogram.
Det behöver inte betyda att andra hus är mindre viktiga, urvalet avser
istället att ur ett så brett perspektiv som möjligt spegla stadens bebyggelsehistoria fram till mitten av förra seklet. Med dessa byggnader
som exempel på God bebyggd miljö hoppas vi också kunna inspirera
andra att vårda sina hus, så att även de kan berätta sin historia för nästa generation. Urvalet är upplagt i bokstavsordning efter fastighetsbeteckning. Längst bak i detta kapitel finns även ett register baserat på
gatuadresser.

God bebyggd miljö
I april 1999 beslutade riksdagen om femton nationella miljökvalitetsmål, som ska
utgöra utgångspunkt för samhällets miljöarbeten. (Prop. 1997/98:145, MJU
1998/99:06, rskr 183). Visionen är att målen ska uppnås relativt snabbt för att vi
ska kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. De femton miljökvalitetsmålen är:
1. Friskt luft. 2. Grundvatten av god kvalité. 3. Levande sjöar och vattendrag. 4.
Myllrande våtmarker. 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård. 6. Ingen
övergödning. 7. Bara naturlig försurning. 8. Levande skogar. 9. Ett rikt odlingslandskap. 10. Storslagen fjällmiljö. 11. God bebyggd miljö. 12. Giftfri miljö. 13.
Säker strålmiljö. 14. Skyddande ozonskikt. 15. Begränsad klimatpåverkan.
Det 11:e målet handlar om God bebyggd miljö och innebär att städer, tätorter och
annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas tillvara
och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Boverket har genom sina kulturmiljömål respektive delmål fått i uppdrag att närmare precisera det övergripandet målet om
God bebyggd miljö.
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När målet är uppfyllt betyder det, enligt RAÄ, att kulturhistoriska och estetiska
värden är tillvaratagna och förstärkta. Olika tiders utformningsideal samt lokala
och regionala karaktärsdrag är tydligt avläsbara i bebyggelse, skala, materialval,
utformning och detaljer. Nya byggnader och anläggningar kännetecknas av hög
estetisk, teknisk och hantverksmässig kvalitet.
Vilket innebär:
•

Befintliga bebyggelsemönster och funktionssamband respekteras och tas tillvara i samhällsplaneringen.

•

Stadskärnornas och tätorternas roll som knutpunkt för handel, administration
och kommunikation vidmakthålls och utvecklas.

•

Symbolbyggnader, såväl i stadsbygd som landsbygd, bevaras, brukas och vårdas.

•

Ny bebyggelse etableras med hänsyn till den befintliga miljöns bebyggelsetraditioner.

•

Ändring, underhåll och förvaltning utgår från den byggda miljöns egenvärde.

•

Byggherrar, projektörer och hantverkare har goda kunskaper om bebyggelsens
kulturhistoriska värden, samt material och teknik anpassade till olika epoker.

•

Adekvata material för vård och underhåll av byggnader och anläggningar från
olika epoker finns lättillgängliga över hela landet.

•

Ett representativt urval av kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer skyddas enligt KML, PBL och MB.

Av Boverkets sex delmål gäller delmål 2 den fysiska utformningen av God bebyggd miljö. Konkret handlar det även här om att kulturhistoriska och estetiska
värden tas tillvara och förstärks.
Vilket innebär:
•

Strukturer och funktionssamband av betydelse för den byggda miljöns historiska identitet, karaktär och estetiska uttryck respekteras och tas tillvara i
samhällsplaneringen. (Planeringsmålet)

•

Historiska och estetiska värden av betydelse för den byggda miljöns identitet
och karaktär tas tillvara och respekteras vid ändring av befintliga och uppförande av nya byggnader och anläggningar. (Byggmålet)

•

Historiska och estetiska värden av betydelse för den byggda miljöns identitet
och karaktär tas tillvara och respekteras vid underhåll och förvaltning av
byggnader och anläggningar. (Förvaltningsmålet)

I plan- och bygglagen framkommer det tydligt att kommunen ansvarar för den
byggda miljöns utformning och gestaltning. Kommunen ska ta fram underlag för
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bedömningar av vad som är kulturhistorisk och estetisk kvalité hos bebyggelsen
och därmed kan betraktas som God bebyggd miljö i enlighet med de nationella
miljökvalitetsmålen. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur den
byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Genom varsamhets- och skyddsbestämmelser i PBL kan villkoren preciseras och ges juridisk giltighet.
Så långt utgör ett kulturmiljövårdsprogram ett planeringsunderlag, men det kan
även fungera som ett kunskapsunderlag för allmänheten, boende och fastighetsägare. Genom ökad förståelse och kunskap kring sin vardagsmiljö kan vi alla aktivt bidra till att upprätthålla en god bebyggd miljö. Huskatalogen nedan är tänkt
som en inspirerande exempelsamling på just god bebyggelse.

KULTURHISTORISKT URVAL OCH VÄRDERING

42

______________________________________________________________________________

Almen 3
Adress: Majgårdsgatan 16
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1944
Garage: 1945

Fastigheten är ett flerbostadshus i puts. Huset ger ett rent intryck, men har även
karaktärsskapande detaljarbeten som konstfärdigt balkongräcke, entrépelare samt
stensättning runt tomten. Huset är ett bra exempel på den bebyggelse som växte
fram i Ulricehamn på 1930- och 40-talen. Byggnaden äger byggnadshistoriskaoch arkitekturhistoriska värden. Den mycket välbevarade exteriören uppvisar en
tidstypisk arkitektur och har ett miljöskapande värde för Majgårdsgatan som helhet.
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Almen 4
Adress: Majgårdsgatan 18
Arkitekt: John Hellstrand.
Byggår: 1936-1937

Fastigheten är ett tvåfamiljshus med gedigna stenarbeten både i hus och i trädgård.
Det mest framträdande är byggnadens balkonger, vars räcken är täckta med kalkstensplattor. Fasaden i ljus ädelputs framhäver och samverkar med husets gråa och
röda kalksten. Balkongerna som löper över större delen av västsidan dominerar fasaden. En stenmur kringgärdar huset, vilket förstärker husets massiva karaktär.
Byggnaden äger arkitektoniska och miljöskapande värden. Den är en god representant för Majgårdsgatans individuellt utformade villor.

Asien 7
Adress: Storgatan 14
Arkitekt: Wilhelm Andersson
Byggår: 1918
Arkitekt, om- och tillbyggnad: Lönnqvist 1920
Ändring av affärshus och gårdsbyggnad: Gunnar E Johansson 1928

Byggnaden uppfördes ursprungligen som ett bostads- och affärshus 1918, då var
fasaden klädd med träpanel. Den byggdes om och till i två omgångar under tjugotalet och vid ombyggnaden 1920 reveterades fasaden samt försågs med hörnkedjor
och horisontella lister. 1928 förändrades bland annat fönstersättning utmed Storgatan och Riddaregränd och skyltfönster sattes in i gatuplanet. Byggnaden har ett
samhällshistoriskt värde. Som affärs- och bostadsfastighet utmed Storgatan visar
den på ett nytt skede i stadens utveckling. Gårdsbyggnaderna, som fortfarande används, följer ett för staden typiskt mönster. Genom att byggnadernas funktion bevarats äger den ett stort miljöskapande värde för Storgatan som helhet.
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Aspen 7 - Ingabo
Adress: Grönahögsvägen 37/ Villagatan 11
Arkitekt: William Andersson
Byggår: 1923

Villan uppfördes på 1920-talet. Fasaden är spritputsad, fönstren ligger helt i kant
med fasaden och saknar infattningar vilket bidrar till ett stramt och rent uttryck.
Byggnadens klassicistiska uttryck förstärks genom den kraftigt markerade takfoten
i tandsnitt. Villan har arkitektoniska och byggnadshistoriska värden. Influenserna
från äldre byggnadstradition är tydliga och sammanlänkas till en enhet i villans
yttre.

Australien 3
Adress: Storgatan 31
Arkitekt: JL Johansson
Byggår: 1907-1908

Huset byggdes strax efter 1900 för Ulricehamns tidnings räkning. Hörnhuset är
uppfört i rött tegel med gula tegelstensband, en tidstypisk utformning som ger
byggnaden stort arkitektoniskt värde. Byggnaden har genomgått en rad förändringar, främst in mot gården och Färgaregränd. Den har dock behållit ursprunglig
höjd och bredd som medvetet anpassades till den övriga bebyggelsen längsmed
Storgatan. Vid sidan av trähusen är tegelhuset ett viktigt historiskt inslag i gatumiljön. Fortfarande bedriver Ulricehamns tidning sin verksamhet i fastigheten.
Det samhällshistoriska värdet upprätthålls genom den kontinuerliga tidningsverksamheten i huset.
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Bergryd 10
Adress: Hemrydsgatan 16
Byggår: ca 1900

Huset uppfördes i nationalromantiskt inspirerad stil vid sekelskiftet 1900. Det
fungerade då som trägårdsmästarbostad till landeriet Fredriksberg. Byggnaden ger
en bild av hur ett äldre landeri kan ha sett ut. Ofta var det välbeställda borgare i
staden som uppförde landerierna. Uppförda strax utanför stadsgränsen var de en
lättillgänglig plats att dra sig undan till — bort från stadens plikter. I större städer
som till exempel Göteborg uppfördes inte sällan landerier utan tillhörande jord.
Däremot har samtliga landerier i Ulricehamn haft betydande jordegendomar och
uppfördes inte enbart för rekreation. Byggnaden äger stora miljöskapande och
samhällshistoriska värden.

Bergryd 6
Adress: Hemrydsgatan 6
Arkitekt: Gunnar Wejke, Kjell Ödeen
Byggår: 1954

Ett flerbostadshus bestående av två sammankopplade byggnadskroppar. Ställda i
vinkel mot varandra bildar de en halvöppen gård mot Hemrydsgatan. Byggnaden
har smeknamnet ”Polkagrisen” på grund av byggnadens röda fasad och vita burspråk. Den kraftigt färgsatta putsen är tidstypisk, mustiga och mättade jordfärger
var vanliga under 1950-talet. Andra för femtiotalet tidstypiska detaljer är entrédörrarna i ek. De glasade partierna, både i dörrar och ovanliggande fönster, ger ljus
och karaktär åt entréhallen. Andra byggnadsdetaljer värda att uppmärksammas är
entrédörren med spröjs och porthandtag, järnräcket vid källarnedgången och balkongernas utformning. Balkongerna är klädda med blå sinuskorrugerad plåt, balkongfronterna är förhöjda på den ena sidan för att hindra insyn från grannlägenheten. Byggnaden äger byggnadshistoriska och arkitektoniska värden, vilka förstärks
av byggnadens autenticitet och representativitet för svensk 1950-talsarkitektur.
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Bergryd 7
Adress: Hemrydsgatan 8
Byggherre: HSB
Byggår: 1955

Ett flerbostadshus bestående av två sammankopplade byggnadskroppar. Ställda i
vinkel mot varandra bildar de en halvöppen gård mot Hemrydsgatan. De fyra flerbostadshusen i Bergryd 6-9 bygger på samma grundprincip, men fasadutformning
och materialval skiljer dem åt. Bergryd 7 har en röd tegelfasad medan Bergryd 6
och 8 har putsade fasader. Byggnaden i 1950-talsfunkis har flera tidstypiska detaljer som till exempel: betonad entré med entrédörr i ek och dubbelhandtag, fönster
med förskjuten mittpost och franska fönster med räcke i tidstypiskt mönster.
Byggnaden äger byggnadshistoriska och arkitektoniska värden, vilka förstärks av
byggnadens autenticitet och representativitet för svensk 1950-talsarkitektur.

Bergryd 8
Adress: Hemrydsgatan 10
Arkitekt/byggnadsingenjör: Tage Sahlén
Byggår: 1956

Ett flerbostadshus bestående av två sammankopplade byggnadskroppar. Ställda i
vinkel mot varandra bildar de en halvöppen gård mot Hemrydsgatan. De fyra flerbostadshusen i Bergryd 6-9 bygger på samma grundprincip, men fasadutformning
och materialval skiljer dem åt. Bergryd 8 har en putsfasad, 1982 målades den om i
en citrongul färg. De brunmålade balkongerna var i originalutförande gröna. Entréerna har här inte betonats lika mycket som i de andra husen, de saknar överljus
och inramas av enklare skärmtak. Nyinsatta entrédörrar har bidragit till att sluta
fasaden betänkligt, ursprungskaraktären har därmed förvanskats. Byggnaden äger
dock byggnadshistoriska och arkitektoniska värden, vilka förstärks av byggnadens
representativitet för svensk 1950-talsarkitektur.
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Bogesund 1:109 - Lindhem
Adress: Lindängsvägen 40
Byggår: 1924

Huset är byggt 1924, vedbod/torrdass och garage är uppförda 1946. Huset är ett
välbevarat egnahem, typiskt för den bostadsbebyggelse som växte fram runt staden från 1920-talet. Med vitrappade fasader, mörka korspostfönster och spröjsad
veranda är huset mycket representativt för tidsepoken. Värdet är både samhällshistoriskt och arkitektoniskt.

Bogesund 1:114 - Stora Lindängen
Adress: Lindängsvägen 32
Byggår: tidigt 1800-tal

Ulricehamn hade under 1800-talet flera landerier, alla belägna utanför den egentliga staden. En av dessa var Olsberg, senare kallat Stora Lindängen. Fredriksberg,
Skansen och Kullen är exempel på andra landerier i Ulricehamn. Stora Lindängen
var ett relativt litet landeri, men huvudbyggnaden fick ändå ett herrgårdspräglat
yttre. Idag är byggnaden den enda som återstår av fastighetens ursprungliga gårdsbebyggelse.
Stora Lindängen uppfördes under 1800-talets första hälft i en nyklassicistisk stil.
Fasaden artikulerades med hjälp av pilastrar, fönsteromfattningar, tandad taklist
och lunettfönster. Värdet är dels samhällshistoriskt, dels miljöskapande. Lindängsvägen har haft stor betydelse för Ulricehamn genom sitt höga kontinuitetsvärde. Den historiska ridvägen hade ungefär samma sträckning, fram till början av
1970-talet utgjorde den också stadens norra infartsled.
Egendomen äger också ett personhistoriskt värde, likväl som ett dokumentvärde,
då den för Ulricehamn välkände greven Carl Vilhelm Spens bodde på Lindängen.
Spens var under åren 1908-1947 stadens borgmästare. Han hade stort inflytande
över Ulricehamns utveckling.
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Bogesund 1:117 - Lilla Lindängen
Adress: Lindängsvägen 28
Byggår: Slutet av 1800-talet

Lilla Lindängen är ett exempel på landsbygdsbebyggelse i den nuvarande stadsmiljön, därmed ger fastigheten en bild av hur staden brett ut sig under 1900-talet.
Strax öster om huset, med riktning Gullbergsgatan, finns spår av en tidigare fägata. Gården uppfördes troligen under senare hälften av 1800-talet, den var en av flera gårdar utefter Lindängsvägen. Värdet är främst samhällshistoriskt, då byggnaden ger inblick i äldre tiders byggande och visar på stadens expansion under 1900talet.

Bogesund 1:165 - Villa Strandgården
Adress: Marbäcksvägen
Arkitekt: Tage Antonsson
Byggår: 1946

Enplansvilla ritad av Ulricehamnsarkitekten Tage Andersson. Fasaden har en slät
ljus ädelputs och flera tidstypiska detaljer som lågt valmat sadeltak och stora fönster med förskjuten mittpost. På 1940-talet byggdes mest flerfamiljshus eller större
tvåvåningshus i Ulricehamn. Villa Strandgården skiljer sig från dessa genom sin
låga byggnadskropp och utpräglade villakaraktär. Som byggnadstyp är huset mer
vanligt förekommande i kommunens småorter. Villa Strandgården äger både arkitektonisk värde och autenticitetsvärde.
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Bogesund 1:37 - Vistaholm
Byggår: Huvudbyggnad 1886,
Västra flygelbyggnaden 1886,
Ladugård 1871,
Östra flygelbyggnaden 1961

Vistaholm, strax norr om staden, utgör en väl sammanhållen gårdsmiljö. Fastigheten uppfördes i slutet av 1800-talet. Huvudbyggnaden, två vinkelställda flygelbyggnader och en parallellställd ladugård ramar in gårdsplanen. Huvudbyggnaden
och flyglar nyttjas idag som daghem, ladugården används bland annat som kursgård och samlingslokal. Under en brand 1990 totalförstördes taket och delar av interiören i huvudbyggnaden. Återuppförandet skedde med hänsyn till ursprungliga
byggnaden. Mangårdsbyggnaden har en rik panelarkitektur med snickeridetaljer
som knutpilastrar med fasettfyllning, lövsågerier med mera. Även ladugårdens exteriör visar prov på omsorgsfulla detaljarbeten, gråstensfasaden har bland annat
tegelsättningar ovanför dörrar och fönster. Vistaholms gård äger såväl byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska som miljöskapande värden.

Bogesund 1:47 - Kapell och kyrkogård
Adress: Brunnvägen 1-3
Arkitekt: Lars Kellman
Byggår: 1913,
Arkitekt vid ombyggnad: John Hellstrand 1945 Arkitekt förråd/ personalbyggnad:
Aadu Madars arkitekt och ingenjörsbyrå 1970

Gravkapellet och förrådsbyggnaden ligger i anslutning till nya begravningsplatsen
alldeles norr om staden. Kapellet är uppfört i en för 1910-talet karaktäristisk tegel50
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arkitektur med nationalromantiska drag. Kapellet fick en källare 1945 och 1970
uppfördes en fristående personalbyggnad. Intill fastighetens södra del går riksväg
40, medan begravningsplatsen i övrigt omges av lummiga kvarter som rymmer en
handelsträdgård, mindre industrier, affärer och ett villaområde .
Arkitekten har i byggnaden fångat upp och kombinerat nygotiska stildrag med ett
nationalromantiskt formspråk, vilket ger byggnaden ett högt arkitektoniskt värde.
Den i trakten verksamme arkitekten Lars Kellman, med erfarenhet från kyrko- och
kapellbyggen i Skaraborgs län, skapade ett kapell utifrån olika lokala förebilder
och därmed äger byggnaden också visst personhistoriskt värde.

Bogesund 1:86 - Gåsebackstugan
Adress: Stenbocksgatan
Byggår: ca 1800

Gåsebacksstugan ligger på sin ursprungliga plats i Gåsebacken, nedanför Stenbocksskolan, och ingår som ett objekt i Ulricehamns stadspark. Ryggåsstugan är
förmodligen uppförd runt 1800. Det tidigare torvtaket är ersatt av enkupigt lertegel, men i övrigt är byggnaden i stort intakt.
Stugan äger stort dokumentvärde, byggnadsteknikhistoriskt såväl som byggnadshistoriskt. Genom att visa de obesuttnas boendemiljö utanför stadsgränsen har den
också ett samhällshistoriskt värde. Även upplevelsevärden och miljövärden skapas
då Gåsebacksstugan står kvar på sin ursprungliga plats utan direkt anslutande
stadsbebyggelse.
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Bogesund 1:86 - Kyrkan
Adress: Västra Kyrkogatan 2
Byggår: Medeltida
Om och tillbyggnader: 1660,1684, 1715, 1757-58, 1830-talet, 1891, 1937, 2002.

Före år 2002

Efter 2002

Ulricehamns kyrka är ursprungligen en medeltidskyrka som har byggts till i flera
omgångar. Det är en fristående kyrka med kyrkogård. En senare kyrkogård är placerad ett kvarter söderut, strax utanför det gamla tullstaketet. Kyrkan ligger i anslutning till rådhus och äldre torgmiljö som brukligt var.
De medeltida murarna kan fortfarande utläsas i fasaden, men inte mycket i övrigt
vittnar om den medeltida kyrkan. Troligen brändes också kyrkan av danskarna på
1500-talet. På 1680-talet förlängdes kyrkan och koret byggdes till. Samtidigt gjordes ett nytt innertak i trä med bibliska motivmålningar och i början av 1700-talet
tillkom altartavlan i barockstil samt predikostolen, båda utförda av H.C. Datan.
På 1750-talet utvidgades kyrkan på nytt och ett kyrktorn ersatte den äldre klockstapeln. En läktare uppfördes och den nya delen av kyrkvalvet pryddes med målningar. En sakristia byggdes också till i slutet av seklet. Den senaste renoveringen
1937 byggde på en vilja att ”hela” kyrkorummet, äldre dekorationer togs fram eller bort utifrån arkitektens personliga bedömning om lämplighet.
Kyrkan återfick sina slutna bänkrader och de äldre murmålade fönsterdraperierna
som varit överkalkade togs fram på nytt.
Samtliga kyrkobyggnader i Sverige byggda före 1940 skyddas av Kulturminneslagens 4:e kapitel 3§. Kyrkan har betydande dokument- och upplevelsevärden.
Främst byggnadshistoriska, byggnadsteknikhistoriska och samhällshistoriska värden, men även stora symbol-, identitets-, miljö- och konstnärliga värden.
2002 har kyrkan byggts till med tillgänglighet för rörelsehindrade, toaletter, kapprum och ett mindre samlingsrum. Tillbyggnaden har skett symetriskt på bägge sidor om tornet.
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Bogesund 1:86 - Rådhuset
Adress: Stora Torget
Arkitekt: Thure G Wenngren yggår: 1789
Arkitekt vid ombyggnad: Lars Kellman 1904, byggmästare JL Johansson.

Rådhuset är Ulricehamns mest kända byggnad och har ett mycket stort värde för
stadskärnan och invånarna i allmänhet. Rådhuset uppfördes 1789 och var från början både rådhus och skolbyggnad. Nuvarande utseende med mansardtak, brutna
gavelspetsar och frontespis är resultatet av arkitekt Lars Kellmans ombyggnad
1904. Ursprungligen hade rådhuset sadeltak, en anspråkslös oval takkupa åt torget
samt ett enklare entréparti. Under en period på 1800-talet var byggnaden också
vitputsad.
Rådhuset har ett stort dokumentvärde — byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt
såväl som samhällshistoriskt. Delvärden såsom arkitektoniskt och konstnärligt
värde, kontinuitets- och identitetsmässigt värde, samt symboliskt värde skapar
sammantaget ett mycket högt upplevelsevärde. Rådhuset har också varit under utredning för byggnadsminnesförklaring, men har inte ansetts äga tillräckligt stort
riksintresse. Som stadens officiella byggnad har den placerats fristående i stadens
absoluta centrum, det monumentala intrycket förstärks av det kullerstenslagda torget framför och de kringliggande äldre husen.
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Bogesund 1:86 - Stadsparksstugorna
Adress: Stadsparken
Limmaredsstugan och båtsmanstorp: 1700-tal
Ryggåsstuga, fatabur och kvarn: 1800-tal

Stadsparken invigdes 1908 med syftet att skapa ett friluftsmuseum med kulturhistoriskt värdefulla allmogeföremål och byggnader från trakten — förebilden var
Skansen i Stockholm. Gåsebacksstugan står dock på den plats där den en gång
uppfördes. Den första ditflyttade stugan var en ryggåsstuga från Nittorp. Ytterligare fyra stugor kom snart på plats: En framkammarstuga i två våningar från Limmared, en båtsmansstuga från Rådhusgatan, fatabur och kvarn från Nittorp.
Området som tidstypiskt friluftsmuseum äger i sig dokumenthistoriska värden,
upplevelsevärden och miljöskapande värden. Byggnaderna, ryckta ur sin ursprungsmiljö, fungerar idag ändå som pedagogiska redskap och kan tillskrivas
byggnadsteknikhistoriska och byggnadshistoriska värden.
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Bogesund 1:86 - Ulricehamns museum
Adress: Jägaregatan 1/Sanatorievägen
Byggår: 1860-talet

Byggnaden har tidigare fungerat som både skola och kommunalhus, idag inryms
Ulricehamns museum i lokalerna. Byggnaden har en välbevarad och rik träpanelarkitektur typisk för sin tid.
Fastigheten har tidigare varit under utredning för att byggnadsminnesförklaring,
men begäran har avslagits med motivering att huset inte äger tillräckligt stort riksintresse. Byggnadens dokumentvärde är dock stort, både byggnadshistoriskabyggnadstekniska arkitekturhistoriska och socialhistoriska värden kan tillskrivas
huset. Upplevelsevärdet utgörs av byggnadens symbolvärde, fastigheten som officiell inrättning har över tid också skapat ett identitetsvärde. Byggnadens utformning och välbevarade exteriör ger byggnaden ett högt arkitektoniskt värde.

Bogesund 1:88 och Bogesund 1:253
-Vattenverk och högvattenreservaor
Adress: Järnvägsområdet och Skarpåsdreven
Arkitekt: Civilingenjör PG Blidberg
Byggår: 1914

Vattenverket är en mindre byggnad i rött tegel med utskjutande granitsockel. Tegelsättningen markerar fönster, dörrar och takfot. Originalmaskineriet finns ännu
kvar och bedöms vara i gott skick. Den tillhörande högvattenreservoaren på
Skarpåsdreven är utformad i samma stil och av samma arkitekt. Byggnadens kulturhistoriska värde rymmer flera olika aspekter. De nya tekniska landvinningarna
från början av 1900-talet manifesterades ofta genom påkostade och välarbetade
byggnader, det gäller även för Ulricehamns vattenverk. Genom sin arkitektoniska
utformning äger anläggningen ett stort byggnadshistoriskt värde. Maskineriet äger
också i sig teknikhistoriskt värde. Vattenverket förändrade på ett genomgripande
sätt vardagsvillkoren för stadens invånare, vilket ger vattenverket ett socialhistoriskt värde. Byggnaden är idag under utredning för eventuell byggnadsminnesförklaring.
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Boken 3 - Villa Fagerlid eller Strandska villan
Adress: Sanatorievägen 5
Arkitekt: L Kellman
Byggår: 1911

Sekelskiftesvilla inspirerad av kurortens arkitektur med välbevarade tidstypiska
snickeridetaljer. Byggnaden ritades av arkitekten Lars Kellman, som även ritat
bland annat Bogesundsskolan och Folkets hus. Istället för den brukliga träpanelen
är villans fasad reveterad. Byggnaden har med sin storlek och form vissa likheter
med andra samtida villor i staden, till exempel Ängen 9 och Rönnen 25. Den har
dock en mer bearbetad fasad än de båda andra. Villan är med sin fasad i både puts
och trä en föregångare, en blandstil som blev vanlig i Ulricehamn först ett tiotal år
senare. Villans har såväl arkitektoniska som konstnärliga värden.

Brunnsnäs 2:1 - Brunnsnäs
Adress: Brunnsnäs
Byggår: 1770-tal.
Arkitekt vid ombyggnad av mangårdsbyggnad 1941: Gunnar Jonsson
Arkitekt vid ombyggnad av de norra flyglarna 1975 och 1978:
Gunnar E Johansson
Arkitekt ladugård och vagnbod 1942: Gunnar E Johansson
Byggår arrendebostad: 1909
Arkitekt vid ombyggnad av arrendebostad 1975: Gunnar E Johansson

Gårdsanläggningen vid Åsundens västra strand ligger en bit utanför staden. Byggnaden har ändå tagits med som en del av stadsbebyggelsen, anledning till detta är
att byggnaden är väl synlig från staden och utgör ett välkänt landmärke.
Resterna efter en tidigare storslagen park går fortfarande att skönja och alléer löper fram till gården både från norr och söder. Mangårdsbyggnaden har en sexdelad
planlösning uppförd i en klassicistisk träarkitektur med ett empireinspirerat entré56
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parti. De fyra symmetriskt placerade flygelbyggnaderna från 1700-talet är uppförda i en tidstypisk träarkitektur.
Mangårdsbyggnaden och flyglarna genomgick under 1940-talet en omfattande renovering, samtidigt uppfördes en ny ladugård då den tidigare brunnit ned. I slutet
av 1970-talet blev de norra flyglarna och arrendebostaden åter ombyggda. Brunnsnäs är ändå en välbevarad mindre herrgårdsanläggning, placerad i ett typiskt
strandnära läge.
Gårdsanläggningen har ett stort arkitekturhistoriskt och miljömässigt värde. Den
har även fått ett stort symbolvärde för invånarna i Ulricehamn, då den legat till
grund för en av de herrgårdsmiljöer Birgit Th. Sparre skildrat i sin romantiska
romansvit — Gårdarna kring sjön.

Centralamerika 1 - Mamsellhuset
Adress: Storgatan 13/Rådmansgränd
Byggår: Tidigt 1800-tal

Huset är det enda kvarvarande envåningshuset vid Storgatan. Vid en stadsförtätning 1983 revs övriga byggnader i kvarteret och Mamsellhuset renoverades, bland
annat förändrades dörrar, fönster och takkupor. Däremot bibehölls form, höjd,
takprofil och snickeridetaljer. Husets har ett byggnadshistoriskt värde och ett högt
miljöskapande värde för Storgatan. I likhet med bland annat Rådhuset och Ekeskogs bokhandel kan det också tillskrivas ett symbolvärde för Ulricehamn.
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Domherren 1 – f d Tingshuset
Adress: Nygatan 4
Arkitekt: JE Billing
Byggmästare: J Johansson
Byggår: ca 1900

Byggnaden uppfördes omkring 1900. Huset har en rik träarkitektur med välarbetade snickeridetaljer. Bottenvåningen är till hälften uppförd i huggen granit, vilket
förstärker byggnadens kraftfulla uttryck. tingshuset är en av de byggnader som underströk Nygatans ställning som ny gata kring sekelskiftet. Institutionsbyggnaderna som kantar Nygatan, exempelvis sjukstugan och Bogesundsskolan, visar på de
samhällsförändringar som skedde under stadens expansionsskede.
År 1966 blev Tingshuset tillbyggt med en lägre kontorsbyggnad samt ett bostadshus. Dessa skiljer sig markant från byggnaden i övrigt. Idag inrymmer byggnaderna ”Boråshälsan” — ett hälsocenter för kommunalt anställda.
Byggnaden äger både arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Den har även
ett samhällshistoriskt och ett pedagogiskt värde, då den visar stadens utveckling
både historiskt och stilmässigt. Genom sin placering och sitt utförande har tingshuset även ett stort miljöskapande värde.

Duvan 3
Adress: Nygatan 21
Byggår: ca 1900

Byggnaden från kring 1900 var en av de första som uppfördes längst Nygatan.
Den byggdes som ett bostadshus, men inrymmer idag en medieverkstad. Fasaden
består av omväxlande liggande och stående panel med korspostfönster: På andra
våningen skjuter en glasad balkong ut från fasaden. På 1950-talet kapades trapphusets tornhuv på byggnadens östra sida, men i övrigt är förändringarna av ursprungsbyggnaden få.
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Arkitekturen längsmed Nygatan var från början enhetlig och väl sammanhållen.
Trähusen fick ofta en varierad träpanel, bearbetade fönsteromfattningar och förseddes med trapptorn. Fastigheten är en god representant för den tidiga trähusarkitekturen på Nygatan.
Byggnaden äger ett flertal dokumentvärden. Huset visar på stadens utveckling i
flera avseenden och äger därmed både arkitekturhistoriskt och samhällshistoriskt
såväl som pedagogiskt värde. Byggnaden förmedlar också upplevelse-, miljö- och
identitetsskapande värden för gatan som helhet.

Duvan 11 - Stadshuset
Adress: Bogesundsgatan 22/Rådhusgatan2-4/ Nygatan 25
Arkitekt: Sten Hummel Gumælius, Viking Göransson, Uppsala
Inredningsarkitekt: Folke Sundberg, Göteborg
Byggår: 1955

Hotellet, som tidigare stod på tomten, revs 1955 för att ge plats åt stadshuset. En
arkitekttävling utlystes och i slutet av 1957 invigdes huset. Byggnaden präglas av
efterkrigstidens postfunkis, vilken återvände till mer traditionella former. Arkitekterna valde att sätta materialen i fokus. Tegel, puts, koppar och ekebergsmarmor är
genomgående av mycket hög kvalité. Byggnaden består av fyra olika delar; pelarhuset, höghuset, drätselhuset och konsthallshuset. De är anslutna i rätvinkel till
varandra med en stensatt öppen gård i mitten. Det främre huset har lyfts upp på
granitpelare för att öppna gården ner mot rådhuset och stadens torg. Interiören är
mycket väl bibehållen och gestaltar på ett tydlig sätt 1950-talets idéer om hur administrativa lokaler borde utformas.
Stadshuset tillmäts stort samhällshistoriskt och arkitektoniskt värde liksom ett
symbolvärde. Som officiell och representativ byggnad är stadshuset en viktig
byggnad i staden som medför starka symbol- och identitetsvärden. Byggnadens
representativitet, estetik och byggmaterial skapar ett högt arkitektoniskt värde.
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Duvan 12
Adress: Bogesundsgatan 18
Byggår: ca 1900
Arkitekt vid ombyggnad: W Andersson 1932, FA Neuendorf 1936

Byggnaden uppfördes kring 1900. Efter stadsbranden 1897 skedde stora förändringar på Bogesundsgatan, den breddades och på östra sidan byggdes större bostads- och affärsfastigheter. Även denna byggnad innehöll affärslokaler på bottenvåningen och lägenheter i de övriga våningarna. Fastigheten fick sitt nuvarande
utseende genom förändringar på 1930-talet, då den tidigare träfasaden spritputsades. Fasaden innehåller dekorativa slätputsade partier, som lisener, frontespis med
festonger. Byggnaden har stora arkitektoniska, identitetsskapande och miljöskapande värden.

Eken 13
Adress: Sanatorievägen 21
Arkitekt och byggmästare: N Lidar, A Fohrman
Byggår: 1946

På Sanatorievägen byggdes mellan 1946 och 1949 tre snarlika större hyreshus i
kvarteret Eken. Byggnaden är till skillnad från de två andra husen i stort sett intakt. År 1980 byggdes dock ett garageparti i anslutning till fastigheten. Entréerna
har originaldörrar med infällt råglas och listverk med stiliserade kannelyrer.
Dörromfattning och trappa är utförda i kalksten. Huset har en rad ursprungliga och
väl bevarade detaljer. Alltifrån balkongplåtar, fönster och dörrar till cykelställ,
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piskställ och torkställningar i originalutförande bidrar till att höja husets kulturhistoriska värde. Gården skapar tillsammans med huset en helhetsmiljö från 1940talet som bör bibehållas så långt det är möjligt.
Fastigheten har därför ett stort byggnadshistoriskt värde liksom ett starkt
miljöskapande värde. Huset äger också en autenticitet som de två andra hyreshusen delvis förlorat.

Eken 6 – Villa Bellevue
Adress: Sanatorievägen 13
Byggår: ca 1900

Villa Bellevue är uppförd kring 1900. Det är en arkitektoniskt intressant byggnad
som formats av det sena 1800-talets stilideal med glasverandor och snickeridetaljer. Interiört präglas däremot byggnaden av det tidiga 1900-talets smakinriktning. I
kvarteret Eken och i grannkvarteret Gåsen finns ett flertal fristående villor från
början av 1900-talet. Av dessa framstår Villa Bellevue dock som den mest intressanta. Villan äger stora byggnadshistoriska, arkitektoniska och konstnärliga värden.
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Ekliden 14
Adress: Jägaregatan 16 a
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1942-43

Ett flerfamiljshus med slätputsad fasad och perspektivfönster uppfört på 1940talet. Östfasaden är enkel och relativt sluten, medan västfasaden mot sjösidan har
öppnats med stora perspektivfönster. Den här typen av flerfamiljshus är vanligt
förkommande i Ulricehamn, många av dem är idag dock kraftigt förvanskade.
Värdet i fastigheten ligger just i att dess ursprungskaraktär är så väl bevarad.
Arkitekten Gunnar E. Johansson har ritat ett flertal hus i staden. Hans arbeten har
en lokal prägel, så även detta hus. Här har arkitekten dock frångått den mer kvadratiska planlösningen som är karaktäristisk för hans andra arbeten. Han har låtit
byggnadskroppen växa i volym och dragit ut den på längden för att kunna öka antalet lägenheter. Byggnadens värde är av byggnadshistorisk och arkitekturhistorisk
art. Byggnaden är välbevarad och visar inte minst på 1940-talets planlösning för
ett flerbostadshus.
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Ekliden 3
Adress: Majgårdsgatan 3
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1932
Tak- och fasadförändringar 1937: Gunnar E Johansson

Fastigheten är ett flerbostadshus i två våningar med reveterad fasad. Hustypen är
vanligt förekommande i Ulricehamn, men många av dessa byggnader har blivit
kraftigt förvanskade. Även denna fastighet har genomgått en rad förändringar men
den ursprungliga karaktären och utformningen har bevarats. Under 1930-1940 talen byggdes en rad flerbostadshus av den här typen i Ulricehamn och funkisinspirerad gestaltning och form är ett gemensamt drag. Ekliden är en god representant
för byggnadsstilen. Huset äger byggnadshistoriska och arkitektoniska värden. Villan är ur lokalt perspektiv ett viktigt inslag i Ulricehamns bebyggelse.

Ekliden 6
Adress: Majgårdsgatan 9/ Fredsgatan
Arkitekt: Birger Johansson
Byggår: 1931
Arkitekt garage: Gunnar E Johansson

Liksom andra bostadshus i stadsdelen har byggnaden en balkong med klassicistiska drag, omgivande terrass och markerad entré, medan huskroppen i övrigt är enkelt utformad. Villans exklusivitet bidrar till dess miljöskapande värde. Majgårdsgatan är en gata med fristående villor från 1920- och 1930-talen, fastigheten är representativ samt har ett stort arkitektoniskt egenvärde.
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Ekliden 7
Adress: Fredsgatan 2/Jägaregatan 22
Arkitekt: Falker Berg
Byggår: 1934
Arkitekt vid ombyggnad 1950: John Hellstrand

En välbevarad funkisinspirerad villa från 1934 med symmetrisk huvudfasad. Entrépartiet är markerat med huggna granitpelare och en ovanliggande balkong med
svart smidesräcke. Ett tema som går igen i områdets villabestånd. En mur i huggen
sten kringgärdar trädgården mot Jägaregatan, medan en enklare stenmur av markfunnen sten avskärmar trädgården mot Fredsgatan. Muren står i samklang med
huvudfasaden, vilket bidrar till att skapa en enhet mellan trädgårdsanläggningen
och husarkitekturen. Fastigheten äger autenticitet liksom miljöskapande och arkitektoniska värden.

Ekliden 8
Adress: Jägaregatan 20
Arkitekt: JL Johansson
Byggår: 1933

En välbevarad tvåfamiljsvilla från 1933 uppförd i kvardröjande 20-talsklassicism.
Utmärkande för huset är omsorgsfullt utformade detaljer i dörr, portomfattning,
järnräcke och så vidare. Stenarbeten som sockel, stödmurar och grindstolpar är
mycket välarbetade och bidrar till att skapa en arkitektonisk helhet. Fastigheten
äger byggnadshistoriska och arkitektoniska värden kopplade till en hög autenticitet.
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Europa 1 – Hällströmska huset eller Hellströms hörna
Adress: Storgatan 2/ Lilla Torget/ Bogesundsgatan 1
Byggår: Slutet av 1800-talet
Arkitekt vid ombyggnad: Wilhelm Andersson, 1915, Gunnar E Johansson, 19301931

Fastigheten utgörs av en större vinkelbyggd handelsgård från slutet av 1800-talet.
Byggnaden rymmer idag fyra lägenheter, varav en paradvåning, och fyra affärslokaler samt äldre stallbyggnader på gården. Åren 1930-1931 genomfördes en omfattande renovering av fastigheten. Till exempel byttes träpanelen ut mot putsfasad, takkupor byggdes, källaren grävdes ut och på vinden inreddes lägenheter. Sedan dess har endast mindre exteriöra förändringar gjorts, två dörrar på innergården
har bland annat bytts ut. Större interiöra förändringar har genomförts i de tre
mindre lägenheterna mot Storgatan, trots de ändringarna är husets läsbarhetsgrad
hög.
Norra flygelns paradvåning är i stort intakt sedan renoveringen på 1930-talet. Det
är av mycket stort värde för byggnaden att den äldre planlösningen förblir orörd.
Fastigheten är, tillsammans med Indien 8, den enda handelsgården som har kvar
sin slutna bakgård mot Bogesundsgatan.
Byggnaden äger ett flertal dokumentvärden, främst byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. Stallarna på gården har ett pedagogiskt värde för förståelsen av de gamla handelsgårdarnas funktion och verksamhet.
Fastigheten är förknippad med handelsmannen Oskar Hällström, vilket även ger
byggnaden ett personhistoriskt värde. Under många år bodde familjen Hällström i
den paradvåning, vilken är intakt sedan ombyggnaden 1930. Lägenhetens autenticitetsgrad är av stort värde för fastigheten. Hörnbyggnaden markerar gränsen för
den äldre stadskärnan, genom det äger huset ett stort miljöskapande och identitetskapande värde.
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Europa 3
Adress: Storgatan 6/ Bogesundsgatan 5
Arkitekt: Nils Sörensen
Byggår: 1924
Arkitekt vid ombyggnad: John Hellstrand, 1936, Gunnar E Johansson, 1941, Aadu
Madar 1972

Ett affärs och bostadshus med drag av 20-talsklassicism. En mittrisalit med markerade hörnkedjor stramar upp huvudfasaden. Byggnaden är uppförd i ockrafärgad
puts, spritputsad mot Storgatan och slätputsad mot Bogesundsgatan. Några originaldörrar och -fönster är bevarade. Den tidigare gårdsbebyggelsen är riven och ersattes vid ombyggnaden 1936 med ett magasin placerat under mark. Ur arkitektonisk- och miljöskapande synpunkt är det idag främst fasaden mot Storgatan som
äger större värde

Freden 15
Adress: Majgårdsgatan 19
Arkitekt: Allan Löthman
Byggår: 1935

En klassicistisk villabyggnad med träpanel och säteritak. I kvarteret finns två liknande villor, men ur arkitektonisk synvinkel framstår den här fastigheten som den
mest intressanta. Byggnaden har en stram, nästan sluten, fasad åt öster. Västfasaden ut mot sjön öppnas däremot med hjälp av balkong och veranda. Den är en i
raden av fristående individuellt utformade villor från 1920- och 30-talen som ligger utmed Majgårdsgatan. Fastigheten äger ett arkitektoniskt värde, den arkitektritade och mycket välbevarade interiören utgör ett förstärkande värde. Villans
stenarbeten samt den höga stenmuren mot söder har ett högt miljöskapande värde
för området som helhet.
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Fredriksberg 1 - Fredriksberg
Adress: Hemrydsgatan 33
Byggår: 1700-tal
Arkitekt vid ombyggnad: Gunnar E Johansson 1937

Fredriksberg tillhör en av de sex landerier som låg runt staden på mitten av 1800talet. Gården Hemrydslyckan finns upptagen i kartmaterial från 1700-talet, först i
mitten av 1800-talet bytte fastigheten namn till Fredriksberg. Under 1800-talet var
Fredriksberg det största landeriet i Ulricehamn med hela 170 tunnland. Andra landerier var bland andra Kullen, Skansen och Lindängen.
Gården har haft en mängd ägare och byggnaden har genomgått ett flertal renoveringar, senast 1937 då Ulricehamnsarkitekten Gunnar E. Johansson genomförde
relativt omfattande förändringar. Bland annat uppfördes en balkong och en veranda i öst och planlösningen ändrades så huset nu rymmer två lägenheter.
Gårdens ekonomibyggnader har successivt rivits, dock finns en källare fortfarande
bevarat på tomten. Fram till början av 1950-talet var Fredriksberg alltjämt en
jordbruksfastighet, ladugård med tillhörande uthus och ett arrendeboställe låg
strax öster om huvudbyggnaden. De revs på 1950-talet för att ge plats åt nya bostadshus på Hemrydsgatan.
Fredriksberg äger kulturhistoriskt värde som ett av stadens landerier med längst
historia. Byggnaden är viktig att bevara ur stadshistorisk och samhällshistorisk
synvinkel.
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Fiskebacken 6-7 – Bogesunds väveri
Adress: Storgatan 61-65/Fabriksgatan
Arkitekt för Wellanders Trikåfabrik: Albin Lönnqvist
Byggår: 1915
Arkitekt för Cardells trikåfabrik: John Hellstrand
Byggår: 1934

Från början bestod Bogesunds väveri av två olika företag och flera olika byggnader. Den äldsta av de två byggnaderna, vars fasad vänder sig åt Storgatan, uppfördes 1915 av fabrikör Wellander. År 1934 lät fabrikör Cardell uppföra en fabriksbyggnad längs Strandgatan. Dessa två fastigheter har kontinuerligt byggts ut och
1970 sammanfogades de till en byggnad.
Wellanders ursprungliga fabrikslokal ritades av arkitekt Albin Lönnqvist från
Borås och kan fortfarande avläsas i byggnadskroppen. Lönnqvist har även ritat flera villor i Ulricehamn, till exempel Ängen 11 på Jägaregatan.
Wellanders första fabriksbyggnad uppfördes i en tidstypisk tegelarkitektur med
avvalmat mansardtak, utkragade skorstenar och spröjsade tvåluftsfönster — ett lån
från samtida villabyggen. Det är först i senare tillbyggnader man kan hitta en
självständig industriarkitektur.
Cardells fabriksbyggnad ritades av John Hellstrand, en flitigt anlitad arkitekt i Ulricehamn vid den här tiden. Han har ritat flera villor i Ulricehamn, till exempel
Storken 1 och Sparven 6 på Nygatan.
Byggnaden hade redan från början en horisontell betoning som förstärktes 1965 då
den förlängdes söderut. Fabrikens säteritak återkommer även i Hellstrands villor.
Lokalerna har byggts ut kontinuerligt och de olika delarna kan med varierande
tydlighet utläsas i fasaden.
Bogesunds väveri äger ett flertal dokumentvärden. Byggnadskomplexet kan tillmätas både byggnadshistoriska och byggnadsteknikhistoriska värden. Byggnadernas successiva tillväxt speglar industriarkitekturens utveckling, vilket innebär att
de även äger arkitekturhistoriska värden. Detaljerna, som neonskylten från 1945,
förstärker det arkitektoniska värdet. Bogesunds väveri representerar en lokalt förankrad industri med kontinuitet. Den textila traditionen med stickerier och väverier är en viktig del av Ulricehamns historia och identitet.
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Granås 9
Adress: Skarpåsdreven 32
Byggår: 1910-tal

En jugendinfluerad villa med stora arkitektoniska kvalitéer. Huset har en för Ulricehamn säregen arkitektur. Vitsippan 3 på Sanatorievägen och Gullvivan 4 på
Lillåsstigen är två andra villor uppförda i liknande stil, Granås måste dock anses
hålla en högre kvalité än de båda andra. Byggnaden äger stora arkitektoniska och
konstnärliga värden, dess autenticitet utgör ett förstärkande motiv.

Gullvivan 9 - Gerdshill
Adress: Grönahögsvägen 34
Byggår: ca 1920

En mycket välbevarad villa med många genomarbetade detaljer som ovala takkupor och fönster, entrédörr med överljusfönster, burspråk, granitsockel och smidesräcken. I kvarteren mellan Sanatorievägen och Grönahögsvägen finns ett flertal
större villor från samma tid. Villorna i området är ofta placerade långt in på tomten med stora trädgårdar mot gatan. Villan har ett stort miljöskapande värde för
kvarteret. Villa Gerdshill är en av de byggnader som utmärker sig genom sin gedigna utformning, sitt konstnärliga värde samt sin höga autenticitet.
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Gåsen 22-25 - Stenbocksskolan
Adress: Stenbocksgatan 50
Byggår:1926
Arkitekt till norra tillbyggnaden 1938: Birger Johansson.
Arkitekt till södra och östra tillbyggnaderna 1960-1961: Tore Moxness.

Stenbocksskolan uppfördes på 1920-talet och har sedan dess blivit om- och tillbyggd i flera omgångar. Den ursprungliga skolbyggnaden är en röd tegelbyggnad
med vissa slätputsade partier. Stenbocksskolan, liksom Bogesundsskolan, har en
tydlig institutionsarkitektur som signalerar lärosäte. Stenbocksskolan har, till
skillnad från Bogesundsskolan, genom sina tillbyggnader fått en varierad byggnadskropp i avseende på utförande, form och placering.
I tillbyggnaderna, lärosalar, matsal och gymnastikhall, finns både 1930-talets och
1960-talets formuttryck. Den första tillbyggnaden kan, genom sitt materialval och
sin utformning, upplevas visa större hänsyn till den ursprungliga skolbyggnaden
än den senare. Samtliga tillbyggnader har dock anpassats till den ursprungliga
byggnaden, utan att de för den skull förlorat sina egna arkitektoniska uttryck.
Byggnaderna besitter stora dokumentvärden, både byggnadshistoriska- och arkitektoniska men de har även samhällshistoriska värden. De tillmäts också ett identitetsvärde. Det kulturhistoriska värdet förstärks av att de tidigaste skolbyggnaderna
är välbevarade, samt att miljön som helhet bevarat sin ursprungskaraktär.
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Gåsen 3
Adress: Sanatorievägen 14
Arkitekt: John Hellstrand.
Byggår: 1924-1925

Bostadshuset är uppfört i en enkel stil med tydliga influenser från äldre svensk
klassicistisk arkitektur. Utformningen av entrén och säteritaket bidrar i hög grad
till att skapa husets speciella karaktär. I området och utmed Sanatorievägen finns
ett flertal fristående villor från början av 1900-talet, fastigheten är ett bra exempel
på denna bebyggelse. Till byggnaden hör även ett äldre och ett yngre garage som
sammanbyggdes 1990. Huset äger miljöskapande och arkitektoniska värden.

Göken 3
Adress: Nygatan 20
Arkitekt: JL Johansson
Byggår: 1902

Ett flerfamiljshus byggt 1905. Tidens maskinsågar gav nya möjligheter, huset har
en rik och lekfull träpanelarkitektur. Panelen har omväxlande liggande fasspåntpanel och stockpanel. Formerna är lån från såväl svensk som tysk nationalromantik och man kan här tala om en internationell stileklekticism.
Byggnaden äger två dokumentvärden, det byggnadshistoriska och det byggnadsteknikhistoriska. Huset har ett högt miljöskapande värde, ett starkt identitetsvärde
och bidrar i hög grad till att skapa en unik karaktär på Nygatan. Huset är också representativt för bostadsbyggandet vid sekelskiftet och för Nygatans ursprungliga
utseende med stora trävillor och förträdgårdar.
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Göken 7 – Folkets hus
Adress: Nygatan 24
Arkitekt: Lars Kellman
Byggår: 1903

Byggnaden uppfördes som ett föreningshus med samlingslokaler, konditori och
teatersalong. Idag rymmer lokalerna bio- och teatersalong, samlingslokaler och
kontor. Byggnaden har en mycket pampig utformning med svängd dubbeltrappa,
två torn och en mycket artikulerad frontfasad. Träpanelarkitekturen är rik och fantasifylld med ett böljande formspråk. Trappans rundade form tas upp av den ovala
takkupan och tillsammans med de svagt rundade tornen leder den blicken in mot
byggnadens entré, ett sätt att mjuka upp den monumentala fasaden och bjuda in
besökaren.
Byggnaden äger en rad olika dokumentvärden; det byggnadshistoriska, arkitekturhistoriska, samhälls- och socialhistoriska. Värdena måste ses som betydande.
Byggnaden är ett uttryck för folkrörelsernas Sverige och speglar en tid då stora sociala omvälvningar skedde i samhället.
Byggnaden har även höga upplevelsevärden, likväl som arkitektoniskt och konstnärligt värde vilka förstärks av husets höga autenticitet. Byggnaden har vidare ett
högt identitetsvärde och symbolvärde kopplat till ett mycket stort miljöskapande
värde. Det miljöskapande värdet är stort, inte bara för Nygatan utan för hela staden
och stadsbilden. En mängd föreningslokaler uppfördes vid den här tiden runt om i
landet, Ulricehamns Folkets hus är en unik del av denna byggvåg.
Huset vann omröstningen om Ulricehamns populäraste hus i tävlingen ”Tyckomhus” genomförd under 2001.
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Göken 31
Adress: Nygatan 22
Arkitekt: JL Johansson
Byggår: 1900-1910

Byggnaden utgör ett annex till Folkets hus, tidigare rymde huset bland annat hotellverksamhet. Det uppfördes strax efter sekelskiftet. Huset har rik och livfull panelarkitektur med influenser från både svensk och tysk nationalromantik. Panelen
har omväxlande liggande fasspåntpanel och stockpanel. Huset äger två dokumentvärden, det byggnadshistoriska och det byggnadsteknikhistoriska värdet. Fastigheten är omsorgsfullt bevarad och även gårdshuset finns kvar även om det under senare år blivit både om- och tillbyggt.
Byggnaden har ett högt miljöskapande värde och ett starkt identitetsvärde. Kvalitéer som är mycket viktiga för Nygatans karaktär. Det äger också personhistoriska
värden då huset är uppfört av J.L. Johansson som står bakom ett flertal andra villor utmed Nygatan och Bogesundsgatan. Byggnaden är representativ för bostadsbyggandet vid sekelskiftet och för Nygatans ursprungliga utseende med stora trävillor och förträdgårdar.

Hester 5:28 - Storlyckan
Adress: Storlyckan
Byggår: Boningshus 1903, brygghus före 1903, f d ladugård 1961

Storlyckan är en liten gård belägen strax öster om Ulricehamns stadskärna. Boningshuset är en enkelstuga med kammare. Huset är mycket väl bevarat och gården har en genuin karaktär. Ekonomibyggnaderna, före detta brygghus, uthus och
jordkällare, är alla från 1900-talets början. Den före detta ladugården uppfördes
1961. Fastigheten är belägen i en naturskön omgivning vilken är klassad som naturvårdsobjekt av kommunen. Fastighetens värde ligger i dess autenticitet och dess
representativitet för en lokal byggnadstradition, vilket i sin tur skapar arkitekturhistoriska värden.
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Hester 5:4 – Hesters gård
Adress: Hesters gård
Byggår: ca 1900

Huvudbyggnaden är uppförd under tidigt 1900-tal, flygelbyggnad och magasin är
från senare delen av 1800-talet. Gården har en traditionell gårdsformation med
mangårdsbyggnad, vinkelställd flygelbyggnad samt magasin. Mangårdsbyggnadens panelarkitektur har hämtat inspiration från samtida engelska villaideal.
Flygelbyggnaden som är uppförd något tidigare har en traditionell trähusarkitektur
som är vanligt förekommande i samtida högreståndsbyggnader. Magasinsbyggnader, utedass och jordkällare är bevarade, medan ladugården sedan länge är
riven. Hesters gård ligger i dag mitt emellan modern industribebyggelse och omgivande traditionell landsbygd. Gårdsmiljön kan upplevas som splittrad då industriområdet skurit av en del av framfartsvägen. Mangårdsbyggnaden kan ses som
en del av kurortsarkitekturen. Idag är den ensam i sitt slag i Ulricehamn, eftersom
de andra större kurortsvillorna antingen är kraftigt förvanskade eller rivna. Hesters
gård står kvar och kan ge oss en bild av både kurortens byggnader samt hur en
större gård från början av förra seklet kunde gestaltas. Dokumentvärdet är stort,
både det byggnadshistoriska och det arkitektoniska, tillsammans skapar de ett högt
upplevelsevärde.

Himmelslyckan 1
Adress: Jägaregatan 34
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1945

Ett mycket välbevarat funkishus med pulpettak, räta vinklar och kubistiska former. Den renodlade funkisarkitekturen skiljer ut huset från andra byggnader i staden men genom sin röda granitsockel, som är vanligt förekommande i Ulricehamn, binds det ändå till en lokal tradition. Övriga stenarbeten, som till exempel
stödmuren, är också utförda i röd granit. Huset tillmäts stort kulturhistoriskt värde
genom sina arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden. Det kulturhistoriska
värdet förstärks av den mycket väl bevarade exteriören.
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Hjorten 1
Adress: Lindängsvägen 27
Arkitekt: Gunnar E Johansson.
Byggår: 1949-1950

Kvarteret Hjorten uppfördes 1949-1950 och består av fyra byggnader utmed Lindängsvägen. Byggnaderna är goda representanter för svensk 1950-talsarkitektur. De
har en enkel men varierad utformning i gult fasadtegel. Entrépartierna artikuleras
på olika sätt genom varierade dörr och fönstermodeller och skiftande tegelsättning. Även takgesimserna varieras genom olika tegelsättningar. Byggnadernas
kvalité förhöjs ytterliggare genom att materialet i till exempel balkonger och burspråk alltjämt är original. Trapphusens femtiotalskaraktär är mycket välbevarad.
Fastigheten är ett av tre hus som har snedställda burspråk med balkonger. Entrén
är välbearbetad med glasad dörr och sidofönster. Takgesimsen i tegel har koppsidan ut i fasaden.
Fastigheten äger både byggnadshistoriska och arkitektoniska värden. Byggnadernas autenticitet är ett förstärkande värde. Det närliggande kvarteret Älgen har ett
liknande hus på tomt nr 4, byggnaden är mindre men tillsammans bör de betraktas
som en miljö.
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Hjorten 2
Adress: Lindängsvägen 25
Arkitekt: Tage Sahlén
Byggår: 1949-1950

Kvarteret Hjorten uppfördes 1949-1950 och består av fyra byggnader utmed Lindängsvägen. Byggnaderna är goda representanter för svensk 1950-talsarkitektur. De
har en enkel men varierad utformning i gult fasadtegel. Entrépartierna artikuleras
på olika sätt genom varierade dörr och fönstermodeller och skiftande tegelsättning. Även takgesimserna varieras genom olika tegelsättningar. Byggnadernas
kvalité förhöjs ytterliggare genom att materialet i till exempel balkonger och burspråk alltjämt är original. Trapphusens femtiotalskaraktär är mycket välbevarad.
Endast detaljer skiljer de fyra husen arkitektonisk åt. Den här fastigheten har i likhet med de andra söderbalkonger, men saknar i sin tur till exempel burspråk.
Byggnadens takgesims är betonad med snedställda tegelstenar. Entrédörren är försedd med smalribbad träpanel och råglasfönster.
Fastigheten äger byggnadshistoriska såväl som arkitektoniska värden. Byggnadernas autenticitet är ett förstärkande värde.

Hjorten 3
Adress: Lindängsvägen 23
Arkitekt: Lennart Lundgren
Byggår. 1949-1950

Kvarteret Hjorten uppfördes 1949-1950 och består av fyra byggnader utmed Lindängsvägen. Byggnaderna är goda representanter för svensk 1950-tals arkitektur.
De har en enkel men varierad utformning i gult fasadtegel. Entrépartierna artikuleras på olika sätt genom varierade dörr och fönstermodeller och skiftande tegelsättning. Även takgesimserna varieras genom olika tegelsättningar. Byggnadernas
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kvalité förhöjs ytterliggare genom att materialet i till exempel balkonger och burspråk alltjämt är original. Trapphusens femtiotalskaraktär är mycket välbevarad.
Endast detaljer skiljer de fyra husen arkitektonisk åt. Huset är mycket likt grannfastigheten Hjorten 2 , endast fönstermodeller och takgesimser skiljer dem åt.
Fastigheten äger byggnadshistoriska såväl som arkitektoniska värden. Byggnadernas autenticitet är ett förstärkande värde.

Hjorten 4
Adress: Lindängsvägen 21
Arkitekt: Gunnar E Johansson.
Byggår: 1949-1950

Kvarteret Hjorten uppfördes 1949-1950 och består av fyra byggnader utmed Lindängsvägen. Byggnaderna är goda representanter för svensk 1950-talsarkitektur. De
har en enkel men varierad utformning i gult fasadtegel. Entrépartierna artikuleras
på olika sätt genom varierade dörr och fönstermodeller och skiftande tegelsättning. Även takgesimserna varieras genom olika tegelsättningar. Byggnadernas
kvalité förhöjs ytterliggare genom att material i till exempel balkonger och burspråk alltjämt är original. Trapphusens femtiotalskaraktär är mycket välbevarad.
De fyra byggnaderna har samma grundform och endast detaljer skiljer dem åt arkitektonisk. Den här byggnaden skiljer sig från de övriga i kvarteret Hjorten genom
att bara ha enluftsfönster. Huset har också burspråk i smalribbad träpanel och balkonger med brun sinuskorrugerad plåt.
Fastigheten äger byggnadshistoriska likväl som arkitektoniska värden. Byggnadernas autenticitet är ett förstärkande värde.
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Häggen 1
Adress: Grönahögsvägen 17
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1930

En intressant utformad villa från 1930. Sadeltakets nockparti löper parallellt med
byggnadens kortsidor och inte tvärtom som är brukligt. Fasaden är reveterad och
fönsteromfattningarna är utformade som fönsterluckor. Huset är det enda i sitt slag
i Ulricehamn och utgör ett av arkitekten Gunnar E Johansson mer särpräglade hus,
därigenom har den också ett personhistorisk värde. Byggnaden äger även autenticitet, sällsynthet och har stort konstnärligt värde.

Häggen 14
Adress: Majgårdsgatan 8
Arkitekt: Gunnar E Johansson

En funkisvilla med geometriska former och utan dekorativa tillägg. Huset har
stensockel, trappa och grindstolpar i granit. Den sluter sig till en lokal tradition
genom sina välarbetade stenpartier. Byggnaden äger två dokumentvärden, byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt värde. Villan tillmäts vidare ett högt
kulturhistoriskt värde genom stora arkitektoniska kvalitéer och sin sällsynthet.
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Häggen 4
Adress: Grönahögsvägen 23
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1928

Ett mycket välbevarat bostadshus från 1928 med rappad fasad och slätputsade
hörnkedjor, även dörr- och fönsteromfattningar har arbetade putsdetaljer. Flera
liknade hus från samma tid finns utmed Grönahögsvägen, men endast denna fastighet bedöms ha ett betydande kulturhistoriskt värde genom sin autenticitet.
Byggnaden är representativ för det sena 1920-talets villatyp. Huset uppvisar ett
flertal arkitektoniska kvalitéer som detaljer i puts och smide. Husets äger arkitektoniska värden som förstärks av byggnadens autenticitet. Byggnaden har även ett
personhistoriskt värde då detta var det första huset i Ulricehamnsarkitekten Gunnar E Johansson omfattande produktion. Denna hans första byggnad skiljer sig
också från hans senare arbeten.

Häggen 8
Adress: Majgårdsgatan 6
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1931

Huset är präglat av funkis, men kännetecknas samtidigt av klassicistiska drag.
Utmed Majgårdsgatan finns flera mer eller mindre exklusiva bostadshus. Fastigheten har en symmetrisk fasad, med altan, terrass och räcken i konstsmide vilka betonar fasadens mittparti. Byggnaden äger både arkitektoniska värden och
miljöskapande värde för Majgårdsgatan.
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Hästhoven 6
Adress: Jönköpingsvägen 18
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1938

Ett flerbostadshus i två våningar uppfört i funkisstil, en typ som är vanlig utmed
Jönköpingsvägen. De flesta av dem har blivit kraftigt förvanskade, men detta hus
är välbevarat. Huset gör ett rent och avskalat intryck, men har ändå välarbetade
detaljer som markerad entré med stort trappfönster. Fastighetens exteriör är oförändrad så när som på byte av balkongplåtar. Byggnaden tillmäts ett kulturhistoriskt värde genom sin representativitet för samtida bostadsbyggande. Genom sitt
utförande och sin planlösning äger den också byggnadshistoriska, arkitekturhistoriska och samhällshistoriska värden. Upplevelsevärdet och det miljöskapande värdet förstärks av byggnadens autenticitet.
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Hästhoven 8
Adress: Lövåsgatan 10
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1939
Garage: 1956

Ulricehamnsarkitekten Gunnar E Johansson har ritat flertalet av de bostadshus
som uppfördes mellan 1938 och 1948 i kvarteret Hästhoven. De flesta är flerfamiljshus i två plan och en källarvåning. Byggnadens exteriör har förändrats genom
åren, men den ursprungliga karaktären är ändå väl bibehållen. Huset utmärker sig
genom ett mycket välbevarat trapphus med tidsenliga lysarmaturer, radiatorer,
dörrar, listverk och brevlådor. Byggnaden äger byggnadshistoriska, arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden. Byggnaden bidrar starkt till det miljöskapande
värdet för kvarteret Hästhoven.
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Hästhoven 9
Adress: Jönköpingsvägen 22
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1938
Garage: 1950

Ett av Ulricehamnsarkitekten Gunnar E Johansson flerbostadshus i funkisstil. Han
står bakom flertalet av byggnaderna i kvarteret Hästhoven och Linnean utmed
Jönköpingsvägen. De flesta av dem har dock blivit kraftigt förvanskade. Detta hus
är ett av få som har kvar sitt ursprungliga utseende. Troligtvis har fasaden redan
från början täckts med eternitplattor. Huset gör ett rent och avskalat intryck, men
har ändå välarbetade detaljer som tegelomfattad entré med stort trappfönster.
Tomten avgränsas mot gatan med en mur av tuktad granit, låga grindstolpar markerar ingången. Trädgården har ett stramt tidstypisk uttryck med gräsmatta, fruktträd och björkar ut mot gatan.
Det miljöskapande värdet förstärks av att huset är ett av flera liknande hus längst
Jönköpingsvägen. Miljön visar hur Ulricehamn expanderade under 1940 och
1950-talen i nordöstlig riktning.
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Höghult 9 - Stenlid
Adress: Jönköpingsvägen 56
Byggår: 1860-talet

Stenlid är en traditionell enkelstuga som ligger mitt i senare tids bostadskvarter
nordost om stadskärnan. Byggnaden har en välbevarad öppen veranda med rika
lövsågeriarbeten och en spröjsad halvfransk dörr. Huset ger en bra bild av den tidigare bebyggelsen i området. Till fastigheten hör även tre mindre uthus. Stenlid
visar på kontinuitet av boende i området och förmedlar en äldre byggnadstradition.

Höken 1
Adress: Stenbocksgatan 48B
Arkitekt: Erik Johansson
Byggår: 1930-1931

Ett hus i kvardröjande 20-tals klassicism med symmetrisk spritputsad fasad. Huset
är mycket välbevarat och är ett bra exempel på den mer exklusiva 1930- och 40talsarkitekturen i Ulricehamn. Tidigare fanns ett identiskt hus ritat av samme arkitekt på hörntomten Stenbocksgatan/Rådhusgatan, men det totalförstördes vid en
brand 1973. Fastigheten äger arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden, dessa
värden förstärks av byggnadens autenticitet.
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Höken 2 - Godhem
Adress: Stenbocksgatan 46
Byggår: 1930

Villa Godhem är ett arkitektoniskt möte mellan egnahemsvillans och nationalromantikens arkitektur. Nationalromantikens idéer återfinns i panelbeklädnaden
och fönsterluckorna, vilka är viktiga för helhetsintrycket. Det är en liten villa med
ett väl avvägt arkitektoniskt språk med enkla och dekorativa snickeridetaljer.
Stenbocksgatans karaktär består just av en blandning av former, material och stilar. Villa Godhem är ett av många unika bidrag. Villan äger arkitektoniska och
miljömässiga värden.

Indien 5
Adress: Storgatan 16 /Riddaregatan 1
Arkitekt: Albin Lönnqvist
Byggår: 1930

Ett affärs- och bostadshus i tre våningar från 1930. Byggnaden är uppförd i klassicistisk stil. Huset är byggt i vinkel med en flygel längs Riddarebacken, vilket skapar en liten intim innegård. Bakgårdsbebyggelsen och innergårdarna är viktiga inslag i stadsmiljön och berättar om såväl handelsstaden som dess byggnadshistoria.
Fastigheten äger byggnadshistoriska och miljöskapande värden.
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Indien 8
Adress: Storgatan 22/Stora torget
Byggår: Slutet av 1700-talet, panelbyte ca 1900

En vinkelbyggnad i två våningar från slutet av 1700-talet, fasadpanelen är dock
från cirka 1900. Husets panelarkitektur liknar den som återfinns hos träbebyggelsen längsmed Nygatan. Gårdsbebyggelsen från 1800-talet är mycket välbevarad,
liksom portgången mot torget. Byggnaden bär spår av de olika affärsverksamheter
som varit genom åren, och i den tidigare lagerbyggnaden som vetter mot Stora
torget inryms numer ett kafé. En mindre tillbyggnad inåt gården uppfördes 1986.
Byggnaden visar på ett tydligt sätt hur ett äldre handelshus kunde vara utformat,
vilket skapar ett byggnadshistoriskt värde. Byggnaden har även rena upplevelsevärden och ett starkt identitetsvärde. Det miljöskapande värdet har stor betydelse
för såväl Storgatan som för Stora Torget och Bogesundsgatan.

Karlstorp 1 – Torpet Karlslätt
Adress: Tre Rosors väg
Byggår: 1850-1880

Torpet är en välbevarad enkelstuga med mångåstak, vilket innebär att stugan har
en ålderdomlig konstruktion av åstak med flera takåsar intimrade mellan stockarna
i röstena. Karlslätt var ett av tre torp som på 1800-talet låg under landeriet Skansen. I dag ägs stugan av Ulricehamns kommun.
Då både hustypen och konstruktionen förmedlar en ålderdomlig byggnadstradition, äger stugan såväl byggnadshistoriska som byggnadsteknikhistoriska värden.
Torpet har även ett samhällshistoriskt värde, Karslätt visar på äldre brukningsätt
och organisationsformer i kulturlandskapet. Byggnaden är en länk mellan det gamla agrara och det moderna urbana Ulricehamn.
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Kina 5
Adress: Storgatan 37
Byggår: ca 1800
Arkitekt vid ombyggnad 1932: John Hellstrand

Byggnaden är ett affärs- och bostadshus, troligen uppfört under senare hälften av
1700-talet. I likhet med flera andra hus utmed Storgatan fick fastigheten sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad på 1930-talet.
Trots många förändringar uppvisar fastigheten en lång kontinuitet som handelshus
i staden och tillmäts därför ett kulturhistorisk värde. Den har ett starkt miljöskapande värde och ett kontinuitetsvärde. Huset förmedlar bilden av en äldre bebyggelse inom stadskärnan med låga trähus och portgångar.

Kvarnryd 4
Adress: Hemrydsgatan 4
Byggherre: HSB
Byggår: 1953-1954

Ett av tre stjärnhus på Hemrydsgatan från mitten av 1950-talet. Fastigheten är den
bäst bevarade av de tre och uppvisar en rad ursprungliga detaljer. Punkthus och
stjärnhus var en helt ny hustyp som fick stor spridning i Sverige från 1950-talet
och framåt. En av stjärnhusens främsta förtjänster var planlösningen som möjliggjorde lägenhetsbalkonger och stora ljusinsläpp.
Som ny bostadstyp äger fastigheten två dokumentvärden, det samhällshistoriskaoch byggnadshistoriska värdet. Identitetsvärdet för området kring HemrydsgatanVillagatan är också mycket stort.
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Lundryd 1
Adress: Köhlerplatsen/Malmgrensgatan 2-4
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1955

Hyreshus uppfört på 1950-talet som ett i raden vid Köhlerplatsen. Byggnaden har
arkitektoniska kvaliteter som till exempel bearbetade entréer, trapphus och balkonger med smidesdetaljer. Arkitekturen tog till viss del upp traditionella former
och material igen och byggnaderna anpassades efter rådande terräng. Området har
miljöskapande och kulturhistoriskt värde genom sin genuina karaktär, som med
pedagogisk tydlighet uppvisar tankar om det goda boendet i 1950-talets Sverige.

Läraren 5
Adress: Markuslyckedreven 7/Läraregatan 8
Byggår: 1910-tal

Välbevarad stor villa med en för 1910-talet karaktäristisk arkitektur med variationsrik träpanel, enkla snickeridetaljer, avvalmat mansardtak och tidsenliga fönstertyper. Villan är en av flera individuellt utformade egnahemsvillor med relativt
stora tomter i kvarteren Läraren och Adjunkten. Villan är välbevarad och få förändringar har gjorts sedan uppförandet. Byggnaden äger kulturhistoriskt värde genom sitt arkitekturhistoriska värde som förstärks av representativitet och autenticitet.
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Lärkan 12 - Bogesundskolan
Adress: Stenbocksgatan 21
Övre skolan: 1923 L Kellman, Utbyggnad 1955 Gunnar E Johansson
Mellersta skolan: 1911
Nedre skolan: 1973 Magnusson arkitekter AB, Ombyggnad 1990 GF arkitekter
Musikskolan: 1921 L Kellman
Övre skolan är ett klassicistiskt trevåningshus uppfört 1923. Byggnaden har hög
stensockel utförd i en rustik granit. Västfasadens entré är placerad i en välornamenterad sidorisalit. På södergaveln uppfördes 1955 ett uppglasat trapphus, ett
hänsynsfullt tillägg men med ett eget tidsuttryck.
Övre skolan

Mellersta skolan

Mellersta skolan från 1911 är Bogesundsskolans äldsta byggnad. Arkitekten har
hämtat inspiration från såväl nationalromantik som jugend. De två övre våningarna är putsade medan bottenplanets tegelvägg med rundbågade fönster är frilagd. I
trapphuset finns relieffigurer i form av dansande människor, övrig ornamentik är
präglad av nationalromantiken.
Nedre skolan

Musikskolan

Nedre skolan från 1973 är den senast uppförda byggnaden på området. Den skiljer
sig markant från de övriga och utgörs av en låg horisontellt betonad byggnad i rött
tegel.
Musikskolan från 1921 uppfördes som privatbostad, senare blev den skolkansli
och idag är den kommunal musikskola. Kellman har ritat både Övre skolan och
Musikskolan.
När Mellersta skolan uppfördes 1911 var byggnaden orienterad mot Nygatan. Vid
gatan låg en park som sträckte sig upp till huvudfasaden. Övre Bogesund uppfördes bakom den ursprungliga skolbyggnaden och är placerad längsmed Stenbocksgatan. Anknytningen till Nygatan var dock fortfarande självklar. Först när Nedre
skolan stod klar 1973 bröts det sammanhanget. Både arkitektur och läge bröt upp
den tidigare strukturen och kontakten med Nygatan försvann. Prägeln av institutionsbyggnad avtog och Övre skolan kopplades bort från de övriga skolbyggnaderna.
Hela skolkomplexet tillmäts kulturhistoriskt intresse, dels genom ett samhällshistoriskt och dels genom identitetsvärde samt ett arkitektoniskt värde.
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Marielund 7
Adress: Jägaregatan 19
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1945

Ett bostadshus i utpräglad funkisstil som har stora likheter med Himmelslyckan 1.
Båda är ritade av Gunnar E. Johansson. Villan har exteriört inte förändrats mycket
sedan den byggdes. Huset äger byggnadsteknikhistoriska, arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. Villans autenticitet och det faktum att även trädgården
präglas av en stram funktionalism förstärker fastighetens höga kulturhistoriska
värde.

Marielund 9
Adress: Jägaregatan 23
Byggår: ca 1900

Ett bostadshus av trä i traditionellt utförande från cirka 1900. Huset har kvar
mycket av sitt ursprungliga utseende, till exempel den glasade verandan, det valsade plåttaket och snickeridetaljer; som trekantiga överstycken ovanför fönstren.
Huset äger arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden, vilka förstärks av kontinuitet. Utöver egenvärdet visar huset med sitt läge i ett villaområde hur staden
expanderat in i det som tidigare var ren landsbygd. Det ger en bild av hur Ulricehamns stad har vidgats över tid och ger även huset ett pedagogiskt värde.
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Marocko 1
Adress: Storgatan 30/Västra Kyrkogatan/Södra Kyrkogatan/Simeon Rudbäcks väg
Arkitekter: Wilhelm Andersson 1923, Eric Johansson 1931, LJ Johansson 1934,
John Hellstrand 1936.

Fastigheten uppfördes mellan 1923 och 1936 och består av fyra sammanbyggda
huskroppar ritade av fyra olika arkitekter. Det första byggnaden var en villa uppförd i hörnet Södra och Västra Kyrkogatan, den har senare byggts samman med
denna. Tillsammans bildar de en halvöppen gård som mynnar mot gångvägen mellan kyrkan och Storgatan. Byggnaderna utmed Södra och Västra Kyrkogatan är
uppförda i klassiserande stil. Husen är i stil och skala anpassade till miljön runt
kyrkan. Funkisbyggnaden från 1936 utmed Storgatan avvek däremot i höjd, bredd,
fasadutförande och takvinkel. Genom en fasadförändring 1979 togs dock den
funktionalistiska prägeln delvis bort.
Byggnaderna utmed kyrkogatorna tillmäts ett mycket högt miljövärde, starkt förknippat med kyrkomiljön. Byggnaderna äger även arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden.

Nedre Karlsund 8
Adress: Stenbocksgatan 27
Arkitekt: Tage Sahlén
Byggår: 1954

Ett flerbostadshus med välbevarade tidstypiska 1950-tals detaljer, som till exempel sexkantiga fönster, sinuskorrugerad plåt på balkongerna, fönster- och dörromfattningar i tegel, ett trapphus med karaktäristisk utformning och material. Byggnaden äger kulturhistoriskt värde genom sin representativitet för 1950talsarkitekturen samt den välbevarade exteriören.
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Nordafrika 10
Adress: Storgatan 24/Stora torget/Västra kyrkogatan
Byggår: Tidigt 1800-tal

Tvåvånings trähus från början av 1800-talet med affär, kontor och bostadsdel.
Torgfasaden är tidstypisk med symmetrisk fönstersättning, friliggande taksparrar
och pilastrar runt affärsingången. Byggnaden är ett viktigt inslag i miljön vid Stora
torget och en bra representant för den äldre trähusbebyggelsen runt torget.
Byggnaden äger ett antal dokument- och upplevelsevärden. Den har ett byggnadshistoriskt värde som representant för en lokal byggnadstradition med affärslokal i
bottenvåningen- och bostadshus på den övre. Huset har ett miljöskapande värde
för Stora torget och därigenom får det ett högt identitets- och symbolvärde, jämförbart med rådhusets.

Parkryd 1
Adress: Köhlerplatsen/Malmgrensgatan
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1955

Hyreshus uppfört på 1950-talet som ett i raden vid Köhlerplatsen. Byggnaden har
arkitektoniska kvaliteter som till exempel bearbetade entréer, trapphus och balkonger med smidesdetaljer. Arkitekturen tog till viss del upp traditionella former
och material igen och byggnaderna anpassades efter rådande terräng. Parkryd är en
god representant för sin tid både i fråga om form, material och planeringsideal.
Köhlerplatsen har miljöskapande och kulturhistoriskt värde genom sin genuina karaktär, som med pedagogisk tydlighet uppvisar tankar om det goda boendet i
1950-talets Sverige.
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Parkryd 2
Adress: Köhlerplatsen/Malmgrensgatan
Arkitekt: Kjell Öman
Byggår: 1955

Hyreshus uppfört på 1950-talet som ett i raden vid Köhlerplatsen. Byggnaden har
arkitektoniska kvaliteter som till exempel bearbetade entréer, trapphus och balkonger med smidesdetaljer. Arkitekturen tog till viss del upp traditionella former
och material igen och byggnaderna anpassades efter rådande terräng. Parkryd är en
god representant för sin tid både i fråga om form, material och planeringsideal.
Köhlerplatsen har miljöskapande och kulturhistoriskt värde genom sin genuina karaktär, som med pedagogisk tydlighet uppvisar tankar om det goda boendet i
1950-talets Sverige.

Parkryd 3
Adress: Köhlerplatsen/Malmgrensgatan
Arkitekt: Tage Sahlén
Byggår: 1955

Hyreshus uppfört på 1950-talet som ett i raden vid Köhlerplatsen. Byggnaden har
arkitektoniska kvaliteter som till exempel bearbetade entréer, trapphus och balkonger med smidesdetaljer. Arkitekturen tog till viss del upp traditionella former
och material igen och byggnaderna anpassades efter rådande terräng. Parkryd är en
god representant för sin tid både i fråga om form, material och planeringsideal.
Köhlerplatsen har miljöskapande och kulturhistoriskt värde genom sin genuina karaktär, som med pedagogisk tydlighet uppvisar tankar om det goda boendet i
1950-talets Sverige.
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Persien 1
Adress: Järnvägstorget
Arkitekt: Ernst Torulf
Byggår: 1921

Byggnaden uppfördes ursprungligen som bankhus, men har genom åren inhyst flera olika verksamheter. Byggnaden uppfördes i samband med att Järnvägstorget
vidgades och fick en mer framträdande plats i staden. Sparbankshuset i fonden av
det sluttande torget utgör en pendang till järnvägsstationen, den är en klassicerande tegelbyggnad i en till två våningar med en hög huvudingång, som i högra delen
rymde banklokaler och den vänstra lokalen ursprungligen posten. 1964-65 uppfördes en ny sparbanksbyggnad vid Lilla torget.
Byggnaden äger arkitekturhistoriska värden, då byggnaden och dess utemiljö är en
mycket god representant för 20-talsklassicismen. Byggnaden har även ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde och tillför Järnvägsgatan ett miljöskapande
värde. Byggnadens autenticitet, kvalitet och sällsynthet i kombination utgör ett
förstärkande värde.

Prästkragen 7
Adress: Änggatan 5
Byggår: 1923
Nybyggnad av garage: 1954

En mycket välbevarad 1920-talsvilla som både är tidstypisk och karaktäristisk för
kvarteret. Det är en stram byggnad med enkla bearbetningar. Kvarteret Prästkragen och intilliggande kvarteret Ringblomman präglas båda planmässigt och arkitektoniskt av 1920-talets ideal om den grönskade trädgårdsstaden. Husen är placerade nära gatan med trädgårdarna inåt kvarteret. Tomterna har en oregelbunden
indelning och kvarteren omges av svagt böjda gator.
Villan äger byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska värden. Typisk är byggnadsdetaljerna som till exempel spröjsade fönster, rappad fasad och välbearbetad
entré. Villan har dessutom ett högt arkitektoniskt värde vilket förstärks genom
dess autenticitet.
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Resedan 1
Adress: Borgmästaregatan 15
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1934

Funkisinspirerat tvåfamiljshus med få förändringar. Huset uppfördes med träfasad
och flackt valmat sadeltak, förändringarna är få om man undantar en mindre tillbyggnad. Under takfoten sitter en liggande slät panel ner till överdelen av fönstren. Ursprungliga detaljer som dropplist, enkla fönsterfoder och dörrar är bevarade. Hustypen är relativ vanlig i Ulricehamn, men få är lika intakta som denna.
Fram till 1970-talet fanns en Konsumbutik i bottenplanet, huset uppfördes under
den tid då KF:s arkitektkontor gick ut med riktlinjer för nya hygieniska standardlösningar för livsmedelsbutiker. Byggnaden äger autenticitet, har arkitektoniska
kvalitéer och berättar dessutom om det unga KF, sammantaget tillmäts därför
byggnaden ett stort kulturhistorisk värde.

Resedan 8
Adress: Lindängsvägen 20/Gullbergsgatan/Borgmästaregatan
Arkitekt: L Kellman
Byggår: 1914

Byggnaden i 3,5 plan uppfördes ursprungligen som ett sjukhem, men har genom
åren hyst flera olika verksamheter. Arkitekten har inspirerats av såväl den engelska Art&Craftsrörelsen som den inhemska nationalromantiken. Fasaden är satt med
rött handslaget tegel med artikulering av dörr- och fönsteromfattningar och har en
stensockel av granit. Parken runtom parken präglas av ett engelskt trädgårdsideal.
Till fastigheten hör även en vaktmästarbostad i betydligt enklare utförande, tidigare fanns även vedbod, matkällare och bårhus men dessa är rivna. Som tidigare institution äger byggnaden ett socialhistorisk värde. Byggnaden tillskrivs även ett
stort arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Dessa värden förstärks genom
byggnadens höga kvalitet och autenticitet.

94

______________________________________________________________________________

Ringblommman 1 – Villa Lindås
Adress: Stenbocksgatan 20
Arkitekt: Emil Carlsson, Åmål
Byggår: 1921

En stram villa uppförd i klassicerande 1920-tals stil. Villan är mycket välbevarad
med ursprungliga byggnadsdetaljer som dörrar och fönster. Ett uthus är placerat in
mot kvarteret. Det har ett tidstypiskt uttryck, formen är smal och hög med liggande fasspåntpanel.
Kvarteret Ringblomman och intilliggande kvarteret Prästkragen präglas båda
planmässigt och arkitektoniskt av 1920-talets ideal om den grönskade trädgårdsstaden. Husen är placerade nära gatan med trädgårdarna inåt kvarteret. Tomterna
har oregelbunden indelning och kvarteren omges av svagt böjda gator.
Villan äger byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska värden. Byggnaden har
dessutom ett högt arkitektoniskt och konstnärligt värde vilket förstärks av byggnadens autenticitet.

95

______________________________________________________________________________

Rönnen 13
Adress: Villagatan 5
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1935

Ett bostadshus i två våningar med träpanel. Huset har dekorativa geometriska detaljarbeten på såväl fasad som balkong. Utsmyckningarna tillför huset en lekfullhet, men i det stora hela är dess arkitektur sparsmakad. Huset äger arkitektoniskt
värde som förstärks av dess sällsynthet.

Rönnen 25 – Villa Jembo
Adress: Grönahögsvägen 14
Arkitekt: H Göransson
Byggår: 1912

Träbyggnad med influenser från både jugend, nationalromantik och engelska villaideal. Villa Jembo är den enda i sitt slag i Ulricehamn, men huset tillhör samma
stil som villorna på Nygatan - till exempel Svanen 5. Huset är välbevarat och ett
bra exempel på omsorgsfull villaarkitektur från början av 1900-talet. Byggnaden
äger både arkitekturhistoriska och arkitektoniska värden.
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Sanatorieskogen 1:33 - Villa Bogesund
Adress: Sanatorievägen
Byggår: ca 1900

Ett flerbostadshus som i stort har behållit sin ursprungliga exteriöra utformning,
med bland annat liggande panel i bottenvåningen och stående panel i övervåningen. Villan är en av de få kvarvarande stora villor som uppfördes i anslutning till
Sommarsanatoriet och Kurhotellet. Byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde, liksom ett identitetsvärde då den berättar om staden som kurort.

Siken 6 – Villa Totebo
Adress: Solhemsgatan 5
Byggår: 1923
Arkitekt vid ombyggnad 1939: Gunnar E. Johansson

Villan är belägen precis invid sjön Åsunden. Byggnad har stora kvalité och en
tidstypisk arkitektur. Den är en god representant för 1920-talets villaarkitektur och
har många tidstypiska detaljer som till exempel mansardtak med en svag konkav
böjning kombinerat med en frontespis i liknande utförande. Det kulturhistoriska
värdet motiveras av villans goda representativitet för sin stil samt ett högt arkitektoniskt värde.
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Skansen 1 och 2 – Skansen och Ansgarsgården
Adress: Lindängsvägen 1
Byggår: ca 1830, byggnad II: 1920
Arkitekt vid ombyggnad Skansen 1927: John Hellstrand 1927
Arkitekt Ansgarsgården: J.L. Johansson
Byggår: 1920
Arkitekt vid ombyggnad Ansgarsgården 1986: Sture Billhed arkitektkontor

Skansen är en trävilla av hög kvalité med klassicerande former kring fönster- och
dörröppningar. En meterhög mur med järnstaket löper längs Lindängsvägen och
bidrar till att forma byggnadens karaktär. Vid en ombyggnad i slutet av 1920-talet
försågs västra fasaden med veranda och balkong. Exteriören är i övrigt oförändrad. Idag används byggnaden av en begravningsbyrå.
På intilliggande tomt ligger Ansgarsgården som tidigare hyst bland annat pastorsexpedition och stadsbibliotek. Idag används den som församlingshem. Huset är
typiskt för tidigt 1920-tal. Till husen hör även ett litet rött uthus som fått en omsorgsfull utformning med bland annat valmat tak.
Skansen var ett av de större landerierna i Ulricehamn. På 1800-talet hade gården
huvudbyggnad, flygelbyggnad, ladugård och flera uthus. Idag återstår endast huvudbyggnaden.
Byggnaderna äger arkitekturhistoriskt värde, främst trävillan där den så kallade
Boråsarkitekturen fått en god representant i staden. Som ett äldre landeri och ett
landmärke vid stadens tidigare infart får byggnaden också kontinuitets- och symbolvärde.
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Smedjan 6
Adress: Boråsvägen 17
Byggår: 1918

Osdals snickerifabrik uppfördes 1918, idag inryms byggvaruhandeln FG-bygg i
huset. Fastigheten har under årens lopp ändrat utseende, under 1970-talet byggdes
bland annat nytt virkesförråd och ny lagerlokal. Den ursprungliga snickerifabriken
äger stora likheter med byggnaden mittemot, Björnen 5, båda har rödslammade
träfasader med stående locklistpanel.
Gamla Osdals snickerifabrik var när den byggdes en av flera mindre fabriker och
verkstäder som uppfördes vid Boråsvägen. Området som helhet bör betonas, men
den ursprungliga byggnaden visar på en första etablering och har därför särskilt
värde.
Byggnaden har ett stort dokumentvärde i form av dess samhällshistoriska, teknikhistoriska och byggnadshistoriska värde. Byggnaden har också ett stort miljöskapande värde jämte kontinuitets-, identitets- och traditionsvärden. Den ursprungliga
byggnaden visar på en lång kontinuitet och tradition som industribyggnad i ett av
Ulricehamn äldsta hantverks- och industriområden.

Smedjan 7
Adress: Boråsvägen 15
Arkitekt: Wilhelm Andersson
Byggår: 1923

En röd tegelbyggnad uppförd som smidesverkstad i början 1920-talet, fortfarande
inryms samma typ av verksamhet i lokalerna. Byggnaden anpassades efter verksamhetens behov och formen signalerar tydligt att det rör sig om en verkstad.
Byggnaden ligger i ett industriområde präglat av mindre industribyggnader, verk99
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städer och bostäder. Området omfattar kvarteren Smedjan, Björnen och Tegelbruket vilka alla är industrikvarter från tidigt 1900-tal. Flera av de övriga byggnaderna i området är även de ritade av Wilhelm Andersson.
Byggnaden har ett stort dokumentvärde i form av dess samhällshistoriska, teknikhistoriska och byggnadshistoriska värde. Byggnaden har också ett stort miljöskapande värde jämte kontinuitets-, identitets- och traditionsvärde. Den ursprungliga
byggnaden visar på en lång kontinuitet och tradition i ett av Ulricehamn äldsta
hantverks- och industriområden. Ett förstärkande värde är det pedagogiska värdet
byggnaden förmedlar genom sitt tydliga arkitektoniska språk.

Snöripan 10
Adress: Rådhusgatan 8
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1935

En stor villa från mitten av 30-talet med säteritak, villan är slätpustad med markerad entré av huggen granit. Villatypen är ganska vanlig i Ulricehamn och har stor
inverkan på stadsbilden. Den här villan skiljer ut sig genom sitt säteritak med ett
lunettfönster, en stilblandning mellan äldre herrgårdsarkitektur och trettiotalets
funktionalistiska formspråk. Villan är en god representant för sin stil, men äger
också stort identitetsvärde.
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Sparven 4 – Logernas hus
Adress: Nygatan 36
Byggår: 1910

Byggnaden uppfördes för Ulricehamns baptistförsamling och kallades då Betelkapellet. Idag fungerar den som samlingslokal åt flera ordenssällskap och går under
benämningen Logernas hus. Kapellet har delvis amerikanska förebilder, men knyter även an till inhemsk sekelskiftesarkitektur. Följden blir en stilblandning med
bland andra nygotiska influenser i fönster och trapphus. Det senare utformat som
ett kyrktorn. Byggnaden uppvisar sällsynthet och autenticitet, kapellet är dessutom
ett viktigt inslag längs Nygatan och har ett högt miljöskapande värde.

Sparven 6 - Bäckefors
Adress: Nygatan 38/ Sanatorievägen
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1928

Ett stort putsat tvåvåningshus ritat av Ulricehamnsarkitekten John Hellstrand. Han
har med ett flertal villor bidragit till att forma Ulricehamns stadsbild under 1900talet. Byggnaden är ett bra exempel på hans arkitektur. Huset är välbevarat och har
behållit sina skickligt utformade detaljer i bland annat entréer, fönster, smidesarbeten och balkongräcke. Byggnadstypen är karaktäristisk för stadsarkitekturen i
Ulricehamn under sent 1920-tal. Hellstrand bidrog till stadsbyggandet under perioden med många hus i liknande stil, huset äger därigenom ett stort dokumentvärde. Byggnaden har även ett personhistoriskt värde genom att visa på en av de lokala arkitekternas uttryckssätt. Värdet förstärks av husets autenticitet och lokala representativitet.
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Sparven 8
Adress: Nygatan 34/Höjdgatan 1
Arkitekt: FA Neuendorf
Byggår: 1918
Arkitekt garage 1929: John Hellstrand

En stor flerfamiljsvilla på Nygatan med drag från det sena 1800-talets kontinentala
stil. Villan har konstsmidesdetaljer i järn, bland annat i takfot, staket och balkongräcken. Järnornamentiken på fasaden utgår från ett och samma grundmönster och
detaljarbetena präglar helhetsintrycket. Byggnaden är miljöskapande och är en av
de villor som ger Nygatan sin speciella karaktär. Huset är ett bra exempel på den
typ av byggnader i kontinental eller romantiserande stil som uppfördes längs Nygatan vid 1900-talets början. Villan äger arkitekturhistoriskt värde vilket förstärks
av ett starkt identitets- och miljöskapande värde.

Sten Sture 1 – fd Järnvägsstationen
Adress: Järnvägstorget
Arkitekt: Axel Petersson
Byggår: 1906

Den nya stationen uppfördes i samband med att järnvägen till Falköping öppnades
1906. Ett tag stod till och med det äldre stationshuset i trä sida vid sida med det
nya. Byggnaden uppfördes i en borgromantisk anda med torn, varierad taksiluett
och mörk tegelfasad. Arkitekten hämtade inspiration bland annat från Trolleholms
slott i Skåne.
Stationen byggnadsminnesförklarades 1991 och är det enda byggnadsminnet i staden. Järnvägstrafiken lades ner i början av 1980-talet och idag är både spår, perrong och kringliggande järnvägsbyggnader rivna. Stationsområdet fungerar ändå
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som kommunikationscenter med buss- och taxistation. Stationen är idag dock ingen kommunikationsbyggnad, istället inryms ett privatägt östasiatiskt museum.
Men byggnaden är fortfarande en samlande punkt i staden och har ett stort miljömässigt värde. Byggnaden äger dokumentvärde i form av arkitekturhistoriska, arkitektoniska och samhällshistoriska värden vilka förstärks av byggnadens konstnärliga värde och starka symbolvärde, identitets- och miljövärde för Ulricehamns
stad. Huset fick utmärkelsen ÅRETS HUS år 1996.

Stenbocken 11
Adress: Riddarebacken 5
Byggår: ca 1920

En enklare typ av 20-talsvilla, förstugan och balkonger i trä skapar husets karaktär. Villan är relativt intakt, de äldre korspostfönstren har dock bytts ut till sexdelade tvåluftsfönster i en ny färg. Huset har stora likheter med husen i kvarteren
Ringblomman och Prästkragen. Huset äger dokumentvärden i form av arkitekturhistoriskt värde, vilket förstärks av ett upplevelsevärde med miljö och identitetsskapande värden.

Stenbocken 5
Adress: Stenbocksgatan 34
Byggår: 1927

En av få nationalromantiska villor i Ulricehamn. Fasaden utgörs av en brunmålad
träpanel med hantverksmässiga snickeridetaljer i avvikande färg. I frontfasadens
entréparti artikuleras de nationalromantiska dragen tydligast. Byggnaden äger arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde genom dess delvis bevarade interiör och
mycket välbevarade exteriör.
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Storken 1
Adress: Nygatan 27/Rådhusgatan 3
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1928-1929

Ett slätputsat flerfamiljshus i fyra plan med säteritak och hög stenfot, ett av Ulricehamnsarkitektens John Hellstrands större bostadshus. Byggnaden har bearbetade
entréer, konstnärliga dörröverstycken, klassicerande detaljer i dörrar och fönsteromfattningar, samt säteritak. Utformningen är representativ för John Hellstrands
arkitektur under 1920-talet.
Byggnaden är i stort oförändrad, den största förändringen är att den ursprungliga
ädelputsens brunaktiga fasadfärg bytts mot gulockra och rosa. Byggnaden äger arkitektoniska och miljöskapande värden för Nygatan. Det är ett välbevarat hus av
den lokale arkitekten John Hellstrand vilket förstärker det kulturhistoriska värdet
samt ett personhistoriskt värde.

Storken 2 - Skövdehuset
Adress: Bogesundsgatan 24
Arkitekt: FA Neuendorf
Byggår: 1905-1907

Större bostadshus med affärslokaler i bottenvåningen, huset är ritat av Skövdearkitekten Neuendorf — därav namnet Skövdehuset. En rad olika verksamheter har
inrymts i affärslokalerna, bland annat fiskaffär, damfrisering och blomsterbutik.
Byggnaden är ett landmärke i staden, inte bara på grund av sin storlek utan också
på grund av sin fasad i gult och rött Chicagotegel där den röda stenen markerar
våningsplan och omfattningar. Fastighetens gårdsbebyggelse har genomgått stora
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förändringar såväl utseende- som verksamhetsmässigt. Skövdehuset har en karaktär som är vanligare i mer utpräglade stenstäder.
Innan Skövdehuset uppfördes kantades Bogesundsgatan av träbyggnader och gårdar. Efter branden 1897 breddades gatan och kring 1900 uppfördes större byggnader längsmed gatan i både sten och trä. Bogesundsgatan fick en mer ståndsmässig
karaktär än tidigare, vilket Skövdehuset i stor utsträckning bidrog till. Byggnaden
äger ett mycket högt arkitektoniskt och konstnärligt värde. Den har ett starkt identitets- och miljöskapande värde för Bogesundsgatan, vilka förstärks av byggnadens höga kvalitet och autenticitet.

Storken 14 - Skräddarhuset
Adress. Väktaregränd/Nygatan 29
Byggår: Början av 1800-talet

En enkelstuga med sidokammare från 1800-talets början. Vid sekelskiftet 1900
byggdes bland annat en veranda med snickarglädje till. Ett skrädderi låg tidigare i
huset därav namnet Skräddarhuset. Huset är det bäst bevarade av de småhus som
finns utmed Brohus- och Väktaregränd.
Byggnaden äger ett flertal dokumentvärden, det vill säga historiska egenskaper.
Den har såväl ett byggnadshistoriskt som ett byggnadsteknikhistoriskt värde.
Småhusen i området Brohus- och Väktaregränd är kvarlevor från en tid då torp,
båtsmansstugor och enklare träbebyggelse var vanligt i staden. Därför har huset
också ett stort samhälls- och socialhistoriskt värde: Gränderna i allmänhet och
Skräddarhuset i synnerhet har ett mycket högt miljövärde och ett stort identitetsvärde. Byggnaderna utgör en viktig kontrast till Nygatans högreståndsbebyggelse
och Storgatans handelsgårdar.
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Stugan 10
Adress: Vistvägen 5
Byggår: 1929-1930
Arkitekt vid ombyggnad: Tage Antonsson 1955

Ett välbevarat hus representativt för den egnahemsbebyggelse som växte upp i
Brunns villastad under 1920- och 30-talen. Arkitekturen använder sig av för den
tiden vanliga byggelement som; mansardtak med asymmetriskt placerade frontespiser, burspråk i bottenvåningen och ovala småfönster. Det arkitektoniska utförandet och villans representativitet konstituerar också det kulturhistoriska värdet.

Svalan 2 – Engströmska huset
Adress: Lilla Torget 3
Byggår: 1922

Ett affärs- och bostadshus där jugendinfluenserna är tydliga, i till exempel porten
med sina runda former i både dörr och fönster kan vi se den stiliserade växtornamentik som är typisk för stilen. I anslutning till huset löper Trappgatan som utgörs
av en gedigen och väl arbetad trappa i granit som, i likhet med huset i stort, är av
kulturhistoriskt värde. Huset äger arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden
vilka förstärks av husets autenticitet.
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Svanen 5
Adress: Nygatan 30
Arkitekt: JL Johansson
Byggår: 1905

En villa från tidigt 1900-tal, byggnaden är den första av många villor i kvarteren
runt Nygatan och Bogesundsgatan som ritades av J.L. Johansson. Den kontinentala romantiserande arkitekturen blev vanlig längs den nyanlagda Nygatan. Villan är
klädd med stående respektive liggande fasspåntpanel samt med fjällpanel på övervåningen, panelkombinationen är ytterst ovanlig i Ulricehamn. Fasaden är varierad
med burspråk, dekorativa lister och trapptorn. Byggnaden är representativ för tidig
1900-talsarkitektur och äger därför byggnadshistoriskt värde. Huset har också ett
identitetsvärde och ett mycket högt miljöskapande värde.

Svanen 7
Adress: Nygatan 32
Arkitekt: JL Johansson
Byggår: 1905

En putsad trävilla från tidigt 1900-tal, byggnaden är en av många villor ritade av
J.L. Johansson i kvarteren runt Nygatan. Byggnaden är uppförd i en internationell
stileklekticism med ett för borgarklassen typiskt representativt uttryck. Stilen var
bredvid den konstfulla och rikt utsmyckade panelarkitekturen den dominerande
längs Nygatan. Byggnaden har behållit sitt arkitektoniska uttryck väl även om en
del renoveringar gjorts, bland annat har nya fönster och en ny balkong tillkommit.
Till fastigheten hör också ett gårdshus som från början innehöll en mindre lägenhet och vedförråd. Under 1950-talets början byggdes gårdshuset om till garage.
Byggnaden äger ett högt arkitekturhistoriskt och konstnärligt värde. Den har även
ett personhistoriskt värde som en av Ulricehamnsarkitekten J.L. Johanssons få
kvarvarande byggnader längs Nygatan. Byggnaden är representativ både för sin
stil och sin tid. Huset har både ett stort identitetsvärde och miljöskapande värde,
huset bidrar starkt till att forma Nygatans karaktär.
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Syrenen 4
Adress: Gullbergsgatan 6
Byggmästare: KE Lidberg
Byggår: 1910-tal

Bebyggelsen var gles längs Gullbergsgatan och norra delen av Lindängsvägen vid
sekelskiftet, de få byggnader som fanns hade landsbygdskaraktär. Den här byggnaden uppfördes av byggmästare K.E. Lidberg som också lät bygga Syrenen 6.
Byggnaden knöt i likhet med de flesta hus i området an till tidigare landsbygdsbebyggelse. Båda husen har en lätt nationalromantisk ton över sig och de inglasade
förstukvistarna är mycket tidstypiska. Fastigheternas uthus bidrar också starkt till
att forma närmiljön. Husen har traditionsvärde och kontinuitetsvärde.

Syrenen 6
Adress: Gullbergsgatan 4
Byggmästare: KE Lidberg
Byggår: 1910-tal

Bebyggelsen var gles längs Gullbergsgatan och norra delen av Lindängsvägen vid
sekelskiftet, de få byggnader som fanns hade landsbygdskaraktär. Den här byggnaden uppfördes av byggmästare K.E. Lidberg som också lät bygga Syrenen 6.
Byggnaden knöt i likhet med de flesta hus i området an till tidigare landsbygdsbebyggelse. Båda husen är har en lätt nationalromantisk ton över sig och de inglasade förstukvistarna är mycket tidstypiska. Fastigheternas uthus bidrar också starkt
till att forma närmiljön.
Strax norr om fastigheten finns en bit av en gammal fägata, en av de få som finns
kvar i staden. Fägatan är ett mycket viktigt spår från den tid då Ulricehamn hade
starkt agrar prägel. Husen har traditionsvärde och kontinuitetsvärde
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Södra Amerika 11
Adress. Storgatan 15/Rådmansgränd
Byggår: 1800-talet
Arkitekter vid ombyggnationer: W. Andersson 1922 och 1931, Eric Johansson
1927, Gunnar E. Johansson 1956 och 1958.

Byggnaden är ett kombinerat affärs och bostadshus vars huvudfasad är vänd mot
Storgatan och gårdsbebyggelsen ner mot sjön. Byggnaden har liksom merparten av
Storgatans fastigheter genomgått en rad förändringar. Största förändringen är utan
tvekan ombyggnaden 1958, innan dess hade byggnaden ”vuxit” successivt under
årens lopp med hänsyn till den ursprungliga byggnaden. Den norra lägre panelklädda bostadslängan hör till den tidiga delen av fastigheten. Det är denna länga
som är mest intressant ur kulturhistorisk synvinkel, samtidigt visar utbyggnaderna
på respektive tids hantering av äldre byggnader. Fastighetens bebyggda gård utgör
en intim miljö vid Rådmansgränd och ger en föreställning om stadskärnans karaktär före 1900-talet. Handelsgårdar, bakgårdsmiljöer och gränder var länge det som
karaktäriserade Ulricehamn, ur identitetssynpunkt framstår det därför som särskilt
viktigt att vårda dessa miljöer. Fastigheten förmedlar upplevelse-, identitets- och
miljöskapande värden.

Södra Amerika – Ekeskogs bokhandel
Adress. Storgatan 25/Garvaregränd
Byggår: Slutet av 1700-talet
Arkitekter vid ombyggnad: FA Neunendorf 1914, John Hellstrand 1946, Gunnar E
Johansson 1946 och 1951 Garage/gårdshus 1952: N Lidar

Ekeskogs bokhandel är ett av stadens äldsta hus. Det uppfördes en kort tid efter
stadsbranden 1788. Fastigheten består av ett affärs- och bostadshus med tillhörande gårdshus. Bokhandelshuset är jämte rådhuset det mest kända inslaget i miljön
runt Stora torget, de båda har också gemensamma drag.
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Huset byggdes om till viss del 1914, då ersattes sjösidans trapphus med en tillbyggnad. Sedan dess har huset genomgått en del förändringar, men de grundläggande dragen från ursprungsbyggnaden är tydliga. Tidigare har huset inhyst bland
annat gästgiveri och tryckeri, men idag inryms bokhandel i bottenplanet och bostad på övervåningen.
Byggnaden äger flera dokumentvärden såsom byggnadshistoriska, byggnadsteknikhistoriska och arkitekturhistoriska värden. Fastigheten har även ett personhistoriskt och samhällshistoriskt värde, då byggnaden har en lång kontinuitet som handelshus. Dessa värden förstärks av upplevelsevärden som symbol-, kontinuitetsoch arkitektoniska värden. Kontinuitetsvärdet förmedlas genom byggnadens läge
och arkitektur samt den över 120 år långa bokhandlartraditionen. Symbolvärdet är
högt då byggnaden är starkt förknippad med både rådhuset och torget.

Tegelbruket 2
Adress: Boråsvägen 20
Arkitekt: Wilhelm Andersson
Byggår: 1925

Ett välbevarat tidstypiskt bostadshus från mitten av 1920-talet. Huset har rappad
fasad, huvudingången ligger på gaveln och taket är brutet. Kvarteren Tegelbruket,
Björnen och Smedjan vid Boråsvägen var redan ett etablerat hantverks- och industriområde när huset uppfördes. Bostäder byggdes mellan industrierna. Det har
funnits ett flertal bostadshus utmed Boråsvägen, några av dem är rivna, andra är
kraftigt förvanskade. Byggnaden är ett av få hus som bevarat sin autenticitet om
man bortser från den nya fasadfärgen.
Byggnaden har ett stort dokumentvärde i form av dess samhällshistoriska värde.
Den visar på en vanlig villatyp under den period då staden expanderade utanför
den gamla stadskärnan, liknande villor från samma tid finns i kvarteren Ringblomman och Prästkragen. Det var då blandningen av bostäder och hantverkslokaler uppstod, som är utmärkande för kvarteren Tegelbruket, Björnen och Smedjan.
Byggnaden har också miljöskapande värde jämte kontinuitetsvärdet.
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Huset byggdes om till viss del 1914, då ersattes sjösidans trapphus med en tillbyggnad. Sedan dess har huset genomgått en del förändringar, men de grundläggande dragen från ursprungsbyggnaden är tydliga. Tidigare har huset inhyst bland
annat gästgiveri och tryckeri, men idag inryms bokhandel i bottenplanet och bostad på övervåningen.
Byggnaden äger flera dokumentvärden såsom byggnadshistoriska, byggnadsteknikhistoriska och arkitekturhistoriska värden. Fastigheten har även ett personhistoriskt och samhällshistoriskt värde, då byggnaden har en lång kontinuitet som handelshus. Dessa värden förstärks av upplevelsevärden som symbol-, kontinuitetsoch arkitektoniska värden. Kontinuitetsvärdet förmedlas genom byggnadens läge
och arkitektur samt den över 120 år långa bokhandlartraditionen. Symbolvärdet är
högt då byggnaden är starkt förknippad med både rådhuset och torget.

Tegelbruket 2
Adress: Boråsvägen 20
Arkitekt: Wilhelm Andersson
Byggår: 1925

Ett välbevarat tidstypiskt bostadshus från mitten av 1920-talet. Huset har rappad
fasad, huvudingången ligger på gaveln och taket är brutet. Kvarteren Tegelbruket,
Björnen och Smedjan vid Boråsvägen var redan ett etablerat hantverks- och industriområde när huset uppfördes. Bostäder byggdes mellan industrierna. Det har
funnits ett flertal bostadshus utmed Boråsvägen, några av dem är rivna, andra är
kraftigt förvanskade. Byggnaden är ett av få hus som bevarat sin autenticitet om
man bortser från den nya fasadfärgen.
Byggnaden har ett stort dokumentvärde i form av dess samhällshistoriska värde.
Den visar på en vanlig villatyp under den period då staden expanderade utanför
den gamla stadskärnan, liknande villor från samma tid finns i kvarteren Ringblomman och Prästkragen. Det var då blandningen av bostäder och hantverkslokaler uppstod, som är utmärkande för kvarteren Tegelbruket, Björnen och Smedjan.
Byggnaden har också miljöskapande värde jämte kontinuitetsvärdet.
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Tegelbruket 6
Adress: Tegelbruksgatan 4
Arkitekt: Wilhelm Andersson
Byggår: 1922
Tillbyggnad i sten 1945: Gunnar E Johansson

Byggnaden uppfördes som snickerifabrik, men fungerar idag som handelsträdgård
och kontorsbyggnad. Fastigheten består av två sammanbyggda längor. Den västra
byggnaden uppfördes 1922 som snickerifabrik och inreddes tjugo år senare till
möbelfabrik. Från 1959 nyttjades lokalen som lager, 1993 blev den handelsträdgård. Byggnaden har mansardtak och fasaden är klädd med stående locklistpanel.
Björnen 5 och Smedjan 6 är liknande hus i samma område, alla tre är ritade av
Wilhelm Andersson.
1945 uppfördes en mindre fabriksbyggnad vägg i vägg på samma tomt. Den byggnaden har en mer självständig industriarkitektur. Fastigheten har förändrats efter
behov, men i stora delar är byggnaderna ursprungliga. Fastigheten har ett stort dokumentvärde i form av dess samhällshistoriska, teknikhistoriska och byggnadshistoriska värde. Byggnaderna har också ett stort miljöskapande värde jämte kontinuitets-, identitets- och traditionsvärde. Den ursprungliga byggnaden visar på en
lång kontinuitet och tradition som industribyggnad i ett av Ulricehamns äldsta
hantverks- och industriområden.

Tegelbruket 13
Adress: Boråsvägen 16
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1933

Ett flerbostadshus ritat av John Hellstrand i den speciella funkisinspirerade stil
som präglar flera av hans hus från 1930-talets mitt. En närmast fyrkantig huskropp
med betonade hörnknutar och en halvrund balkong på västfasaden. Utmed Borås111
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vägen finns flera liknande hus från samma tid, men detta är det bäst bevarade. När
det uppfördes var kvarteren runt Boråsvägen redan ett etablerat hantverks- och industriområde. Utmärkande för kvarteren var att bostadshus och industrier blandades. Byggnaden har ett stort dokumentvärde i form av dess samhällshistoriska
värde. Den visar på en vanlig villatyp under en period då staden expanderade.
Blandningen av bostäder och hantverkslokaler är utmärkande för kvarteren Tegelbruket, Björnen och Smedjan. Byggnaden har också miljöskapande värde jämte
kontinuitetsvärdet.

Tingsholm 4
Adress: Stenbocksgatan 42 b
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1934

En funkisvilla från 1934 i ursprungligt skick med slätputsad fasad och kraftig granitsockel.. Stenen återkommer i den kringgärdande muren och grindstolpar. Byggnaden framstår som en typvilla. Ulricehamnsarkitekten Gunnar E. Johansson ritade många villor av samma typ under 1930- och 1940- talet. Liknande hus hittar vi
även i kvarteren Smörbollen och Vårlöken på Stenbocksgatan. Byggnaden är välbevarad och därmed ganska ovanlig eftersom de flesta andra från samma period
har förändrats kraftigt. Huset äger kulturhistoriskt värde genom autenticitet och
för sin representativitet.
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Tingslyckan 9 - Asplyckan
Byggår: Markuslyckedreven
Byggår: 1900-1920

De gårdar som tidigare låg strax utanför Ulricehamn stadskärna slukades snabbt
av villabebyggelsen. I en del fall står bostadshuset kvar. Asplyckan är den enda
gård med bibehållna ekonomibyggnader som står kvar i staden. Idag är den omgiven av villabebyggelse från 1960- och 1970 talet. Gården från början av 1900-talet
består av boningshus och fyra ekonomibyggnader — före detta ladugård, vedbod
och vagnskjul samt ett mindre uthus. Fastigheten äger samhällshistoriskt värde,
vilket förstärks av gårdens autenticitet och dess pedagogiska värde som visar på
stadens utbredning.

Tjädern 8
Adress: Rådhusgatan 9
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1961

Fastigheten utgörs av två hyreshus förbundna med varandra genom en lägre garagebyggnad. Byggnaden är uppförd i en ”dekorativ funktionalism” med sträng fasadbearbetning med kvalitetsmässiga dekorativa inlägg i olika material och betonade entréer, burspråk och balkonger. Det glasade entrépartiet med ekdörrar och
slipat glas med omfattning av tegel ger byggnaden karaktär, men även ljus och
kvalitet åt entréhallen. Det kulturhistoriska värdet konstitueras av dess arkitekturhistoriska värde vilket visar ett representativt hyreshus från början av 1960-talet
med tydliga reminiscenser från både 1940- och 1950-tal. Byggnaden är dessutom
mycket välbevarad och har kvar det ursprungliga utseendet vilket ger byggnaden
ett stort autenticitetsvärde.
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Tvingen 13
Adress: Storgatan 47
Byggår: Mitten av 1800-talet
Uthus: 1910-1940

Byggnaden uppfördes som bostadshus på 1800-talet, men byggdes om till verkstad
omkring 1910 och idag fungerar den som förråd. Byggnaden är ett av tre hus i
kvarteret Tvingen som markerar gränsen till den gamla stadskärnan. Huset äger
byggnadshistoriskt värde då det med tydlighet visar den enklare husbebyggelsen
utanför Södertull. Området har mycket stort miljöskapande värde, husens skala
och områdets täthet ger en bra bild av Storgatans utformning under 1800-talet.
Huset förmedlar dessutom ett kontinuitetsvärde både genom patina, utformning
och placering.

Tvingen 14
Adress: Storgatan 47
Byggår: 1890-tal

Ett bostadshus från slutet av 1800-talet, renoverat under tidigt 1900-tal. med förändringar från tidigt 1900-tal. Byggnaden är ett av tre hus i kvarteret Tvingen som
markerar gränsen till den gamla stadskärnan. Huset äger byggnadshistoriskt värde
då det med tydlighet visar den enklare husbebyggelsen utanför Södertull. Området
har mycket stort miljöskapande värde, husens skala och områdets täthet ger en bra
bild av Storgatans utformning under 1800-talet. Huset förmedlar dessutom ett
kontinuitetsvärde både genom utformning och placering.
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Tvingen 15
Adress: Storgatan 45
Byggår: 1850-tal
Förändringar: 1914, 1919, 1954, 1965

Bostadshus som tillsammans med uthus uppfördes på 1850-talet. Byggnaden har
blivit kraftigt ombyggd vid upprepade tillfällen, men utgör fortfarande en viktigt
del av den samlade bebyggelsen. Byggnaden är ett av tre hus i kvarteret Tvingen
som markerar gränsen till den gamla stadskärnan. Huset äger byggnadshistoriskt
värde då det med tydlighet visar den enklare husbebyggelsen utanför Södertull.
Området har mycket stort miljöskapande värde, husens skala och områdets täthet
ger en bra bild av Storgatans utformning under 1800-talet. Huset förmedlar dessutom ett kontinuitetsvärde både genom utformning och placering.
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Tvingen 4
Adress: Storgatan 49
Byggår: 1912

En liten trävilla byggd i vinkel med smal och hög fasad samt spetsigt tak. Huset är
typisk för 1910-talets byggnadssätt och visar på ett pedagogiskt sätt hur den enklare trähusarkitekturen utvecklades efter sekelskiftet. I fastigheten ingår även ett uthus med fasad av rödslammad stående locklistpanel. Fastigheten har ett miljöskapande värde för den södra delen av stadens centrum. Genom sin tidstypiska stildräkt äger den ett arkitekturhistoriskt värde.
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Tvingen 7 – Brusewitza huset
Adress: Storgatan 43/Badhusgatan
Byggår: 1783

Brusewitzka huset uppfördes ursprungligen 1783 och är därmed bland de äldsta
husen i staden. Byggnaden genomgick en större renovering 1915, men 1700talsarkitekturen behölls. Nästa omändring företogs 1979, även då togs stor hänsyn
till en äldre byggnadstradition. Byggnaden visar på en byggnadstradition under
1700-talets senare del vilket ger byggnaden ett arkitekturhistoriskt värde. Fastigheten äger stort kontinuitetsvärde, där byggnaden är ett viktigt inslag i stadsbilden.
Brusewitzka huset uppvisar ett äldre byggnadsskick, vilket ger byggnaden ett
byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt och ett arkitektoniskt värde.

Vakteln 1
Adress: Jägaregatan 2
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1930-1931

Byggnaden är representativ för 1930- och 40-talens byggbestånd i Ulricehamn.
Huset är en tvåvåningsvilla med rektangulär form. Fasaden är putsad medan sockel och entréparti är utförda i huggen granit. Villatypen är vanlig i Ulricehamn och
har stor betydelse för stadens karaktär. Byggnaden är representativ för byggnadsstilen och tidsepoken. Dess autenticitet förstärker det kulturhistoriska värdet betydligt.
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Vakteln 3
Adress: Sanatorievägen 3
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1935

Byggnaden är representativ för 1930- och 40-talens byggbestånd i Ulricehamn.
Huset är en tvåvåningsvilla med rektangulär form. Fasaden är putsad medan sockel och entréparti är utförda i huggen granit. Villatypen är vanlig i Ulricehamn och
har stor betydelse för stadens karaktär. Byggnaden är representativ för byggnadsstilen och tidsepoken. Dess autenticitet förstärker det kulturhistoriska värdet betydligt.

Violen 5
Adress: Borgmästaregatan 14
Arkitekt: Sigurd Sjöblom
Byggår: 1914

Mindre villabyggnad från 1910-talet i enkelt utförande med rappad träfasad. Typen blir vanligare först under 1930- och 40-talens egnahemsperiod. Huset är
egentligen inte representativ för Ulricehamn, men byggnaden äger arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt värde.
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Vitsippan 3 - Gläntan
Adress: Sanatorievägen 35
Byggår. 1910-tal

Jugendinfluerad villabyggnad som domineras av sitt valmade mansardtak. Taket
är klätt med glaserat tegel och avslutas med ett svagt konkavt takfall. Den kvadratiska planlösningen, fönstersättningen och takets form ger byggnaden dess karaktär. Till byggnaden hör också ett uthus. Villan utgör ett udda inslag längs Sanatorievägen, men har likheter med andra hus i staden som till exempel Granås 9,
Skarpåsdreven 32 och Gulsippan 4. Villabyggnaden har ett högt arkitektoniskt
värde vilket förstärks av dess relativa sällsynthet.

Vårlöken 9
Adress: Jönköpingsvägen 32
Arkitekt: Gunnar E. Johansson
Byggår: 1938

Ett flerbostadshus i funkisstil präglat av Ulricehamnsarkitekten Gunnar E. Johanssons uttryckssätt. Området längs Jönköpingsvägen bebyggdes under 1930- och 40talen och flertalet av husen ritades just av Johansson. En stor del av husen har
byggts om, men Vårlöken 9 utgör ett av undantagen. Exteriört är byggnaden helt
intakt och dess autenticitetsvärde är mycket högt. I likhet med flera andra byggnader längs gatusträckningen omgärdas tomten av en låg huggen förgårdsmur och
entrén markeras med låga grindstolpar. Tomtinramningen utgör en viktig del i
helhetsmiljön.
Byggnaden är representativ för tidens bostadsbyggande. Den har också byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt och samhällshistoriskt värde genom sitt utförande
och sin planlösning. Många hus i Ulricehamn ritades under den här perioden av
Gunnar E. Johansson vilket ger byggnaden ett personhistoriskt värde. Byggnaden
har även ett miljöskapande värde då den ingår i ett område med relativt ensartad
arkitektur. Byggnaden ingår i ett område som illustrerar hur Ulricehamn expanderade i nordöstlig riktning utmed Jönköpingsvägen mellan 1930 och 1950. Byggnaden ingår som en viktig del i detta sammanhang.
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Ålen 9
Adress: Ekhultsgatan 4
Arkitekt: Lars Kellman
Byggår: 1909-1910
Garage: 1977

En jugendinspirerad institutionsbyggnad uppförd 1909-10 som försörjningshem
det vill säga ålderdomshem. Idag fungerar den som privatbostad, kontor och lager.
Till fastigheten hör också ett garage och en förrådsbyggnad. Byggnaden söder om
Ulricehamns stadskärna är ett bra exempel på 1910-talets monumentala institutionsbyggnader. Huset har en slätputsad fasad med frontespis och mångspröjsade
fönster. Arkitekten Lars Kellman har ritat flera större institutionsbyggnader i Ulricehamn som till exempel Bogesundskolan (Mellersta skolan) och Folkets hus.
Även i Borås och Skaraborgs län har han ritat en rad institutioner och offentliga
byggnader, därmed erhåller byggnaden ett personhistorisk värde. Byggnaden har
också ett samhällshistoriskt värde som representant för institutionsbyggnader.

Åshem 5 - Skogshäll
Adress: Sanatorievägen 38
Byggår: 1910-tal

En större trävilla från seklskiftet med tidstypiska detaljer som burspråk, jugendfönster, indragen öppen veranda med lövsågerier. Utmed Sanatorievägen ligger ett
flertal stora villor från samma period. Skogshäll är en mycket välbevarad och representativ byggnad för såväl perioden som området. Villan äger stort arkitektoniskt värde samt miljövärde då villan är en viktigt del av Sanatorievägens villabebyggelse.
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Åsunda 4 – Villa Åsunda
Adress: Grönahögsvägen 7b
Arkitekt: John Hellstrand
Byggår: 1939

En villabyggnad där arkitekten på ett fantasifullt sätt låtit funktionalismen möta
20-talsklassicismen. Det stiliserade tandsnittet under taknocken är ett exempel där
stilarna möts, fönsterutformningen är ett annat. Arkitekten har använt sig av runda
former i både fasad- och takfönster och båda våningarna är försedda med hörnfönster. Entrépartiet löper över bägge våningarna och artikuleras med hjälp av
kalkstensblock vilka flankeras av små runda fönster. Villa Åsunda karaktäriseras
just av mötet mellan två stilar, den strikta fasaden som bryts upp med hjälp av lekfulla detaljer. Villan har ett byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde då byggnadens ”övergångsarkitektur” är mycket säkert utförd, den bildar en stilkombination med ett självständigt arkitektoniskt uttryck. Villan förmedlar också upplevelsevärden som förstärks av autenticitet och sällsynthet.

Älgen 4
Adress: Lindängsvägen 31
Arkitekt: Tage Sahlén
Byggår: 1951

Ett flerbostadshus med stora likheter med grannfastigheterna i kvarteret Hjorten.
Byggnaderna är goda representanter för svensk 1950-talsarkitektur. De har en enkel men varierad utformning i gult fasadtegel. Entrépartierna artikuleras på olika
sätt genom varierade dörrar, fönstermodeller och skiftande tegelsättning. Även
takgesimserna varieras genom olika tegelsättningar. Byggnadernas kvalité förhöjs
ytterligare genom att materialet i till exempel balkonger alltjämt är original. Fastigheten äger byggnadshistoriska- såväl som arkitektoniska värden. Byggnadernas
autenticitet utgör ett förstärkande värde.
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Ängen 2
Adress: Storgatan 46
Arkitekt: Gunnar E Johansson
Byggår: 1932

En funkisinspirerad trävilla från 1932 i Ulricehamnsarkitekten Gunnar E. Johanssons tappning. Husets runda ”blindfönster” samt balkong- och trappräcken i smide
återkommer i hans samtida arbeten. Fastigheten har lyckats behålla mycket av sin
ursprungliga karaktär. Enkla trähus med ren avskalad arkitektur utgör en viktig del
av stadens arkitektoniska arv. Huset äger arkitektoniskt värde och är representativt
för sin tid och för arkitektens arbeten. Dess autenticitet förstärker det kulturhistoriska värdet.

Ängen 11 - Mariegård
Adress: Jägaregatan 17
Arkitekt: Albin Lönnqvist
Byggår: 1916-1917

En större villabyggnad från 1910-talet. Villan är ritad av Boråsarkitekten Albin
Lönnqvist som även var verksam i Ulricehamn. Lönnqvist ritade såväl affärshus i
centrum som andra större villor i stadens ytterkant. Volymen, burspråken och de
välutformade takkuporna bidrar till att skapa en mycket karaktäristisk högreståndsvilla från 1910-talet. Runt sekelskiftet blev villan idealet och de uppfördes
utanför själva stadskärnan med stora trädgårdar.
Det finns några villor av detta slag i Ulricehamn och de flesta ligger i likhet med
Mariegård i stadens södra delar eller utmed Sanatorievägen. Villan äger såväl arkitekturhistoriskt- som socialhistoriskt värde. Villan är representativ för sin tid, sin
stil och den smakriktning som odlades av den burgna samhällsklass som vid sekelskiftet var väl representerad i Ulricehamn. Mariegård har dessutom ett stort
miljöskapande värde med sitt läge och sin trädgård som vetter mot sjön.
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Ängen 7
Adress: Storgatan 50
Byggår: ca 1900

En textilfabrik uppförd år1900 och ombyggd 1994-95. Ombyggnaden skedde med
stor varsamhet och hänsyn togs till den ursprungliga byggnaden och dess kvaliteter. Fasaden i handslaget tegel återställdes. Interiört är industrilokalen ombyggd,
men även här har hänsyn tagits till byggnadens ursprungliga ändamål och utformning. Textilindustrin präglade under lång tid Ulricehamn och därmed äger byggnaden inte bara byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde utan även ett samhällshistoriskt värde samt ett kontinuitetsvärde. 1995 fick huset utmärkelsen
ÅRETS HUS.

Ängen 9 - Sjöhill
Adress: Storgatan 52
Arkitekt: FA Neuendorf
Byggår: 1912
Arkitekt vid ombyggnad: John Hellstrand 1945, Gunnar E Johansson 1951

En stor villabyggnad uppförd 1912. Byggnaden har spritputsad fasad, brutet tak,
trapptorn med plåttak och spira. Villor i samma stil finns i kvarteret Ängen utmed
Jägaregatan och längs Sanatorievägen. Villa Sjöhill uppfördes som ett flerfamiljshus och har behållit sin funktion. Dåtidens flerbostadshus utformades som stora
villor med både våningar och enkelrum. Byggnadssättet var vanligt fram till funktionalismens genombrott på 1930-talet, då villautseendet på flerbostadshus försvann. Villa Sjöhill är en bra representant för flerfamiljshus från det tidiga 1900talet. Huset har såväl arkitektoniska som samhällshistoriska värden. Det miljöskapande värde som Sjöhill och de andra stora villorna utgör i kvarteret är mycket påtagligt och förmedlar en bild av det tidiga 1900-talets byggnadstradition.
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Register
Nedan följer en övergripande karta över den mest centrala kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som ingår i inventeringen, samt ett register baserat på gatuadresser över alla de inventerade objekten. Objekten markerade med * visar att det finns flera byggnader med samma fastighetsbeteckning.
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Bogesundsgatan 18
Bogesundsgatan 22
Bogesundsgatan 24
Borgmästaregatan 14
Borgmästaregatan 15
Boråsvägen 15
Boråsvägen 16
Boråsvägen 17
Boråsvägen 22
Brunnsnäs
Brunnvägen 1-3
Ekehultsgatan 4
Grönahögsvägen 23
Grönahögsvägen 14
Grönahögsvägen 17
Grönahögsvägen 34
Grönahögsvägen 37
Grönahögsvägen 7 b
Gullbergsgatan 4
Gullbergsgatan 6
Hemrydsgatan 10
Hemrydsgatan 16
Hemrydsgatan 33
Hemrydsgatan 4
Hemrydsgatan 6
Hemrydsgatan 8
Hesters gård
Jägaregatan 16 a
Jägaregatan 17
Jägaregatan 19
Jägaregatan 2
Jägaregatan 20
Jägaregatan 22
Jägaregatan 23
Jägaregatan 34
Järnvägsområdet
Järnvägstorget
Järnvägstorget
Jönköpingsvägen 18
Jönköpingsvägen 22
Jönköpingsvägen 32
Jönköpingsvägen 56
Köhlerplatsen
Köhlerplatsen
Köhlerplatsen
Lilla Torget 3
Lindängsvägen 1
Lindängsvägen 20
Lindängsvägen 21
Lindängsvägen 23
Lindängsvägen 25
Lindängsvägen 27

Duvan 12
Duvan 11
Storken 2
Violen 5
Resedan 1
Smedjan 7
Tegelbruket 13
Smedjan 6
Tegelbruket 2
Brunnsnäs 2:1
Bogesund 1:47
Ålen 9
Häggen 4
Rönnen 25
Häggen 1
Gullvivan 9
Aspen 7
Åsunda 4
Syrenen 6
Syrenen 4
Bergryd 8
Bergryd 10
Fredriksberg 1
Kvarnryd 4
Bergryd 6
Bergryd 7
Hester 5:4
Ekeliden 14
Ängen 11
Marielund 7
Vakteln 1
Ekeliden 14
Ekeliden 7
Marielund 9
Himmelslyckan 1
Bogesund 1:88
Persien 1
Sten Sture 1
Hästhoven 6
Hästhoven 9
Vårlöken 9
Höghult 9
Lundryd 1
Parkryd 1
Parkryd 2
Svalan 2
Skansen 1 och 2
Resedan 8
Hjorten 4
Hjorten 3
Hjorten 2
Hjorten 1
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Lindängsvägen 28
Bogesund 1:117
Lindängsvägen 31
Älgen 4
Lindängsvägen 32
Bogesund 1:114
Lindängsvägen 40
Bogesund 1:109
Lövåsgatan 10
Hästhoven 8
Majgårdsgatan 16
Almen 3
Majgårdsgatan 18
Almen 4
Majgårdsgatan 19
Freden 15
Majgårdsgatan 3
Ekeliden 3
Majgårdsgatan 6
Häggen 8
Majgårdsgatan 8
Häggen 14
Majgårdsgatan 9
Ekeliden 6
Marbäcksvägen
Bogesund 1:165
Markuslyckedreven
Tingslyckan 9
Markuslyckedreven 7
Läraren 5
Nygatan 20
Göken 3
Nygatan 21
Duvan 3
Nygatan 22
Göken 31
Nygatan 25
Göken 7
Nygatan 26
Sparven 4
Nygatan 27
Storken 1
Nygatan 30
Svanen 5
Nygatan 32
Svanen 7
Nygatan 34
Sparven 8
Nygatan 38
Sparven 6
Nygatan 4
Domherren 1
Riddarebacken 5
Stenbocken 11
Rådhusgatan 8
Snöripan 10
Rådhusgatan 9
Tjärden 8
Sanatorievägen
Sanatorieskogen 1:33
Sanatorievägen 13
Eken 6
Sanatorievägen 14
Gåsen 3
Sanatorievägen 21
Eken 13
Sanatorievägen 3
Vakteln 3
Sanatorievägen 35
Vitsippan 3
Sanatorievägen 38
Åshem 5
Sanatorievägen 5
Boken 3
Skarpåsdreven 32
Granås 9
Solhemsgatan 5
Siken 6
Stadsparken
Bogesund 1:86*
Stenbocksgatan
Bogesund 1:86*
Stenbocksgatan 20
Ringblomman 1
Stenbocksgatan 21
Lärkan 12
Stenbocksgatan 27
Nedre Karlslund 8
Stenbocksgatan 34
Stenbocken 5
Stenbocksgatan 42 b
Tingsholm 4
Stenbocksgatan 46
Höken 2
Stenbocksgatan 48 b
Höken 1
Stenbocksgatan 50
Gåsen 22-25
Stora Torget
Bogesund 1:86*
Storgatan 13
Centralamerika 1
Storgatan 14
Asien 7
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Storgatan 15
Storgatan 16
Storgatan 2
Storgatan 22
Storgatan 24
Storgatan 25
Storgatan 30
Storgatan 31
Storgatan 37
Storgatan 43
Storgatan 45
Storgatan 46
Storgatan 47
Storgatan 49

Södra Amerika 11
Indien 5
Europa 1
Indien 8
Nordafrika
Södra Amerika 15
Marocko 1
Australien 3
Kina 5
Tvingen 7
Tvingen 15
Ängen 2
Tvingen 13 och14
Tvingen 4
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Storgatan 50
Storgatan 52
Storgatan 6
Storgatan 61-65
Storlyckan
Tegelbruksgatan 4
Tre Rosors väg
Villagatan 5
Vistaholm
Vistvägen 5
Väktaregränd
Västra Kyrkogatan
Änggatan 5

Ängen 7
Ängen 9
Europa 3
Fiskebacken 6-7
Hester 5:28
Tegelbruket 6
Karlstorp 1
Rönnen13
Bogesund 1:37
Stugan 10
Storken 14
Bogesund 1:86*
Prästkragen 7
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VÅRDA STADEN
I det här kapitlet kommer vikten av att vårda staden och dess bebyggelse att belysas. Styrmedel för bevarande finns på både statlig och
kommunal nivå genom ett antal lagar och föreskrifter. Dessa har tidigare behandlats i avsnittet Vad säger lagen?

Vårt kulturarv
Vårt kulturarv består av flera lika viktiga beståndsdelar, där bebyggelse är en del.
När dessa olika delar möts i en historisk kontext uppstår det vi kallar vårt kulturarv och vår kulturmiljö, vilket är det rum vi rör oss i. Kulturarv innebär dessutom
det mentala arvet: tankar & föreställningar, traditioner m.m. vilka speglas i kulturmiljön. I ordet kulturmiljö finns en inneboende betydelse; att se helheter, att
sätta i sammanhang, att härleda tillbaka i tiden likväl som att vara uppmärksam på
nutiden. Kulturmiljön har alltid varit föränderlig och kommer alltid att förändras,
nya influenser och idéer möter gamla värderingar, vissa ger större intryck medan
andra passerar tillsynes obemärkta och lämnar endast flyktiga spår. Kulturmiljön
är i allra högsta grad levande. Men endast ett levande kulturarv kan ta hand om
kulturmiljön. Idag definieras kulturmiljö inte enbart som en del av den fysiska
miljön, begreppet inbegriper också människor. Kulturarvet skapas genom sambandet mellan människan och miljön.
Att vårda staden och dess bebyggelse innebär en balans mellan det traditionsbundna och senare tiders tillägg och uttryckssätt. För att rätt ta tillvara äldre miljöer och bebyggelse är det viktigt att klarlägga vad som är det karaktäristiska just för
den miljön, tiden eller arkitekturen. Grundförutsättningen är att det finns en förståelse för det som skall vårdas. Det krävs bla byggnadshistorisk och stilhistorisk
kunskap likväl som bred kunskap om olika material och hantverk och inte minst
ett etnologiskt perspektiv. Framförallt krävs ett ödmjukt förhållningssätt gentemot
det tidigare byggda. Begrepp som autenticitet bör stå då i fokus. Vad går förlorat i
omvandlingen från original till kopia om en byggnad rivs för att ge plats åt en ny
liknande byggnad?
Det är inte bara byggnaden som går förlorad utan även en kunskapskälla, en informationsbank, som kan ge upplysningar om material, byggnadsteknik, ekonomi,
ekologi och levnadssätt. Autenticitet går aldrig att bygga in eller få tillbaka. Autenticitet är en form av kontinuitet, en länk mellan då och nu. Därför är det viktigt
att vårda och bevara originalet och inte låta den ersätta av en kopia. Att vårda
byggnaden i sitt sammanhang är det primära men det är ändå oundvikligt att vissa
byggnader kommer att rivas.
När en förändring skall ske i en känslig miljö bör platsens och byggnadernas karaktäristik studeras noga; vilka detaljer, vilka material kännetecknar byggnaden,
hur brukades byggnaden osv. Det går att anpassa nyuppförda byggnader med individuell arkitektur med ett eget uttryck, vilket är att föredra framför en dålig pastisch. Pastischen kan även den fylla ett gott syfte om den är tillräckligt seriös och
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respekterar dess förlaga. För om staden successivt fylls av kopior av något som
har funnits blir stadsbebyggelsen en dålig pastisch. Det blir en pastisch av den stad
som en gång har varit, eller ännu värre, en stad den aldrig varit. I detta kapitel redovisas ett antal viktiga karaktäristika för stadens bebyggelse som bör väga tungt
vid en eventuell exploatering. Detta kapitel skall inte tolkas som ett alibi för exploatering utan vill väcka till eftertanke, och förmedla begreppet vårda staden till
alla och envar!

Tomter, innegårdar, trädgårdar och förträdgårdar
Det medeltida gatunätet i Ulricehamns centrala delar med en slingrande huvudgata
igenom staden och de långsmala tomterna är ett arv som är oerhört viktigt att vårda och bevara. Storgatans centrala parti har aldrig varit trädplanterad och dess
brist på grönska är karaktäristiskt för gatan. Däremot har stadsgårdarnas innergårdar alltid varit uppodlade med både kålgård och fruktträd, vilket har gett karaktär
åt såväl stadens sjösida som åt Bogesundsgatan.
I Bogesundsgatan går en ”osynlig gräns” mellan det medeltida Bogesund och sekelskiftes-Ulricehamn. Stads- och handelsgården är en rest från det ”medeltida
Bogesund” medan den ”nyare bebyggelsen” representeras av, från kontinenten influerade, större villor på Bogesundsgatans östra sida.
När Bogesundsgatan breddades, rätades ut och bebyggdes efter en brand 1897 var
det en ny sorts bebyggelse som växte upp. Det var stora flervåningars trävillor
som förseddes med förträdgård vid huvudfasaden och en mindre innergård inåt
kvarteret. Förträdgårdar hade aldrig tidigare funnits i Ulricehamn utan var en nyhet vid seklets början. Ofta kringgärdades förträdgården av en låg förgårdsmur i
granit krönt med staket och stolpar i sten, gjutjärn eller trä. Vissa förgårdsmurar
var häckplanterade strax bakom murverket. Större träd stod en bit längre in mot
husen. Grönskan från Storgatans innergårdar växte över staket och plank ut på
Bogesundsgatan vilket gav gatan en intim och charmig atmosfär. Det blev en
blandning av influenser från kontinenten och den lokalt genuina prägeln.
Bebyggelsens förändring och innergårdarnas höga exploatering har gjort att träd
och annan grönska trängts undan. För att motverka detta så är Bogesundsgatan
västra trottoar numera trädplanterad, vilket den aldrig tidigare har varit. Gatan har
sedan 1960-talet förändrats kontinuerligt och innergårdarna har successivt förvandlats till parkeringsplatser, lastplatser eller liknande. Innergården har fått karaktären baksida och bakgård i ordets negativa bemärkelse.
De tidigare plank och staket som kantade Bogesundsgatans västra del är helt eller
delvis borta. Intimiteten har försvunnit och någon skillnad mot det ”nya” på gatans
östra sida går inte längre att finna. Bogesundsgatans förträdgårdar har mött ett liknande öde, där gräsmatta och planteringar fått ge vika för parkeringsplatser. Förträdgårdarna är i allra högsta grad en viktig del av arkitekturen och det stadsplaneideal som utmärker bebyggelsen på Bogesundsgatans östra del.
Intentionerna måste vara att återskapa och betona mötet mellan den gamla stadsbyggnadskonsten och sekelskiftets. Att få tillbaka grönska och intimitet för Storgatans handelsgårdar och den mer strikta och representativa stilen på Bogesundsgatan.
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Nygatans utbyggnad som skedde vid samma tid utfördes i stort sett på likartat sätt.
Förträdgårdar anlades till varje hus på Nygatans östra del och liksom på Bogesundsgatan var gatans trottoarer fria från planteringar. På sjösidan lades husen i
gatuliv med trädgård mot staden. Ett bebyggelsemönster som delvis var framtvingat av topografin. Nygatan var dessutom gatan som bebyggdes med institutioner som sjukstuga, skola och tingshus vilket avspeglar de samhälleliga förändringarna vid sekelskiftet. Bogesundsskolan, fick en pampig uppfart med tredelad grusväg och mellanliggande planteringar vilket är ett mycket gott exempel på ett nytt
sätt att markera viktiga byggnader.
När staden expanderade ytterligare under 1910- och 1920-talen fick kvarteren ett
annat utseende. Kvarteren blev mer oregelbundna och villorna placerades fritt på
stora tomter. Ett belysande exempel på detta är kvarteren Ringblomman och
Prästkragen. Det är ett egnahemsområde med enkla och gedigna hus i grönska.
Ofta ligger huset i gatuliv med större delen av tomten in mot kvarteret. Till skillnad mot exempelvis Sanatorievägens villor, som ligger längre indragna på tomten.
Men det är fortfarande generösa tomter.
Mellan 1930 0ch 1950 byggs kvarteren på liknande sätt, dock medför de större hyreshusen större kvarter till en mer regelbunden form. Men det ges fortfarande plats
för grönska och parkliknande områden. Exempel på detta är Köhlerplatsen och
stjärnhusen på Hemrydsgatan. Det är lika viktigt för dessa hyreshusområden att
bevara sin omgivning som för den mest eleganta villan i en skön trädgård.

Gator, torg och gaturummets möblering
Den traditionella gatubeläggningen har varit grus i äldsta tid och senare gatsten av
olika slag. Under senare decennier har flertalet gator asfalterats. Alla gatuavsnitt
har byggts på efter hand och detta är en naturlig utveckling i en stad. På senare år
har asfalten på vissa ställen blivit borttagen till förmån för gatsten. Idag finns det
flera olika gatubeläggningar i centrala stan. Det dominerande materialet på Storgatan är dock sten. Gatsten bör även fortsättningsvis prioriteras i centrum. Stora
Torget jämnades och stensattes med kullersten första gången 1687. På äldre fotografier syns tydligt att nivån på både torg och gator har varierat under årtiondena.
Trottoarer blev inte vanligt förrän mot slutet av 1800-talet. Tidigare blandades gående och fordon på en gata där husens fritrappor stack långt ut i gatan. I och med
att trottoarer infördes försvann fritrapporna och entréerna drogs in i fasaderna. När
den centrala delen av Storgatan förvandlades till gågata på 1970-talet blev gatan
återigen trottoarlös.
Det medeltida gatunätet med smala gator och gränder är fortfarande avläsbart i
centrum och det är en viktig del av stadens identitet. Stadens fortsatta utveckling
finns också att avläsa i senare anlagda gator till exempel Nygatan och Bogesundsgatan. När järnvägen drogs in i städerna i slutet av 1800-talet var det många städer
som fick nya centrum eller en ny axel att utgå ifrån. I Ulricehamn likaså. När
Järnvägsgatan/Stenlundsgatan anlades var esplanaden ett planeringsideal. Det
medförde bland annat att gatans mitt trädplanterades. Var tid lämnar sina spår och
det är viktigt att de bevaras och brukas.
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Ett mycket viktigt inslag i gaturummet är dess belysning. I äldre tider satt belysningen direkt på husets fasad, oftast på husets hörna. Lamporna satt mycket glest
och fungerade mer som orienteringspunkter för gatan än som belysning. När elektricitet blev allmängods blev lamporna mer frekventa och de flyttades från fasader
till lyktstolpar. Många fasader ljussattes med skyltbelysning och så vidare. Runt
om i stan finns idag flera olika sorter av gatubelysning där utseendet på stolparna
varierar kraftig. På och runt Stora Torget finns ett flertal skiftande modeller. På
torget står en stolpe av modell äldre, på gatorna runt torget en annan och en tredje
modell vid busskuren vid rådhuset. Det har skapats olika rum inramat av olika
sorts belysning som inte har någon förbindelse med varandra. Belysning bör ses
som en del i gaturummet som förstärker eller tonar ned gaturummets olika beståndsdelar. En dålig eller bra ljussatt miljö har en stor inverkan på stadsrummet.
Det har betydelse för hur vi rör oss i rummet, upplever platsen och fasader etcetera.
I gaturummet finns det förutom belysningsarmaturer att antal fasta eller lösa installationer såsom, busskurer, parkbänkar, blomsterkrukor, askkoppar, cykelställ,
papperskorgar med mera. Dess variation är mycket stor och ett flertal modeller av
t ex papperskorgar finns uppsatta parallellt. I stans centrala delar bör man sträva
efter samstämmighet och utgå från en bas. Ett basprogram som har förmågan att
anpassas, utvecklas och varieras utifrån skiftande behov. Att utbilda ett gaturumsprogram måste vara en av intentionerna för Ulricehamns stad, för att bättre tillvarata de möjligheter gaturummet och dess möblering bjuder på i fråga om mötesplatser, belysning, promenadstråk och så vidare.

Fasader
Liksom de flesta svenska medeltida städerna var Ulricehamn en utpräglad trästad.
Idag är Ulricehamn en puts- och stenstad. Förskjutningen från trä till puts har skett
successivt från 1900-talets början och framåt. Vid omfattande renoveringar och
vid nybyggnad har tegel eller puts prioriterats framför trä. Dels på grund av rådande stilideal, men även ur brandskyddssynpunkt. Många trähus putsades för att efterlikna ett stenhus, som var dyrare att bygga. Med tiden blev stenhus där även
stommaterialet var av sten, vanligen tegel, allt vanligare. Fasaderna var i allmänhet slätputsade. Puts dominerade som fasadmaterial under 1920- till 1940-talet.
Ulricehamn har ett flertal större villor och flerbostadshus uppförda under denna
period som håller en mycket hög klass även i ett nationellt perspektiv. Flera av
dessa är uppförda med en brun glimmande så kallad ädelputs. Allt färre av dessa
villor har kvar den ursprungliga färgsättningen. Några finns dock kvar såsom
Sparven 6, Vakteln 1 och 3 med flera. Det är viktigt att i så stor utsträckning som
möjligt bevara en äldre fasadbeklädnad med alla dess detaljer. Ett byte av brädfodring från stående locklistpanel till lockpanel kan förändra husets karaktär markant.
Denna relativt lilla förändring påverkar fasaden kanske mer än man räknat med,
skuggspelet över fasaden blir annorlunda, huset förlorar sin lätthet/tyngd, det traditionella byggnadssättet förändras och så vidare. I handlingsprogrammet för Ulricehamns centrum, utgivet av Byggnadsnämnden 1985, betonas vikten av att behålla äldre fasadbeklädnader med detaljer, att undvika utvändig tilläggsisolering och
så vidare. Fasadens detaljer är mycket viktiga för helhetsupplevelsen av byggnaden, det kan vara allt från en utsmyckad takfot till en vackert huggen stenfot. Det
är viktigt att vårda detaljerna!
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Fönster och dörrar
Fönster är en byggnadsdel som byts relativt ofta, ibland både i onödan och till ett
sämre resultat. Fönsterbågar byggdes förr av utvalt kärnvirke vilket gav bågen en
mycket lång hållbarhet och med rätt underhåll kan en gammal båge hålla över 100
år. Fönstrens form och placering är mycket viktiga för husets utseende. Om fönstren måste bytas bör format och spröjsindelning behållas. Undvik att ändra fönsteröppningarna, det blir oftare billigare att specialbeställa nytt fönster än att bygga
om till standardmått. Är det gamla fönsterglas bör även dessa tas tillvara. Nya
fönsterglas är helt släta till skillnad från de gamla handblåsta glasen, vilket gör att
fönsterglaset ser mörkare ut. Med sådana glas i en äldre byggnad är det stor risk
att fönstren blir svarta gluggar som inte är i harmoni med byggnaden. Numera är
det mycket lättare att få tag i äldre fönsterglas och det finns även en marknad för
handblåst glas. Vid ett eventuellt byte av fönster bör inte spröjsindelningen ersättas med lösspröjs. En annan viktig detalj på fönstret är dess profilering på båge,
karm och eventuell mittpost. Hur en båge och/eller mittpost är profilerad påverkar
i hög grad fönstrets ljusinsläpp. Något som är signifikativt för affärerna på Ulricehamns Storgata är de indragna entréerna. Mötet med dörren och fönstret är i
många fall det första intryck en kund får av en butik, vilket kan avspegla både
stämning, förväntan och innehåll. Många av dörrarna från 1920 till 1940-talet har
ersatts kontinuerligt av standarddörrar i aluminium, vilket är beklagligt. De gamla
dörrarna är ofta utformade med klassicerande drag. Dörrbladen kan vara en stiliserad kolonn med både bas, skaft och vissa fall även med kapitäl. Dörren och entrén
har inte bara betydelse i butikssammanhang, det är även det första mötet mellan
byggnaden och dess besökare. 1950-talsdörren har sitt utseende med slipat glas eller råglasfönster. Fina exempel på detta är husen på Köhlerplatsen eller hyreshusen på Hemrydsgatan. Att byta dörr är inte bara ett dörrbyte, det är också i vissa
fall ett byte av karaktär och signaler till besökaren.

Färger och färgsättning
Fram till 1600-talets mitt var i stort sett alla hus omålade i Sverige. Tak av träspån
eller brädor var ofta rödtjärade och det kunde hända att man skyddade timmerhusens knutändar med tjära, men fasaderna stod omålade. Det var först under 1700talet den röda färgen slog igenom och förvandlade den grå stadsbilden till röd.
Allteftersom även den enklaste stadsgård blev rödfärgad förlorades den status den
en gång medfört. De förnäma husen panelkläddes och målades med gul oljefärg.
Den gula oljefärgen kom efterhand att sätta sin prägel på stadsbilden i många städer. Men färgskalan utökades också med andra ljusa färger; rosa, ljusgrönt, grått
och vitt. I mitten av 1800-talet var det moderiktiga huset inte längre gult utan snarare vitt eller ljusgrått. Uthus och andra enklare byggnader rödmålades (slamfärg)
normalt även i de ljusa panelstäderna. Ungefär så här kan nog Ulricehamns färghistoria beskrivas fram till 1900-talets början då gatans förvandling började, från trä
till puts och sten. De äldre trähusen är målade i ljusa oljefärger, de putsade likaså.
Tegelhusen är oftast gula eller mörkt röda. Den dominerande färgen innan har troligtvis varit ljusgrå till vit. Med jugend och nationalromantik kom en helt annan
färgsättning. Mustiga fasadfärger med kontrasterande detaljer, tvåfärgade fasader
och så vidare. Färgsättningen i Ulricehamns centrum är idag förhållandevis ljus
färgsättning med inslag av mörkare tegelfasader. Det är viktigt att färgsätta med
tanke på helheten och att respektera husets ålder vid färgsättning.
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Stensocklar
Det finns många vackra och gedigna stenarbeten i Ulricehamn i form av stensocklar, förgårdsmurar, stenmurar, grindstolpar och trappor etcetera. Den sluttande
marknivån har gett upphov till många höga stensocklar och murar, men det har
också varit det gängse byggnadssättet under en lång period. Stensocklarna och
förgårdsmurarna är oftast uppförda i röd eller grå granit, kalksten och i viss mån
natursten eller en blandning av olika material. Byggnadsstilen har haft en underordnad betydelse när det gäller användandet av socklar i sten, det kan vara hus utförda i 20-talsklassicism likaväl som funktionalistiska byggnader. Förgårdsmurar,
trappor etcetera är mycket viktiga element och har en stor betydelse för byggnadens omedelbara utemiljö, därför är det viktigt att dessa bevaras på rätt sätt. De
bör inte målas eller putsas eftersom det är tradition att stenen ligger öppen.

Tak och takkupor
Takmaterialen är många, men de flesta husen i Ulricehamn har röda takpannor antingen i lera eller betong, i vissa fall finns även röd- eller svartmålade plåttak. Tegel betyder lergods i byggnadsmaterial och är en kollektiv benämning på formvaror i tegel. Betongtegel är således en felbenämning på något som helt är tillverkat i
betong. Med taktegel menas tegel och med betongpannor menas takpannor tillverkade av betong. För bebyggelsen i Ulricehamns centrum rekommenderas ett
äkta taktegel.
För byggnadsmaterial är åldringsegenskaper mycket viktiga. Förutom att det skall
hålla länge skall det ha en förmåga att åldras vackert, att tillskansa sig en patina,
vilket lertegel har förmågan att göra. Teglets röda färg beror på att den naturliga
järnoxiden oxideras vid bränning av leran och teglet kan således inte tappa färgen. Ett betongtak är färgat med plastfärg som med tiden bleks, det har därför
sämre åldringsegenskaper. Fördelarna är många med det traditionella takteglet, det
är bland annat bra för inomhusmiljön och taket kan andas. Genom kapillärkraften
i teglets porer sugs all kondensluft upp och ventileras ut av sig själv. Därmed reduceras risken för fukt- och mögelskador. Det är numera mycket lättare att få tag i
både nytillverkat lertegel, en- och tvåkupigt, samt begagnat tegel. Det finns ofta
möjlighet att återlägga ett äldre taktegel på ett nytt undertak.
Det finns många olika sorters takkonstruktioner. Det vanligaste taket för Ulricehamn är sadeltaket. Eftersom bebyggelsen är rik på 1920- till 1940-tals hus är
mansardtaket, både valmat och ovalmat vanligt förekommande i stadsbilden. Flera
av dessa hus har dessutom en konkav avslutning på takfoten, vilket är utmärkande
för Ulricehamnsarkitekten John Hellstrand. Funkisinspirerad bebyggelse har
flackare tak i både sadeltakskonstruktion och i modell tälttak. Taken på modern
villabebyggelse kan variera, allt från helt platta tak till mycket höga på så kallade
Dallasvillor. Takbeklädnaden är mycket viktig ur flera aspekter, dels de tekniska
egenskaperna som nämnts tidigare men även ur en estetisk synvinkel. Ett taks lätthet/tyngd spelar en stor roll i den visuella upplevelsen av ett hus. Det lättare taket
kan vara ett lertegeltak medan det tyngre är ett svart betongtak. Ett svart betongtak
kan tynga ner en redan låg träbyggnad väsentligt medan samma panna på en mexitegelvilla passar alldeles utmärkt och kontrasterar fasadteglet mycket väl. Ett valsat plåttak ger ett annat intryck än exempelvis ett glaserat tegel. Det är viktigt att
veta effekten av olika takbeklädnadsmaterial, både estetiskt och kvalitetsmässigt.
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Takkupor, i den mån de fanns på den tidiga centrumbebyggelsen, var ofta små och
placerade in mot gården. Den tidiga 1900-talsarkitekturen använde sig av takkupor
i samband med torn och förhöjda väggliv, fortfarande mycket måttliga. Även på
1920-talshusen var det vanligt med små takkupor eller vindögon för ljusinsläpp på
vindar och liknande. Det finns ingen tradition av stora takkupor eller takfönster. I
de fall större takkupor finns är de ofta senare tiders tillägg. Tillbyggnad av takfönster och takkupor bör starkt begränsas, men skall i förekommande fall helst
placeras mot gården (Storgatan) då de väsentligt förändrar husens karaktär.

Skyltar
Storgatan är gatan där de flesta affärer och butiker är lokaliserade, följaktligen
återfinns här skyltar i alla upptänkliga utföranden. I kategorin fasadskyltar finns
flera varianter; skylt direkt på fasad eller på stödarm från fasaden, de kan vara i
plåt i ett gammaldags utförande, eller moderna ljuslådor i plast med mera. Det
finns även fristående gatuskyltar så kallade gatupratare i vipp- eller snurrutförande
med lysande neonfärger. En annan variant är färgglada flaggor med produktnamn
eller butiksnamn.
Fristående skyltar på gatan har en tendens att flytta allt längre ut i gatan i takt med
att skyltarnas antal ökar. Affärsidkarna har tillstånd att använda en yta på 75 cm
från fasaden för reklam och gatupratare. Ett flertal affärer flyttar såväl sommar
som vintertid ut en viss del av sitt sortiment på gatan, detta är inte tillåtet överhuvudtaget. Skyltning på trottoar är inte heller tillåtet. Kommunens tekniska kontor
har tillsammans med polisen ansvaret att se till att skyltningen inte blir för intensiv, eller strider mot allmänna framkomlighetsregler. Inom ramen för riksintresseområdet, vilket Storgatan ingår i, finns även vissa styrmedel som kan tillämpas på
skyltning, reklam och så vidare.
Risken finns att ett alltför intensivt skyltande med en stor blandning av skyltar och
affärernas egna gatuförsäljning tar överhanden i gaturummet. En mer återhållsam
skyltning i harmoni med byggnaderna kan fungera lika bra ur marknadsföringssynpunkt som både gatupratare och flaggvimplar. Att byggnaderna framhävs och
samspelar med småstadens utbud kan vara ett nog så gott försäljningsargument.
Äldre fotografier visar att det under olika tidsperioder har varit mycket skyltning i
centrum. Skyltningen var inte, jämfört med idag, lika dominerande och påträngande med avseende på färg, material och utformning. Något som byggnadsnämndens
rapport slog fast redan 1985: "Skyltningen uppstod genom att köpmän och hantverkare hängde ut prov på sina varor utanför bodar och verkstäder. Detta övergick sedan till fasta symboler som hängdes ut på smidda järnarmar från husen.
Dagens reklamskyltar har många gånger fått en alltför dominerande plats i gatubilden och samverkar oftast dåligt med husen. Små hus bör ha små skyltar. Standardiserade skyltar, som är tänkta för nybyggda köpcentrum bör undvikas." Ett
relativt nytt inslag på husen i centrum är parabolantennen. Det är inte förenligt
med vård av den kulturhistoriska bebyggelsen utmed Storgatan att parabolantenner tillåts monteras mitt på huvudfasaden. Under rubriken Gator, torg och gaturummets möblering föreslås ett gaturumsprogram. För vården av en god stadsmiljö
skulle ett gaturumsprogram med en uttalad skyltpolicy (även gällande parabolantenner, diverse klimatanläggningar etcetera) vara mycket behjälplig.
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ARKITEKTURSTILAR
nyklassicism, nyantik stil eller empire — tidigt 1800-tal. Förebilder i antika
Grekland. Symmetriska, enkla former och ljusa färger. Tempelgavlar och kolonner
är vanligt på större byggnader.
nyrenässans — 1800-tal. Nystil som hämtade inspiration från italienska renässansen. Putsade fasader, klassiska element och skuggspel kring fönster och portomfattningar.
jugend — runt 1900. Utvecklades efter sekelskiftet och vände sig mot nystilarna.
Hantverksmässig kvalitet, natur- och växtformer, ljusa färger och dekorativt gjutjärn.
nybarock — runt 1900. Nystil med svulstiga former som blickade tillbaka på
1600-talets barockarkitektur.
nationalromantik — 1910-tal. Förebilder hos äldre svensk, men även tysk och
engelsk arkitektur. Fasader i mörkt tegel, natursten eller brunt alternativt falurött
trä. Branta takfall med småspröjsade fönster.
1920-tals klassicism — 1920-tal. Vanlig stil i Skandinavien. Blickade tillbaka på
det tidiga 1800-talets arkitektur. Enkla former, symmetri, enhetlighet och lugn.
Släta putsade fasader med sexdelade fönster i liv.
modernism eller funktionalism —1930-tal och framåt. Kubistisk arkitektur med
ideal om släta ytor, ljus avmaterialisering och horisontella fönsterband.
nyrealism — 1940-tal. Humanism med regionala, traditionella förtecken. Man
sökte på nytt en idyll.
nyfunktionalism — 1950-tal. Social planering. En fortsättning på fyrtiotalets ideal. Nya material och terränganpassning.
brutalism — 1960-tal. Produktionsanpassat: skivhus, moduler och effektivitet.
nyromantik — 1970-tal. Växer fram ur arkitektens förlorade illusioner samt alternativa rörelsens gröna våg. Sörgårdsidyll.
postmodernism — 1980- och -90-tal. Fortsättning på nyromantiken som går över
i konstruktivism, high-tech, exklusivitet, klassicism och inslag av nyfunkis. Dubbelspråkig: samtidigt historicerande och modern.
senmodernism — 1980 och -90-tal. Pragmatisk och teknokratisk. Drar modernismen till sin yttersta spets i en vilja att uppväcka stilen på nytt.
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ARITEKTURTERMER
Urval ur texten

Fatabur

Förrådsbod

Festonger

Ornament utformat som en girlang eller båge sammansatt av
blad, blommor och frukter o dy

Fritrappor

Fritt liggande trappor

Frontespis

Parti som skjuter upp ovanför taklisten på fasad

Gesimser

Listverk horisontellt placerat på en vägg

Hörnkedjor

Markering av hörnparti genom att hörnstenen lagts växelvis med
lång eller kortsidan utåt. Finns även i puts som fasad dekoration.

Kannelyrer

Längsgående räfflor på en kolonn, pelare eller pilaster

Klassicerande

Arkitektur som hämtar inspiration från antika Grekland och
Rom. Företrädesvis stiliserade kolonner och ornamentik på ytterfasad

Koppsidan

Kortsidan på en tegelsten

Korspostfönster Fönsterram med korsformad mittpost
Lisener

Svagt framskjutande väggband på en muryta. I motsats till pilaster har den varken bas eller kapitäl

Lunettfönster

Halvmåneformigt fönster över dörr eller annat fönster

Paneltyper

Fasspontpanel

Locklistpanel
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ARKITEKTER I ULRICEHAMN
Lista på verksamma arkitekter i Ulricehamn:
(vid årtal åsyftas det år som byggnaden uppfördes eller daterades på ritningen)
ANDERSSON WILHELM, Asien 7, Storgatan 14 1918, Resedan 6, Solrosen 5 Björken 2
Grönahögsvägen 41. 1924 Blåklinten 5 Stenbocksgatan 15, 1923 Aspen 7, Villagatan
11 1923. om-tillbyggnader: Duvan 12, Europa 1, Södra Amerika 11.
ANTONSSON TAGE Byggnadsingenjör 1940-tal
BERG L FALKER, BORÅS 1934
BERGLUND ALLAN, GÖTEBORG 1923
BILLHED STURE
BILLING EMIL J, GÖTEBORG. Domherren 1, Tingshuset 1893
BJÖRLING CARL, Kina 3 Storgatan
CARLSSON, EMIL, Åmål. Ringblomman 1 Stenbocksgatan 20
F A NEUENDORF.Skövdehuset , Sparven 8 Nygatan 34, 1918
FRIBERG GEORG 1950-tal Eken 11, Sanatorievägen 19, 1933
GRANE. A Västerås Boken 3 Grönahögsvägen 6/ Stenbocksgatan 47
GUMÆLIUS STEN H.L. Arkitekt SAR Uppsala, Duvan 11 Stadshuset Bogesundsgatan 22
GÖRANSSON H., BORÅS 1910
GÖRANSSON VIKING: Arkitekt SAR Uppsala Duvan 11 Stadshuset 1955
HELLSTRAND JOHN, 1920-30 tal, Almen 4, Ekliden 3,7, Gåsen 3, Kina 5, Snöripan
10, Storken 1, Vakteln 1, Åsunda 4,
HOLMBERG ERIK OLOF, Aspen 3
JOHANSSON ARVID. Rönnen 24
JOHNSSON BIRGER, STOCKHOLM 1931-32 Gåsen 22, Stenbocksskolans norra tillbyggnad 1938. Ekliden 6, Majgårdsgatan 9/Fredsgatan 4 1934.
JOHANSSON ERIK (ERIC), 1930-tal. Höken 1 Stenbocksgat 48/Höjdgatan 12
1930-31. Eken 4 Villagatan 4 1933-34. Eken 9, Sanatorievägen 18, 1933.
JOHANSSON E GUNNAR, Verksam från 1924, Almen 3, Ekliden 14, Himmelslyckan 1,
Hjorten1,4, Häggen1, 4, 8,14, Hästhoven 6, 8, 9, Lundryd 1, Marielund 7, Resedan1,
Rönnen 13, Tingsholm 4, Tjädern 8, Vakteln 3, Vårlöken 9, Ängen 2
JOHANSSON JOHAN LINUS
JOHANSSON VIKING, Arkitekt SAR Uppsala Duvan 11 stadshuset Bogesundsgatan 22
KELLMAN L. Borås 1908- Boken 3, Strandska villan, Göken 7 Nygatan 27 Folkets hus.
Lärkan 12: Bogesundskolan och nuvarande kommunala musikskolan, Redsedan 8 på
Lindängsvägen 20.1914. Ålen 9 Ekhultsgatan 1909-10. Ängen 8 på Jägaregatan,
LIDAR. NILS. Eken 12 Sanatorievägen 21 1933. Förändringsarbeten på S. Amerika 5.
1951 och 1952.
LINDBERG JAN 1983
LUNDGREN LENNART 1940-50
LÖNNQVIST ALBIN 1920-tal Om och tillbyggnad, Asien 7 Storgatan 14, 1920, Indien 5
Storgatan 16 1930.
LÖTHMAN ALLAN 1935
MADAR AADU, om och tillbyggnad av Skansen 1 Ansgarsgården, ombyggnad till
Stadsbibliotek 1959. Ändring av affärslokal Europa 3 Storgatan 6 1972.
MAGNUSSON L.E 1973
MOXNESS TORE 1960
NYSTRÖM GÖSTA 1963
PAULSSON, SVANTE arkitekt SAR Göteborg, Förslag till förändring av Skansen 1 Lindängsvägen 2. Endast den norra lägre köksdelen. 1938.
PETTERSSON, AXEL (1866-1939) Lund. Sten Sture 1, f.d järnvägssationen 1906,
Järnvägstorget
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SAHLÉN TAGE 1940-50 .På bygglovshandlingarna för Bergryd 8 står han angiven som
byggnadsingenjör, så är det nog. Bergryd 8 Hemrydsgatan 10 1956. Hjorten 2 Lindängsvägen 2? 1949-50,
SJÖBLOM SIGURD 1910, Violen 5, Borgmästargatan 14
SÖRENSSEN NILS: Europa 3 Storgatan 6 1924.
TORULF ERNST, Persien 1, Järnvägstorget
WALLANDER, E. Trasten 19 Nygatan 10, Schanderska huset 1905. Arkitekt för förändringar J.L Johansson. Rivet 1960-tal.
VEJDE SVEN,1964,Tullen1,Sparbankshuset
WEJKE, GUNNAR Arkitekt SAR Stockholm Bergryd 6 Hemrydsgatan 7 tillsammans med
Kjell Ödeen. 1954
WESTMAN OLOF. A Prästkragen 12
WAHLBERG IVAN Ekliden 1
ÖDEEN , KJELL, Arkitekt SAR Stockholm. Bergryd 6 Hemrydsgatan 10 tillsammans med
Gunnar Wejke.
ÖMAN KJELL 1950

STADSARKITEKTER
Edvard Stenlås
Zander Löfvestam
Sixten Bladh
Gösta Nyström
Bertil Tuneryd
Rolf Lindhagen
Jonas Yngström

1940-talet
”
1948- 1952
1952- 1963
1963- 1978
1978- 1991
1992-
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