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Vasagatan 24. Bildkälla: Nordiska museet
 Vasakyrkan (1909) ritades av Yngve Rasmussen, liksom hyreshus längs Aschebergsgatan. Bildkälla: Kamerareportage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En rolig och lärorik del av vårt dagliga arbete med att förmedla 
bostäder är att vi letar fram information om husets historia och 
tar reda på vem som gjorde ritningarna. Vissa namn dyker upp 
ofta, och de som ritat många bostadshus kanske också står 
bakom offentliga och mer kända byggnader i Göteborg. I årets 
almanacka har vi valt att lyfta fram några av de arkitekter som 
satt stort avtryck i staden och visa vilka fantastiska byggnader 
som omger oss. Byggnader som vi tar för givna men kanske 
inte vet så mycket om. 

I vårt urval har den så kallade stenstaden fått spela en huvudroll. 
Detta faller sig naturligt eftersom de lite pampigare och 
offentliga byggnaderna byggdes i just sten. Fokus ligger kring 
sekelskiftet, en tid då riktiga material och gediget hantverk 
präglade byggandet. Det är också en tid då Göteborg fullkomligt 
exploderade befolkningsmässigt, inte minst tack vare den stora 
inflyttningen från landsbygden. Befolkningen ökade från 

“På Stadshem arbetar vi med 
de bostäder vi själva älskar -  
i gamla gedigna byggnader 
med personlighet, själ och 
historia. Vi förmedlar bara  
lägenheter i hus uppförda 
innan 1965. Och villor samt 
radhus byggda innan 1970”.

26 000 invånare vid mitten av 1800-talet till 202 000 vid 
början av 1920-talet. Det behövdes hus och byggnader till allt 
och alla, och nu växer en stor del av det som idag är centrala staden 
fram. Vid sidan av framväxten av stenstaden - Vasastaden, 
Lorensberg, Olivedal, Kommendantsängen med flera - 
byggs även flera stadsdelar med landshövdingehus för först 
och främst arbetare. Stilarna avlöste varandra, och i almanackan 
kommer ni att få se fina exempel på nyrenässans, sekelskiftesstil, 
jugend, nationalromantik och tjugotalsklassicism. 

Vår förhoppning är att ni ska känna igen er i bilderna och 
kanske även lära er något nytt. Möjligtvis kan en blick till-
baka i historien bidra till en djupare insikt och känsla för vår 
stad. För er som är nyfikna på stadens äldre arkitektur vill vi 
också varmt rekommendera författaren professor emerita 
Gunilla Linde Bjurs och fotografen Krister Engströms bok 
Arkitekter och fasader i Göteborg 1850-1920.

Gott 2017 önskar vi på Stadshem

Bildkällor: Göteborgs stadsmuseum och Kamerareportage. 
Informationskällor: 100 utmärkta hus utgiven av Göteborgs stads-
museum, Arkitekter och fasader Göteborg 1850-1920 av Gunilla 
Linde Bjur och Krister Engström, Guide till Göteborgs arkitektur, 
Claes Caldenby, Gunilla Linde Bjur, Sven-Olof Ohlsson. 

Arkitekter som präglat 
Göteborg  

Framsida: Vasaparken med Göteborgs Högskola (1904- 1907 Ernst 
Torulf) i bakgrunden.

Almanackan är tryckt på svenskt papper från Munkedal 



Arbetarbostäder i Annedal, Victor Adler. I Annedal byggdes de allra första landshövdingehusen, men dessa revs vid början av 1970-talet. Bevarade är dock en rad arbetarbostäder på Carl 
Grimbergsgatan, som var påkostade för sin tid. Arkitekten bakom de sex norra husen, uppförda mellan  1880 och 1886, var Victor Adler. Adler står även bakom andra kända byggnader i Göteborg 
såsom Saluhallen (1889, med Hans Hedlund) och före detta Viktoriaskolan (1875-1877) som på senare tid byggdes om till Folkets bio. Fotot är taget i januari 1939. 



Gröna Vallen, Kungsladugård, stadsplan av Albert Lilienberg. Albert Lilienberg var förste stadsingenjör för Göteborg mellan 1907 och 1927, och hans idéer och gaturum präglar stora delar 
av Göteborg än idag. Hans stadsplaner är terränganpassade med svängda former, där blicken inte ska försvinna ut i intet. Han står bakom planer för bland annat Bagaregården (1911), Gamlestaden (1924), 
Jakobsdal (1924), Kålltorp (1922), Lorensbergs villastad (1910), Änggården (1908), Örgryte trädgårdsstad (1916) och Kungsladugård (1916). Fotot är taget en solig februaridag 1950. 



Landala egnahem, arkitekt Carl Westman, stadsplan Albert Lilienberg. Landala egnahem, Göteborgs äldsta egnahemsområde är unikt bevarat och anses vara landets första stora enhetligt 
utformade villaområde. Westman ritade de första typhusen för området i nationalromantisk stil och blev därigenom, tillsammans med sitt samtida bygge av Röhsska museet (1914), för alltid 
inskriven i den göteborgska arkitekturhistorien. Han influerades av Arts and Craftsrörelsen och var intresserad av det enkla, kärva och praktiska. Fotot är taget våren 1937. 



Nordhemsskolan, Linnéstaden, Arvid Bjerke med R. O. Swensson, 1914-1917. Efter en tävling fick Arvid Bjerke i uppdrag att skapa en av norra Europas största skolor, ett imponerande 
nationalromantiskt komplex för 2 550 elever på höjden mellan Stigberget och Slottsskogen. Det dramatiska läget, de robusta materialen och omsorgsfullt utförda hantverket präglar byggnaden. Bjerke 
ritade många  av stenvillorna i Lorensbergs villastad, Göteborgs konstmuseum (med Sigfrid Ericson) och Carlanderska sjukhemmet (1917-1927) som idag byggs till såsom han tänkte sig för 
drygt 90 år sedan. Fotot är taget i april 1960 och vi ser Linnéstaden med Nordhemsskolan på höjden. 



Wijkska huset, Lilla Torget, Adolf W Edelsvärd 1854. Detta stora hus i nyrenässansstil, uppfört å hamndirektör Olof Wijks räkning, var Edelsvärds första stora uppdrag. Husets höjd och det 
framträdande hörntornet utmärkte sig och Göteborg fick sin första höghusdebatt. Edelsvärd står även bakom Göteborgs stationshus och banhall (1855-1858), Dicksonska stiftelsens bostadshus i 
kvarteret Fänriken i Haga (1860- 1861), villa Odinslund i Örgryte (1855) samt många av byggnaderna vid Klippan, däribland Klippans kapell Sankta Birgitta (1858). Fotot är taget i maj 1945. 



Parkgatan 9-11 för KFUM, Vasastaden, Hans Hedlund, 1899. Hans Hedlund var ledande arkitekt i Göteborg kring sekelskiftet, och han står bakom en imponerande mängd intressanta byggnader. Här 
ovan syns en fasad med utpräglad form och materialrikedom, och den uppstod som en hybrid mellan 1890-talets arkitekturformer och de nya jugendströmningar som Hedlund var fängslad av. 
Bland hans tidigare arbeten finns Vasagatan 46 (1881-1883, för sin farbror S. A. Hedlund) och Viktoriagatan 11 (1888), som senare byggdes ihop med det så kallade Tomtehuset. Under 1880-talet 
ritade Hedlund också Schillerska gymnasiet, Fjällskolan på Stigberget och Stora Saluhallen (tillsammans med Victor Adler). Fotot är taget på 1930-talet.   



Egnahem i Gamlestaden, Emily Dicksons stiftelse, Sigfrid Ericson. Området gestaltades 1916 som en nationalromantisk idyll med vitmålade trähus för barnrika familjer. Sigfrid Ericsons stora 
genombrott kom med byggandet av Masthuggskyrkan 1907, och han beskrevs av sina kollegor som en riktig estet. Hela arbetet med Götaplatsen, Konstmuseét och Konsthallen utfördes av 
Ericson ihop med Arvid Bjerke (1917-1925). Fotot är taget i juli 1936 då Skepplandaloppet avgörs på riksvägen mot Trollhättan. 



Göteborgs Handelsinstitut, vid Grönsakstorget, Adrian Peterson. Denna byggnad, som inhyste Sveriges första handelsutbildning, stod klar 1881 och vid invigningen tyckte man att detta var 
stadens vackraste skolhus. Adrian Peterson behärskade den nyrenässansstil som låg i tiden, och hans byggnader är ofta svulstiga med reliefverkan i fasaden. Tidigt i karriären (1875) ritade han 
Hasselbladska huset på Östra Hamngatan 3. Peterson har vidare präglat Kungsportavenyn genom utformandet av såväl hyreshus som prestigebyggen, däribland kvarteret Örup. Fotot är taget 
i slutet av augusti 1918, och vi ser en lång kö utanför gamla Handelshögskolan. 
 



Centralposten, Drottningtorget, Ernst Torulf, 1913-1925. Denna monumentala byggnad i tjugotalsklassicistisk stil var Torulfs största i Göteborg,  och den gavs en bredd och höjd som helt 
förändrade Drottningtorgets skala. Torulfs karriär startade med Göteborgs högskola (1904-1907) och sedan följde Renströmska sanatoriet i Kålltorp (1913), Hvitfeldtska gymnasiet (1919) och 
Naturhistoriska museét (1923). Han var den äldste i arkitektgruppen ARES där också Arvid Bjerke, R. O. Swensson och Sigfrid Ericson var med. Fotot är taget omkring 1932. 

Bild: Göteborgs Stadsmuseum



Dicksonska folkbiblioteket, Haga, Hans Hedlund. Vid sin tillkomst 1897 hade Dicksonska folkbibliotekets arkitektur ingen motsvarighet i Göteborg. Uppdraget gick till Hans Hedlund och 
var en donation från Dicksonska stiftelsen. Byggnadens arkitektur är influerad av den amerikanske arkitekten Richardsons kraftfulla stenbyggnader med drag av jugend, och planlösningen är 
liksom exteriören asymmetrisk. Hedlund arbetade på samma sätt med Göteborgs Stadsbibliotek, idag KTB, som byggdes några år senare. Fotot är taget i oktober 1927.



Tomtehuset, Viktoriagatan, Yngve Rasmussen och Hans Hedlund, 1890. Om man känner till någon byggnad på Vasagatan så brukar det vara Tomtehuset. Huset har blivit känt, tillika fått 
sitt namn, tack vare sina fantasifulla fasadmålningar föreställandes bland annat tomtar som troligen Yngve Rasmussens bror, Thorvald Rasmussen, stod för. Arkitekt Rasmussen var intresserad av 
gammalt nordiskt byggande, och ritade i den andan Sankt Matteus Kapell vid Västra Kyrkogården (1909). Han ritade också Villa Strand vid Vättern för sin svägerska Ellen Key. Fotot är taget 1855. 

Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum 



Gustav Adolfs torg, Börsen 1840-tal. Torget hette ursprungligen Stora torget och var centrum för stadens handel. Till vänster skymtar Börsen som uppfördes på 1840-talet enligt ritningar av 
Fredrik Blom och Pehr Johan Ekman. Den ståtliga byggnaden, med skulptural fasadutsmyckning, fick fart på diskussionen om att göra torget mer representativt. I mitten av 1800-talet invigdes 
statyn, torget bytte namn och man flyttade samtidigt fiskhandeln till Rosenlund. Kanalen som syns rakt fram fylldes igen 1936. Fotot är taget i december 1928.


