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Älmhults stationssamhälle

Förord
Älmhults samhälle tillkom som en konsekvens av södra stambanans dragning 1862. Ansvariga projektörer såg fördelarna med
att förlägga en järnvägsstation på platsen. Här fanns ett gästgiveri och en närliggande sjö, som enkelt kunde försörja ångloken
med vatten. På kort tid uppfördes ett flertal byggnader och människor började söka sig till orten. Många fick anställning vid
järnvägen och behovet av allehanda service medförde att affärer, hotell och hantverkare etablerade sig. En konsekvent plan för
utbyggnaden av Älmhult framställdes tidigt. Planen baserades på ett rutnätssystem där stationen med framförliggande torg fungerade som fond och centrum. Kring torget uppfördes en rad eleganta hus och invånarna kände nog en påtaglig stolthet över den
kraftiga tillväxten och dess fysiska avtryck. Kunglig Majestät utfärdade köpingsrättigheter 1901, en betydande händelse som gavs
en mycket högtidlig inramning.
Planen för Älmhult utgick från den idealstadsplan som framställts av SJ:s chefsarkitekt Adolf W. Edelsvärd 1859. Tack vare
att den kunde följas nästan fullt ut, och att strukturen ännu återstår, är Kulturmiljön av riksintresse. Aktuell skrift syftar till att
uppmärksamma den historiska bakgrunden och påvisa de kulturhistoriska värden som föreligger.
Denna skrift ingår i Länsstyrelsens skriftserie om statligt skyddade miljöer. Författaren är 1:e antikvarie Samuel Palmblad,
Kulturparken Småland AB.

Kristina Alsér
Landshövding
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Heidi Vassi
Länsantikvarie
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Riksintresset Älmhult
Riksintressen regleras i Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel (1998:808). Syftet med dessa s.k. hushållningsbestämmelser
är att ge stöd i avgörandet av hur mark- och vattenområden ska användas. Bestämmelserna aktiveras endast vid ändrad
markanvändning, och kan därför inte användas för att upphäva en pågående verksamhet. Bestämmelserna innebär
vidare inget automatiskt skydd av berörda områden, utan ska tas i beaktande vid vissa beslut eller tillståndsprövningar
enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Miljöbalkens tredje kapitel och sjätte paragraf avser sådana kulturmiljöer
som anses särskilt värdefulla från nationell synpunkt och som därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
påverka eller skada områdets karaktär. Enligt förordningen är det den centrala myndigheten, i kulturmiljövårdens
fall Riksantikvarieämbetet, som utser riksintressen. Länsstyrelsen ansvarar sedan för att bestämmelserna följs inom
respektive län, och ska ta de initiativ som behövs för att reglerna efterlevs.

Riksintressen är områden som särskilt väl dokumenterar olika
utvecklingsperioder i vårt lands historia och som är av särskilt
värde för forskningen och utgör sevärdheter för en bred allmänhet. En riksintressant kulturmiljö är alltså en miljö där
landskapets historiska dimension särskilt väl går att utläsa eller
uppleva i dagens landskap. Landskapet kan bära på flertusenåriga strukturer men också präglas av specifika skeden eller
företeelser såsom 1800-talets agrara revolution, en viss tids
byggnadsskick eller utveckling av nya kommunikationsmedel.
Riksintressesystemet syftar till att skydda kulturhistoriskt
värdefulla helhetsmiljöer. Enskilda objekt av kulturhistoriskt
intresse skyddas istället av plan- och bygglagen samt kulturmiljölagen. En riksintressant kulturmiljö ska därför behandlas
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som en helhet där landskapet, vägnätet, enskilda byggnader
och bebyggelse hör samman i ett komplext system.
Centrala Älmhult präglas helt av det sena 1800-talets stadsbyggnadsideal, där etablerandet av järnvägen blev helt styrande i planeringsprocessen. Den regelbundna rutnätsplanen
med trädkantade gatustråk, den monumentala mittaxeln samt
påkostade byggnadsverk, skapar tillsammans en välbevarad
och överskådlig kulturmiljö av stort värde. Älmhults stationssamhälle bedöms så intressant och värdefullt att dess centrum
därför förklarats som riksintresse av staten. I Alvesta är själva
stationshuset byggnadsminnesförklarat, vilket inte är fallet i
Älmhult, men där är å andra sidan centrumstrukturen inte
av samma kulturhistoriska dignitet. I övrigt saknas konkreta
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skyddsföreskrifter för länets järnvägsmiljöer.
I den av Länsstyrelsen framtagna rapporten
Från Alvesta till Ösjöbol (1999) pekas tio stationshus ut i Kronoberg som särskilt kulturhistoriskt intressanta. Dessa är; Näsbykulla,
Klavreström, Varvshult, Åkerslund, Värendseke, Alvesta, Räppe, Gemla, Ålshult och
Strömsnäsbruk.

Centrala Älmhult 2013. Kartan illustrerar riksintressets avgränsning (röd rastrering) och byggnader som
utpekats som särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Till
synes är det relativt få kvarter som berörs av riksintresseskyddet. Ur Centrumplanen – Fördjupning av
översiktsplanen för Älmhults centrum. Antagen 2011.
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Med järnvägen börjar Älmhults egentliga
historia. Närheten till sjön Möckeln och
ett fungerande gästgiveri var avgörande
när beslutet om en stationsetablering
fattades. De omgivande sjösystemen
nyttjades vintertid för transporter,
även sedan järnvägen kom till, men
möjligheten att försörja ångloken
med stora mängder vatten blev ett
nytt inslag i Möckelns historia.
Bangårdens autostradakaraktär
är fortfarande imponerande.
Foto: Samuel Palmblad.
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När järnvägen kom till byn
”En af de största svårigheterna vid försöket att konstatera järnvägarnas inflytande på samhällsutvecklingen sammanhänger
med att detta inflytande visst icke alltid visar sig i uppkomsten eller uppblomstringen af en bestämd näringsgren, utan istället
i en allmän förvandling af hela den materiella och därmed ofta äfven af den andeliga miljön” (Eli F Heckscher 1907, ur
Stationssamhällen, sid 13).
Etablerandet av ett järnvägsnät i Sverige har föranlett mycket
forskning, vilket genererat en ansenlig mängd böcker, artiklar
och museiutställningar. Betydelsen för landet är oomtvistat
och de orter som inte hamnade utmed dessa kommunikationsstråk drabbades av stagnation. Stambanornas dragning
genom glesbefolkade områden skapade nya arbetstillfällen
och därmed ett ökat behov av handel och allehanda service.
Järnvägen bröt helt enkelt bygders och småstäders isolering.
Stationshusen blev en naturlig mötesplats och i dess närhet
uppfördes en rad byggnader kopplade till livet och verksamheten vid järnvägen. Tack vare alla nya influenser och tillströmningen av människor, kom 1800-talets stora folkrörelser
snabbt att etableras och samtidigt få ett reellt inflytande i
stationssamhällena. Nykterhetslogen Linnés minne av IOGT
i Älmhult är ett sådant exempel. Inom Statens Järnvägar
fanns kompetenta arkitekter som utarbetade såväl detaljerade
stadsplaner som mönsterritningar för olika byggnadstyper.
Järnvägsstationen blev påkostad och rikt utsmyckad för att
markera dess samhällsstatus.
Berättelsen om Älmhult är typisk för många av Sveriges
tätorter. Hade grannbyn Loshult vunnit kampen om den
tilltänkta stationen hade samhället knappast existerat. Projekteringen av södra stambanan var tidskrävande och en rad
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ekonomiska, tekniska, geografiska och befolkningsmässiga
aspekter fick hela tiden övervägas. Den första sträckan, mellan
Malmö och Lund, började trafikeras 1856. Efter noggranna
rekognoseringar fastslogs delsträckningen Hästveda-Diö 1861
och ansvarig byggchef, den mycket erfarne ingenjören Nils
Ericson, utsåg Osby och Älmhult som lämpliga platser för
stationsetableringar. Älmhult, fram till 1911 officiellt stavat
Elmhult, bestod endast av några gårdar, men närheten till
sjön Möckeln och ett fungerande gästgiveri var avgörande i
bedömningen. Ångloksdriften krävde riklig tillgång på vatten.
Byn Loshult försökte påverka berörda representanter, men
dessa hade enats och beslut fattades av Kungliga Majestät den
11 oktober 1861 till Älmhults fördel.
Nu inleds en makalös utvecklingsprocess som fullständigt
förvandlade bondbyn och samtidigt skapade nya levnadsförutsättningar för en hel trakt. Redan efter 35 år hade Älmhult
vuxit till länets nästa största samhälle, kort därefter återtog
dock Ljungby den platsen. En sådan kraftig befolkningstillväxt kan lätt orsaka kaos när offentlig och privat bebyggelse
på kort tid ska uppföras. Reglering och samordning är avgörande och för att resultatet ska bli lyckat krävs engagerade
tjänstemän. I Älmhults fall sammanföll dessa parametrar.
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Älmhults järnvägsstation i mitten med det första lokstallet till vänster. Närmast till höger syns Selanderska huset där köpingens fullmäktige hade sina
sammankomster och därbakom Stora Hotellet. Stationens framsida upptas av odlingsmark som de anställda vid järnvägen gavs möjlighet att bruka,
platsen kallas i folkmun för ”spenatkoppen. Känslan av nybyggaranda är påtaglig. Fotot är troligtvis taget 1869. Foto: Älmhults kommunarkiv

Anläggningsarbetena bedrevs i högt tempo och den
1 augusti 1862 kunde sträckan Hästveda-Älmhult invigas.
En stor fest hölls i det nyuppförda lokstallet under närvaro

av bl.a. två landshövdingar. I december två år senare anslöts
södra stambanan till västra stambanan i Falköping, vilket var
en enorm prestation.
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Älmhult 1931. Gränsen mellan landsbygd och samhälle blir här tydlig. Två viktiga vägar, i nord-sydlig och västlig riktning, går rakt igenom centrum.
Det tredelade torget har ännu bara en fondbyggnad utmed sin huvudaxel, nämligen stationshuset. I bakgrunden står den just färdigställda kyrkan,
som invånarna under lång tid kämpade för att kunna realisera. Älmhult blev egen församling 1933, dessförinnan tillhörde man
Stenbrohult. Foto: Smålands museums fotoarkiv.

Älmhult blev Kronobergs första stationsort och dess strategiska placering mellan knutpunkterna Malmö och Nässjö
medförde att omfattande verkstads- och reperationsresurser
sedermera förlades hit. I Älmhult skedde dessutom byte av
ånglok i de genomgående tågen, sådana som gick direkt mellan exempelvis Malmö-Stockholm. Loken hade en begränsad
aktionsradie. Kolet räckte i regel längre än vattnet, men att
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återfylla förråden tog för lång tid, varför man helt enkelt bytte
lok. En tågresa mellan Malmö och Stockholm innebar sammanlagt fem lokbyten, vilka utfördes i Hässleholm, Älmhult,
Nässjö, Mjölby och slutligen Katrineholm.
En särskild lokstation uppfördes därför i Älmhult och det
sammanlagda personalbehovet blev därmed stort. Lokförare,
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Kartan föreställer Älmhult vid järnvägens etablerande 1862. Station (1), stinsbostad (2), lokstall (3), och några få ytterligare byggnader har hunnit
uppföras. En grundstruktur för gator och torg har inordnats. SJ:s ritningsarkiv via Älmhults kommunarkiv

eldare, reparatörer, banarbetare och administratörer med tillhörande familjer behövde bostäder och service. Stationshuset
och stinsbostaden uppfördes samma år som järnvägen färdigställdes. Byggnaderna placerades vinkelrätt mot varandra, där

själva spåret fungerade som rättesnöre. Alla människor som
strömmade till byn skapade en nybyggaranda men det blev
snabbt uppenbart att en tydlig stadsplan erfordrades.
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O.F. Zanders eminenta plan
Den halvmilitära organisationen Väg- och Vattenbyggnadskåren (VVK) upplevde förmodligen sin storhetstid under
järnvägsbyggnadsepoken under 1800-talets andra hälft. Kåren bemannades enbart av officerare och dessa fick bland
annat regeringens uppdrag att bistå vid stora infrastrukturella projekt. Översten och ingenjören Nils Ericson vid VVK
utsågs 1854 att leda stambanenätets utbyggnad i Sverige. Han lämnade sin post 1862 efter att ett stort antal sträckor
färdigställts.
Den stockholmsfödde löjtnanten O.F. Zander vid VVK flyttade till Älmhult 1861 för att ikläda sig rollen som arbetsledare med Nils Ericson som högste chef. Hans intresse för
samhällets utformning och utveckling är omvittnad. Zander
utarbetade tidigt planunderlag för att styra och strukturera
den nya bebyggelsen och inordna den i lämpliga kvartersformer. Äldre uppgifter antyder att han nästan bortsåg från sina
huvuduppgifter gentemot järnvägen, för att istället staka ut
gator och tomter. Tack vare Zanders engagemang fick Älmhult ett konkret planeringsverktyg med tydliga anvisningar
hur kommande exploateringar skulle utföras.
Planen redovisade en ordnad park framför stationshuset
och ett gatunät som förlades vinkelrätt i förhållande till parken. Stationsmiljön fick därmed en monumental inramning
och samhället en tydlig framsida. Älmhult blev länets första
genomplanerade järnvägssamhälle och ännu idag är grundstrukturen så intakt, att centrum förklarats som riksintresse
för kulturmiljön.
Zanders planupplägg utgick från den idealstadsplan som
SJ:s chefsarkitekt, Adolf W. Edelsvärd, presenterade 1859.
Edelsvärds plan fungerade som en referensmodell i samband
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med upprättandet av nya stationsmiljöer och samhällen.
Utgångspunkten var en strikt rutnätsplan med trädplanterade,
breda avenyer där stationen placerades centralt och monumentalt med ett framförliggande grönstråk. Av största vikt var
att välbelägna tomter avsattes för publika byggnader. I många
städer med befintliga kvartersstrukturer var det naturligtvis
svårt att realisera detta ideal fullt ut, samtidigt kunde vilja och
förståelse saknas. I Älmhult nyttjades dock närmast jungfrulig
mark och idealplanens huvudsakliga beståndsdelar kunde
anammas. Någon kyrka eller annan samhällsviktig bebyggelse
behövde Zander inte ta hänsyn till och därför blev stationen
det självklara blickfånget. Det är ytterst få städer och stationssamhällen i Sverige där Edelsvärds tankar blir så tydligt läsbara som i Älmhult.
Redan före sekelskiftet lär följande kommentar fällts om
orten; Få om ens någon af stambanans stationer söder om Stockholm torde hafva sin byggnadsplan så väl reglerad som Elmhult.
Bidrag till Älmhults historia, s 41.
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Denna karta över Älmhult är förmodligen upprättad
1907. Här tydliggörs befintlig bebyggelse samt den planerade expansionen där tilltänkta kvartersnamn redovisas. I Björkparken har även ett kommunhus ritats in,
men det skulle dröja över 40 år innan ett sådant stod
färdigt. På äldre kartor, bl.a. från 1903, markeras alla de
torgstånd som låg utmed Norra esplanaden. De saknas
dock på denna karta. Älmhults kommunarkiv.
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Stationsbyggnaden
Vid en brand under julen 1878 ödelades stationshuset och arbetet med ett nytt inleddes omedelbart. Detta
uppfördes i tegel och stod klart året därpå. Stinsen startade en enklare restaurangrörelse i stationen.

Chefsarkitekten vid SJ, Adolf Wilhelm Edelsvärd, ansvarade
för ritningsunderlaget. Edelsvärd tjänstgjorde i 40 år vid SJ:s
arkitektkontor och utmed de av staten anlagda huvudlinjerna
uppfördes över 5 700 byggnader under hans ledning, varav
297 utgjordes av stationshus. Trots omfattningen var arkitektkontoret förhållandevis litet beroende på det utbredda brukandet av moduler och typritningar. Verksamheten i Älmhult
intensifierades och personalstyrkan växte, vilket medförde att
en omfattande tillbyggnad blev nödvändig. Tillbyggnaden
utfördes 1921. Älmhults station kan sägas fungera både som
samhällets fram- och baksida. Godsmagasinen och allehanda
byggnader för drift och underhåll förlades i området bakom
stationen. Här etablerades även industrimark, vars yta kraftigt
utvidgats genom åren. Bangården innehöll ursprungligen
fyra spår men utökad kapacitet blev snabbt en nödvändighet.
Dessutom anlades särskilda industrispår till bland annat Elme
glasbruk och företaget Gotthard Nilsson. Ursprungligt lokstall
av trä blev snabbt för litet och strax söder om centrum anlades därför ett nytt 1877. Efter en tillbyggnad 1895 blev lok.
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stallet störst i länet. Denna halvmåneformade tegelbyggnad
med 22 stallplatser och en vändskiva, vars diameter uppgår till
20 meter, var även ur ett nationellt perspektiv imponerande.
I ett med lokstallet sammanbyggt hus fanns även expeditionsoch övernattningsrum. Denna del revs dock 1986. I närheten
uppfanns ett stort kolförråd med tillhörande kolgivningsanordningar samt ett vattentorn som stod klart 1917.
Det så kallade stinsahuset, som ligger intill stationen, var
avsett för stins och förste skrivaren. Byggnaden uppfördes
1862 och har ett stort miljöskapande värde samtidigt som
den belyser ortens tillblivelse och järnvägshistoriska roll.
Flera av Älmhults äldsta hus är uppförda av personal vid
järnvägen.
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Strax intill stationshuset ligger stinsahuset från 1862 där stins och förste skrivare huserade. Byggnaden är välbevarad och av stort värde för
centrumbilden. I bakgrunden syns fastigheten Gripen 1, som tack vare sin eleganta tegelarkitektur haft en framträdande plats utmed torget sedan
tillkomsten 1916. Foto: Samuel Palmblad, Kulturparken Småland AB.
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Lokstallet med sina 22 lokplatser är ett av
Älmhults mest monumentala byggnadsverk.
Tegelbyggnaden uppfördes 1877 och utökades
1895. Lokstallet ligger dock utanför själva riksintresset. Foto: Samuel Palmblad, Kulturparken
Småland AB.
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Försäljning av julgranar på Älmhults torg. Lyktstolpen till höger står på torgets mitt och den kom att
bli en naturlig samlingspunkt för invånarna.
Elektricitet blev inkopplat på orten 1915.
Foto: Älmhults kommunarkiv.

Människor
och verksamhet
Hon ligger i sin sommarprakt, vår egen väna bygd, och dagen
har till ro sig lagt i granars lugna skygd. Jag vandrar invid
Möckelns strand i aftonsolens brand – Se, kyrkan invid sjön,
se, fagra Riddarön, hör gökens rop i Haganäs i drömtung
skymningsstund! Ett stycke Småland kärvt – det karga land
vi ärvt – ett land likväl att älska värt, att hållas dyrt och kärt
Del av sångstycke sjunget vid Älmhultsrevyn 1929.

Att skapa arbetstillfällen för både män och kvinnor utanför
hushållet var inte lätt i bondsocknarna. I de framväxande stationssamhällena hade dock kvinnor betydligt lättare att skaffa
sig en försörjning. Omfattande handel samt ett ökat behov
av hantverk och service bidrog till situationen. Älmhult blev
tidigt en viktig plats för transport av virke. År 1885 avsändes
9 kiloton. Endast Hovmantorp var större, och siffran kom att
öka.
Nya impulser och intryck sköljde in över den framväxande orten samtidigt som invånarna stod med en fot i det
gamla. Närheten till den agrara miljön var högst påtaglig
22

Kulturmiljö av riksintresse

23

Älmhults stationssamhälle

24

Kulturmiljö av riksintresse

Stora Hotellet invid stationen uppfördes 1868. Dess påkostade arkitektur väckte berättigad uppmärksamhet i det lilla samhället. Under
1890-talet skapades det exteriöra uttryck som bilden visar. Här har
otaliga fester och sammankomster utspelat sig och byggnaden har
därmed ett högt identitetsvärde. Tyvärr har fasaderna genomgått en
kraftig förvanskning. Foto: Älmhults kommunarkiv.

och täta kontakter med omgivningen var en förutsättning
för expansionen. En telegramstation invigdes 1893, vilket
drastiskt underlättade kommunikationen med övriga Sverige.
Elmhults tidning utkom under några år i början av 1900talet. De första åren domineras innehållet av mycket positiva
artiklar om rådande utveckling. Detaljerade beskrivningar av
verksamheten vid järnvägen och dess oerhörda betydelse för
tillväxten var ett återkommande inslag. Även långa avskrivningar från kommunmöten och andra instanser som berörde
aktuella samhällsfrågor publicerades i tidningen. Under de
första åren avgick inga nattåg från Älmhult, varför resande
från såväl norr som söder blev hänvisade till att söka övernattning på orten. Snabbt uppfördes flera hotell och dessa blev
självklara mötes- och festplatser för såväl resande som bofasta.
Festligheterna som utspelades i centrum i samband med de
köpingsrättigheter som tilldelades Älmhult 1901, väckte stor
uppmärksamhet. Orten stod nu på egna ben och Stenbrohults kommun, som man dittills tillhört, kunde inte annat än
imponeras över förändringsprocessen. Naturligtvis hölls högtidlig middag på Stora Hotellet och i anslutning till firandet
skickades ett telegram till konungen; Hans Maj:t konungen.
Elmhults invånare, samlade till fest med anledning af erhållna
köpingsrättigheter, betyga Eders Majestät sin underdåniga vörd-

nad och tacksamhet. Svar ankom där kungen framförde sina
lyckönskningar till den nyblivna köpingen.
Optimismen spirade och på äldre foton tydliggörs det rika
utbudet av affärer och skilda serviceinrättningar. Järnvägssträckningen Älmhult- Sölvesborg invigdes 1901 och nu hade
man även direktförbindelse med Östersjön. Åtta år senare
kunde ännu en sträckning invigas, nämligen den mellan
Älmhult och Kristianstad. Lokstationens personalstyrka var
som störst under första världskriget, men järnvägens betydelse kom att reduceras och antalet arbetstillfällen minska.
Stora markexploateringar genomfördes intill järnvägen under
mellankrigstiden, då tillgången på industritomter var alltför
begränsad. Elektrifieringen av stambanan 1933 medförde en
påtaglig effekt på Älmhult, då SJ:s verkstads- och underhållsorganisation kraftigt kunde reducera sin verksamhet på orten.
Trots detta uppgick antalet anställda vid stationen till hela 56
personer år 1946. Vid själva lokstationen tjänstgjorde 1950 en
vagnmästare, sex lokförare, sex lokeldare, två lokbiträden samt
åtta personer som utgjorde stationär personal.
Dubbelspåret mellan Malmö och Stockholm sammankopplades i Älmhult 1957 under stor pompa. SJ:s generaldirektör Erik Upmark slog symboliskt ned fästet i en betongslipers.
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Norra Torggatan med f.d Stora Hotellet i bakgrunden, vid gaveln sitter
en skylt med årtalet 1868. Närmast ligger det Selanderska huset som
är ett av Älmhults äldsta hus. Namnet härrör från tiden då kronolänsman August Selander bodde i huset. Köpingens fullmäktige samlades
på övervåningen innan dagens kommunhus färdigställts. Här har även
funnits bank. I bakgrunden skymtar Älmhults kyrka. Foto: Samuel
Palmblad, Kulturparken Småland AB.

Dagspressen uppmärksammade händelsen samtidigt som det
konstaterades att järnvägen var anledningen till köpingens
tillkomst, men att den alltmer förlorat i betydelse för ortens
fortsatta utveckling.
Eftersom Älmhult låg utmed en av Sveriges mest strategiska kommunikationsstråk, påverkades invånarna indirekt av
andra världskriget, då militär personal stationerades på orten
och talrika transporter passerade. En lokal insamling resulterade i att en luftvärnskanon kunde inköpas för köpingens
försvar. Den placerades centralt i ett för ändamålet uppfört
trätorn. Även under kalla kriget fanns en detaljerad beredskapsplanläggning rörande skyddet och brukandet av stationsområdet.
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Torg och park
Det rektangulära torget och dess parkmiljö i Älmhult utgör riksintressets mest framträdande karaktärsdrag. I öster
bildar kommunhuset fond medan stationshuset avgränsar torgets västra sida. Redan 1867 hölls den första marknaden
i Älmhult, då den flyttades hit från Stenbrohult, ett tydligt tecken på samhällets snabba expansion. Platsen som
användes för själva handeln låg ungefär vid Norra Esplanaden och inte på torget.

Att utforma och tillskapa en attraktiv och fungerande torgmiljö tog tid, allt för lång tid enligt samtida källor. År 1900
anges att 32 almar planterats kring torget. Under större delen
av 1900-talet indelades torget i tre avgränsade delar. Framför
stationen fanns en närmast fyrkantig del med höga träd och
gräsbevuxen mark. Ursprungligen gavs järnvägsanställda här
möjlighet att odla för eget bruk, vilket var en löneförmån.
Området som kallas för ”spenatkoppen” var inhägnat med ett
staket. Lösningen med grönsaksodling direkt framför stationsentrén får betraktas som udda men tilltalande.
Mitten utgjordes av en rektangulär, hårdgjord yta med
typisk torgkaraktär. I dess centrum stod länge en belysningsstolpe. Den norra delen framstod som närmast fransk i sin
struktur, då symmetriska gångstråk skar igenom grönytor
och planteringar. Denna del har förändrats vid flera tillfällen då bland annat grusgångarna har fått en annan struktur.
Här utspelade sig en uppmärksammad händelse 1946, då
kronprins Gustav VI Adolf anlände med följe för att inviga en
skulptur av Carl von Linné. Konstakademien anslog 20 000
kronor till köpingen för att bekosta skulpturen, som professor
Carl Eldh hade formgett. Inför hedersbesöket hade gatustrå28

ken asfalterats. Stora människoskaror och en rad digniteter
följde evenemanget när bygdens store son skulle förevigas.
Ytterligare österut finns ett grönområde, Björkparken, som
en inflytelserik veterinär vid namn Axel Crona donerade till
köpingen 1906. I donationsbrevet anges att en kyrka eller
annan offentlig byggnad kunde uppföras på platsen. Parknamnet återger den rikliga förekomsten av björk, men här
fanns också grusade gångar, stensatta murar och en vacker
springbrunn. Kommunhuset blev i slutet av 1940-talet uppfört i parken, vilket därmed följde donationsbrevets intentioner.
Älmhults försköningsförening var en aktiv organisation
som samlade in medel för utsmyckning av centrum och gav
ut ett häfte där berörda ämnen presenterades. Medlemmarna
har haft ett reellt inflytande i samband med utformningen av
bland annat torgmiljön. Blomsterrabatter, anläggande av stenmurar, springvattenbrunn i Björkparken och plantering av
oxlar utmed Esplanaden är exempel på insatser. I ett av deras
häften finns följande formulering: Det gäller alltså att med
små medel söka försköna och skapa trevnad här i vår lilla vrå av

Kulturmiljö av riksintresse

Älmhult 1941. Här framstår rutnätsstrukturen med sina tre parallella huvudgator tydligt. Det högra vägstråket, Norra- och Södra Esplanaden,
ingick i en större kommunikationssatsning från staten och blev etablerad som landsväg redan på 1670-talet.
Foto: Smålands museums flygfotosamling.
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Älmhult 1951. Vid en jämförelse med förra flygfotot noteras att kommunhuset uppförts i Björkparken samt att torgets östra del blivit omgestaltad. De krysslagda gångstråken med en cirkulär centrumyta har ersatts av två parallella gångar. Vid Södra Esplanaden har ett stort funkisinspirerat flerbostadshus byggts. Bilden visar även de tilltagna grönytorna inom kvarteren, bl.a. i anslutning till Stinsahuset.
Foto: Smålands museums flygfotosamling.
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Älmhult 1961. Vid torgets södra sida har närmast ett helt kvarter rivits för att ge plats åt ett stort affärs- och bostadskomplex, lokalt benämnt
EWJ-huset. I området norr och öster om Björkparken pågår omfattande byggnation av flerbostadhus.
Foto: Smålands museums flygfotosamling.
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världen. Vårt vackert planlagda men med nuvarande bebyggelse
alldeles för ödsliga ”stortorg” bör väl i främsta rummet komma
i åtanke. Föreningen gav länsarkitekten Nils Blanck i Malmö
samt konstnärerna Edvin Ollers och Carl Fagerberg i Stockholm uppdraget att lämna konkreta förslag på torgets förskönande. Målet blev att skapa en stor vattenfontän vid torgets
östra del. En ynglingagestalt, såningsmannen, skulle utföras
i brons och själva karet bestå av traktens granit. I graniten
skola inhuggas namnen Carl v. Linné, Per Henrik Ling, Peter
Wieselgren, Per Hörberg och Kristina Nilsson att till evärdlig tid
minna om småländsk kraft och vilja och kärlek till hembygden.
Trots fina skisser och uttalade intentioner blev fontänen aldrig
realiserad, målet var annars att den skulle färdigställas till
Linnés 225-års jubileum 1932. Istället blev tillkomsten av
Linnéstatyn kronan på verket, vilket innebar stora omkostnader för föreningen.

Här inviger kronprins Gustav VI Adolf Linnéstatyn vid Älmhults torg
1946. Vid torgets omgestaltning 1986 erhöll statyn sin nuvarande
plats. Foto: Smålands museums fotoarkiv.
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Detta vykort publicerades 1964 och visar den plattläggning som just utförts på Älmhults torg. Samtidigt uppsattes den kiosk som syns i bakgrunden. Flera träd har nyplanterats, då äldre sågats ned. Foto: Älmhults kommunarkiv.
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Utformningen av torget, ofta benämnt Stortorget, utgjorde
en återkommande fråga i stadsfullmäktige, men 1962 fattade
man ett beslut om investeringar. Det konstaterades att det
gått nästan 100 år sedan torget grovplanerades med hjälp av
nödhjälpsarbete under det svåra året 1858. Samhället hade
upplevt en viss befolkningsminskning och en känsla av stiltje,
vilket fullmäktige påtalade inför beslutet om torgets omdaning. Efter dubbla voteringar godkändes förslaget om att
utföra en permanent beläggning av mittendelen till en beräknad kostnad av 82 000 kronor. Vidare tillstyrktes att en korvoch glasskiosk sattes upp på anvisad plats. Arbetet innebar att
stora cementplattor lades ut över torget, där enstaka plattor
färgats röda för att bryta den monotona ytan.
Efter 25 år hade invånarna tröttnat på den torgmiljö som
formats 1962 och det beslutades om en drastisk omgestaltning. Innan denna sattes ingång, tilläts konstnären Jonnie
Elovsson skapa ett konstverk där han målade en gigantisk,

färgglad spiral med plattorna som underlag. Plötsligt kunde
Älmhult skryta med Sveriges enda handmålade torg, vilket
enligt affärsidkare utgjorde ett ovärderligt PR-inslag. Spiralen
blev dock kortlivad, men till minne av den ovanliga utsmyckningen trycktes en litografi. Kommunen lyckades skapa
ytterligare uppmärksamhet när de målade plattorna såldes till
allmänheten för två kronor styck, där inkomsten skänktes till
välgörenhetsprojektet Flykting-86.
Omgestaltningen baserades på ett förslag från arkitekt
Olof Thedin, Växjö. Grönstråken gavs en ny gruppering,
Linnéstatyn flyttades till sin nuvarande plats, en stenklädd
brunn anlades och ett konstverk i form av en stenvalvsbro
med forsande vatten tillkom mitt emot stationen. Cementplattorna ersattes till stora delar med gatsten. Emellertid upphörde den tydliga indelningen i tre avgränsade sektioner och
i dagsläget uppfattas torget som tudelat.

Konstnären Jonnie Elovsson fick möjlighet
att måla en gigantisk spiral på torget innan
alla markplattor avlägsnades inför den
planerade omgestaltningen 1986.
Utdrag ur Smålandsposten 860708
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Arkitektoniska särdrag och
utmärkande byggnadsverk
Det är uppenbart att Älmhult ligger nära Skånes gräns och det finns en påtaglig samhöriget med de skånska
järnvägssamhällenas arkitektur. Flera av centrums mest framträdande byggnader är av tegel och trots rivningar och
moderna tillägg så upplever man materialets effektfulla närvaro i stadsrummet. Flera hus har försetts med hörntorn,
som fungerar som statusmarkörer.

Ett flertal fastigheter är reveterade eller klädda med panel där
stor omsorg lagts på ett tilltalande och framträdande formspråk. Våningshöjden är begränsad och förhållandevis enhetlig,
vilket ger en harmonisk och överblickbar skala. Den vackra
och välbevarade missionskyrkan från 1894 gavs en ståndsmässig arkitektur, som är influerad från statskyrkans ideal.
Byggnaden utgör tack var sitt höga torn ett tydligt riktmärke
i centrum. Torgets östra fond, kommunhuset, ritades av den i
Älmhult födde arkitekten Birger Larsson. Han tog sin examen
vid KTH 1939, där han undervisats av bland annat Gunnar
Asplund och Uno Åhrén. Kommunhuset uppvisar en kraftfull
och avskalad tegelfasad där stor omsorgs lagts på kvalitativa
och traditionella material. Denne folkhemsarkitekt verkade
i Skåne under hela sitt yrkesverksamma liv, där han ritade
mycket offentlig bebyggelse men även restaurerade kyrkor.
Kommunhuset tillbyggdes kraftigt på 1990-talet varvid
Björkparkens yta reducerades. Parken har närmast formen
av en pilspets, vilket medför att villakvarteren på ömse sidor
är vinkelställda. Södra och norra Parkgatan förenas i spetsen
36

och bildar Östra Esplanaden, som utgör samhällets mäktigaste gatustråk. Villorna som flankerar Björkparken utgör bra
exempel på nationalromantisk arkitektur, där även jugendinspirerade detaljer sätter sin prägel på utformningen. Teglet
intar en dominerande ställning. Fasadmaterialet präglar även
den omfattande rekordårsbebyggelsen kring Östra Esplanaden.

Kommunhuset som invigdes 1949 är ritat av
den älmhultsfödde arkitekten Birger Larsson.
Torget fick därmed en fondbyggnad vid sin östra
huvudaxel, som fullbordade den symmetriska
och rutnätsmässiga centrumbilden, som eftersträvats i planarbetet. Linnéstatyn gavs sin nuvarande placering 1986. Foto: Samuel Palmblad,
Kulturparken Småland AB.
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Denna utsökta tegelbyggnad med nationalromantiska stilinfluenser ligger
vid Eriksgatan strax norr
om torget. Årtalet 1925
är markerat i fasaden
och byggnaden är en god
representant för den
tegelarkitektur som ännu
sätter sin prägel på centrala Älmhult.
Foto: Samuel Palmblad,
Kulturparken Småland AB.
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Älmhults torg 2013. Bilden är
tagen från kommunhusets tredje
våning. Foto: Samuel Palmblad.

Riksintresset har en sammanhållen struktur där samspelet
mellan torg, gatunät och bebyggelse utgör grunden i värdebeskrivningen. De slutna kvarteren och den begränsade våningshöjden är viktiga karaktärsbärare. Däremot är byggnadsbeståndet tillkommet under en rad olika tids- och stilepoker,
vilket ger ett varierat upplevelsevärde. Även den modernistiska
arkitekturen kräver en respektfull behandling.
Två byggnader vid torget som förtjänar ett särskilt
omnämnande är Stora Hotellet och fastigheten Gripen 1 vid
korsningen Södra Torggatan och Knutsgatan. Hotellet som
under 1800-talet även benämndes Hotell Örtegren tillkom
kort efter stationens tillblivelse. Fasaderna var rikligt dekorerade och det hörn som vette mot stationen försågs med ett
utskjutande torn. Byggnaden utgjorde under lång tid ett av
centrums mest framträdande byggnadsverk. Hotellet som har
ett stort identitets- och samhällshistoriskt värde står kvar men
är kraftigt ombyggt. Gripen 1 från 1916 har dock fått bibehålla sin monumentalitet. Hörntornet, de homogena tegelfasaderna med tegelornamentik i avvikande kulör, balkonger
samt stora ljusinsläpp skapar en sammanhållen arkitektur som
skänker torget en effektfull inramning.
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Inom riksintresset har stora förändringar skett vad gäller byggnadsbeståndet. Många äldre fastigheter har rivits och ersatts
av moderna. Särskilt kring missionskyrkan uppfördes ett flertal flerbostadshus under 1980- och 90-talen efter att omfattande rivningar genomförts. De nya husen anpassades dock
ifråga om höjd och fasaderna bestod av tegel eller puts samtidigt som stor hänsyn togs till rutnätsstrukturen i stadsplanen.
Däremot blev etableringen av Domus ett ingrepp i centrumbilden. På en av Älmhults mest attraktiva tomtytor, med
småskalig bebyggelse innehållandes ett varierat affärsutbud,
fick kooperationen tillåtelse att uppföra en jättelik enplans-

byggnad. KFAI, Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå, tog fram ritningsunderlaget. Ingen hänsyn togs till
befintliga hus och resultatet utgjorde ett påtagligt karaktärsbrott. Varuhuset som stod klart 1967 har långsträckta fasader
utmed Norra Esplanaden, Köpmangatan och Hantverksgatan.
Precis intill, vid hörnet Köpmangatan-Hantverksgatan, ligger
den gamla Konsumbutiken vars sparsmakade men eleganta
funkisexteriör fått bibehålla sin karaktär. Det skiljer inte så
många år mellan kooperationens båda byggnader men
skillnaden i volym, karaktär och kvartersanpassning är total.

Fotot är taget vid Knutsgatan och tydliggör bostadshusens och missionskyrkans eleganta panelarkitektur.
Kyrkan uppfördes 1894 medan bostadshusen stod klara
omkring 1900.
Foto: Samuel Palmblad, Kulturparken Småland AB.
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Lubbe och Lindholm
Två händelser som belyser tidsandan och situationen generellt i landet utspelade sig i Älmhult 1938. Detta år
anländer Ludvig ”Lubbe” Nordström och han kom att tillägna ett längre stycke om Älmhult i sin berömda bok LortSverige. Han gick runt, luktade, tittade, frågade och undersökte. Hans dom över ortens hygieniska status var hård.
Dessutom framfördes kritiska formuleringar kring denna typ av snabbväxande samhällen.

Avsnittet i boken heter Kyrkan och avloppsdiket, men Älmhult omnämns inte explicit i texten. Här följer ett utdrag;
Alltnog, det lilla landsbygdssamhälle, vi nu kommo till, torde
kunna tjäna som typisk illustration av svårigheterna i de hastigt
uppväxande samhällena landet runt. Det låg platt, utspritt över
en enorm ytvidd, med en ytterst ful huvudgata, i sten, kantad
av de banalaste butiker, biografer, kaféer, precis som överallt, och
med ett enormt, fyrkantigt, ödsligt torg, prytt av nyplanterade
träd, med en ny sjangdobel kyrka i ena utkanten och med ett lika
sjangdobelt villakvarter för samhällets societet i den andra. Järnvägsstation, järnvägsspår mitt genom samhället, busstation och
bilstation. Det var något av Klondyke eller Alaska över det hela
eller kanske snarare av svenskbygd i The Middle West, som på så
många andra håll i nuets Sverige. Opersonligt, dystert.
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Lubbe ondgjorde sig bl.a. över stinkande vattenansamlingar,
avsaknande av toaletter och avlopp samt oengagerade kommunföreträdare. Han avslutade kapitlet med meningen; Så
tryckte jag mina ciceroners händer och flydde. Tidningen Kronobergaren uppmärksammade händelsen 25 år efter besöket
och konstaterar att de beskrivna problemen till stora delar
undanröjts. IKEA-komplexet anlades på det vedervärdiga
krondike som beskrevs närgående.
Sommaren 1938 anlände ett gäng uttalade nazister till
Älmhults torg med den kände agitatorn Sven Olof Lindholm
i spetsen. Ett regelrätt propagandamöte iscensattes men enligt
dagspressen blev situationen så hätsk att de nazistiska företrädarna såg sig tvingade att lämna platsen.
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Reklam för att påvisa Älmhults förträfflighet. Ur katalog för Älmhultsutställningen 1946.
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Infrastruktur
Sedan IKEAs varuhus etablerades på orten 1958 har centrum
upplevt en ständigt ökad biltrafik. All förbindelse västerut
gick ursprungligen via Köpmangatan, över järnvägen för
att efter 1929 passera den nya kyrkan. Situationen blev till
slut ohållbar och en broförbindelse färdigställdes söder om
stationen 1969, som avlastade Köpmangatan. Väg 120 mot
Traryd och E 4:an alternativt Växjö och väg 23 går ännu via
centrum, där bron utgör en knutpunkt i sammanhanget. Väg
23, som fram till 1986 också passerade centrum, fick då en ny
sträckning öster om samhället. När höghastighetstågen skulle
börja trafikera stambanan, blev nödvändigheten av en säkrare
trafiklösning vid Köpmangatan uppenbar. Vid en beräkning
1985 konstaterades att övergången passerades i snitt 4 740
gånger under ett dygn av bilar samt 1 300 fotgängare och

Biltrafiken i Älmhult har varit intensiv beroende på två
landsvägars dragning genom centrum samt tillkomsten av
IKEA. När väg 23 gavs en ny sträckning 1986 öster om
samhället innebar det en påtaglig reducering av trafiken.
Bilden är tagen på 1960-talet innan högertrafikomläggningen, då övergångsställena ännu var gulmålade. Uppförandet av det s.k. EWJ-huset till vänster i bild innebar en
förändring av torgkaraktären. Byggnaden tog mycket mark
i anspråk och det sammanhållna, moderna formspråket
utmärker sig i förhållande till kringliggande bebyggelse.
Arkitekt var Claes Knutsson som även ritade det första
IKEA-varuhuset. Foto: Älmhults kommunarkiv.
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2 000 cyklister. Studier inleddes för att utverka ett alternativ
och resultatet blev att en tunnel förordades. En dyr men nödvändig åtgärd som kunde realiseras 1995. IKEA:s nya varuhus, som invigdes i november 2012, är belägen direkt intill
riksväg 23 och denna placering kommer naturligtvis även att
påverka trafikläget i centrum.

Älmhult 2013. Bron över järnvägen (väg 120)
stod klar 1969 och den innebar en stor förbättring av trafiksituationen samtidigt som centrumbilden blev kraftigt påverkad. Bilden tydliggör
också hur järnvägen delar samhället där industritomterna förlades väster om stationen medan
dess framsida upptas av affärs- och bostadshus.
Foto: Samuel Palmblad, Kulturparken Småland AB.
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Källor
Arkiv
Smålands museums topografiska arkiv, akt Älmhult
Smålands museums klipparkiv, kapslar Älmhult
Smålands museums fotoarkiv och flygfotosamling
Älmhults kommunarkiv, foto- och kartsamling, bygghandlingar, centrumplaner
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