Högsbo

Kulturhistorisk dokumentation och analys inför detaljplan

INLEDNING												

3
DEL 2. DOKUMENTATION AV HÖGSBOSKOLAN			

DEL 1. KULTURHISTORISK BESKRIVNING OCH KARAKTERISERING AV HÖGSBO			
HISTORIK											
		

HISTORIK											

4

		

Bostadssociala utredningen och den svenska modellen			

4

			

Bostadsbyggande under efterkrigstiden						

5

Planeringshistorisk bakgrund							

			
		

4

Högsboskolan										

28
28

Byggnadshistorik								

28

FOTODOKUMENTATION									

29

			

Från bostäder till grannskap							

5

		

			

Arkitektur med rötter i tradition och hantverk				

6

			

Exteriör									

32

Utbyggnaden av Högsbo								

7

			
Interiör							
				
Gymnastiksal och omklädningsrum					
				
Trapphus								
				
Klassrum								
				
Samlingssal								
				
Bibliotek och uppehållsrum						
				
Korridorer och NO-salar						
				
Matsal och kök							

35
36
37
38
39
40
41

SAMMANFATTNING										

42

KÄLLFÖRTECKNING											

43

		

BESKRIVNING OCH KARAKTERISERING							

8

		

Stadsbild och bebyggelse								

8

		

Hustyper, material och detaljer							

16

			

Lamellhus - tegel								

16

			

Lamellhus - puts								

17

			

Stjärnhus									

18

			

Skivhus									

19

			

Punkthus och medborgarhus							

20

KULTURHISTORISKA, ARKITEKTONISKA OCH UPPLEVELSEMÄSSIGA KVALITETER		

21

		

Natur och topografi									

22

		

Perspektiv och rumsligheter								

23

		

Åtkomligt - promenadvänligt							

24

		

Småskaligt										

25

		

Variation, formglädje och materialkänsla						

26

		

Intakt kulturmiljö									

27

Högsboskolan										

29

Göteborg 2012-09-12

ÖSTRA HAMNGATAN 46-48
411 09 GÖTEBORG
TEL: 031-336 09 40
E-POST:
martin@lindholm-restaurering.se
johanna@lindholm-restaurering.se
HEMSIDA:
www.lindholm-restaurering.se
2

INLEDNING
Beslut är fattat om att Högsboskolan på fastigheten Järnbrott 64:5 skall rivas och ge plats
för ny bebyggelse. För detta ändamål skall en ny detaljplan upprättas och förutsättningarna för bland annat bostadsbebyggelse skall utredas. Rivning och etablering av ny bebyggelse kräver enligt Stadsbyggnadskontoret ett medvetet förhållningssätt till den befintliga bebyggelsen - såväl skolbyggnaden som punkthusen utmed Bankogatan. I samband
med kommande planarbete efterfrågas därför ett antikvariskt bedömningsunderlag som
beskriver det aktuella området utifrån dess kulturhistoriska aspekter. Följande undersökning är utarbetad av Lindholm Restaurering genom Johanna Lange och Martin Lindholm på
uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret.

Den andra delen innehåller en översiktlig byggnadsdokumentation av Högsboskolan och
innehåller en kort historik samt fotodokumentation av skolgård, exteriör samt interiör.
Rapporten är skriven i A3-format.

Inom ramen för uppdraget skall undersökningen ge en samlad bild/karakterisering av
såväl skolbyggnadens som undersökningsområdets kulturhistoriska, arkitektoniska och
upplevelsemässiga kvaliteter. Skolbyggnaden, Järnbrott 64:5, skall även beskrivas i en
översiktlig byggnadsdokumentation.
Det antikvariska bedömningsunderlaget skall med text och grafiska illustrationer gestalta
befintligt tillstånd och utformas på ett lättillgängligt sätt för att kunna användas som:
- stöd för antikvariska konsekvensanalyser
- stöd vid utarbetande av planbestämmelser och gestaltningsprogram
- kunskaps- och inspirationsresurs vid planering och projektering av nygestaltning

Metod och källmaterial
Undersökningen av Högsbo och Högsboskolan är baserad på tillgängligt källmaterial i form
av äldre stadsplaner och fotografier samt relevant litteratur och artiklar. En omfattande
inventering och fotodokumentation av både skolbyggnaden och området har genomförts
som ett led i beskrivning, karakterisering och analys av Högsbos kulturhistoriska kvaliteter.

Disposition
Utredningen är uppdelad i två delar. Den första är en kulturhistorisk beskrivning och karakterisering av undersökningsområdet. Den inleds med ett historiskt kapitel som beskriver
förutsättningarna för utbyggnaden av Högsbo ur ett socialt, politiskt och arkitektoniskt
perspektiv. Därefter beskrivs och karakteriseras undersökningsområdets kulturhistoriska
och arkitektoniska aspekter. Utifrån denna beskrivning sammanställs i det avslutande
kapitlet de mest framträdande kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga
kvaliteterna i området.

Översiktskarta över Högsbo med markering av undersökningsområdets utsträckning.
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DEL 1. KULTURHISTORISK BESKRIVNING OCH KARAKTERISERING AV HÖGSBO
HISTORIK
Planeringshistorisk bakgrund
Andra hälften av 1800-talet dominerades av industrialisering och en omfattande inflyttning
av landsbygdens befolkning till städerna. Detta skapade ett stort behov av nya bostäder till
industriernas arbetare som de dåvarande byggmästarna och hyresvärdarna inte klarade av att
tillfredställa. Den relativt låga utbyggnadstakten bidrog därmed till trångboddhet och svåra
förhållanden för de sämst ställda. Dessutom höll bostäderna i allmänhet låg standard, med
enkla kök och brist på hygienutrymmen. Ett rum och kök var länge standard för en familj med
låg inkomst och gjorde Sverige till ett av Europas mest trångbodda länder kring sekelskiftet
1900. Dessutom hyrde man ofta ut rum eller sängplatser vilket gjorde att många personer
kunde samsas om ett enda rum. Den svåra bostadssituationen utgjorde ett stort samhällsproblem och allvarliga sjukdomar som tbc spreds i de trånga och ohälsosamma bostäderna.
I början av 1900-talet påbörjades en satsning på egna hem som ett sätt att ge familjer med
små medel möjlighet att själva bygga sina bostäder. I städerna avsattes mark som ofta uppläts
mot tomträtt och egnahemsbyggarna erbjöds förmånliga lån. Ett fristående hus med trädgård
ansågs som en idealisk familjebostad där man kom undan innerstadens smuts och trängsel.
Småhusbyggandet blev dock inte tillräckligt omfattande för att råda bot på bostadsbristen,
och i samband med första världskriget började man uppföra flerbostadshus i kommunal regi.
Men under mellankrigstiden stod fortfarande den privata byggsektorn för den största andelen
nyproduktion, och ännu under 1920-talet var ett rum och kök standard.
1930-talet präglades av ekonomisk kris och arbetslöshet. Bostadsstandarden var fortsatt låg
och födelsetalen var rekordlåga. 1934 publicerades den politiska idéskriften Kris i befolkningsfrågan av Alva och Gunnar Myrdal som fick stort genomslag. De såg ett växande problem i en
borttynande befolkning och menade att man borde stödja barnfamiljer genom olika reformer
som barnbidrag, fri sjukvård, gratis skollunch, bostadsbidrag etc. Båda föräldrarna skulle kunna arbeta och lämna sina barn på daghem och förskola. En grundläggande tanke var även att
alla familjer skulle ha rätt till en god bostad till en rimlig hyra.
Bostadssociala utredningen och den svenska modellen
I linje med paret Myrdals idéer började den socialdemokratiska regeringen att prioritera
bostadsfrågan genom att bland annat tillsätta en omfattande utredning. Den bostadssociala
utredningen som presenterades 1945 kom att bli avgörande för svensk bostadspolitik under
efterkrigstiden. Den slog fast att hela svenska folket skulle ha rätt till goda och hygieniska
bostäder till rimliga hyror. Målsättningen var att man inte skulle bo fler än två personer per
rum, vilket innebar två rum och kök för en familj på fyra personer. En sådan lägenhet skulle
dessutom inte kosta mer än en femtedel av en industriarbetares lön. Detta mål skulle nås
genom hyresreglering, statliga bostadslån och räntesubventioner samt med bostadsbidrag till

Mariebergsområdet i Karlskrona, uppfört 1952-54, är samtida med området
omkring Högsboskolan. Foto: Sune Sundahl ur “Folkhemmets bostäder”.

4

låginkomsttagare. De statliga bostadslånen utformades så att de kommunala bostadsföretagen
fick mest fördelaktiga villkor, medan kooperativ fick något sämre och sämst villkor fick privata
byggföretag. Kommunerna tilldelades en viktig roll i egenskap av byggherre och samtidigt fick
man på kommunal nivå stora möjligheter att planera bebyggelsens placering och utformning
genom den nya byggnadslagen och byggnadsstadgan från 1947. Kommunerna var även, i enlighet med den nya bostadspolitiken, satta att beräkna framtida behov av bostäder och göra upp
bostadsprogram.
Den svenska bostadspolitiken fick uppmärksamhet utomlands för sin utgångspunkt att alla medborgare skulle ha rätt till en god bostad. I många andra länder satsades på utsatta grupper och
den svenska målsättningen att höja bostadsstandarden för alla sågs därför som radikal utanför
landets gränser. Satsningen på bostadsbyggande genom statliga lån väckte intresse även som
framgångsrikt exempel på en samhällsbildning med ena foten i kapitalism och den andra i socialism - den svenska medelvägen.

Bostadsbyggande under efterkrigstiden

Detalj av generalplan för Täby, utformad i enlighet
med grannskapsidealet.
Ur ”Fyrtiotalets svenska bostad.”

Plan med lamellhus för Majorna, typisk för 1930talets bostadsbyggande. Ur ”Fyrtiotalets svenska
bostad.

Från bostäder till grannskap
I början av 1900-talet hade man börjat ta avstånd från städernas gamla rutnätsplaner och byggde
istället storgårdskvarter för att få in mer ljus i lägenheter och utemiljö. Dessa kvarter anpassades
gärna till topografin och fick svängda gator och stora sammanhängande gårdsrum. Men i och med
funktionalismens inträde blev idealet istället en upplöst stadsplan med parallella lamellhus och
”hus i park” var ett eftersträvansvärt mål. Grönskande områden prioriterades liksom solljusinfallet i lägenheterna och mellan byggnadskropparna. Många bostadsområden med lamellhusplaner
växte upp i de större städernas utkanter på 1930-talet.
Men på 1940-talet kritiserades lamellhusområdena för att var för schematiska och likartade.
Man ville istället utgå ifrån platsens topografi och naturgivna förutsättningar. Rumslighet betonades och lamellhusen arrangerades friare än tidigare och man skapade stora grönskande gårdar
i mellanrummen mellan bostäderna. Bergknallar och stora träd fick vara kvar och gavs rumslig
betydelse i de nyuppbyggda områdena. Framhävandet av naturen i nybyggandet vid denna tid
var något som också uppmärksammades av utländska planerare och ansågs som ett svenskt eller
nordiskt särdrag.
Bostadsbebyggelsen från 1930-talet kritiserades inte bara för att vara likriktad utan även för att
skapa sovstäder utan socialt innehåll. De boende hade arbete och service på andra håll i staden
och bostadsområdena funderade bara som sovplats. Idéer som syftade till att samla boende och
funktioner i grannskap började redan utvecklas i slutet av 1920-talet då Clarence Arthur Perry
publicerade delar av förarbetet för en plan i New York-regionen. Men det dröjde fram till 1940talet innan dessa tankar fick fäste i Sverige, då genom två inflytelserika böcker, dels Mumfords
Stadskultur, dels County of London Plan av Abercombie och Forshaw. Bostadsområden skulle byggas i mindre enheter, grannskap, och vara överblickbara. Det skulle finnas samhällsservice, han

Axel Dahlströms torg planerades och byggdes som ett grannskapscentrum
med både samhällsservice och handel. Foto: Familjebostäder.
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del och kultur i nära anslutning till bostaden. Detta skulle bidra till att skapa trivsel och hemkänsla
för de boende, och skulle i förlängningen skapa goda demokratiskt sinnade individer. Det framhölls att stadsbyggnadskonsten borde ge människor möjlighet att sluta sig samman i grupper och
bygga gemenskap i sin hemmiljö. Detta skulle ordnas genom att bygga en funktionell enhet, som
tillgodosåg människors vardagliga behov, och därigenom i förlängningen skapa en social enhet.
Något som också infördes i efterkrigstidens bostadsområden var trafikseparering. Tidigare hade
man knappast behövt fundera på att hålla biltrafiken separerad, även om tankar om trafikseparering funnits sedan 1920-talet. Men det ökande bilinnehavet ställde nya krav på säkra och mänskliga boendemiljöer, inte minst för barnfamiljer. Separeringen av gång- och biltrafik mynnade ut
i planer med stora sammanhängande grönytor, avskärmade från trafikerade gator. Till en början
fanns inget behov av parkeringshus och bilarna parkerade vid gatorna. Men i takt med att bilinnehavet ökade kom också behovet att ta mark i anspråk för parkering, vilket starkt kom att påverka planeringen av bostadsområden från slutet av 1950-talet och framåt.
Arkitektur med rötter i tradition och hantverk
Under efterkrigstiden kom en stark reaktion mot den internationella modernism som hade gjort
sitt intåg i Sverige under 1930-talet. Den uppfattades nu som en elitistisk och intellektuell stil som
inte gestaltade den stora allmänhetens smak. Detta var ju särskilt paradoxalt eftersom funktionalisterna i mångt och mycket ägnade sig åt samhällsfrågor. Arkitekterna hade gett sig i kast med
sådana uppgifter som deras föregångare inte tillmätt någon särskild status, som exempelvis utformning av bostäder med enklare standard. Men trots det förmådde man inte gestalta dessa nya
bostäder på ett sätt som tilltalade folk i allmänhet menade kritikerna. Den folkliga smaken ansågs
ligga mer åt det traditionella hållet.

Arkitekturen från 1940 och 50-talen har
ofta tegelfasader och detaljer som bygger
på teglets variationsmöjligheter.

De förskjutna byggnadskropparna ger
en känsla av småskalighet trots de långa
fasaderna.

Arkitekturen på 1940- och 1950-talet kom således att inspireras av ett mer traditionellt formspråk. Istället för rena geometriska former sökte man en arkitektur som bjöd på variation både i
form, färg och material. Motiv hämtades från såväl svenskt 1700-tal som det näraliggande 1920talets klassicism. Den danska arkitekturen med sina uttrycksfulla tegelfasader tjänade också som
inspirationskälla. Traditionella formelement som burspråk, foder och knutar i avvikande färg eller
struktur samt markerad takfot togs åter upp i arkitekturen. Istället för flacka pulpettak byggdes
brantare sadeltak. Tegel och grov spritputs gav fasaderna karaktär och jordfärger som rött, grönt
och ockra blev vanliga.
Denna nygestaltning av modernismen med rötter i traditionen fick uppmärksamhet utomlands.
I England kom stilinriktningen att kallas ”the new empiricism”, ett namn som förde tankarna till
empiri och beprövad kunskap. Det syftade dels på att användningen av beprövade material och
ett delvis traditionellt formspråk, dels på de studier av bostadsvanor och hemarbete som låg till
grund för planeringen av svenska bostäder.

Landskapet integrerades i planeringen av Högsbo och andra samtida bostadsområden.
De putsade fasaderna färgsattes ofta med jordfärger.

Källor:
Björk, Reppen (2000) Så byggdes staden, Rudberg, Eva (1992) Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden s. 9-33, 58-62, 70-82, Sidenbladh, Göran (1950) ”Stadsplanerna 1930-1950” i: Fyrtiotalets svenska bostad

6

Utbyggnaden av Högsbo
Högsbo planerades och byggdes ut under en tioårsperiod, från början av 1950-talet till tidigt 1960-tal.
Den nya stadsdelen låg en bit utanför centrum och därför behövde man tillgodose de nya invånarnas
behov av vardaglig service i ett lokalt centrum. Detta låg i linje med tidens idéer om grannskapsenheter. Högsbo skulle bli som en liten stad i staden med granngemenskap, handel och mötesplatser.
Grannskapstorget skulle bli Axel Dahlströms torg där man planerade för bank, bibliotek och en mängd
olika affärer. Till en början reglerades vilka verksamheter som fick etablera sig vid torget för att säkerställa ett varierat utbud.
Området omkring torget bebyggdes med ca 1800 lägenheter, främst för barnfamiljer. Planen för Högsbo
anpassades i hög grad till den rådande terrängen och mellan husen sparades växtlighet för att skapa
grönskande gårdar. Stadsdelen trafikseparerades så att man höll gårdarna bilfria, men alla hus gick ändå
att nå från ena sidan med bil eller buss. Husen som byggdes uppfördes i tre till åtta våningar. De försågs
med sadeltak och tegel- eller putsfasader. Bostadshusen byggdes i en relativt traditionell stil med högkvalitativa material som tegel och natursten. Den lätt tillbakablickande stilen var etablerad vid tiden
och hade använts i ett flertal bostadsområden. Vid Axel Dahlströms torg var skalan och arkitekturen annorlunda. Där var fasaderna slätputsade utan dekor, biblioteket hade uppglasade fasader och det höga
punkthuset utformades utan nostalgiska ingredienser. I torgbebyggelsen finns mer av arkitekturen som
kom under 1960-talet, både i skala och formgivning, medan de låga bostadshusen i tegel förblev en mer
isolerad företeelse under 1940-1950-talet. Detta trots att bebyggelsen är samtida.
Källor:
Olsfelt, Anna (2011) Grannskapstorg
som fenomen - med fallstudien Axel
Dahlströms torg. Kandidatuppsats vid
Inst. för kulturvård,
Göteborgs universitet

Fotografierna visar Högsbo under 1950-60-talet. Foto: Familjebostäder.
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BESKRIVNING OCH KARAKTERISERING
Stadsbild och bebyggelse
Området omkring Högsboskolan utgörs i stor utsträckning av tretill fyravånings lamellhus i puts eller tegel med sadeltak. Där finns
även punkthus i både tegel och puts. Några av husen har idag
plåtfasad.
Området kan grovt delas in i två delar utmed spårvagnsspåren
som löper genom området på en upphöjd viadukt. (Se markering i plankartan till höger.) Väster om denna skiljelinje domineras
terrängen av större höjdskillnader medan den östra sidan är mer
flack. Dessa förhållanden avspeglas på ett tydligt sätt i planeringen av området. På den västra sidan är gatunätet anpassat efter
höjderna och slingrar sig genom området. Bebyggelsen följer
gatunätet och höjdskillnaderna troget. Byggnadskropparna är
indelade i sektioner som är anpassade efter nivåskillnader både i
höjd- och sidled. Området domineras av låg bebyggelse men utmed Bankogatan finns sex stjärnhus i tegel. Dessa är placerade i
en lägre del i terrängen vilket gör deras högre byggnadshöjd mindre påtaglig i förhållande till den övriga bebyggelsen.
På den östra sidan är byggnaderna mer fritt placerade i förhållande till de topografiska förutsättningarna. Axel Dahlströms torg
utgör ett blickfång på denna sida med punkthuset som markör för
torgverksamheten. Torget är planerat som en enhet med tydliga
gränser mot omgivningen.
Byggnaderna i området har främst fasader i rött och gult tegel.
Det förekommer även putsade fasader i jordfärger som ansluter
till tegelfasadernas kulörer. Utformningen av bostadshusen har
rötter i 1940-talets arkitektur som återupptog traditionella material och byggnadselement.
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I det avseendet utmärker sig Axel Dahlströms torg som i högre
grad bygger på rent modernistiska ideal med släta ljusa fasadytor.
Medborgarhuset med sin uppglasade fasad och punkthuset upplyft på pelare är senmodernistiska till sin karaktär och pekar mot
arkitekturutvecklingen under 1960-70-talet. Axel Dahlströms torg
framstår som en enhet med egen karaktär i det i övrigt tegeldominerade området.
Stadsplan för delar av stadsdelen Järnbrott. Den röda figuren visar vägen utmed vilken fotograftierna i beskrivningen är
tagna. Den svarta markeringen visar på gränsen mellan den kuperade och den flacka delen av området.
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Bild 1. Mot öster domineras stadsbilden av Axel Dahlströms torg med sitt punkthus i blek puts som utropstecken. Skivhusen utmed torget
markerar dess utströckning och fungerar som gräns mot omgivningen. Terrängen åt detta håll är flack.

Bild 2. Mot väster är landskapet i blickfånget med berg i dagen och stödmurar i natursten. Stjärnhusen i tegel är placerade tillsammans och vridna
för att upplevas i perspektiv. Den låga bebyggelsen följer höjdskillnaderna i terrängen och tegel i olika kulörer är det dominerande fasadmaterialet.
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Bild 3. Huslängorna är indelade i sektioner som följer gatans sträckning.

Bild 4. Området karakteriseras av höjdskillnader och gatunätet klättrar och slingrar sig fram. Byggnaderna är placerade med långsida eller gavel utmed gatan.

Bild 5. Berghällar och stora träd är integrerade i bebyggelsen och utgör en länk mellan natur och bostadsområde.

Bild 6. Enkla promenadstigar uppmuntrar till genvägar mellan hus och gator.
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Bild 7. Skogen tar vid där bebyggelsen slutar. Ett tidstypiskt drag hos efterkrigstidens bostadsområden är att ge naturen en positiv laddning och ta vara på dess kvaliteter vid planering.

Bild 8. I det glesa skogspartiet finns stigar som leder till det intilliggande området.

Bild 9. De slingrande gatorna ger avslutade perspektiv med fondmotiv. Blicken säker sig vidare
på ett naturligt sätt och en promenad genom området bjuder på variation.

Bild 10. De långsträckta byggnaderna följer topografin i både höjd- och sidled vilket ger variationsrika fasader.
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Bild 11. De låga byggnadskropparna följer i hög utsträckning gatunätet medan stjärnhusen till höger i bild är placerade i vinkel mot gatan.

Bild 12. Punkthusen till vänster i bild är uppförda i en lägre del av området vilket utjämnar nivåskillnaderna
mellan låg och hög bebyggelse.

Bild 13. Axel Dahlströms torg har en sluten karaktär mot omgivningen.
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Bild 14. Torgmiljön avgränsas genom de avlånga huskropparna som bildar ett tydligt rum.

Bild 15. Torgets byggnader är ljusa och släta. Medborgarhuset utmärker sig genom sin uppglasade fasad.

Bild 16. Betongstommens möjligheter accentueras i den
öppna entrévåningen.

Bild 17. Torget öppnar sig och visar sin mest inbjudande
sida mot öster.

Bild 18. Utåt annonseras torget genom sitt punkthus i ljus
puts. Gränserna mot omgivningen är distinkta.
13

Bild 19. Punkthuset utgör en solitär i området.

Bild 21. Huskropparnas orientering utefter gatunätet som finns på andra sidan spårvägen har här släppts och
byggnaderna är grupperade kring löst sammanhållna gårdar.

Bild 20. Norr om torget återkommer den låga bebyggelsen med tegelfasader och sadeltak.

Bild 22. En ansats till gårdsmiljö med inslag av parkering.
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Bild 23. På andra sidan spårvägen tilltar höjdskillnaderna igen. Gatunätet och byggnaderna följer återigen de
topografiska förutsättningarna.

Bild 24. Punkthuset klättrar upp för en brant kulle.

Bild 25. Byggnaderna är placerade utmed gatan och följer dess sträckning. Husen är uppdelade i sektioner som
bryter upp den annars möjliga monotonin.

Bild 26. Husens placering ger ett tätt samband mellan entréerna och gatumiljön. Det är möjligt att uppleva
husen och dess detaljer på nära håll vilket ger en tydligt mänsklig skala i utformningen av området.
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Hustyper, material och detaljer
Bebyggelsen i området utgörs av olika hustyper varav den dominerande är lamellhus i tre till fyra våningar. I följande kapitel beskrivs de
olika hustyperna i området - lamellhus, stjärnhus, skivhus - samt de enstaka exemplen medborgarhus och punkthus på Axel Dahlströms
torg. Beskrivningen fokuserar på material och detaljer i exteriören hos dessa byggnader.
Lamellhus - tegel

Gult och rött tegel.

Indragen entré med port i ek och
glas.

Lamellhusen är placerade utifrån de topografiska förutsättningarna och bergknallar har lämnats orörda.

Teglets dekorativa möjligheter
utnyttjas i takfoten.

Räcke i smide och naturstenstrappa. I räcket märks
1950-talets formglädje.

Gedigna material återkommer i alla detaljer. Här
tegel, natursten, koppar, ek och formgjuten betong.

Sockeln trappas av efter nivåskillnaderna. Första
våningen ligger en halvtrappa upp.
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Lamellhus - puts

Färgsättningen av de putsade lamellhusen är baserad på
traditionella jordfärger.

Entréomfattning med lätt indragen port i ek.

Byggnaden trappas av i höjdled och i sidled. De enskilda byggnadskropparna är färgsatta i olika kulörer. Dessa
faktorer ger tillsammans en känsla av småskalighet och variation.

Olikformade fönster ger ett lekfullt intryck.

Balkongerna bildar en helhet med fasadens utformning. Här
flankerar de en utskjutande risalit.

Den indragna entrévåningen ger husen känsla av lätthet.

De indragna balkongerna ger fasaden en rytmik och
motverkar monotoni i den långa huskroppen.
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Stjärnhus

Stjärnhusen är byggda i tegel med naturstensdetaljer.

Stjärnhusens form ger ljusa lägenheter med fönster åt flera håll
trots ett större antal lägenheter per våningsplan.

I de indragna entréerma finns dörrar
i lackad ek.

Stjärnhusen karakteriseras av
hållbara naturmaterial.

Indragna balkonger med tidstypiska balkongfronter i
plåt och smide.

Husen vridna placering utmed den svängda gatan förstärker perspektivet och gör att de upplevs som nättare. Sadeltaken ger också
byggnadskropparna ett mer uppåtsträvande uttryck och gör att de förefaller mindre massiva.
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Skivhus

Fönstersättningen skiljer sig mellan planen och kommer
sig av att lägenheterna byggdes i etage.

Den släta fasaden karakteriseras av en fri fönstersättning och små utanpåliggande balkonger med rundade hörn och balkongfronter i vitlamålad korruterad plåt. Föntren är målade i brunt och fasaden är vit.

Putsen är av senare datum och ger ett något
kladdigt intryck.

Franska balkonger som förekommer i fasaden blev
vanliga under 1960-70-talen.

Butikslokalerna har utanpåliggande skyltfönster i ek. Sockelvåningen är klädd med stenskivor.

Från skivhuset utmed torget trappas huset av i mindre sektioner
mot det intilliggande bostadsområdet.
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Punkthus och medborgarhus

Medborgarhuset vänder sig mot torget och dess uppglasade fasader signalerar åtkomlighet.

Balkongerna är samlade i mitten och understryker
husets vertikalitet.

Balkongfront i korrugerad plåt.

En marmorintarsia av konstnären Endre Nemes dominerar det
sydöstra hörnet.

Punkthuset lyfter från marken på smäckra betongpelare. Innanför är väggen klädd med glaserad klinker.

På nära håll syns hantverksskickligheten i de
platsgjutna pelarna.
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KULTURHISTORISKA, ARKITEKTONISKA OCH UPPLEVELSEMÄSSIGA KVALITETER
Följande avsnitt utgår ifrån beskrivningen och karakteriseringen av området och syftar till att
ringa in de egenskaper som bäst sammanfattar Högsbos karaktärsskapande kvaliteter.
Undersökningsområdet utgörs av två delar med mycket olika karaktär. Det är dels bostadsområdet omkring Högsboskolan som medvetet planerats och byggts utifrån platsens topografiska förutsättningar. Det är dels Axel Dahlstroms torg som utgör en självständig enhet med
byggnader som avgränsar och understödjer torgfunktionen och som utåt annonseras med

traktens enda egentliga höghus. Dessa två områden låter sig, på grund av sina olikheter, inte
beskrivas i en och samma kvaliltetsbeskrivning. Den tänkta nybyggnadtionen befinner sig
mitt i ett bostadsområde som utformats efter samma stadsplanemässiga och arkitektoniska
idéer som även den skolbyggnad som nu skall rivas. Följande del som beskriver kulturhistoriska, upplevelsemässiga och arkitektoniska kvaliteter fokuserar därför på bostadsområdet
väster om spårvagnsspåren och inte på Axel Dahlströms torg.

Kvalitetsbeskrivningarna fokuserar på den
markerade delen av området.

Punkthuset på Axel Dahlströms torg med kringliggande byggnader är utformade efter andra arkitektoniska idéer än den omgivande bebyggelsen.

Bostadsområdets byggnader är influerade av efterkrigstidens återtagande av
ett mer traditionellt byggnadsskick.
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Natur och topografi

Landskapet och de naturgivna förutsättningarna är en tydlig utgångspunkt i planeringen och
formgivningen av bostadsområdet omkring Högsboskolan. Det avspeglas i de slingrande vägarna, hur byggnadskropparna klättrar uppför höjder och hur de följer gatornas svängda former.

Bebyggelsen klättrar uppför sluttningen.

Dessutom finns stycken av utsparad natur på gårdar och i promenadstråk mellan husen. Dessa
klipphällar, skogspartier och höga talldungar berikar bostadsområdet med platser att uppleva
genom promenad, lek och med alla sinnen. Dessa kvaliteter är mycket typiska för 1950-talets
naturanpassade planeringsideal, men ger området samtidigt en tidlös dimension genom kontakten med naturen.

En öppen portgång leder mot en bergknalle som inramas likt ett konstnärligt motiv.

Mellan husen finns små skogsområden med enkla promenadvägar.
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Perspektiv och rumsligheter
Utifrån landskapet och dess förutsättningar har området planerats med fullt av intressanta
perspektiv och rumsligheter. Blicken söker sig vidare bakom ett krön eller möts av ett fondmotiv som avslutar rummet. Bebyggelsens klättrande och vindlande karaktär ger hela tiden
nya perspektiv och bryter upp de långsträckta byggnaderna i mindre enheter. Byggnadskropparna är ofta placerade för att upplevas i perspektiv. Stadsplanen är utformad efter en
gående persons upplevelse och behov av förändring, utblick och överraskningar i landskapet.

En gångväg leder runt en bergknalle ut på en stor öppen gård.

En trädkantad gata avslutas av en putsad fasad och bildar ett tydligt rum.

Perspektiven kan även vara av mer monumentalt slag.
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Åtkomligt - promenadvänligt
Nästan samtliga hus i området orienterar sig efter gatornas utsträckning. På ena sidan finns
kontakten mellan entré, förträdgård, trottoar och körbana. På andra sidan finns en öppen
grönyta i form av en mer eller mindre sammanhållen gård/park/naturmiljö utan biltrafik. En
sådan enkel trafikseparering som var vanlig vid tiden för Högsbos bebyggande ger en åtkomlighet för alla trafikslag och ett intuitivt rörelsemönster genom området. Vare sig man kommer till fots eller med något färdmedel är det lätt att förstå var man är på väg i det överblickbara landskapet av berg, grönska, gator och byggnader. Det finns en närhet till bebyggelsen
med dess fasader och detaljer. Inga dominerande parkeringsplatser, bommar eller gångtunnlar dikterar promenadens villkor eller stör upplevelsen.

Gatumiljön är av traditionellt snitt. Alla trafikanter tar samma väg.

Steget är inte långt till de lugna gårdarna med sina promenadvägar. Tack vare den öppna strukturen kan man välja att
ta genvägar mellan husen.
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Småskaligt
Området domineras av tre- till fyravånings smalhus vilket ger ljusa lägenheter och en bebyggelse med småskaliga kvaliteter. De långa byggnadskropparna är dessutom indelade i
sektioner som följer de topografiska förutsättningarna vilket ger fasader och taklandskap en
variation som påminner om småhusbebyggelse. Även de många entréerna mot gatan ger en
småskalig känsla.

lamellhus
stjärnhus

Axel Dahlströms torg

Eftersom de högre stjärnhusen är placerade i en lägre del av området upplevs de inte så höga
i jämförelse med den övriga låga bebyggelsen. De är bara marginellt högre i landskapet trots
att de har sju våningar. Den känsliga utformningen av stjärnhusen med de smala utstickande
byggnadskropparna och de valmade taken upptill närmar sig smalhusens kvaliteter både i
skala och material.

De smala gavlarna och de förskjutna byggnadskropparna ger
nätta proportioner.

De många entréerna placerade i indragna slitsar ger fasaden liv och en småskalighet som för
tankarna till radhus.

Stjärnhusens placering och utformning gör att de inte avviker så
markant från den övriga bebyggelsen.
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Variation, formglädje och materialkänsla
Trots bebyggelsens enhetliga utformning finns en variationsrikedom både i material och detaljer som avslöjar sig alltmer ju närmare man kommer de enskilda byggnaderna. Här finns
den efterkrigsarkitektur som reagerade på modernismens släta ytor och platta tak. Teglet
och dess uttryckmöjligheter har använts för att skapa intressanta fasader och variation. Ett
förskjutet fasadliv som följer en svängd gata, en indragen entré eller balkong skapar skuggverkan och bryter upp de släta ytorna. Dörröppningar har murade omfattningar i tegel eller
natursten. Trapphus, gavlar och vindsvåningar har spetsiga eller åttkantiga fönster. En murad
takfot ger fasaden en elegant avslutning. Entrédörrar i trä och glas finns i en mängd utföranden. Det är sammanfattningsvis en arkitektur som stävar efter variation inom ett enhetligt
tema som bygger på enkla volymer och former samt högkvalitativa material.

Trapphus med vinklade fönster.

Enhetlighet i material - variation i form.

Vindsfönster med murad omfattning och
mönstermurad takfot.

Puts, gult och rött tegel, granit och trä.

Fönster i olika former ger en lekfull fasad.

De murade omfattningarna är utkragande, eller som här,
indragna i fasadlivet.
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Intakt kulturmiljö
Området omkring Högsboskolan har inte förtätats eller byggts om i någon större omfattning.
Enstaka soprum och parkeringsdäck har tillkommit, men i övrigt är miljön upplevbar såsom
den planerades och byggdes på 1950-talet. Den enskilda husen har överlag förvaltats väl. De
tilläggsisolerade och omputsade husen vid Riksdalersgatan har färgsatts i tidstypiska kulörer,
nya dörrar i trä har ersatt de gamla. Men det finns även hus som förvanskats på grund av
ovarsamma åtgärder. Några hus i området har tilläggsisolerats med tjock isolering och täckts
med orange plåt. Trots detta är merparten av bebyggelsen och miljön mycket välbevarad och
har stora kulturhistoriska, upplevelsemässiga och arkitektoniska kvaliteter.

En ny dörr i trä och glas som stämmer med originalkaraktären.

Husen vid Riksdalergatan har kvar sin originalkaraktär.

En okänslig ombyggnad kan radera ut mycket av husens exteriöra
kvaliteter.
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DEL 2. DOKUMENTATION AV HÖGSBOSKOLAN
HISTORIK
Högsboskolan
Högsboskolan byggdes 1954-56 som låg-, mellan- och högstadieskola för ca
1000 elever och ritades av Ekholm och White. Skolbyggnaden uppfördes med
långsmala byggnadskroppar som placerades utifrån den rådande terrängens
förutsättningar. Skolgården orienterades mot sydväst för att ge goda ljusförhållanden. På skolgården sparades berghällar, stengärdsgårdar och befintlig växtlighet. De smala byggnaderna skapade även goda ljusförhållanden i klassrummen som hade fönster från två håll.
Byggnadshistorik
Följande ändringar har genomförts av Högsboskolan sedan den byggdes 1954.
1971 genomgick skolan en större renovering liksom 1996, då den även byggdes
till mot skolgården.
Högsboskolan
1954
1969
1971
1971
1976
1983
1992
1996

Nybyggnad.
Delning av klassrum till skolklinik.
Förändring av matsal.
Ombyggnad av skola.
Ombyggnad av Högsboskolan till vårdskola.
Rivning av skorsten vid matsalsbyggnad.
Ombyggnad, duschrum för gymnastiklärare.
Tillbyggnad och ändring av skola.

Situationsplan från 1954 av Ekholm och White.
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FOTODOKUMENTATION
Högsboskolan
Högsboskolan är belägen på en höjd med en markant nivåskillnad mot den intilliggande Guldmyntsgatan. Skolbyggnaden är uppdelad i sektioner som följer bergsryggens lätta krökning. Även i höjdled är byggnaden anpassad efter topografin.
Skolbyggnaden utgörs av en huvudsaklig axel som sträcker sig i nordväst-sydöstlig
riktning mot vilken tvärställda byggnadskroppar är placerade. På den västra sidan
av skolbyggnaden finns skolgården och mellan de tvärställda byggnadskropparna
bildas rumsligheter som delar in skolgården i mindre enheter. Mot väster övergår
skolgården i en naturpark som avgränsas mot väster av en fristående byggnad.

2
1

1

Bild 1. Skolbyggnaden följer bergets utsträckning och dess nivåskillnader. Fasaden utgör
en sluten enhet mot gatumiljön.

Bild 2. Höjdskillnaderna är upplevbara på olika sätt inom skolområdet. I brant terräng har man
byggt terrasser som binds samman med stentrappor.
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Bild 3. Den långsträckta byggnaden är uppdelad i sektioner som följer nivåskillnaderna i landskapet.

Bild 5. Landskapet är närvarande i hela skolområdet. En
bergknalle har sparats ut i asfalten tillsammans med ett
par höga träd.

Bild 6. Övergången mellan skolgård och naturpark sker
gradvis.

Bild 4. Skolgården vänder sig mot sydväst och är indelad i mindre rum som öppnar sig mot en naturpark.

Bild 7. Lekredskap omgivna av stora träd och grönska.

Bild 8. En fristående byggnadskropp mot sydväst avgränsar
skolområdet.
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Bild 9. Mot norr avgränsar en längsträckt byggnadskropp skolgården mot omgivningen.

Bild 10. Utmed norra fasaden sträcker sig en löparbana i björkallén.

Mot nordväst är en lång byggnadskropp i två till tre våningar belägen som avgränsar skolgården. Norr om denna
planar landskapet ut och här finns en allé med plats för
friidrott - en igenväxt sextiometersbana och en längdhoppsgrop - samt en stor fotbollsplan. Denna yta har använts i idrottsundervisningen och är löst sammanhållen
med skolområdet i övrigt.

Bild 11. Den stora fotbollsplanen utgör ett gränsland mellan skola och omgivande bostadshus.
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Exteriör
Skolbyggnadens exteriör karakteriseras av fasader i rött
tegel som är uppbrutna i sektioner i tre respektive två våningar. Det är dels byggnadskropparna som innehåller klassrum med stora treluftsfönster, dels trapphusen med branta pappklädda takfall. Framför den egentliga tegelfasaden
finns en sekundär byggnad med vitmålad träpanel. Denna
del var ursprungligen ett skärmtak som byggts igen för att
skapa korridorer och mer rumsyta.
De korta fasadenheterna ger en exteriör som karakteriseras av småskalighet. De många trapphusen och det
varierande taklandskapet ger omväxling åt de långa byggnadskropparna.

Bild 12. Huskropparna ringar in skolgården. Trapphusens takfot är lägre och har ett brantare fall vilket ger
ett varierat taklandskap.

Bild 13. Gymnastiksalen har ett band med lägre tvåluftsfönster som löper utmed takfoten.

Bild 14. Skärmtaken framför fasaden har byggts om till rum
och korridorer.

Bild 15. Den vinklade byggnaden med uppglasat hörn till
höger i bild tillkom 1997 och fungerade som bibliotek.

Bild 16. Aulabyggnad i grå puts med delvis igensatta
fönster.
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Bild 17. Ingång till korridor utanför samlingssal. Fasaden
har spritputsade fält i slätputsade ramar.

Bild 18. I hörnet finns en tillbyggnad som tillkom 1997.

Bild 19. En del av det ursprungliga skärmtaket syns i anslutning till trapphuset.

Bild 20. Flygelbyggnaderna delar in skolgården i mindre
avdelningar.

Bild 21. Skolbyggnaden är indelad i mindre sektioner som är anpassade efter topografin i både höjd- och sidled. Detta ger bygganden en
småskalig känsla med många entréer som vetter ut mot skolgården.
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Bild 22. Mot öster är skolbyggnadens karaktär mer sluten. Här följer den en bergkam som reser sig brant utmed
Guldmyntsgatan.

Bild 24. Även mot norr är skolbyggnaden mer sluten till
sin karaktär.

Bild 25. Byggnaden följer topografin samvetsgrant och
grundläggningen är utförd på befintligt berg.

Bild 23. Bottenvåningen har större fönster placerade mellan betongpelare.

Bild 26. Ett enplanshus som innehåller tandläkarmottagning
och matsal.
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Interiör
Gymnastiksal och omklädningsrum

Bild 27. Gymnastiksal.

Bild 28. Gymnastiksal.

Bild 29. Ribbstol.

Bild 30. Korridor utanför omklädningsrum. Trappa till
gymnastiksal .
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Plan 2
Bild 31. Korridor.

Bild 32. Dörr till omklädningsrum, kakelruta vid riven
dricksfontän.

Bild 33. Omklädningsrum.
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Bild 34. Fönsterbänk.

Bild 35. Glaserad klinker, hörnbit.

Bild 36. Hängare.
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Trapphus

42

Bild 37. Trappa i terrazzo, tegelvägg och smidesräcke med
senare kompletterat nät.

Bild 38. Terrazzogolv med marmorfog.

Bild 39. Rött tegel.

Plan 2

37-41
Bild 40. Kålmårdsmarmor i fönsterbänk.

Bild 41. Platsgjutet betongtak med mönster av gjutform.

Plan 1
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Bild 42. Översta våningsplanet med dagsljus från två håll.
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Klassrum

Bild 43. Klassrum med linoleumgolv, putsade och målade
väggar.

Bild 44. Fönstren är placerade högt mot skolgården och lågt
mot gatan.
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Bild 45. Fönsterbänk med marmorskiva.
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Plan 2

Bild 46. Klassrummen på övervåningen upplevs särskilt
rymliga genom sitt snedtak.

Bild 47. Under skrivtavlan finns originalpaneler kvar.
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Bild 48. En högt placerad fönsterrad mot sydväst ger rikligt med dagsljus.

Bild 49. Originaltaket består av betongplank. Ovan detta
syns ett senare tillkommet innertak.
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Samlingssal

Bild 54. Samlingslokal med scen. Taket hålls uppe med fackverksbalkar.

Bild 55. Tillgänglighetsanpassad scen med ramp.
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Plan 1

Bild 56. Korridor utanför samlingssalen.

E

Bild 57. Korridor utanför samlingssalen. Linoleum på golv, målade putsade väggar
och ljuddämpande gipstak.
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Bibliotek och uppehållsrum

Bild 58. Korridor mot samlingssalen.

Bild 61. TIllbyggnad från 1996, foajé.

Bild 59. Tillbyggnad från 1996 för bibliotek.

Bild 60. Linoleum på golv och målade tegelväggar.
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62

Bild 62. Entré med sittplatser ovan som nås via en lätt ståltrappa.
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Bild 63. Vy från foajé mot uppehållsrum.

Bild 64. Uppehållsrum, delvis ombyggt 1996.

D
B5

B4

C
B3

B1
B2

39

Korridorer och NO-salar

Bild 65. Korridor.

Bild 66. Uppehållsrum/korridor mot flygelbyggnad.
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Bild 67. NO-sal inredd 1996.

Bild 68. Korridor utmed yttervägg.
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Plan 2
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Bild 69. Korridor.

Bild 70. Fönsterbänk med marmorskiva och äldre radiator.
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Matsal och kök

Bild 71. Tillagningskök.

Bild 74. Matsal med snedtak vinklat mot fönsterband.

Bild 72. Glaserad klinker.

Bild 73. Matsal med högt placerat fönsterband.
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Bild 75. Öppen sal med betongpelare.
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Bild 76. Dörrar mot kök.

Bild 77. Entré med vindfång från 1996.
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SAMMANFATTNING
Högsboskolan utformades med höga ambitioner utifrån sin tids arkitektoniska ideal och pedagogiska idéer. Liksom området i övrigt är skolbyggnaden planerad utifrån topografin och de
naturliga förutsättningarna på platsen. Skolgården är planerad med målsättningen att kombinera
en traditionell gårdsmiljö som avgränsas och skyddas av omgivande byggnadskroppar, med en
mer öppen och grönskande naturpark. Skolbyggnaden är i hög grad anpassad efter höjdnivåerna
genom förskjutna byggnadskroppar i både höjd- och sidled.
Det finns även tydliga idéer om en småskalighet i gestaltningen av de långa byggnadskropparna.
Skolbyggnaden planerades med många enskilda entréer som ledde till trapphus med vardera
fyra klassrum. Denna småskaliga planering visade sig även på skolgården där man delade in ytan
i mindre och överblickbara enheter. I fasaderna och taklandskapet har man accentuerat de små
enheterna bland annat genom att visa tydlig åtskillnad melan trapphusens branta takfall och
klassrumsdelarnas pulpettak. Byggnadskropparnas förskjutning förstärker även intrycket att det
rör sig om en mängd mindre hus snarare än om en enda skolbyggnad.
Materialmässigt är Högsboskolan byggd med samma höga kvalitet som den omgivande bebyggelsen. Rött tegel har använts genomgående i fasaderna med undantag för den tvärställda byggnaden i puts som huserar samlingssalen. Även i interiören har man valt högkvalitativa och tåliga
material. Fasadens röda tegel går igen i trapphusens och korridorernas väggar. Trappor och golv
är byggda i terrazzo med marmorfogar. Fönsterbänkarna har marmorskivor. Den höga materialkvaliteten visar sig inte minst interiört där skolbyggnaden idag efter nästan 60 års kontinuerlig
användning är i förvånansvärt gott skick.
Fasadernas förskjuning och nivåskillnaderna i taklandskapet ger en upplevelse av
småskalighet.

Interiören präglas av goda ljusförhållanden och högkvalitativa material.
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