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Fridkulla fabrikers byggnad 
 

Fabriksbyggnaden i korsningen Mölndalsvägen och Nordgårdsgatan är uppförd till konfek-

tionsföretaget Fridkulla Fabriker AB efter ritningar av civilingenjör Carl Fritzén 1932, vilken 

även har ritat kontors- och fabriksbyggnaden till Gårda Fabriker AB 1937 som är upptagen i 

Göteborgs bevarandeprogram. Byggnadens exteriör är förhållandevis välbevarad, till skillnad 

från interiören som omvandlats till kontorsutrymmen där de tidigare öppna planlösningarna 

kan avläsas genom de bärpelare som i många fall står mitt i rummen. 

 

Byggnaden utgörs av en pelar/balk-konstruktion i betong och har av okänd anledning en något 

förskjuten planform, och där den inre gaveln företer en baksideskaraktär utan de övriga sidor-

nas kraftiga takutsprång och mer genomarbetade utformning med stora spröjsade fönsteröpp-

ningar för tillräckligt ljusintag till verksamhetshallarna. Arkitektoniskt präglas volymen av 

tyngd och ett sammanhållande repetitivt lugn med sina jämnt fördelade fönsteröppningar. 

 

 

            
 

Spröjsningen och de jämnt fördelade håltagningarna ger byggnaden en okonstlad massivitet 

som förstärks av fogningens grå- till rosabruna infärgning tillsammans med den kraftfulla 

sockelns mäktiga stenskivor, som mot Mölndalsvägen vidareförs genom en fint artikulerad 

stenomfattning kring den idag igensatta entrén med sin ovanförliggande stenplatta som för-

modligen burit företagets emblem / namn. Entrémotivets effektfulla inramning ger en över-

raskande kontrast mot byggnadens sparsmakade artikuleringar förövrigt, vilket därmed också 

ger ingången från gatusidan en tydlig representativ karaktär. 

 

         



 

Vidare observeras murverkets rustikt hantverksmässig karaktär som ger den sammanhållna 

volymen en övertygande materialitet där murverket som sådant blir till det samlade uttryckets 

huvudmotiv. På detaljnivå observeras också fönsteromfattningarnas och den kraftiga sten-

sockeln sobra reliefverkan och det kraftiga taksprånget som ger byggnaden en övertygande 

vertikal avslutning. 

  

 

       
 

Förövrigt, och av betydelse för fasadens berättelse om den ursprungliga verksamheten, är 

baksidans inlastningskaj och alla de igenmurade öppningarna utmed stensockeln runt hela 

byggnaden. Mot gårdssidan observeras också den tillförda handikapprampen, som med sin 

enkla och råa betongkonstruktion ansluter väl till fasadens pragmatiska karaktär och tyngd. 

 

    
 

 

 

 


