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2020 blev som vi alla vet ett speciellt år. Det vi har märkt under året är att vi människor fortfarande behöver flytta. Av olika anledningar behöver vi 
några gånger, eller många gånger, byta bo. Det ändras inte av en pandemi. En förändring som vi dock noterat, som möjligen kommit i spåren 
av pandemin, är att intresset för villor har ökat. Trycket på villor och radhus var stort redan innan, men än mer nu och än mer också i kommunerna 
närmast utanför Göteborg. I en tid av kris söker vi oss spontant tillbaka till trygghet och rötter. Vi vill ha en trädgård, ett gediget hem som kan 
skydda oss när vindarna viner kring knutarna. Det egna hemmet, den egna borgen. 

Under 2020 har vi ihop med Antiquum skapat tre artiklar om villabebyggelse i Göteborg. Dessa ligger till grund för årets almanacka och vi 
visar gamla bilder på villor och radhus från 1920-talet, 1930-talet och 1960-talet. Även några villaområden som tillkom dessförinnan har 
smugit sig med (Ekebäck och Landala bland andra). Egnahemsbyggandet föregicks av en tid då många flyttade in till staden och den stora 
folkförflyttningen skapade bostadsbrist. Det var mot denna bakgrund som Statens byggnadsbyrå 1922 började upprätta typritningar för villor. 
Egnahemsrörelsen fick fart, villabyggandet ökade och många karakteristiska egnahemsområden växte fram. 1920-talets egnahem finns bland 
annat i Örgryte, Kungsladugård och Änggården. På 1930-talet slog funkisen igenom och den för tiden enda sammanhållna villaarkitektur finns 
på Skårsgatan i Örgryte. Bräcke och Fräntorp är exempel på enklare 1930-talsområden så kallade småstugeområden. 1960-talets tidstypiska 
områden växte fram i Björkekärr, Åkered, Kobbehall i Askim och Prästgårdsängen i Örgryte. Vi hoppas att du ska få glädje av årets almanacka 
och lära känna din stad ännu lite mer. 

Vi önskar er alla ett gott 2021! 

Framsida: Hörnet där Sundhagsgatan och Klintens väg möts i Kungsladugårds villastad. 
Vi ser både från förr och från idag. Området är välbevarat och såväl stadsplanen som 
villaarkitekturen speglar tydligt 1920-talets ideal. Längs Sundhagsgatan finns även 12 
villor, tidstypiska för 1960-talet, som uppfördes av Riksbyggen år 1962 efter ritningar 
av Arne Branzell (syns ej i denna bild).
Bildkällor: Göteborgs stadsmuseum, Antiquum och TT Nyhetsbyrå/Kamerareportage
Almanackan är tryckt i Taberg på svenskt papper från Munkedal.

Villor från förr



Prytzgatan 2, av Ingrid Wallberg och Alfred Roth. Villan på Prytzgatan 2 i Örgryte gavs en utpräglad funkiskaraktär, som en kub, och består än idag av en enkel och putsad volym med platt 
tak och starkt geometrisk verkan. Långsidorna präglas av långa fönsterband medan kortsidorna upptas av stora perspektivfönster. En riktig funkispärla! På 1930-talet slog funkisen igenom och 
ledord var enkelhet, saklighet, ljus, rymd och luft. Parollerna löd;  ”form följer funktion” och ”god bostad åt alla”. 



Egnahem i Bagaregården. I Albert Lilienbergs stadsplan för Bagaregården och Kristinedal, antagen 1912, ingick att ett egnahemsområde skulle byggas i den östra delen av Bagaregården mot 
sluttningen upp mot Strömmensberg. År 1917 byggde SKF bostäder för tjänstemän i ett av de kvarter som var avsatta för egnahemsbebyggelse. Kvarteret fick namnet Hökensås och SKF 
behöll fastigheterna till 1927. Ovan ser vi del av kvarteret,  Kungälvsgatan mot öster. 



Radhus av Ingrid Wallberg. Wallberg ritade ett antal radhus på Brödragatan i Bö med flacka pulpettak kombinerade med terrasser längs hela översta våningens fasad. Området 
kring Brödragatans östra del utgör än idag en relativt enhetlig 1930-talsmiljö som helt präglas av funktionalismens ideal. Även på Thorild Wulffsgatan 4-8 i Änggården i Göteborg uppfördes 
tre funkisvillor efter ritningar av Wallberg. Tillsammans speglar dessa villor en del av pionjären Ingrid Wallbergs arkitekturgärning och kvinnans intåg i arkitektkåren.



Sankt Sigfridsgatan. Miljön kring Sankt Sigfridsgatan hör till ett av Örgrytes mer välbevarade 1920-talsområden. Området omfattar ett huvudstråk med enhetligt utformade radhus utmed 
Sankt Sigfridsgatan samt även villor och parhus i Jakobsdal. Bebyggelsen uppfördes mellan åren 1922 och 1928 och ritades bland annat av arkitekterna Nils Olsson, O. M. Holmén och J. J. 
Solberg. Radhusen gavs en karakteristisk 1920-talsutformning med fasader klädda med locklistpanel där hörnen markerades av pilastrar. Foto från 1948. 



Kungsladugårds villastad. Kungsladugård är en karakteristisk 1920-talsstadsdel i Göteborg. Kungsladugårdsgatan kom att fungera som ett av stadsdelens huvudstråk kantat av radhus ritade 
av bland annat arkitekterna H. Jahnke, O. Gerle och W. Säfström. Bakom radhusen förlades friliggande villor med tillhörande trädgårdar. Merparten av villorna i Kungsladugårds egnahem 
uppfördes efter typritningar vilket gav området en relativt enhetlig utformning i klassicerande stil. Här ser vi korsningen Oxhagsgatan/Klintens väg och i bakgrunden Klintens trappor. Foto från 1940. 



Ekebäck. Detta område, som är bebyggt från slutet av 1800-talet, kallades tidigt Ekebäck efter den gård som ägde markerna. Ekebäcks gård låg i närheten av där Frölunda Torg ligger idag. 
Bebyggelsen i Ekebäck tillkom efter att handelsmannen Gustaf Smith köpt upp marken och styckat av tomter för försäljning. Ekebäck ansågs förr vara en fattig kåkstad. Än idag har området, 
som ligger på ett antal kullar, mycket tät bebygglese. Från Ekebäck med sitt höga läge kan man i klart väder skymta Vinga fyr. 



Borgmästaregatan i Bagaregården. På sluttningen mot Härlandavägen tillkom Vidkärrs trädgårdsstad. Den 24 januari 1922 stod de två första husen i Vidkärrs villastad klara. Föreningen Vidkärrs 
trädgårdsstad grundades år 1921 av tjänstemän och arbetare på SKF som var intresserade av att bygga egna hem inte alltför långt från arbetsplatsen. Foto från 1938. 



På Skårsgatan i Örgryte finns ett trettiotal vitputsade funkisvillor uppförda 1937-1947 som bildar en arkitektonisk helhet med välbevarade villor i modernistisk stil. Detta är det enda området i 
Göteborg med sammanhängande villabebyggelse av denna karaktär. Bebyggelsen utgörs av friliggande villor om två våningar med fasader som är putsade i ljusa kulörer. 



Landala Egnahem. I slutet av 1800-talet hade många svårt att få arbete i jordbruken och sökte sig istället till städerna där industrierna växte fram. Som ett resultat av den stora folkförflyttningen 
växte kåkstäder fram. Landala var en sådan kåkstad. Husens standard var långt ifrån den bästa och lungsot och andra sjukdomar florerade. Det var med kåkstäder som Landala för ögat 
som grosshandlaren Johan August Hertz 1900 motionerade i stadsfullmäktige angående byggandet av så kallade egnahem för arbetare och andra mindre bemedlade. Att ge möjlighet till 
lån så att folk kunde låta bygga sig goda hem sågs av många som en lösning på den svåra bostadssituationen.



Pölsebo, Bräcke småstugeområde. Många så kallade småstugeområden tillkom under 1930-talet. Bräcke egnahemsområde tillkom 1934-1939 och var Göteborgs första småstugeområde. 
Tanken med dessa områden var att skapa möjligheter för mindre bemedlade att uppföra ett eget hus. Kommunen tillsatte en utredning som kom fram till att Bräcke, Fräntorp och Utby var 
lämpliga för denna typ av bebyggelse. Genom stadsplaner med minimala tomter och smala gator skulle kostnaderna hållas nere.



Björkekärr. I Björkekärr och Sävedalen hittar vi flera välbevarade villor från 1960-talet, till exempel kring Geteryggsgatan och Offerstensvägen. Här finner vi en väl sammanhållen 1960-talsmiljö 
med villor och radhus med fasader av rött tegel. Villorna är tidstypiskt utformade med pulpettak, indragna balkonger och entrédörrar i teak. Här finns även många trädgårdar med ett för tiden 
karakteristiskt utseende. Bild från Björkekärrs kyrka, invigd 1958. 



Överås, Örgryte. Miljön kring Överåsgatan, med en stadsplan upprättad av Lilienberg och villor ritade av Nils Olsson, är ett tidstypiskt område för 1920-talets bebyggelse. Villorna och 
parhusen uppfördes i  1 ½ till 2 våningar och entréerna ägnades särskild omsorg med dekorativa dörromfattningar i klassicerande stil. Husen har också tidstypiska detaljer som hörnpilastrar 
och kopplade tvåluftsfönster av trä, spröjsat till sex rutor. Många mindre ombyggnader har gjorts i området under senare tid men merparten av husen bevarar sin ursprungliga karaktär. 


