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Sammanfattning 
 
Gislaved är ett relativt ungt samhälle som till stor del utgörs av industri- och villabebyggelse från 
1900-talet. Bebyggelsen har ett nära samband med industrins olika expansionstider. Detta syns både i 
områden med samlade enheter av bebyggelse och enskilda hus med olika karaktärsdrag. Till 
Gyllenfors industriområde tillhör exempelvis de karaktäristiska egnahemsvillorna från 1920-, 30- och 
50-talen. Det yngre industriområdet Henja kantas av typiska villor från 1970-talet. I olika delar av 
samhället, framför allt i centrum, finns även bebyggelse kvar från 1800-talet och början av 1900-talet. 
Dessa minner om de tidigaste verksamheterna. Apotek, gästgiverier, disponent- och 
brukspatronsbostäder är några exempel.  
 
I Gislaveds tätort finns ungefär 2700 byggnader. Av dessa rekommenderar att 39 st bör omfattas av 3 
kap 12 § PBL. Därtill rekommenderas att 20 av dessa är så pass värdefulla att de bör få någon slags 
skydds- eller varsamhetsmärkning i detaljplan. Av dessa 20 byggnader bör kommunen i två fall på 
eget initiativ ändra detaljplanen för att förhindra att byggnaderna rivs eller förvanskas. I båda dessa 
fall beror det på att byggnaderna har ett mycket stort kulturhistoriskt värde och lider av dåligt 
underhåll.  
 
De byggnader som har ett högre kulturhistoriskt värde är framförallt koncentrerade kring de centrala 
delarna, utmed Södra Storgatan samt kring Gyllenfors bruksområde. 

Bebyggelseinventering 2008  Sidan 4 av 141 



Bakgrund och syfte 
 
Med anledning av pågående arbete med framtagande av ny fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaved (FÖP Gislaved) finns det anledning att se över kunskapsunderlaget avseende kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i Gislaveds tätort.  
Det finns i dagsläget i princip två inventeringar gjorda som berör bebyggelsen i Gislaveds tätort; 
Kulturhistorisk utredning och bevarandeförslag för Gislaveds kommun (Jönköpings läns museum, 
augusti 1981) och Gislaveds äldre bebyggelse (Gislaveds kommun, Ullstad, Erland och Wetterbratt, 
Nils Erik, maj 1984). Den förstnämnda är en inventering över hela kommunen, där Gislaveds tätort 
beskrivs i ett särskilt kapitel. Den senare är en inventering gjord särskilt för Gislaved i samband med 
en lokalhistorisk kurs på Högskolan i Jönköping. Båda skrifterna, särskilt den senare, har fokus på 
äldre bebyggelse från tidigt 1900-tal eller tidigare. Förutom kortfattade beskrivningar i text finns också 
svartvita bilder, dock av dålig kvalitet. 
 
Det finns idag stor anledning att göra en ny inventering, då de befintliga är begränsade i tid (och i viss 
del också rum) och endast innehåller mycket kortfattade beskrivningar. Det har dessutom hunnit hända 
en hel del med den bebyggelse som beskrivs i inventeringarna. Synsättet på vad som är kulturhistoriskt 
värdefullt har också ändrats något på senare år med större fokus på modernismens bebyggelse från 
mitten av 1900-talet. 
Perioden från tidigt 1900-tal och 50 år framåt motsvarar också den period där Gislaved expanderat 
som mest. En ny inventering bör således famna ett större tidsspann än vad tidigare inventeringar gjort. 
Rent allmänt finns det ett intresse av att uppdatera befintliga inventeringar eftersom de är gjorda med 
relativt enkelt teknik och layout vilket främst märks på genomgående dålig bildkvalitet. 
 
Syftet med den slutgiltiga rapporten är: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

med S. W. Johansson) 
Ett flertal villor i kvarteren utmed Idungatan och Floravägen (1945-49) 
Ett flertal villor i de södra delarna av Sofiagatan (1950-tal) 
Ekhult 2, Högåsstigen 39, 41  Gårdsbyggnaderna (och eventuellt verandan) (1940-tal) 
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Dag Ribbing 
Ribbing har påverkat byggandet i Gislaved kanske mer än någon annan. Som en av chefsarkitekterna 
på KF:s arkitektkontor i Stockholm gick uppdraget till honom så fort gummifabriken i Gislaved skulle 
bygga något. Han första byggnad i Gislaved är daterad 1928, två år efter att Kooperativa förbundet 
köpt gummifabriken. Sedan fortsatte han rita byggnader i Gislaved ända in på 50-talet, i såväl egen 
som i KF:s regi (Åsgrim Berlin 2007). Under denna period har han, med få undantag, ritat varenda 
betydelsefull byggnad i samhället. Som arkitekt ritade 
Ribbing inte bara stora betydelsefulla byggnader utan 
gjorde även stadsplaner och typritningar för 
egnahemsbyggnader, framförallt åt Gyllenforshållet. 
Ribbing vurmade för pelare vilket tydligt går se i hans 
verk. Detta tog sig i uttryck att han delade in fasaden i 
pilastrar (t.ex. gamla Konsumbutiken på Gripen 10) 
eller att han ritade entrén till byggnaden som en 
pelarsal (t.ex. Gummifabrikens kontorslokaler på 
Åbjörnsgatan 2 och Colluloidfabriken, Ekhult 1). Carl 
Melin, gammal medarbetare på Gummifabrikens 
ritkontor i Gislaved, beskriver Ribbing som en 
”Mycket fin man, som var noga med sin titel, men 
väldigt trevlig”. Värt att nämna är att han är den enda i 
skaran som hade en formell arkitektexamen. (Melin 
080806) 

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

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

Radhus utmed Gröna vägen, ritat av Edenborg.  

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 

Halvmåneformade fönster (lunettfönster) är också ett 
återkommande formelement  

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

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

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

 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 
Den åttakantiga fönsterbågen är en 
mycket vanlig detalj.  Kring bågen 
sitter en tegelomfattning.  
 

 
 
 
 

Bebyggelseinventering 2008  Sidan 17 av 141 



 
Burspråk i tegel.  
 
 
 
 
 
 
Fönsterbågarna med asymmetrisk indelning med en liten och en stor båge 
är en vanlig typ (förskjuten mittpost).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

hus, 

.   

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

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

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

ade en 

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

velröstet 

grönt eller brunmålade träfasader 

 (trähus) 

 

amellhus byggt 1970.  

d ballast 

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

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

 

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

 

tanpåliggande 
tparti 

 
tanpåliggande entréparti av betong. Insidan är klädd med 

970-talsvilla med gavelparti i mexitegel och träfasad på 

 
rupphusbebyggelse från 1970-talet. 

a med 

ålat 

enna typ av villa är vanlig in på 

D
kallad betongelement med frilagd ballast).  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pivåhängt fönster med utanpåliggande 
spröjs är en detalj som blivit vanligare. 
Här har en bortfallen spröjs avslöjat 
enkelheten hos det moderna fönstret.  
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Områdesindelning 
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