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Vi på Stadshem förmedlar bostäder som vi själva gillar i hjärtat och är därför specialiserade på bostäder i hus byggda innan 1965. I äldre hus 
finns en naturlig charm, fina och gedigna material och så finns det en känsla som sitter i väggarna. Även om stora delar av marknaden 
försvinner för oss, är det en så stor tillfredsställelse att få arbeta med bostäder som vi själva blir glada av. Men vi vore inget utan er som ger 
oss i uppdrag att hjälpa till. Det är ni som gör Stadshem till vad vi är. I Göteborg finns ungefär 760 bostadsföreningar vars hus är byggda 
innan 1965. Vi vill i årets almanacka lyfta fram några av dessa föreningar, där vi också har fått hjälpa till med förmedlingar genom åren. Dessa 
föreningar äger fina hus, alla med sin egen historia, och de är belägna i mysiga kvarter. Vår förhoppning är att ni ska känna igen er i bilderna 
och vi vill också lyfta fram alla bostadsrättsföreningar och dess medlemmar som på ett fantastiskt sätt arbetar med att bevara vackra hus, 
miljöer och detaljer. Många föreningar väljer byggnadsvårdsmässiga val framför att slänga ut gammalt och sätta in nytt. Fler och fler får 
upp ögonen för att bevara gedigna hantverksmässiga detaljer, inte minst för att det höjer värdet på bostaden och att det samtidigt är ett mer 
hållbart sätt att renovera. 

De senaste två åren har almanackan haft bilder från Göteborgs centralare och äldre delar, som Inom Vallgraven, Vasastaden och Lorensberg. 
Årets almanacka tar oss längre ut från stadskärnan, vi ser Gamla Masthugget, Majorna, Kungsladugård, Norra Guldheden och Bagaregården. 
Vi kommer samtidigt fram något i tid, husen är byggda kring förra sekelskiftet och fram till 1940-talet. I många av områdena dominerar en 
typ av hus som verkligen är karakteristiska för dessa områden i Göteborg, landshövdingehusen. Det var i Göteborg det första lands- 
hövdingehuset byggdes, redan 1876 och det var kvarteret Ananasen i södra Annedal. Med tiden kom landshövdingehuslägenheterna att bli 
arbetarbostaden framför alla andra i Göteborg. Vid början av 1940-talet bodde nästan hälften av alla göteborgare i ett landshövdingehus.

Vi på Stadshem önskar er alla ett fantastiskt 2020! 

Bildkällor: Göteborgs stadsmuseum, TT Nyhetsbyrån
Almanackan är tryckt i Taberg på svenskt papper från Munkedal.
Framsida: Karl Johans torg i Majorna med Brf Eskulapius till höger. 
Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum  

Genuint mäkleri



Kvarteret Kärleksörten i Kungsladugård uppfördes av Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening (HSB) vid slutet av 1920-talet. Stilen är tjugotalsklassicistisk och ritningarna signerade 
arkitekt Arvid Fuhre. Kvarteret gick länge under öknamnet “Gula faran” tack vare sin karaktäristiska färgsättning. Plaskis, som ligger framför föreningens hus, har sedan 1930-talet varit ett kärt 
besöksmål för generationer av traktens barn, både för bad på sommaren och skridskoåkning på vintern.



Brf 2-rums standrad, Gamla Masthugget. På 1930-talet byggde man för att den lägre avlönade arbetsklassen skulle få högre boendekvalitet och då gällde det att utnyttja varje kvadratmeter 
på ett bra sätt. Detta gäller inte minst för de fyra landshövdingehusen på Stigbergets brant. Här byggde Hyresgästernas Centralförsamling, som senare gick samman med HSB, lägenheter med 
en helt ny och tydligt funktionalistisk planlösning. Två rum kompletterades med kokvrå och sovalkov och denna “tvårumsstandard” gav också föreningen dess namn.



Första etappen av Norra Guldheden, som idag utgör Bostadsrättsföreningen Norra Guldheden nr 1 uppfördes i samband med utställningen Bo Bättre 1945. Ett antal lägenheter visades 
upp som exempel på hur man med begränsade medel kunde skapa bra, välplanerade och yteffektiva hem. Norra Guldheden var också den första planerade “grannskapsenheten” i 
Sverige, med “community center”, lekstugor och centralgarage.



Brf Anno 1905, Linnéstaden. Hörnhuset med adress Övre Husargatan 21/Kastellgatan 24 uppfördes 1905 i sekelskiftesstil enligt ritningar av arkitekt Olof M. Holmén. Utförandet, bland annat 
mönstermurade detaljer, är tidstypiskt. Huset ligger i stadsdelen Kommendantsängen, som gränsar med Haga i norr, Annedal i öster, Olivedal i väster och Slottsskogen i söder. Förr var detta 
kronans mark och användes då som betesmarker för officerarnas hästar. Ängen lydde under kommendanten på Älvsborgs slott, därav namnet.  



Brf Eskulapius, Majorna. Kvarteret var som många andra landshövdingehuskvarter rivningshotat under 1970- och 1980-talen, och läts därför förfalla. Lyckligtvis tog utvecklingen en annan 
riktning och renovering påbörjades i slutet av 1980-talet. Eskulapius blev återigen ett levande kvarter. Landshövdingehuset på Amiralitetsgatan 27 byggdes 1907 i nyrenässansstil enligt ritningar 
av arkitekt L. J. Andersson.



Brf Åreskutan, Strömmensberg. Åreskutan är en gammal anrik bostadsrättsförening. Husen stod färdiga 1926 och var HSB:s första byggnadsprojekt i Göteborg. De ritades av arkitekt Arvid 
Fuhre och är i den strama klassicistiska stil som var dominerande under 1920-talet. Lägenheterna var för sin tid mycket moderna och för att de skulle bli så ljusa som möjligt placerades husen en 
bit upp på berget. Huset pryds av förträdgårdar i enlighet med stadsingenjör Albert Lilienbergs plan för området från 1908.   



HSB Brf Marieberg äger det enda kvarvarande landshövdingehuset på Gråberget i Majorna Huset, det ljusa till vänster på bilden, uppfördes 1936, det vill säga samma år som byggnadsnämnden 
i Göteborg beslutade att inte tillåta nya områden för bebyggelse med landshövdingehus. Punkthusen på andra sidan Kabelgatan byggdes under början av 1950-talet, medan saneringarna kring 
nedre delen av Gråberget inleddes 1958.



Brf Skanstorget i Göteborg, Linnéstaden. Föreningen omfattar fastigheterna Skanstorget 3, 4, 5 och 6. Skanstorget 3 uppfördes 1907 och den vitputsade, ornamenterade gatufasaden skvallrar om 
att arkitekten inspirerats av jugend, en stil som vid den här tiden var på modet ute i Europa men som inte slog igenom här i Göteborg. Skanstorget 4 är osignerat, vilket ritningarna för husen 
från 1800-talet ofta var. Skanstorget 5 uppfördes 1905 enligt ritningar av arkitekt Gustaf Nihlmark. 1915 låg en saluhall på torget, och idag finns planer på att skapa torgyta här igen och 
förhoppningsvis skapa en ny mötesplats för göteborgarna.



Brf Johanneberg 1936. Huset på Lindströmsgatan 3 i Johanneberg uppfördes 1936 enligt ritningar av Erik Friberger, en av landets mest välkända funkisarkitekter. Tidens stadsplaner 
gick under devisen “hus i park” och huset omgärdas av grönska. Tio hus byggdes i området och det var solgårdar och barnrikehus. För att få en bostad här skulle man ha minst tre barn i 
familjen. Otroligt modernt för tiden var att dessa bostäder hade eget badrum med toalett och badkar. Piskbalkonger på taket fungerar idag som inbjudande terrasser. 

Bild: Göteborgs Stadsmuseum



Ombergkvarteren i Bagaregården. Vid slutet av 1920-talet byggde HSB de tre ombergkvarteren  med föresatsen att erbjuda ljusa och bekväma smålägenheter. I en skrift från invigningen av 
de första husen kan vi läsa; “Till samtliga lägenheter höra badrum, varmvatten, gasspis etc. Lägenheterna äro både vackra och rymliga och böra fullt tillfredsställa innehavarna.” Byggnaderna i 
kvarteret Omberg var bland de första med rinnande varmvatten i badrummen. Då ansågs detta som lyx och det pågick en livlig debatt om varmvatten var nödvändigt i små lägenheter. I dag 
finns här tre föreningar, Omberg I, II och III. 



Kvarteret Nybygget i Gamla Masthugget började uppföras 1930 och var HSB:s första funkisbygge i Göteborg. Det ritades av Ingrid Wallberg och Alfred Roth, vilka under 1930-talet kom att bli 
några av Sveriges mest uppmärksammade arkitekter. De lade stor vikt vid plan och utformning för att göra boendet så funktionellt som möjligt. Lägenheterna fick välutrustade kokskåp och 
kompaktkök med matplatsen skild från arbetsköket. Samarbetet med HSB fungerade så väl att Roth och Wallberg fick representera dem på Stockholmsutställningen 1930.



Brf Kungen 6, Kungshöjd. Här ser vi vägen upp till det ståtliga huset på Lasarettsgatan 6, som uppfördes 1912 å Melins Kartongfabriks räkning. Huset är i nationalromantisk stil och ritades av 
Arvid Bjerke, en välrenommerad arkitekt som bland annat var huvudarkitekt för Jubileumsutställningen i Göteborg 1923. Ombyggnaden till bostadshus stod färdig 1998 och belönades med ett 
hedersomnämnande för god byggnadskonst av Per & Alma Olssons fond. Foto från 1921, vägarbete pågår.


