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INLEDNING
På uppdrag av Åmåls kommun har Älvsborgs Länsmuseum under 1997-98 gjort en
totalinventering av byggnadsbeståndet i Åmål centrum som resulterat i en kulturhistorisk
byggnadsinventering. Fältarbetet och sammanställning av detta har utförts av antikvarie
Mats Ronnevik, Älvsborgs Länsmuseum. Rapportsammanställning har utförts av Laila
Nilsson, Bygg- och miljökontoret, Åmåls kommun.
Byggnadsinventeringen är en revidering och komplettering av Länsmuseets Kulturhistoriska utredning 18, 1977, den del som berör stadskärnan i Åmål.
I den kommunala planeringen är en kulturhistorisk byggnadsinventering nödvändig som
underlag för att möjliggöra avgränsning av områden för långsiktigt bevarande och redovisning av särskilt skyddsvärda byggnader och miljöer.
1997 års kulturhistoriska inventering utgör ett viktigt underlag för pågående arbete med en
fördjupad översiktsplan för Åmåls centrum i vilken ett av de övergripande syftena är att redovisa strategier för att säkerställa långsiktig utveckling av de kulturhistoriska bebyggelsevärdena.
Vidare är målsättningen med inventeringen att myndigheter och invånare i kommunen skall få
en bättre kunskap om vilka kulturhistoriskt intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer som
finns i centrala staden. Rapporten utgör ett viktigt kunskapsunderlag att använda i det dagliga
kommunala arbetet med bland annat plan- och bygglovsärenden.
Genom rapporten bör kunskap kunna spridas om det värdefulla kulturarv som vår byggnadskultur utgör och därigenom öka intresset bland tjänstemän, förtroendevalda och allmänhet för
aktiva insatser till bebyggelsens bevarande. Utan en intresserad och engagerad fastighetsägare
blir inga byggnader bevarade.
1997 års inventering avgränsas till i stora drag ”Åmål mellan järnvägarna”. Det vill säga från
järnvägens omgivning i norr till hamnspåret i södra stadsdelen. Utredningsområdet sammanfaller i stort med riksintresseområdet för kulturminnesvården.
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Byggnader på 192 fastigheter i centrum har inventerats varav 103 fastigheter har byggnader
som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla. I 1997 års inventering har ytterligare 41
byggnader klassats som värdefulla jämfört med 1977.
De mest värdefulla byggnaderna i centrum , 10 st, är redan idag byggnadsminnen och bevarandet är säkerställt. Däremot saknar flertalet av övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader skydd. För kulturhistorisk utvärdering av byggnadsbeståndet i övriga delar av tätorten
samt i hela kommunen hänvisas till den kulturhistoriska inventeringen från 1977.
För centrum anges i översiktsplanen att en fördjupad översikts skall utarbetas. Program för
fördjupad översiktsplan för centrum har utarbetats och godkänts av kommunstyrelsen den
13 maj 1996. Den fördjupade översiktsplanen för Åmåls centrum kommer att inriktas
på följande fyra delområden:
-

Bevarande av kulturhistoriska miljöer
Grönplan, inventering av grönytor och vegetation
Trafik/parkering
Livet i staden

I det fördjupade översiktsplanearbetet skall all värdefull bebyggelse och miljöer inom
riksintresseområdet för kulturminnesvården säkerställas.
Föreliggande kulturhistoriska revidering är alltså en av fyra delområden i den fördjupade
översiktsplanen för Åmåls centrum.

KULTURHISTORISKT VÄRDE, URVALSKRITERIER
Kulturhistoriskt värde inbegriper flera olika och ofta samverkande delvärden som kan tillmätas
en byggnad eller en miljö. De kulturhistoriska värdena är i hög grad kvalitativa och därmed
också ibland mer svårdefinierade än rena s k nyttovärden. Som grundläggande kulturhistoriska
värden kan man se kunskaps- eller dokumentationsvärden och upplevelsevärden.
Kunskaps- eller dokumentärvärden är de värden som gör att bebyggelsen berättar något
om sin tid. De kan t ex berätta om näringsliv, samhällsmiljö, byggnads- eller bostadsskick,
arbetsförhållanden, sociala villkor, eller estetiska ideal. Genom att bebyggelsen bevaras ger
den oss en möjlighet att förstå något om vår historia.
Upplevelsevärden är de värden som skapar upplevelser hos betraktaren eller brukaren. Det
kan t ex vara det arkitektoniska eller konstnärliga uttrycket, en enhetlig och harmonisk miljö,
patinan som förmedlar åldrande och tid, eller de identitets- och symbolvärden som kan finnas
hos bebyggelsen.
Värden som förstärker de grundläggande värdena är autenciteten (ursprungligheten hos
bebyggelsen) och det pedagogiska värdet (tydlighet och förstålighet) Dessutom har
sällsynthet och representativitet ur såväl nationellt, regionalt och lokalt perspektiv stor
betydelse.
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Kulturhistoriskt värde utgörs inte bara av enstaka byggnader utan kan bestå av sammanhängande miljöer, där byggnader tillsammans med annat bildar en helhet. I den kulturhistoriska bedömningen bör även inbegripas t ex bebyggelsens placering, vägsträckningar,
hägnader och omgivande kulturlandskap. En välbevarad helhetsmiljö har större kulturhistoriskt värde än en enstaka byggnad ryckt ur sitt sammanhang.
Det kulturhistoriska värdet används som motiv för att välja ut bebyggelse som det är angeläget
att bevara. Det urval byggnader och miljöer som redovisas i denna rapport är den bebyggelse i
centrala Åmål som tillmäts ett kulturhistoriskt värde. Det kulturhistoriska värdet bör användas
som vägledning vid bevarandet.
Av stor betydelse för det kulturhistoriska värdet och som urvalskriterie i en byggnadsinventering av detta slag är byggnadernas ursprunglighet. I det konkreta arbetet bedöms exteriöra
byggnadsdelar som sockel, fasad, dörrar, fönster, tak, skorsten mm samt övriga detaljer som
arkitektonisk utsmyckning. Till detta kommer så miljövärdet, avseende byggnadernas tomtmark och som del av den omgivande stadsbilden. Urvalet av de redovisade fastigheterna
baseras alltså på en sammanhängande helhet av flera olika kulturhistoriska delvärden.

BYGGANDSTRADITION OCH BYGGNADSVÅRD
Det finns bara ett sätt att bevara den svenska byggnadstraditionen: att varsamt och väl ta hand
om våra äldre hus. De kan sedan i sin tur tjäna som inspiration och förebilder för det vi bygger
nytt nu och i framtiden.
Mycket av den äldre bebyggelsen är förvanskad så att dess värde såväl kulturhistoriskt som
arkitektoniskt är utarmat. De välbevarade hus vi har kvar blir därigenom alltmer värdefulla
för varje år som går.
Våra hus skiljer sig mycket åt. Nästan varje landskap har sin lokala byggnadskultur. Trots att
husen är så olika kan de flesta av oss mycket väl skilja på nytt och gammalt, äkta och förfalskat, rätt och fel. Att se, känna och uppleva detta är en sak, men att lyckas bibehålla det
genuina när vi underhåller och rustar upp är något annat.
Tyvärr kan vi inte förvänta oss att i byggvaruhusen, färghandeln eller i snickerifabrikernas kataloger finna alla de material som är typiska för äldre byggnader. Att hitta rätt i djungeln av nya
material och metoder som marknadsförs idag kräver kunskap, envishet och målmedvetenhet.
Den bästa kunskapskällan är det välbevarade och oförstörda huset. Genom att jämföra och
betrakta hus av samma sort och ålder, som det vi själva är satta att vårda, kan vi lära mer än
vad böcker och faktablad kan förmedla. God byggnadsvård kräver kunskap både om det enskilda huset och om byggnadstraditionen i den trakt där huset är beläget.
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Grund och stomme
Gamla byggnader är oftast mycket solida trots att de inte i tekniskt avseende fungerar på samma
sätt som nya. Våra timmerhus är de bästa exemplen på detta. Trots enkel grundläggning och med
dagens mått mätt inte särskilt välisolerade väggar är de utmärkta hus från både stabilitets, och
energisynpunkt. En enkel murad stenfot kan fungera mycket bättre än en stel betonggrund, en tät
panelad timmervägg är trots sin måttliga tjocklek både värmelagrande och isolerande.
Grundläggning och stomkonstruktion hör oskiljaktligt samman.
Sättningar i mark och grund fortplantar sig upp genom stommen för att klinga ut någonstans i
taknocken. Skeva golv, veckade tapeter och svårstängda dörrar stöter man ofta på i gamla hus. I
trähus är detta något som man i viss utsträckning får leva med, i murade hus kan en
grundförstärkning i enstaka fall vara en nödvändighet.
Varje tid och plats har haft sin byggnadsteknik. Liggtimmerväggen har dominerat i norr och i
mellersta Sverige medan skiftesverk och korsvirke varit vanligt i landets södra delar. Murade hus
av tegel har framfört allt hört stads- och herrgårdskulturen till. Stående timmer stolpverk,
plankväggar och regelstommar har under 1900-talet efterträtt de äldre konstruktionerna.
När vi idag tar hand om de äldre husen måste vi utgå från den teknik med vilken de byggdes.
Husen måste tillåtas röra sig så som de alltid har gjort. Vi kan inte tilläggsisolera vare sig utvändigt eller invändigt utan att riskera att skada huset både tekniskt och
estetiskt.
Fasadens material
Husets fasad avspeglar de material som använts till dess stomme. Timmerhuset hade
ursprungligen de bilade stockarna som fasadmaterial; i senare tid kläddes de med stående
brädpanel eller puts för att likna ett hus i sten. Det murade huset av sten eller tegel putsades
och kalkfärgsmålades för att efterlikna ännu äldre stenmaterial. Både sten och tegel kunde i
sig själv utgöra fasadmaterial. Resvirkes, plank- och regelstommen kläddes ofta med hyvlad
brädpanel, men kunde också reveteras för att imitera stenhusets rustika utseende.
1900-talets byggande har i allt högre grad kommit att karaktäriseras av att stomkonstruktion
och fasadmaterial är två skilda ting. Idag är det som ser ut som tegelhus bara ett yttre skal,
utan bärande funktion. På samma sätt anger inte en träpanel på något sätt hur huset är uppfört,
den kan mycket väl klä en stomme av lättbetong.
Fasadens material kan ha förändrats genom åren. Det reveterade timmerhuset kan tidigare ha
haft en stående brädpanel med locklister, men ursprungligen stått som ett rödmålat timmerhus.
Vi en upprustning bör man då i regel utgå från det nuvarande utseendet och först i andra hand
överväga ett återställande till ett äldre utseende. Behåll framför allt detaljrikedomen;
snickarglädjen i fönsteromfattningar, verandor och räcken är en del av husets fasad som nästan
alltid är av värde att bevara även om de inte tillhör husets äldsta utseende.
Tak och takmaterial
Husets viktigaste uppgift år att ge oss tak över huvudet, men ett välskött tak är också nödvändigt
för att skydda huset i sig.
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I vår svenska byggnadstradition har många olika takmaterial använts. De äldsta - vass och halm,
torv och näver, spån och bräder, stenflis och skiffer – är idag närmast historiska företeelser och
just därför så viktiga att värna om där de ännu finns kvar.
Tegel är fortfarande det vanligaste takmaterialet på äldre bostadshus och på landsbygdens uthus.
Det är ett material med lång livslängd och ett vackert åldrande. Ersätt aldrig ett tegeltak med
tegelimiterande plåt eller betong.
Plåt har under 1900-talet blivit ett vanligt takmaterial på alla typer av hus. Det äldre plåttaket har
med sina mindre plåtformat och sin detaljrikedom en helt annan karaktär än det moderna
plastbelagda plåttaket som lagts med stora fladdrande plåtband. Det är viktigt att utgå från det
äldre plåttakets utseende när man strävar efter att bevara en äldre byggnads karaktär.
Behåll det takmaterial som huset har och var skeptisk mot reklam för nya s k underhållsfria
material. Ett tak är aldrig helt underhållsfritt.
Fönster och ytterdörrar
Fönster har sin främsta uppgift att släppa in dagsljus, men har i alla äldre hus också tjänst som
vädringslucka. Dörren är husets öppning för människor, varor och möbler. Men fönster och
ytterdörrar är också de viktigast arkitektoniska elementen i de flesta byggnader. Deras placering
och proportionering, dimensionering och detaljutförande är av avgörande betydelse för husets
karaktär och berättar dess historia. Respekterar vi huset och vill bevara det oförstört är fönstren
och dörrarna detaljer som vi först i yttersta nödfall skall förändra.
Nästan alltid kan gamla fönster med ganska små medel repareras ock kompletteras så att de
fungerar lika bra som nya. Är reparation en omöjlighet eller har fönstren redan bytts ut kan man
alltid tillverka nya kopior efter originalen.
Försök inte hitta färdiga standardfönster till en äldre byggnad, det är dömt att misslyckas.
Finsnickaren och mindre snickerier är de som man i första hand skall vända sig till om man vill
tillverka fönster och dörrar i originalutförande. Låt snickaren arbeta efter en tillvaratagen förlaga.
Se till att virkeskvalitet och hopfogning är densamma som i originalet. Återanvänd
originalbeslag eller skaffa nya av samma typ som de ursprungliga. Godtag inga onödiga
eftergifter, det finns ingen anledning till det.
Invändiga snickerier
Snickerier kan ofta betraktas som antikviteter. Fram till för ca 100 år sedan tillverkades de helt
för hand, oftast av en lokal snickare. Varje hyveldrag, varje profil bär spår av ett unikt verktyg.
Snickerierna är tidsdokument. Genom att deras utformning skiftat med tiden är de en
utgångspunkt vid datering av en byggnad. Snickerierna vittnar därför också om var och när en
förändring skett.
Snickeriernas profilering, sammansättning och storlekförhållande ger inte bara en tidsangivelse
utan avspeglar även lokal tradition och husägarens sociala status. De smidda beslagen och
kammarlåsen är prov på ett hantverk som vi helt saknar idag.
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Att ersätta originalsnickerier med nytillverkade ”likvärdiga” är närmast en omöjlighet, det
hantverket skulle bli mycket kostsamt idag. Gamla snickerier bör istället repareras och
kompletteras på samma sätt som gamla möbler men utan strävan till ytlig perfektionism. Slitage
och smärre skavanker hör till ett äldre hus och är en del av det som skiljer gammalt från nytt.
Vid förändringar i gamla hus ångrar man oftare att man gjort för mycket än tvärt om. Även de
tidiga 1900-talets snickerier är tillverkade med en omsorg och detaljrikedom som vi sällan finner
idag. Spara och återanvänd därför alla äldre snickerier, släng aldrig ett originalfoder, ett gammalt
smitt beslag eller en gedigen spegeldörr i en container.
Golv, väggar och tak
De invändiga ytskikten i ett gammalt hus har ofta en karaktär som inte går att återskapa med
moderna material. Lutande golv, skeva väggar och nedböjda tak hör också till sådant som ger
stämning och en upplevelse av ålder och historisk äkthet. Genom att bevara allt detta blir det
också mycket billigare att rusta upp ett gammalt hus.
De gamla golven av gran eller furu kan variera från kraftiga breda plankgolv till smala spontade
brädgolv tänkta som underlag för korkmattor. De kan vara obehandlade skurgolv, fernissande
oljemålade eller som idag ofta plastlackade. Har man kvar obehandlade skurgolv bör man
behålla dem obehandlade. Ett skurgolv är lättare att sköta än man tror och förlorar sin skönhet
om det lackas.
Gamla väggar kan ha s k lerklining, kalkputs eller papp som underlag för tapeter; i många fall
duger ett sådant underlag fortfarande bra efter reparation av skador. Vill man klä väggarna med
skivmaterial är det viktigt att man väljer tunna skivor som kan följa väggarnas ojämnheter – då
behöver man inte heller lossa och flytta ut foder och socklar.
Ta vara på prover av de tapeter eller den limfärgsmålning som tidigare förekommit. Riv inte i
onödan bort tapeter, också kommande generationer bör få möjlighet att botanisera i husets
historia så som det avspeglar sig i de många tapetlagren och färgskikten.
Taken har ofta varit limfärgsmålande direkt på brädorna eller pappspända. Taklisterna kunde
vara enkla och ha form av en trekantslist eller ha en rikare profil. I de sena 1800-talets hus finns
ofta taklister av stuck. Även ett enkelt tak är viktigt för atomsfären i ett rum, värden som man går
minste om ifall man spikar upp plattor eller undertak.
Målning ute och inne
Både färgmaterial och färgsättning är en del av husets identitet och historia. Vid målningsarbeten
på och i ett gammalt hus bör man därför alltid i första hand välja de färgtyper och utgår från den
färgsättning som hör ihop med husets gestaltning. Framför allt vid utvändigt måleri är det ut
teknisk synvinkel det ena rätta. Hus som utvändigt målats med slamfärg eller linoljefärg bör helst
målas om med samma material. De traditionella färgtyperna är också de billigaste.
Rödfärg är oöverträffad när det gäller pris, hållbarhet och enkelt underhåll. Det är också det
material som fasaden mår bäst av. Kalkfärg är enkelt, billigt och vackert att måla med när man
väl lärt sig principerna. Linoljefärg är överlägsen alla andra färger vid målning av fönster och
andra utsatta utvändiga snickerier.
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Invändigt är både limfärg, kalkfärg, linoljefärg och tempera vackra och lätta att måla med. De är
dessutom de mest arbetsmiljövänliga färgerna. Linoljefärg kan användas med mycket litet tillsats
av lösningsmedel, medan limfärg och tempera är fullkomligt ofarliga. Alla dessa färger finns
fortfarande att tillgå. Det är emellertid inte de färger som färghandeln i första hand försöker sälja.
Stå på er i färgaffären. Läs mer i Riksantikvarieämbetets ”Byggnadsmåleri med traditionella
färgtyper”.
El, värme och vatten
Ännu för hundra år sedan var skostensstocken och eldstaden det som skilde ett bostadshus från
ett uthus, men även bastun, bagarstugan och smedjan hade skorsten i äldre tid. Spisen var hjärtat
i det enkla torpet. Elden gav värme men var också den främsta belysningskällan. Över elden
tillagades maten och värmdes vattnet. Skorstensstocken var dessutom dåtidens ventilationskanal.
El, vattenledning och centralvärme var ännu inte något problem.
När elektriciteten kom ersattes den först fotogen som belysningskälla men kom senare även att
ersätta järnspisens ved. På ett självklart och föga störande sätt kunde elledningar dras och
strömbrytare och kontakter monteras längs dörrfoder och golvsocklar.
När vatten och avlopp drogs in i husen blev ingreppen större. Läckande rör har gett rötskador av
ett slag som husen tidigare varit förskonande ifrån. Med viss svårighet har toaletter och badrum
kunnat installeras.
Med moderna uppvärmningssystem kom den stora förändringen, spisar och kakelugnar blev
överflödiga både vid ny- och ombyggnad. Ventilationsgallret vid skorstensstocken blev ett
rudiment av kakelugnen. Radiatorn under fönstret blev ett nytt, oskönt men bekvämt inslag.
När vi idag tar hand om äldre hus bör vi ta lärdom av detta. Elledningar behöver inte bilas in i
tomrör. Vatten och avlopp måste installeras så att framtida skador kan minimeras. Alla rör och
installationer bör vara lätt åtkomliga för inspektion och reparation. Kakelugnar och spislar bör
alltid bevaras och radiator kan installeras med minimala ingrepp. Diskutera alltid noga med
elektrikern och rörinstallatören hur ledningsdragningarna skall göras för att bli så skonsamma
och diskreta som möjligt.
Trädgård och uthus
Husets omgivande miljö är lika viktig att ta vara på som huset självt. Torpet, villan och huset i
staden skiljer sig här helt åt. Förutsättningarna har varierat i olika delar av landet och beroende
på typen av byggnad. I skärgården har husen legat tätt på kala bergsknallar, på slättbygden har
husen hamnat ensamma omgivna av åkrar. De större gårdarna med sina kringbyggda gårdsplaner bestod av många hus, till skillnad från torp och senare egnahemshus och villor med sina
allt färre och mindre uthus. Dagens villor frankeras ju på sin höjd av ett garage.
Trädgården hade förr en mycket större betydelse för produktion av hushållets behov av
rotfrukter, grönsaker, bär och frukt, men även den enklare trädgården kunde ha blomsterrabatter
och en prydlig grusgång bara för nöjes skull.
I vår rationella tid är det lätt att se de gamla förfallna uthusen som överflödiga, att besväras av de
svårskötta grusgångarna, de arbetskrävande rabatterna och trädgårdslanden. Alltför ofta river vi
uthusen, hugger ner vård- och fruktträd bara för att de ser lite illa medfarna ut. Men ett träd och
ett gammalt uthus kan vara en stor tillgång för miljön och trevnaden. Den charm som det åldrade
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uthuset och det gamla trädet har kan man inte ersätta med en nybyggd friggebod och ett
nyplanterat träd.
Att varsamt bevara bostadshusets närmiljö är lika viktigt och minst lika intressant som att ta
hand om själva huset.
Ekonomi och lagar
Att vår gemensamma kulturmiljö vårdas så att den även för framtidens generationer skall
kunna berätta om gånga tiders byggnadsskick och levnadsformer är något som stöds och
bevakas av såväl lokala som centrala myndigheter.
Det är inte lätt ens för den invigde att följa med i de förändringar som sker i bidragssystem.
Lagar och förordningar. Men grundprincipen är ganska enkel; husen och miljöer av
kulturhistoriskt värde får man inte hantera hur som helst, i gengäld har man vissa möjligheter
att få fördelaktiga lån, bidrag och rådgivningshjälp.
Har man ett gammalt hus kan man alltid vända sig till länsmuseum och dess byggnadsantikvarie, eller till kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen när det gäller lån och bidrag. Kommunens byggnadsansvariga kan ofta ge hjälp och känner till vad som gäller i kommunen.
Att få hjälp av myndigheter kan ta tid och vara mycket tålamodsprövande, särkskilt om man,
som de flesta, tar kontakt just när byggsäsongen tar fart på våren. Det finns alltid hjälp att få
när man har ett gammalt hus, med huvudprincipen är att man måste ta den tid på sig som krävs
för kloka beslut. Det gäller även kontakter med myndigheter.
Kunskap – en rikedom
Att rätt vårda, bevara och förbättra gamla hus kräver särskilda kunskaper som gångna tiders
material, konstruktioner och hantverksteknik.
En första viktig kunskapskälla är huset självt med sitt ursprung, tillägg och förändringar under
tidens lopp. Jämförelser med liknande hus från samma tid och miljö ger också kunskap. En
annan viktig källa till kunskap är böcker och tidskrifter om byggnadsvård. Böcker med
grundläggande fakta finns ofta både på bibliotek och bokhandeln. Riksantikvarieämbetet och
länsmuseerna har litteraturanvisningar.
Olika arkiv kan innehålla kunskap om enskilda hus och miljöer. Att använda dem kräver tid
och ansträngning, men kan vara mycket givande. Viktiga källor är te x byggnadsnämndens
arkiv, lantmäteriets arkiv och brandstodsbolagens gamla handlingar.
Det finns mycket mer kunskap om byggnadstraditioner, material och gamla hantverkstekniker
än man tror. Problemet är ofta att finna just den information, man söker. Byggnadsvård Nääs
har tagit datateknologin i sin tjänst för att samla in och systematisera kunskap om hantverk.
Databasen med inriktning på byggnadsvård gör det möjligt att ge upplysningar om böcker,
tidskrifter, hantverkare, material och försäljningsställes utifrån frågeställarens egna önskemål.
Hantverksbiblioteket samarbetar med andra bibliotek och kan söka i främmande databaser.
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ÅMÅLS STAD – en historisk översikt

1750 års karta över stadens planlagda område

Åmål erhöll sina stadsprivilegier 1643 av Drottning Kristinas förmyndarregering. En viktig
orsak till stadens grundläggning var strävan att motverka landköp och traktens omfattande
timmerexport till Norge. Även järnfrakterna mellan Bergslagen och de dalsländska järnbruken och vidarebefordran av stångjärn till Göteborg var betydelsefulla faktorer vid
uppkomsten av Åmåls stad.
Området vid nuvarande Åmålsåns mynning var tidigt en viktig handels- och marknadsplats,
kallad Åmula backe. Platsens betydelse framgår av att en kyrka uppfördes vid åmynningen
troligen redan på 1200- talet.
Trakten tillhörde vid denna tid biskopssätet i Skara. Första gången namnet Åmål förekommer
i skriftliga handlingar är 1312, då biskop Brynolf i Skara utfärdar ett brev från ”Ömordh”.
1500-1600-talet
På 1500-talet omnämns Åmål som hamn, av en historieskrivare, men någon större betydelse
hade troligtvis inte platsen. På karta upprättad vid början av 1600-talet över Götaland benämns
Åmål på samma sätt som de övriga landsbygdssocknarna.
Landköp
Enligt 1600-talets ekonomiska åskådning var all handel på landsbygden s.k. landköp ”af ondo”
och förbjudet av kronan. All handel måste i princip ske i städerna eller på speciella marknadsplatser. Befolkningen på landsbygden var tvungen att färdas långa vägar för att avyttra sina
produkter i närmaste stad. Städerna var omgivna av höga staket försedda med tullportar där alla
införda varor belades med tull, den s.k. lilla tullen. Även hantverk och industri var i princip
förbehållna städerna.
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Handelsområden
Landsbygden var vid denna tid uppdelad i stora handelsområden som tillhörde städerna.
Följden av dessa förordningar blev att nya städer anlades i de landsändar, där avståndet
mellan de redan befintliga städer var allt för stort. Allteftersom fler städer anlades kring
Vänern uppdelades dessa handelsområden och konkurrensen om dem blev allt hårdare.
Ofta var områdenas gränser oklara. Detta gav upphov till ständiga tvister.
Långt fram på 1600-talet saknade grevskapet Dalsland stad. Vid 1500-talets mitt tillhörde
Åmålstrakten Lidköpings handelsområde. Då Brätte stad, föregångare till Vänersborg, erhöll
stadsprivilegier på 1590-talet kom Åmålstrakten att höra hit. Dalborna bedrev vid denna tid en
omfattande köpenskap på de marknader som hölls vid de gamla marknadsplatserna vid Åmula
backe, Dalbergså och Knusesund, där Säffle nu är beläget. Bönderna i Dalsland ansåg att det
var för långt att fara till Brätte. I stället köpte de i stor utsträckning norska varor som insmugglades och såldes av kringresande handelsmän.
Stadsprivilegier
Enligt handelsavtal bedrevs även legal handel med Norge fastställd i ett flertal traktat. Vid
sekelskiftet 1600 var timmerhandeln av stor betydelse för Dalsland och marknaden dominerades
av norska uppköpare. Kronan betraktade dessa förhållanden med stort missnöje. Att helt stoppa
handeln med Norge var omöjligt dels p.g.a. traktaten dels p.g.a. de oroliga gränsförhållandena.
Det bästa motmedlet ansåg man istället vara att anlägga en stad i västra Värmland eller på Dal.
Läget vid Åmålsåns mynning befanns lämpligt. Här hade sedan gammalt funnits en viktig
marknadsplats belägen mellan Brätte och Karlstad. Genom att anlägga en stad vid Åmålsåns
mynning och en vid Bro, nuvarande Kristinehamn, skulle Vänern bli omgiven av städer som
kunde behärska bakomliggande uppland och även tjäna som merkantila förposter till Göteborg.
Brättes borgerskap sökte dock på alla sätt att motarbeta förslaget om en stad vid Åmålsåns
mynning, då den nya staden skulle komma att bli ett hinder för Brättes utveckling. Statsmakterna
hade emellertid en motsatt uppfattning och den 1 april 1643 utfärdades Åmåls stadsprivilegier.
De stadsfästes den 18 januari 1646 av drottning Kristina.
Åmåls grundläggning
Den nya staden förlades till hemmanen Åmåls stom och Åmåls by som framvuxit invid
åmynningen. Vid denna plats låg medeltidskyrkan. Staden erhöll ”till sin nödtorft några vissa
ägor” nämligen ett skattehemman Näs, en fjärdedels skattehemman Mörtebol, ett kronohemman
Åmåls stom och Skedvik, ett halvt kronohemman Hanebol samt ett hemman Rösen och Åmåls
by.
Kronan sökte med olika medel att uppmuntra en bosättning i den nygrundade staden. De som där
etablerades sig befriades från den ”lilla tullen” i sex år samt en del andra pålagor. Konkurrensen
om borgerskapet var hård. Förutom Åmål hade två andra städer grundats vi Vänern, nämligen
Kristinehamn och Vänersborg. Därtill kom att Göteborg var stadd i kraftig tillväxt.
För att öka Åmåls inkomster medgavs staden rätt i privilegiebrevet att upprätta en våg vid
hamnen. Alla varor som infördes till staden skulle där vägas och betalas med vågpengar. För att
man skulle kunna koncentrera all handel till Åmål avlystes också alla marknader som tidigare
hållits i den omkringliggande bygden. I fortsättningen skulle dessa äga rum i staden, på
fastställda tider. Åmåls handelsområde kom att sträcka sig ungefär mellan
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Upperudsälven och Byälvens vattensystem. Området var inte officiellt erkänt, vilket ledde till
ständiga tvister med grannstäderna Brätte och Karlstad.
Stadsplan
Vid Åmåls grundläggning erhöll staden den för tiden typiska rätvinkliga stadsplanen med
rektangulära kvarter skilda åt av gator som skar varandra i nittio graders vinkel. Staden omgavs
av ett staket med två stadsportar där den ”lilla tullen” upptogs.
Näringsliv
Under de första årtiondena livnärde sig invånarna huvudsakligen av jordbruk, boskapsskötsel
och fiske. Åmål hade vid denna tid mer karaktär av by med stadsrättigheter än stad. Snart blev
dock timmerhandeln med Norge borgarnas viktigaste inkomstkälla men även andra frakter kom
att få stor betydelse.
Sedan gammalt var boskapsskötseln en viktig näringskälla i Dalsland och genom oxdrifterna
därifrån försågs Bergslagen med kött. I utbyte fick man tackjärn som via Karlstad och
Kristinehamn forslades över Vänern till Åmål och vidare till de dalsländska bruken. Därifrån
fraktades stångjärnet åter till staden. Därifrån fördes det vidare med skutor till Vänerns sydspets
för vidarebefordran till Göteborg. På återvägen var skutorna lastade med sill, salt och andra
förnödenheter som borgarna sålde vidare till landsbygdens befolkning.
Oxarna fraktades även till Mariestad och Lidköping, där man erhöll spannmål i utbyte.
Utvecklingen medförde så småningom en specialisering inom näringslivet. Vid 1700-talets
början dominerades det helt av Vänerfraktfarten. För dessa intressen fick stadens hantverk stå
tillbaka och hindrades länge i sin utveckling.
Krigshärjningar
Åmåls stad blev under sina första trettiosex år plundrad och bränd tre gånger, under den s.k.
Hannibalsfejden 1645 och under Gyldenlövefejden 1675 och 1679. Dessa händelser medförde
att så gott som all nyinflyttning till Åmål upphörde.

Byälvshandeln
Borgarna i Åmål sökte vid ett flertal tillfällen tillstånd hos regeringen att få flytta staden till
Byälvens utlopp. Deras ansökan motiverades med att Åmål helt misslyckats med att konkurrera ut Norges timmerhandel på Dal. I stället hade norrmännen trängt ända fram till Åmåls
omgivningar med sin handel och slutit avtal med bönderna om träleveranser. Åmålsborgarna
inriktade sig i stället på att få monopol på byälvshandeln, vilket tidigare delats med Vänersborg
och Karlstad.
Byälven hade under 1600-talet fått en allt större betydelse som viktig handelsled. Området vid
mynningen hade utvecklats från en marknadsplats till en omlastningshamn för stångjärn,
Sveriges största exportartikel. Planerna på en flyttning framskred så långt att en ny stadsplan
upprättades 1681. Borgarnas anhållan avslogs dock av stadsmakterna som ansåg att en sådan
överflyttning skulle medföra att normännen helt återtog all handel på Dal. Förslaget
motarbetades även av Karlstads borgerskap, som inte ville förlora sin andel av inkomsterna vid
Byälven.
Borgarna i Åmål och Karlstad gjorde många misslyckade försök att få Kungl. Maj:t att fastslå en
gräns mellan handelsområdena. 1722 ingick de dock en förlikning som avslutade bägges planer
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på en monopolisering av byälvshandeln. Kompromissen syftade till en någorlunda likvärdig
fördelning av handeln, men genom Åmåls centrala läge blev dess villkor fördelaktigare. På
1730-talet erhöll staden också tillstånd att uppsätta en våg vid älvmynningen. Detta bidrog till
att Åmål fick en dominerande ställning vid Byälven. Dessutom erhöll man monopol på utskeppningen av järn utmed hela nordvästra Vänern.
Den närmaste perioden i Åmåls historia kännetecknas av stridigheter mellan stadens borgerskap och köpmännen i de kringliggande städerna, framförallt Vänersborg och Karlstad. Dessa
försökte på alla sätt hindra Åmåls utveckling och anhöll upprepade gånger om att få dess
stadsrättigheter upphävda. Då Bohuslän blev svenskt 1658 fick Åmål ännu en konkurrent i
Uddevalla som snart skaffade sig stora förmåner på Åmåls bekostnad.
Ny kyrkobyggnad
År 1655 blev Åmål egen församling från att tidigare ha varit annex till Edsleskog och 1666
uppfördes en ny stenkyrka med torn på platsen för den gamla medeltidskyrkan.
Industrianläggningar
På 1650-talet började staden driva industrier i egen regi. Bergsbruk och stångjärnshammare
igångsättes, men måste snart läggas ned då de startats utan större sakkunskap och med dålig
planering.
Forsbacka järnbruk
Forsbacka järnbruk strax nordväst om staden var fullt utbyggt 1697. Detta försvagade ytterligare Åmåls handel. Bruket hade nämligen egen hamnplats i staden och fraktade sitt järn i
egna skutor från Bergslagen över Vänern. Brukspatronerna försökte även kringgå åliggandet
att väga det järn som in- och utskeppades. Allt fler bruk anlades i Åmålstrakten, men i takt
med järnhanteringens expansion minskade stadens handelsområde. Bruken var självständiga
ekonomiska enheter och som sådana oberoende av städerna. Genom stadsmakternas medgivande kunde de kringgå bestämmelserna om landköp varigenom Åmålsborgarna gick miste
om en stor varuförmedling.
1700-talet
Åmål var ännu en tämligen obetydlig ort. År 1720 hade staden 188 mantalsskrivna personer.
Stadens relativa välstånd grundade sig alltjämt på trähandeln, sjöfrakterna vid Byälven och på
järnhanteringen. Dessa näringsgrenar fortsatte att spela en betydande roll långt fram på 1760talet.
Ny ekonomisk politik
Den gamla merkantila ordningen med samhället väl indelat i stads- och landsbygdsnäringar
började under 1700-talets slut alltmer att luckras upp. Detta medförde att borgarna inte längre
hade något att falla tillbaka på då nya tider bröt in. Förordningarna om landsköp och böndernas
skyldighet att handla i uppstäderna började mjukas upp, vilket bidrog till att Åmåls handelsområde minskade avsevärt. Många dalbor började även att fara till Uddevalla med sina varor.
Även sjöfarten, som sedan länge varit en betydande näring drabbades då av en ny förordning
från 1788 gav bönderna rätt att själva frakta sina varor. Åmålsborgarna blev därigenom
tvungna att konkurrera även med böndernas fraktfart.
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1800-talet
Vid sekelskiftet 1800-talet fick trähandeln och sjöfrakten ett tillfälligt uppsving. Därefter
började diversehandeln att få allt större betydelse och handelsmännen kom snart att bli
stadens nya ledande samhällsklass. Handeln bestod huvudsakligen av minutaffärer, som
försåg den kringliggande bygden med nödvändiga varor. Hantverket gick påtagligt tillbaka
medan industrin utvecklades något.
Näringsfrihet 1846
Genom näringsfrihetsförordningen 1846 kom lanthandeln att öka kraftigt och borgarna förlorade ytterligare handelsområde. År 1849 upphävdes dessutom stadens rättigheter att uppbära
vågpengar.
Bergslagsbanan
Under 1870-talet anlades Bergslagsbanan, som förband Gävle och Bergslagens bruks- och
skogsbygder med Göteborg. Järnvägen drogs genom Åmål och staden lyckades även få
järnvägsstyrelsen att förlägga reparationsverkstad och lokstallar till Åmål. Denna
verkstadsindustri följdes snart av andra industrier. Under 1900-talet förbättrades
kommunikationerna ytterligare genom nya landsvägar och järnvägsförbindelsen mellan ÅmålÅrjäng, som invigdes 1928. Den nya djuphamnen togs i bruk 1932. De förbättrade
kommunikationerna och den nyinflyttning som industrietableringen medförde kom väsentligt
att stödja och bygga upp stadens näringsliv.

STADSPLANER

1686 års stadsplan
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Åmål erhöll vid sin grundläggning på 1640-talet den för tiden karaktäristiska rektangulära
stadsplanen, vilken stadens centrum fått behålla fram till idag. Stadsplanen upprättades år
1640 av Olof Hansson-Örnehufvud.
Den rektangulära stadsplanens form har anor från antiken och de romerska legionernas läger.
Denna plan, med rektangulära kvarter skilda av gator som skar varandra i 90 graders vinkel,
togs sedan upp under renässansen. Öppna platser tillkom genom att ett eller flera kvarter ej
bebyggdes.
I Åmål kunde man emellertid inte uppnå den eftersträvade fullkomliga likformigheten mellan
samtliga kvarter på grund av Åmålsåns sträckning i nord-väst, Kungsberget i söder och
strandlinjen utmed Vänern i öster. Man utformade därför en rektangulär plan med ån som
diagonal. Gatunätets medelpunkt lades vid åkröken, vid nuvarande Vågmästaregården.
Huvudaxeln i stadsplanen utgjordes av naturliga skäl av den gamla vägen mellan Vänersborg
och Karlstad. Den andra huvudgatan var Vänergatan, som troligen sträckte sig ner mot stranden
och lastkajen. Kvartersindelningen kom inte att gå ända fram till Vänerstranden, utan gränsade
till den nordsydlig linje dragen väster om nuvarande gamla kyrkogården.
Staden omgavs av stadsstaketet med två stadsportar, en i norr och en i söder samt med en grind
strax sydväst om kyrkan. Senare öppnades ytterligare en grind längs västra sidan. Enligt en
tomtindelning från slutet av 1600-talet var stadens kvarter indelade i 111 tomter, av vilka ungefär
en tredjedel var bebyggda. Flera tomter hade förblivit obebyggda sedan norrmännens
härjningståg på 1670-talet. Tomterna omfattade var och en cirka 450 kvadratmeter. Kvarteren
var i allmänhet kvadratiska och avdelade så att tomternas kortsidor vette mot gatan. Endast ett
litet antal kvarter, främst utmed Norra Långgatan, hade rektangulär form med genomgående
tomter. Kvarteren var oftast mycket tätt bebyggda, vilket innebar en påtaglig fara vid eldsvådor.
Bostadshusen vette mot gatan. Inne på gårdarna fanns stall, lador och förrådshus.
Waldenströmska gården, uppförd 1795 i kvarteret Liljan Mindre, är ett välbevarat exemplar på
denna gårdstyp.
De förnämsta bostadskvarteren var belägna mellan gamla torget och gamla kyrkan vid nuvarande
stadsparken. I dessa kvarter omgavs bostadshusen ofta av trädgårdar, till skillnad från övriga
kvarter inom staden. Ett representativt exempel på denna bebyggelse är Vågmästaregården,
uppförd 1714 av borgmästare Anders Åberg. På de öppna tomterna i rutnätsplanens mitt, vid
nuvarande torget och stadsparken, uppfördes rådhus och andra officiella byggnader.

1777-års stadsplan
Vid den stora branden 1777 eldhärjades 33 tomter
öster om ån och en tredjedel av stadens bebyggelse
ödelades.
Branden drabbade nuvarande kvarteren Kronan
Större, Kronan Mindre, Flaggan, Vimpeln samt
östra delarna av kvarteren Liljan Större och Liljan
Mindre. Endast nuvarande Vågmästaregården bevarades.
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1777-års stadsplan

Samma år som branden härjade, upprättade Magnus Beckman ett regleringsförslag till en ny
stadsplan, vilken fastställes av Gustav III den 21 november 1777.
Planen medförde en ny byggnadsordning som ” till förminskande af en uppkommande vådelds
kringspridande” förbjöd alltför tät bebyggelse. Vissa tomter samt delar av varje gård skulle
avdelas till trädgård eller kålgård.
Minskningen av tomtantalet utjämnades genom att stadsstaketet flyttades bortom Norra Åsen,
Kyrkoberget i norr och ner mot Örnäsvägen i söder. Enligt planen skulle även ett fyrkantigt torg
anläggas i kvarteret mellan Kungsgatan och ån söder om Mellanbron.
I planen reserverades också plats för en ny kyrka på höjden norr om ån nuvarande Kyrk-berget.
Den nya kyrkan stod klar år 1806. En ny kyrkogård planerades i området väster om kyrkan,
men anlades först på 1820-talet. Den äldre kyrkogården ämnade man under 1770-talet avstycka
till tomter, för att öka stadens bostadsyta. Denna avstyckning genomfördes dock aldrig. Däremot
förvandlades kyrkogården på 1820-talet till park, det s.k. ”Plantaget”, som senare givit namn åt
hela stadsdelen öster om ån.
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1846-års stadsplan
Under 1800-talet drabbades Åmål av ytterligare två förödande eldsvådor. År 1809 eldhärjades
20 byggnader söder om ån och 1846 förstördes 31 gårdar i stadens nordöstra del, mellan
Torggatan, Kungsgatan och Åmålsån. Efter branden 1846 upprättades en ny stadsplan av J M
Lagervall. Denna plan medförde en ny tomtreglering och en betydande utvidgning av stadens
västerut.

1846 års stadsplan

För att minska brandrisken uppfördes på 1840-talet en rad tvåvånings stenhus längs Kungsgatan. Stadens första stenhus uppfördes av handlare Borgstöm på tomt nr 2 i kvarteret
Telegrafen. I övrigt var stadsbebyggelsen uppförd i timmer, ibland inklädd med träpanel.
Med största säkerhet var byggnaderna ursprungligen rödfärgade. Genom centraldirigerade
påbud kom under 1800-talet de ljusa oljefärgerna att till stor del ersätta den röda slamfärgen.
Oljefärgerna var dock betydligt dyrare, varför man i första hand målande gatufasaderna,
medan gårdsfasaderna och uthusen förblev rödfärgade. Waldenströmska gården i kvarteret
Liljan Mindre är ett välbevarat exemplar på denna gårdstyp.
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1800-talets bebyggelse bestod i huvudsak av en- och tvåvånings bostads- och butiksfastigheter
med tät uthus- och gårdsbebyggelse.
Mot slutet av 1800-talet förtätades bebyggelsen väsentligt i kvarteren utmed torget och bildade
där helt slutna fasadlinjer.
1870-talet medförde en vändpunkt i stadens näringslov i samband med Bergslagsbanans
tillkomst. Järnvägen fick en svagt böjd sträckning genom stadens norra del, strax söder som
kyrkan, vilket fick stor betydelse för stadsbilden och den rutnätsplan som varit förhärskande
sedan stadens grundläggning. Sex stadsplanelagda och delvis helt utbyggda kvarter klövs och
erhöll en ny oregelbunden form.
Järnvägsstationen med tillhörande magasin uppfördes i stadens sydvästra utkant. Området
utvidgades norrut under 1880-talet i samband med att Bergslagsbanans reparationsverkstäder
och lokstallar förlades till Åmål. Byggandet av Bergslagsbanan medförde en rad nya
arbetstillfällen och ny bebyggelse började växa upp i närheten av järnvägsområdet.
1877-års stadsplan
År 1877 fastställdes en ny plan för ett mindre område söder om ån. Mindre områden med
egnahemsbebyggelse började vid denna tid växa upp.
År 1901 utbröt den mest förödande
eldsvådan i Åmåls historia, då stadens
centrala och mest tätbebyggda kvarter,
mellan Lunnegatan och Mellanbrogatan,
med 59 gårdar eldhärjades.
Branden upptäcktes strax före klockan två
på morgonen den 9 maj i ett uthus tillhörande den s k Vassbergska gården vid
Kyrkogatan i kv Viken. När elden genom
mycket intensivt släckningsarbete vid sextiden kunde anses begränsad, hade en yta
av 500 meters längd och 200 meters bredd
från sjön till stations- och verkstads-området härjats och brunnit så i grund, att man
endast vid eldens utkanter kunde bli varse
några förkolnade bjälkar eller dylikt.
Branden efterföljdes av en livlig nybyggnadsperiod, där nya stilideal helt
kom att förändra stadsbilden. Den
lågskaliga trädstadens bebyggelse
ersattes av trevånings stenhus. Redan
dagen efter branden började planeringen
för stadens återuppbyggnad och en
tomtregleringskommitté bildades.

Kvarter som eldhärjades 1901
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1901-års stadsplan
Återuppbyggandet efter branden reglerades genom 1901 års stadsplan, vilken upprättades
av stadsingenjören S. E. Bengtsson.
Den nya stadsplanen, som reglerade området norr och söder om Åmålsån, omfattade förutom
de eldhärjade kvarteren även bostadsområdet i stadens nordvästra del.

1901 års stadsplan

23

1906-års stadsplan
För att förhindra en alltför planlös exploatering av marken fastställdes 1906 en om- och
nyreglering av stadsdelarna söder om ån och vid det alltmer växande egnahemsområdet vid
Örnäs.
Egnahemstanken hade vunnit insteg och den nya stadsplanen omfattade även en rymlig
villastadsdel i nordvästra delen av staden, där man i motsats till den äldre rutnätsplanen tog
hänsyn till terrängens beskaffenhet. Området gavs en oregelbunden form med skiftande
kvartersformer.
1913 upprättades en plan för Nolbyområdet och 1915 för Västermalmsområdet.

1906 års stadsplan
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1921- och 1930- års stadsplaner
År 1921 och 1930 upprättades två omfattande planer av stadsingenjören August Lilienberg,
planerna mer än fördubblade Åmåls stadsplanelagda områden och täckte i stora drag stadens
nuvarande utbredning. Ett mycket stort, sammanhängande villaområde planlades i stadens
norra och nordvästra delar, en vidareutveckling av 1901-års plan.
Efter 1930-års omfattande plan har endast mindre begränsade områden stadsplanelagts, där
om- och nybyggnader varit aktuella. 1906-års plan gäller ännu delvis i centrala staden. Under
senare år har ett flertal stadsplaneändringar företagits.
1956-1960-års generalplan
Under åren 1956-1960 upprättades en generalplan för Åmåls stad. Planen reviderades 1961,
men fyller idag ingen större funktion som planeringsunderlag för stadskärnan.
1970-1980-års stadsplaner
Under åren 1970 och 1980 talen upprättades ett trettiotal stadsplaner i tätorten varav 10 i
centrum. Ett flertal av dessa planer var ändringar av äldre stadsplaner. Planer för nybyggnation
upprättades främst i västra och norra delen av tätorten. Planläggning för industriområden
skedde i tätortens sydvästra del.
1990-talets översiktsplan
Enligt 1987-års plan och bygglag (PBL) åligger det varje kommun att ha en översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger grunddragen för mark- och vattenanvändning.
Bebyggelseutveckling i tätorten och på landsbygden ingår liksom tillgång till rekreationsområden. Jord- och skogsbrukets utvecklingsmöjligheter och vattenområdenas användning
belyses.
Under 1990 utarbetades en översiktsplan för hela Åmåls kommun som antogs av
kommunfullmäktige den 19 juni 1991.
1990-talets detaljplaner
Under 1990-talet har tjugofem
detaljplaner upprättats.
Ett flertal är ändringar av gällande
detaljplaner.
1990-talets till ytan mest omfattande
plan för nybyggnad av bostäder
är Näsudden, Höganäs, antagen i
mars 1996.
Planens syfte är att ge ett ekologiskt
inriktat boende genom:
-kretsloppstänkande
-klimatanpassad bebyggelsen
-miljöriktiga byggmaterial
-miljövänliga toaletter
-förnyelsebara energikällor
-lokalt omhändertagande av dagvatten m.m.
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Gatumönstret
I stadsbyggnadsdebatten har hittills en översiktlig framställning saknats om detaljplanerna
som kulturhistoriska minnesmärken. Detta har inneburit att bevaringsinsatserna i första hand
inriktas på skyddet av enskilda byggnader och mer sällan på form och proportioner inom
sammanhängande större stadsområden. Väsentligt är därför att bevara också det gatumönster,
vilket bokstavligen talat utgör grunden för stadsmiljöns utformning och som dessutom är
representativ för en viss tidsepok. Kvarterssammanslagningar med nyuppförda slutna
byggnadskroppar, där befintliga gatusträckningar skärs av helt omotiverat, innebär en
närmast katastrofal förändring av rutnätsplanens karaktäristiska gatumönster. Betydelsefullt
i detta sammanhang är markbehandlingen av gator och trottoarer. Den för innerstaden tidigare
kännetecknande stenbeläggningen har numera helt täckts av asfalt. Ur bevaringssynpunkt vore
ett återställande till tidigare befintlig beläggning framförallt i och kring Plantaget av stort
miljömässigt värde.
Det gatumönster som bör bevaras i Åmål har en sträckning som överensstämmer med stadens
bebyggelsehistoriska utveckling från 1600-talet och framåt. Det rätvinkliga gatusystemet och
de slutna kvarteren har utgjort ett stadsplanideal från renässansen, med dess krav på symmetri,
framtill 1900-talets början. Vad beträffar obrutna kvarter har dessa aldrig vunnit något större
insteg i Åmål, däremot har man strävat efter slutna fasader utmed Kungsgatan och Torggatan.
Genom att bibehålla de långa gatuperspektiven, bebyggelsens enhetliga fasadlinje (främst
utmed Kungsgatan och Torggatan) och den begränsade gatubredden kan väsentliga delar av
den yttre helhetsmiljön bevaras.
Villabebyggelse
Olika typer av stadsplaner och gatumönster hänför sig till bestämda tidsepoker och i
gatumönstret ligger grunden för stadsmiljöns utformning. Väsentligt är därför att bevara
sammanhängande större stadsområden representativa för sin tid.
Villastadens gatumönster följer den s.k moderna planens oregelbundna gatusystem. Från
renässansens stadsplaneideal med ett rätvinkligt gatusystem till en mer modifierad med längre
eller kortare raka gatuelement kontrasterar den moderna planens stadsuppbyggnad med
oregelbundna gatusträckningar, torg och parker. Denna stadsplan präglas också av ett flitigt
utnyttjande av terrasser och trappor samt överhuvudtaget ett tillvaratagande av terrängens
oregelbundenhet.
Tätortsbebyggelsen kom att regleras genom 1874-års ”Byggnadsstadgar för Rikets städer”.
Villastäderna reglerades i allmänhet av särskilda byggnadsordningar som fastställdes i plan.
Vissa bestämmelser i den allmänna byggnadsstadgan kom även att gälla villabebyggelsen.
De särskilda bestämmelserna för villastäderna angav riktlinjer för bostadshusets förhållande
till tomten samt begränsade byggnadshöjden till två våningar. Bestämmelser av detta slag
kom att ge karaktären åt villastadsbebyggelsen.
Åmåls villabebyggelse är koncentrerad till området nordväst om stadskärnan, men även till
mindre områden söder om denna. Delar av den nordvästra villastaden stadsplanerades redan
1902. Denna plan justerades och utvidgades av Albert Lilienberg år 1921.
Bebyggelsen är tämligen homogen till sin art, medan planlösningar, fasadmaterial och färger
kan variera. I bevaringsförslaget presenteras exempel på denna villaarkitektur, men väsentligt
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är att dessa områden som helhet får hålla sin genuina karaktär med gatusträckningar, parker och
villabebyggelse omgiven av trädgårdar.

BEVARANDEFÖRSLAG TILL KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
I byggnadsinventeringen beskrivs de enskilda fastigheter och bebyggelsemiljöer som länsmuseet
idag tillmäter ett stort kulturhistoriskt värde. De berörda byggnaderna och miljöerna redovisas
kvartersvis. Redovisningen inleds med en kvarterskarta där kulturhistoriskt värdefulla byggnader
har skrafferats. Därefter redovisas foton, beskrivning av miljö och historik samt en värdering.
Även byggnader som är klassade som byggnadsminnen ingår i redovisningen.
Begreppet ”K-märkt”
Begreppet ”K-märkt” finns inte annat än i folkmun. ”K-märkt” är inte kopplat till någon
lagstiftning eller några bidragsregler. Juridiskt regleras skyddet av byggnaders kulturvärden
genom Kulturminneslagen (KML) samt Plan- och bygglagen (PBL).
Kommunen har härigenom skyldighet att ta hänsyn till de kulturhistoriska värdena vid sin planoch bygglovshantering.
I Kulturminneslagens inledande portalparagraf konstateras att det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö och att ansvaret för denna del av vårt kulturarv delas av alla.
Detta innebär att såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot
kulturmiljön.
Mer konkret formulerat är de varsamhetskrav på byggnader som uttrycks i PBL:s 3:e kapitel, bl a
i dess 10:e och 12:e paragrafer. I paragraf 12 åsyftas byggnader som anges särskilt värdefulla ut
kulturhistorisk synvinkel. Till denna kategori bör enligt länsmuseets bedömning räknas de
byggnader som beskrivs i denna rapport. Vid sidan av de juridiska termerna kan man säga att
det finns ett stort moralist ansvar hos berörda fasighetsägare att vårda och bevara de ”K-märkta”
byggnaderna. De bästa förutsättningarna för ett varsamt bevarande och ett positivt brukande av
det byggda kulturarvet finns därför hos stolta, intresserade och kunniga fastighetsägare samt hos
en engagerad, uppskattande och likaså stolt allmänhet.
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Kvarteret BANKEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv. Banken är:
Banken 1, huvudbyggnad, ( A )
Banken 2, huvudbyggnad, ( B ), gårdsbebyggelse, ( C )
Banken 3, huvudbyggnad, ( D ), gårdsbebyggelse, ( E )
Banken 7, huvudbyggnad, ( F )

Kv Banken, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV BANKEN 1, ÅMÅL

Banken 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad
Bostads- och affärshus i tre plan byggt i tegel med putsad fasad. Färgsättningen har
ändrats. Takbeklädnad av plåt. Byggnaden har eklekticerande stildrag som den
rustiserade bottenvåningen med spetsbågade dörr och fönsteromfattningar, den rakt
avslutade mittrisaliten mot Kungsgatan och det låga kvadratiska hörntornet med
pyramidformad tornhuv.
Gårdsbebyggelse
Bostadshus, tre stycken i två våningar, sammanbyggda i vinkel utmed fastighetsgränserna. Stående lockpanel på fasaderna och tvåkupigt tegel på taken. I samband
med att de nya gårdshusen byggdes har träd fällts på gården och ett plank satts upp
mot Lunnegatan. Gården har slutits.

Banken 1, gårdsbebyggelse
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnaden:
Uppförd 1902.
Gårdsbebyggelse:
1986 revs magasinslängan som uppfördes samtidigt med huvudbyggnaden och ersattes
med tre bostadshus.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmäts huvudbyggnaden kulturhistoriska värden framför
allt beträffande arkitektur- och stadshistoria, enär den uppfördes som en
enklare variant av den kontinentala, tunga stenstadsarkitektur som rådde kring sekelskiftet.
Byggnaden utgör också ett mycket viktigt inslag i miljön längs Kungsgatan.
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KV BANKEN 2, ÅMÅL

Banken 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad
Bostads- och affärshus i två och ett halvt plan i rött tegel. Byggnaden har eklekticerande
stildrag, med midje- och takgesims samt dekorativa fönster omfattningar i rött tegel.
Övervåningens fasad är delvis putsad liksom två tornprydda frontespiser.
Gårdsbebyggelse
Denna är byggd i en och en halv våning och har en stomme av trä och är utvändigt klädda
med träpanel med olika form, ålder och målning. Takbeklädnad är plåt.

Banken 2, gårdsbebyggelse
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad
Uppförd 1905.
Gårdsbebyggelse:
Den består av tre byggnader uppförda 1905, 1913, 1941.
1972 tillkom ett tak över parkeringsplatser för bilar.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria, enär den uppfördes som en enklare
variant av den kontinentala, rustika stenstadsarkitektur som rådde kring sekelskiftet.
Den enklare gårdsbebyggelsen är också värdefull, trots viss förändring, eftersom den
speglar verksamheten på fastigheten och genom sin karaktär ger en dynamik i kvarteret.
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KV BANKEN 3, ÅMÅL

Banken 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Bostads- och affärshus i två och ett halvt plan byggt i tegel med putsad fasad. Takbeklädnad
av plåt. Byggnaden har eklekticerande stildrag med rustiserad bottenvåning. Övervåningen
har hörnkedjor, frontoner och fem tornprydda frontespiser. Dess utom fyra enklare takkupor.
Huset går under benämningen Westerbladska huset.
Gårdsbebyggelse:
Magasinsbyggnad byggd i trä klädd med liggande fasspontpanel. Takbeklädnad av plåt.
Den sydvästra längan används numera till kontor.

Banken 3, gårdsbebyggelse
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Beskrivning/historisk
Huvudbyggnad:
Uppfört 1902.
1989 byggdes det om invändigt.
Gårdsbebyggelse:
Uppförd 1902 som uthus.
1989 renoverades dessa och huset närmast Torggatan byggdes om till kontor och
personalutrymmen. Det andra innehåller lägenhetsförråd.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria, enär den uppfördes som en mindre
variant av den kontinentala, mäktiga stenstadsarkitektur som rådde kring sekelskiftet.
Den enklare gårdsbebyggelsen i trä är också värdefull, trots viss förändring, eftersom den
speglar verksamheten på fastigheten och genom sin karaktär och öppenhet mot Torggatan
bidrar till variationen i gatubilden.
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KV BANKEN 7, ÅMÅL

Banken 7, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Byggnaden har en timrad stomme och är utvändigt klädd med liggande fasspontpanel
utom på gavelspetsarna som är klädda med stående pärlspont. Huset har mansardtak med
valmad övre del. Taket är täckt med plåt. Huset uppfördes för att ersätta den lokal som
ödelades av branden 1901. Huset är byggt i en och en halv våning och används numera
som möteslokal för Frälsningsarmén.
Gårdsbebyggelse:
Länga i en våning uppförd i regelverk och klädd med stående locklistpanel. Taktäckning
i korrugerad plåt.

Banken 7, gårdsbebyggelse
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Beskrivning/historisk
Huvudbyggnad:
Uppförd 1903.
Gårdsbebyggelse:
Troligen uppförd på 1960-talet.
Sammanfattande värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt stadshistoria. Byggnaden är också ett välbevarat exempel på mindre
trähusbebyggelse som i sitt sammanhang skapar en dynamik i stadsbilden. Dels beträffande material och utformning, dels storleken. Detta hus är den enda huvudbyggnad i
trä i detta och omgivande kvarter.
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Kvarteret BERGET
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Berget är:
Berget 2, hörnhus, musikskola och samlingslokal, (gamla Åmåls bio)

Kv Berget 2, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV BERGET 2, ÅMÅL

Berget 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Hörnhus i två plan och byggt av tegel som också utgör fasadmaterialet. Byggnaden har
kvaderstenssockel med varierad höjd, frontespiser med blindfönster och trappgavlar och
utmed takfoten en gesims och blindering i rutmönster av tegel. Takbeklädnad av plåt.
Byggnaden inrymmer idag bland annat Åmåls musikskola men tidigare fanns där bostäder
och Åmåls bio.
Beskrivning/historik
Uppförd 1905 av Åmåls Arbetareförening.

Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitektur och stadshistoria. Byggnaden är ett välbevarat exempel på sekelskiftets eklekticerande tegelarkitektur. Byggnaden har ett accentuerat läge och ingår i
sekelskiftesmiljön utmed Kungsgatan.
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Kvarteret BRYGGERIET
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Bryggeriet är:
Bryggeriet 1, huvudbyggnad, kontor, lager, försäljning

Kv Bryggeriet 1, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV BRYGGERIET 1, ÅMÅL

Bryggeriet 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bryggeribyggnad uppförd i tegel och i en och en halv till tre våningar. Mot
Strandgatan är fasaden till största delen i tre våningar med en och en halv
vånings last- och lagerbyggnad i norr och en kontorsdel om två våningar i söder.
Byggnaden har en kvaderstenssockel i varierad höjd, gesims i höjd med underkant
på den översta våningens fönster och takfotsgesims. Fönster av två typer förekommer: rektangulära och spetsbågiga, antingen enkla, parställda eller bredare med tre
lufter. På baksidan mot sjön förekommer blindfönster. Både hela spetsbågade
eller bara den spetsiga delen ovan rektangulära fönster. Bryggeriverksamheten har upphört
och numera används byggnaden för kontor, lager och försäljning.
Beskrivning/historik
Uppfört 1897-1898.
1916 utbyggnad.
1922 garage.
1934 maltkammare.
1945 ångcentral.
1957 jäskällare.
1959 garage.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitektur och stadshistoria. Byggnaden har en arkitektur som är
typisk för sekelskiftet och för industrier som bryggerier och större kvarnar. Byggnaden
har förändrats och utvecklats med verksamheten och har, som enda kvarvarande större
industribyggnad inom riksintresseområdet i Åmål, ett mycket stort värde för både miljön
och för staden.
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Kvarteret BÄVERN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Bävern är:
Bävern 3, huvudbyggnad ( A ), gårdslänga ( B ), garage ( C )

Kv Bävern 3, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad

41

KV BÄVERN 3, ÅMÅL

Bävern 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Flerfamiljshus i två våningar med butikslokaler i delar av källarvåningen, byggt med
trästomme och med reverterad fasad. Ytan är grov spritputs med fältindelningar och
fönsteromfattningar slätputs/fin spritputs. Eklektiska detaljer förekommer på fasaden.
Rustiserat sockelparti. Sadeltak med tvåkupigt tegel.
Gårdsbebyggelse:
Uthuslänga byggd med trästomme i en och en
halv våning. Klädd med eternitplattor. Pulpettak
täckt med eternit. Garage med stomme av trä och
slätputsad. Pulpettak täckt med korrugerad plåt.
Bävern 3, gårdsbebyggelse

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1913.
Uthuslänga uppförd 1914 och tillbyggd mot
Kungsgatan 1922. Garage uppfört inne på
gården 1925.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Bävern 3, gårdsbebyggelse
Huvudbyggnad:
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Återhållen i sin framtoning men
ansluter väl till den äldre skolbebyggelsen i kvarteret Kotorget.
Gårdsbebyggelse:
Trots viss förändring är den värdefull för att spegla fastighetens historia.
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Kvarteret BÖRSEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Börsen är:
Börsen 1, hörnhuset, ( A ), huset mot Torggatan ( B )
Börsen 3, huvudbyggnad, ( C ), huvudbyggnad ( D )
Börsen 5, huvudbyggnad, ( E ), gårdsbebyggelse ( F )
Börsen 6, huvudbyggnad, ( G ), bostads- och affärshus ( H )

Kv Börsen, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV BÖRSEN 1, ÅMÅL

Börsen 1, hörnhuset

Beskrivning/miljö
Hörnhuset:
Bostads- och affärshus uppfört i tegel i två plan med putsad fasad. Byggnaden
har med sin rustiserade bottenvåning, gördel- och takgesims samt frontoner
eklekticerande stildrag från 1800-talet senare del.
Huset mot Torggatan:
Bostads- och affärshus uppfört i tegel i tre plan med putsad fasad. Byggnaden är
uppförd i jugendstil med karakteristiskt välvda skyltfönster och portvalv i bottenvåningen, burspråk och balkonger med smidda räcken.

Börsen 1, huset mot Torggatan
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Börsen 1, gårdshus

Beskrivning/historik
Hörnhuset mot Kungsgatan uppfördes 1902.
Huset mot Torggatan byggdes 1911 - 1912.
Gårdshuset byggdes 1911 - 1912.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaderna är uppförda med
tio års mellanrum och åskådliggör på ett utmärkt sätt den förändring i stilideal som
skedde strax efter sekelskiftet. Byggnaderna utgör också ett viktigt inslag i sekelskiftesmiljön längs Kungsgatan och Torggatan.
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KV BÖRSEN 3, ÅMÅL

Börsen 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Bostads-, kontors och affärshus i två plan byggda i tegel i hörnet Kungsgatan –
Mellanbrogatan. Föreningssparbanken har kontor på övervåningen i byggnaden mot
Kungsgatan. Café finns i bottenvåningen. Husen är putsade med spritputs mot gatorna
och slätputs mot gården. Fasaderna är odekorerade sånär som på takgesims och portaler
som är utförda i klassicerande stil. Byggnaderna har stengrund och huset mot Kungsgatan har skifferlagt tak medan det mot Mellanbrogatan har plåttäckning.
Gårdsbebyggelse:
De äldre husen är i ett och ett halvt till två plan och från början slätputsade. Numera är
det bara den norra längan som har kvar slätputsen. På östra delen av gården i anslutning
till caféet har det tillkommit byggnader i ett plan för varumottagning och bageri. Dessa har
senare tillbyggts med kök och matförsäljning. Denna byggnad fasad med stående locklist.

Börsen 3, gårdsbebyggelse
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnader:
Huset mot Kungsgatan uppfördes troligen efter branden 1846 och byggdes om 1924
för att rymma Åmåls sparbank.
Huset mot Mellanbrogatan uppfördes 1929.
Gårdsbebyggelse:
???? uppfördes gårdslängan och byggdes om 1924-1925. 1934 uppfördes ett skjul på
gränsen mot Börsen 2. 1967 - 1968 byggdes en bagerilokal, förråd och varumottagning.
1988 tillkom en ombyggnad för kök och matförsäljning.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaderna är de enda kvarvarande
som uppfördes mot torget efter 1846 års brand och de utgör med sina strikta, klassicerande fasader mycket goda exempel på det tidiga 1800-talets stenarkitektur.
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KV BÖRSEN 5, ÅMÅL

Börsen 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Bostads- och affärshus i två plan, byggt i trä och reveterat, byggt i nyklassicistisk stil med
balkong och förhöjd frontespis med ett fyrlufts- och två treluftsfönster. Huset har sadeltak
med enkupigt tegel.
Gårdsbyggnader:
Dessa är byggda i trä med liggande fasspontpanel. Förråds- och garagelängorna är byggda i
ett och ett halvt plan medan det friliggande garaget bara är ett plan. Samtliga har pulpettak
med plåttäckning.

Börsen 5, gårdsbebyggelse
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad:
Uppförd 1931.
Gårdsbebyggelse:
Både uthuslängorna och det fristående garaget uppfördes 1921. Dock har den
västra halvan av garaget rivits.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Åmåls centrala delar har få bostadshus från denna tid. Byggnaden ansluter väl i stil till grannfastigheten Börsen 6. Dessutom
med en välbevarad gårdsbebyggelse.
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KV BÖRSEN 6, ÅMÅL

Börsen 6, huvudbyggnad mot Torggatan

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad mot Torggatan:
Bostads- och affärshus byggt i tegel och två plan 1903. Fasaden är oputsad.
Tegelornament i form av blinderingar och gesims under andra våningens fönster
finns åt gatan. I samband med att huset byggdes på en våning hamnade den tidigare
takfotsgesimsen mellan plan två och tre. Påbyggnaden har en takfotsgesims i tandsnitt.
Sadeltak med enkupigt tegel.
Metodistkyrkan är byggd i tegel i tre plan varav bottenvåningen utgörs av affärer.
Stilen är nyklassicistisk med enkla dekorelement i form av gesims mellan plan ett och två,
markerade bågar över de stora fönstren mot Torggatan samt takfotsgesims. Fasaden har
tunn spritputs så att tegelstukturen syns. Mot gården är fasaden slätputsad. Sadeltak med
enkupigt tegel.

Börsen 6, huvudbyggnad mot Västerlånggatan
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Huvudbyggnad mot Västerlånggatan
Bostads- och affärshuset mot Västerlånggatan är byggt i tegel och i tre plan varav
bottenvåningen utgörs av affärer. Huset är byggt i nyklassicistisk stil med dekorelement
som gesimser, fönsteromfattningar och nischer. Fasaden har tunn spritputs så att tegelstrukturen syns. Mot gården är fasaden slätputsad. Sadeltak med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört i två plan 1903. Påbyggt med en våning 1947. Metodistkyrka med affärer i bottenplanet och bostäder mot Västerlånggatan uppfört 1935. Ett enkelt skjul byggt på gården 1956.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre tidstypiska karaktär tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaderna utgör viktiga inslag i miljön utmed
Torggatan. Bostads- och affärshuset mot Torggatan är ett exempel på rik tegelarkitektur från
sekelskiftet. Metodistkyrkan och bostadshuset mot Västerlånggatan utgör viktiga exponenter
av den nyklassicistiska arkitekturen.

51

Kvarteret CEDERN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Cedern är:
Cedern 1, post- och stadshus

Kv Cedern , kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV CEDERN 10, ÅMÅL

Cedern 10, post- och stadshus

Beskrivning/miljö
Kontorshus byggt i konststen i tre plan. Fasadmaterialet är gult fasadtegel.
Vid entrépartiet i hörnan Hjeltegatan mot Kungsgatan är det natur stensskivor som fasadmaterial på alla tre våningarna. Taket är ett valmat sadeltak
med skifferplattor. Byggnaden är uppförd som Åmåls stadshus och i bottenvåningen finns också ett postkontor. Gårdsmiljön domineras av en lastbrygga
med tak för postkontoret samt parkeringsplatser med tak för bilar och cyklar.
Beskrivning/historik
Uppfört 1942, invigt 1943 i samband med stadens 300-års jubileet.

Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden utgör med
sitt läge och sin stil en god representant för den byggnation som förekom på
1960-talet framför allt söder om ån på västra sidan av Kungsgatan.
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Kvarteret DRAKEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Draken är:
Draken 8, kontorshus ( A )
Draken 15, kontorshus ( B )

Kv Draken , kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV DRAKEN 8, ÅMÅL

Draken 8, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Kontorshus i två plan byggt i trä med liggande fasspontpanel. Sadeltak med betongpannor. Stengrund utan källare.
Förråd i ett plan byggt i trä med
liggande fasspontpanel. Pulpettak
täckt med papp.
Garage i ett plan byggt konststen
och slätputsat. Pulpettak täckt
med papp.
Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1850.
Förråd och verkstad byggda 1948.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade äldre yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Den utgör ett värdefullt
inslag i stadsbilden med det öppna läget i korsningen mellan Kyrkogatan och Lunnegatan.
Byggnaden – tillsammans med grannfastigheten Draken 3 - skapar en dynamik i området
som domineras av yngre och högre stenhus.
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KV DRAKEN 15, ÅMÅL

Draken 15, kontorshus

Beskrivning/miljö
Kontorsbyggnad i tre plan med stomme av tegel/konststen med spritputsad fasad.
Valmat tak med betongpannor. Släta och odekorerade fasader efter funktionalismens ideal.
Beskrivning/historik
Uppförd 1905. Bröderna Brobergs snickerifabrik utgör stommen i byggnaden.
Ombyggt 1948, bottenvåningen inredd till tryckeri och sätteri på övervåningen.
Om- och påbyggt 1952, med tryckeri på bottenplan, kontors- lager- och undervisningslokaler på andra våningen samt bostads- och undervisningsutrymmen på
tredje våningen.
Om- och tillbyggnad 1976, ombyggnad av kontorshus, tillbyggnad av entré, hiss, sopoch pannrum.
Ombyggnad 1991 av kontor till lokaler för Provinstidningen Dalsland.

Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Den utgör också ett betydelsefullt
inslag i miljön i norra delen av Kyrkogatan.

56

Kvarteret EKEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Eken är:
Eken 5, lokaler sjukgymnastik och arbetsterapi,
Sjukhem uppfört före 1920 ( A ), tillbyggnad uppförd 1937 ( B )

Kv Eken , kulturhistoriskt värdefulla byggnad är skrafferade
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KV EKEN 5, ÅMÅL

Eken 5, byggnad från 1896

Beskrivning/miljö
Sjukhem från 1896 kallad Åmåls sjukstuga, uppförd i två plan men vid gavlarna
ett och ett halvt plan.
Åt öster med takkupa. Delen med två våningar avlutas med frontespiser.
Byggt i rött tegel, oputsat, med lisener, fältindelningar, gördelgesims med tandsnitt och fönsteröverstycken utförda med gult tegel. Huset har sadeltak med pappoch plåttäckning. Används numera för sjukgymnastik, arbetsterapi m.m.
Sjukhem från 1937 i två plan med stomme av konststen. Putsad fasad med takfotsmarkering som enda ornament. Sadeltak med skiffer liksom på sockelpartiet.
Används numera för sjukgymnastik och arbetsterapi.

Eken 5, byggnad från 1937
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Eken 5, byggnad från 1970-talet

Sjukhem från omkring 1970 i två plan. Byggt i konsten och klätt med fasadtegel
som slammats. Flacka sadeltak. Numera vårdcentral och sjukhem.
Beskrivning/historik
Äldsta delen uppförd före 1920. Då tillkom en liten tillbyggnad.
Yngre byggnad från 1937, om- och tillbyggd 1957.
Senaste tillskottet från 1964.
1977 tillbyggdes personalutrymmen.
1986 byggdes en entré och reception för läkarmottagningen.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
De två äldre byggnaderna, med sina välbevarade för respektive tidsperiod tidstypiska yttre karaktärer, tillmätes kulturhistoriska värden, framför allt beträffande
arkitekturhistoria. Inom kvarteret finns tre olika sjukhusbyggnader från tre tidsperioder
med skilda ideal beträffande byggnadsstil och utformning av en sjukhusbyggnad.
Byggnaderna tillmätes därmed även stora pedagogiska värden som också kan omfatta
personal bostäderna i kvarteret Tunneln, uppförda i Sjukhusparken 1954, samt gruppbostaden och servicehuset i kvarteret Illern - uppförda 1983 respektive 1989.

59

Kvarteret FALKEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Falken är:
Falken 4, bostadshus ( A ), uthus ( B )
Falken 7, huvudbyggnad ( C ), gårdsbyggnad ( D )
Falken 12, bodstadshus ( E )
Falken 13, bostadshus ( F )

Kv Falken , kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV FALKEN 4, ÅMÅL

Falken 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Flerfamiljshus i två och ett halvt till tre plan. Stomme av trä och reveterad med grov
spritputs. Ornamenten - hörnlisener, gördelgesims, takfotsgesims och fönsteromfattningar är utförda i slätputs. Senare har hela fasaden färgats grå med tunn spritputs.
Avvalmat sadeltak täckt med betongpannor, utom den del där huset har tre våningar likt
ett torn med valmat tak som plåttäckts.
Uthuslänga med förråd, garage och verkstad i ett plan. Stomme av trä klädd med liggande
fasspontpanel. Pulpettak klätt med eternit. Senare utbyggda garagepartier.

Falken 5, uthuslänga
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Beskrivning/historik
Uppfört 1916 av nämndeman Johannes Andersson från Grättved i Edsleskog.
1937 ändras vindsvåningen.
1950 inreds garage i källaren.
1992 ändras vindsinredningen och takkupan.
Uthus innehållande vedbodar och avträden uppförs 1915.
1916 byggs uthuset till med nya vedbodar och de gamla byggs om till rum och kök.
1925 byggs till ett garage.
1962 revs en del av uthuset och ersätts med garage.
1966 tillbyggs fler garage.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Huset har tydliga drag av jugendstil och har stor
betydelse för miljön i kvarteret och längs Södra långgatan. Den är också ett exempel på det
tidiga 1900-talets mindre hyreshus varav endast få är bevarade. Även uthuslängan är viktig,
trots förändringar, då den gör gårdsmiljön komplett. Längan är placerad längs tomtgränsen
och grannfastighetens uthus. Detta gör att bebyggelsen hålls samman på ett karakteristiskt
sätt.
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KV FALKEN 7, ÅMÅL

Falken 7, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Flerfamiljshus i två till två och ett halvt plan. Byggt med stomme av trä med liggande
fasspontpanel på bottenvåningen och stående fasspontpanel på övervåningen. Sadeltak
klätt med tvåkupigt tegel.
Gårdslänga:
Förråds-, garage- och kontorsbyggnad i ett och ett halvt plan. Byggd med stomme av
trä och klädd med liggande fasspontpanel. Pulpettak klätt med papp.

Falken 7, gårdslänga
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1909.
Gårdslänga uppförd 1909
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Huvudbyggnad:
Med sin välbevarade äldre yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och socialhistoria. Byggnaden utgör ett exempel på
innerstadens få bevarade hyreshus i trä.
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KV FALKEN 12, ÅMÅL

Falken 12, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan med stomme av trä och klätt med stående
locklistpanel. Veranda med fritrappa och pelarburen balkong till övervåningen.
Klassicerande detaljer som lisener, inklädd takfot och bred, slät gesims av
liggande panel. Avvalmat mansardtak täckt med tvåkupigt tegel. Takkupor en på var långsida - med tre tvåluftsfönster och segmentbågformat krön, klädda med
stående locklistpanel och täckt med plåt.
Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1929 av slöjdlärare J.F. Pettersson.
1964 invändig ändring.
1971 tillkom skärmtak.
1976 ändrad fasadfärg från faluröd slamfärg till ljusgrönt.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade äldre yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har också tillsammans med Falken
13 - ett mycket stort miljöskapande värde i en omgivning som till stor del består av yngre
stenhus.
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KV FALKEN 13, ÅMÅL

Falken 13, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä klädd med stående locklistpanel. Mot gården en
framskjuten entré med fritrappa och pelare som bär upp en balkong. Övervåningen har en
balkong mot gatan också. Fasaden har utsmyckningar i form av pilastrar, stiliserade
festonger, rosetter och slät takgesims med tandsnitt. Sadeltak med inklädd takfot och ett
lunettformat takfönster åt gården och två åt gatan. Taket är täckt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1929.
Arkitekt: Gustav Andersson.
1952 ändrades huset invändigt och en balkong flyttades.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnadens utformning har en klart klassicerande
prägel med stilenliga ornament. Byggnaden har ett stort miljövärde i en omgivning som till
stor del utgörs av senare stenhus. Tillsammans med grannfastigheterna Falken 4 och 12, vilka är
utförda i samma anda, förstärks detta värde.
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Kvarteret FLAGGAN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv är:
Flaggan 1, bostadshus ( A )
Flaggan 2, bostadshus ( B ). Byggnaden är byggnadsminnesförklarad.

Kv Flaggan , kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV FLAGGAN 1, ÅMÅL

Flaggan 1, huvudbyggnad
Flaggan 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä med stående locklistpanel. Dekorelement
på fasaden utgörs av basgesims och hörnlisener samt profilerade under- och överstycken till
fönster. Framskjutet entréparti med fritrappa och pelarburen balkong till övervåningen.
Mansardtak med takkupor och inklädd takfot. Taket är klätt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1929.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden är, med sin nyklassicistiska utformning,
en värdefull del av den äldre bebyggelsen utefter Norra långgatan och norra delen av
Strandgatan.

68

KV FLAGGAN 2, ÅMÅL

Flaggan 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel
med knutlådor, vattbräda med horisontell avslutning mot grund, profilerade under- och
överstycken till fönstren och kransgesims. Avvalmat mansardtak med inklädd takfot och
takkupor med trekantsformade krön. Taket är klätt med skiffer. Källare med valv finns kvar
från ett tidigare hus.
Beskrivning/historik
Uppfört 1778 av borgmästare Anders Ekman på grunden till ett hus som uppfördes 1752 och
som brann 1777. Ombyggnad och reparation har utförts 1948 – 1959.
Sammanfattanden kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade äldre yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden framför
allt beträffande arkitektur-, stads- och socialhistoria. Byggnaden är med sin ansenliga storlek
och symmetriska fasadlinjer samt sitt avvalmade mansardtak ett mycket välbevarat exempel
från 1700-talets senare del på en bostad tillhörigt en högre tjänsteman. Den utgör ett mycket
värdefullt inslag i miljön vid Södra Ågatan och Gamla kyrkparken.
Byggnaden är förklarad som byggnadsminne.
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Kvarteret GLADAN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Gladan är:
Gladan 1, bostadshus ( A ), gårdsbyggnader från 1921 ( B ), gårdsbyggnad från 1902 ( C )
Gladan 5, kontorshus, ( D ), tingshus

Kv Gladan , kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV GLADAN 1, ÅMÅL

Gladan 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Flerfamiljshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä, klädd med liggande och stående
fasspontpanel. Fasaden mot gatan domineras av två symmetriska risaliter på var sida
entrén. Pelare bär upp en balkong som sträcker sig mellan risaliterna och däröver ett tak
med triangulär gavel. På gårdssidan bryts fasaden av två trapphus.
Gårdsbyggnader:
Den äldre byggnaden har trästomme med liggande fasspontpanel. Den yngre byggnaden
har tegelstomme som senare klätts med fasspontpanel. Bägge är i ett plan med pulpettak
som täcks med korrugerad plåt.

Gladan 1, gårdsbyggnader
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad:
Uppfört 1902.

Gårdsbyggnad:
Uthuslänga uppförd 1902.
Bageri uppfört 1921 och ombyggt till garage 1928.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade äldre yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Bostadshuset har en rik, för tiden karakteristisk,
träarkitektur och har ett mycket stort miljöskapande värde och utgör ett betydelsefullt
inslag i bebyggelsen längs Hjeltegatan.
Gårdsbyggnaderna är också historiskt värdefulla. Dels för att spegla huvudbyggnadens
förändringar, dels för att göra gårdsmiljön komplett och för att visa förändringarna i
användningen av uthusen.
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KV GLADAN 5, ÅMÅL

Gladan 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Tingshus i två och ett halvt plan. Stomme av tegel och fasad putsad med spritputs.
Nyklassicistisk stil med rusticerade hörnkedjor och port med kvaderinramning,
gesims och segmentformat krön. Valmat sadeltak med takkupor och lanternin.
Taket har inklädd takfot och är täckt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1925.
Tillbyggt 1953.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Tingshuset utgör, med sitt
dominerande läge, ett mycket värdefullt inslag i miljön utefter Norra Långgatan.
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Kvarteret HAMNVIKEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Hamnviken är:
Hamnviken 2, flerfamiljshus ( A )
Hamnviken 3, bostadshus ( B ), gårdshus ( C )
Hamnviken 4, flerfamiljshus, ( D ), gårdsbyggnad ( E )
Hamnviken 5, flerfamiljhus ( F ), gårdshus ( G )
Hamnviken 17, flerfamiljhus ( H )

Kv Hamnviken , kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV HAMNVIKEN 2, ÅMÅL

Hamnviken 2, huvudbyggnad

Hamnviken 2, gårdsbebyggelse

Beskrivning/miljö
Hyreshus i fyra våningar med affärslokaler i bottenvåningen. Stommen är av gult tegel som
också utgör fasadmaterialet. Sadeltak täckt med enkupigt tegel. Balkongerna har räcken
klädda med korrugerad plåt i originalutförande. Även fönstren är de ursprungliga.
Beskrivning/historik
Uppfört 1947.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Den utgör även ett betydelsefullt inslag i
miljön längs Kyrkogatan med paralleller i byggnader i kvarteret Örnen.
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KV HAMNVIKEN 3, ÅMÅL

Hamnviken 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två våningar med en senare tillkommen indragen takvåning. I samband med
den påbyggnaden togs tornet bort. Stomme av tegel och fasad i grov spritputs på bottenvåningen och slätputs på övervåningen. Slätputsade detaljer som dörr- och fönsteromfattningar. Takvåningens fasad är av träskivor. Huset har pappklätt sadeltak.
Mot Torggatan tillkom ett dubbelgarage med fasad som huvudbyggnaden.
Gårdshus i en och en halv våning sammanbyggda i vinkel. Stommar av trä och klädda med
liggande fasspontpanel. Husen har pulpettak täckta med korrugerad plåt.

Hamnviken 3, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Uppfört 1910 och påbyggt 1943.
Gårdsbebyggelse från 1910.
Garage byggt 1926.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots sin något förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande stadshistoria. Kvarteret eldhärjades svårt vid branden 1901.
Byggnaden har stort värde för miljön i det väl synliga och strategiska läget vid Kyrkogatan - Torggatan.
Gårdshusen har också ändrats genom åren men är viktiga för upplevelsen av gårdsmiljön och även de tillmätes ett kulturhistoriskt värde.

77

KV HAMNVIKEN 4, ÅMÅL

Hamnviken 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Flerfamiljshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä med reveterad fasad där långsidorna har spritputs och gavlarna slätputs. Hörnmarkeringar, port- och fönsteromfattningar är slät-putsade. Mot gatan frontespis med triangulärt krön. Mansardtak med
inklädd takfot. Taket är täckt med plåt. Åt gården ett trapphus i tre plan och en taklätta
med två fönster.
På gården finns en länga med garage och förråd i ett plan. Stommen är av trä och klädd
med stående pärlspontpanel. Pulpettak klätt med korrugerad plåt.

Hamnviken 4, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1911 och ombyggt 1934.
1985-1986, ombyggnad.
Gårdsbyggnad uppförd 1911.
Värdering
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har enkel jugendkaraktär
och är exteriört mycket välbevarad. Med sitt exponerade läge utgör den ett viktigt inslag
i miljön på norra sidan av åmynningen.
Gårdsbyggnaden tillmätes också ett kulturhistoriskt värde - trots förändringar - som
komplement till huvudbyggnaden.
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KV HAMNVIKEN 5, ÅMÅL

Hamnviken 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Flerfamiljshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä och reveterad fasad med
spritputs. Fasaden mot Torggatan har mittrisalit och frontespis med krön uppbyggt av tre segment. Mot Norra hamngatan två pelarburna balkonger - den
översta med tak. På gårdsfasaden, ovan ingången finns ett burspråk. Övriga
fasaddetaljer är lisener, gördel- och kransgesims samt slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Synlig grund uppbyggd av kvadersten. Valmat tak med
kupor. Taket är klätt med plåt.
Gårdsbyggnaden i ett plan. Stomme av trä, klädd med liggande fasspontpanel.
Pulpettak till knappt hälften täckt med plåt och resten klätt med papp.

Hamnviken 5, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Uppförd 1904.
Gårdsbyggnad uppförd 1904 och delvis ombyggt till kontor 1954.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Med sin tydliga jugendarkitektur framstår
byggnaden som en av de tidigaste i denna stil i Åmål. Med sitt dominerande och öppna
läge, utgör byggnaden ett mycket värdefullt bidrag till byggnadsmiljön från torget till
åmynningen.
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KV HAMNVIKEN 17, ÅMÅL

Hamnviken 17, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Flerfamiljshus i tre och en halv våning. Stomme av tegel med rusticerad puts på bottenvåningen och spritputs högre upp. Mansardtak med takkupor med två fönster längs takfoten och segmentformat krön. Taket är täckt med tvåkupigt tegel medan takkuporna är
klädda med plåt.
Beskrivning/historik
Uppfört 1922.
Byggnaden fick namnet ”Säfflehuset” efter byggmästaren, bosatt i Säffle.

Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Huset är uppfört i sen jugendstil och
utgör ett värdefullt bidrag i stadsbilden med dess stilrena fasad och exponerade läge.
I kvarteret finns också byggnader uppförda i tidig jugendstil.
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Kvarteret ILLERN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Illern är:
Illern 4, bostadshus

Kv Illern , kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV ILLERN 4, ÅMÅL

Illern 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett plan. Stomme av trä, klädd med stående locklistpanel.
Nyklassicistiska detaljer som hörnlicener, kransgesims och entréparti med kolonner,
arkitrav och tympanonfält. Valmat sadeltak täckt med enkupigt tegel utom takkuporna
som är plåtklädda.
Beskrivning/historik
Uppfört 1927, ursprungligen som komministerbostad.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset är ett bra exempel
på en villa byggd i nyklassicistisk stil för en familj. I kvarteret Illern fanns fram till
1989 nio villor byggda från sekelskiftet fram till 1930-talet. Av dessa är Illern 4 den
enda som finns kvar.
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Kvarteret KOTORGET
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Kotorget är:
Kotorget 2, bostadshus ( A )
Kotorget 5, skolbyggnad uppförd 1885 ( B ), skolbyggnad uppför 1921 ( C )
Kotorget 9, bostadshus ( D )

Kv Kotorget, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV KOTORGET 2, ÅMÅL

Kotorget 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och reveterad fasad, ursprungligen
slätputs men nu spritputs. Fasaden har nyklassicistiska detaljer som rusticerade hörnkedjor och portomfattning, profilerade fönsteröverstycken och frontespis med triangulärt
krön. Valmat mansardtak täckt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1931.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset har en stilren,
nyklassicistisk arkitektur och är värdefullt för miljön i kvarteret där de flesta villor
och ett av skolhusen är uppförda under 1920-talet eller början av 1930-talet.
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KV KOTORGET 5, ÅMÅL

Kotorget 5, skolbyggnad från 1885

Beskrivning/miljö
Den äldre byggnaden:
Skolhus i två och ett halvt plan. Stomme i tegel som också utgör fasadmaterialet. Detaljrik fasad
med lisener, gördelgesims, kransgesims med tandsnitt och åt norr en mittrisalit med triangulärt
tympanonfält. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Synlig grund av kvadersten.
Den yngre byggnaden
Skolhus i två och ett halvt plan. Stomme i tegel med ursprungligen slätputsad, numera
spritputsad fasad. Byggnaden består av en mittdel flankerad av två tvärställda huskroppar.
Åt söder ett trapphus utfört som en mittrisalit med segmentformat krön. Stilren nyklassicism
med rusticerade hörnkedjor och dekorativa portaler. Mansardtak täckt med tvåkupigt tegel.
Synlig grund av kvadersten.

Kotorget 5, skolbyggnad från 1921

87

Beskrivning/historik
Gamla folkskolan uppförd 1885.
Yngre byggnad uppförd 1921.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade tidstypiska yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur-, skol- och stadshistoria. Byggnaderna ger
uttryck för olika stilideal, representativa för respektive tillkomsttid. Dessutom speglar de
stadens expansion med tillkomsten av den södra villabebyggelsen vid sekelskiftet och
decennierna därefter. Byggnaderna är mycket värdefulla för att belysa den förändring och
utveckling som Åmål genomgick vid denna tid.
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KV KOTORGET 9, ÅMÅL

Kotorget 9, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och reveterad med slätputs. Byggnaden har klassicerande arkitektur där en frontespis med tympanon är mest framträdande
på fasaden mot gatan. Sadeltak täckt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1931.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset har en stilren,
nyklassicistisk arkitektur och är värdefullt för miljön i kvarteret, där de flesta av
villorna och ett av skolhusen är uppförda under 1920-talet eller början av 1930-talet.
Huset har kvar sin slätputs vilket är värdefullt för att bibehålla husets karaktär.
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Kvarteret KRONAN MINDRE
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Kronan Mindre är:
Kronan Mindre 1, kontors- och bostadshus ( A ), lager i 2½ plan ( B ), lager i 1 plan ( C )
förråd ( D ), lastbrygga ( E )
Kronan Mindre 2, bostadshus ( F ), magasinslänga (G)

Kv Kronan Mindre, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KRONAN MINDRE 1, ÅMÅL

Kronan Mindre 1, kontors-och bostadshus

Beskrivning/miljö
Kontors- och bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående
locklistpanel. Senare tillkommen veranda i klassicerande stil och frontespis med pulpettak
mot gården. En frontespis med pulpettak även mot gatan. Huset har sadeltak täckt med
betongpannor.

Kronan Mindre 1, lagerbyggnad i 2½ plan

Lagerbyggnad i två och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel.
Byggnaden har utökats i omgångar. Sadeltak med två taklättor åt gården. Taket är täckt
med tvåkupigt tegel.
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Kronan Mindre 1, lager,garage i ett plan

Kronan Mindre 1, förråd i 1 plan

Lager och garage i ett plan. Stomme av trä och fasad av panel på förvandring
till en tredjedel och däröver en stående panel. Pulpettak täckt med korrugerad plåt.
Förråd i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel. Pulpettak täckt med
korrugerad plåt.
Kronan Mindre 1, lastbrygga

Lastbrygga i ett plan. Stomme av stål
och trä. Pulpettak täckt med korrugerad
plåt.

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd på 1880-talet. 1932 inreddes pannrum i källaren.
1934 tillkom garage i källaren. 1938 ombyggnad av kontor. 1990 omlades taket.
Uthus uppfördes 1904. Innehöll soputrymme, vedbod, bryggstuga och rum.
Magasin om- och tillbyggdes 1927. 1933 tillkom tak över lastbrygga.
1934 påbyggdes övervåningen. 1946 tillbyggnad av tak över lastbrygga.
Garage uppfört 1927, tillbyggt 1930. Garage och lagerbyggnad uppförd 1942.
1959 inredning av serviceverkstad för bilar. 1981 ombyggnad av verkstad och förråd.
1988 ombyggnad av personalutrymmen.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin yttre karaktär tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt beträffande stadshistoria och byggnadsmiljön. Kvarteret var in på 1900-talet indelat i sju rektangulära, genomgående fastigheter. I stadsplanen från 1777 fastslogs, att tre av tomterna inte fick
bebyggas för att minska brandrisken. Först omkring 1930 fick dessa fastigheter bebyggas och
då med magasinslängor. Fastigheterna Kronan Mindre 1, Kronan Mindre 2 samt Kronan
Större 1 har alla varit handelsgårdar. Lagerlängorna har tillkommit med bara några års
mellanrum. Byggnaderna har förändrats med åren och har därmed fått en prägel som speglar
deras verksamhet. Huvudbyggnaden har tidigare varit uppförd som flygelbyggnad till
Söderbergsgården i kvarteret Flaggan.
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KV KRONAN MINDRE 2, ÅMÅL

Kronan Mindre 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus och kontor i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer klädd med stående
locklistpanel. Klassicistiska drag med frontoner över fönstren. Sadeltak med tvåkupigt
tegel.
Magasinslänga i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel. Sadeltak
täckt med tvåkupigt tegel. I västra delen finns ett brygghus inbyggt. Det kan vara från
omkring 1860, då bostadshuset byggdes.

Kronan Mindre 2, magasinslänga
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd omkring 1860. 1944 tillkom balkongen över köksingången.
1946 byggdes huset om invändigt. 1947 inreddes pannrum i källaren.
1984 byggdes huset om invändigt. Magasinslänga uppförd 1929 - 1930, som innehöll
magasin, garage, vedbod, tvättstuga, slaskbod och förrådsutrymme. Garage från 1935.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin yttre karaktär tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande stadshistoria och byggnadsmiljön. Kvarteret var in på 1900-talet indelat
i sju rektangulära, genomgående fastigheter. I stadsplanen från 1777 fastslogs att tre
av tomterna inte fick bebyggas för att förebygga brandrisken. Först omkring 1930 fick
dessa fastigheter bebyggas och då med magasinslängor. Fastigheterna Kronan mindre 1,
Kronan mindre 2 samt Kronan större 1 har alla varit handelsgårdar. Lagerlängorna har
tillkommit med bara några års mellanrum. Byggnaderna har förändrats med åren och har
därmed fått en prägel som speglar deras verksamhet.
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Kvarteret KRONAN STÖRRE
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Kronan Större är:
Kronan Större 1, bostadshus ( A ), byggnadsminne, gårdsbyggnad ( B ), lekstuga ( C )
Kronan Större 3, bostadshus ( D ), byggnadsminne
Kronan Större 4, bostadshus ( E ), gårdsbyggnad ( F )
Kronan Större 5, bostadshus ( G ), byggnadsminne
Kronan Större 8, bostadshus ( H ), byggnadsminne

Kv Kronan Större, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KRONAN STÖRRE 1, ÅMÅL

Kronan Större 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel med
knutlådor. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Gårdsbyggnad:
Kontors- och lagerbyggnad i ett och ett halvt plan. Stomme av trä med fasad av
liggande fasspontpanel. Mansardtak klätt med papp.

Kronan Större 1, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Uppfört på 1780-talet av brukspatron Johan Åberg. Senare ägt av postmästare A.E.
Lillienstierna som byggnaden fått sitt namn efter.
Gårdsbyggnad uppförd 1921.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset uppfördes efter
branden 1777 och med sitt strategiska läge vid Plantaget utgör den en mycket värdefull
byggnad för miljön där flera samtida byggnader ingår. Huset är ett mycket bra exempel
på burgna borgares byggande under senare delen av 1700-talet.
Även gårdsmiljön med sin handelsverksamhet är viktig för att belysa 1900-talets
användning med paralleller i handelsgårdarna i kvarteret Kronan Mindre.
Huvudbyggnaden är förklarad som byggnadsminne.
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KRONAN STÖRRE 3, ÅMÅL

Kronan Större 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående lockpanel
med knutlådor. Klassicerande drag med takgesims och inklädd takfot. Avvalmat
mansardtak klätt med skiffer. Entrén mot Kyrkogatan kom till under 1800-talet.
Uthuset på fastigheten Kronan större 7 har stomme i trä som klätts med liggande
fasspontpanel. Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Huset är nu förråd och garage.

Kronan Större 7, uthus
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Beskrivning/historik
Uppfört 1788 av borgmästaren Gustaf Åberg.
Gården har fått sitt namn efter rådmannen J.M. Dahlgren.
På fastighet Kronan Större 7 uppfördes på 1920-talet ett uthus.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset uppfördes efter
branden 1777 och med sitt strategiska läge vid Plantaget utgör den en mycket värdefull
byggnad för miljön där flera samtida byggnader ingår. Huset är ett mycket bra exempel
på byggnadsskicket bland högre dignitärer under senare delen av 1700-talet.
Byggnaden är förklarad som byggnadsminne.

99

KRONAN STÖRRE 4, ÅMÅL

Kronan Större 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel.
Under fönster och takfot samt på gavelspetsar är det stående fasspontpanel. Balkong mot
gata och gård. Lätt avvalmat sadeltak med plåtbeklädnad. Synlig grund av kvadersten.
Källare.
Bostadshus i två plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel. Gördelgesims.
Valmat pulpettak klätt med plåt. Stenfot. Förråds- och garagelänga i ett och ett halvt plan.
Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel. Plåtklätt pulpettak. Stenfot.

Kronan större 4, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Uppfört 1901 och tillbyggt 1921. Gårdsbyggnad uppförd 1903.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade tidstypiska yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Genom sin varierade panelfasad utgör
huvudbyggnaden ett värdefullt inslag i miljön utefter Hamngatan, väl synlig från norra
sidan åmynningen.
Gårdsbyggnaden med en bostadsdel och en uthusdel är också viktig för att visa funktionen
i en stadsgård.
Byggnaderna är betydligt yngre än husen från sent 1700-tal men är trots detta värdefulla
för helhetsintrycket av kvarteret. Variationen ger dynamik.
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KRONAN STÖRRE 5, ÅMÅL

Kronan Större 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel.
Gårdsfasaden har förändrats genom att två fönster har reducerats på bottenvåningen
och på övervåningen har ett fönster ersatts med en dörr samt entréplan och trappa till
mark tillkommit. Sadeltak täckt med skiffer.
Beskrivning/historik
Uppfört omkring 1830.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnadens karaktär och storlek
ansluter väl till övriga bostadshus från senare delen av 1700-talet och början av 1800talet i kvarteret.
Byggnaden är förklarad som byggnadsminne.

102

KRONAN STÖRRE 8, ÅMÅL

Kronan Större 8, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående lockpanel med knutlådor.
Åt gatan är fasaden mer påkostad med takgesims och uttrycksfullare inklädnad av takfoten än på gårdssidan. Sadeltak klätt med skiffer.

Beskrivning/historik
Uppfört 1846. Benämns Brantenbergska huset.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Huset visar kvardröjande klassicistiska
stildrag, speciellt åt gatan, och är av stort värde för miljön utefter hamngatan. I Åmål finns
få bevarade byggnader med denna storlek från mitten av 1800-talet.
Byggnaden är förklarad som byggnadsminne.
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Kvarteret KYRKAN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Kyrkan är:
Kyrkan 1, Åmåls kyrka

Kv Kyrkan, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV KYRKAN 1, ÅMÅL

Kyrkan 1, Åmåls kyrka

Beskrivning/miljö
Kyrka i ett plan. Stomme av sten och fasad med spritputs. Fönstersmygar och
omfattningar i slätputs. Sadeltak täckt med skiffer. Torn i fyra plan, plus lanternin,
hopbyggt med kyrkan mitt på södra sidan. Stomme av sten och fasad med spritputs.
Fönstersmygar och omfattningar i slätputs. Nedre takfallet täckt med skiffer. Översta
delen på tornet och lanterninen är täckta med plåt. Kyrkan har klassicerande detaljer
som tumpanon, takfotsgesims med tandsnitt och fönster med rundbåge.
Beskrivning/historik
Uppförd efter ritningar av kyrkobyggare Wessman.
Färdigbyggd 1806.
Invigd den 25 oktober 1807.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Efter branden 1777
reserverades mark för en ny kyrka som senare uppfördes i nuvarande Kyrkogatans
förlängning. Kyrkan är genom sitt läge synlig från stora delar av Åmål.
Kyrkan och dess omgivning skyddas genom kulturminneslagens fjärde paragraf.

105

Kvarteret KYRKBERGET
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Kyrkberget är:
Kyrkberget 2, pumphus

Kv Kyrkberget, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV KYRKBERGET 2, ÅMÅL

Kyrkberget 2, pumphus

Beskrivning/miljö
Pumphus i ett plan. Stomme i tegel som också utgör husets fasad. Huset är byggt i
nyklassicistisk stil med rundbåge över dörren och takgesims i tegel. Sadeltak täckt
med betongpannor.
Beskrivning/historik
Uppfört på 1910-talet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt stadshistoria.
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Kvarteret LILJAN MINDRE
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Liljan Mindre är:
Liljan Mindre 1, stadshotell, byggnadsminne ( A ), bostadshus/garage( B )
Liljan Mindre 3, bostadshus, byggnadsminne ( C ), bostadshus ( D ), magasin ( E )
Liljan Mindre 4, bostadshus, byggnadsminne ( F ), gårdsbyggnader, ( G ),
hantverkslänga ( H )

Kv Liljan Mindre 1, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV LILJAN MINDRE 1, ÅMÅL

Liljan Mindre 1, stadshotellet

Beskrivning/miljö
Stadshotell i två och ett halvt plan. Stomme av tegel med putsad fasad i grov spritputs.
Hela fasaden har färgats om med fin spritputs vilket tydligast syns på fönsteromfattningar
och ornament där det tidigare var slätputs. Arkitekturen är påverkad av kvardröjande
eklekticerande stildrag, till exempel portalen och de flankerande flygelliknande risaliterna.
Den nya jugendstilen finns representerad i en del fönster och fönsteromfattningar, framsidans frontespis samt i fasadfärgen. Byggnaden har valmat mansardtak belagt med plåt.
Bostadshus i två våningar. Stomme av timmer med fasad av stående locklistpanel. Arkitekturen är klassicerande med inklädd takfot och kransgesims och en gavelspets utförd som
tympanon. Sadeltak klätt med plåt.

Liljan Mindre 1, bostadshus och garage

109

Bostads- och garagebyggnad i två våningar. Stomme av timmer med fasad av stående
locklist. Arkitekturen är klassicerande med inklädd takfot och kransgesims. Pulpettak
klätt med plåt.
Beskrivning/historik
Uppfört 1902 - 1904.
Tillbyggnad från 1960-talet.
Bostads- och garagebyggnader uppförda 1902 - 1904. Ena delen var från början stall
men byggdes om till garage 1927 - 1928.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Hotell
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Hotellet är uppfört under en
brytningstid. Från de tunga, stilefterhärmande uttrycken under senare delen av 1800-talet
till det begynnande 1900-talets lätta, ljusa fasader.
Byggnaden är förklarad som byggnadsminne.
Bostadshus/garage
Med deras yttre karaktär och tidigare funktion tillmätes byggnaderna kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande byggnadshistoria. Med sin tillkomst och med stildrag
gemensamma med hotellet utgör byggnaderna ett värdefullt bidrag till miljön på
fastigheten och i kvarteret. Dessutom speglar byggnaderna förändringen i samhället
genom ombyggnaden från stall till garage.
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KV LILJAN MINDRE 3, ÅMÅL

Liljan Mindre 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående
tandsnittsornamentik i dörröverstycken, under takfot och takut-språng. Sadeltak som är
skiffertäckt med plåt takutsprång och takfot. Huset används numera för konferenser,
kontor och damfrisering.
Bostadshus av enkelstugetyp i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel. Fasaden är ändrad men knutlådorna är kvar. Sadeltak belagt med skiffer. Numera
används huset som kontor. Vidbyggt förråd i ett plan. Stomme av timmer och fasad av
stående lockpanel. Skifferbelagt sadeltak.

Liljan Mindre 3, bostadshus på gården
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Liljan Mindre 3, magasinslänga

Magasinslänga i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel med
knutlådor. Byggnaden är målad med faluröd slamfärg. Sadeltak täckt med korrugerad
plåt.
Beskrivning/historik
Uppfört på 1840-talet av brukspatron J. Åberg.
Benämns Hantverksföreningens hus.
Gårdshus byggt på 1840-talet. Fasaden ändrad 1930.
Magasinslänga byggd på 1840-talet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Med placeringen söder
om Plantaget har byggnaden ett mycket stort värde och ingår i den för Åmål mycket
speciella miljö som utgörs av Plantaget och omgivande byggnader. Dessutom är huset
huvudbyggnad i en mycket värdefull gårdsmiljö.
Byggnaden är förklarad som byggnadsminne.
Gårdsbyggnader
Med sina välbevarade yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande byggnads- och stadshistoria. Byggnaderna är mycket värdefulla
som delar av en större stadsgård med huvudbyggnaden mot paradgatan, enklare boningshus på gården och ekonomibyggnaderna mot en bakgata. Magsinbyggnaden har också
stor betydelse för intrycket av bebyggelsen utefter Norra Långgatan.
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KV LILJAN MINDRE 4, ÅMÅL

Liljan Mindre 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående lockpanel med knutlådor.
Fasaden har klassicerande arkitektur, till exempel portöverstrycke och inklädd takfot med
gesims som vinklats ut på gavlarna. Huset är målat med oljefärg mot gatorna och med falu
rödfärg åt gården. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Ovan entrén mot gården har senare
tillkommit en pelarburen utbyggnad med flackt, plåttäckt tälttak.
Hantverkslängor i ett och ett halvt plan. Stommar av timmer och fasad av stående lockpanel med knutlådor. Husen är målade med faluröd slamfärg. Sadeltak belagda med tvåkupigt tegel.

Liljan Mindre 4, hantverkslängor
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Beskrivning/historik
Uppfört omkring 1795 av sämskmakaren Lars Lindbäck.
Gården har fått sitt namn efter en av ägarna, stads- och regementsläkaren H. O.
Waldenström.
1920 tillkom verandan mot gården.
Sammanfattanden kulturhistorisk värdering:
Huvudbyggnaden
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Med sitt läge på södra
sidan av Plantaget har denna byggnad ett mycket stort värde då den ingår i en miljö
som består av hus från senare delen av 1700-talet och första delen av 1800-talet, glest
placerade och med grönskande trädgårdar där emellan.
Byggnaden har förklarats som byggnadsminne.
Gårdsbyggnader
Med sina välbevarade äldre yttre karaktärer, tillmätes dessa byggnader kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande byggnads- och stadshistoria. Byggnaderna har ursprungligen använts för en hantverksmässig produktion i stadsmiljö. Tillsammans med
huvudbyggnaden är detta ett utmärkt exempel på en hantverksgård som sträcker sig genom
ett kvarter med bostadshus åt paradgatan medan gårdsmiljön, med uthus och arbetslokaler,
öppnar sig mot bakgatan.
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Kvarteret LILJAN STÖRRE
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Liljan Större är:
Liljan Större 6, bostadshus

Kv Liljan Större 1, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV LILJAN STÖRRE 6, ÅMÅL

Liljan Större 6, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel
och inklädda knutskallar. Arkitekturen har drag av klassicism. Sadeltak med skiffertäckning.
Uthuset har rivits och drygt halva tomten styckats av och ingår numera i fastigheten Liljan
större 18 som utnyttjas till bilparkering. Liljan större 6 har därmed förlorat sitt tidigare
sammanhang.
Beskrivning/historik
Uppfört 1810 av skomakarmästare Carl Lagerlöf.
1927 tillbyggdes ett trapphus.
Under våren 1997 har huset byggts om till kontor och vårdpraktik och därmed kraftigt
förändrats invändigt.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade äldre yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande social- och stadshistoria. Huset uppfördes av en ekonomiskt
svagare hantverkare vilket kommer till uttryck i fastighetens och byggnadens storlek
och i att huset ligger i det som var utkanten på Åmål i början på 1800-talet. Stadsgränsen
följde ungefär nuvarande Hjeltegatan.
Byggnaden kan hänföras till den låga träbebyggelse som var förhärskande i Åmål under
1700- och 1800-talen. Endast ett fåtal byggnader av denna kategori återstår idag, så dess
historiska värde är stort. Den utgör även ett betydelsefullt inslag i miljön utmed Kyrkogatan. Trots stora förändringar i omgivningen kan de pedagogiska värdena ej förringas.
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Kvarteret MÖRTEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Mörten är:
Mörten 2, bostadshus

Kv Mörten, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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Kv MÖRTEN 2, ÅMÅL

Kv Mörten 2, bostadshus

Beskrivning/miljö
Mindre flerbostadshus beläget i västra delen av Åmåls stadskärna intill Åmålsån och
parkområdet vid gamla badhuset (Åmål 2:1). Fastigheten inrymmer en större trädgård
som ansluter till den omgivande miljön. Byggnaden i 2½ våning har stomme av trä
som är reverterad och slätputsad. Sadeltaket är belagt med skivtäckt plåt.
Beskrivning/historik
Byggnaden är enligt uppgift uppförd på 1920-talet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Det kulturhistoriska värdet motiveras av byggnadens välbevarade ursprungliga och
tidstypiska utformning. Den är representativ för sin kategori, mindre flerbostadshus
med trädgård, som är vanliga i utkanter av stadskärnor. Mörten 2 tillmäts också ett
miljövärde genom dess läge vid ”Badhusparken” och Åmålsån.
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Kvarteret NORNAN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv n Nornan är:
Nornan 1, bostadshus ( A ), gårdsbyggnad ( B )
Nornan 2, bostadshus ( C )
Nornan 3, bostadshus mot gata ( D ), bostadshus mot gården ( E ), uthus ( F ), avträde ( G )
Nornan 4, bostadshus ( H ), uthus ( I )
Nornan 7, bostadshus ( J )
Nornan 8, bostadshus ( K )
Nornan 9, bostadshus ( L )
Nornan 10, bostadshus ( M )
Nornan 11, bostadshus ( N )
Nornan 12, bostadshus ( O )
Nornan 13, bostad- och förrådshus ( P )

Kv Nornan, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV NORNAN 1, ÅMÅL

Nornan 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i 1½ plan. Stomme i trä. Bottenvåningen är klädd med liggande fasspontpanel
och övervåningen med stående, något smalare fasspontpanel. Sockel- och gördelgesims
samt hörnlisener inramar väggytorna på bottenvåningen. Profilerade under- och överstycken på fönstren. Frontespis mot gatan och veranda med balkong mot gården. Sadeltak
klätt med tvåkupigt tegel.
Gårdsbyggnad i två plan. Stomme i trä och fasad av stående lockpanel som målats med
faluröd slamfärg. Närmast gatan en bostadsdel som tilläggsisolerats och försetts med ny
lockpanel. Fönstren har bibehållits i läge som tidigare. Södra delen innehåller tre garage i
bottenplanet och förråd på övre plan. Pulpettak som täckts med tvåkupigt tegel.

Nornan 1, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnaden är uppfört 1901 av byggmästare Joh. Larsson.
Senare tillkommen balkong och taklätta. Eventuellt i samband med ombyggnaden 1935,
enligt en av syssloman C. G. Moberg inlämnad ansökan om att få installera en w.c. och
utföra utvändiga ändringar.
Gårdsbyggnad uppförd 1901. 1967 tillkom garage och w.c. 1974 tillkom dusch i tvättrum. 1991 byttes pappen på taket mot betongpannor. 1992 byggdes uthuset till med bilskydd
(carport).
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden ett kulturhistoriskt
värde, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset är uppfört i en för
sekelskiftet karakteristisk varierad panelarkitektur och har tillkommit som ett av de
första i kvarteret och i området sydväst om gamla stadsgränsen.
Gårdslängan har visserligen förändrats med tillkomst av garage och tilläggsisolering men
är trots detta av stor vikt för fastigheten och för miljön i kvarteret. Gårdslängorna till två
fastigheter är ofta placerade parallellt vid tomtgränsen med gemensam brandmur. De delar
av men håller också samman bebyggelsen.
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KV NORNAN 2, ÅMÅL

Nornan 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer med spritputsad fasad. Entré mot
gården och frontespis åt gatan. Plåttäckt sadeltak.
Beskrivning/historik
Uppförd 1905. Reveterad på 1940-talet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots sin förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande stadshistoria. Byggnaden är ett av de första i kvarteret och i området sydväst om
gamla stadsgränsen. Med sitt strategiska läge vid korsningen mellan Nybrogatan och Norra
långgatan har huset också stort värde för byggnadsmiljön utefter bägge gatorna med koppling
till den äldre bebyggelsen i kvarteret Ormen.
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KV NORNAN 3, ÅMÅL

Nornan 3,bostadshus mot gata

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Bostadshus i ett och trekvarts plan. Stomme av timmer och fasad av liggande fasspontpanel på bottenvåningen utom under fönstren där det är stående fasspontpanel. Hela
övervåningen är klädd med stående fasspontpanel. Glasveranda med fritrappa. Sadeltak
täckt med betongpannor.
Gårdshus:
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av liggande fasspontpanel
på bottenvåningen och stående pärlspont på övervåningen. Sadeltak täckt med korrugerad plåt.
Tidigare har huset varit tryckeri.

Nornan 3, gårdshus
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Uthus-bykhus-förråd:
Uthus - bykhus - förråd i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande
fasspontpanel. Valmat pulpettak täckt med korrugerad plåt.
Avträde:
Avträde i ett plan. Stomme av trä och panel av liggande fasspontpanel. Pulpettak
täckt med korrugerad plåt.

Nornan 3, uthus, avträde

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1912. Gårdshus uppfört 1912. Uthus uppfört 1912. Avträde
uppfört 1912.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria med de är också mycket betydelsefulla för
bebyggelsemiljön i kvarteret. Byggnaderna är utförda med den vid sekelskiftet vanliga
varierade panelarkitekturen. I detta område finns det inte så många byggnader kvar från
denna period och med detta utförande.
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KV NORNAN 4, ÅMÅL

Nornan 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä med spritputsad fasad. Sadeltak med
betongpannor. Huset används numera som fritidshem.
Förråd och garage i ett och ett halvt plan. Stomme av trä med fasad av liggande fasspontpanel. Valmat pulpettak täckt med korrugerad plåt.

Nornan 4, förråd -garage
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Beskrivning/historik
1912 inlämnas en ansökan av E. J. Jansson om bygglov för att få uppföra ett bostadshus
och uthus efter ritningar av arkitekt John Liljenfeldt. 1988 ändrades användningen från
bostad till daghem och fritidshem.
Uthuset innehöll ursprungligen redskapsbod, vedbod och brygghus.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande deras miljöskapande betydelse och för variationen i kvarteret.
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KV NORNAN 7, ÅMÅL

Nornan 7, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och trekvarts plan. Stomme av trä och spritputsad fasad. Burspråk,
hörntorn och veranda med pelarburet tak och balkong utförda i sen jugendstil. Avvalmat
mansardtak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1921.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden är en av de bäst genomförda villorna i
jugendstil i området och har stort stilhistoriskt och miljöskapande värde.
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KV NORNAN 8, ÅMÅL

Nornan 8, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel med gördelgesims och profilerade under- och överstycken till fönstren. Öppen takfot med profilerade
tassar. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1912.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria, men också för dess stora betydelse för
byggnadsmiljön och variationen i kvarteret.
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KV NORNAN 9, ÅMÅL

Nornan 9, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä med spritputsad fasad. Arkitekturen
har tydliga drag av nyklassicism, till exempel frontespisen mot gatan. Sadeltak täckt
med betongpannor.
Garagelänga i ett plan för tre bilar. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel. Ett
av garagen har förlängts på framsidan. Längan har pulpettak täckt med korrugerad plåt.

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1926. Uthus uppfört 1912. Senare ombyggt till garage.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes huvudbyggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset är uppfört med ett för
villaarkitekturen på 1930-talet vanligt uttryckssätt. Byggnaden är också en av de yngre i
kvarteret och är viktig för att belysa förändringen av villaarkitekturen från sekelskiftet fram
på 1930-talet. Huset har också ett stort värde för byggnadsmiljön i kvarteret.
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KV NORNAN 10, ÅMÅL

Nornan 10, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel. Arkitekturen har
drag av nyklassicism, till exempel dörr- och fönsteröverstycken med tandsnitt. Veranda
med fritrappa och pelarburen balkong med genombrutet räcke. Sadeltak täckt med
betongpannor.
Garage i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel. Sadeltak täckt med
korrugerad plåt.
Beskrivning/historik
Uppfört 1928.
Garage från 1937.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset är har detaljer som
är typiska för nyklassicismen och som gör att byggnaden har ett stort värde för byggnadsmiljön i kvarteret.
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KV NORNAN 11, ÅMÅL

Nornan 11, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä med spritputsad fasad. Slätputs
förekommer på vägginramningar och fönsteromfattningar.
Veranda med pelarburet tak och balkong. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1922. Bilskydd från 1970-talet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset har en arkitektur med
nyklassicistiska drag och har stor betydelse för intrycket av byggnadsmiljön i kvarteret
med sitt öppna läge i korsningen mellan Nybrogatan och Tunnelgatan.

131

KV NORNAN 12, ÅMÅL

Nornan 12, bostadshus

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä som reveterats. Fasaden var först
slätputsad men har senare omfärgats med tunn spritputs. Arkitektur med nyklassicistiska
drag. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1930.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande dess betydelse för byggnadsmiljön utefter Södra Långgatan. Tidigare
utgjorde huset en av byggnaderna på fastigheten Nornan 2.
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KV NORNAN 13, ÅMÅL

Nornan 13, bostadshus

Beskrivning/miljö
Bostads- och förrådshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä. Huset är tilläggsisolerat
utvändigt och har därefter klätts med liggande fasspontpanel på bottenvåningen och med
stående fasspontpanel på övervåningen. Fönstren är också nya. Byggnaden är uppdelad i
en bostadsdel närmast gatan och en förrådsdel åt söder. Pulpettak täckt med korrugerad
plåt.
Beskrivning/historik
Gårdshus uppfört 1905.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots sin förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande dess betydelse för byggnadsmiljön utefter Södra långgatan. Tidigare utgjorde
huset en av byggnaderna på fastigheten Nornan 2. Byggnaden är en av de äldsta i kvarteret
och området sydväst om gamla stadsgränsen.
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Kvarteret NORRTULL
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Norrtull är:
Norrtull 4, kontorshus ( A ), gamla läroverket
”
kontorshus ( B ), tillbyggnad av läroverket
”
kontorshus ( C ), gamla gymnastikbyggnaden
Norrtull 4, kontorshus ( D ), gamla rektorsbostaden

Kv Norrtull, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV NORRTULL 4, ÅMÅL

Norrtull 4, gamla läroverket

Beskrivning/miljö
Skolbyggnad i två plan. Stomme av tegel som är oputsad. Rik tegelarkitektur i eklektiserande klassicistisk stil med kvaderstenssockel, gördel- och takgesims med tandsnitt samt
fönster med rundbåge- eller segmentbågformad överdel med profilerat överstycke i fasaden.
Gavelspetsarna är utformade som tympanon. Mittrisalit med rakt avslutad frontespis. På
baksidan en två våningar hög utbyggnad med halvcirkelformat avslut. Byggnaden har plåtklätt sadeltak. Källarplan med hög sockel av kvaderhuggen sten.
Gymnastiksal i ett plan och tvärställd entrédel i två plan. Stomme av tegel som är oputsad.
Rik tegelarkitektur i utformning som huvudbyggnaden. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Kvaderhuggen sten i grunden.

Norrtull 4, gymnastikbyggnaden
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Norrtull 4, tillbyggnad från 1928

Tillbyggnad i två plan och källarplan. Stomme av tegel som är oputsad. Plåtklätt,
valmat sadeltak. Kvaderhuggen sten i grund.

Mellan den gamla och nya skolbyggnaden tillkom på första våningsplanet en täckt
förbindelsegång i tegel med dominerande fönster på bägge sidor. Denna ingår, med
vissa förändringar, i det nya entréparti som tillkommit sedan skolbyggnaderna byggts
om till kontor.

Norrtull 4, förbindelsegång
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Beskrivning/historik
Gamla läroverket uppfört 1900. Gymnastiksal uppförd 1902. Tillbyggnad uppförd 1928.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade tidstypiska yttre karaktärer tillmätes de äldre byggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaderna
utgör värdefulla exempel på tegelarkitektur i skolbyggnader vid sekelskiftet. Stileklekticismen känns igen från andra sammanhang. Viktig för byggnadsmiljön är närheten till
kyrkan. Dessutom ligger en tidigare skolbyggnad mitt emot i kvarteret Kyrkberget.
Byggnaderna har också ett historiskt värde i och med att de speglar den tillväxt som
skedde i Åmål omkring sekelskiftet efter att järnvägen kom till. Kraven på utbildning
ökade också inom olika områden i samhällslivet. Den yngre skolbyggnaden har
förändrats genom om- och tillbyggnad i samband med övergången från skola till kontor.
Dess historiska värde har dock inte förändrats.
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KV NORRTULL 4, ÅMÅL

Norrtull 4, gamla rektorsbostaden

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel.
Huset är uppfört i klassicistisk stil med frontoner över fönstren, lunettfönster på gavlarna,
frontespiser och inklädd takfot med slät gesims. Sadeltak med skiffertäckning. Taken på
frontespiserna är täckta med plåt. Grund av tuktad sten.
Beskrivning/historik
Uppfört 1831 som skolhus. 1902 ombyggt till rektorsbostad.
Vid 1900-talets början tillkom altanen.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset är med sin arkitektur
och sitt läge ett betydelsefullt inslag i stadsbilden. Dessutom ingår huset i skolväsendets
utveckling och förändring i Åmål.
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Kvarteret ORMEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Ormen är:
Ormen 6, bostadshus ( A ), gårdshus ( B )
Ormen 7, bostadshus ( C ), gårdshus ( D )
Ormen 8, bostadshus ( E ), gårdshus ( F )
Ormen 10, uthus ( G )

Kv Ormen, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV ORMEN 6, ÅMÅL

Ormen 6, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i en och en halv våning. Stomme av timmer och fasad av eternitplattor.
Mot gatan en frontespis och mot gården ett trapphus i två våningar. Sadeltak täckt
med tvåkupigt tegel.
Uthus i en och en halv våning. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel.
Pulpettak täckt med papp. Ursprungligen var det stall i en del av byggnaden.

Ormen 6, uthus
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Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1887. Uthus uppfört 1887.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots huvudbyggnadens något förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden och
uthuset kulturhistoriska värden, framför allt beträffande stadshistoria. Dessutom har
byggnaderna stora miljövärden.
I samband med att järnvägen kom till Åmål på 1870-talet uppstod många nya arbetstillfällen vid stationsområdet som förlades sydväst om staden. I närheten av stationen
började en ny bebyggelse växa upp utan direkt kontakt med stadens centrala delar.
Den äldsta bebyggelsen i kvarteret Ormen ingår i denna nyetablering och detta syns
mycket tydligt på stadsplanen från 1901. Där är byggnaderna på fastigheterna Ormen 6
och 7 utritade. Vid en jämförelse med dagens kartbild framgår att just dessa byggnader
är de enda kvarvarande av den bostadsbebyggelse som uppstod i detta område i samband
med att järnvägen kom till Åmål.
Sitt stora miljövärde har dessa byggnader framför allt som en del av den villabebyggelse
som finns utefter Nybrogatans västra sida i hela dess sträckning. Dessutom främjar både
byggnaderna och gårdsmiljöerna dynamiken och variationen i området, som kontrast till
den nybyggnation som skett i kvarteren Ormen och Falken.
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KV ORMEN 7, ÅMÅL

Ormen 7, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av eternitplattor. Åt
gården ett trapphus i två våningar. Sadeltak med två takfönster åt gatan. Taket är täckt
med betongpannor.
Uthus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä med fasad av stående locklistpanel. En del
av byggnaden var ursprungligen stall. Pulpettak täckt med papp.

Ormen 7, uthus

142

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1887. Uthus uppfört 1887.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots huvudbyggnadens något förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden och uthuset
kulturhistoriska värden, framför allt beträffande stadshistoria. Dessutom har byggnaderna
stora miljövärden.
Byggnadernas historiska bakgrund och betydelse för historien och miljön i området är
gemensam med fastigheten Ormen 6 och finns beskriven där.
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KV ORMEN 8, ÅMÅL

Ormen 8, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä. Fasaden på bottenvåningen består av
liggande fasspont med stående pärlspont under fönstren. På övervåningen utgörs fasaden
enbart av stående pärlspont. För övrigt inramas väggarna av bottenstycke, hörnlisener
och kransgesims.
Mot gården inglasad veranda med stående pärlspont och pappklätt, valmat pulpettak.
Huset i övrigt har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Grund av kvaderhuggen sten.
Uthus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspont. Under
senare år har ett utrymme byggts om till garage. Pulpettak täckt med papp.

Ormen 8, uthus

144

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd omkring 1900. Uthus uppförd omkring 1900.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaden är en god
representant för sekelskiftets panelarkitektur som det finns så lite kvar av i detta
område. Huvudbyggnaden tillsammans med uthuset har också stora miljövärden.
Utefter Nybrogatan, på västra sidan i hela dess längd, består bebyggelsen av villor
med olika ålder och karaktär. Med läget vid korsningen mellan Nybrogatan och Södra
Långgatan, har byggnaderna en mycket strategisk betydelse för kontinuiteten i villabebyggelsen. Dessutom bidrager både husen och gårdsmiljön starkt till variationen och
dynamiken utefter Södra Långgatan med de betydligt yngre husen i kvarteren Ormen
och Falken.
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KV ORMEN 10, ÅMÅL

Ormen 10, uthus

Beskrivning/miljö
Uthus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel.
Uthuset har förändrats något i samband med en utbyggnad framåt för anpassa byggnaden till en användning som garage. Huset har pulpettak som täckts med tvåkupigt
tegel utom garageutbyggnaden och en förstuga som är täckta med korrugerad plåt.
Beskrivning/historik
Uthus uppfört omkring 1900.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots sin något förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande byggnadsmiljön. Huset är uppfört längs fastighetsgränsen och
mot en med fastigheten Ormen 6 gemensam tegelmur. Detta förekommer ofta. Dessutom är huset sammanbyggt med uthuset på grannfastigheten Ormen 8. Detta är ett
förfarande som inte är ovanligt. Det som däremot är ovanligt är den symmetri som
utvecklats här. Fyra ungefär lika stora uthus har samlats till en enhet. En enhet som
både skiljer fastigheterna åt och förenar dem. Tages en del bort rubbas balansen och
helhetsintrycket. Dessutom är huset viktigt, liksom de övriga i gruppen, för förståelsen
av den verklighet som rådde när husen uppfördes. Avträde, bykhus, förråd, stall,
vedbod m.m. var samlade här. Funktioner som huvudbyggnaden inte kunde vara utan.
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Kvarteret SANDLYCKAN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Sandlyckan är:
Sandlyckan 2, bostadshus ( A )
Sandlyckan 3, bostadshus ( B ), gårdshus ( C )
Sandlyckan 4, bostadshus ( D )
Sandlyckan 5, kontorshus ( E ), uthuslänga ( F )
Sanslyckan 10, bostadshus ( G ), uthus ( H )

Kv Sandlyckan, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV SANDLYCKAN 2, ÅMÅL

Sandlyckan 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av liggande fasspontpanel utom under och över fönstren där det är stående pärlspont. Huset är tillbyggt åt
väster i ett plan. Åt gården bred taklätta och glasad veranda med stående pärlspont.
Senare tillkommen balkong ovanpå verandan. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. Grund
av kvaderhuggen sten.
Beskrivning/historik
Uppfört på 1880-talet. Tillbyggt 1919. Balkong tillkom 1933. Fönsterbyte 1958.
Garage uppfört 1988.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaden är ett bra
exempel på den panelarkitektur som var rådande under senare delen av 1800-talet då
träbearbetnings-maskiner gjorde det möjligt att producera paneler och profiler till
överkomligt pris. Historiskt är byggnaden också intressant i det att den är bland de
äldsta som finns i detta område utanför den gamla stadsgränsen. Byggnaden är också
mycket värdefull för miljön i kvarteret.
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KV SANDLYCKAN 3, ÅMÅL

Sandlyckan 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer. Fasad av liggande fasspontpanel
på bottenvåningen och stående pärlspont på övervåningen. Fasaden är dessutom försedd
med dekorerade hörnlisener, på gavlarna dessutom mittlisener, gördelgesims och detaljrikt
utförda fönsteromfattningar. Åt gatan frontespis och balkong med genombrutet räcke och
konsoler. Åt gården förstuga och däröver en senare inglasad balkong under ett sadeltak
med tympanon. Östra gaveln har en utbyggnad i ett plan med balkong. Sadeltak klätt med
plåt i skivor. Grund av kvaderhuggen sten.
Uthuslänga i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel. Östra
delen har pulpettak och södra delen sadeltak. Bägge är täckta med plåt i skivor.

Sandlyckan 3, uthus
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Beskrivning/historik
Uppfört på 1880-talet. Tillbyggt 1905. Trapphuset tillkom 1922.
Uthus uppfört på 1880-talet. 1922 ändrades det till plåtslageri, verkstad och garage.

Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria.
För motivering se Sandlyckan 2.
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KV SANDLYCKAN 4, ÅMÅL

Sandlyckan 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel.
Nyklassicistisk stil på utformningen av dörr- och fönsteromfattningarna med frontoner
och en portal med pelare, arkitrav och voluter. Åt såväl gata som gård frontespiser med
sadeltak. Åt gården en altan och en balkong med järnräcken. Byggnaden har sadeltak
täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historisk
Uppfört 1926.
Andra våningen inreddes 1933 då också takkuporna tillkom.
Badrum 1950 och bastu 1953.
Altantak 1961.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Bebyggelsen i kvarteret har tillkommit under
olika decennier och varierar därmed i stil. Byggnadens arkitektur har tydliga nyklassicistiska
detaljer och är ett av de yngsta. Dess värde för miljön är stor.
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KV SANDLYCKAN 5, ÅMÅL

Sandlyckan 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Huvudbyggnad:
Kontorshus, tidigare bostadshus, i 2½ halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående
locklistpanel. Byggnaden har klassicistisk arkitektur med detaljer som triangulära fönsteröverstycken i bottenvåningen. Framsidans entré har veranda med tak och balkong. På baksidan tillbyggnad med plåttäckt pulpettak. Huset har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Uthus:
Uthuslänga i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel
målad med faluröd slamfärg. Sadeltak täckt med enkupigt tegel.

Sandlyckan 5, uthus
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Beskrivning/historik
Uppfört på 1880-talet. 1933 installerades värmekällare och toalett. 1941 installerades
badrum och toalett. 1973 byggdes bottenvåningen om från bostad till kontor.
1975 byggdes övervåningen om från bostad till kontor. 1988 inreddes vinden till arkiv.
1997 inreddes en bostad om två rum på övervåningen.
Uthus uppfört på 1880-talet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Arkitektoniskt ger huvudbyggnaden
uttryck för den stileklekticism som vid denna tid var vanlig, speciellt på stenbyggnader.
Huset är också ett av de äldsta i kvarteret som ligger utanför den gamla stadsgränsen.
Uthuset är med sin användning, utformning, karaktär och storlek unikt för Åmål.
Byggnaderna är av mycket stort värde för miljön utefter Kungsgatan.
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KV SANDLYCKAN 10, ÅMÅL

Sandlyckan 10, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av liggande fasspont.
Profilerade fönsteromfattningar, speciellt överstyckena. Mot gården en veranda med
pelarburet, plåttäckt tak och stiliserad växtornamentik. Sadeltak täckt med tvåkupigt
tegel. Stenfot.
Uthus i ett plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel. Pulpettak med
papptäckning.

Sandlyckan 10, uthus

154

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppfört 1883. Uthus uppförd 1883.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade tidstypiska yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska
värden framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaden är ett bra exempel
på den panelarkitektur som var rådande under senare delen av 1800-talet. Historiskt är
byggnaden också intressant i det att den är bland de äldsta som finns i detta område
utanför den gamla stadsgränsen. Byggnaden är också mycket värdefull för miljön i
kvarteret.
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Kvarteret SARVEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Sarven är:
Sarven 1, kontorshus

Kv Sarven, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad

156

KV SARVEN 1, ÅMÅL

Sarven 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus, före detta, i ett och tre kvarts plan. Stomme av tegel och fasad av spritputs.
Fasaden karakteriseras av rustika hörnkedjor, sockel- och takfotsgesims samt profilerade
under- och överstycken till fönstren. Arkadformat entréparti med balkong och frontespis.
Även på baksidan finns en frontespis och två takkupor. Avvalmat mansardtak täckt med
enkupigt tegel. Källare.
Beskrivning/historik
Uppfört 1925 av grosshandlare O. Almgren. Numera används huset som kontor.

Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har också stor betydelse för miljön som
domineras av parken, närheten till ån, gamla badhuset och tingshuset.
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Kvarteret SEGLET
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Seglet är:
Seglet 18, bostadshus ( A )
Seglet 19, bostadshus ( B ), affärslokal ( C ), bostadshus ( D )
Seglet 21, bostadshus ( E ), uthus ( F )
Seglet 22, bostadshus ( G )

Kv Seglet, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferad
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KV SEGLET 18, ÅMÅL

Seglet 18, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel.
Nyklassicistiska arkitekturdetaljer som lisener, kraftigt profilerade under- och överstycken
till fönstren samt inbyggd takfot. Åt gården bred veranda med pelarburet tak och balkong.
Åt såväl gata som gård en taklätta. Valmat sadeltak täckt med betongpannor.
Beskrivning/historik
Uppfört 1928.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriskt värde,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Huset har en tydlig nyklassicistisk prägel och har
stor betydelse för miljön i kvarteret. Huset tillhör de äldsta i kvarteret, vars bebyggelse
varierar starkt både i ålder och karaktär.
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KV SEGLET 19, ÅMÅL

Seglet19, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel.
Nyklassicistiska arkitekturdetaljer som kraftigt profilerade under- och överstycken till
fönstren samt inbyggd takfot. Åt gården balkong och taklätta. Burspråk åt gatan.
Mansardtak täckt med enkupigt tegel.
Affärslokal i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel.
Mansardtak täckt med tvåkupigt tegel.

Seglet 19, affärslokal i 1½ plan
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Bostadshus, före detta, i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel.
Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.

Seglet 19, f d bostadshus

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd på 1920-talet.
1935 ombyggnad och en vedbod tillbyggdes mot Gamla Örnäsgatan.
1937 tillkom balkong.
1948 inreddes andra våningen till lägenhet och en toalett tillkom på bottenvåningen.
1922 uppfördes verkstads- och uthuslängan mot Stegsgatan. Längan innehöll glasoch förgylleriverkstad, brygghus, park- och vedbod. 1925 inreddes vinden.
Bostadshus, före detta, uppfört omkring 1900.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnadernas olika ålder och
karaktär berikar området och ökar variationen. Deras dominerande läge gör dem
mycket värdefulla.
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KV SEGLET 21, ÅMÅL

Seglet 21, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och tre kvarts plan. Stomme av trä med spritputsad fasad. Det arkitektoniska formspråket är hämtat från jugendstilen vilket tydligast framgår av fönsterutformningen. Entréparti med mittrisalit och frontespis. På baksidan förstuga med
balkong och frontespis samt lågt hörntorn. Huset har avvalmat mansardtak. Mot trädgården en uppbyggd terrass med garage under och balustrad.
Uthus i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående pärlspont. Valmat tak täckt med
papp.

Seglet 21, uthus
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Beskrivning/historik
Bostadshus uppfört 1922.
Uthus uppfört 1922. Ursprungligen innehöll det hönshus, redskapsbod och soputrymme.
Garage och terrass uppfördes 1928.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade tidstypiska karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnadsstilen är jugend och i sina
huvuddrag har bostadshuset mycket gemensamt med huset på grannfastigheten Seglet
22. Byggnaderna har stor betydelse för miljön längs Stegsgatan.
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KV SEGLET 22, ÅMÅL

Seglet 22, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och tre kvarts plan och suterrängvåning. Stomme av trä och spritputsad
fasad. Byggnadens arkitektur har drag både från jugend, som i entrédörrens omfattning –
speciellt överstycket - och i frontespisens krön, och från nyklassicismen i de slätputsade
hörnlisenerna och takfotsgesimsen med gavelavslutning. Framsidan domineras av en
mittrisalit med frontespis. Mot trädgården två balkonger och taklätta. Avvalmat mansardtak med betongtegel. Grund av kvaderhuggen sten.
Beskrivning/historik
Uppfört 1924.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitekturhistoria. Huset har tillkommit i det stilistiska brytningsskedet
mellan jugend och nyklassicism. I stora drag är huset mycket likt byggnaden på grannfastigheten Seglet 21. Skillnaden består i de stilistiska detaljerna. Huset har stort värde
för miljön längs Stegsgatan.
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Kvarteret STAKEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Staken är:
Staken 2, bostadshus ( A )
Staken 5, bostadshus ( B )
Staken 6, bostadshus ( C )

Kv Staken, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV STAKEN 2, ÅMÅL

Staken 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående pärlspont. På
bägge takhalvorna en taklätta med tympanonfält. Kraftigt profilerade under- och
överstycken på fönsteromfattningarna. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört omkring 1900.
1941 tillkom takkuporna.
1965 tillkom altandörr och balkong.
1983 uppfördes bilskyddet.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har klassicistiska stildrag och
framstår som betydelsefull för miljön utmed Lyckostigen.
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KV STAKEN 5, ÅMÅL

Staken 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel.
Tidlös exteriör. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel. På 1901 års stadsplan finns tomten
och en byggnad markerad. Även på fastigheten Staken 6 finns en byggnad markerad och
de är de enda i kvarteret.
Beskrivning/historik
Uppfört på 1870-talet.
1927 tillkom frontespisen.
1990 utbyggdes takkupan.
Uthus byggdes 1927. Det innehöll tvättstuga, vedbod, materialbod och dass. 1980
byggdes det om till garage.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
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KV STAKEN 6, ÅMÅL

Staken 6, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och reveterad fasad med spritputs.
Mot gården förstuga med balkong och frontespis. Mansardtak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1925.
Garage uppfördes 1979.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har med sin lågmälda framtoning och öppna läge stor betydelse för miljön utmed både Tunnelgatan och
Lyckostigen.
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Kvarteret STEGEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Stegen är:
Stegen 1, bostadshus ( A ), uthus ( B ), avträde ( C )
Stegen 2, bostadshus ( D )
Stegen 3, bostadshus ( E )

Kv Stegen, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV STEGEN 1, ÅMÅL

Stegen 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö:
Huvudbyggnad:
Bostadshus i ett och ett halvt till två plan. Stomme av trä och fasad av liggande
fasspontpanel. Rektangulär byggnadskropp med avvalmat, plåtklätt mansardtak.
Kompletterad med torn, mittrisalit med avvalmat tympanonfält, burspråk och
inglasad veranda med senare tillkommen balkong och taklätta.
Uthus:
Uthus och kiosk, före detta vagnsskjul, i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och
fasad av liggande fasspontpanel. Sadeltak klätt med korrugerad plåt.

Stegen 1, uthus, kiosk
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Avträde:
Avträde i ett plan. Stomme av trä och fasad
av liggande fasspontpanel. Åttasidigt tak
klätt med papp.

Staken 1, avträde

Beskrivning/historik
Bostadshus uppfört 1899 av brukspatron Lindgren vid Forsbacka bruk.
Uthus, kiosk uppfört 1899.
Avträde uppfört 1899.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitektur- och social historia. Bostadshusets arkitektur är inte
ovanlig bland större villor vid denna tid och är ett bra exempel på välsituerade byggnadsideal. Förebilder återfinns bland samtidens mer påkostade stenbyggnader. Det före detta
vagnsskjulet och avträdet har stor betydelse för helheten och den stora tomten bidrager i
hög grad till intrycket. Byggnaderna utgör en mycket värdefull del av bebyggelsen i
kvarteret och längs Kungsgatan.
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KV STEGEN 2, ÅMÅL

Stegen 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av panel på förvandring.
Ursprungligen var huset uppfört i så kallad schweizerstil men i samband med
flyttningen byggdes om och arkitekturen innehåller nu drag av nyklassicism, som i
frontonerna över dörrarna. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1863. Byggnaden ingick i det nöjescentrum som källarmästare P.A. Björlin
anlade på Kungsberget 1863. författarinnan Betty Jansson bodde i huset till sin bortgång
1927. Flyttat 1931 och i samband med det ombyggt till nuvarande utseende.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden uppvisar stildrag både från schweizerstilen och
nyklassicismen. Med sin karaktär och sitt strategiska läge har huset stor betydelse för
miljön i området.
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KV STEGEN 3, ÅMÅL

Stegen 3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel
med fält av stående fasspontpanel under och över bottenvåningens fönster. Några fönster
är bytta. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört på 1890-talet.
1932 installerades bad och toalett.
1945 byggdes matsalen ut.
1969 byggdes verandan om och isolerades.
1989 revs det gamla uthuset och ett garage uppfördes på samma plats.
Sammanfattande kuturhistorisk värdering
Med sin tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitekturhistoria. Trots smärre förändringar har byggnadens karaktär inte
förändrats markant, utan huset är fortfarande betydelsefullt för miljön i området.
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Kvarteret TELEGRAFEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Telegrafen är:
Telegrafen 4, affärshus- och bostadshus ( A ), affärs- och bostadshus ( B ), lager ( C )

Kv Telegrafen, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV TELEGRAFEN 4, ÅMÅL

Telegrafen 4,bostads- affärshus i 2½ plan

Beskrivning/miljö
Bostads- och affärshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä och reveterad fasad med
spritputs. Tidigare var dekorationerna utförda i slätputs men fasaden har fått ett skikt
med fin spritputs. Arkitekturen har tydlig jugendkaraktär, framför allt i fönster och
fönsteromfattningar. I hörnet har takvåningen full höjd. På gaveln utbyggt trapphus i tre
plan. Sadeltak täck med tegel och plåt.
Bostads- och affärshus i två plan. Stomme av trä och reveterad fasad med spritputs. Tidigare
var dekorationerna utförda i slät-puts men fasaden har fått ett skikt med fin spritputs.
Arkitekturen har tydlig jugendkaraktär, framför allt i fönster och fönster- omfattningar. Den
södra delen av byggnaden är i två och ett halvt plan och fasaden är klädd med eternitplattor.
Valmat sadeltak täckt med tvåkupigt tegel och plåt.

Telegrafen 4, bostads- affärshus i två plan
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Telegrafen 4, garage och lager

Garage- och lagerlänga i två plan. Stomme av trä och fasad av eternitplattor. Pulpettak
täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Bostads- och affärshus uppfört 1915.
Bostads- och affärshus uppfört 1915.
Garage- och lagerlänga uppförd 1915.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande arkitekturhistoria. Även gårdsfasaden och gårdsbyggnaden är viktig för
helhetsintrycket, trots förändringar i fasadmaterial bland annat. Med sitt öppna läge vid
Mellanbrogatan och Västerlånggatan har byggnaderna mycket stor betydelse för miljön
som domineras av moderna byggnader.
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Kvarteret VASSLÄGGEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Vassläggen är:
Vassläggen 1, bostadshus

Kv Vassläggen, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV VASSLÄGGEN 1, ÅMÅL

Vassläggen 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och reveterad fasad med senare
spritputs. Klassicerande arkitektur med frontespis och balkong över entrén. Sadeltak
täckt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppförd 1932.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Huset är det äldsta i kvarteret och
ansluter med sin arkitektur till de äldre villorna i kvarteret Kotorget. Huset är med sitt
öppna läge mycket betydelsefullt för miljön i området.
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Kvarteret VIMPELN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Vimpeln är:
Vimpeln 6, bostadshus

Kv Vimpeln, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV VIMPELN 6, ÅMÅL

Vimpeln 6, Palmertzgården från 1850

Beskrivning/miljö
Bostadshus uppfört i två till två och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av
stående locklistpanel och knutlådor. Byggnadens arkitektur har tydlig klassicistisk prägel
med kraftigt profilerade fönsteröverstycken, takfotsgesims med gavelavslut och portal
med fronton på fasaden mot Kyrkogatan. Mot gården har huset byggts till vid flera tillfällen,
senast i samband med renoveringen 1985 - 1987. Då byttes också fönstren mot inåtgående.
Sadeltak täckt med enkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Palmertzgården uppförd på 1850-talet.
Bostadshus uppförda 1985 - 1987.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin mot gatorna tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huset ansluter väl till
bebyggelsen i angränsande kvarter i såväl ålder som stil. Trots förändringar har
byggnaden med sin klassicistiska fasad stor betydelse för miljön utmed Kyrkogatan
och Norra Långgatan.
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Kvarteret VÅGMÄSTAREGÅRDEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Vågmästaregården är:
Vågmästaregården 1, huvudbyggnad ( A ), byggnadsminne,
flygelbyggnad ( B ), byggnadsminne,
kontor ( C ), byggnadsminne

Kv Vågmästaregården, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV VÅGMÄSTAREGÅRDEN 1, ÅMÅL

Vågmästaregården 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel med
knutlådor. Klassicerande detaljer är bland annat förkroppad kransgesims och kraftigt
profilerade fönsteröverstycken. Entré och balkong mot Mellanbrogatan har tillkommit
efter 1840. Valmat sadeltak täckt med skiffer.
Flygel i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel. Kraftigt
profilerade under- och överstycken till fönstren. Valmat sadeltak med lunettformade
takkupor. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.

Vågmästaregården 1, ,flygeln
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Vågmästaregården 1, byggnad mot Kyrkogatan

Kontorshus i två plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel. Valmat
sadeltak täckt med enkupigt tegel. Ursprungligen användes flygeln som stall och senare
som magasin.
Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1704 - 1714 av borgmästare Anders Åberg.
Benämnd efter vågmästare Petter Larsson.
Flygel, sammanbyggd med huvudbyggnaden, är uppförd i mitten av 1800-talet.
Kontorshus mot Kyrkogatan uppförd i mitten av 1800-talet.
Sammanfattande kulruthistorisk värdering
Huvudbyggnad med flygel
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaderna kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Huvudbyggnaden har en
arkitektur som är vanlig på bruk, större gårdar och för högre tjänstemän. Byggnaden är
äldst i staden och är med sin arkitektur och sitt läge mycket värdefull. Flygelbyggnaden
med sitt enklare formsspråk kompletterar huvudbyggnaden och flygelns betydelse är
mycket stor för helhetsintrycket. Vågmästaregården är en stor stadsgård.
Kontorshus mot Kyrkogatan
Trots sin förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriskt värde, framför
allt för dess historia. Flygeln har också mycket stor betydelse för helhetsintrycket av
Vågmästaregården.
Samtliga byggnaden är förklarade som byggnadsminnen.
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Kvarteret ÅSTRANDEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Åstranden är:
Åstranden 2, bostadshus ( A )
Åstranden 3, bostadshus ( B )
Åstranden 6, bostadshus ( C )
Åstranden 8, bostadshus ( D )
Åstranden 9, bostadshus ( E )

Kv Åstranden, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV ÅSTRANDEN 2, ÅMÅL

Åstranden 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä med reveterad fasad och gråbeige spritputs.
Ursprungligen var fasaden i grå slätputs. Funktionalismens stilideal med släta,
odekorerade ytor har här fått råda, så när som på en dörromfattning. Det valmade
sadeltaket är inte heller rent funktionalistiskt. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1946.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har en utformning som
gör den till en värdefull representant för den funktionalistiska stilen. Huset ut gör ett
viktigt inslag i kvarteret, där samtliga villor ursprungligen var byggda i samma
utförande.
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KV ÅSTRANDEN 3, ÅMÅL

Åstranden 3,huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä med reveterad fasad och grön-beige spritputs.
Ursprungligen var fasaden i grön slätputs. Funktionalismens stilideal med släta,
odekorerade ytor har här fått råda, så när som på en dörromfattning. Det valmade
sadeltaket är inte heller rent funktionalistiskt. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1946.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har en utformning som
gör den till en värdefull representant för den funktionalistiska stilen. Huset utgör ett
viktigt inslag i kvarteret, där samtliga villor ursprungligen var byggda i samma
utförande.
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KV ÅSTRANDEN 4, ÅMÅL

Åstranden 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä med reveterad fasad och vit spritputs.
Funktionalismens stilideal med släta, odekorerade ytor har här fått råda, så när som
på en dörromfattning. Det valmade sadeltaket är inte heller rent funktionalistiskt.
Taket är täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1942. Tillbyggt med ett rum 1964.
Garaget tillkom 1963.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har en utformning
som gör den till en värdefull representant för den funktionalistiska stilen. Huset utgör
ett viktigt inslag i kvarteret, där samtliga villor ursprungligen var byggda i samma
utförande.
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KV ÅSTRANDEN 8, ÅMÅL

Åstranden 8, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä med reveterad fasad och gul spritputs.
Funktionalismens stilideal med släta, odekorerade ytor har här fått råda, så när som på
en dörromfattning. Det valmade sadeltaket är inte heller rent funktionalistiskt. Taket är
täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1941.
1959 tillbyggt med rum och kök.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har en utformning som
gör den till en värdefull representant för den funktionalistiska stilen. Huset utgör ett
viktigt inslag i kvarteret, där samtliga villor ursprungligen var byggda i samma
utförande.
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KV ÅSTRANDEN 9, ÅMÅL

Åstranden 9, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i två plan. Stomme av trä med reveterad fasad och gul spritputs. Ursprungligen var fasaden i grå slätputs. Funktionalismens stilideal med släta, odekorerade ytor
har här fått råda, så när som på en dörromfattning. Det valmade sadeltaket är inte heller
rent funktionalistiskt. Taket är täckt med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört 1943.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden har en utformning som
gör den till en värdefull representant för den funktionalistiska stilen. Huset utgör ett
viktigt inslag i kvarteret, där samtliga villor ursprungligen var byggda i samma utförande.
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Kvarteret ÄLGEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Älgen är:
Älgen 2, bostadshus ( A ), uthuslänga ( B )
Älgen 4, bostadshus ( C ), bostad/förråd ( D )

Kv Älgen, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV ÄLGEN 2, ÅMÅL

Älgen 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående locklistpanel. Profilerade under- och överstycken till fönstren. Senare tillkommen förstuga
och frontespis i klassicerande stil samt balkong. Sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Uthuslänga i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel målad med
faluröd slamfärg. Ursprungligen inrymde längan bykhus, vedbod, stall, svin- och
hönhus. Pulpettak täckt med tvåkupigt tegel.

Älgen 2, uthuslänga
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Beskrivning/historik
Bostadshus uppfört omkring 1870. Hos Bygg- och miljökontoret i Åmål finns en
"Projektritning av bostad och uthus" men utan år.
1923 tillkom takfönster och takkupa. Samtidigt skedde en förändring av bostaden.
1939 tillkom bibliotek och förstuga. Källaren inreddes med vinkällare, matkällare,
pannrum och koksrum.
1950 inreddes tvättstuga i källaren.
1984 flyttades köket.
Uthuslänga uppförd omkring 1870. Den innehöll brygghus, visthus, vedbod, stall,
svinhus och hemlighus.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande deras betydelse för miljön, både i kvarteret och utefter bägge sidorna av
Åmålsån. Uthuslängan har också stort värde för helhetsintrycket och för insikten i
levnadsförhållandena under senare delen av 1800-talet.
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KV ÄLGEN 4, ÅMÅL

Älgen 4, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av liggande fasspont på
bottenvåningen och stående locklist på övervåningen. Förstuga med valmat pulpettak
täckt med plåt. Huset har sadeltak täckt med tvåkupigt tegel.
Förråds- och bostadsbyggnad i ett plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel. Pulpettak täckt med plåt.
Förråd i ett plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspontpanel. Pulpettak täckt
med plåt.

Älgen 4, förråd
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Beskrivning/historik
Balkong tillkommen 1936.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina yttre karaktärer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande deras betydelse för miljön i kvarteret och längs Åmålsån.
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Kvarteret ÖRNEN
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kv Örnen är:
Örnen 1, bostads- och affärshus ( A ), uthus ( B )
Örnen 2, bostads- och affärshus ( C ), gårdshus, biograf ( D )
Örnen 3, bostads- och affärshus ( E ), bostadshus ( F ), gårdslänga ( G )
Örnen 4, bostads- och affärshus ( H ), glasmästeri/garage ( I ), garage/förråd ( J )
”
garage/verkstad ( K )
Örnen 5, bostads- och affärshus, ( L )
Örnen 6, bostads- och affärshus ( M )
Örnen 7, bostadshus ( N ), butik ( O ), verkstad/förråd ( P ), bostad/föreningslokal ( Q )

Kv Örnen, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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KV ÖRNEN 1, ÅMÅL

Örnen 1, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostads- och affärshus i tre plan. Stomme av tegel med grov spritputs mot gatorna och
fin spritputs mot gården. Fasaden mot gården var tidigare slätputsad. Arkitekturen är
tydligt präglad av jugendstilen men har också klassiska dekorelement som omformats i
jugendstilens anda, som i frontespiserna och i portalen med sitt brutna, bågformade
gavelfält och kannelerade pilastrar. Sadeltak täckt med plåt.
Gårdsbyggnad i ett och ett halvt plan. Stomme av tegel och slätputsad fasad. Den fria
gaveln är klädd med panel på förvandring på nedre och liggande fasspontpanel på
övre halvan. Pulpettak täckt med plåt.

Örnen 1, gårdsbyggnad
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Beskrivning/historik
Bostadshus uppfört 1904
Gårdsbyggnad uppfört 1904.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden är utformad med jugendstilens formspråk och ansluter mycket väl till angränsande byggnader i kvarteret och har
därmed mycket stor betydelse för helhets- intrycket av bebyggelsen både på Kungsgatans
östra sida och på Torggatans norra sida. Husen på Kungsgatans västra sida är byggda ungefär samtidigt men utformade i den före sekelskiftet rådande stileklekticismen. Skillnaderna i
uttryck och färgsättning kan inte studeras bättre i Åmål. Bebyggelsen i både kvarteret Örnen
och Hamnviken, utefter Torggatans norra sida, är enhetlig i stil och har ett mycket dominant
och accentuerat läge i stadsbilden ut över torget och åmynningen.
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KV ÖRNEN 2, ÅMÅL

Örnen 2, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostads- och affärshus i tre plan. Stomme av tegel med rusticerad bottenvåning och
ursprungligen slätputsad fasad. Numera är fasaden omfärgad med tunn spritputs.
Arkitekturen har jugendstilens karaktär med de svagt bågformade fönstren i
bottenvåningen och burspråket i två våningar med balkong. Sadeltak täckt med plåt.
Gårdshus i ett plan. Stomme av tegel med spritputsad grå fasad. Sadeltak täckt med
korrugerad plåt.
Örnen 2, gårdshus

Beskrivning/historik
Bostadshus uppfört 1917.
Gårdshus uppfört 1917 och ombyggt till biograf
1945.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär
tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria.
Byggnaden är utformad med jugendstilens formspråk och ansluter mycket väl till angränsande
byggnader i kvarteret och har därmed mycket
stor betydelse för helhetsintrycket av bebyggelsen
på Kungsgatans östra sida. Dessutom uppstår en
stilistisk kontrast mot fasaderna på västra sidan, i
kvarteret Banken.
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KV ÖRNEN 3, ÅMÅL

Örnen 3,bostads- och affärshus i 3½ plan

Beskrivning/miljö
Bostads- och affärshus i tre och ett halvt plan. Stomme av tegel med rusticerad bottenvåning och spritputsad fasad däröver. Arkitekturen är stilmässigt blandad. Klassicistiska
detaljer överväger men jugend återfinns sparsamt och då framför allt i frontespiserna.
Sadeltak täckt med plåt.
Bostads- och affärshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av liggande fasspont med stående pärlspont på alla sidor i ett band under bottenvåningens fönster, i
gördelgesimsen och ovanför övervåningens fönster. Andra detaljer är hörnlisener med
speglar och arbetade fönsteromfattningar med kraftigt profilerade, tandsnittsförsedda
överstycken. Mot gatan en frontespis. Sadeltak täckt med plåt.

Örnen 3, bostads- och affärshus i 2½ plan
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Förråd uppfört 1988 med stomme av trä och fasad av liggande panel. Tak av plåt.

Örnen 3, förråd

Beskrivning/historik
Bostads- och affärshus mot Lunnegatan uppfört 1905.
1959 inlämnas bygglovsansökan om att få inreda utställningslokal, kontor och
kontorsmaskinsverkstad.
Bostads- och affärshus mot Kungsgatan uppfört 1924.
1988 ombyggnad.
Gårdslänga uppförd 1905, revs 1988 och ersattes med ett förråd
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade tidstypiska yttre karaktärer tillmätes huvudbyggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Hörnbyggnaden är
utformad i en brytningstid mellan jugendstilens formspråk och nyklassicismen. Byggnaden
ansluter mycket väl till angränsande byggnader i kvarteret och har därmed mycket stor betydelse för helhetsintrycket av bebyggelsen på Kungsgatans östra sida. Träbyggnaden är uppförd i en ovanligt rik panelarkitektur och har mycket stort värde för miljön i området, som
domineras av de stora stenhusen. Huset är ett av de första som uppfördes på området efter
den stora branden 1901. Gårdslängan från 1905 revs 1988 och ersattes med ett förråd.
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KV ÖRNEN 4, ÅMÅL

Örnen 4, affärs- och bostadshus

Beskrivning/miljö
Affärs- och bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av tegel som också utgör fasaden.
Frontespiser med väl artikulerade takgesimser mot gården och på norrgaveln. Senare tillkommen förstuga med balkong. Förstugans fasad är av stående locklistpanel. Mansardtak
med valmad norrsida täckt med plåt. Ursprungligen har huset varit bostad.
Kontor och garage i ett plan. Stomme av tegel som också utgör fasaden utom nedre delen
av kontorsväggen som är klädd med stående lockpanel. Pulpettak täckt med korrugerad plåt.
Ursprungligen har garagedelen varit vagnbod.

Örnen 4, kontor, garage, verkstad och förråd
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Garage och förråd i två plan. Stomme av tegel men vissa delar är ersatta med betong.
Stommen är oklädd. Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Ursprungligen har byggnaden
använts till stall, gödselkast, vedbod, kokrum, jäsrum och isupplag.
Garage - verkstad - förråd i två plan. Stomme av tegel men vissa delar har bytts ut mot
betong. Stommen är oklädd. Övervåningens långsida har stommen av trä och fasad av
liggande fasspontpanel. Pulpettak täckt med korrugerad plåt. Tidigare har byggnaden
varit verkstad.
Beskrivning/historik
Affärs- och bostadshus uppfört 1906 av svagdrickebryggare Axel E. Johansson.
Ursprungligen var huset enbart bostad.
1938 dörröppning på gaveln och källare under huset.
1946 balkong. 1964 ny entrédörr. 1996 ändrades bottenvåningen om till butikslokal.
Kontor - garage uppfört 1906. Ursprungligen fanns här materialbod och vind.
Garage - förråd uppfört 1906. Ursprungligen fanns här vagnbod, stall, gödselkast,
vedbod, kokrum, jäsrum och isupplag.
Garage - verkstad - förråd uppfört 1910. Ursprungligen fanns här vedbod, vagnbod,
matrum, brygghus och torkvind.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots förändrade exteriörer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför allt
beträffande den samlade gårdsmiljön med karaktär av mindre industri. Gården ligger
helt öppen mot gatan.
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KV ÖRNEN 5, ÅMÅL

Örnen 5, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Affärs- och bostadshus i tre och ett halvt plan. Stomme av tegel och slätputsad fasad
mot gatan och spritputs mot gården. Fasaden har tydlig prägel av jugendstil med en
flackt välvd entré och ett segmentbågformat burspråk som avslutas med en frontespis.
Mot gården två trapphus varav det rektangulära har mycket stark jugendkaraktär.
Sadeltak täckt med plåt.
Kontorslänga i ett plan med spritputsad fasad. Pulpettak täckt med plåt.
Garage- och förrådslänga i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av
liggande fasspontpanel. Brutet och valmat pulpettak täckt med plåt.
Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1904.
Kontorslänga tillbyggd 1954.
Garage- och förrådslänga uppförd 1905 och tillbyggd 1918.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden är utformad med
jugendstilens formspråk och ansluter mycket väl till angränsande byggnader i kvarteret
och har därmed mycket stor betydelse för helhetsintrycket av bebyggelsen på Torggatans
norra sida. Tillsammans med husfasaderna i kvarteret Hamnviken har dessa ett mycket
dominant och accentuerat läge i stadsbilden ut över torget och åmynningen.
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KV ÖRNEN 6, ÅMÅL

Örnen 6, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Affärs- och bostadshus i tre och ett halvt plan. Stomme av tegel. Mot gatan har andra
och tredje våningarna tilläggsisolerats och därefter spritputsats. Mot gården har hela
fasaden tilläggsisolerats och spritputsats. Fasaden har trots detta kvar sin jugendprägel
med russticerad bottenvåning, gördel- och kransgesims samt frontespis. På det avfasade
hörnet två balkonger och ett lågt torn med klockformat tak. Huset har mansardtak täckt
med plåt.
Gårdshus i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel och liggande fasspontpanel. Huset används som garage och förråd men har tidigare varit charkuteri. Pulpettak
täckt med plåt.
Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1903.
Gårdsbyggnad uppförd 1903. Ombyggd 1940 - 1959.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots sin något förändrade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Byggnaden är utformad med jugendstilens
formspråk och ansluter mycket väl till angränsande byggnad i kvarteret och har därmed
mycket stor betydelse för helhetsintrycket av bebyggelsen på Torggatans norra sida.
Tillsammans med husfasaderna i kvarteret Hamnviken har dessa ett mycket dominant
och accentuerat läge i stadsbilden ut över torget och åmynningen.
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KV ÖRNEN 7, ÅMÅL

Örnen 7, bostadshus mot Kyrkogatan

Beskrivning/miljö
Bostadshus mot gatan i tre plan. Stomme av tegel som också utgör fasaden. Två vinklade
burspråk, två våningar höga, bryter fasadlivet. Trapphusets förskjutna fönsterplacering
och bottenvåningens större fönster bidrager också till att skapa variation. Byggnaden har
kvar sin utformning mot gatan så när som på att fönstren är bytta mot aluminium. Likaså
mot gården där det också har monterats balkonger. Sadeltak täckt med enkupigt tegel.
Bostadshus, på gården, i två plan. Stomme av tegel som också utgör fasaden. Östra delen
och trapphuset har fått fönstren utbytta till nya i aluminium. Pulpettak täckt med plåt.

Örnen 7, bostadshus på gården
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Affärslokal i ett plan. Stomme av tegel som också utgör fasaden. Ursprungligen fanns
här ett tryckeri. Sadeltak klätt med plåt.
Verkstads- och förrådshus i ett plan. Stomme av tegel som också utgör fasaden. Pulpettak
täckt med plåt.

Örnen 7, gårdsbebyggelse

Beskrivning/historik
Huvudbyggnad uppförd 1946. Gårdshus uppfört 1908.
Affärslokal uppförd 1940. Verkstad - förråd uppfört 1922.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Trots förändringarna på huvudbyggnaden, tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturen och gårdsmiljön. Samtliga byggnader har tegelfasader och detta, i kombination med byggnadernas höjd och utformning, ger en gårdsmiljö
med säregen prägel och intimitet. Denna miljö är mycket värdefull och är beroende av att
byggnaderna inte förändras, varken i karaktär eller detaljer.
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Fastigheten ÅMÅL 2:1
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Åmål 2:1 är:
Åmål 2:1, gamla badhuset

Åmål 2:1 , gamla badhuset, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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ÅMÅL 2:1, Gamla badhuset, ÅMÅL

Åmål 2:1, gamla badhuset

Beskrivning/miljö
Kontorshus - samlingslokal, före detta badhus, i ett och ett halvt plan och källare. Stomme
av tegel som också utgör fasaden. Arkitekturen är inspirerad av jugendstilen vilket tydligast
syns i fönstrens utformning. Framsidans taklinje bryts av två frontespiser, den ena rakt avslutad och den andra med triangelformad gavel. Baksidan domineras av en femsidig utbyggnad i ett plan med valmat sadeltak. Byggnaden har valmat sadeltak täckt med enkupigt
tegel. Synlig grund av kvadersten.
Beskrivning/historik
Uppfört 1912.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande arkitekturhistoria. Med sitt strama formspråk, sin exponering och
öppna läge samt angränsande byggnaders karaktär, utgör byggnaden en mycket värdefull
tillgång för omgivningen.
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Fastigheten ÅMÅL 2:1
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader å Åmål 2:1 är:
Åmål 2:1, gamla kyrkan ( A )
Åmål 2:1, södra hamnplan, norra hamnmagasinet ( B ), södra hamnmagasinet ( C ),
förråd ( D )

Åmål 2:1, kulturhistoriskt värdefulla byggnader är skrafferade
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ÅMÅL 2:1, Gamla kyrkan, ÅMÅL

Åmåls 2:1, gamla kyrkan

Beskrivning/miljö
Kyrka i ett plan. Stomme av sten och putsad fasad. Västgavelns spets är klädd med
locklistpanel. Tresidigt kor. Sadeltak som är valmat över koret och täckt med betongpannor.
Beskrivning/historik
Uppförd 1666 - 1669. Använd som kyrka 1669 - 1806.
Därefter spannmålsmagasin, förråd och tork.
1720 uppfördes ett västtorn som rasade 1754. Återuppbyggdes aldrig.
Under 1870-talet ersattes den ursprungliga takresningen med ett lägre tak.
Sammanfattande kulturhistoriks värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande stadshistoria. Kyrkan är uppförd på samma plats som en tidigare
kyrka i trä som revs, då den var i dåligt skick och för trång. Kyrkan användes 1669 till
1806, samma år som Åmåls nya kyrka invigdes. Den gamla kyrkogården fick förfalla
och är numera park. Kyrkan och parken har stor betydelse för stadsbilden.
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ÅMÅL 2:1, Södra hamnplan, ÅMÅL

Södra Hamnplan, norra hamnmagasinet

Beskrivning/miljö
Norra hamnmagasinet i två och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående
locklistpanel med knutlådor. Målat med faluröd slamfärg och vita fönsterfoder. Sadeltak
täckt med eternit. Magasinet används i dag till försäljning och lager.
Södra hamnmagasinet i två och ett halvt plan. Stomme av timmer och reglar med fasad av
stående lockpanel med knutlådor. Målat med faluröd slamfärg och vit oljefärg på dörroch fönsterfoder samt knutlådor. Sadeltak täckt med skiffer. Magasinet används i dag till
hembygdsmuseum.

Södra hamnplan, södra hamnmagasinet
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Förråd i ett och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående locklistpanel. Målad
med faluröd slamfärg och vit oljefärg på dörr- och fönsteromfattningar. Sadeltak täckt
med korrugerad plåt. Senare tillbyggt åt öster i ett plan. Fasad av stående locklistpanel.
Målad med faluröd slamfärg. Pulpettak täckt med korrugerad plåt.

Södra hamnplan, förråd i 1½ plan

Beskrivning/historik
Norra hamnmagasinet uppfört på 1825-talet.
Södra hamnmagasinet, halva byggnaden uppförd på 1750-talet och resterande del 1926.
Förråd uppfört 1925.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sina välbevarade exteriörer tillmätes byggnaderna kulturhistoriska värden, framför
allt beträffande stadshistoria. Södra hamnplan var från 1600-talet och fram mot slutet av
1800-talet stadens stora hamnplats med Fisktorget i förlängningen in mot Kyrkogatan.
Byggnaderna har stor betydelse för att bevara områdets karaktär och historia.
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Fastigheten ÅMÅL 2:2
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader å Åmål 2:2
Åmål 2:2, Åmåls hantverkshus, bostads- och keramikverkstad

Åmål 2:2, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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ÅMÅL 2:2, Åmåls hantverkshus, ÅMÅL

Åmål 2:2, bostadshus

Beskrivning/miljö
Bostadshus och keramikverkstad i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av
liggande fasspontpanel. Kraftigt profilerade under- och överstycken till fönstren. Sadeltak
täckt av korrugerad plåt.
Uthus i ett plan. Stomme av trä och fasad av stående lockpanel målad i faluröd slamfärg.
Tak täckt med korrugerad plåt.
Beskrivning/historik
Uppfört under senare delen av 1800-talet.
1932 nybyggnad av förstuga.
1986 ändrades takbeläggningen till korrugerad plåt.
Uthus uppfört under senare delen av 1800-talet.
1997 bygglov för att etablera kafé i uthuset.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska värden,
framför allt beträffande stadshistoria. Huset är ett mycket bra exempel på ett enkelt båtsmanstorp från 1800-talets slut. Åmåls siste lykttändare bodde i huset. Viktigt för helheten
är också uthuset. Byggnaderna har stor betydelse för miljön i anslutning till bebyggelsen
vid Södra hamnplan.
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Fastigheten Åmål 2:3
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader å Åmål 2:3
Åmål 2:3, bostadshus

Åmål 2:3, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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KV ÅMÅL 2:3, ÅMÅL

Åmål 2:3, huvudbyggnad

Beskrivning/miljö
Bostadshus i ett och ett halvt plan. Stomme av timmer och fasad av stående lock- och
locklistpanel, målad med faluröd slamfärg. Sadeltak med tvåkupigt tegel.
Beskrivning/historik
Uppfört under 1700-talets senare hälft.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande stadshistoria. Huset är ett mycket bra exempel på ett
enkelt båtsmanstorp från 1800-talets slut. Byggnaden har stor betydelse för miljön i
anslutning till bebyggelsen vid Södra hamnplan.
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Fastigheten Åmål 7:4
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader å Åmål 7:4 är:
Åmål 7:4, Åmåls järnvägsstation

Åmål 7:4, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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ÅMÅL 7:4, Åmåls järnvägsstation

Åmåls järnvägsstation

Beskrivning/miljö
Åmåls järnvägsstation. Byggnaden består av fem delar med olika höjd. Mittenpartiet i två
och ett halvt plan med tvärställt sadeltak täckt med tvåkupiga tegelpannor. Två delar i ett
och ett halvt plan med sadeltak täckta med tvåkupiga tegelpannor. Längst ut två delar i
ett plan med valmade pulpettak täckta med plåt. Stomme av tegel som också utgör fasaden.
Karakteristiska detaljer är segmentbågformade fönster, profilerade fönsteröverstycken i
fasaden, gesimser och blinderingar.
Beskrivning/historik
Uppfört 1879. Arkitekt var Axel Kumlien.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade tidstypiska yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriska
värden, framför allt beträffande arkitektur- och stadshistoria. Byggnaden är uppförd i
det sena 1800-talets varierade tegelarkitektur med eklektiserande detaljer, som många
stationsbyggnader från denna tid. Med sin resliga framtoning, tvärställda mittparti,
variation och symmetri har byggnaden stor betydelse för miljön vid stationsområdet.
Byggnaden är också viktig som en symbol för den epok då järnvägen var ny, staden
expanderade och nya möjligheter kunde anas i fjärran.
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Fastigheten Åmål 7:6
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader å Åmål 7:6 är:
Åmål 7:6, Åmåls taxistation

Åmål 7:6, kulturhistoriskt värdefull byggnad är skrafferad
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ÅMÅL 7:6, Åmåls taxistation

Åmåls taxistation

Beskrivning/miljö
Taxistation - kontorshus i två och ett halvt plan. Stomme av trä och fasad av stående
locklistpanel. Klassicerande arkitektur med profilerade under- och överstycken till
fönstren, takfotsgesims och segmentbågformade takkupor. Valmat sadeltak täckt med
enkupiga tegelpannor.
Beskrivning/historik
Uppfört på 1920-talet som stationsbyggnad för Åmål-Årjängs järnväg.
Byggnaden är SJ:s gamla kontor och personalbyggnad.
1989 ombyggd för taxiverksamhet med kontor.
Sammanfattande kulturhistorisk värdering
Med sin välbevarade yttre karaktär tillmätes byggnaden kulturhistoriskt värde, framför allt
beträffande arkitekturhistoria. Huset har en prägel som kompletterar stationsbyggnaden och
med sitt öppna läge har den stort värde för miljön vid stationsområdet.
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BYGGNADSVÅRDSBIDRAG
Vid underhåll och ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns det vissa
möjligheter att få ekonomiskt bidrag.
Förutsättningar för att erhålla bidrag är t ex;
-

att byggnaden har ett dokumenterat kuturhistorisk värde
att ombyggnad och underhåll sker varsamt och efter byggnadens egna förutsättningar
att det kulturhistoriska värdet bibehålls

Stöd kan utgå till kulturhistoriskt värdefullbebyggelse i vid mening. Beviljningen av bidrag
bedöms bl a med den omgivande miljön som utgångspunkt. Bidrag få lämnas till kulturhistoriskt motiverade överkostnader vid ombyggnad, renovering och underhåll. Bidrag
får även lämnas till grundförstärkning av kulturhistoriskt värdefulla hus.
Länsstyrelsen kan i bidragsbeslutet ställa villkor för bidragets användning, antikvarisk
medverkan, dokumentation, besiktning och annan redovisning samt bevarande.
De objekt som kan komma ifråga är:
- byggnadsverk i vid mening. Bl a till byggnader och anläggningar som saknar egentlig
användning s k överloppshus
- miljöbilden runt själva byggnaden t ex park, broar och gatubeläggning
- byggnadsverk som är fasta fornlämningar enligt 2 kap KML, t ex stenvalvbroar
- museala byggnader på ursprunglig plats
Bidrag kan utgå i de fall restaureringsarbeten förorsakar extra kostnader på grund av
kulturhistoriska hänsynstaganden. Sådana överkostnader kan uppkomma exempelvis vid:
- bevarande av byggnader som saknar egentlig användning, s k överloppshus
- bevarande av den omgivande miljöbilden
- bevarande av byggnadsdel som saknar egentlig funktion, men som är viktig för helheten, t ex torn och verandor
- hänsynstagande till befintligt material, t ex putsdekor och snickeridetaljer
- användande av samma typ av fasad- och takmaterial som det ursprungliga, t ex
spån, skiffer eller profilerade paneler
- särskild ytbehandling, t ex trätjära eller kalkfärg
- tillämpning av samma teknik som ursprungligen använts och samma detaljutformning
som den befintliga
- arbeten som kräver medverkan av konservator eller annan specialist
- antikvarisk medverkan för förundersökning och projektering, antikvarisk platskontroll
och dokumentation under arbetets gång samt för särskilda byggtekniska undersökningar.
Vid beviljande av bidrag kan krav komma att ställas på att bebyggelsen skall bevaras för
framtiden. Säkerställande kan ske genom byggnadsminnesförklaring eller kommunala beslut,
t ex enligt Plan- och bygglagen.
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Bidrag kan ges med högst 90 % av de kulturhistoriska överkostnaderna för byggnadsminnen
eller annan värdefull bebyggelse, som ligger inom riksintresseområde. För övrig bebyggelse
av kulturhistoriskt värde kan bidrag lämnas med högst 50 % av överkostnaderna. Om det
finns särskilda skäl kan Riksantikvarieämbetet medge att större bidrag lämnas.
För ytterligare information kan man vända sig till länsstyrelsens kulturmiljöenhet eller
länsmuseet som även tillhandahåller den särskilda blanketter som används vid ansökan om
byggnadsvårdsbidrag.

SPECIALLAGSTIFTNING
Till skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer har utformats vissa lagregler. Dessa återfinns huvudsakligen i plan och bygglagstiftningen och i den nya
kulturminneslagen. Byggnadslagstiftningens användbara delar i bevarandesyfte motsvaras
i huvudsak av planerings- och markanvändningsfrågor samt av bygglovsprövningen.
Den 1 juli 1987 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) vilken kom att ersätta byggnadslagen från 1947 (BL) och byggnadsstadgan från 1959 (BS). I PBL har kulturvärdena fått
en förstärkt ställning samt såväl kommunen som den enskilde har fått ett större ansvar. I
den kommande planeringen medger den nya plan- och bygglagen att de kulturhistoriska
intressena kan och bör tillgodoses i de tre olika planinstrumenten översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser. Bygg- och miljönämnden har fått en aktivare roll och
större möjlighet att ställa krav på anpassning och hänsyn. Den enskilde fastighetsägaren
har skyldighet att följa lagens bestämmelser oavsett om bygglov krävs eller ej.
Även genom Naturresurslagen (NRL) som också infördes 1987 har kommunens ansvar ökat
betydligt vad gäller utformning av den lokala miljön som t ex att tillgodose kulturmiljövårdens intressen.
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (SFA 1987:10, ändrad senast 1995:1197), innehåller bestämmelser
angående markens användning för bebyggelse, vilken ofta skall föregås av planläggning.
Grunddragen anges genom översiktlig planering och den närmare regleringen i detaljplan
eller områdesbestämmelser. Såväl i den översiktliga planen som i detaljplanen kan anges de
särkskilda bestämmelser angående bebyggande och användning som kan finnas erforderliga.
Med stöd härav ges skyddsmöjligheter för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
I plan- och bygglagen ingår därjämte bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov.
Enligt 11 kap 1§ skall bygg- och miljönämnden bl a ”verka för en god byggnadskultur samt
en god stads- och landskapsmiljö” och ”lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet”.
Enligt departementschefens (proposition 1985/86:1) har PBL i större utsträckning än tidigare
utgått ”från synsättet att den befintliga bebyggelsen samt befintliga natur- och kulturvärden
utgör resurser som skall tas till vara”. De grundläggande kraven på varsamhet och hänsyn
ges i 3 kapitlet.
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3 kap Krav på byggnader mm
1§ ”byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Byggnaderna skall ha en yttre
form och färg, som är lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan”.
Enligt PBL 3:1 ställs krav på att byggnader placeras, utformas och färgsätts så att den yttre
miljön får en god estetisk kvalitet och att den anpassas till natur- och kulturvärden. PBL
ger bygg- och miljönämnden en starkare och mer aktiv roll när det gäller att hävda estetiska
kvaliteter direkt vid lovgivning än den tidigare byggnadsstadgan (BS 38 § 1st 39§). Kraven på
anpassning till miljön kan hävdas även i alldagliga miljöer där man anser att det finns
kvaliteter som värda att ta hänsyn till. För att få ett starkare skydd och för att ge full rättsverkan åt kommunernas krav vid särskilt värdefulla byggnader kan man utfärda föreskrifter i
detaljplan eller områdesbestämmelser, men detta är således ingen förutsättning för att ställa
krav vid lovgivningen.
10§ ”Ändring av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess
byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till
vara”.
Det innebär att boendekvaliteter i äldre hus t ex goda rumssamband eller karaktäristiska
rumsvolymer bör bevaras. Kakelugnar, skåpsnickerier, dörrar och paneler skall behandlas på ett
varsamt sätt. Det innebär också för bostäder att väggar och våtenheter endast bör flyttas om det
är absolut nödvändigt.
Varsamhetskravet förutsätter att den som tänker genomföra ändringsarbeten sätter sig in i de
värden som byggnaden har och tar tillvara dessa så långt det är möjligt med hänsyn till övriga
krav som ställs i samban med ändringar. Alla ändringar det vill säga även åtgärder som inte
kräver bygglov omfattas av varsamhetskravet. I kravet på varsamhet ligger också ett krav på
att hänsyn skall tas till möjligheterna för människor att bo kvar i ett område.
12§ utvidgar tionde paragrafens krav på att ändringar skall utföras på ett varsamt sätt så att
olika värden tas tillvara. Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär
får nämligen inte förvanskas.
Tillämpningen bör utgå från vad som idag anses värt att bevara. Hit hör byggnader och
miljöer som representerar olika tidsepoker, sociala förhållanden eller som värderas högt av
en lokal opinion. Byggnader och miljöer behöver således inte vara av byggnadsminnesklass
för att detta krav skall kunna hävdas i varje enskilt bygglovsärende.
I första hand är det bygg- och miljönämnden som skall göra bedömningen av om ett
skyddsintresse skall hävas. Enligt 5 kap kan i detaljplan eller områdesbestämmelser utfärdas
skyddsbestämmelser för denna typ av bebyggelse och enligt 8 kap kan dessa krav utökas med
bygglovsplikt för underhåll och rivningslovsplikt av särskilt värdefull bebyggelse.
Ersättningsreglerna i PBL innebär att fastighetsägare som kommer i kläm p g a
skyddsbestämmelser eller vägras rivning kan få ersättning.
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
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bevaras”. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. Slutligen krävs att
byggnader som genom detaljplan eller områdesbestämmelser skall underhållas så att dess
särart bevaras.
15§ ”Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen…”.
Kommunens översiktliga bevarandeambitioner och särskilda bevarandeinsatser uttryckta i ett
särskilt program för kulturmiljövård eller i en bevarandeplan, blir också framgent av avgörande betydelse för möjligheterna att ta hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen.
16§ ”.. Vid sådan ändring av en byggnad för vilken bygganmälan krävs skall tomten anordnas
så att den uppfyller kraven i 15 § i den utsträckning som efter omständigheterna kan krävas
med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tomtens särskilda egenskaper.”
17§ ”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat
skick”. Bygg- och miljönämnden kan besluta att plantering skall utföras och att befintlig
växtlighet skall bevaras.
”Tomter, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, får inte förvanskas i de avseenden de omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan
eller i områdesbestämmelser.”
4 kap, Översiktsplan
1§ ” I översiktsplan skall redovisas de allmänna intressena enligt 2 kap och de miljö- och
riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Vid
redovisningen av de allmänna intressena skall riksintressen enligt lagen (1987:12) om
hushållning med naturresurser mm anges särskilt. Av planen skall framgå:
1. Grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden
2. Kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras
3. Hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena enligt lagen om hushållning med naturresurser mm
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet. I översiktsplanen ges rekommendationer för bebyggelseutvecklingen samt en överblick över
bestämmelser och planer som gäller inom olika delar av kommunen. Översiktsplanen uttrycker principiella handlingslinjer i arbetet med planläggning och byggande. Planen innebär inte några bindande bestämmelser utan dess huvudsakliga funktion är att utgöra underlag
för kommande beslut och att redovisa och informera om de allmänna intressena. I översiktsplan anges också områden som kommunen avser detaljplanera eller upprätta områdesbestämmelser för.
I syfte att bl a mildra eventuella konflikter mellan förnyelse och bevarande har rekommendationerna karaktären av allmänna hänsynsregler antingen generellt eller för särskilda geografiskt avgränsade område. I synnerhet för de delar av kommunen där någon lovprövning
inte är nödvändig har dessa rekommendationer stor betydelse för att förverkliga målet och
att ta tillvara det kulturarv som den byggda miljön utgör. Här fungerar de också som en del
av informationen till fastighetsägare och brukare med beskrivningar av områdens kvaliteter
och råd om hur dessa kvaliteter kan tas tillvara vid byggnadsåtgärder av olika slag.
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Översiktsplanen kan också utnyttjas som ett samordningsinstrument i den kommunala
verksamhetsplaneringen där olika program med anknytning till markanvändningsfrågor
sammanvägs med kommunens ekonomiska planering. Genom att översiktsplanen omarbetas
med jämna mellanrum kommer den att behandla inte bara var och hur bebyggelseförnyelsen
bör ske utan även när.
5 kap Detaljplan och områdesbestämmelser
1§ ”Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns
utformning skall ske genom detaljplan för …, bebyggelse som skall förändras eller bevaras,
som regleringen behöver ske i ett sammanhang…”.
2§ ”Vid utformningen av den detaljplan skall skärlig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-,
äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande…”.
7§ I detaljplan får ” meddelas bestämmelser om placering, utformning och utförande av
byggnader, andra anläggningar och tomter, varvid får meddelas varsamhetsbestämmelser för
att precisera kraven i 3 kap 10 §, skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap 12 §
och för tomter som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, rivningsförbud för byggnader som avses i 3 kap 12 § samt sådana
bestämmelser i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader som får utfärdas med
stöd av föreskrifter enligt 21§ lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav
på byggnadsverk, mm..”.
16§ ”För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan områdesbestämmelser
antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen uppnås”.
I en detaljplan betyder bestämmelser om byggrätter, byggnadssätt och markens användning
mycket för möjligheterna att bevara kulturhistoriskt eller konstnärligt värdefull bebyggelse.
Genom att begränsa byggnadsrätter till att motsvara befintliga byggnaders volym och i
förekommande fall förtydliga med områdesbeteckningen ”Q” med tillhörande användningsbestämmelser och ”q” med bestämmelser om särskild miljöhänsyn skapas planmässiga
förutsättningar för ett långsiktigtsäkerställande. Genom en sådan ”skräddarsydd” plan kan
byggnadsrätten således reglers efter befintliga förhållanden och den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen bevaras i sin nuvarande utformning.
q markerar värdefull miljö. Med q kombinerat med index q1, q2, etc. kan rivningsförbud
och skyddsbestämmelser regleras. Detta gäller både för kvartersmark och allmän plats.
Q betyder att marken får användas endast för befintlig, kulturhistorisk bebyggelse.
Bestämmelsen innebär också att användningen i övrigt är helt fri till bostäder, kontor, handel,
värdshus etc. Den enda begränsningen är att användningen inte får motverka syftet att bevara
byggnaderna och att det inte uppkommer betydande olägenheter för omgivningen.
Markanvändningen Q innebär inte automatiskt ett rivningsförbud men kan ändå leda till att
rivning vägras med stöd av 8 kap 16§. Om ett absolut rivningsförbud skall gälla behöver q1=
rivningsförbud läggas till.

8 kap bygglov, rivningslov och marklov
Generellt gäller enligt 1§ att bygglov krävs för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader.
I övrigt gäller bl a
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3§ ” I områden med detaljplan krävs… bygglov för att färga om byggnader eller byta
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt att göra andra ändringar av byggnader
som avsevärt påverkar deras yttre utseende, ….”
Enligt 4§ krävs dock ej lov beträffande en- och tvåbostadshus för att ” .. färga om
byggnader inom områden med detaljplan”, om byggnadens karaktär därigenom inte
ändras väsentligt”. Kommunen får dock enligt 6§ ”för ett område som utgör en värdefull
miljö bestämma att bygglov krävs för att … inom områden med detaljplan färga om enoch tvåbostadshus och komplementbyggnader, .. underhålla sådan bebyggelse med särskilt
bevarandevärde som avses i 3 kap 12 §”.
8§ ”Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av
byggnader, om inte annat har bestämts i planen…”.
9§ ”.. kommunen får i detaljplan besluta att marklov krävs för trädfällning …”.
16§ ”Ansökningar om rivningslov skall bifallas, om inte byggnaden eller byggnadsdelen …
bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga eller konstnärliga värde”.
Utanför detaljplanelagt område erfordras inte bygglov för att färga om byggnader, byta
fasadmaterial eller taktäckningsmaterial, eller andra ändringar som avsevärt påverkar en
byggnads yttre. För en- och tvåbostadshus behövs inte heller inom detaljplan bygglov för
sådana yttre ändringar. I en detaljplan eller områdesbestämmelser kan dock sådan tillståndsplikt, liksom lovplikt för underhållsåtgärder för bebyggelse med särskilt bevarandevärde införas.
För att säkerställa översiktsplanens bevarandesyften kan det därför i många fall vara naturligt
att omsätta planens rekommendationer till mer detaljerade bestämmelser om lovpliktens
omfattning samt byggnadernas placering, utformning och utförande. Detaljplanen medger
också andra preciseringar av bevarandeintressena i miljön såsom parker, gator, torg och andra
allmänna platser.
Kommunen kan också meddela skyddsbestämmelser för särskilt värdefull bebyggelse och på
så sätt ge samma skydd som länsstyrelsens beslut beträffande byggnadsminne. Härigenom
åstadkommes s k kommunala byggnadsminnen. Genom skyddsbestämmelser kan kommunen
införa ett permanent förbud mot rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse eller
miljömässigt värdefull bebyggelse liksom bestämmelser hur de ska underhållas. Bestämmelser
kan avse både en byggnads yttre och inre. Detaljplanen är bindande och har en genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år.
Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser skall kommunen kunna anta för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt naturresurslagen. Områdesbestämmelser
kan dock inte gälla inom områden med detaljplan. I de flesta fall kräver ett område där
stadsförnyelse är aktuell vanligen den mer fullständiga reglering som en detaljplan kan ge,
men i sådana lägen där bindande bestämmelser behövs endast i några få avseenden kan
områdesbestämmelser vara användbara.
För att säkerställa bevarandeintressena kan kommunen genom områdesbestämmelser liksom

226

för detaljplaner utvidga den tillståndsplikt som normalt gäller t ex för att färga om byggnader,
byta fasadbeklädnad eller taktackningsmaterial eller andra ändringar som avsevärt påverkar
en byggnads yttre. Hit hör även att bygglovsplikt kan införas för jordbrukets och liknande
näringars ekonomibyggnader. Också rivning, underhållsåtgärder, schaktning, fyllning och
trädfällning kan lovpliktigas inom dessa områden.
Även byggnaders placering, utformning och utförande samt andra betydelsefulla inslag i
miljön som parker, gator, torg och andra allmänna platser kan omfattas av områdesbestämmelser. I likhet med vad som gäller för detaljplanerat område kan också skyddsbestämmelserna antas för kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller bebyggelsemiljöer.

KULTURMINNESLAGEN
Från och med 1 januari 1989 gäller en ny lag för landets kulturminnen, den så kallade
”Kulturminneslagen” (KML), SFS 1988:950. Därmed upphävs de tidigare lagarna:
a) lagen (1942:350) om fornminnen
b) lagen (1960:390) om byggnadsminnen
c) lagen (1985:1104) om skydd för utförsel av vissa äldre kulturföremål
1 kap Portalparagraf
I kulturminneslagens inledande bestämmelse slås fast att ” Det är en nationell angelägenhet
att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta kulturarv delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn
och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador
på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas”. I propositionen sidorna 33 och 71 står
att ” Kommunens ansvar för kulturminnesvården är dessutom mycket betydande. I praktiken
kommer det att få beaktas främst i den planering och vid de åtgärder som företas inom ramen
för PBL och NRL ” samt ”Kommunernas roll i planeringen av den fysiska miljön ger den en
sällsynt stor möjlighet att vårda sig om sådana kulturvärden som, utan att kvalificera sig till
det särskilda skydd som kan komma i fråga enligt 2 och 3 kap denna lag, ändå har sitt värde”.
2 kap Fornminnen
1§ Fasta fornlämningar är skyddade enligt denna lag. Fasta fornlämningar är följande lämningar efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk
och som är varaktigt övergivna:
1. Gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och andra begravningsplatser
2. Resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, symboler, märken och bilder samt
andra ristningar eller målningar.
3. Kors och minnesvårdar
4. Samlingsplatser för rättsskipning, kult, handel, och andra allmänna ändamål
5. Lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid
bruket av sådana bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång
6. Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och försvarsanläggningar samt av andra
märkliga byggnader och byggnadsverk
7. Färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, vägmärken, sjömärken och likartade
anläggningar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter
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8. Skeppsvrak, om minst ett hundra år kan antas ha gått sedan skeppet blivit vrak.
Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka ålderdomliga bruk, säger eller
märkliga historiska minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig kult.”
2§ ” Till en fast fornlämning hör ett så stort område på marken eller på sjöbotten som
behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till
dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde”.
6§ ”det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, planering eller på annat sätt ändra eller skada fast fornlämning”.
7§ ”Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att skydda
och vårda en fast fornlämning.”
9§ ”Länsstyrelsen får meddela särskilda föreskrifter till skydd för en fast fornlämning.”
10§ ” Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genomföra ett annat
arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast fornlämning kan beröras av företaget,
och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.”
12§ ”Den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning skall ansöka om tillstånd
hos länsstyrelsen.”
2 kap behandlar även den definition av begreppet fornfynd, påföljder vid ingrepp i fast
fornlämning, inlösen och hittelön vid fornfynd, fyndfördelning, metallsökare samt ansvar
och överklagande mm.
3 kap Byggnadsminne
(byggnader i kommunal och enskild ägo)
1§ ”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår
i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras som byggnadsminne
av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen får också tillämpas på park, trädgård
eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.” ”Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte
en byggnad som är fast fornlämning eller kyrkobyggnad enligt denna lag.”
Byggnadsminnesskyddet har i den nya kulturminneslagen vidgats till att också gälla byggnader
inom kulturhistoriskt synnerligen märkliga bebyggelseområden även om varje enskild byggnad
som ingår i ett sådant område inte i sig kan sägas vara synnerligen märklig i lagens mening. Det
vidgade byggnadsminnesskyddet svarar mot en strävan att i ökad utsträckning bevara samlade
värdefulla miljöer, vid sidan av enskilda monument.
Begreppet ” byggnad” ges i bestämmelserna en vid tolkning med resultat att såväl bryggor,
murar, vallar, kvarnar, sågar, broar, gruvor, alléer, parker och trädgårdar kan
byggnadsminnesförklaras. En förutsättning är dock att de uppfyller kvalitetskravet i fråga om
kulturhistoriskt eller konstnärligt värde, samt att anläggningen i fråga äger en sådan ålder att
ett kulturhistoriskt tidsperspektiv kan anläggas på den.
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2§ ”När en byggnad förklaras för byggnadsminne skall länsstyrelsen genom skyddsföreskrifter
ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får
ändras..”
3§ ” Skyddsföreskrifter skall så långt som möjligt utformas i samförstånd med byggnadens
ägare och ägare till kringliggande markområde. Hänsyn skall härvid tas till byggnadens användning och ägarens skärliga önskemål.”
4§ ” Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan väckas av var och en genom
ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ.” Ansökan om att en byggnad skall
förklaras för byggnadsminne skall innehålla uppgifter om:
- fastighetsbeteckning
- lagfaren ägare
- beskrivning av byggnaden
- av vilken orsak man vill att byggnaden skall skyddas
5§ ”Då frågan väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne,
får länsstyrelsen i avvaktan på ärendets slutliga prövning meddela förbud mot åtgärder som
kan minska eller förstöra byggnadens kulturhistoriska värde. Förbudet får gälla för en tid av
högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får det förlängas, dock högst med sex månader varje gång.”
6§ ” Om en byggnad kan antas komma ifråga som byggnadsminne, får länsstyrelsen, utan att
fråga väckts om byggnadsminnesförklaring, förordna att anmälan till länsstyrelsen skall göras,
innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde.
Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälan kommit in dit avgöra om den skall ta upp
fråga om byggnadsminnesförklaring av den berörda byggnaden. Under denna frist får den
anmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har medgett det”.
§§10-21 behandlar
- bestämmelser om ersättning och inlösen
- ändring och hävande
- ansvarsbestämmelser mm
- överklagande mm
Byggnadsminnenas antal (hela anläggningar) i landet uppgår för närvarande till omkring
900 st, varav ca 192 st inom Västra Götalands län.

4 kap – Kyrkor
Bestämmelserna i 4 kapitlet omfattar kyrkliga kulturminnen och skyddar kulturhistoriska
värden i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser. Generellt
gäller tillståndsplikt från länsstyrelsen för förändringar av kyrkobyggnader och kyrkotomter
som tillkommit efter 1939. Vad som avses med förändringar redogörs för i paragraf 3. I
paragraf 4 framgår att bestämmelserna i paragraf 3 även skall tillämpas för kyrkobyggnader
och kyrkotomter tillkomna efter 1939 om riksantikvarieämbetet beslutar så.
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5 och 6 kap – Kulturföremål
5:e kapitlet behandlar skyddet av vissa äldre kulturföremål och 6:e kapitlet återlämnandet av
olagligt bortförda kulturföremål.
Föreskrifter angående statliga byggnadsminnen
I kulturminneslagens 3 kap rörande Byggnadsminnen står i att ”I fråga om byggnad av sådant
värde som sägs i första stycket” 1 § ”och som tillhör staten gäller de bestämmelser som
regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om ett statligt byggnadsminne övergår till
annan ägare än staten skall det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag.”
Merparten av landets ”statliga byggnadsminnen” utgörs av monumentalbyggnader som slott och
residens men där förekommer även byggnader med enklare arkitektur som fyrar, skolor,
tingshus, militärboställen och sjukhus. De statliga byggnadsminnens antal uppgår i landet för
närvarande till ca 300 st.
Byggnaderna skyddas enligt Förordning om statliga byggnadsminnen 1988:1229.
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