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Försvunna miljöer i Falköping

Falköping var, trots benämningen stad, i många år mer som en stor bondby. 

Befolkningen levde lika mycket på jordbruk som på hantverk och butiker. 

När järnvägen började byggas 1857 växte staden.

De senaste 50-60 åren har det hänt mycket med stadens utseende. I första 

hand är det hela områden som vuxit fram, men mycket har också 

försvunnit. Detta är ganska typiskt för svenska städer. På många ställen i 

landet revs det mycket under tiden 1950-75. Man var inte så angelägen om 

att bevara gamla miljöer, allt skulle vara nytt och modernt. Och stor plats 

gjordes för bilarna, både vad gäller gator och parkeringsplatser. Många har 

genom åren klagat på att alla stadskärnor blev för lika varandra; med ett 

Domusvaruhus, ett EPA och ett Systembolag runt ett torg där kommersen 

ersatts av parkeringsrutor.

Här vill vi visa en del av dessa försvunna miljöer. En del är enstaka hus, 

annat är hela kvarter. Några försvann på 1950-talet, andra så sent som för 

några år sedan.



2De gröna prickarna på kartan återfinns till respektive bild i pärmen.
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Lantmännens silo

Lantmännen (tidigare Centralföreningen) hade 

dessa höga silotorn som var en riktpunkt i 

staden. De revs 2014 och mejeriet som ligger 

intill ska ta över marken. Lantmännens butik 

Granngården som låg bredvid har byggt nytt 

uppe vid Ulricehamnsrondellen.

Silon syns från hörnan Balderstensgatan –

Odengatan.

1



Vid Lantmännen låg också ett bostadshus som revs långt före silon.
51



Inne i silon.
61



En trappa inne i silon..
71
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Stora Hotellet, S:t Olofsgatan

Stora Hotellet byggdes 1929 och revs 2009. (Fotot från 1930-talet. Lägg märke till postskylten.) Då hade det för länge sedan 

upphört att vara hotell, utan innehöll istället second-handbutik och Ungdomens hus. Man hade länge diskuterat rivning eller 

renovering. Staden (sedan kommunen) var ägare genom ett bolag som hette Midgård (som kvarteret). På sin tid var det ett 

fint hus med dekormålningar av Einar Forseth i festsalen. Här hölls många företagsfester, föreningssammankomster och 

skolbaler. Hotellet hade både restaurang och grillbar. Ett tag hette hotellet ”Guldhatten”. Nu finns här ett åttavåningshus.
92
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Från matsalen.
112
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Festsalen med väggmålningarna.
132



Hotellet från gårdssidan strax före rivningen.
142
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Ållebergsgymnasiet, A-huset, Hollendergatan

Ållebergsgymnasiet stod klart 1974 och hette då bara gymnasiet. Det var modernt i formen, byggt i bara ett plan med 

takfönster och ljusgårdar och glada färger på väggar och heltäckningsmattor. Snart upptäcktes att kvalitén var sämre; taket 

läckte och väggarna av gipsplattor gick att köra knytnäven genom. På 2000-talet beslöt man att förlägga gymnasieskolan 

till f.d. Fredriksbergs högstadieskola, som då byggdes om och till och invigdes år 2013. C-huset (yrkeslinjernas lokaler,

f.d. Yrkesskolan) låg redan på väster sida om Hollendergatan. B-huset med gymnastiksalar finns kvar på östra sidan.

Här syns den nyare huvudentrén mot parkeringen.
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En av de äldre entréerna på långsidan.
193



En kemisal.
203
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Blåa korridoren, Luciamorgonen 1982. 

Eleverna har lussat hela natten.



Kv. Kemisten, Nygatan

Hela baksidan av kv. Kemisten, sidan mot Nygatan, revs 1981 och nuvarande byggnader uppfördes. Det 

förekom en viss debatt, dels fanns det många som inte ville riva en gammal miljö, dels tyckte inte alla att de 

nya husen skulle bli särskilt vackra. En del av de gamla husen var rejält nedgångna. Samtidigt gav de en bild 

av hur Falköping sett ut förr, med magasin, gårdsmiljöer och små verkstäder. Här hade bl.a. garverier och 

stadens första frikyrka legat. Här syns hörnan Köttorget – Nygatan. Lägg märke till porten i hörnan.
224



Innergård i kv. Kemisten, 1970-tal.
234



Södra Torggränd eller Wibergs gränd..
244



Kv. Kemisten sett från Trätorget. Foto från 1970-talet.
254
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Rådhuset vid Stora torget

I rådhuset fanns stadens förvaltning fram till att Stadshuset byggdes 1965, polisen fanns här ända fram till rivningen 1973 

då ett nytt polishus uppförts på Hästbacken/Trädgårdsgatan. Rådhuset hade byggts 1911 och ersatte då ett ännu äldre 

rådhus från 1777. På 1930-talet höjdes taket och en tredje våning kom till, något som många tyckte förstörde husets 

utseende. Ändå var rådhuset kärt för många, och en hel del protester hördes inför rivningen 1973. Man rev också 

samtidigt huset t.h. på bilden. På platsen för de båda husen byggdes istället ett enda hus där bl.a. Systembolaget flyttade in.
275



Rådhuset och torget på 1920-talet.
285
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Trappan inne i rådhuset.

5
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Rådhuset rivs. Foto från baksidan, 1973.
325



Kyrkerörsskolan, Parkgatan 

Kyrkerörsskolan byggdes 1911 som samrealskola (senare gymnasieskola). Här fick också en del högstadieelever gå. 

Från 1974, när nya gymnasiet stod klart, var här bara högstadieklasser. Hösten 1975 brann huvudbyggnaden. Man 

debatterade länge om den skulle renoveras eller rivas. Beslutet blev rivning och 1978 stod den nya huvudbyggnaden 

klar. Åren däremellan fick barnen gå i baracker (som stod kvar sedan den tiden skolan inrymt både högstadium och 

gymnasium). Gymnastikbyggnaden från 1911 samt institutionsbyggnaden och aulan från 1950-talet är relativt 

oförändrade. Detta är en gammal bild på Läroverket med dammen i Plantis i förgrunden.
336



Läroverket på 1940-talet, här har man just byggt till en flygel.
346



Kören uppträder i gamla aulan som låg i huvudbyggnaden, 1960-tal.
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Här har man börjat riva skolan. 

Foto från 1977.
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Gamla Bredablick, Mösseberg

Gamla Bredablick låg bortanför det nya (längre mot norr). Det var en snickarglädjesprydd byggnad från 1885 som från början 

var sanatorium, sedan servering för gästerna på Kurorten. Falköpings stad lät riva den 1962 och byggde det nya Bredablick. 7a
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Sommarhemmet, Scheelegatsbacken

Det första Sommarhemmet var en låg liten byggnad på ungefär samma plats som nuvarande Mössebergsgården. Här fanns 

från 1920 servering under sommarmånaderna. Bilden är från 1951. Missionskyrkans ungdomsförbund drev verksamheten.. 7b
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Mössebergsgården (gamla), Scheelegatsbacken

Nästa byggnad från 1958 på gamla Sommarhemmets plats kallades omväxlande Sommarhemmet och Mössebergsgården. 

Den var större än den gamla och rymde förutom servering också samlingslokaler och mötesrum. Byggnaden brändes upp 

år 1993 och ersattes av det hus som står här nu. Det är fortfarande Missionskyrkan som äger och driver det. 7c



Övre delen av Hästbacken, Trädgårdsgatan

Där Polishuset sedan 1973 ligger fanns förr ett antal mindre stugor, ungefär i stil med de fyra som finns kvar nedanför 

längs Trädgårdsgatan. Husen var gamla och små. Idag hade man antagligen inte rivit i denna miljö. Krister Brandt 

benämnde i sin ”Lilla Boken om Falköping” detta som ”brutalarkitektur”.
458



Hästbacken

Förr gick vägen till Skövde från Storgatans början på snedden över Hästbacken och nuvarande polishustomten och upp 

över där OK nu ligger. Bredvid vägen fanns två hus som revs 1971 och här blev en stor parkering.
469



Kv. Vagnmakaren, Östertullsgatan

På Östertullsgatan, strax ovanför Storgatan, fanns förr flera trähus som nu är borta. Här är ett av dem, Östertullsgatan 12, 

som försvann på 1980-talet. Här uppe fanns även det hus som kallades ”Vär´t”.
4710



Kv. Bagaren, Östertullsgatan

Dessa hus låg i samma kvarter som ”Blomgrens hörna”, mot Östertullsgatan. De revs 1975 när varuhuset Ryttaren utvidgades. 
4811



Blomgrens hörna, Storgatan 1

Här låg sedan 1930 Blomgrens konditori. De hade från början sin ingångsdörr i hörnet på huset, och så uppstod namnet. 

1975 revs huset för att varuhuset Ryttaren skulle byggas ut. På den här platsen blev istället postkontor och grillkiosk, 

numera ersatt av Länsförsäkringars kontor.
4912



Tavagården, Trätorget

Det här huset i kv. Bagaren, vid Trätorget och granne med HC-möbler, var resterna efter en gammal gård. Så sent som för 

200 år sedan var Falköping en mycket liten stad där man livnärde sig av både jordbruk och handel. De sista husen i 

Tavagården brann 1974 och revs sedan.
5013
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Ållebergsvägen/Östertullsgatan

Detta var den gamla infarten från Ulricehamn 

och Jönköping. Här låg det gamla trähus, som 

revs under 1970/80-talen och ersattes med nya 

hus i gammal stil. På bilden från 1952 ser

man en av stans sista hästskjutsar. Till vänster 

syns också Nygatan. Foto: Bertil Johansson.



HC-möbler, Trätorget

Det här huset låg vid Trätorget och revs 1991. Här låg en möbelaffär i många år, senast hette den HC-möbler. 

Nu finns ett hus med serviceboende här.
5215
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Weramagasinet, Stora torget

Detta stora trähus fyllde ett helt kvarter (kv. Källarmästaren, numera en del av kv. Bagaren). Här låg förr Spritbolaget, en 

restaurang och ett café. 1939 flyttade Weramagasinet hit. Huset brann lucianatten 1963. Efter det stod några baracker på 

platsen, 1968 byggdes varuhuset Ryttaren här. 16



Kv. Plåtslagaren, Repslagaregatan 30

Rivet på 1970-talet. Ett av alla hus som försvunnit i Gamla stan. Här är nu parkering.
5417



Kv. Plåtslagaren 19, Nygatan 

Här i utkanten av Gamla stan låg förr Gotthard Nilssons skrotfirma. Den revs på 60-talet och firman flyttade till 

Järnvägsgatan 66. Nu är det parkering här.
5518



Kv. Slaktaren, Köttorget (Rådhusgatan)

Det som nu är gräsyta på Köttorget var tills 1969 platsen för kvarteret Slaktaren. Gatan som gick mellan FT-huset och 

torget hette Rådhusgatan..
5619



Ambjörnsgården, Ambjörnsgatan

Ambjörnsgården från 1902 var stadens första riktiga ålderdomshem (då kallat försörjningshemmet). Det byggdes till i olika 

omgångar men ansågs 1998 för gammal och inte ändamålsenligt. Det revs och de boende fick bl.a. flytta till Trätorgets 

servicelägenheter. Den lilla fontänen utanför flyttades också till Trätorget. Inget nytt har ännu byggts här. 
5720



Kv. Klockaren 8, Landbogatan 8

Detta hus från 1800-talet revs 1982 och nu är det grönområde och parkering här..
5821
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Busscentralen, Trädgårdsgatan/Jakobsgatan

Gamla busscentralen byggdes på 1920-talet och revs på 1990-talet. Här fanns i början även en bensinmack, vilket man 

kan se på det utdragna taket på ena sidan. Det byggdes en ny busscentral närmare Jakobsgatan, men den blev senare 

turistbyrå och här är nu bara en vanlig busshållplats.
22



Kv. Glasmästaren, Trädgårdsgatan/Dotorpsgatan

I hörnet på norra sidan av Trädgårdsgatan fanns också ett gammalt hus, ett riktigt träslott kallat Rehnmarkska huset. 

Det revs 1962 och istället byggdes det stora hus som nu upptar halva kvarteret. Här ligger nu bl.a. Fonus.
6023
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Kv. Bokbindaren, Trädgårdsgatan/Dotorpsgatan

Alla hörnorna av Trädgårdsgatan/Dotorpsgatan har bytt utseende under 1900-talet. I denna hörna i kv. Bokbindaren låg 

förr ett mindre hus. I det gamla huset fanns både butikslokal och bostad. Detta revs 1965-66 och ersattes med Domus-

varuhuset (senare Konsum, nu Netto). 
24



Epidemisjukhuset

Kv. Läkaren har ändrats mycket åt Trädgårdsgatan till. Här låg förr flera byggnader som hörde till sjukvården, bl.a. 

Epidemisjukhuset. År 1991 revs dessa byggnader och ålderdomshemmet/serviceboendet Läkaren kom istället. 

Man tog också bort det höga nätstaketet mot gatan.
6225
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Kv. Guldsmeden, hörnan Trädgårdsgatan/Dotorpsgatan 

Gamla Konsum fanns i den här hörnan till 1957, då husen i kvarteret revs och ersattes med Centrumhuset. I hörnan på 

det ligger nu Bellis. Konsum fick nya lokaler på långsidan (nuvarande Bokia). 1966 byggdes det nya Domusvaruhuset

på andra sidan Dotorpsgatan..
26
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Kv. Rådmannen, Storgatan 5

De två närmaste husen på bilden var från 1890. Det bortersta revs 1973, samtidigt som Rådhuset i samma kvarter, 

och det närmaste på 1980-talet. Intersport flyttade med in i det nya huset, men nu ligger Elgiganten här. 27
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Kv. Guldsmeden, Storgatan 22-26

Här låg det fyra hus från 1800-talet. Bl.a. fanns Axel Spetz och Westlins speceriaffär. 1969 byggdes ett varuhus istället, 

EPA flyttade hit från Trädgårdsgatan. EPA blev sedan Tempo och ännu senare Prisma. Nu finns här flera butiker, bl.a. 

Intersport. Huset längst t.v. finns kvar i dag och är café.
28



Jouvins hotell

Jouvins hotell var från 1857 och var på sin tid mycket elegant. Här fanns bl.a. ”gröna salongen”. Det blev av med sina 

spriträttigheter 1921 och konkurrerades ut av det nya Stadshotellet på 1930-talet. I husets bottenvåning blev det istället 

många olika butiker. Huset revs 1965 och S:t Olofs hus byggdes istället. Hörnan t.h. i bild är gamla ”Norders hörna”. 29 66
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Bryggeri Victoria, Storgatan 29 

Bryggeri Victoria var ett känt falköpingsföretag som grundats 1856. Här bryggdes öl och dricka, och man hade sin 

egen vattenkälla. När bryggeriet lades ned blev här fryshus för dem som inte hade frysbox hemma. Det fanns

också replokaler för musikgrupper. Det revs 1984. 30
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Falköpings södra, nedanför Trädgårdsgatan

Falköpings södra station tillkom år 1876 efter klagomål från stadens befolkning, som ansåg att stationen på Ranten låg 

för långt bort. Den revs 1973. Tågen mot Ulricehamn fortsatte att stanna här tills Västra Centralbanan lades ner 1985. 

I bakgrunden ser man även Lantmännens silotorn.
31



Stopp-möbler

Detta var från början ett bostadshus som sedan blev möbelstopparverkstad. Det revs 1993 och sedan dess har det varit 

tillfällig parkeringsplats här.
6932



Baptistkyrkan, S:t Olofsgatan 14-16

Här på S:t Olofsgatan låg en baptistkyrka som kallades Betelkapellet. Den byggdes 1904 och revs på 1980-talet. 

Här byggdes istället ett hus med kontor och bostäder.
7033



Scouternas hus, Per Larsgatan 1

Detta var tidigare en biljardhall och blev sedan scouternas lokal. Framför låg en bensinstation, en av många 

längs Ströget. Huset revs 2010.
7134



Plantisbyggnaden

Plantisbyggnaden ska rivas och en ny ska byggas i samband med upprustningen av parken. Så här såg huset ut 

från början, det byggdes 1912. Då förekom musik och servering här. Man kan fortfarande ana att det nuvarande 

huset byggts ut från denna lilla hytt. (Byggnaden revs under december 2016.)
7235
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Johns bilservice, S:t Olofsgatan 30

Denna bensinstation var först en Caltex-mack och kallades senare John bilservice. Sist var det JET som hade 

bensinförsäljning här. Efter att macken försvunnit har museet fått ha sin parkering här. 36
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Centralskolan, bassäng under duschrum

När man renoverade omklädningsrummen till 

Centralskolans gymnastiksal fann man 

lämningar av en bassäng. På den tiden var 

skolan Falköpings folkskola, och Odenbadet 

fanns inte än.

37
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Innergården Stadshuset, S:t Sigfridsgatan

Stadshuset byggdes 1965 på en yta som tidigare varit grönområde och lekplats. Mitt i den lägre delen av huset 

var en ljusgård med lite planteringar, en fontän och en staty. År 1989 behövde man ta ytan i anspråk och byggde

in ljusgården, där det nu är sammanträdesrum och personalcafeteria..
38



EMO-kiosken på Ströget, S:t Olofsgatan 52

Här vid gatan mellan dåvarande Apoteket Svalan och Rantens småskola byggdes 1964 EMO-kiosken. Den var mycket populär, 

bl.a. hade knuttarna sin samlingsplats vid muren nedanför gamla skolan. Kiosken lades ner på 1980-talet och revs senare.
7639



Trekanten, Ranten

Man säger väl fortfarande Trekanten, trots att den sedan 2002 är en rondell (eller ovaldell). Det var där Scheelegatan 

mötte Järnvägsgatan och S:t Olofsgatan som en trekant bildades av gatorna. I närheten låg en bensinmack och många 

butiker, och en fin plantering fanns vid Scheelegatan. Nu är även Bangatan ledd att mynna ut i rondellen..
7740



Kv. Kronhjorten, Järnvägsgatan 8-14

Det här kvarteret hette bara ”Hjorten” förr. På 1950-talet byggdes ett hus i hörnan av S:t Sigfridsgatan (där hotellträdgården

legat) och Järnvägsgatan. På 1970-talet revs resten av husraden vid Järnvägsgatan och huset förlängdes med en platt 

butikslänga med högre lägenhetsdelar. I år har man byggt på ytterligare våningar här. Foto från 1970 av Curt Magnusson..
7841
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Hotellträdgården, Ranten

Rantens Hotell (som kanske är lika gammalt som järnvägen) är fortfarande i drift. De hade förr en trädgård på andra 

sidan gatan med uteservering och musikestrad. Där trädgården legat går numera S:t Sigfridsgatan fram till 

Järnvägsgatan. De stora träden vid ICA Supermarket är en rest av trädgården.
42
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De gamla perrongtaken, Falköpings Central

Järnvägen kom till Falköping 1857 när sträckan från Göteborg var klar. De gamla perrongerna med sina fina tak 

försvann när stationen byggdes om för X2000 på 1990-talet. Då försvann också bommarna vid spåren och ersattes

av tunneln under. Foto: H-G Johnsson.
43
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Telegrafen och Eskilstunaboden, Järnvägsgatan 20

1968 revs gamla telegrafen och Eskilstunaboden vid Järnvägsgatan. Bredvid hade redan byggts moderna lägenhetshus. 

På den här platsen blev det istället det nya Järnvägstorget som anlades. 44
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Jordkulan, Danska vägen 187

Jordkulan var ett bostadshus som var byggd av packad jord. Den byggdes 1926 och revs så sent som 1990. 

Nu finns det flerbostadshus här. 45
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Kv. Tranan, Linnégatan/Danska Vägen

På Mösseberg norr om Scheelegatan finns det fortfarande kvar en mängd gamla fina hus. I vissa kvarter har det dock skett 

stora förändringar, som här i kv. Tranan. Här revs alla hus i delen mot Danska Vägen 1989 och det byggdes radhus. 46
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Norrkyrkan, Danska vägen 131

1882 bildades Mössebergs missionsförening, och 1903 byggdes denna kyrka. 1963 gick församlingen ihop med 

Falköpings missionsförsamling. 1969 revs denna byggnad och här byggdes ett hyreshus.
47
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Lindéns konditori, Danska Vägen 123

Detta konditori fanns från 1950-tal till 1980-tal i en lokal på Danska Vägen n:r 123. Som synes av fotot från 1957 

hade man även varuautomat utanför. På 2000-talet öppnades det igen för en kort period. Inredningen var då helt 

bevarad från 1950-talet. Nu är här sedan några år tillbaks en bostadslägenhet.
48
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Nya badhuset, Mössebergsparken

Nya badhuset byggdes år 1872 efter att det första badhuset brunnit ner. En del av denna nya byggnad finns visserligen

kvar idag, men är svår att känna igen. Endast mittdelen behölls, man tog på 1940-talet bort flyglarna, överbyggnaden 

och balkongerna. 
49



Hus i Mössebergsparken, Svandammsvägen

Det här huset var en av alla villor i Mössebergsparken. Det brann 1968 och tills nu (2015) har det varit tomt här.

(Under 2016 uppfördes en ny villa här.).
8750


