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

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

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

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

Södra Storgatan med sina karaktäristiska ekar och stenmurar

Gamla järnvägsbron över nissan 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stortorget mot sydöst 

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
 

Ängsgatan mot söder 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalenområdet, sett från parken österifrån 

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

 
 

Västergatan 3, fasad mot norr

Bygglovsritning 1916 (Kommunens arkiv) 

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

 

Detalj bild av fönster med utanpåliggande spröjs 

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bygglovsritningar (kommunens arkiv) 

Taktassar löper längs hela byggnaden och har utformats 
dekorativa.  
 

Cirkelformat fönster med 
blyinfattade krysspröjs, glasen 
är färgade.  
 

Till portomfattning har en röd kalksten använts. Den är 
huggen med en tandad mejsel i smygen och har en slipad 
yta med en bred pärlstav på yttersidan. Arbetet är av hög 
kvalitet. Dörren är av mörkt fernissat trä och har en rustik 
utformning med mindre rektangulära och utskjutande 
stycken. 
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Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden på Lindvägen 18 är mycket välbevarad och av hög kvalitet i såväl sin helhet som sina 
detaljer. Byggnaden utgör ett välbevarat och gott exempel på 1940-tals arkitektur där modernistiska 
och klassicistiska detaljer förenats med varandra på ett väl genomtänkt vis. Byggnaden bär därför idag 
ett såväl högt konstnärligt värde som ett högt arkitektoniskt värde.       
 
Sammantaget har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde. 
 
Rekommendationer för bevarande 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asken 11, Lindvägen 18 
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Lundegård 20, Södra Storgatan 28 
 

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

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

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

Östra fasaden 

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

 
 

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

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

 

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

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

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

 

Höjden 16 under fasadrenovering 2008 (södra fasaden) 

Entré med återställda lövsågningsdetaljer (Återställd efter gamla foton)



Bebyggelseinventering 2008  Sidan 73 av 141 

Höjden 17, Södra Storgatan 26 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 

Detaljbild av kopparhandtaget till entrédörren 
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Fasad mot söder 

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

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

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

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

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

(tex takmaterial, dörrar, fönster).  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasad mot Köpmangatan

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

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

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

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

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

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Apotekarbostaden, fasad mot Öster (Södra Storgatan) 

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

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

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

 

Detaljbild av takgesimsen med tandsnitt på den norra flygeln  

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

 
 
Rekommendationer för bevarande 

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

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

 

 
 
 
 
 

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

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

Fasad mot Södra Storgatan 

Detaljbild av takgesims och dekorband 

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

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

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

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

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

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

• Bevara entrépartiet med pelarna och det utskjutande taket 

 

 

 
 

Folketshus, fasad mot öster 

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

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

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

 
 
 

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

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

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

Butikslokal från 1867 
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Gislow 2, Danska vägen 10 
 
Mangårdsbyggnaden och ekonomibyggnaden på 
framsidan är uppförda kring 1860 och tillhörde på 
den tiden J R Lomell. Lomell hade ett färgeri nere 
vid Nissan och ekonomibyggnaden är hans 
garnbod där han lämnade ut ull för spinning och 
tog emot garn. (Ullstad 1984) 1889 överlät 
Lomell sin verksamhet till Carl Gislow (Larsson 
1984). Förmodligen ingick även fastigheten i det 
köpet. Klart är i alla fall att Gislow bodde där 
(Sjökvist 1993).  
Byggnaden är ett timmerhus och sockeln är av 
sten. Fasaden är klädd med träpanel och taket med 
betongtegel. Fönstren på första våningen är i två 
lufter med tre rutor i varje och högt satt tvärkors. 
Fönstren har en gedigen omfattning. Andra 
våningens mezzaninfönster är krysspröjsade. 
Längs takfoten går en takgesims som viker runt 
knuten i hörnen och markerar knuten.  
På framsidan finns en stor glasveranda som 
förmodligen tillkommit kring sekelskiftet 1900 
och sedan byggts om 1937. På baksidan finns en 
tillbyggnad i en våning från 1965 som gör att 
själva byggnaden blir L-formad. Idag ägs huset av 
Gislaveds kommun som bedriver vårdverksamhet 
i byggnaden. 
 
 
Kulturhistoriska kommentarer 
 
Byggnaden har ett byggnadshistoriskt värde som 
ett av de äldsta kvarvarande husen i Gislaveds tätort. Därtill kan 
man tala om ett samhällshistoriskt värde, både som en bevarad 
högre ståndsmiljö från 1800-talet, men också genom sin placering: 
I anslutning till den boendes verksamhet. Eftersom huset varit 
bostadshus åt en av Gislaveds Gummifabriks grundare har huset 
dessutom ett visst personhistoriskt värde. Glasverandan på 
framsidan är så pass ålderdomlig och dessutom välgjord att den 
blivit en del av husets karaktär, alla hus i tätorten av den här typen 
har liknande tillbyggnader. Baksidans tillbyggnad drar däremot 
ner värdet åtskilligt. 
 
Riktlinjer för bevarande 

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

 

Mangårdsbyggnadens framsida 

Baksidan och husets tillbyggnad 

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

 Stadshotellet, norra fasaden  

Stadshotellet, västra fasaden mot Södra Storgatan 

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

• Inget utöver 3 kap 12 § PBL. 
 
 
 
 
 

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

Johan Orreskolan, fasad mot öster

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

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

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

 
 

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

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

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

Kommunhusets södra fasad 

Detaljbild av fasadelement 
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Kyrkan 1, Norra Storgatan 7 

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

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

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

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

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

Fasad mot söder, notera korets ovanliga placering mot väster


