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Årets almanacka 
 
Under året som gått har vi använt oss av arkitektens fasadskiss, från när huset ritades, i vår marknads-
föring av de bostäder vi förmedlar. Ett samarbete med bebyggelseantikvarier från Antiquum har också 
inletts. Vi får ta del av artiklar om byggnadsvård, föreläsningar och fördjupar därmed vår kunskap om 
det vi älskar, hus och deras historia. Årets almanacka är en produkt av dessa två viktiga delar av vårt 
dagliga arbete, som vi gärna vill dela med oss av. Fasadskisserna är ett urval från våra förmedlingar under 
året och vi presenterar dessa tillsammans med fakta från våra bebyggelseantikvarier. Resultatet är en 
översikt över fasader från  1880-1960. Både grafiskt vackert och informativt enligt oss. Om du själv vill 
köpa en print med fasadskiss av ditt hus, så hjälper vi dig gärna. Fasadskissen på almanackans framsida 
föreställer huset där vårt Majornakontor ligger, Allmänna vägen 13, byggt 1909. 

Varma hälsningar från oss på Stadshem



1880-tal, nyrenässans. Fasaderna är symmetriskt uppbyggda med lika stora avstånd mellan fönstren. Rikt smyckad fasad, markerade fönsteromfattningar, markerad sockelvåning och profiler-
ade lister mellan våningarna. Fasaderna är slätputsade och man vill skapa en reliefverkan. Klassiska arkitekturdetaljer förekommer och taken är flacka och i plåt i svart eller rött.  
I kulörväg är det ljusa nyanser samt att hela huset i regel är i samma färg. Mörkare fönster och dörrar. Fasadskiss från Tredje Långgatan 30, Linnéstaden, 1885.  



1890-tal. Nu förekommer historiserande fasader med friare variation. Oregelbunden fönstersättning som ansluter till husets planlösning. Ofta förekommer kraftigt markerade hörn med 
torn och spetsiga smidesdetaljer. Äkta material är på modet och den betonade sockelvåningen är i natursten, tegel eller grov cement. Fasaderna pryds av dekorativa smidesbalkonger, som är 
placerade ut mot gatan. Svart plåttak. Fasadskiss från Storgatan 27, Vasastaden, 1894. 

Bild: Göteborgs Stadsmuseum



1900-tal. Vid sekelskiftet kom jugendstilen som utmärks genom bågformade inslag. Idealet var böljande och mjukt. Fasaderna har mjukt buktande burspråk som sträcker sig ovanför taklisten. 
Slätputsad fasad och fönster som är småspröjsade upptill. Taket är volymiöst och det kan förekomma flera former på samma tak. Sockeln är rusticerad och färgerna som dominerar är ljusa 
kalkfärger. Fönstren är ofta gröna eller röda. Stilen är inte så välrepresenterad i Göteborg, men återfinns exempelvis mycket i östra Europa. Fasadskiss från Nordenskiöldgatan 21, Linné, 1902. 



1910-tal, nationalromantik. Nationalromantiska hus har tunga slutna fasader och höga branta tak. Burspråken är kantiga och går ibland upp genom taket och har då eget tak. Småspröjsade 
fönster. Fasaden är vanligtvis av hårdbränt rödbrunt tegel och omsorgsfullt murade detaljer. Taket är belagt med enkupigt tegel. Råhuggen granitsockel och kraftiga portaler med ekportar. Ofta 
i mörka kulörer. Fönstren är vita, bruna eller grågröna. Fasadskiss från Erik Dahlbergsgatan 33, Vasastaden, 1915. Landshövdingehus i nationalromantisk stil. 
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1910-tal, nationalromantik. Här är ännu en fasad från nationalromantisk tid. Notera de valvformade portarna som var typiska för tiden. Balkongräcken av smidesjärn. Två exempel på national-
romantik återfinns på Arkivgatan 12 och Hedåsgatan 4. Fasadskiss från Prinsgatan 4,  Linnéstaden, 1912. 



1920-talsklassicism. Fasader från 20-talet utmärks av att fönstren är symmetriskt placerade och jämt utfördelade över fasaden. De är ofta höga och sexdelade med smäckra spröjsar. Klassiska 
detaljer pryder fasaden, bland annat i form av pilastrar. Entrén är utsmyckad. Fasaden är slätputsad eller i tegel och taket är belagt med tegel eller kopparplåt. Lite mer kulörta toner såsom rosa, 
gult och grågrönt förekommer. Detaljer kan finnas i en avvikande kulör. Fönstren målades ofta i ljusgrå, grågrönt eller brunt. Fasadskiss från Carlandersplatsen 2, Lorensberg, 1927. 
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192o-tal.  Ännu en fasad från 20-talet, här på ett landshövdingehus i östra Göteborg. Vi kan se tidstypiska detaljer såsom klassicerande fönsteromfattningar och lunettfönster, som för övrigt 
återfinns på var och varannan villa från 20-talet. Fasadskiss från Bagaregårdsgatan 8, Bagaregården, 1924. 



1930-tal, funktionalismen. Nu präglas fasaderna av en enkelhet som skapas genom slät puts, avsaknad av dekor och ingen eller enkel takfot. Fasaderna är ljusa och fönstren är i dova kulörer 
eller i samma färg som fasaden. Fönstren är tvådelade med tunna bågar och sitter i markerade fönsterband. Taket är flackt och ofta förekommer balkonger som sträcker sig över husets hörn.  
Fasadskiss från Fjällgatan 3-9, Gamla Masthugget, 1930-35. Arkitekterna var Ingrid Wallberg och Alfred Roth och det var HSB:s första funkisbygge i Göteborg. 
 



1940-tal, folkhemsarkitektur. Som en reaktion mot den avskalade funktionalismen fick byggnaderna nu ett mer traditionellt formspråk med bland annat sadeltak och markerade sockelvåningar. 
Husen utmärks ofta av putsad fasad, lätt takfot och markerad entré med omfattning. Fönster med förskjuten mittpost förekommer och fönstren ligger i liv med fasaden. Vitmålade fönster och 
fernissade ekportar. Fasadskiss från Raketgatan 12, Norra Guldheden, 1945. 
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1940-tal, folkhemsarkitektur. Ännu en fasad från 40-talet, här ett tvåvåningshus med träfasad. Detta får illustrera att även om en byggnad är uppförd i en viss tid, finns alltid influenser från 
andra stilar och tider. Det kan även variera beroende på vart huset är uppfört, i staden eller på landet. Fasadskiss från Skytteskogsgatan 32, Kungsladugård, 1942.  
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1950-tal, folkhemsarkitektur. Under 50-talet fortsätter folkhemsarkitekturen att blomstra och mycket känner vi igen från 40-talet. Nu ser vi dock fler fasader i tegel och inslag av geometriska  
former. Entréerna är enkla, men markerade i exempelvis marmor och fönstren är ospröjsade och vanligt förekommande med förskjuten mittpost. Sadeltak med tegel samt markerade  
trapphus. 6-kantiga fönster är vanligt just i trapphus. Fasadskiss från Iskällareliden 15, Örgryte, 1948-50. 



1960-tal. Fasaderna uppförs nu i nya material, såsom olika typ av skivmaterial, till exempel plåt, men det är också vanligt med betong eller tegel. Balkongerna är indragna från fasadlivet och 
fönstren ligger i tydliga band och är ofta  sammankopplade. Även entréerna är ordentligt indragna från fasadlivet. Framtidsoptimism rådde och bostäderna ökade i standard och storlek. Miljon-
programmets massproduktion var på planeringsstadiet och efter 1964 var byggandet i princip industrialiserat. Fasadskiss från Bangatan 62, Majorna, 1963. 


