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Inledning 
 
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har för avsikt att utarbeta ett program för Högsbohöjd där 
möjligheter och platser för komplettering av befintlig bebyggelse skall undersökas. Målet med 
programmet är att identifiera vilka värden som bör bevaras och utvecklas och vilka värden som idag 
saknas. Programmet skall ligga till grund för kommande detaljplaner. 
 
I samband med program- och detaljplanearbetet efterfrågas ett antikvariskt kunskapsunderlag som 
beskriver området Pennygången, Högsbohöjd utifrån dess kulturhistoriska aspekter. Följande 
undersökning är utarbetad av Lindholm Restaurering AB genom Martin Lindholm och Anna Rodin, på 
uppdrag av Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. 
 
Inom ramen för uppdraget skall undersökningen ge en samlad bild/karakterisering av 
undersökningsområdets kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter. 
 
Det antikvariska underlaget skall med text och grafiska illustrationer gestalta befintliga tillstånd samt 
vara lättillgängligt för att kunna användas som: 
 

- Kunskaps- och inspirationsresurs i programarbetet 
- Stöd vid utarbetande av planbestämmelser och gestaltningsprogram 
- Stöd för antikvariska konsekvensanalyser 
- Stöd i bygglovsprövningen 

 

Metod och källmaterial 

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

Disposition 

 
Underlaget inleds med ett historiskt kapitel som beskriver förutsättningarna för utbyggnaden av 
Pennygången ur ett socialt, politiskt, byggnadshistoriskt och arkitektoniskt perspektiv. Avsnittet 
innehåller även en redogörelse av undersökningsområdets historik beträffande förändringar. Därefter 
beskrivs och karakteriseras undersökningsområdets kulturhistoriska och arkitektoniska aspekter med 
fokus på den utvändiga miljön och bostadshusens exteriör. Utifrån denna beskrivning sammanställs i 
det följande kapitlet de mest framträdande kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga 
kvaliteterna i området. Underlaget avslutas med rekommendationer för bevarande och utveckling. 
 
Rapporten är skriven i A3-format. 
 

 
 

 
 
 

Översiktskarta över Högsbohöjd med markering av undersökningsområdets utsträckning. 
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Historik 

Planeringshistorisk bakgrund 

 
1800-talets andra hälft dominerades av industrialisering och en omfattande inflyttning av landsbygdens 
befolkning till städerna. Detta skapade ett stort behov av nya bostäder till industriernas arbetare vilket 
de dåvarande byggmästarna och hyresvärdarna inte förmådde tillfredsställa. Den förhållandevis låga 
utbyggnadstakten bidrog till trångboddhet och svåra förhållanden för de som hade det sämst ställt. 
Dessutom höll bostäderna i allmänhet en låg standard med enkla kök och brist på hygienutrymmen. Ett 
rum och kök var länge standard för en familj med låg inkomst. Det gjorde Sverige till ett av Europas 
mest trångbodda länder kring sekelskiftet 1900. Det var också vanligt att man hyrde ut rum eller 
sängplatser vilket medförde att många personer skulle samsas om ett redan mycket begränsat 
utrymme. Den svåra bostadssituationen utgjorde ett stort samhällsproblem och allvarliga sjukdomar 
som Tuberkulos spreds i de trånga och ohälsosamma bostäderna. 
 
I början av 1900-talet gjordes en satsning på så kallade 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 den ideala 
familjebostaden där man kunde komma undan innerstadens smuts och trängsel. Småhusbyggandet 
blev dock inte tillräckligt omfattande för att det skulle råda bot på bostadsbristen och andra åtgärder 
behövde sättas in. I samband med första världskriget ändrade myndigheterna inställning i frågan och 
började uppföra bostäder i kommunal regi. De första kommunala bostadsföretagen och kooperativa 
bostadsrörelser som HSB grundades på 1920-talet. Under mellankrigstiden stod dock ännu den privata 
byggsektorn för den största andelen nyproduktion och på 1920-talet var fortfarande ett rum och kök 
standard. 
 
1930-talet präglades av ekonomisk kris och arbetslöshet. Bostadsstandarden var fortsatt låg och 
födelsetalen rekordlåga. 1934 publicerades den politiska idéskriften Kris i befolkningsfrågan av Alva och 
Gunnar Myrdal och den fick stort genomslag. De såg ett växande problem i en borttynande befolkning 
och menade att man borde stödja barnfamiljer genom olika reformer såsom barnbidrag, fri sjukvård, 
gratis skollunch, bostadsbidrag och så vidare. 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 då sittande 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 få kosta mer än en 
femtedel av en industriarbetares lön. Detta mål skulle nås genom hyresreglering, statliga bostadslån 
och räntesubventioner men också med bostadsbidrag till låginkomsttagare. De statliga bostadslånen 
utformades så att de kommunala bostadsföretagen fick de mest fördelaktiga villkoren medan 
kooperativ fick något sämre och allra sämst lånevillkor fick de privata byggföretagen. Kommunerna 
tilldelades en viktig roll i egenskap av byggherre och samtidigt fick man på kommunal nivå stora 

möjligheter till 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 samt att utforma 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 särskilt utsatta grupper och den 
svenska målsättningen att höja bostadsstandarden för alla uppfattades som radikal utanför landets 
gränser. Att inte skilja ut låginkomsttagare genom att endast erbjuda dem subventionerade bostäder 
var en bostadspolitik Sverige var tämligen ensam om vid denna tid. Satsningen på bostäder 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. 
 
Till följd av bostadspolitiken ökade mängden allmännyttiga bostäder kraftigt i början av 1950-talet. 
Trångboddheten minskade avsevärt men bostadsbristen höll ändå i sig, bland annat till följd av den 
fortsatta urbaniseringen. Industrin gick på högvarv och nya arbetsplatser med goda arbetsvillkor 
lockade alltfler att flytta från landet till staden. Hushållens ekonomi förbättrades också vilket medförde 
efterfrågan på större och bättre bostäder. Från 1950-talet betraktades tre rum och kök som den 
normala familjelägenheten från de statliga lånemyndigheternas sida. Köpkraften hade ökat markant 
genom den positiva konjunktur- och löneutvecklingen och i takt med att människor började få råd att 
skaffa sig större lägenheter blev bostadsbristen ännu mer tydlig och påtaglig.  
 

Bostadsbyggande under efterkrigstiden 

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. 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 solinfallet i lägenheter 
och mellan byggnadskropparna. Många bostadsområden av denna typ växte upp i de större städernas 
utkanter på 1930-talet. 
 
På 1940-talet kom dock lamellhusområdena att kritiseras för att vara för ensidiga och likriktade. Istället 
ville man motverka monotoni, skapa rumslighet och variera bebyggelsen. Kringbyggda gårdar ersatte de 
parallellagda bostadslängor som karaktäriserat lamellhusplanerna och nya och mer varierade 
stadsplaner togs fram. Några av de tidigare idealen införlivades dock med de nya idéerna varför de 
kringbyggda gårdarna gjordes luftiga och grönskande. Flera av de bostadsområden som uppfördes 
under 1940- och 1950-talet uppvisar denna hänsyn till, och tillvaratagande av, det befintliga 
landskapets karaktär. Bergknallar och stora träd fick vara kvar och gavs rumslig betydelse i de 
nyuppbyggda områdena. Framhävandet av naturen i nybyggandet vid denna tid var också något som 
uppmärksammades av utländska planerare och det ansågs som ett svenskt eller nordiskt särdrag. 
 
Vad som särskilt utmärker efterkrigstidens stadsplaneideal gäller stadsdelarnas innehåll. Nu var det 
”grannskapsplaneringen” som slog igenom, inspirerad av engelska teorier och exempel, men anpassad 
efter svenska förhållanden. Bostadsområdena skulle byggas i mindre enheter, grannskap, och vara 
överblickbara. Det skulle finnas samhällelig service, handel och kultur i nära anslutning till bostaden 
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vilket skulle bidra till att skapa trivsel, hemkänsla och gemenskap för de boende. Detta skulle även 
gynna det demokratiska samhället eftersom man ansåg att dessa faktorer utgjorde grogrund för den 
demokratiska människans utveckling. En av orsakerna till fascismens framväxt uppfattades nämligen 
ligga i storstadens otrygghet och grannskapsenhetens ideologiska mål var att motverka denna 
otrygghet och ensamhet. 
 

       
 
 
 
 
Under 1950-talet inträffade en rad förändringar vilket också ändrade förutsättningarna för byggande 
och planering. Bland annat medförde konjunkturuppgången en kraftig ökning av bilismen och 
trafikseparering blev därför vanligt i efterkrigstidens bostadsområden. Tidigare hade man knappast 
behövt fundera på att hålla biltrafiken separerad, även om tankar på trafikseparering funnits sedan 
1920-talet. Men det ökade 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 eller större parkeringar utan bilarna parkerade utmed 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. Infrastrukturen kom också att 
byggas ut kraftigt, bland annat till följd av urbaniseringen och handelns koncentration, vilket ledde till 
genomgripande omdaningar av landskapet med stora trafikanläggningar och motorleder. Det var 
förändringar som främst blev märkbara under 1960-talet men de var en följd av utvecklingen decenniet 
innan. 
 
Ytterligare en viktig förändrande faktor under 1950-talet var en strävan efter att rationalisera 
byggandet. Detta hade förvisso varit ett mål sedan 1920-talet men nu tog det riktig fart. Pådrivande 
faktorer var bland annat ökade löner och brist på arbetskraft i byggbranschen. Från mitten av 1950-
talet började de stora byggföretagen lämna hantverksbyggandet och övergå till prefabricerade 
byggelement. Hittills hade byggprojekten i Sverige betraktats som för små för att prefabricering skulle 
kunna löna sig men i efterkrigstidens allt större bostadsområden syntes plötsligt planerna realistiska. 
Det prefabricerade bygget krävde också långt färre byggnadsarbetare vilket var en lösning på bristen på 

arbetskraft. Flera fabriker för industritillverkade byggelement startades. Med billigare och snabbare 
byggande hoppades man kunna lösa den fortsatta bostadsbristen.  
 
Tekniken medförde dock nya problem. De förtillverkade byggelementen krävde till exempel stor 
måttnoggrannhet och ett enhetligt modulsystem med vissa standardmått utvecklades. Elementen 
kunde bland annat utgöras av bjälklag, väggar och golv men också av hela rumsvolymer. För att 
montera elementen krävdes stora lyftkranar och såväl spårbundna som stationära, men också mobila 
kranar utvecklades. Den nya tekniken satte också sin prägel på planlösningar och stadsplaner och 
efterkrigstidens mer småskaliga och hantverksmässiga byggande övergick under det sena 1950-talet till 
ett mer storskaligt och industrialiserat byggande, på många sätt oprövat både i estetiskt som i socialt 
hänseende. 
 

 
 
 
 
 

Från hantverk till industri – det rationaliserade byggandets arkitektur 

 
Arkitekturen på 1940- och 1950-talet var, beträffande det mer hantverksmässiga byggandet, i huvudsak 
inspirerat av ett mer traditionellt formspråk med variation såväl i form, färg och material. Traditionella 
formelement som burspråk, foder och knutar i avvikande färg eller struktur samt tegel och grov 
spritputs och jordfärger såsom rött, grönt och ockra var vanligt. 

 

Ett av de första bostadsområden som uppfördes med förtillverkade byggelement var ett 
bostadsområde i Östberga i Stockholm där bland annat förtillverkade väggar, bjälklag och trapplöp 
monterades på plats med hjälp av spårbundna kranar. Husen uppfördes i mitten av 1950-talet. Ur 
”Folkhemmets bostäder 1940-1960”. 
 

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

Baronbackarna i Örebro, utformat efter grannskapsidealet 
och ett av de första områdena med genomförd 
trafikseparering. Ur ”Arkitektur 1965:5”. 
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I det industrialiserade och rationaliserade byggandet som tog fart från mitten av 1950-talet kom 
prefabricerade material såsom betongstommar och fasadelement att ersätta det hantverksmässiga 
byggandet, något som också satte sin prägel på arkitekturen. 
 
Efterkrigstidens intensiva utveckling av det industriella byggandet ledde bland annat till att en hel rad 
nya fasadmaterial kom att introduceras, exempelvis betongelement, olika typer av skivmaterial samt 
plåt. Men material med mer traditionella uttryck, såsom fasadtegel och puts var också vanligt. 
 

   
 
 
 
 
Det blev vanligare att byggnadernas volymer betonades, husen blev mer lådliknande med plattare tak 
och släta fasader. Genom att betona upprepningen av delar såsom exempelvis fönster och balkonger 
fick man mönstereffekter som kunde förstärkas av horisontella band med till exempel plåt eller 
fiberskivor. Fasadernas elementskarvar kunde bli en del av det arkitektoniska uttrycket. 
 
Arkitekturen fick på många sätt sin karaktär av tekniken där bland annat långa rader av upprepade 
fönster utgjorde en konsekvens av elementbyggande. 
 
Det traditionella lamellhuset fortsatte dock vara den vanligaste byggnadstypen gällande flerbostadshus. 
 
Skalan i byggandet förändrades och många arkitekters ideal gick från det mer småskaliga och lokala till 
det mer storskaliga, internationella formspråket. Skulptural verkan eftersträvades i många fall, det var 
arkitektur tänkt att upplevas från motorvägen eller luften. 
 
 
Källor: Björk, Cecilia, Nordling, Lars & Reppen, Laila, Så byggdes staden (2000), Caldenby, Claes (red.), Att bygga 
ett land (1998), Hall, Thomas (red.), Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande (1999), Rudberg, Eva, 
”Folkhemmets bostäder – en svensk modell” i Folkhemmets bostäder 1940-1960 (1987)  , Rudberg, Eva, 
Folkhemmets byggande under mellan- och efterkrigstiden (1992). 

 
 

Utbyggnaden av Pennygången, Högsbohöjd 

 
Innan uppförandet av de stora bostadsområden som är belägna på den bergsplatå som idag kallas för 
Högsbohöjd var området bebyggt med Egna hem. Sedan början av 1900-talet hade marken 
utarrenderats för detta syfte men omkring 1950 sades arrendena upp då marken skulle tas i anspråk för 
annat, mer storskaligt bostadsbyggande. Idag återstår endast enstaka spår efter tiden med de små 
husen och trädgårdarna. I samband med att husen i området Växelmyntsgatan byggdes om på 1990-
talet fick dock egnahemstidens torparhustrur Anna, Gerda och Juliana gator uppkallade efter sig.  

Stadsplan 

Stadsplanechef Koj Jonsson och Folke Björck utformade en stadsplan 1959 som 1965 kompletterades av 
dåvarande stadsplanechef Folke Skugghall och L Våge. Norra delen av området, Pennygången, ritades 
av White Arkitekter genom Rune Falk och Nils Sunnerholm medan arkitekterna Arne Nygård och Poul 
Hultberg stod bakom utformandet av den södra delen, Växelmyntsgatan. 
 

        
 
 
 
 
Läget, högst uppe på ett berg, hade en avgörande betydelse för utformningen av området 
Pennygången. Eftersom området skulle komma att ses såväl från havet som från staden riktades 
planarbetet in på att åstadkomma en låg mur, med i möjligaste mån obrutna taklinjer, i terrängen med 
slutenhet utåt. Utsikten kunde då tillvaratas samtidigt som vindskydd kunde erbjudas och en del 
vegetation kunde sparas. Avståndet till spårvägen gjorde att man bedömde det som bäst att bygga 
bostadshus för bilburna, förslagsvis radhus, men då terrängen inte passade för radhusbygge i 
serieproduktion planlades istället flerbostadshus och endast ett fåtal radhus. Genom planens 
utformning skapades också rumsligt avgränsade gårdar och grönytor. 
 
Butiker placerades i bostadshusens bottenvåning med orientering mot det centrala grönområdet. Även 
skola och daghem skulle finnas i nära anslutning till bostadsområdet. I övrigt ansåg man att närliggande 
Axel Dahlströms torg i Högsbo skulle kunna uppfylla resterande behov av service, såsom post, bank och 
specialaffärer.  
 

Bild från 1962. Högsbohöjd med Pennygången i bakgrunden 
och Växelmyntsgatan i förgrunden. Bildkälla: Digitalt 
museum 

Fasad med tydliga skarvar 
mellan elementen. Bildkälla: 
Stockholms Stadsmuseum. 

Elementbygge i Tolered, Göteborg 
med mobila kranar. Ur 
”Byggmästaren 1959:6”. 

Lådliknande lamellhus i Hjällbo, Göteborg. 
Bildkälla: Göeborgs Stadsmuseum. 

Stadsplan från 1965. 
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Pennygången 

Bostadshusen på Pennygången uppfördes av det allmännyttiga Göteborgsbostäder. Bostadsbolaget 
utvecklade under 1950-talet ett eget elementbyggnadssystem med förtillverkade pelare, balkar och 
bjälklagselement i betong. Pennygången i Högsbohöjd uppfördes under åren 1959-1962 och med hela 
761 lägenheter var det ett ovanligt stort område för sin tid. 
 

 
 
 
Inge Hjertén, direktör på Göteborgsbostäder 1954-1969, ledde utvecklingen av 
elementbyggnadssystemet där Pennygången var en av de tidigaste tillämpningarna i stor skala. Ju färre 
och större byggnadsdelar desto enklare och effektivare bygge var en av Hjerténs deviser där 
förtillverkade bjälklag betraktades som särskilt viktigt. Både höger- och vänsterutförande på kök och 
badrum, dörrar och röranslutningar skulle man också passa sig för vid ett rationaliserat byggande. 
 
Hjerténs långtgående standardiseringskrav uppfylldes av den planlösning som togs fram av White 
Arkitekters medarbetare Rune Falk och Nils Sunnerholm. I normala fall brukar lägenheter spegelvändas 
kring trapphuset men i Whites förslag gjordes lägenheterna istället identiska med placering kring ett 
inre trapphus. Det invändiga trapphuset försågs med ljus uppifrån genom att den förtillverkade trappan 
ställdes in i en stor och genomgående bjälklagsöppning. Trapphusen var också ovanligt rymliga med 
plats för en framtida hiss, vilket vid tiden för Pennygångens uppförande ännu ej krävdes om inte huset 
var över fyra våningar. Man rationaliserade också bort balkonger och istället försågs lägenheterna med 
små torkrum/vädringsrum med stängbara luckor. 
 
Göteborgsbostäder ville att det i Pennygången endast skulle finnas en lägenhetstyp om fyra rum och 
kök men Stadsbyggnadskontoret ställde krav på slutna gårdshörn till följd av bebyggelsens utsatta läge 

gällande blåst. Lägenheterna i hörnen gavs därför en annorlunda planlösning och storlek vilket 
medförde en viss variation inom lägenhetsbeståndet. 
 

 
 

 
 
 
 
Göteborgsbostäders elementbyggande inleddes med två provhus, ett i Kortedala 1956 och ett i 
Biskopsgården 1957. Dessa hade stålpelare och stålbalkar vilket var en teknik man satte stor tilltro till i 
skeppsbyggarstaden Göteborg. Att få tag på svetskunniga byggnadsarbetare visade sig dock vara svårt. 
Därtill blev måttnoggrannheten dålig och brandskyddsmålningen uppfattades som ett besvärande 
arbetsmoment. I de första seriebyggda elementhusen i Biskopsgården 1957-1959 valde man därför att 
gå över till betongpelare istället. Vid byggandet av ett bostadsområde i Tolered och vid uppförandet av 
Pennygången, vilka byggdes nästan parallellt, hade man vidareutvecklat systemet med en stomme av 
betongpelare och betongbalkar.  
 

Pennygången idag. 

Plan av typlägenhet (ovan) och hörnlägenhet (nedan). Ur 
”Arkitektur 1962:4”. 
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Mellanväggarna bestod av lättbetong och fasadelementen hade bröstningar av vitcementblandad 
betong. Fasadskivorna mellan fönstren utgjordes av, det vid tiden, nya materialet asbestcement. 
Asbestcementen blev vanligare som fasadmaterial i flerbostadshus under 1950- och 1960-talet och 
skivorna användes ofta under eller mellan fönstren med syftet att skapa markerade fönsterband. 
Materialet användes mycket vid denna tid i det regniga och blåsiga Göteborg och hälsoriskerna med 
husens klimatskydd kände man ännu inte till. Delar av bottenvåningarna samt portikerna kläddes med 
träpanel och i entrénischerna skall det ha suttit glaserade klinkerplattor. 
 

 
 
 

Byggnaderna var endast belägna på tre olika nivåer och skillnaderna togs upp med snedtak vilket också 
var att betrakta som en innovation. I övrigt uppfördes husen med flacka sadeltak. 
 

 
 
 
Arkitekturen fick sin karaktär av tekniken där långa rader av upprepade fönster var en konsekvens av 
elementbyggandet och de tunna och släta fasaderna var ett uttryck för skivmaterialet. En tydlig 
horisontell verkan skapades genom att dela in fasaden i fält, där fönsterbanden och den mörka 
asbestcementen kontrasterade mot de ljusa betongskivorna. 
 

 
 
 
 
Platsen för bostadsområdet utgjordes av ett högt beläget område med kuperad terräng. Bebyggelsen 
lades som en lång och låg, skyddande mur med utsikt mot väster, norr och öster. Innanför muren 

Lek på Pennygången en av de första vintrarna efter områdets uppförande. Ur 
”Arkitektur 1962:4”. 

Husen försågs med snedtak för att ta upp nivåskillnaderna. 

Göteborgsbostäders egen illustration över den konstruktion som användes vid uppförandet av Pennygången. Ur 
”Byggmästaren 1959:6”. 

Fasadskivor av vitcementblandad betong. Skivor av asbestcement mellan 
fönstren. 
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öppnade sig mindre gårdar mot söder. Genom att den samlade bebyggelsen förlades relativt 
koncentrerat behövdes endast en begränsad del av marken tas i anspråk varför en större del av 
områdets natur kunde bevaras.  Husen uppfördes i 3-4 våningar varav några, till följd av 
terränganpassningen, låg i kraftig suterräng.  
 

 
 

 
 
 
 
Husformerna hölls samman av en inre gångata mot vilken samtliga entréer vette. Gångatan utformades 
med mycket rymliga mått, lika Kungsportsavenyens bredd, och var formad i terassplan med murar.  
 
Markplaneringen var relativt dyr men möjliggjordes genom att gånggatan utfördes i samband med 
grundarbetena för att under arbetets gång kunna användas som arbetsplan för kranar samt transport- 
och upplagsplan för material. Monteringen av elementen gjordes med mobilkranar och man klarade sig 
också med få sprängningar trots den kuperade terrängen. Hjerténs elementbyggnadsprincip, som 
tidigare bara hade utprovats på slät mark, visade sig i och med Pennygången vara användbar även i svår 
terräng. 
 
I gånggatan förlades också flera friliggande tvättstugor som kombinerades med lekplatser, här skulle 
mödrarna kunna hålla uppsikt över barnen samtidigt som de tvättade. Området var också helt 
trafikdifferentierat med all trafik och parkeringar utanför bebyggelsen. Från parkeringsplatserna ledde 
framkörningsgator till gångportar i husen. 
 

 
 
 
 

Situationsplan för Pennygången. Ur ”Arkitektur 1962:4”. 

Byggnaderna utformades med en tydlig terränganpassning. Fasadritningar från 1960, White Arkitekter AB. 
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Pennygången – förändringar under årens lopp 

 
Från tiden för uppförandet fram till 1980-talet genomgick inte Pennygången några större förändringar. 
På 1980-talet var dock tanken att bostadshusen skulle genomgå en omfattande ombyggnad där bland 
annat hissar skulle installeras. Genom att bygga på husen med en våning såg man möjligheten till att 
kunna finansiera projektet. En provombyggnad i full skala genomfördes på Pennygången 36. Förutom 
att huset byggdes på med en våning så förändrades också fasaden. Fönstersättningen ändrades och 
fönstren och delar av fasadmaterialet byttes. Det tillkom även utanpåliggande balkonger och 
entrépartiet förändrades. Sammantaget så förändrades den ursprungliga karaktären avsevärt och det 
ombyggda partiet bröt kraftigt mot resten av husen i sin nya utformning. 
 

  
 
 
 

   
 
 
En total ombyggnad av hela bostadsområdet, med hiss och påbyggnad lika nummer 36, bedömdes dock 
som för dyr.  Lägenheterna uppfattades också som bra planerade och stora nog så förändringar av dem 
ansågs ej heller motiverande nog för att åtgärderna i sin helhet skulle genomdrivas.  
 
En genomgripande renovering med upprustning av fasader, portar och lägenheter genomfördes dock 
under följande årtionde. Arbetena utfördes under åren 1994-1995. I samband med renoveringen 
ersattes bland annat det befintliga yttertaket av korrugerad asbestcement med korrugerad plåt och 
skivorna av asbestcement mellan fönstren ersattes med skivor av slät aluminiumplåt i olika kulörer. 
Kulörerna återkom också i detaljeringar, bland annat i fönsterkarmar. De utåtgående treglasfönstren 

En av Pennygångens bostadslängor strax efter områdets uppförande. I förgrunden syns en av tvättstugorna. Ur 
”Arkitektur 1962:4”. 

Nummer 36 med påbyggd våning vilken skapade ett 
avbrott i den tidigare obrutna taklinjen. 

Plåtinklädd övre fasad. 

Utanpåliggande balkonger. 

Ombyggt entréparti. 
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byttes. Även entrépartierna renoverades, bland annat försågs de med kaklade partier i olika färger och 
entrédörrarna byttes ut mot aluminiumportar.  
 
Det nya fasadmaterialet i form av plåt innebar inte ett alltför stort avsteg från bostadshusens 
arkitektoniska uttryck men de olika kulörerna medförde att det enhetliga fasaduttrycket fick stryka på 
foten för en mer variationsrik karaktär. 
 
Ursprungligen var husen försedda med vita stuprör men huvuddelen av dessa har ersatts med svarta 
rör.  
 
Nedan illustreras de huvudsakliga förändringarna. 
 

 
 

 

Källor: Caldenby, Claes (1995) Pennygången 59/95 – En lång historia om en lagom ombyggnad, Falk, Rune, 
”Bostadsområde i Göteborg” i Arkitektur 1962:4, Göteborgs Stadsmuseum, Moderna planeringsunderlag (2014) 
Pennygången, Stadsplan för Järnbrott, Älvsborg och Rud i Göteborg 1959, Stadsplan för del av Järnbrott 1965, 
Bygglovshandlingar från Bygglovarkivet Göteborgs Stad. 

 

Beskrivning och karakterisering 

Miljö och bebyggelse 

 
Bostadsområdet Pennygången är beläget på en höjdplatå med Högsboleden i norr och ett grönområde 
kallat Fyrkgången i söder. Österut sluttar terrängen ned mot stadsdelen Högsbo och i väster återfinns 
en samling radhus. Söder om Fyrkgången ligger bostadsområdet Växelmyntsgatan, planlagt samtidigt 
som Pennygången. 
 
Terrängen är bergig och präglas av större och mindre höjdskillnader. Bebyggelsen är tydligt planerad 
efter de topografiska förhållandena och husen följer områdets höjdskillnader.  En mycket lång och 
förhållandevis låg huskropp sträcker sig utefter Växelmyntsgatan i väster, över den bergiga terrängen 
till Tolvskillingsgatan och Sjupundsgatan i öster. Det utsatta läget på höjdplatån påverkade husens 
utformning och placering där den yttre huslängan bildar som en vindskyddande mur i terrängen. Den 
något monumentala karaktären och slutenheten utåt mildras av längans mjuka anpassning till 
terrängens nivåkurvor. Söder om längan är fyra, kantiga och hästskoformade huskroppar placerade. 
 

 
 
 
 
Området är slutet mot norr och mer öppet mot söder. Genom den yttre murliknande huslängan når 
man endast den inre miljön via portiker i fasaden och så gott som samtliga entréer vetter mot den inre 

Del av stadsplan för del av stadsdelen Järnbrott.  

Fyrkgången 

Tolvskillingsgatan 

Växelmyntsgatan 

Sjupundsgatan 

Taktäckning med plåt 

Fasadskivor av plåt i olika kulörer 

Nya fönster 

Ny utformning av 
entrépartier 

Kaklade partier i olika 
kulörer 

Nya dörrar 

Svarta stuprör 
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gånggatan. Trots att området är mer öppet åt söder bidrar de hästskoformade husen till en viss 
slutenhet utåt och de verkar avgränsande gentemot miljön utanför bebyggelsen. 
 
Genom planens utformning skapas gårdsbildningar av varierande karaktär. Den omslutande muren 
bidrar till rumslighet och intimitet trots gårdens storlek. De hästskoformade huskropparna bildar 
mindre, tydligt avgränsade närgårdar mot söder. 
 
Gångpassager leder fotgängaren mellan och genom huskropparna. Den bergiga terrängen är ständigt 
närvarande och planteringar och gångvägar är anpassade efter de naturgivna förutsättningarna. 
Terrasseringarna och trapporna är många. På gårdarna återfinns bland annat lekplatser, grillplatser och 
bänkar vilket ytterligare bidrar till den intima atmosfären. Här finns också de friliggande tvättstugorna. 
 
Parkeringsområdena är förlagda på utsidan av bostadshusen, belägna i av naturen avgränsade ytor på 
stora delvis trädbevuxna områden. 
 
Området har sina rötter i efterkrigstidens planeringsideal med kringbyggda gårdar vilka skapade 
rumslighet och där man tillvaratog det befintliga landskapets karaktär. Liksom många av det sena 1950-
talets bostadsområden planerades det med fullt genomförd trafikseparering och med anlagda 
parkeringsytor. Bebyggelsen vittnar också om tidens strävan efter att rationalisera byggandet och 
utgörs av ett tidigt elementbygge som i mångt och mycket pekar mot arkitekturutvecklingen under 
1960- och 1970-talet. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mot norr avgränsar Högsboleden. 

Sjupundsgatan öster om Pennygången. På en höjdsträckning i söder tar bebyggelsen vid Växelmyntsgatan vid. 

I söder, mellan Växelmyntsgatans bostadsområde och Pennygången löper grönområdet Fyrkgången. Ett 
tidstypiskt drag hos efterkrigstidens bostadsområden är att ta vara på naturens kvaliteter vid planering. 
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I väster avgränsar Växelmyntsgatan. 

Den långa, murliknande, huskroppen verkar som vindskydd och omsluter den inre miljön. De långsträckta, enhetligt uppbyggda fasaderna medverkar till slutenhet utåt och siktlinjerna blir bitvis 
vidsträckta. 

Huskropparna är anpassade efter de topografiska förutsättningarna och ringlar sig nästintill fram i terrängen. 
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Mot söder är området inte lika slutet. Gångvägar leder in till de inre gårdarna. 

Huvuddelen av entréerna vetter in mot gården och den inre gångpassagen vilket bidrar till de inre fasadernas 
mer öppna karaktär. 

De omgivande huskropparna medverkar till de inre gårdarnas rumslighet och intima atmosfär. 

Utanför den inre gårdsmiljön återfinns de hästskoformade huskropparnas rumsligt avgränsade grönytor. 
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Inom området finns bänkar, grillplatser samt flera lekplatser. 

Siktlinjerna är på sina håll långa också i den inre gårdsmiljön. 

Även de friliggande tvättstugorna är anpassade efter terrängens växlingar. 

Naturen och berget är ständigt närvarande inom området och de många bergknallarna har tack vare 
bebyggelsens anpassning till topografin lämnats orörda. 
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Planteringarna är många och varierande och på flera håll anpassade efter topografin. 

Trappor leder fotgängaren över höjdskillnaderna i terrängen. 

Genom området löper gångvägar, de flesta asfalterade. 

De stora parkeringsytorna är förlagda utanför bostadsområdet. 
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Husen – material och detaljer 

 
Beskrivningen fokuserar på bostadshusens exteriör.  
 
Bebyggelsen i området utgörs av sammanbyggda lamellhus i tre till fyra våningar. Till följd av 
terränganpassningen ligger några av dem i kraftig suterräng. Husens nivåskillnader är upptagna med 
snedtak vilket skapar intrycket av en obruten taklinje trots byggnadernas olika höjd. Sadeltaken är 
flacka. 
 
Fasaderna är till karaktären enhetliga och likformade med en upprepande karaktär. De är uppbyggda i 
olika fält och material med fönsterband i jämn höjd vilket skapar en tydlig horisontell verkan. 
Fasadernas släta uttryck förstärks också av de indragna entrépartierna. Enhetligheten och 
likformigheten bryts till viss del upp av fasadernas olika kulörer, däribland blått, gult och grönt och till 
följd av entrépartiernas varierade utförande. 
 
Delar av sockeln har en fasad av formgjuten betong. Fasaderna är i övrigt klädda med skivor av 
vitcementblandad betong och plåtskivor. Det finns också putsade partier och avsnitt med träpanel i 
bottenvåningarna och i anslutning till portikerna. 
 
Pennygången 36 skiljer sig, till följd av ombyggnaden, avsevärt från husen i övrigt. 
                   

 
 

  
 
 

 
 

Fasaderna är släta och enhetligt uppbyggda med tydlig horisontell verkan. 

Några av husen ligger i kraftig suterräng. 

Lösningen med snedtak medverkar till upplevelsen av en obruten taklinje. 
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Inslagen av olika kulörer medverkar till upplevelsen av variation trots fasadernas i övrigt likformade uttryck. 

Indragen entré med port i aluminium och glas. Portiker i fasaden leder in till den inre gårdsmiljön. 

Puts. Formgjuten betong. 

Vitcementblandad betong. Plåt. 

Träpanel. 
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Kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter 
 
Avsnittet utgår från beskrivningen och karakteriseringen av området och syftar till att ringa in de 
egenskaper som bäst sammanfattar områdets och bebyggelsens karaktärsskapande kvaliteter.  
 

Miljö och bebyggelse 

Karakterisering och värdering 

Pennygången utgör ett bostadsområde som präglas av en inre intimitet och rumslighet i kontrast till en 
yttre slutenhet gentemot omgivningen. I söder är miljön något mer öppen. Den omslutande, 
murliknande byggnadskroppen erbjuder skydd i det utsatta läget på höjdplatån samtidigt som utsikten 
har kunnat tillvaratas. Intima, rumsligt avgränsade miljöer har kunnat skapas med hjälp av de 
sammanlänkade byggnadskropparnas placering och utformning. Miljön karaktäriseras också av en 
storskalighet utåt med den mycket långa, monumentalverkande byggnadskroppen samtidigt som en 
tydlig småskalighet återfinns i den inre miljön. 
 
Landskapet och de naturgivna förutsättningarna är en tydlig utgångspunkt i planeringen och 
formgivningen av bostadsområdet Pennygången. Det avspeglas inte minst i bebyggelsens anpassning 
till topografin och i gårdarnas uppbyggnad med terrasseringar och trappor. Sparad natur återfinns såväl 
inom som utanför husen och bergknallarna och de uppvuxna träden är många. 
 

Vädringslucka. 

Vissa av bostadslängorna är försedda med uteplatser. 

Pennygången 36 med påbyggd våning, utanpåliggande balkonger och annorlunda fönstersättning. 

Entrépartierna uppvisar variation i färgsättning och utförande. 
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Till karaktären hör området hemma i efterkrigstidens planeringsideal med kringbyggda gårdar vilka 
skapade rumslighet och där man tillvaratog det befintliga landskapets karaktär. Liksom många av det 
sena 1950-talets bostadsområden planerades det med fullt genomförd trafikseparering. 
 
Karaktärsskapande kulturhistoriska kvaliteter 
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av bostadsområdet Pennygångens kulturhistoriska 
kvaliteter och bör beaktas vid förändring och utveckling av bostadshusen samt vid förändring och 
utveckling av området. 
 
Plan  

 Tidstypisk plan 

 Sammanlänkade byggnadskroppar (långsträckt byggnadskropp och hästskoformer) 

 Kringbyggda gårdar med utpräglad inre rumslighet 

 Anpassning och tillvaratagande av naturen och topografin 

 Trafikseparering 
 
Bebyggelse 

 Tidstypiskt elementbygge med bibehållen helhetskaraktär  
 
Karaktärsskapande arkitektoniska kvaliteter 
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av bostadsområdet Pennygångens arkitektoniska 
kvaliteter och bör beaktas vid förändring och utveckling av bostadshusen samt vid förändring och 
utveckling av området. 
 
Natur och topografi 

 Bebyggelsens och miljöns anpassning till naturen och topografin 
 
Rumslighet och avgränsning 

 De omgivande, sammanlänkade byggnadskropparnas avgränsande och omslutande verkan 
gentemot den yttre miljön 

 De sammanlänkade byggnadskropparnas skapande av rumsligt avgränsade gårdsbildningar och 
grönytor 

 
Karaktärsskapande upplevelsemässiga kvaliteter 
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av bostadsområdet Pennygångens upplevelsemässiga 
kvaliteter och bör beaktas vid förändring och utveckling av bostadshusen samt vid förändring och 
utveckling av området. 
 
Natur och topografi 

 Bebyggelsens och miljöns anpassning till topografin 

 Tillvaratagen och sparad natur 
 
Slutenhet/öppenhet 

 Obruten, monumentalverkande och till karaktären sluten fasad i den långsträckta 
byggnadskroppen (åt norr, väster och öster) 

 Viss öppenhet mellan byggnadskropparna (åt söder) 

 Områdets slutenhet utåt och öppenhet inåt 

Storskalighet/småskalighet 

 Den långsträckta byggnadskroppens storskaliga karaktär gentemot den yttre miljön i kontrast till 
den inre miljöns småskalighet 

 
Rumslighet och avgränsning 

 De omgivande, sammanlänkade byggnadskropparnas avgränsande och omslutande verkan 
gentemot den yttre miljön 

 Utpräglad rumslighet och intimitet (i den inre miljöns gårdsbildningar samt i de hästskoformade 
byggnadskropparnas närgårdar) 

 

Byggnader 

Karakterisering och värdering 

 
Bostadshusen på Pennygången är ett för Göteborg tidstypiskt elementbygge av experimentkaraktär, 
uppfört i övergången mellan ett mer hantverksmässigt byggande och ett industrialiserat och 
rationaliserat byggande, vars motsvarigheter på övriga platser i staden har byggts om. Trots 
renoveringen i mitten av 1990-talet har husen på Pennygången bibehållit sin karaktär och den 
ursprungliga fasadutformningen är fortfarande upplevbar.  
 
Det industriella byggandets arkitektur avspeglas bland annat i bebyggelsens uniforma och upprepande 
utförande samt i de enhetligt uppbyggda fasaderna där olika material tillsammans med fönsterbanden 
ger en stark horisontell verkan. Även de flacka taken är tidstypiska men samtidigt återfinns i husen en 
anpassning efter de naturliga förutsättningarna vilket är mer sällsynt i den arkitektur som kom att 
prägla stora delar av det industriella och rationaliserade byggande som följde under nästkommande 
decennier. 
 
Ombyggnaden av Pennygången 36 har dock inneburit en kraftig förvanskning av det ursprungliga 
utseendet men då förändringen endast berör en liten del av bostadsbebyggelsen inverkar det i mindre 
grad på helhetskaraktären. Renoveringarna på 1990-talet har dock medfört en viss förvanskning av 
bostadshusen då förändringarna bland annat innebar att det likformade och enhetliga 
originalutförandet till viss del kom att präglas av en ökad betoning på variation och olikhet.  
 
Karaktärsskapande kulturhistoriska kvaliteter 
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av bostadshusens kulturhistoriska kvaliteter och bör 
beaktas vid förändring och utveckling av husen samt vid förändring och utveckling av området. 
 
Industrialiserat byggande 

 Tidstypiskt elementbygge 

 I huvudsak välbevarad ursprunglig karaktär 

 Byggnadernas form och ”lådliknande” karaktär 

 Byggnadernas enhetliga, likformade och upprepande karaktär (i huvudsak bevarad) 

 Släta fasader (förstärkt av indragna entréer) 

 Skivmaterial/element i fasader 

 Tydlig horisontell verkan i fasader 

 Fönsterband (fönsterrader i jämn höjd) 
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 Flacka tak 

 Obruten taklinje 
 

Karaktärsskapande arkitektoniska kvaliteter 
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av bostadshusens arkitektoniska kvaliteter och bör 
beaktas vid förändring och utveckling av husen samt vid förändring och utveckling av området. 
 
Natur och topografi 

 Byggnadernas terränganpassning 

 Snedtak för att bibehålla en obruten taklinje 
 
Karaktärsskapande upplevelsemässiga kvaliteter 
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av bostadshusens upplevelsemässiga kvaliteter och bör 
beaktas vid förändring och utveckling av husen samt vid förändring och utveckling av området. 
 
Natur och topografi 

 Byggnadernas terränganpassning 
 
Slutenhet/öppenhet 

 De yttre fasadernas slutna karaktär 

 De inre fasadernas öppna karaktär (entréer) 
 

Rekommendationer för bevarande och utveckling 
 
Nedan följer rekommendationer för hur identifierade kulturhistoriska, arkitektoniska och 
upplevelsemässiga kvaliteter bör beaktas vid förändring och utveckling av området och av bebyggelsen. 
Rekommendationerna är av övergripande karaktär. 
 
Rekommendationerna följer av beskrivningen samt karakteriseringen och värderingen av området och 
bebyggelsen. 
 

Miljö och bebyggelse 

 
Rekommendationer 

 Kringbyggda, rumsligt avgränsade gårdsbildningar bibehålls 

 Sammanlänkade byggnadskroppar bevaras i sina fulla längder 

 Områdets tydliga anpassning till topografin bibehålls 

 Områdets karaktär av slutenhet utåt och öppenhet inåt bibehålls 

 Områdets yttre storskaliga karaktär i kontrast till en inre småskalig karaktär bibehålls 

 Trafikseparering bibehålls 
 

 Eventuella förändringar och utveckling av området utförs med utgångspunkt i befintlig miljös 
karaktärsdrag och med hänsyn till befintlig bebyggelses karaktär 

 

Byggnader 

 
Rekommendationer 
Följande karaktärsdrag och detaljer bibehålls: 

 Byggnadernas ”lådliknande” form 

 Byggnadernas tydliga anpassning till topografin 

 Byggnadernas, enhetliga, likformade och upprepande karaktär 

 Släta fasader 

 Horisontell indelning av fasader  

 Indragna entréer 

 Fasader av skivmaterial 

 Fönstersättning med fönsterrader i jämn höjd 

 De yttre fasadernas slutna karaktär 

 De inre fasadernas öppna karaktär 

 Flacka tak/snedtak 

 Obruten taklinje 
 

 Renovering och ändringar genomförs med utgångspunkt i bostadshusens originalkaraktär 
 

 Åtgärder som syftar till att ge byggnaderna en mer variationsrik karaktär, såväl i detaljer som i 
helhet, bör helt undvikas 

 I samband med renovering och ändring bör målsättningen vara att återgå till ett utförande utan 
senare inslag av variation och olikhet 
 

  
 
 

 

Åtgärder, liknande de som genomfördes i samband med 1990-talets renovering, som är tänkta att ge husen på 
Pennygången en mer variationsrik karaktär bör undvikas. 

Förändringarna på Pennygången 36 utfördes i avsaknad av 
hänsyn till originalkaraktären och har inneburit en kraftig 
förvanskning av det ursprungliga utseendet. 
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