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1
Överblick
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BAKGRUND OCH SYFTE
Mjölby kommun äger och förvaltar Parkskolan 
uppförd 1895. Skolverksamheten upphörde under 
1980-talet och lokalerna har därefter nyttjats av 
studieförbund för teater- och musikverksamhet. Då 
skolan inte längre används för någon stadigvarande 
kommunal verksamhet har Kommunstyrelsens 
förvaltning tillsammans med Service- och 
teknikförvaltningen föreslagit att byggnaden ska 
säljas. En förutsättning inför försäljning är en ny 
detaljplan som möjliggör för utökad användning i 
form av bostäder och/eller kontorsverksamhet. 

Parkskolan har inom den antikvariska 
förundersökningen bedömts vara en särskilt 
värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § Plan- 
och bygglagen. Byggnaden får inte förvanskas och 
ändringar ska göras varsamt. Inför ny detaljplan 
har Fredriksson arkitektkontor blivit ombedda att 
upprätta en antikvarisk förundersökning som syftar 
till att utreda byggnadens kulturhistoriska värden 
och kvaliteter för att säkerställa att dessa tillvaratas i 
kommande förändringsprocess. Förundersökningen 
ska utgöra ett kunskapsunderlag i planprocessen 
samt fungera rådgivande i framtida beslut om 
bygglov och under projektering av eventuell 
ombyggnad. 

METOD
Den kulturhistoriska värderingen av Parkskolan 
följer de råd och rekommendationer som ges 
i Boverkets författningssamling (BFS 2016:6) 
gällande enskilda byggnaders och den sammansatta 
bebyggelsens värde. 

Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets 
(RAÄ) Plattform för Kulturhistorisk värdering och 
urval (2015) där byggnadens bärande berättelser 
och dess fysiska uttryck identifieras och en 
bedömning av hur fullständig och relevant 
byggnaden är ur kulturhistorisk synvinkel. 
Därefter kan rekommendationer ges för hur 
kommande åtgärder bör förhålla sig till dessa med 
utgångspunkt i Plan- och bygglagens krav.

Metoden för utredningen har grundat sig i en 
mindre arkiv-, kart- och litteraturstudie samt i en 
fältinventering som inkluderat byggnadens exteriör 
och interiör samt utemiljö inom fastigheten Nornan 
2. Utifrån studierna har byggnadens bärande 
berättelser identifierats och beskrivits. 

UPPDRAG
Uppdraget har bestått i att ta fram ett 
kunskapsunderlag i form av en antikvarisk 
förundersökning som ska möta Mjölby kommuns 
kunskapsbehov i kommande förändringsprocess. 

Den antikvariska förundersökningen presenteras 
i en rapport som redogör för byggnadens 
förutsättningar och kulturhistoriska värden. 
Värdebärande karaktärsdrag, delar och detaljer 
redovisas och en bedömning görs huruvida 
ombyggnad till bostäder eller kontor är möjlig med 
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden. 
Förundersökningen ska besvara följande frågor:

• Vilka värdebärande karaktärsdrag, delar 
och detaljer finns i exteriör, interiör samt 
omgivande skolgårdsmiljö?

• Är en ombyggnad till bostäder möjlig med 
hänsyn till identifierade värden?

• Är en ombyggnad till kontor möjlig med 
hänsyn till identifierade värden? 

• Vad är särskilt viktigt att beakta vid en 
ombyggnad, vad är känsligt och vad är 
mer tåligt mot förändring? 

• Vilka skydds- och varsamhetsbestämmel-
ser är lämpliga i en ny detaljplan?

Uppdraget utfördes under september-oktober 2020 
av Lisa Berglund, byggnadsantikvarie/certifierad 
sakkunnig kulturvärden – behörighet K och Felix 
Lotz, restaureringsarkitekt. 
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Den antikvariska förundersökningen har geografiskt avgränsats till Parkskolan och omgivande fastighet, i kartan markerad 
rosa (Lantmäteriet). 

Parkskolan och fastighet Mjölby Nornan 2 är belägen i centrala Mjölby i korsningen Järnvägsgatan/Bockarpsvägen, i 
kartan markerad mörkblå (Lantmäteriet). 

AVGRÄNSNING
Förundersökningen har geografiskt avgränsats 
till Parkskolans exteriör och interiör samt den 
omgivande skolgården inom fastigheten. 
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BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Gällande detaljplan och Plan- och byggla-
gen (2010:900) 
Fastigheten Nornan 2 är tidigare planlagd genom 
”Förslag till ändring av stadsplanen för Kv. 
Vasaorden och Nornan m.fl. Mjölby, Mjölby 
kommun”, upprättad 1977. Fastigheten är i planen 
markerad som område för allmänt ändamål. 
Marken utgörs i huvudsak av prickmark som 
inte får bebyggas, med undantag för ett mindre 
markområde direkt väster och norr om byggnaden. 

Några uttryckta skydds- eller 
varsamhetsbestämmelser för kulturvärden finns inte 
angivet i planen. Oavsett om skyddsbestämmelser 
finns uttryckt i plan eller ej gäller förbud mot 
förvanskning för byggnader, anläggningar, tomter, 
allmänna platser och bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt (8 kap. 13 
§ Plan- och bygglagen).   

Enligt varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL ska 
ändringar av byggnader utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadernas karaktärsdrag 
och tar till vara byggnadernas tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden. 

Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § 
PBL: ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och de tekniska 
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och miljöns värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Översiktsplan för Mjölby kommun  
I Översiktsplan för Mjölby kommun antagen 
av kommunfullmäktige 2011-08-23, § 73 anges 
under ”Goda Livsmiljöer” (s. 35) riktlinjer för 
samhällsbyggnad. I riktlinjerna anges bland annat 
att bebyggelsens karaktärsdrag ska tas tillvara och 
utvecklas. Under rubriken ”Kulturmiljöer” (s.36) 
anges att kulturmiljöer ska förvaltas för kommande 
generationer och utvecklas med nya byggnader och 
tillägg som samspelar med omgivningens karaktär. 

Nybyggnad intill eller inom områden med befintlig 
bebyggelse eller allmänna platser med höga 
kulturhistoriska värden ska utföras på ett sätt som 
stärker och bidrar till platsens specifika karaktär. 
Traditionella färger, material och byggnadsvolymer 
rekommenderas, liksom hänsyn och kvaliteter. 
Kulturmiljöer ska göras välkända och lätt 
tillgängliga. Kvaliteter och karaktärsdrag angivna 
i kommunens byggnadsinventering ska bevakas. 
Byggnader och platser med höga kulturhistoriska 
värden bör skyddas vid detaljplaneläggning. 

Kulturmiljöinventering Mjölby kommun 
2020 
Byggnaden är i Mjölbys kommuns 
kulturmiljöinventering utförd 2020 utpekad 
som byggnad av mycket högt kulturhistoriskt 
värde, vilket motsvarar särskilt värdefull byggnad 
som avses i 8 kap. 13 § PBL. Rivningsförbud 
och skyddsbestämmelser enligt värdebärande 
karaktärsdrag rekommenderas. 
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Gällande detaljplan 050021360 (Mjölby kommun)
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2
Kulturhistorisk

värdering 
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

Följande kapitel är indelat i två avsnitt. Första avsnittet utgörs av en värdebeskrivning som redogör 
för Parkskolans kulturhistoriska värden och de värdebärande berättelser som har identifierats under 
förundersökningen. Därefter följer en redogörelse för de värdebärande delar som har identifierats i 
byggnaden och dess omgivande miljö och som bör tillvaratas för att läsbarheten av de värdebärande 
berättelserna ska bestå. Värdebärande delar i interiören redovisas i planritningar.  

Värdebeskrivning 
Parkskolan bedöms vara en särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL. Nedan beskrivs 
byggnadens värdebärande berättelser. 

PARKSKOLAN SOM ETT TYDLIGT EXEMPEL PÅ DET SENA 1800-TALETS FOLKSKOLEIDEAL

Skolbyggnaden blev under det sena 1800-talet en av de viktigaste representationsbyggnaderna i de svenska 
städerna. Folkskolor och läroverk skulle utformas monumentalt och för att spegla stadens välstånd och 
höga ambitioner. Viktigt var också att skolbyggnaden gavs en utformning som främjade barnens lärande 
och hälsa. I Parkskolan synliggörs det sena 1800-talets folkskoleideal i byggnadens väl tilltagna storlek, i 
dess påkostade fasader och byggnadsmaterial samt i dess framträdande läge i stadsbilden. Interiört berättar 
den mycket generösa takhöjden, de stora fönstren och den relativt välbevarade planlösningen om dåtidens 
pedagogiska och hygieniska idéer. 

Parkskolan är välbevarad och har mycket god förmåga att berätta om det sena 1800-talets folkskola. 
Genom dess förmåga att tydligt spegla det sena 1800-talets skolarkitektur och pedagogiska ideal 
har byggnaden ett särskilt kulturhistoriskt värde. Som en talande del i den nationella berättelsen om 
folkbildningen och hur denna tog sig fysiska uttryck är Parkskolan kulturhistoriskt relevant ur såväl lokalt 
som regionalt och sannolikt även nationellt perspektiv då antalet välbevarade folkskolor från 1890-talet 
är få. 

DET SENA 1800-TALETS NYA ARKITEKTONISKA STRÖMNINGAR 

Under det sena 1800-talet hade kritiska röster höjts mot rådande stilideal där de olika nystilarna 
dominerade och där äkta material imiterades i intrikata, ofta ganska pråliga, putsfasader. Man sökte nu det 
äkta och gedigna. Tidens nationalistiska anda påbjöd en stark, kärv arkitektur där formmotiv lånades från 
medeltida ringmurar och vasatidens slott. Stor vikt lades vid materialen, som skulle vara inhemska och 
beständiga i ett samhälle under snabb utveckling. 

Under det tidiga 1900-talet ritade Ragnar Östberg läroverket Östra real på Östermalm i Stockholm. Stilen 
var en slags föregångare till monumentalarkitektur där Östberg på hantverkstraditionens grund skapade 
en modern form med kubistiska volymer men med historiska element som krenelerade murar och 
längsgående takryttare genombrutna av skottgluggsliknande öppningar. Östra Real fick stort inflytande, 
i synnerhet på läroverksarkitekturen i landet, och blev närmast normbildande för de svenska städernas 
större läroverksbyggnader under det följande årtiondet. Parkskolan kan betraktas som en slags föregångare 
till Östbergs läroverksarkitektur. 
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Det sena 1800-talets nationalromantiska ideal kan utläsas i Parkskolans gedigna material: råhuggen granit 
i en kraftig sockel, fasader i tegel med mönstermurade detaljer, kalksten i listverk och skiffertäckta tak. 
Typiska detaljer är även fasadernas asymmetri, blinderingarna i kalksten och den kontrefor som stöttar 
huvudentrén i västra fasaden och som för tankarna till medeltida kyrkor. Parkskolan uppvisar vidare vissa 
drag som återfinns inom engelsk arkitektur tillkommen under Arts and Craftsrörelsen, till exempel den 
östra högresta tegelmurade skorstenen som kröns av utkragad topp i sten. 

Parkskolan har genom dess förmåga att tydligt spegla det sena 1800-talets nya arkitektoniska strömningar 
ett särskilt arkitekturhistoriskt värde. Byggnadens välbevarade skick gör den relevant ur såväl ett lokalt, 
som regionalt och nationellt perspektiv. Trots många tidstypiska drag har byggnaden ett särpräglat 
utseende, den är sannolikt unik i sin utformning och är av den anledningen särsklilt intressant ur 
arkitekturhistorisk synpunkt. 

Byggnaden är ett av få exempel i Mjölby på den tidiga nationalromantiskt inspirerade tegelarkitekturen och 
har därmed stor lokal betydelse. Byggnaden har genom dess monumentala utformning och framträdande 
läge i stadsbilden ett mycket stort stadsbildsmässigt värde. 

PARKSKOLAN SOM EN DEL I BERÄTTELSEN OM MJÖLBYS SAMHÄLLSUTVECKLING

Under 1800-talets andra hälft växte Mjölby, samhället som tidigare utgjort bondby vars huvudsakliga 
näring var kvarnverksamhet vidareutvecklades till ett stationssamhälle med växande industri. Från 
järnvägens öppnande på 1870-talet till sekelskiftet 1900 fördubblades Mjölbys folkmängd. Parkskolan 
uppfördes som ett svar på denna befolkningstillväxt. Idag står skolbyggnaden som ett monument över 
stationssamhället Mjölby. I byggnadens storlek kan befolkningsökningen utläsas och i dess monumentala 
utformning kan Mjölbys ambitioner och vilja att befästa sig som en ort att räkna med anas. Kopplat till 
den tidigare skolbyggnaden finns särskilda lokalhistoriska värden.
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VÄRDEBÄRANDE DELAR 

Skolgård/omgivande miljö inom fastigheten: 

• Mycket hög, grov och gammal lind norr om byggnaden med stort miljöskapande värde. Sannolikt 
en del av skolgårdens ursprungliga gestaltning. 

• Tomtens öppna karaktär som bidrar till läsbarheten av den tidigare skolmiljön då tomten fung-
erade som skolgård. 

• Tomtomgärdande mur i söder och väster som en del i skolgårdens ursprungliga gestaltning. 

• Fria siktlinjer från järnvägen och Järnvägsvägen i väster till skolan samt från Järnvägsvägen i syd-
väst till skolan, vilka starkt bidrar till byggnadens stora stadsbildsmässiga värden. 

Exteriör: 

• Volym, proportioner och planform. 

• Kvadermurad, grovhuggen granitsockel. Sockelns höjd och krönlist i kalksten.

• Tegelmurade fasader med kulfog, mönstermurning och detaljer som fönster- och dörromfattning-
ar, gördellister och blinderingar i kalksten. Blindering i västra fasaden med öppen bok i relief. 

• Frontespis i öster krönt av en hög skorsten med topp i kalksten. 

• Fönstersättning, fönstrens placering, indelning och storlek. Karmars och bågars dimensioner och 
material. Den mycket karaktärsskapande fönstersättningen i västra fasaden som följer den invän-
diga trappan. 

• Takfris i kalksten med dekorativa konsoltassar.  

• Ytbearbetning av kalksten i form av lågerhuggning som ger stenen ett karaktäristiskt randigt utse-
ende. 

• Takets sammansättning och de olika takfallens form. Säteritak i söder och öster med avvalmade 
gavelspetsar och profilerad takgesims. Taktäckningsmaterial i form av skiffer. Smidesspiror med 
samtlig detaljering. Valmat tak i nordväst med bred brädfodrad takfot med dekorativa sågade takt-
assar. Takfotens färgsättning i tidstypiskt mörkbrun kulör. 

• Entré i väster med granittrappa, trappräcken i järn, skärmtak med dekorativa konsoler i trä samt 
fris i kalksten. Dekorativ kontrefor. Rundbågigt entrévalv med kalkstensdetaljer. Ursprungligt 
dörrparti, cementklinker på golv. 

• Entré i öster med granittrappa, ursprungligt dörrparti, skärmtak med dekorativa konsoler i trä. 
Rundbågigt entrévalv kalkstensdetaljer.
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Parkskolan från sydväst. Karaktäristisk gavelsiluett och säteritak med skiffer. Till vänster om skolan skymtar den stora 
linden. 

Huvudentré i väster med granittrappa och skärmtak 
med kalkstensfris. Kontreforen till vänster om trappan ge 
entréen ett särpräglat utseende. 

Entréernas skärmtak är tidstypsikt utformade med pärlspont 
och dekorativt sågande konsoler och taktassar. 
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Detaljer och listverk i lågerhuggen kalksten utgör ett mycket viktigt, starkt värdebärande karaktärsdrag i Parkskolan. 
Kalkstenen bidrar till skolans påkostade, representativa karaktär som är typisk för de större läroverksborgarna uppförda i 
svenska städer under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. 

Interiör
Gällande interiören finns det ett stort värde i den ursprungliga planlösningen som i relativt hög grad är 
bevarad. Planlösningen med de stora salarna placerade kring centrala korridorer har förmåga att berätta 
om byggnadens ursprungliga funktion som skola. Rummens mycket väl tilltagna takhöjd bidrar starkt 
till interiörens sekelskifteskaraktär. Likaså samtliga ursprungliga detaljer som profilerade snickerier, 
cementklinker och putsade tak med stuckatur, typiska för det sena 1800-talet. 

På följande sidor redovisas de värdebärande detaljerna i planritningar. 
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1. Cementklinker, sockel, ytterdörrparti med samtlig 
detaljering inkl. ursprungligt trycke, innerdörrparti, putsat 
tak och stucklist. 

Ursprunglig stomme

1.

2. 3.

6.

4.

5.

7.

8.

2. Takhöjd, putsat tak och stucklist, sockel, dörrfoder, tröskel, 
fönstersnickerier. 

3. Takhöjd, putsat tak och stucklist, sockel, dörrfoder, tröskel, 
fönstersnickerier.

5. Cementklinkergolv, ytterdörrparti med samtlig detaljering 
inkl. ursprungligt trycke, dörrsnickerier samt överljus mot 
rum 4. Putsat tak. stucklist. Sockel. 

4. Cementklinkergolv, dörrsnickerier samt överljus. 
Sektionsradiator, Putsat tak och valvbåge undersida trappa. 
Betonggjuten trappa med plansteg i kalksten, profilerad 
trappnos. Hög profilerad sockel. Väggarnas putsade karaktär. 

6. Takhöjd, putsat tak och stucklist, sockel, dörrfoder, tröskel, 
fönstersnickerier.

7. Takhöjd, putsat tak och stucklist, sockel, dörrfoder, tröskel, 
fönstersnickerier.

8. Rumslighet, rummets karaktär som korridor & 
centralpassage, ursprunglig cementklinker, sockel, 
spegeldörrar och foder, sektionsradiatorer, dörrparti med 
överljus mot vestibul i öster, valvbågen inklusive omfattning 
mot vestibulen i väster (partiet har lyfts ur och öppningen 
gipsats) takhöjd, putsat tak och hålkälslist. 

Entréplan 
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Rum 8, korridor/centralpassage mot öster. Ursprunglig 
cementklinker, spegeldörrar, profilerade socklar och foder. 
Putsat tak med hålkälslist. 

Betonggjuten trappa i trapphus i sydväst. Plansteg i kalksten. Försänkingar finns mot planstegens kanter, en värdefull detalj 
som visar på de många barnen som under många år traskat på led och slitit på stenen. 

Rum 5. Ursprungliga dörrpartier i vestibul. 
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1. Fönstersnickerier, betonggjutet vilplan, dekorativa 
avfasningar i rundad mittvägg.

Ursprunglig stomme

2. Valvbågar i tak, dekorativa avfasningar i rundad mittvägg, 
kalkstensgolv, trappa med plansteg i kalksten & rumslighet i 
trapphus, putsat tak, stucklist i tak

3. Valvbåge mot trapphus (idag till viss del förbyggd med ny 
vägg), kalkstensgolv, sektionradiator i järn, fönstersnickerier. 

5. Fönstersnickerier, putsad tak, stucklist i tak, Putsat tak, 
stucklist och takhöjd. Sockel. 

4. Putstak, stucklist i tak, dörrfoder, sockel, fönstersnickerier, 
rumslighet, takhöjd, tröskel, ursprunlig spegeldörr (nu 
skivklädd), spegelklädd dörrkarm

6. Fönstersnickerier (ej sentida fönster i nedre luft), 
ursprunglig spegeldörr (nu skivklädd)

7. Fönstersnickerier

8. Möjligtvis finns ett putstak bakom tak från 1900-talets 
mitt. 

9-10. Fönstersnickerier. Putsat tak och stucklist (bevarat 
under plocktak)

11-12. Förmodat putstak och ev. stucklist under plocktak. 

Plan 1 trappa 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.
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Rum 3. Kalkstensgolv. Taket har sänkts under 1900-talets 
andra hälft. Upp mot taket till vänster i bild är den 
ursprungliga valvbågen mot trapphuset fortfarande delvis 
synlig. 

Rum 4. Ursprungligt dörrfoder och sockel. Även 
dörrbladet är en ursprunglig spegeldörr men döljs bakom en 
skivinklädnad. 

Rum 5. Ursprungligt putsat tak bakom akustikplattor. Profilerad stucklist i original. 
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1.

1. Takstolskonstruktion där synliga delar har försetts med 
skuren dekor samt profilerade fönsterbänkar

2. Fönstersnickerier, betonggjuten trappa med plansteg i 
kalksten, rumslighet i trapphus

2. 

Vindsplan 
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Dekorativt utformad synlig del av takstolskonstruktionen. 

Trapphus med karaktärsskapande fönstersättning och kalkstenstrappa. 
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3
Möjligheter, råd & 

rekommendationer
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Rekommendationer till skydd i detaljplan 

RIVNINGSFÖRBUD OCH SKYDDSBESTÄMMELSE 

Parkskolan bör i egenskap av särskilt värdefull byggnad skyddas i detaljplan genom rivningsförbud samt 
förvanskningsförbud. Förvanskningsförbudet kan preciseras genom skyddsbestämmelser för att bevara 
befintliga egenskaper och detaljer. Markeras i plankartan med ”q”.

Förslag på skyddsbestämmelser: 

• r Byggnaden får inte rivas (PBL 4 kap. 16 § punkt 4)

• q Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad som omfattas av PBL 8 kap. 13 §. Byggnadens ur-
sprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, tak-
täckningsmaterial, fasaders material och detaljer samt fönster och ursprungliga entrépartier med 
detaljer ska bevaras, underhållas och får inte förvanskas (PBL 4 kap. 16 § punkt 3)

Vidare bör en interiör skyddsbestämmelse övervägas. Denna bör syfta till att bevara centralpassagen/
korridoren på bottenplan, vindfången samt trapphus. Rumslighet, takhöjder och golv i form av 
cementklinker bör omfattas av skyddet. Likaså den kalkstensförsedda trappan. 

Rum där en interiör skyddsbestämmelse bör övervägas. 
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Det rödmarkerade området bör inte bebyggas med större volymer, detta i syfte att bibehålla den öppna 
skolgårdskaraktären, och därmed hålla berättelsen om miljön som en tidigare skolmiljö läsbar i stadsbilden, samt 
i syfte att värna viktiga siktlinjer som har stor betydelse för byggnadens synnerligen höga stadsbildsmässiga värde. 
Mindre, låga komplementbyggnader kan eventuellt tillföras, men bör i första hand förläggas till det grönmarkerade 
området. Komplementbyggnader bör harmoniera med miljöns och byggnadens karaktär. Runt om hela 
skolbyggnaden rekommenderas ett par meter prickmark i syfte att undvika att volymer tillförs som kan minska 
läsbarheten av skolans volym samt påverka dess stadsbildsmässiga och arkitekturhistoriska värden negativt. I 
formulering för prickmark bör det framgå att granitramp för tillgänglig entré i öster får tillföras. 

Det grönmarkerade området bedöms vara tåligare mot förändring och eventuellt tillkommande bebyggelse. Den 
stora linden med karaktär av vårdträd bör emellertid tillvaratas. Eventuellt kan det vara lämpligt med garage, 
cykelförråd och förråd längs den östra fastighetsgränsen. Komplementbyggnader bör harmoniera med miljöns och 
byggnadens karaktär, vilket också bör tydliggöras i kommande plan. 

Stor lind med 
vårdträds-
karaktär

Viktiga siktlinjer 

MARKANVÄNDNING OCH NYBYGGNAD
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Möjligheter till ändrad användning och ombyggnad 
En välfungerande användning av en byggnad är en förutsättning för ett långsiktigt bevarande. Det 
är därför angeläget även ur antikvarisk synpunkt att finna en ny lämplig användning av Parkskolan. 
Både möjligheten till kontorsverksamhet och bostäder har utretts inom förundersökningen. Båda 
användningarna bedöms vara möjliga utifrån de ramar som förvanskningsförbudet och varsamhetskravet 
skapar. Allmänt rekommenderas att samtliga värdebärande delar som pekats ut i föregående kapitel 
tillvaratas i kommande förändringsprocess. Exteriört bedöms det möjligt både gällande kontor 
och bostäder. Varken bostäder eller kontor behöver medföra påtagliga förändringar i t.ex. fasad, 
fönstersättning eller entréernas huvudsakliga utformning. Interiört bedöms viss negativ påverkan på 
värdebärande delar vara oundvikligt vid båda användningarna. Om man ska kunna skapa välfungerande, 
kommersiellt gångbara lokaler som uppfyller de lagkrav som ställs gällande brand, tillgänglighet, inneklimat 
osv. kommer avvägningar mellan de olika intressena behöva göras och nära samarbete med sakkunnig 
avseende kulturvärden kommer att bli nödvändigt i en framtida projektering i syfte att tillgodose lagkraven 
gällande tillvaratagande av kulturvärden. 

Ett ombyggnadsförslag till bostäder bör för att uppnå varsamhetskravet utgå från att entréplanets två 
vindfång, trapphuset och den mittcentrerade korridoren bibehålls samt att den huvudsakliga rumsligheten 
i de fyra stora rummen behålls fortsatt läsbar. Vidare bör ursprungliga profilerade snickerier, de putsade 
taken med stucklister samt golv av cementklinker bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Mellan de två 
södra rummen kan en öppning tas upp i mur och en lägenhet om ca 1,5 rum och kök kan inredas. I de två 
norra rummen bör en lägenhet om ca 2,5 rum och kök kunna tillskapas. Två eller möjligtvis tre mindre 
lägenheter bör kunna inredas på plan 1 trappa. Här är interiören inte lika känslig mot förändring som på 
entréplan, då en del ändringar har gjorts i planlösning och ursprungliga snickerier har i relativt hög grad 
bytts ut. Viktigt att tillvarata är dock den karaktäristiska takhöjden. Även korridoren med kalkstengolv 
bör bibehållas. På vinden saknas i stort sett värdebärande detaljer och det finns stora möjligheter till 
alternativ planlösning. Ingrepp i ursprunglig takkonstruktion måste emellertid minimeras. På vinden kan 
eventuellt ett fläktrum placeras. Små lägenheter som inte kräver tillgänglighet i form av hiss kan också 
vara ett alternativ. Viktigt att då ha i åtanke är ljusinsläppet och att det kan bli svårt att hitta alternativa 
ljuslösningar som uppfyller förvanskningsförbudet. 

Vid ombyggnad till kontor bedöms den negativa påverkan kunna bli mindre jämfört med bostäder, då det 
är möjligt att skapa mer reversibla lösningar och lösningar som tillåter de ursprungliga rumsvolymerna 
vara fortsatt synliga, t.ex. genom glasväggar placerade i nätta stålramar. Glasväggar skulle också resultera i 
en ljus interiör även i de rum som placeras mot den mittcentrerade korridoren.

Både bostäder och kontor skulle medföra en tillgänglighetsanpassning i form av en hiss mellan 
våningsplanen och en ramp vid befintlig entré. Hissen bör vara invändig, då ingrepp i stomme är att 
föredra framför ett utvändigt hisstorn. En hiss bedöms vara möjlig norr om det västra vindfånget, se 
ritning. Hissen kommer dock i detta läge inte vara möjlig att dra upp till vindsplan, så detta plan får då vara 
fortsatt otillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare en placering av hiss kan vara i det 
västra rummet mot söder. Med denna placering bör det vara möjligt att dra hissen ändå till vindsplan och 
samtidigt undvika en utvändig hisstopp, dock innebär placeringen att håltagning måste göras i ursprunglig 
vägg ut mot korridor samt att boytan i söder minskar. En tillgänglig entré rekommenderas i den befintliga 
östra entrén. Befintlig trappa kan förlängas, vilplanet görs djupare och en granitramp läggs längs fasaden. 
Befintliga dörrar kan utrustas med dörrautomatik. 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att kontorsverksamhet har störst förutsättningar för en varsam 
ombyggnad, men att kommande detaljplan också bör möjliggöra för bostäder då även denna funktion 
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Ev. läge för hiss, 
entré från vindfång. 

Östra entrén kan tillgänglighetsanpassas 
genom att granittrappan förlängs med ett 
djupare vilplan, från vilplanet läggs en ramp 
i granit längs fasaden. Räcken monteras 
kring ramp och trappa. Räcken bör vara av 
smidesjärn i smäckra dimensioner. 

Kontor eller lägenhet om ca 2-3 rum och kök

Kontor eller lägenhet om ca 1,5-2 rum och 
kök
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Glasade innerväggar med ramverk i smäckra dimensioner kan skapa mindre kontorsrum i skolans stora salar. Lösningen 
blir reversibel, väggarna kan nedmonteras och flyttas utan skada på stomme eller värdebärande detaljer som takstuckatur. 
Här har en gipsad anslutning placerats närmast tak och sågats ut efter taklistens profilering. Glasväggarna resulterar i en 
ljus interiör även i de rum som placeras mot den mittcentrerade korridoren. (Fredriksson arkitektkontor 2020). 

bedöms vara möjlig att tillskapa inom varsamhetskravets och förvanskningsförbudets ramar. 

Kritiska åtgärder
Nedan listas ett antal åtgärder som bedöms bli kritiska i en ombyggnad och vad som särskilt bör beaktas 
vid respektive åtgärd. 

ENERGIEFFEKTIVISERING 

Utvändig tilläggsisolering utgör inte ett alternativ för energieffektivisering då åtgärden inte skulle gå att 
genomföra utan förvanskning. En invändig isolering är sannolikt inte möjligt utan stor negativ påverkan 
på interiören och värdebärande delar som takstuck och ursprungliga snickerier. Byggnadens fönster 
är ursprungliga, kvalitativa och överlag i gott skick. De bör inte bytas. I syfte att energieffektivisera 
byggnaden kan eventuellt LE-glas (låg emissionsglas) monteras i innerbågarna. Ytterbågarna bör bibehållas 
oförändrade.

VENTILATION, KANALISATION OCH FRÅGAN OM NEDPENDLADE INNERTAK 

Byggnaden kommer att behöva förses med ett nytt ventilationssystem. Sannolikt blir det aktuellt med 
ett FTX-system med värmeåtervinning, vilket kräver nya relativt stora ventilationshuvar på tak. Hur 
dessa utformas och var de placeras kommer att påverka kulturvärdena. Placering bör ske i samråd med 
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sakkunnig kulturvärden. Befintliga rejäla skorstenar bör kunna användas i nytt ventilationssystem, t.ex. för 
avluftningar till avlopp. 

Hur dragning av nya kanaler görs är av stor vikt för en varsam ombyggnad. Projektering av ventilation bör 
samordnas med sakkunnig kulturvärden. Detsamma gäller övriga installationer. Att placera installationer 
i sänkta undertak en mycket känslig fråga i Parkskolan då den höga takhöjden är starkt värdebärande för 
interiören. Den är tidstypisk och den speglar tydligt det sena 1800-talets skolideal. Nedpendlade tak bör 
i så hög utsträckning som möjligt undvikas. Takhöjden, de putsade taken och stuckaturlisterna bör även 
värnas ur kommersiell synpunkt. Taken och dess höjd utgör en stark kvalitet i både kontor och bostäder. 
De skapar luftiga rum som också har en tydlig representativ prägel, vilken uppskattas av många företag 
men också av de som vill ha en ståndsmässig boendemiljö. Samma verkan har de ursprungliga profilerade 
socklarna, fodren och spegeldörrarna. 

BRAND

Ny användning och ombyggnad kan resultera i nya brandcellsgränser som ställer andra krav på befintliga 
detaljer som exempelvis dörrpartier och fönster i trapphus. Hur anpassningen görs kan få stor påverkan på 
kulturvärdena. 

URSPRUNGLIGA SPEGELDÖRRAR

Samtliga ursprungliga spegeldörrar bör bibehållas. Om en ombyggnad till kontor blir aktuellt kan dörrarna 
förses med brandlack i syfte att uppnå brandkraven. Vid ombyggnad till bostad måste de sannolikt bytas 
mot nya lägenhetsdörrar som uppfyller brand-, ljud- och säkerhetskrav. Nya dörrar som påminner om de 
befintliga spegeldörrarna går att beställa och skulle minska den negativa påverkan. De spegeldörrar som 
nedmonteras bör återanvändas inne i lägenheterna. 

CEMENTKLINKER 

Cementklinker på golv i vindfång och korridor bör bibehållas. Skador förekommer men det är inget 
problem att återställa golven i gott skick. Nya liknande cementklinker finns på marknaden och skadade 
klinker kan ersättas av nya. 

Förstärkande åtgärder
På de ursprungliga snickerierna i trapphuset finns i en ekådring under mer moderna färgskikt. Att ta fram 
denna och bättre den, alternativt ekådra dem på nytt, skulle stärka interiörens ursprungliga karaktär. 

Valvet mot trapphuset på plan 1 trappa har satts igen med en gipsvägg. Denna kan med fördel tas ned i 
syfte att blottlägga valvets ursprungliga form. 

På plan 1 trappa har taken sänkts i många rum. I några rum sänktes de runt 1900-talets mitt och försågs 
med skugglister och i några rum har de sänkts genom moderna plocktak. De ursprungliga putstaken 
finns bevarade bakom och kan med fördel tas fram igen. Detsamma gäller de två dörrarna som har 
skivklätts. Bakom skivmaterialet finns de ursprungliga spegeldörrarna och med enkla medel kan dörrarnas 
ursprungliga utseende återställas. 
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Övriga råd

ANTIKVARISK KONSEKVENSBEDÖMNING

Inför bygglov eller bygganmälan bör krav ställas på att den antikvariska förundersökningen kompletteras 
med en konsekvensbedömning i syfte att klarlägga om föreslagna åtgärder bedöms uppfylla Plan- och 
bygglagens krav på varsamhet och förbud mot förvanskning. 

SAKKUNNIG KONTROLL AV KULTURVÄRDEN 

I ett framtida ombyggnadsprojekt bör krav ställas på medverkan och kontroll av certifierad sakkunnig 
avseende kulturvärden (KUL). Den sakkunnige bör medverka redan i projekteringen och då upprätta en 
kontrollplan med kontrollpunkter som ska kontrolleras under projektering- och byggskede. Kommunen 
bör begära in kontrollplanen samt efter avslutat projekt ett slutintyg som styrker att åtgärderna har 
utförts i enlighet med kontrollplanen samt uppfyller Plan- och bygglagens krav gällande varsamhet och 
förvanskningsförbud. 

BIDRAG TILL FÖRVALTNING AV VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER

Fastighetsägare som vårdar en kulturmiljö eller kulturhistoriskt värdefull byggnad så att den bevaras för 
framtiden kan söka bidrag hos Länsstyrelsen i Östergötland. Vård eller restaurering av en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad eller miljö kan innebära extra kostnader, så kallade antikvariska merkostnader. 
Fastighetsägare kan söka bidrag om man exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell 
byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet. Information om hur man söker bidrag och vilket 
underlag som måste tas fram i samband med ansökan finns på Länsstyrelsen hemsida.

ANMÄLAN VID UNDERHÅLL 

Enligt 6 kap. 5 § punkt 7 Plan- och byggförordningen (2011:338) krävs det anmälan för ”underhåll av 
ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har 
beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket PBL eller motsvarande äldre föreskrifter”. 
Detta är en viktig kontrollfunktion som bör förhindra att byggnaden underhålls på ett sådant sätt att det 
kulturhistoriska värdet minskar. Kommande fastighetsägare bör uppmärksammas på anmälningsplikten. 

Särskilt viktigt att tänka på vid kommande underhåll är att den starkt värdebärande naturstenen kräver 
stenkonservatorskompetens alternativt en stenhuggare med stor vana av att arbetet med kulturhistoriskt 
värdefull sten. Underhåll och läggning av takskiffer kräver också särskilt kompetens. Utvändiga snickerier 
bör målas med linoljefärg. 
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       5
Nuläges-

beskrivning 
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Parkskolan från sydväst. Huvudfasaden mot väster karaktäriseras av den asymmetriska fönstersättningen i trapphuset. 
Notera granittrappan och muren som löper längs den södra och västra tomtgränsen. Inom fastigheten finns lind och lönn. 
Det stora linden strax nordväst om byggnaden, till vänster i bild, kan vara samtida med byggnaden. Marken är i huvudsak 
grässådd. 

Fasad mot söder och öster. Entrén i östra fasaden kröns av en frontespis med högrest skorsten med topp i kalksten. 
Säteritaket är täckt med skiffer. Öster om byggnaden finns en hårdgjord parkeringsyta.
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Huvudfasaden mot väster. Sockeln är utförd i grovhuggen granit. Tegelfasaderna bryts upp av dekorativa detaljer i kalksten. 
Blinderingen i gavelspetsen pryds av en uppslagen bok i relief. Mot norra fasaden finns en källarnedgång till en mindre 
källare. 

Fasad mot öster. Ovan entrén finns en mindre lyckad brandutrymningsväg. I övrigt är byggnaden mycket litet förändrad 
exteriört.  
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Huvudentrén i västra fasaden med ursprungligt 
dörrparti. Takfoten är försedd med pärlspont 
och dekorativt sågade tassar. Trappan är utförd i 
granit. 

Ursprunglig cementklinker i entré. 

Fönstren är ursprungliga och har en särpräglad indelning med fyra små lufter ovan två större. Bågarna är kopplade. 
Fönstren är kvalitativa och överlag i gott skick. 
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Entréplanets centrala korridor med cementklinker, 
rejäl takhöjd, putsat tak med stuck samt ursprungliga 
snickerier. 

Ursprunglig spegeldörr och profilerad sockel. 

I vindfången finns ursprungliga dörrpartier. Trappan är 
gjuten i betong och är försedd med plansteg i kalksten. 

Vindfång i väster. 
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Ett av entréplans fyra stora rum med väldig takhöjd. Taken är putsade och försedda med stucklister. Foder, socklar, dörrar 
och fönstersnickerier är ursprungliga. Golven är sentida. 

Trapphus med putsade väggar och trappa med plansteg i kalksten. På vilplan på plan 1 trappa är även golvet belagt med 
kalksten. 
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Planritning bottenplan. Få ändringar har gjorts i ursprunglig planlösning (Mjölby kommun). 
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Även på plan 1 trappa förekommer ursprungliga snickerier 
i viss omfattning. 

Taket är i delar av plan 1 trappa sänkt men de ursprungliga putsade taken bör finnas bevarade bakom. Golvet i korridoren 
är belagt med kalksten. Dörrna i bild är ursprungliga spegeldörrar som klätts med skivmaterial. 

Plan 1 trappa. Rum som ljudisolerats för musikverksamhet. 
Nedpendlat plocktak. Golven är i huvudsak sentida på 
våningsplanet. 
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Ursprunglig planlösning på 
plan 1 trappa. 

Befintlig planlösning på 
plan 1 trappa. Flera 
innerväggar är sentida. 
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Trapphus mot vindsplan. Vindsplan med sentida ytskikt. 

Rum mot norr på vindsplan med små takfönster där synliga delar av takstolskonstruktionen har försetts med skuren dekor. 
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Befintlig planlösning på vindsplan. 
Flera innerväggar är sentida. 

Ursprunglig planlösning på vindsplan. 
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Historik
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1800-talets första hälft – kvarnbyn Mjölby 
och dess skolhus 

Under 1800-talets första hälft var Mjölby ännu ett 
litet ruralt samhälle vars huvudnäring utgjordes 
av kvarnverksamhet möjliggjord genom Svartåns 
forsar och fall samt den centrala placeringen i den 
bördiga Östgötaslätten. 

År 1842 antogs folkskolestadgan som innebar att 
den allmänna folkundervisningen skulle omfatta 
mer än den katekeskunskap som varit ett krav 
sedan 1600-talet. Den nya stadgan gjorde gällande 
att varje socken skulle ha en fast skola med en 
godkänd lärare. Kravet på fasta skolbyggnader och 
de stora barnkullarna under 1800-talet resulterade i 
en omfattande nybyggnad av folkskolor runt om i 
landet. 

I Mjölby uppfördes en folkskola redan innan det 
lagstadgade kravet. År 1839 invigdes socknens 
första skolhus på en tomt belägen ett stenkast 
sydöst om kyrkan. Att skolhusen placerades i 
nära anslutningen till kyrkan var vanligt då denna 
utgjorde den naturliga samlingsplatsen i socknen. 
Mjölbys skolhus var byggt i timmer och enkelt 
utformat.

Mjölbys första skolhus (foto ur boken ”Gamla Mjölby. Mjölbybor berättar”). 
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Det första skolhuset utmarkerat på häradsekonomiska kartan från 1868-1877 (Lantmäteriet). 

1800-talets andra hälft – stationssamhället 
Mjölby och dess folkskolepalats 

Under 1800-talets andra hälft kom järnvägen 
till Mjölby och bondbyns förvandling till 
järnvägssamhälle inleddes.  Från järnvägens 
öppnande på 1870-talet till sekelskiftet 1900 
fördubblades Mjölbys folkmängd. Den lilla 
byskolan räckte inte till. Byggnaden motsvarade 
heller inte de krav som en modern järnvägsort 
förväntades ställa på sina offentliga byggnader. 

Under 1890-talet började man planera för en ny 
skolbyggnad på tomten. Det sena 1800-talets skolor 
gavs ofta en central plats i stadsbilden. Så blev fallet 
även i Mjölby, trots att man kom att nyttja den 
tidigare skoltomten som var belägen strax utanför 
den äldre bykärnan. Genom järnvägsstationens 
tillkomst och placering i sydöst skedde en 
förskjutning av centrum. Kring stationen växte 
en ny knutpunkt i Mjölby fram och i denna skulle 
det nya skolhuset få ett framträdande läge och 
kanske viktigast av allt: skolan skulle vara väl synlig 
från järnvägen. Passerande resenärer skulle utan 
problem kunna låta sig imponeras av byggnaden. 

Skolarkitekturen blev viktig under det sena 
1800-talet. Runt om i de svenska städerna 
uppfördes stora, ståndsmässiga läroverk eller 
folkskolor som skulle spegla stadens betydelse 
och imponera på besökare.  Skolbyggnaden 
blev en av det sena 1800-talets viktigaste 
representationsbyggnader. Ofta anlitades de mest 
namnkunniga arkitekterna för uppdraget, men 
de hade inte helt fria händer. Det fanns centralt 
formulerade krav på hur en skolbyggnad skulle 
vara beskaffad. Staten gav ut särskilda typritningar 
för folkskolehus. De första kom 1865 och 1878. 
Skolbyggnaden skulle inte bara vara en hälsosam 
miljö med bra belysning och god ventilation, det 
fanns även en tro på att byggnaden i sig kunde 
påverka barnen. Eleverna skulle få vistas i en 
byggnad med höga kulturvärden. Skolbyggnaden 
skulle signalera för omvärlden, att för svenska 
staten var omsorgen om de många barnen, 
samhällets framtid, mycket viktig. Det var under 
dessa förutsättningar Mjölbys nya folkskola 
uppfördes 1895. 
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Det äldre skolhuset på tomten revs och ersattes 
av en högrest tegelborg, vars huvudfasad mot 
väster och järnvägen kröntes av ett klocktorn. 
Vem som stod för ritningarna har inte stått att 
finna, men att ansvarig arkitekt var väl insatt i 
dåtidens nya stilideal och nationalromantiska 
strömningar är tydligt . Under det sena 1800-talet 
hade kritiska röster höjts mot rådande stilideal 
där de olika nystilarna dominerade och där äkta 
material imiterades i intrikata, ofta ganska pråliga, 
putsfasader. Man sökte nu det äkta och gedigna 
och en arkitektur som förde tankarna till fornstora 
dagar. Till exempel utgjorde de gamla vasaborgarna 
en källa till inspiration. Inhemska och beständiga 
material blev populärt, vilket avspeglades i Mjölbys 
nya folkskolas tegel- och kalkstensprydda fasader 
och i dess skiffertäckta tak. 

Invändigt utformades det sena 1800-talets folkskola 
ofta med klassrum placerade längs långa, breda 
korridorer som fungerade som centrala passager 
som ledde till entrén markerad genom en stor, 
tydlig port. Det var viktigt att alla barn snabbt 
kunde ta sig ut på rast för frisk luft och motion. 
Klassrummen utformades höga och luftiga. Rikligt 
med dagsljus skapades genom höga, stora fönster. 
Mjölbys folkskola innehöll sju lärosalar och en 
slöjdsal. Till skillnad från de högre läroverken 
saknade folkskolan en stor aula eller högtidssal.  

Vykort från 1912 föreställande folkskolan i Mjölby. Notera klocktornet som idag är rivet (https://www.tradera.com/
ostergotland-c3_270129). 
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Skolan från sydväst (https://www.hembygd.se/mjolby/plats/206355/picture/2324777). 

Skolan under 1900-talet

Mjölbys befolkning ökade i takt med samhällets 
växande industri. Det dröjde inte länge förrän 
folkskolan blev för liten. 1915 uppfördes en ny 
större skola strax sydöst om den gamla. Skolan som 
fick namnet Nya centralskolan är idag mer känd 
som Vasaskolan. 

I den gamla folkskolan startade man 1916 en 
kommunal mellanskola som hade samma läroplan 
som den fyraåriga realskolan. 1932 blev skolan 

statlig samrealskola, vilket den var fram till 1957, 
då den skola som idag kallas Lagmanskolan stod 
färdig. Genom att gymnasieutbildning snart 
tillkom i Lagmanskolan uppstod lokalbrist och 
den gamla folkskolan användes som annex. 
När Kungshögagymnasiet byggdes minskade 
lokalbristen. Den gamla folkskolan, nu ofta kallad 
Parkskolan, kunde frigöras för andra ändamål. 
Sedan 1980-talet har skolan nyttjats av ABF som 
musik- och teaterlokaler. 
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Mjölby under 1940-talet. Parkskolan skymtar längst till höger i bild. Den stora byggnaden i bildens nederkant är 
Vasaskolan som uppfördes under 1910-talet (Digitalt museum). 

Ekonomiska kartan från 1948. Den gamla folkskolan, nuvarande Parkskolan, kallas realskola medan nuvarande 
Vasaskolan kallas folkskola (Lantmäteriet). 
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BILAGA

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad (bfs 2016:6, 1:2213)

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att den 
har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad 
som sägs här om byggnader gäller även för bebyggelseområden. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel på detta 
är:

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt. 

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsför-
hållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värde-
ringar och tankemönster.

•  Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är:

• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, im-
migration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé. 

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om äldre material och 
teknik. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska 
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och 
materialval eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i 
lokala traditioner.  

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i 
sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. 

 Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.
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