
Ta en tur på stan
och upptäck hur
byggnaderna i
Ulricehamn
förändrats under
de senaste
decennierna!
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1. Nästan alla byggnader i kvarteret
Centralamerika revs på 1980-talet, och ersattes
med byggnader i liknande stil, trots den tidens
”k-märkning”.

2. Ett trähus på platsen revs och denna
glasbyggnad uppfördes 1967. Den fick ny fasad
och förändrad takform år 2000 eftersom det
ansågs att den behövde smälta in bättre bland
trähusen i staden.

3. Exakt när fönstren och takkuporna byttes på
detta hus från 1924 är inte känt. Hur tycker du
att utseendet påverkades av dessa byten?

4. I denna byggnad från 1909 fanns det förutom
lägenheter även en auktionskammare. Den revs
1973, kort efter det att denna bild tagits.

5. Domus uppfördes ca 1970. Sedan dess har
fasaden fått en helt annan karaktär, kanske för
att byggnaden ska likna de omkringliggande
husen mer?

6. Våra konsumtionsvanor är på tapeten! Idag
handlar vi allt mer tjänster inne i städerna, till
exempel färdiglagad mat, och många handlar
kläder, vitvaror och annat utanför
stadskärnorna. Fick bytet från butik till
restaurang någon betydelse för den här
byggnadens utseende?

7. Verkstäder och mindre industrier är exempel på
byggnader som försvunnit allt mer ur
stadskärnorna under de senaste årtiondena. Det
här skomakeriet revs redan på 1970-talet.

8. Efter oljekrisen på 1970-talet infördes ett
särskilt bidrag till de som tilläggsisolerade
fasader och bytte fönster. Visst fick den vita
funkisbyggnaden ett helt annat utseende?

9. Idag är det vanligt att mindre butiker utanför
shoppingstråken slår igen och ersätts med
bostäder och kontor. Hur påverkar detta husens
utseende, och gatans karaktär?
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Den här foldern hänger samman med foto-
utställningen 40 år senare, som handlar om hur
bebyggelsen i Ulricehamn förändrats under de
senaste decennierna.
Utställningen har kommit till i ett samarbete mellan
Västarvet, Ulricehamns kommun och Riksantikvarie-
ämbetet.
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Vad har hänt med dessa byggnader sedan fotografierna togs år 1973?

Kommentarer till bilderna och fler frågor finns på nästa sida!

Fotografierna togs år 1973 av anställda vid Älvsborgs länsm
useum

.


