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BAKGRUND & OMFATTNING
Föreliggande dokument utgör antikvariska synpunkter på berörda byggnaders fasader,
beklädnadsmaterial, balkonger, fönster och detaljer. Synpunkterna har framtagits på uppdrag
av Brf. Pompe och berör byggnaderna på Föreningsgatan 4 och 8 i Göteborg, de uppfördes
1960-61 efter ritningar av Nils Einar Eriksson.

HISTORIK
Fastigheterna i Kv. Idegranen är belägna högst upp på Föreningsgatan i Vasastaden, Göteborg.
Området uppfördes 1960-61 och ritades av en av den svenska modernismens främsta
arkitekter Nils Einar Eriksson som bland annat ritat Göteborgs konserthus, Centrumhuset vid
Kungsportsplatsen samt Folkets hus och biografen Draken vid Järntorget i Göteborg.

Synpunkterna utgår från byggnadernas kulturhistoriska värde och syftar till att bevara dess
välbevarade karaktär.
KULTURHISTORISKT VÄRDE & SKYDD
De två 60-tal fastigheterna, ritades av Nils Einar Eriksson, är arkitekturhistoriskt intressanta
med arbetad detaljutformning och råa beständiga material. Husens strama arkitektur med
stor andel ursprungliga och bevarade detaljer motiverar ett varsamt underhåll av byggnaden.
Byggnaderna ligger inom Göteborgs stads bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse. För byggnaderna gäller plan- och bygglagen (PBL) kap. 8 §17 rörande varsamhet
vid förändring av byggnader. Med hänsyn till de välbevarade fasaderna och den erkände
arkitekten bär värdet även betecknas enligt PBL kap. 8 §13 som innebär ett förvanskningsförbud
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Kv. Idegranen består av fyra elvavåningshus med ljust putsade fasader med balkongfronter
av korrugerad plåt och dörrar och fönster av aluminium. Husen är betydligt högre än den
omgivande, relativt låga bebyggelsen, och är därför väl synliga i Göteborgs stadsbild.
Byggnaderna är uppförda i en brytningstid mellan sen bearbetad funktionalism och den nya
tidens rationella byggande som skulle utvecklas i sin helhet under de annalkande rekordåren
1967-68. Husen har påkostade material och bearbetade detaljer enligt den äldre skolan,
exempelvis marmor och kalksten i entréhallarna, men också drag av rationell amerikanskt
inspirerad stil som kom att utvecklas under det sena 1960-talet genom höga futuristiska hus
med monotona fasader i betong eller puts. Detta drag är tydligt framförallt i husens exteriöra
uttryck och i den omgivande markplaneringen med betong och sten som främsta material.
Husen är alla varianter på samma tema men skiljer sig åt genom bland annat planlösning och
entréhallarnas utformning som har konstnärlig utsmyckning.

BYGGNADSBESKRIVNING
Byggnaden har elva våningar med ljust putsade fasader och vertikala fönster- och balkongaxlar
avskilda i våningsplanen med beklädnadsmaterial av rå omålad korrugerad aluminiumplåt.
Beklädnadsplåtarna har synliga karakteristiska infästningar med kullerskallig skruv och
stora ventiler till lägenheternas rum. Balkongerna är delvis indragna i fasaden och har
aluminiumklädda fronter. Taket är plant och takfoten kröns av en vit plåtkrans.

Husen är välkända i Göteborgs stadsbild dels genom sin säregna arkitektur men också på
grund av att journalisten och politikern Ingrid Segerstedt -Wiberg bodde i ett av punkthusen.
Entréhallen i detta hus pryds av ett konstverk som avbildar hennes far, den välkände
publicisten Torgny Segerstedt. På tomten mitt över fastigheten, i östlig riktning, låg den sk.
Segerstedtska villan som revs i början av 1990-talet och ersattes av ytterligare ett högt hus
utformat för att likna de övriga i Kv Idegranen.

Dörrarna och fönstren är till stor del ursprungliga och tillverkade av ädelträ och klädda med
rå omålad aluminiumplåt på utsidan. Fönsterpartierna är pivåhängda i varierande storlek
med stora glasytor mot väster och söder medan de är mindre mot norr och öster. Flera av
fönsterpartierna i bottenvåningen är moderna men också av rå, omålad aluminium.

ANTIKVARISKA SYNPUNKTER FÖR BYGGNADSDELAR
Fasader
Fasadens ytputs består av en finkornig sprutputs som är omålad men pigmenterad i en ljust
gul kulör och har troligen en viss del glimmer inblandat. Fasadpartier där den finkorniga
ytputsen börjar släppa från underlaget bör underhållas och återställas. Ur ett antikvariskt
perspektiv är en partiell lagning eftersträvansvärd men ställer höga krav på att utförandet och
att ytputsen pigmenteras till den korrekta befintliga putskulören. Trots en pigmentering skulle
det dröja en tid tills den smutsas till lika intilliggande.

Dörrpartierna i bottenvåningen utgörs till viss del av moderna aluminiumpartier, likt fönstren.
De ursprungliga balkongdörrarna är av trä och klädda med aluminiumplåt på utsidan, likt
fönstren.
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Att måla fasaderna är ett alternativ men det skulle förta fasadens liv och få den att framstå
som död till ytan. Att måla fasaden skulle också kräva en hel del underhåll med flagande färg
och återkommande ommålning.

Inklädnadsplåt
Fasadernas trubbigt V-korrugerade aluminiumplåt är ursprunglig och i förhållandevis gott
skick. Plåtens bockning och infästningar skapar återhållsamt och strama formgivna element
till fasadernas i övrigt linjära arkitektur.

Fönster och dörrar
De ursprungliga fönsterpartier som finns på byggnaden är merparten pivåhängda, tillverkade
av trä och klädda utvändigt med rå obehandlad aluminium. Fönstrens dimensioner och
utformning bidrar till byggnadens karaktär och tydliggör lägenheternas rumsbildningar.

Plåtarna är partiellt kraftigt smutsade och oxiderade, även, intilliggande material såsom
infästningar har på vissa ställen skapat rinningar som avfärgat sig på plåten. Ur ett antikvariskt
och arkitektoniskt perspektiv föreslås plåten rengöras och bevaras. Plåten kan demonteras
varsamt och rengöras separat. I samband med demontering och rengöring bör plåtens
infästningarna också bytas mot nya av aluminium.

Ur ett arkitektoniskt och antikvariskt perspektiv är det eftersträvansvärt att bevara och
renovera dem. Med tanke på att det är svårt att hitta reservdelar till fönstren är det ett
alternativ att låta en smed tillverka nya delar eller laga de ursprungliga för att kunna behålla
originalfönstren. Eventuella rötskador bör lagas partiellt istället för att byta hela fönsterbågen
eller karmen.

Eventuellt skadade plåtar kan ersättas med nya likadana plåtar som har samma typ av bockning
som de ursprungliga. Dessa plåtar bör dock placeras så de inte blir i ögonfallande.
Balkonger
Balkongerna är delvis indragna i fasaden och sitter likt fönstren i vertikala axlar genom hela
fasadernas höjd. Den utskjutande balkongplattan är av betong och har en målad undersida,
Plattan är symmetriskt avvägd och skjuter ut ungefär lika långt som den är indragen. På sidan
av plattan sitter balkongräckets infästning monterad i betongen. Hela balkongens front, från
undersida av platta till överkant av räcket, är klädd med samma typ av inklädnadsplåt av
aluminium som i övriga fasaden.

Problematiken med drag från karmar och drevning bör antingen åtgärdas i samband med
renovering av inklädnadsplåtar. Detta görs i möjligaste mån utifrån genom att demontera bleck,
riva fogning och byta drevning utifrån för att sedan foga om och återmontera bleck. I annat fall
kan det också göras inifrån genom att riva och sedan återställa de inre fönstersmygarna och
dreva om inifrån. Den utvändiga fogen bör oavsett bytas för att täta mellan fasad och karm.
Att byta fönstren bör i möjligaste mån undvikas men om det blir oundvikligt är det viktigt
att de nya håller samma dimensioner, hängning och beklädnadsmaterial på utsidan för att
bibehålla byggnadens arkitektoniska värden. De stora partierna i den västra fasaden kommer
sannolikt inte kunna fås öppningsbara utan föreslås då ersättas med fasta partier medan
det intilliggande, något mindre partiet, förblir öppningsbart. Att dela upp partierna i mindre
partier som på intilliggande fastighet (Folke Bernadottes gata 2) skulle förta en viktig del av
byggnaden arkitektoniska upplevelse och rekommenderas inte.

Fronterna skapar en arkitektonisk differens mellan de repetativa fönsterbröstningarnas
höjder och de utdragna balkongliven ger fasaden ett skuggspel. De inklädda fronterna är
karakteristiska för hela fasaden och bidrar starkt till den linjära formgivningen av vertikala
axlar av glas och aluminium. Fronterna bör bevaras och rengöras likt inklädnadsplåten i övrigt
och plattans undersida målas om. Ur ett antikvariskt och ett arkitektoniskt perspektiv bör
balkongernas storlek bevaras för att inte förändra fasadernas uttryck. Det mest tidstypiska
uttrycket i husen är den kubiska och geometriska formen med det skarpa avslutet uppåt
och en eventuell utökad storlek på balkongerna skulle förändrad balansen i byggnadens
uppbyggnad av kubisk form.

Ursprungliga dörrpartier mot balkonger och eventuellt bevarade entrédörrar bör i första
hand, liksom fönstren, bevaras och renoveras. Dörrarna bör rimligtvis vara enklare att hitta
reservdelar till. Vid ett eventuellt byte bör de, liksom fönstren, hålla likadana dimensioner,
hängning och utvändiga beklädnadsmaterial.

Göteborg 2016-06-13

Särkilt viktigt är fönsterpartiernas dimensioner på karmar och bågar samt att fönstrens storlekar
bibehålls. Fönstrens indelning är en viktig del av den arkitektoniska utformningen och bör
inte förändras. Förändringar av både fönster och dörrars dimensioner, tillverkningsmaterial
och yttre beklädnad hade påverkat byggnadens arkitektoniska utformning och förtagit
byggnadens värden beträffande ursprungliga fasadelement och detaljer. För den arkitektoniska
utformningen av byggnaderna är det av stor vikt att nya beklädnader på dörrar och fönstren
inte ges någon kulör utan att den råa aluminiumen blir exponerad exteriört. En lackad plåt i
exempelvis vitt, såsom på intilliggande fastighet (Folke Bernadottes gata 2), skulle förändra
uttrycket på byggnadens exteriör drastiskt.

Niklas Martis, byggnadsantikvarie
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Föreningsgatan 4, översiktsbilder

Översiktsbilder från sydöst och västra fasadens entréparti.
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Föreningsgatan, fasaddetaljer

Fasaderna har en tunn och fint sprutputsad yta som partiellt börjar lossna från sitt underlag.
Ballasten i ytputsen är småkornig och tycks innehålla en liten del glimmer. På de putsade
fasaddelarna syns både horisontella och vertikala mörkare linjer som antyder en gjutskarv
eller elementskarv i betongen. Skarven bildar ett kallras som drar till sig smuts i mötet mellan
kallt och varmt.
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Föreningsgatan, fönster och dörrar

De ursprungliga fönsterpartier som finns på byggnaden är av trä och klädda med aluminium.
Alla fönster är pivåhängda, de stora partierna på bilderna till vänster sitter på den västra
fasaden och är omkring 2.5 meter långa.
På bilden ovan ses en del av den östra fasaden med två pivåhängda fönster och en sk. fransk
balkong med inåtgående dörr. Alla ytor mellan fönstren är klädda med aluminiumplåt.
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De varierande storlekarna på fönstren skapar en variation i fasadernas utformning och mot
öster och söder finns fönsteraxlar utan den korrugerade aluminiumplåten under och över
fönstret. Partierna är här betydligt mindre än de i den västra fasaden och vissa av dem har
en inklädnadsplåt mellan fönstren vilket sannolikt tyder på att en innervägg skiljer de två
fönstren åt.
På södra fasaden blandas fönsteraxlar med och utan plåtinklädnader under fönstren vilket
skapar en variation i fasaderna. Bilden till höger är från det sydöstra hörnet, mellan dessa och
det sydvästra hörnet finns två axlar utan plåtinklädnad.
Dess utformning bidrar till byggnadens karaktär och tydliggör lägenheternas rumsbildningar.
Att bevara och renovera dem är eftersträvansvärt. Att byta fönstren bör undvikas men om det
blir oundvikligt är det viktigt att hålla samma dimensioner, hängning och beklädnadsmaterial
för att bibehålla byggnadens arkitektoniska värden.
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Föreningsgatan, inklädnadsplåt

Inklädnadsplåten
av
rå
obehandlad
aluminium har en flack och trubbig
V-korrugering. Plåten är ursprunglig och
i gott skick men partiellt smutsad. Den är
repeterad under både fönsterpartierna och
på balkongfronterna.
På intilliggande fastighet (Föreingsgatan 8)
har plåten rengjorts eller bytts ut till likadan
vilket ger ett renare och ädlare uttryck. Den
rena aluminiumen är eftersträvansvärt ur ett
antikvariskt perspektiv, fasaden skulle då få
ett helt annat uttryck.
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Föreningsgatan, balkonger

De indragna balkongerna sitter i vertikala axlar och har en balkongplatta av betong och
en målad undersida. Balkongräckets infästning sitter på sidan av plattan och balkongens
aluminiumfront täcker från undersida av platta till överkant av räcket.
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