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”1800-talshuset” 
Trevåningshus med kringbyggd gård. Fasader av gult tegel 
vindsvåning har vägglivet mot gården förhöjts och en glasad
Bottenvåningen är delvis omgjord och slätputsad. Byggnaden inrymmer ida
verksamhetsytor i bottenvåningen och kontor på ovanstående våningar. 
 

Byggnaden som ingår som en del av kvarteret Göta Kanal står idag som ensam representant av en 
svunnen tid. Under 1600- talet präglades stadsdelen Nordstaden av en lägre skala som i huvudsak 
utgjordes av bebyggelse i trä, med undantag för enstaka 
Stadsdelens verksamheter var till stor del knutna til
Stora Hamnkanalen och runt Gustav Adolfs torg planerades under 1700

bebyggdes av stadens mer inflyte
staden. Även den äldre staden utvecklades genom att 
bostadshus i sten, ofta med utåtriktade verksamheter i bottenvåningen,
stadsdelen Nordstaden fram till mitten 
stenhusarkitektur. Stadsdelens centrala läge 
Denna skulle i sin tur resultera i att stora delar av 1800

Bebyggelsen har fortsatt att utvecklas successivt vilket
historiska dimensioner. De stora 
vilket även ställt stora krav invändig
fortfarande vittnar om den äldre kvartersstrukturen bör därför vidmakthållas.

                                                                                          

Trevåningshus med kringbyggd gård. Fasader av gult tegel med putsdekor. Vid inredning av 
ot gården förhöjts och en glasad kupa tillkommit i hörnet mot gatan. 

omgjord och slätputsad. Byggnaden inrymmer idag restaurang
verksamhetsytor i bottenvåningen och kontor på ovanstående våningar.  

Byggnaden som ingår som en del av kvarteret Göta Kanal står idag som ensam representant av en 
präglades stadsdelen Nordstaden av en lägre skala som i huvudsak 

med undantag för enstaka stenhus exempelvis kvarteret Kronhuset
Stadsdelens verksamheter var till stor del knutna till hamnens verksamhet. Kvarteren 

stav Adolfs torg planerades under 1700-talet med 

bebyggdes av stadens mer inflytelserika borgare. Under det sena 1800-talet växte och förändrades 
re staden utvecklades genom att många hus byttes ut till förmån för större 

, ofta med utåtriktade verksamheter i bottenvåningen, vilket resulterade 
Nordstaden fram till mitten av 1900-talet till stor del präglades av 1800

ktur. Stadsdelens centrala läge föranledde 1960-talets större stadsdelsomvandling. 
att stora delar av 1800-talets stenhusbebyggelse raderades

Bebyggelsen har fortsatt att utvecklas successivt vilket har resulterat i en stadsdel präglad av flera 
De stora förändringarna har även inneburit att verksamheterna förändrats 

ställt stora krav invändig, samt mot gårdarna. Få orörda gårdar återstår, och de gårdar som 
re kvartersstrukturen bör därför vidmakthållas. 

                                                                                          Torggatan 1928, vy från Gustaf Adolfs Torg
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Klädpressaregatan 1 – Torggatan 4                                                                  Ur Bygglovarkivet 1857 
 
BYGGNADSHISTORIK 
Uppfört efter ritningar av arkitekt F Heilborn på uppmaning av grosshandlare C O Wihjkander och 

löjtnant I A Wijkander år 1857. Byggnaden är ursprungligen uppförd som bostadshus med 6-
rumslägenheter i två våningar samt butiker i bottenvåningen. 1850-talet präglas hårt av 
nyrenässansen som var en historiserande stilriktning inom arkitekturen och konsthantverket. Under 
perioden fångades former och motiv från renässansen upp. Kännetecken som återses i fasaden bland 
annat genom putsade ornament kring fönster, dekor längs takgesims, samt som horisontalt löpande 
våningsavdelande gördelgesimser mm. Vid 1800-talets andra hälft var fasaddekoren en i det 

närmaste en katalogvara vilket ledde till att fasader kunder smyckas mycket rikt.  I detta fall har 
kontrastverkan mellan mur och puts tagit sig större utrymme, något som idag identifierats som typiska 
influenser framför allt från den tyska nyrenässansen. Bottenvåningen, som skall ha burit ett mer 
signifikativt uttryck än det som återfinns idag vilket innebär att delar av berättelsen om arkitektens 
ursprungliga ambitioner inte kan avläsas. 

Torggatan 4                        Ur Bygglovarkivet 1900 
 
År 1900 lämnades ett ärende in till byggnadsnämnden med uppdrag att omvandla den till synes slutna 
bottenvåningen till en våning som erbjöd större skyltfönster i en del av fasaden. Det första förslaget 
innebar ett mindre ingrepp. 
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Klädpressaregatan 1 – Torggatan 4                                   Ur Bygglovarkivet 1910 

 
1910-talets strävan mot en mer utåtriktad annonsering mot gaturummet är inte mycket olik samtidens 
strävan om en större marknadsförbar yta. Att glasa upp bottenvåningarnas butiksfasader låg i tiden. 
Samtidigt erhöll bottenvåningen ett mer avskalat uttryck, något som ses som en reaktion mot de 
återblickande historiserande stilarna. I detta fall har fasaden med största sannolikhet slätputsats, 

hörnentréns nedgång till källarvåning sats igen, och portar och fönsterramar delvis bytts ut. I samband 
med att skyltfönstren tillkom förminskades även källarens fönster. Fönstren kom troligtvis att erhålla en 
tunnare listverkan, som till det närmaste uteslöt spröjs med undantag för vertikala spröjsar i 
överstycket till förmån för den stora glasade ytan. Det tidigare pråliga, smyckade yttre har i samband 
med ombyggnaden på 1910-talet, skalats till ett mer gracilt och klassiserande uttryck. 
 

 1927 förändrades alla våningar invändigt då man inredde för kontor samt mindre bostadslägenheter.  
 
1944 inreddes vinden med kontor, lager och syateljé. Detta resulterade i att takfallet mot gården 
höjdes och kompletterades med mindre fönster mot gården. 
 

1995 inryms kontor i del av tidigare butiksyta i bottenplanet, och fasaden mot Torggatan samt gården 
erhåller nya fönsterkarmar. Det nya tillskottet skiljer sig i utförande och material såväl som i kvalitet, 
från övriga fönstrens detaljbearbetning och utförande. Bottenvåningens fasad skall enligt uppgift även 
målats om till lika befintligt vid utförandet. 
 
1996 genomfördes en större renovering som innefattade ny vindsinredning, modernisering av 

gårdsinteriören och hissinstallation. Även trapphusen anpassas vid ombyggnaden. Gården erhåller en 
ny entré med ett kompletterande skärmtak i glas. I samband med ombyggnaden togs troligtvis även 
en takkupa upp mot gatan. 
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1910-tal, vy från Klädpressaregatan mot                 1960-tal, vy från Torggatan mot Gustaf Adolfs Torg 
Östra Hamngatan 
 
 
BYGGNADSBESKRIVNING 

Den del av byggnaden som annonseras mot Klädpressaregatan samt Torggatan ger idag ett 
diversifierat uttryck som bottnar i 1850-tal, samtidigt som byggnadens bottenvåning, i huvudsak 
påtalar en annan epok.  
 
Takutsprånget formerar sig likt en jonisk kolonuppställning. Med en slät rännlist ovanpå en diskret 

profilerad gesims, artikuleras en kraftig modiljong i formen av ett tandsnitt. Dekoren smiter åt fasaden 
vid modiljongens mjukt välvada avslut genom en organiskt smyckad kyma som löper likt en horisontell 
bård utmed fasadlivet. Sammanfattningsvis ett rik och välarbetat takutsprång som bär många 
tidsenliga ornament.  
 

Fasaden mot gatan bär ett gulbränt tegel murat i kryssförband. Bruket mellan stenarna har samma 
kulör som stenen och artikuleras inte, detta innebär att kryssförbandet inte uppfattas tydligt, utan antar 
en något tillbakadragen gestalt. Teglets grova obehandlade yta utgör en kraftig kontrast i förhållande 
till de två övre våningarnas fönsteromfattningar.  
 



 

Fasad mot Klädpressaregatan, andra sam
 
Även fönsteromfattningarna antar ett klassiserande yttryck, kring fönstren är det den toskanska 
ordningen som dominerar. Överstyckena, även kallade entablement, bär den typiska uppställningen 
av en toskansk ordning, slätstruken i förhåll
Gemensamt är att fasddekoren bär klassiserande element. Den till synes släta frisen bär en sirligt 

artikulerad kornisch. De släta ljust gulbemålade fönsteromfattningarna löper vertikalt längs fönstret
högställda rektangulära form. Listverkan upplevs genom fönsteromfattningens enkla förskjutningar. 
Det övre planets fönsteromfattningar avslutas med en profilerad list, inte olik den som återfinns i det 
översta ramverket, stött av mindre,
fönsterbrädor är idag klädda med en skyddande rödmålad plåt. Fönstrens överstycken skyddas av en 

vinklad plåt. Fönstren i det mellersta
överstycke pryds med klassicerande, till det närmaste barockinspirerade, återkommande 
karnisformade konsoler, två om varje fönster. Dessa landar utanför fönstrets omfattningar och medför 
ett ytterligare, utanpåliggande slätt listverk, som förstärker mittvåningens fönsterrad genom att 
omfattningarna betonas mer genom sin bredd
abrupt slut genom att bottenvåningens gesims skär genom våningsplanet

 
Fönstren för de två övre planen bär 
en horisontalt löpande tvärpost med ett överhängt öppningsbart fönster. Ramarna är utförda i trä och 
mörkt rödmålade genom samtliga plan. 
löpande poster, se bygglovritning från 1875,

, andra samt tredje våningen 

Även fönsteromfattningarna antar ett klassiserande yttryck, kring fönstren är det den toskanska 
ordningen som dominerar. Överstyckena, även kallade entablement, bär den typiska uppställningen 
av en toskansk ordning, slätstruken i förhållande till takfallets mer expressiva joniska influenser. 
Gemensamt är att fasddekoren bär klassiserande element. Den till synes släta frisen bär en sirligt 

artikulerad kornisch. De släta ljust gulbemålade fönsteromfattningarna löper vertikalt längs fönstret
högställda rektangulära form. Listverkan upplevs genom fönsteromfattningens enkla förskjutningar. 
Det övre planets fönsteromfattningar avslutas med en profilerad list, inte olik den som återfinns i det 

ött av mindre, som av tyngd sammanpressade, karnisformade konsoler. Samtliga 
fönsterbrädor är idag klädda med en skyddande rödmålad plåt. Fönstrens överstycken skyddas av en 

mellersta planet bär en något mer generös utsmyckning där fönstrens 
överstycke pryds med klassicerande, till det närmaste barockinspirerade, återkommande 
karnisformade konsoler, två om varje fönster. Dessa landar utanför fönstrets omfattningar och medför 

igare, utanpåliggande slätt listverk, som förstärker mittvåningens fönsterrad genom att 
genom sin bredd. Fönsteromfattningen i andra planet får i underkant ett 

abrupt slut genom att bottenvåningens gesims skär genom våningsplanet.  

bär idag dem klassiska t formen med en vertikal mittpost som bryts av 
en horisontalt löpande tvärpost med ett överhängt öppningsbart fönster. Ramarna är utförda i trä och 
mörkt rödmålade genom samtliga plan. Fönstren skall ursprungligen ha burit fönster om 6 

poster, se bygglovritning från 1875, det är dock oklart när fönstren är utbytta.

7 

 

Även fönsteromfattningarna antar ett klassiserande yttryck, kring fönstren är det den toskanska 
ordningen som dominerar. Överstyckena, även kallade entablement, bär den typiska uppställningen 

ande till takfallets mer expressiva joniska influenser. 
Gemensamt är att fasddekoren bär klassiserande element. Den till synes släta frisen bär en sirligt 

artikulerad kornisch. De släta ljust gulbemålade fönsteromfattningarna löper vertikalt längs fönstrets 
högställda rektangulära form. Listverkan upplevs genom fönsteromfattningens enkla förskjutningar. 
Det övre planets fönsteromfattningar avslutas med en profilerad list, inte olik den som återfinns i det 

manpressade, karnisformade konsoler. Samtliga 
fönsterbrädor är idag klädda med en skyddande rödmålad plåt. Fönstrens överstycken skyddas av en 

planet bär en något mer generös utsmyckning där fönstrens 
överstycke pryds med klassicerande, till det närmaste barockinspirerade, återkommande 
karnisformade konsoler, två om varje fönster. Dessa landar utanför fönstrets omfattningar och medför 

igare, utanpåliggande slätt listverk, som förstärker mittvåningens fönsterrad genom att 
. Fönsteromfattningen i andra planet får i underkant ett 

klassiska t formen med en vertikal mittpost som bryts av 
en horisontalt löpande tvärpost med ett överhängt öppningsbart fönster. Ramarna är utförda i trä och 

ha burit fönster om 6 horisontellt 
det är dock oklart när fönstren är utbytta. 
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Bottenvåningen inleds med en profilerad, uppåt accelererande, gesims som övergår i en lätt profilerad 

fris dekorerad med ett klassiserande, repeterande motiv. Här övergår bottenvåningen i en slätare 
gestalt som avslutas med en slätputsad bröstning vilken artikuleras genom en lätt horisontal 
profilering. I marknivå återfinns en sockel i natursten placerad på fasaden likt ett dekorativt 
skivmaterial.  
 

Den från Torggatan centralt placerade 
porten, har behållit ett utskjutande profilerat 
listverk, vilket tillsammans med den 
dekorerade frisen bildar en välvd portal 
med ett motiv från 1857. Entréporten 

markeras ytterligare genom att naturstenen 
letat sig upp till den bröstande 
profileringen, och det råder ingen tvekan 
om att denna port en gång skall ha utgjort 
huvudentrén till de ovanpåliggande 
bostadsvåningarna. Det organiskt formade 

lunettfönstret pryder den 
dubbeldörrförsedda entrén vars formspråk 
påtalar 1850-talets estetik.  

Torggatan 
 

Dörrfodret är tillsammans med dörrbladet och det glasade lunettfönstrets ramverk mörkt rödmålade. 
Dubbeldörrarna bär en tidstypisk spegeldörrskaraktär, omsorgsfullt dekorerade med utsirade 
ornament.  Något har hänt i dörrbladens nedersta stycken då porten ser ut att ha blivit lagad. Porten 
leder besökaren genom en välvd passage in till den kringbyggda gården. 
 

Torggatan 
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Klädpressaregatan  – Torggatan              
 
De större skyltfönstren bär en rektangulär form, också här med ett mörkt rödmålat ramverk försjunket i 
fasadlivet. Ramverket är tunt i förhållande till skyltfönstrens storlek. Utförandet och karaktären påtalar 
1910-talets ingripande. Fasadens öppningar närmast angränsande byggnad mot Torggatan har 
erhållit nya ramverk någon gång under 1990-talets slut. En indragen butiksentré mot Torggatan ställer 

formmässigt in sig i ledet av rektangulära skyltfönster. De genom hela planet igensatta överstyckena 
tyder på en taksänkning invändigt i lokalen som idag inrymmer pizzeria.  
 
Entrén på hörnet har behållit den välvda formen, den släta putsen ger intryck av att en skarpt skuren 
öppning i fasaden. Portens glasprydda överstycke påtalar återigen 1910-talets ingrepp, medan det 

kraftiga dörrfodret skvallrar om en förhållandevis nyinsatt dörr i vad som uppfattas som äldre stil.  
 
Lyfter man blicken syns den, i samband med inredning av vindvåningen, tillkomna takkupan i 
huvudsak utförd i glas, omfattad av ett rödfärgat ramverk i aluminium. 
 
I fasaden mot Klädpressaregatan syns en något avsmalnande entré som leder in till det centrala 

trapphuset. Portens dörrfoder och överstycke är helt utbytt till oartikulerat rödmålat aluminium, en 
gestalt som inte på något sätt inordnar sig till byggnaden estetik i övrigt. Bygglovritningen bekräftar att 
de tre fönstren bortom entré behållit sin ursprungliga placering och välvda form och inte öppnats likt 
de större skyltfönstren 1910. De har dock erhållit en ny gestaltning i samband med nytolkningen 1910. 
Motivet i den profilerade listen som markera entrén fortsätter om fönstren, ett motiv som bevarats från 

det ursprungliga uttrycket 1857. Här har dock de rundade överstyckena kompletterats likt skyltfönstren 
och fyllts igen upptill och nedtill vilket lämnar en mindre kvadratiskt fönsterform.  
 
Källarens fönster är igensatta utmed hela ytterfasaden.  
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Den generella upplevelsen från gaturummet ger en upprepad symmetri i horisontalplanet såväl som 

vertikalplanet präglad av en noga detaljerad, på så vis respektingivande och för ögat tacksam 
upprepning. Intrycket är upprepningen till trots stimulerande då den inbördes variationen är mycket rik. 
Kontrasteringen mellan det oförädlade teglet och fönstrens släta och definierade omfattningar ger en 
levande och intressant fasad som manar till eftertanke. Fasaden och volymen är ett avtryck från 1850 
och bidrar med ett historiskt skikt i ett för övrigt avkönat gaturum. 

 

Vy från gården med centraltapphuset och Klädpressaregatan i ryggen 
 
Gården och präglas av ett enklare formspråk. Det som artikulerar fasaden är i huvudsak de mörkt röda 
fönsterramarnas profilverkan genom de två flerluftsfönsterna, de i vindsplanet bevarade vindsfönstren 
samt fönsterblecken av koppar. Trapphuset markeras från gården med större välvda fönster om tre 

poster med horisontellt löpande tvärpost. Den stora variationen av fönster i fasaden mot gården tyder 
på ett icke enhetligt förhållningssätt vid fönsterbyten. Ett glasat skärmtak har placerats över 
trapphusets entré. Från gården blir vindsvåningens påbyggnad tydlig. Gården har sannolikt inte burit 
någon dekor likt den mot gatan. Gårdsfasaden bär idag en ljusfärgad spritputs.  
 

Taket är idag belagt med röd plåt, ursprungligen troligtvis med tvåkupigt lertegel.  
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Det centrala trapphuset, entré från Torggatan samt Klädpressaregatan, besitter än idag flera vackra 
detaljer så som golv och trappor i sten, profilerade listverk i tak, fönster med ursprungliga bågar, 
fönsterbrädor i marmor, handledare samt radiatorer. Dessa bör särskilt värnas i samband med 
framtida underhåll och eventuella ändringar av trapphuset.  
 

 
Skyddsbestämmelser 
 
q1 - Särskilt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13§ PBL. Byggnaden får inte rivas. 
 
q2 - Byggnadens exteriör mot gata ska bevaras med hänsyn till dess kulturhistoriska och arkitektoniska 
kvaliteter.   
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”Funkishuset” 
Kontorshus med restaurang och butik i bottenvåningen. Mot östra Hamngatan sex våningar. Längs 
Klädpressaregatan fyra våningar med två något indragna takvåningar. Fasader i slätputs med glasat 
trapphusparti. Överbyggd gård. 
 
BYGGNADSHISTORIK 

Kontorshus uppfört 1939 för Bergslagernas järnvägspersonals Konsum efter ritningar av arkitekt 
N Olsson. I de två nedersta våningarna inreddes affärslokaler, kontor och lager. I övriga våningsplan 
fanns större lokaler med öppna planlösningar som vid tiden till större delen hyrdes av polisen.  
 
Det första skissförslaget på tomten föreslog en något lägre exploatering på fem mot Östra Hamngatan 

respektive fyra våningsplan mot Klädpressaregatan samt ett flackt tak. I äldre bildmaterial kan man 
skönja det förmodade upphovet till byggnadens, i våningstantal, successiva tillväxt mot Östra 
Hamngatan då den företrätts av samma gest. Även takets gestaltning kom att inordna sig i 
stadsrummet, framför allt genom sin form, men även genom i valet av taktäckningsmaterial vilket tyder 
på en i taklandskapets ingivande gest gentemot angränsande bebyggelse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1930-tal, rivning av 
befintlig byggnad, vy från 
Östra hamngatan mot 
Klädpressaregatan. I 
förgrunden syns hur 
bebyggelsen klättrat upp 
mot Kvarnberget 
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Östa Hamngatan 5 / Klädpressaregatan 7      Ur Bygglovarkivet 1939 
 
Byggnaden skall vid uppförande ha utstrålat elegans genom sin exklusiva materialverkan, förfinade 
detaljbearbetning och moderna arkitektur. Det stora glasade ytorna måste ha gjort ett betydande 
intryck på samtidens omgivande stadsrum som vid tiden till stor del präglades av det 1800-talets 
bebyggelse.  

 
Invändigt skall byggnaden ursprungligen ha burit en öppen och för tiden modern planlösning som 
bidrog till en friare disposition av rum. Byggnadskonstruktionen präglar planlösningen vilken 
möjliggjorde en invändig flexibilitet, som utmanats fler gånger genom ombyggnad.  
 

Foto Staffan Westergren 1987. Vy från Östra Hamngatan mot kvarteret Götakanal och hörnet 
Klädpressaregatan 
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I slutet av 1980-talet genomfördes en större ombyggnad som även kom att innebära flera förändringar 

i fasaden. De tilltagna glasade ytorna fylls delvis igen i det andra planet. Gatuplanet lämnades för 
tiden orört och den invändiga strukturen av pelare blottas genom de stora glasade ytorna.  
 

 
Östa Hamngatan 5 / Klädpressaregatan 7         Ur Bygglovarkivet 1988 

 
Under 1990-talet fylls öppningarna i muren mot Östra Hamngatan ytterligare och de tidigare 
öppningarna i gatuplanet erhåller nu tilltagna fönsterkarmar, likt omfattningar i andra planet. Detta kom 
att innebära att bottenvåningen som tidigare låg markerad i horisontalplanet istället kom att anta en 
ännu starkare vertikalt strävande gestalt. Den tidigare blottade pelarstrukturen döljs nu med kraftiga 

fönsteromfattningar klädda i en kopparliknade plåt. Delar av fasaden i bägge planen putsas. 
Entréporten förändrades vid samma tillfälle och ersätts med en ny klädd i kopparliknande plåt. Flera 
koppardetaljer byts i samband med ombyggnaden.    Hela byggnaden tilläggsisoleras och putsas om. 
 
Byggnaden har byggts om 
invändig såväl som utvändigt 

vid flera tillfällen. Det 
förändringar som bär störst 
påverkan och som även 
kraftigt förvanskat 
byggnaden genom åren är, 

förutom fönsterbytet i botten- 
samt andra plan, bland 
annat påbyggnaden om två 
plan mot Klädpressaregatan 
utförd vid 1990-talets början.  
 

Sadeltaket mot Klädpressaregatan har i samband med inredning av vindsplanet erhållit takkupor, 
troligtvis utförd någon gång i slutet av 1990-talet.  
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BYGGNADSBESKRIVNING 
Arkitekten N Olsson fick uppdraget att rita en byggnad på tomten efter en tävling, vilket kan ha bidragit 
till byggnadens höga arkitektoniska kvalitet och tidstrogna uttryck. Fasaden är slätputsad och bär i dag 
en ljust gul kulör.  

 
Taket bär tvåkupiga röda tegelpannor och har formen av ett sadeltak, något som inte omedelbart är 
synligt från gatuplanet utan kräver ett visst avstånd. Det kopparklädda undertaket omfamnar takfallet 
och ger från gatan intrycket av ett flackt tak.  
 

Fönsterkarmarna är i det tredje till sjätte planet är mörkt brunmålade och något försjunkna i fasaden. 
De något tilltagna fönsterkarmarna och dess insjunkna position påtalar att en tilläggsisolering har ägt 
rum. I foto taget 1987 syns att fönstren är horisontalt pivåhängda, medan de idag är vertikalt 
sidohängda, vilket talar om att arbetet utförts någon gång under 1990-talet. 
 
Det glasade trapphuset mot 

Östra Hamngatan löper 
genom samtliga våningar i en 
dominerande vertikal rörelse 
och står som tydlig 
representant av det sena 

1930-talets funktionalistiska 
arkitektur. De rektangulära 
glasskivorna hålls på plats av 
ett kraftigt ramverk, idag klätt 
med en slät ljust grönmålad 
plåt likt första och andra 

våningens fönster.  
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Trapphuset accentueras ytterligare genom den i fasaden utstickande naturstensomfattningen som 
skapar ett ramverk. Ramverket har fått en något underordnad betydelse och dess skuggande effekt 
har avtagit i samband med tilläggsisoleringen på 1990-talet.  

 
Trapphusets invändiga struktur blottas genom den glasade fasadytan och det ljusa trappskelettets 
mjuka rörelse kan följas genom alla sex våningar. De mörka handledarna och smidesräckena 
artikuleras tillsammans med den mörka kålmårdsmarmorn mot det i övrigt ljust kolorerade trapphuset. 
Det glasade partiet landar på utsidan i ett skärmtak med lätt vinkel, klätt med koppar accentuerat med 
en stående räfflad kromad plåt. Undertaket är bärs upp av ett kopparklätt ramverk som bildar sex 

rektanglar fyllda med en vit frostad plast. Ursprungligen har skärmtaket troligtvis kombinerat 
funktionen av regnskydd och belysning. Skärmtaket pryds med den ståtliga siffran 5 utförd i koppar 
och portalen kröns av en flagga monterad mot fasad.  
 
Dagens entréport som troligtvis har sitt ursprung i 1990-talet gör en ansats i att genom ett ljust 

grönmålat ramverk av plåt efterlikna den ursprungliga entréns koppardetaljering, mässingshandtagen 
är idag utbytta till något som liknar stål.  Även ramverket i det glasade trapphuset har klätts med ljust 
grönt aluminium likt det som återges i porten, stuprör samt fönstrens ramverk i andra, samt 
bottenplan. Materialets bristande förmåga att åldras med värdighet tillsammans med en 
standardiserad gestaltning når dock inte ända fram. Positivt är att portens, i förhållande till fasaden, 
har behållit sin försjunkna placering. 
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Huvudentrén från Östa Hamngatan, notera skärmtakets finstilta räfflade och kromade list och koppar. 
 
Fasadens strama och avskalade uttryck vittnar om funktionalismens återhållsamma formspråk. 

Detaljbearbetning har i sammanhanget givits ett större utrymme. Samspelet mellan insidan och 
utsidan har ursprungligen varit mycket stark, vilket idag återspeglar genom det glasade trapphusets 
dominans. 
 
Fasadens sirliga uttryck har tvingats ge vika åt eftervärldens högt ställda krav på anpassning, vilket 
inneburit att den elegans och finstilthet som en gång präglat byggnaden i dagsläget inte lika tydligt går 

att utläsa. Den generella förhoppningen är att byggnaden i samband med framtida ombyggnad och 
ändring skall återfå sin forna glans genom att återgå till den ursprungliga gestaltningen vilket inte bara 
skulle innebära att man ökade byggnadens egenvärde, utan samtidigt gjorde hela stadsrummets en 
tjänst. 
 

ATT SÄRSKILT BEVAKA VID ÄNDRING ELLER OMBYGGNAD 
Takets form och lutning samt detaljer så som taktegel, koppar och mässingsdetaljer och eventuellt 
smide. I fasad är det i synnerhet trapphusets artikulering mot gatan med avslutande skärmtak, koppar 
och naturstensdetaljer som bör bevakas. Fasadens släta och ljusa gestalt, fönsterpartierna här bör ett 
mer subtilt ramverk eftersträvas. Entréernas indragna placering i förhållande till fasad och naturstens-
utsmyckning. Invändigt handlar det i huvudsak om det centrala trapphuset med kolmårdsmarmor i 

golv, trappräcken i smide och handledare i trä. 
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Skydds- och varsamhets bestämmelser 
 
q1 - Särskilt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13§ PBL. Byggnaden får inte rivas. 
 
k1 - Vid underhåll och ändring av trapphusets fönsterparti ska hänsyn tas till fönsterindelning och 
trapploppets exponering mot gaturummet. 
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”Johansonshuset” 

Kontorshus med affärslokaler i bottenvåning. Mot Östra Hamngatan ett sexvåningshus med vitmålad 
betongelementfasad där betongelementens skarvar skickligt kamoufleras i något som upplevs som ett 
rutmönster i betongen. Mot Spannmålsgatan ett femvåningshus med murad tegelfasad, arkadgång 
och indragen takvåning. Bottenvåningen är till stora delar klädd med skifferplattor. 

1919, vy från Östra Hamngatan mot Kvarteret Göta Kanal och Spannmålsgatan 
 
BYGGNADSHISTORIK 
I äldre bildmaterial kan man även för denna byggnad skönja det förmodade upphovet till byggnadens, 

i våningstantal, successiva tillväxt mot Östra Hamngatan då den företrätts av samma gest. Även 
takets gestaltning kom att inordna sig i stadsrummet, likt för intilliggande granne uppföd 1939. 
Anpassningen till det omgivande stadsrummets taklandskap yttrar sig framför allt genom takets form, 
men även genom i valet av tvåkupigt lertegel som taktäckningsmaterial. 
 

Byggnaden är uppförd under slutet av 1950-talet, i 
huvudsak efter ritningar av Gunnar Hoving utformade 
redan 1955. Bottenvåningens gestaltning ändrades 
1959 efter ritningar av Ivar Tengbom. Byggherren var 
Skånska Cement och Broströms. De överlät dock 
byggnaden till Johansonskoncernen efter ett år. I 

bottenvåningen fanns till en början SAS och Svenska 
Handelsbanken. De övriga våningarna disponerades 
bland annat av Johansonskoncernen. Företagets 
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namn statuerades på fasadens entré till kontoren genom ett portikmotiv med en stenportal krönt av en 

relief skulpterad av Stig Blomberg. 1988 skall entréutsmyckningen ha flyttats i samband med att 
Johansonkoncernen lämnade huset till förmån för ett mer centralt läge.  

 
Spannmålsgatan 10-12, Östra hamngatan 7 – 9          Ur bygglovarkivet 1959 
 
Byggnaden skall invändigt ursprungligen ha haft en mycket traditionell uppställning av rum med en 
gemensam sammanbindande korridor in mot gården. I samband med Johnsonkoncernens flytt skall 
även ett flertal invändiga ombyggnader ägt rum. Byggnaden har inte förändrats nämnvärt i fasaden 
mot gatan bortsätt från utbytta stuprör, enstaka portar, samt mindre funktionsanpassningar genom 
öppningar i taket. 

Fasad mot Östra Hamngatan 
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BYGGNADSBESKRIVNING 
Fasaden mot Östra Hamngatan 7 bländar en solig dag den förbipasserande genom sin ljusa gestalt. 
Den till synes släta fasaden består av gjutna betongelement monterade i konstruktionen, likt dekoren 
på ett 1800-tals palats. Betongskarvarna lirar i linje med fönstren som bekräftar dess 
skärningspunkter. Låter man blicken vila på fasaden framstår snart en vertikal rörelsen genom de 

förfinade, lätt utskjutande pilastrar som även pryder fasaden, en mellan varje vertikal fönsterrad. 1930- 
och 40-talets skarvlösa tillvaro påmanade 1950-talets strävan efter hanverksmässighet, en strävan 
som genom skarvarna delvis uttrycker en önskan om återgång till de äkta materialen och den äldre 
hantverkstraditionen. De obehandlade skarvarna tolkas som ett uttryck för denna strävan, det för tiden 
moderna fasadmaterialet betong till trots. Taket bär karaktären av ett klassiskt sadeltak, belagt med 

tvåkupigt rött taktegel. 
 

Fasad mot Spannmålsgatan 
 
De rektangulära fönsterraderna dominerar fasaden genom sin symmetriska uppställning och mörkt 
brunmålade karmar. I de tunna fönsterkarmarna syns de pivåhängda fönsterramarna, också de mörkt 

brunmålade, en upphängning vanligt förekommande under 1950-talet. Den rektangulära formen pryds 
med en högre placerad tvärpost. Enbart fönstren mot Spannmålsgatan bär markiser. 
 
Fasadens gestaltning har anpassats till sin inom kvarteret, tjugo år yngre granne. Anpassningen kan 
utläsas genom byggnadskropparnas anspråkslösa möte i fasadlivet, sockelvåningens höjd, 

våningsantalen, takfallet, fönsterraderna samt fasadens avskalade uttryck. Samtidigt står de vid en 
närmare anblick som två skilda gestalter med skilda kvaliteter och tidspräglade arkitektoniska uttryck.  
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Idag är hela byggnadskroppen mot Östra Hamngatan vitmålad. Bottenvåningen är till största delen 
upptagen i glas, i övrigt är bottenvåningens fasad upp till andra våningens golvbjälklag klädd med 
skiffer, som följer fasadens liv över till Klädpressaregatan tegelklädda fasad.  
 

 
Fasad mot Spannmålsgatan 
    

Den till våningstal lägre murade fasaden gör en gest in mot Spannmålsgatan och kvarteret, medan 
fasaden mot Östa Hamngatan tydligt samtalar med det mer högtravande gaturummet. 
 
Mot Spannmålsgatan reser sig en tegelklädd byggnadskropp i fem våningar, från den arkadprydda 
bottenvåningen till den indragna vindsvåningen. Det finns flera anledningar till att man vid en första 

anblick uppfatta denna del av byggnaden som en egen, då det enda som egentligen binder ihop de 
två fasaderna är sockelvåningens obrutna sockelgesims, klädd med skiffer. Arkadens fasad är prydd 
med gult mosaik som ger en effektfull kontrastverkan mor fönsteromfattningarnas råa aluminium. 
Arkadens pelare är vitputsade och stadigt placerade ovanpå den gjutna bottenplattan, klädd med 
skiffer. 
 

Den lägre volymen uppvisar en vilja till anpassning mot kvarteret genom att byggnaden vid tiden för 
uppförandet, gjorde en gest mot intilliggande granne genom sin höjd med den indragna 
vindsvåningen. Dagens angörande byggnad är senare tillkommen och gesten är idag inte lika 
uppenbar, däremot inte mindre betydelsefull. Fönstren är också i denna fasad strikt uppställda och bär 
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samma form, färg, upphängning och storlek som fönstren mot Östra Hamngatan. Samtliga fönster bär 

ljusa markiser. 
 
Fasaden är klädd med ett sirligt mönstrat gult tegel, murat i ett klassiskt löpförband. På avstånd 
framträder ett motiv i fasaden som utgörs av en mönstermurning som reser sig i ett förband, likt en 
murad pilaster om tre på högkant stående stenars bredd. Rörelsen går genom de murade planen och 

återkommer två gånger i en horisontell rörelse mitt emellan andra och tredje, tredje och fjärde 
fönsterraden. Mönstermurningen skapar på avstånd ett mönster, som kan vara sprunget ur de 
angränsande betonggjutna fasadelementens symetriska kassettverkan och påtalar återigen 1950-
talets strävan efter hanverksmässighet och äkta material av hög kvalitet. 
 

I övrigt skiljer sig byggnaderna åt genom bjälklaget, vilket efterföljs i fönstersättningen, 
fasadbeklädnaden och där med uttrycket. De representerar båda två olika skeden inom 1950-talets 
arkitektur då byggnaden mot Spannmålsgatan tydligt representerar 50-talets återblickande strävan 
medan fasaden mot Östra Hamngatan bär en mer futuristisk trägenhet. I båda fallen handlar det om 
materialet, ytan och det uttryck den ger. 
 

Mycket lite har förändrats i byggnadens exteriör vilket gör det ännu viktigare att i framtiden begränsa 
planerade ingrepp i den mån det är möjligt och låta byggnaden ställa villkor på brukaren. 
 

 
Skyddsbestämmelser 
 
q1 - Särskilt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13§ PBL. Byggnaden får inte rivas. 
 

q2 - Byggnadens exteriör mot gata ska bevaras med hänsyn till dess kulturhistoriska och arkitektoniska 
kvaliteter.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto:Foto:Foto:Foto:    
 

Alla foton tagna av författaren om inte annat anges. 
 
Historiska bilder hämtade från Stadsmuseets bilddatabas Carlotta. 
 
Tryckta källor:Tryckta källor:Tryckta källor:Tryckta källor:    
 

Hus för Hus i Göteborgs stadskärna/ Göteborgs Stadsbyggnadskontor i samarbete med 
Göteborgsstadsmuseum, 2003 
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse- ett program för bevarande/ Göteborgs Stadsbyggnadskontor i 
samarbete med Göteborgs Stadsmuseum samt Fastighetskontoret i Göteborg, 1999 


