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        2013-01-25 

 
Antikvarisk beskrivning och bedömningsunderlag  
Utveckling av verksamheten vid restaurang Port Arthur mm  
Antikvarie Madelene Seberbrink 
 

 
Snedbild SBK 2010, vy från norr 

 
Bakgrund 
Uppdraget utgörs av en planförfrågan avseende planändring. Planen kommer i huvudsak att omfatta de 
två friställda byggnaderna utmed gamla Ceresgatan, idag restaurang Port Arthur samt det före detta 
Hamnarbetarkontoret. Uppdraget har varit att ta fram ett bedömningsunderlag som förtydligar platsens 
antikvariska förutsättningar.  
 
Juridik/Förutsättningar 
Syftet med gällande plan FIIa-3742 från 1990 är att bevara den äldre bebyggelsen på Lindholmen samt 
möjliggöra komplettering med nya bostadshus. Planbeskrivningen talar om det agrara Lindholmen samt 
dess bebyggelseutveckling i samband med varvsepoken. Planen understryker stadsdelens särpräglade 
identitet samt betydelsen av dess fortlevnad vid komplettering. I avsnittet ”riktlinjer för 
detaljutformningen” påtalas riksintressets betydelse samt att befintlig kulturhistorisk bebyggelse skall 
bevaras. Flera av husen hade vid perioden för detaljplanens utformning byggts om på ett varsamt sätt 
samt restaurerats. Vid ombyggnad av bostadshus som tidigare tilläggsisolerats, anger planen att nya 
insatser kräver en återgång till de traditionella träfasadernas gestaltning och karaktär. Den tillkommande 
bebyggelsen skall anpassas till befintlig, och de landskaps- och naturvärden som finns på platsen skall 
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beaktas. Detaljutformning av gator och gårdsutrymmen skall ägnas stor omsorg. Planen tydliggör att 
ambitionen för att bevaka Lindholmens kulturhistoriska värde är högt. 
 
Idag omfattas både restaurang Port Arthur och Hamnarbetarkontoret av skyddsbestämmelsen q1 vilken 
innebär att:   
 

”Byggnader får ej rivas. Vid utvändiga underhåll skall utförande beträffande utseende 
och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med originalutförande eller i ett 
utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Planlösning, inklusive trapphus skall 
i allt väsentligt bibehållas. Snickeridetaljer såsom socklar, taklister, dörrar, foder, trappor 
och skåpsinredning skall bibehållas i möjligast utsträckning”. 

 
 
Bebyggelsehistorik 

 
 
 
DET AGRARA LINDHOLMEN 
1200-1500-talet 
Området som idag representerar Lindholmen bestod under 1200-talet av en ö vars högsta punkt 
utgjordes av Slottsberget. Namnet Slottsberget användes för första gången vid en förhandling mellan 
nordiska kungar på 1250-talet. Utgrävningar genomförda under 1960-talet bekräftar att det under 1300-
talet skall ha legat en befäst borg eller ett slott högst uppe på Slottsberget.  
 
1500-1800-talet 
Lindholmen betecknas under denna period som ett strandområde. Jordbruket dominerade landskapet 
och försåg stadens invånare med mat. Marken kring Slottsberget och delar av det som skulle komma att 
benämnas Sannegården, var i kronans ägo och utnyttjades av flottans varv redan på 1500-talet. Under 
1600-talet skall här ha funnits en större gårdsanläggning som 1687 benämns som säteri. 1700-talet 
innebär en viss utflyttning då verksamheter som sillsalteri, kakelugnsfabrik, trankokeri, kimröksbruk 
inrättats. Lindholmens gård var bland de största och utgjorde en av de främsta arbetsgivarna med 20 
anställda. 1816 skall 160 personer funnits bosatta på Lindholmen.  
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INDUSTRIALISERING sätter prägel på BEBYGGELSEUTVECKLINGEN 
1840-1870-talet 
Det var under 1840 talet som industrialiseringen kom igång på allvar. 1843 fastställde staden en 
uppmuddringsplan, och området närmast vattnet utvecklades successivt till ett hårdgjort 
industrilandskap. 1854 etablerades Lindholmens varv vilket kom att generera många arbetsplatser. 
Mellan 1850 och 1870 ökade antalet arbetare vid varven från ca 50 till 350. Folkmängden på 
Lindholmen skall ha stigit från ca 100 till 1000 personer. Bostadsbristen tillsammans med trycket från 
varvet resulterade i att bönderna började sälja av sin mark vilket möjliggjorde för varvsarbetarna att 
uppföra egna bostadshus. Ett hundratal byggnader anlades i anslutning till arbetsplatsen, på och kring 
Slottsberget och Skateberget i nordlig riktning. Vid denna period var marken oreglerad, vilket bidrog till 
byggnadernas fria relation till varandra.  
 
1870-1900 
Lindholmens varv hade vid perioden utvecklats till ett av landets mest betydande. Antalet anställda vid 
varvet hade nu stigit till mellan 500-700. Bostadsbristen var stor likt de sanitära olägenheterna och 
preliminära planer formulerades vid sekelskiftet i syfte att strukturera bebyggelsen på Lindholmen. 
Planen antog aldrig formellt men bidrog till att flerfamiljshus uppfördes i prydliga rader i de centrala 
delarna av Lindholmen. 

 
”Åttamannahus” 1880-tal     ”Landshövdingehus” 1910-tal 
 
1900-1920 
Stadsdelen inkorporerades med staden Göteborg år 1909 vilket föranledde en rationalisering 
bostadsbyggandet, detta yttrar sig bland annat genom att Landshövdingehusen gör entré i området. 
Under perioden anlades järnvägen vilket gav anledning till att det smala vattendrag, som vid perioden 
fortfarande skilde ön åt från faslandet, lades igen. Lindholmen betraktades vid slutet av denna period 
som sp gott som utbyggt. I stadsdelen fanns vid tiden ca 130 bostadshus, ett 50-tal butiken och en 
mängd verksamheter mestadels av industrikaraktär. Det är under denna period som 
Hamnarbetarkontoret uppförs i nära anslutning till varvet. Strax intill uppförs kort därefter även café Port 
Arthur. 
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Foto 1938 K.W Gullers, vy från norr 
 
1920-1950 
Under 1920-talet skall Lindholmen ha huserat ca 4200 personer, och det var under denna epok som 
stadsdelen skall ha fungerat bäst i och med att det under denna period betraktades som fullt utbyggt. 
Bostadsbristen hade mättats och nödvändiga verksamheter och funktioner etablerats. Mängden 
invånare skall dock ha halverats fram till 1950-talets början.  
 
1950-1980 
Under 1950-talet expanderar varvet till ytan vilket innebär att delar av bostadsbebyggelsen rivs, framför 
allt på Skateberget. Det finns under perioden en tydlig konflikt mellan varvets intresse och 
bostadsområdena. Bostadsbeståndet varierande status gav upphov till flera rivningar i samband med 
utflyttningen under det sena 1960-talet. Ett starkt lokalt engagemang bidrog dock till att flera bostadshus 
restaurerades. De boende är under slutet av denna period dryga 600, och stadsdelen genomgår en 
regression då den levande bostadsmiljön successivt försvinner i samband med att varvens 
verksamheter så småningom upphör. 
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Förmansgatan 1960-tal, vy mot Plejadgatan 
 
1980- 
Varvets verksamhet längs norra älvstranden var i bruk fram till början 1980-talet och präglade 
stadsdelarna med sin levande arbetarkultur. Staden tog fasta på varvets nedläggning och 
bostadsbebyggelsen på Lindholmen kom att kompletteras under 1980-90-talen med ambitionen att 
respektera rådande bebyggelsestruktur, till viss del placering, volym och gestaltning. Riktlinjerna som 
formulerades i slutet av 1970-talet utgick från att den nytillkommande bostadsbebyggelsen skulle verka 
kompletterande, varför Lindholmen delvis har kvar sin gamla karaktär, både vad beträffar planstruktur 
och byggnadsbestånd. Flera byggnader bedömdes dock var i för dåligt skick för att kunna räddas. Ett 
40-tal av de ursprungliga 100 bostadshusen finns fortfarande kvar idag, detta tack vare det mycket 
starka lokalt engagemang. Äldre byggnader som på något sätt inrymt verksamheter knutna till varvet är 
dock mycket få. 
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Bebyggelsen ålder 
1970-tal 
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KARAKTERISERING av LINDHOLMENS fysiska byggnadsbestånd och 
bebyggelsemiljö  
Det råder ingen tvekan om att Lindholmens äldre bostadsbebyggelse präglats av varvets närvaro. 
Industrin har givit upphov till bebyggelseutvecklingen vilken också utformats utefter samtida behov. Vid 
sidan av verksamheterna har bostadsbristen och böndernas upplåtelse av mark genererat en lokal 
byggnadskultur med en tydlig särart. Specifikt för lindholmsbebyggelsen är den småskaliga omsorgen, 
vilket genomsyrar utformningen av gårdsmiljöerna, gatorna och gestaltningen. Berättelsen är delvis 
läsbar genom arkitekturen och dess detaljrika och skiftande utförande, vilket är ett resultat som 
självbyggnadskulturen framkallat. Samtida förhållanden har skapat en unicitet vilket illustreras genom 
att varje byggnad utgör en individ, och samtidigt i nära samspel med sina grannar tack vare en 
gemensam grammatik.  
 
Det äldre byggnadsbeståndets tillkomstår varierar, men rör sig i dessa delar i huvudsak kring 1870-
1920-tal. Det tidiga 1900-talets bostadsbebyggelse är sprungen ur en närbesläktad byggnadskultur och 
utifrån snarlika förutsättningar som det sena 1800-talets, vilket innebär att bebyggelsen som helhet bär 
en gemensam grammatik och estetik vilket också tydligt kan avläsas genom gemensamma nämnare 
som skala, formspråk i detaljutförandet och materialitet. 
 
I korsningen Förmansgatan/Plejadgatan i den sydöstra delen av Lindholmen syns ett återstående 
exempel på hur bostäder vuxit jämte verksamheten. För övrigt finns få representanter av äldre direkt 
verksamhetsanknutna byggnader integrerade i eller jämte bostadskvarteren. Avsaknaden har inneburit 
en viss kunskapsförlust som delvis begränsar förståelsen och upplevelsen av Lindholmen som ett 
industrisamhälle där verksamheter och bostäder legat sida vid sida.  
 
De verksamhetsanknutna byggnaderna manifesteras genom att skilja sig från bostadsbebyggelsen i 
volym och skala, men kanske framför allt arkitektoniskt genom formspråk och materialitet. Utvecklingen 
av bostadsbebyggelsen från 1870-talet och fram till 1900-talets börja dominerades av självbyggeri, i en 
struktur som förhållit sig till topografin och landskapets förutsättningar. Verksamheterna tog sig ton 
genom att ta för sig av landskapet och forma det utifrån behov, något som delvis avspeglar sig i de 
verksamhetsrelaterade byggnadernas utstickande formspråk. 
Hamnarbetarkontoret på Lindholmens nordvästra sida står som en ensam solitär, omgiven av 
bostadsbebyggelse från ungefär samma period, men med ett helt annat uttryck. 
 
Det sena 1800-talets oreglerade struktur finns delvis representerad på slottsberget, och syns i enstaka 
exemplar i Lindholmens centrala delar, men framför allt i de nordvästra delarna av Lindholmen. Den 
reglerade planstrukturen breder ut sig likt en platå, och har låtit den oreglerade bebyggelsen dala ner för 
det som topografisk avgränsar Lindholmens centrala delar. Det är i anslutning till dessa områden som 
varvets verksamheter inrymts. Utifrån pressade av varvets efterfrågan på mark. 
 
1900-talets föreslagna stadsplan genererade en kvartersstruktur som fortfarande är tydligt avläsbar. 
Detta har resulterat i friställda, i huvudsak flerfamiljshus, bland annat de så karakteristiska 
”åttamannahusen”. Initiativet från varvet och arbetarna präglar fortfarande Lindholmens kärna, trots att 
varvets funktion och anläggningar idag saknas. Den sociala kulturen har avtagit vilket påverkat hur 
stadsdelen används. Landskapet, planstrukturen och arkitekturen utgör berättelsen om den industriepok 
som idag inte längre finns fysiskt representerad i form av verkstäder, lager och dylikt. 
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Riksintresset Lindholmen 
 MOTIVERING 
”Lindholmen är en unik kulturmiljö av stort värde från byggnads-, social- och industrihistorisk synpunkt. 
Bostadsområdet har särskilt intresse genom att det vuxit fram i direkt anknytning till varvet, delvis genom 
självbyggeri utan egentlig överordnad planering. Karakteristiskt för området är direktkontakten med älven, den i 
huvudsak regelbundna men genomgående glesa husgrupperingen, förträdgårdarna och de varierande 
hustyperna. Utvecklingen före varvets tid kan utläsas i dagens stadslandskap. Slottsberget markerar läget för den 
medeltida borgen. Lindholmsvägen är en utbyggnad av den gamla väg som ledde till det nu rivna Lindholmens 
Säteri. Lindholmens Herrgård – manbyggnad och trädgård – är bevarad. Torrdockan från 1875 med sina 
utvidgningar är en symbol för den tidiga varvsverksamheten och illustrerar utvecklingen inom varvet. Den visar 
också genom sitt läge – insprängd mellan de bebyggda bergen – hur nära arbetsplatser och bostäder varit 
integrerade på Lindholmen” 
 
EGENSKAPER SOM KONSTITUERAR RIKSINTRESSET 
Planstrukturen präglas av områdets oreglerade förflutna där stor del av bebyggelsen står friställd och 
oreglerad, medan kärnan utgörs av en struktur med ett repetitiv och återkommande mönster vad 
beträffar placering av fristående byggnader omgivna med grönska och förträdgårdar mot gatan. Dessa 
är några av de karaktärsdrag och kvaliteter som riksintresset avser bevara och förvalta.  
 
Området präglas än idag av den karaktär som i huvudsak representeras av sekelskiftet 18-1900 
självbyggnadskultur, både vad beträffar arkitekturen och planstrukturen. Den äldre bebyggelsen utgörs 
till största del av fristående trähus om två till tre våningar. För tiden gestaltade något enklare i sin 
karaktär, något som idag tvärtom upplevs rymma mycket höga kvalitéer, både vad beträffar material och 
detaljrikedom. 
 
Byggnadsbeståndet från perioden har ett socialhistoriskt värde då det genom sin oförvanskade karaktär 
och uttryck förmedlar samtidens byggnadsskick och arkitektoniska ideal, men framför allt arbetarnas 
levnadsförhållanden, vilka stod för kulturen på Lindholmen. Det finns ett kulturhistoriskt värde i att 
bevara och förädla dessa uttryck och karaktärsdrag i syfte att erbjuda varje människa att på egen hand 
skapa sig en egen upplevelse av livet på Lindholmen.  
 

Vy från öster, Lindholmen 1934 
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Lindholmen 1901, markeringen motsvarar den ungefärliga platsen för utredningsområdets kärna 
 

 
Ortofoto SBK 2012 
 
Ortofotot visar närmast på Lindholmens samtida bebyggelsestruktur. Kartan från 1901 visar den 
föreslagna reglerade planstrukturen, jämte den oreglerade bebyggelsen före år 1900. Tydligt blir att 
bostadsbebyggelsen vi ser idag till största delen bibehållit sin friställda struktur präglad av det sena 
1800-talets ambitioner tillsammans med 1900-talets planförslag – även vid kompletteringar av området. 
Detta är ett karaktärsskapande drag som även utgör föremål för riksintresset, då det så tydligt hänger 
ihop med självbyggarkulturen enligt samtidens ideal. Mellanrummet har betydelse för upplevelsen, och 
berättelsen av den äldre byggnadskultur som format Lindholmen. Tydligt blir även att den äldre 
ostrukturerade byggnadsplaceringen inte längre finns starkt representerad på centrala Lindholmen, likt 
ovan äldre kartmaterial visar. Den fria strukturen kan idag bäst läsas uppe på slottsberget söder om 
utsnitten. De markerade partierna utgör resterna från det äldre ostrukturerade bebyggelsemönster som 
fått ligga kvar. Ett kreativt kluster har friställts, i det nordvästra hörnet av centrala Lindholmen, från den 
mer planerade ordningen som inrättades under 1900-talets början. 
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Vy från Miraallén mot Arbetaregatan 

 
Plats och byggnadsbeskrivning  
STADSRUMMET 
Vyn från Gamla Ceresgatan visar tydligt det unika sammanhang som byggnaderna Port Arthur och 
Hamnarbetarkontoret tillsammans med de bakomliggande äldre bostadshusen utgör. De representerar 
en rest av det äldre Lindholmen, både vad beträffar planstruktur och arkitektonisk representation. Här 
blottas ett utsnitt av den äldre strukturen i Lindholmens utkant och uppmanar till nyfikenhet. Det ovan 
återgivna perspektivet stimulerar förnimmelsen om den äldre arbetarsatsdelen Lindholmen, och dess 
verksamhet.  
 
Variationen i byggnadernas placering i förhållande till varandra, dess olika höjd och arkitektoniska 
uttryck fångar besökarens uppmärksamhet som tvingas fundera på varför det ser ut som det gör. Lyfter 
man blicken något syns snart samtidens representanter som gör ett tydligt avtryck dess planmässiga 
och arkitektoniska förhållningssätt till trots. Lyfter man blicken mot öster eller väster blir man snabbt 
varse samtidens storskaliga representanter som företräds av andra ideal. Hårdgjorda ytor skiljer 
bebyggelsen vid Lindholmsbergets fot från bebyggelsen längs Miraallén, och det blir tydligt att de 
numera utgör två skilda sammanhang. Den nytillkomna bebyggelsen västerut gör anspråk på kajerna 
likt varvet en gång gjort. 
  

 
 

Yngre bostadshus 
Äldre bostadshus 
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Fasad mot Gamla Ceresgatan 1970              Fasad mot Gamla Ceresgatan 2012 
 
PORT ARTHUR  
Byggnaden uppfördes som ölkafé där arbetarna trängdes på väg från och till det hårda arbetet vid 
varvet och till sjöss. Caféet skall ha utgjort en central samlingspunkt och burit en viktig funktion för det 
sociala livet på Lindholmen. 
 
ÄLDRE 
Byggnaden skall ha uppförts år 1919, i en våning, ursprungligen i en mindre rektangulär volym, på en 
naturstensockel med en centralt placerad murstock. Volymen skall ha ökat något genom åren. Det 
valmade sadeltaket skall ha burit ett enkupigt taktegel, samt en till synes enkel mörkt kolorerad stående 
locklistpanel. De rektangulära parfönstren bar vita fönsterkarmar, som delades av en mörk tvärpost, 
med innanförliggande spröjs. En enkel stentrappa ledde upp till den pardörrs-försedda porten, även den 
av enklare karaktär, återhållsamt dekorerad med två högt sittande fönster försedda med profilerade 
listverk. En takkupa ovan porten markerar byggnadskroppens centralt styrda symmetri.  Fönstren 
tillsammans med portens utformning påtalar dess tillkomstperiod. Enkelheten påtalar självbyggeri med 
småskalig omsorg, vilken anslöt väl till angränsande bostadsbebyggelse. 
 
YNGRE 
Byggnaden skall ha eldhärjads vid upprepade tillfällen vilket har resulterat i dagens rekonstruktion, 
färdigställd under slutet av 1990-talet. Byggnadskroppen utgår från den ursprungliga rektangulära 
formen och skalan, men även i gestaltningen. De arkitektoniska elementen är till mångt och mycket de 
samma, bortsett från att byggnaden svällt i syfte att tillgodose verksamheten behov, vilket kompletterat 
byggnaden med en verandaliknande påbyggnad åt öster mot Arbetaregatan. Byggnaden är uppförd på 
en gjuten bottenplatta som slätputsat. Trappan, som leder upp till entrén, är av trä med handledare på 
ömse sidor. Locklistpanelen är målad i en djup röd ton och fönsterfodren samt dörrfoder har erhållit en 
klar grön färg. Spröjsen tillsammans med dubbeldörren är målade i en djup senapsgul kulör. Taket är 
belagt med enkupigt lertegel.  

 

 
Fasad mot Gamla Ceresgatan respektive Arbetaregatan 
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Fasad mot Gamla Ceresgatan                                                
 
HAMNARBETARKONTORET  
Byggnaden uppfördes år 1915 i syfte att verka som kontor och väntrum för hamn och varvsarbetarna 
som kom dagligen för att tilldelas sina uppdrag, samt i slutet av dagen för att hämta sina löner.  
Strategiskt placerad nära Sannegårdshamnen och varvets verksamheter, samtidigt i nära anslutning till 
bostäderna.  
 
Byggnaden är uppförd i sten om en våning, med slätputsad sockel, och bär ett valmat sadeltak klätt 
med enkupigt rött lertegel. Fasaderna är putsade med en ljus, närmast vit, spritputs och de stora 
flerluftsfönstrens ramverk bär en ljus kallgrön färg. Fönsterramarna är tunna och sirligt profilerade. 
Entréporten i lackat massivt trä är centralt placerad mellan de två fönsterpartierna. En anspråkslös 
stentrappa leder upp till den dubbeldörrförsedda porten som har smyckats med speglar och krönts med 
ett skärmtak buret av en profilerad grönmålad träkonstruktion. På skärmtaket kan man läsa ”Svenska 
hamnarbetarförbundet avd 4” vars verksamhet senast inrymt lokalerna.  
Fasaden har en klassicerande gestaltning som kommer till uttryck genom de i fasaden försjunkna 
partierna som framkallar en mycket subtil pelarrad. Influenserna går även att läsa på byggnadens gavlar 
som ägnats samma omsorg, samt i snickeridetaljers utformning, utvändigt såväl som invändigt. 
Byggnaden skiljer sig tydligt från omgivande bebyggelse genom sin i sammanhanget mer 
genomarbetade arkitektoniska gestaltning, både vad beträffar form och materialval men även kulör.  
 
1948 kompletteras byggnaden på baksidan med en enkel fortsättning av takfallet, med ett uttryck troget 
huvudbyggnaden. Under 1950-talet tillkom en enplansbyggnad på baksidan mycket enkel gestaltad 
utifrån ett samtida formspråk. Senare tillkomna utbyggnader har förhållit sig till den ursprungliga 
gestaltningen i materialverkan samt kulör, och underställt sig befintlig byggnaden genom ett 
återhållsamt formspråk. Påbyggnaderna har resulterat i ett trångt gårdsutrymme och en minskad 
grönyta i en redan forcerad bebyggelsestruktur. 
 
 
 

Fasad mot Miragatan                                   Fasad mot baksida och gården 

1948 1954 

1915 

1954 

1948 

1915 
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Plan av ursprungsbyggnaden 
1915 
 
 

Invändigt har byggnaden förändrats kraftigt genom åren. Värdefulla snickeridetajer och ytskikt har rivits i 
samband med om och tillbyggnader, vilket innebär att karaktären och upplevelsen av rummet avsevärt 
har förändrats. Den ursprungliga planlösningen är dock bevarad vilket gör att berättelsen om 
byggnadens funktion fortfarande är läsbar, något som bör beaktas vid bygglov. Detta yttrar sig genom 
den stora öppna salen, i kontrast till det lilla förmanskontoret i byggnadens nordvästra hörn.  
 
Det var i den stora salen som arbetarna satt uppradade på bänkar, eller stod i väntan på att bli 
uppropade av förmannen. Arbetaren gick då fram till förmanskontoret och blev tilldelad ett uppdrag eller 
fick sin lön utbetald för utfört arbete. Kommunikationen skedde genom mindre stäng- och öppningsbara 
luckor. Det skall ha varit nödvändigt att inrymma ett slutet kontor då missnöjet från arbetarna vid tillfällen 
slutat i handgemäng. 
 

 
Detalj av fast interiör, förmanskontoret och de luckor ur vilka arbetarna fick sina löner tilldelade 
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Hur riksintresset kommer till uttryck på platsen 
Planstrukturen, små volymer, fristående enheter, grönskan, mellanrummet, materialverkan i byggnader 
och på gatan, byggnadstekniken, den småskaliga omsorgen, detaljrikedomen och variationen utgör 
viktiga egenskaper, som är direkt knutna till riksintresset. 
 
 

• Vyn från Gamla Ceresgatan visar tydligt det unika sammanhang som byggnaderna Port Arthur 
och Hamnarbetarkontoret tillsammans med de bakomliggande äldre bostadshusen utgör. De 
representerar en rest av det äldre Lindholmen, både vad beträffar planstruktur och arkitektonisk 
representation. Här blottas ett utsnitt av den äldre strukturen i Lindholmens utkant och 
uppmanar till nyfikenhet. 
 

• Vår samtida bebyggelseutveckling har skyndat fram ett sammanhang som representerar en 
annan tid och kultur som ännu inte har förankrats på platsen, vilket gör det äldre klustret mycket 
viktigt i sammanhanget. Det representerar en epok vars upphov inte längre finns att läsa. 
Intressant är även att detta är en av de få återstående platser på Lindholmen som visar 
verksamheternas nära relation till bostadsbebyggelsen.  
 

• Hamnarbetarkontoret med sin något mer prominenta arkitektur, skiljer sig från bakom- och 
intilliggande bebyggelse, dess samtida tillblivelse till trots. Ett sätt att särskilja 
hamnarbetarkontorets betydelse i det lilla industrisamhället är genom att låta arkitekturen 
påvisa dess status. Port Arthur, som burit en viktig funktion för industrisamhället Lindholmen 
genom dess sociala funktion, ligger placerat intill kontoret till vilket arbetarna gick för att få reda 
på sina uppdrag och få lön. De ligger tätt placerade och utgör exempel på sina raka motsatser, 
arkitektoniskt såväl som funktionellt. 

 
• Lindholmens egenart består delvis i de små volymerna, vilket är ett resultat av självbyggeriet, 

samt den upplevda hanverksmässigheten, vilket är ett resultat av hög materialverkan. Detta har 
i sin tur resulterat i upplevelsen av den småskaliga omsorgen i detaljutförandet vilket i sin tur lett 
till intressanta och karaktärsskapande fasader, motiv, fönsteromfattningar, portar, farstukvistar 
mm. 

 
• Sammanhanget och platsens kontinuitet i form av verksamheter som Port Arthurs är i 

sammanhanget oerhört viktig, särskilt då autenticiteten och materialiteten inte längre finns 
representerad, däremot utgör en rekonstruktion förutsättningarna för att historien skall ha 
möjlighet att leva vidare. 

 
• Hamnarbetarkontoret i sin gestalt förtäljer historien om verksamheternas nära relation till 

bostadsbebyggelsen, hur bebyggelsen växte snabbt och tätt under en intensiv period. 
Arkitekturen bryter mot omgivande och tar ställning genom att skilja sig från mängden. 

 
• Självbyggartraditionen har sedan 1800-talets mitt varit mycket starkt rotad, vilket tack vare 

1970-talets lokala engagemang, trots massiva stadsdelsomvandlingar, fått leva vidare. Det nya 
Lindholmen möter det nya i ett kluster som representerar en bebyggelsestruktur och 
byggnadstradition som präglat stadsdelen sedan slutet av 1800-talet. 
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Förslag på skyddsbestämmelser 
Värdefull miljö. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart. 
Och så en mer specifik f – bestämmelse på d? 
 
HAMNARBETARKONTORET 
q 1 Särskild värdefull byggnad som omfattas av av 8 kap. 13§ PBL. Byggnaden får inte rivas. 
 
(8. 13§ = ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas”) 
 
q 2 Vid utvändiga underhållsarbeten skall utförande beträffande utseende och kvalitet väljas i 
överensstämmelse med originalutförande, eller i ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. 
Invändigt skall ursprungliga snickeridetaljer så som lister, dörrar och dörrfoder, fönster och 
fönsteromfattningar samt fast inredning bevaras. 
 
PORT ARTHUR 
q 1 Särskild värdefull byggnad som omfattas av av 8 kap. 13§ PBL. Byggnaden får inte rivas. 
 
k 1 Underhåll av byggnaden skall anpassas till dess arkitektoniska särart så att dess miljöskapande 
värde inte förvanskas. Ändring av byggnaden får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till 
omgivningen. 
 
ADMINISTRATIVA BESÄMMELSER 
Utökad bygglovplikt gäller ändring och underhåll och ändring av exteriörer som omfattas av särskilda 
skydds och varsamhetsbestämmelser. Vid åtgärder som berör skydds- och varsamhetsbestämmelser 
ska antikvarisk sakkunnig medverka. 
 


