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VILLA LINESÖ

Åke Wahlberg 1947

, stadsäga 13702

Skälltorpshemmet, Backa 70:1

HISTORIK I KORTHET
Platsen
Tidigare var Backa till största del jordbruksbygd, bebyggd med bondgårdar, ett fåtal villaområden samt ett fåtal större
fristående villor. Detta förhållande kom att förändras i samband med inkorporeringen med Göteborg 1947. Backa
genomförde förtätningar redan på 40-talet med flerbostadshus och gruppbyggda småhus, med de riktigt stora
exploateringarna realiserades först under 60- och 70-talen . Merparten av Backas bostadsbebyggelsen uppfördes under
åren 1961-1973. Exploateringen har naturligtvis fortsatt dock aldrig nått den rasande tak som skönjdes under 1960- och 70talen. Platsen för Skälltorpshemmet har en äldre historia som främst behandlar jordbruk. Den villa vi ser idag tillkom i slutet
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av 1940-talet i syfte att fungera som privat bostad. Den intilliggande begravningsplatsen, känd som Bäckebols enskilda
begravningsplats, har använts som begravningsplats sedan mitten av 1700-talet av ägarna till den då närbelägna Bäckebol
herrgård. Enligt obekräftade uppgifter brukas kyrkogården än idag. Den stenlagda mur som ramar in kyrkogården följer
vägen fram till villans infart och ramar på så vis in de bägge tomterna mot gatan.
Kyrkogården skyddas av Kulturminneslagen (KLM).
Särskilt för det område som idag innefattar begravningsplatsen och villan är att det varit en öppen plats i många år.

Planen

”[…] Planförslaget har dock utformats så, att
villabyggnaden på stadsäga nr 13702, som är i
privat ägo, kan kvarligga. Öster om
villafastigheten ligger en enskild
begravningsplats, anlagd på 1700-talet och
lagfaren för ägaren av Bäckebol” […]

Utsnitt ur Stadsplan 1480K-II-3196

Dagens gällande stadsplan EII3196 fastställdes 1968. Planens främsta syfte var exploatering, 6000 nya lägenheter skulle
uppföras i dalgången och ett stadsdelscentrum förläggas norr om bostadsbebyggelsen. Närliggande bergspartier skulle
reserveras som parkområde med bebyggelse för allmänna ändamål. Intilliggande villaområden med friliggande enfamiljshus
ingick i exploateringsplanerna. Privat mark löstes in av kommunen och enskilda villor och jordbruksbyggnader revs.
Särskilt för det område som idag innefattar begravningsplatsen och villan är att dessa i planbeskrivningen är särskilt
utpekade för bevarande.
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Villan
URSPRUNG

Villan är uppför 1947 på en stadig bergshäll med en grundplatta av armerad betong. Ytterväggarna består av 30 cm siporex
(baserades på cement, finmald sand och tillsats av kalk som bindemedel) samt puts både in och utvändigt. Även
källarbjälklag samt vindsbjälklag, samt innerväggar består av siporexpalttor vilket var ett väl använt material för tiden,
framställt av ett forskarteam och under 1930-talet, producerat av företaget med samma namn. Yttertaken täckta med orange
taktegel, tegelläkt, papp och avslutat inåt med ett innertak täckt av panel.
Byggnadskroppen är något snedställd på en höjd, förskjuten i två delar, och passad efter platsens förutsättningar.
Placeringen ger på så vis ett profant välkomnande vilket signalerar att denna villa inte är uppförd, just på denna plats, av en
slump.
Byggnaden är i sin plan ställd som två enheter i förband, den ena näst intill fyrkantig i formen, tyngre ställd i sutturäng om
två våningsplan, den andra rektangulär till formen om ett våningsplan. Om orsaken till formen kan spekuleras, men typiskt
för de arkitektoniska trenderna under denna period var att naturen skulle få ta stor plats och ibland verka bestämmande.
Kanske denna lösning innebar en anpassning till den bergshäll som också utgör en stadig grund för villans kropp.
Fasaden är ljust putsad i en närmast beigegul ton. Takfallet varierar och är längs vissa fasadpartier djupare, stött av
vitmålade, lätt profilerade träbalkar, som emellanåt antar formen av takstolar.
Exteriört pryddes fasaden med smäckra fönster foder av trä, samt i putsen slätmarkerade fönsteromfattningar, ett typiskt
yttryck för samtidens arkitektoniska ambitioner. Den sydöstra fasaden pryds av en horisontell fönsterrad i vilket varje
fönsterpar pryds med uppslagna vitmålade fönsterluckor. Den sydvästra fasaden pryds istället av ett större rektangulärt
liggande fönster, bakom en utskjutande veranda, sammankopplad med entrén. Det djupa takfallet bildar ett skydd för
verandan, vilken inramas av ett vitmålat träräcke, förankrat med taket gnom fem vitmålade träpelare. Takfallets djup och
verandans bredd motsvara den östra byggnadskroppens förskjutning varför denna sedd från ovan inte upplevs lika markant.
De två murade skorstenarna i kontrast till den ljusa putsen smyckar sadeltaken och förstärker genom sin avsmalnande form
det funktionalistiska uttrycket.
Omsorg har ägnats åt framsidan av villan vilken har prytts med ett böljande vitmålat handräcke som från två håll via
sjöstensbelagda trappsteg klättrar upp för sluttningen mot huvudentrén.
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EFTER OMBYGGNADEN

Byggnaden tillsammans med den fastighet den står på ägs av kommunen sedan mitten av 1970 talet vilket kan tydas
genom att Göteborgs socialförvaltning 1975 sökte bygglov för nyanläggning av vatten. Sedan dess har villan drivits av
kommunen och inrymt verksamhet för särskilt behövande.
1995 ökades trycket på verksamheten som genomförde en större ombyggnad med avsikt att också inrymma bostäder. Vid
ombyggnaden togs mindre hänsyn till villans arkitektoniska kvaliteter och uttrycket förvanskades något exteriört. Förutom
större interiör förändringar tillkom en rökveranda i byggnadens västra hörn.

Arkitekten
Åke Wahlberg har genom åren varit upphovsman till ett ansenligt antal byggnader. Han var som mest verksam under 1900talets mitt och avled 1986, 79 år gammal. Wahlberg utbildades vid Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm
och därefter vid Kungliga Tekniska Högskolan i slutet an 1930-talet. Wahlberg anses idag som en Sveriges mest
framstående funktionalistiska arkitekter.
Arkitekturverksamheten bedrevs Göteborgsområdet men även i Västsverige. Wahlberg är upphovsman till flera av
Göteborgs större skolor exempelvis Sannaskolan 1941 samt Hovåsskolan i Askim 1958. Under 2008 utförde Västarvet en
förundersökning om byggnadsminnesförklaring av Wahlbergs Huvudnässkolan i Vänersborg. Ett 60-tal skolbyggen finns
registrerade i Arkitekturmuseets databas, förutom dessa fler än två dussin bostadshus samt radhus, men inte fler än 4 villor.
Unikt i sammanhanget är att Skälltorpsvillan (Villa Linseö) är en av de få villor som Åke Wahlberg ritade under sina år som
verksam arkitekt.
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FÖRSLAG TILL SKYDD
TEXT PÅ PLANKARTA
Skyddsbestämmelse q
Särskilt värdefull byggnad som omfattas av PBL 8 kap 13§, byggnaden får inte rivas.
Varsamhetsbestämmelser k
Exteriören skall underhållas på ett varsamt sätt så att byggnadens arkitektoniska och konstnärliga egenart inte förvanskas
enligt PBL 8 kap 14§ samt 8 kap 17§.

MOTIV
Detta är en unik villa ritad av en av Sveriges mest framstående funktionalistiska arkitekter Åke Wahlberg 1947, hittills hållen
i ett ansat skick och bör därför skyddas genom skyddsbestämmelse q.
Byggnaden har anpassats interiört till den nuvarande verksamheten och skulle vid behov tåla ytterligare interiör förändring
vilket innebär att den kan komma att inrymma en rad olika verksamheter och göra stor praktisk nytta utan att förlora sitt
arkitekturhistoriska värde.
En byggnadsexteriör från denna period är generellt mycket känslig för förändring då arkitekturens uttryck och läsbarhet till
stor del består i smäckra detaljer som riskerar att gå förlorade vid en oförsiktig hantering. Villan har en bevarad exteriör,
bortsätt från en tillkommen rökveranda, och bör därför skyddas genom varsamhetsbestämmelser k.
Platsens historik av öppenhet förmedlar en lokalhistorisk kontinuitet, varför exploatering allt för nära byggnaden bör
betänkas.
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