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Bakgrund
Vasagatan 33, som uppfördes som bostadshus 
år 1890, har under ca 20 år inrymt lokaler för 
Göteborgs universitet. Byggnaden ägs i dag av 
Wallenstam och står nu inför en större om-
byggnad tillbaka till bostadshus. Den tidigare 
rumsindelningen, med övervägande mycket 
stora lägenheter om upp till åtta rum och kök, 
kommer att ändras till mindre lägenheter om 2-4 
rum och kök. Mats & Arne arkitektkontor har 
på uppdrag av Wallenstam genomfört en anti-
kvarisk förundersökning för att belysa byggna-
dens kulturhistoriska kvaliteter och hur dessa 
skall tas till vara i samband med ombyggnaden. 
Förundersökningen har tagits fram av bebyg-
gelseantikvarie Kristina Wallman och baseras på 
arkivmaterial som ritningar och fotografier samt 
på en inventering med fotodokumentation.

Kulturhistorisk värdering och lag-
stiftning
Vasagatan 33, Lorensberg 50:1, finns upptaget 
i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och 
ingår i området Vasastaden. Motiveringen lyder:

”Områdets ursprungliga karaktär är väl bibehål-
len och byggnaderna tillsammans med parker 
och planteringar bildar en unik bostadsmiljö 
från perioden 1870-1930. Särskilt intressant är 
den äldre norra delen med sin tidstypiska stads-

plan, sina ovanligt påkostade bostadshus med 
stora lägenheter och flera viktiga allmänna bygg-
nader. Den utgör ett utmärkt exempel på det 
sena 1800-talets ”högborgerliga” stadsområden 
och är en av landets mest välbevarade miljöer av 
detta slag”.

Byggnaden föreslås i bevarandeprogrammet få 
ett fortsatt skydd som byggnadsminne. 

Gällande stadsplan är från 1866 och utarbetades 
inför utbyggnaden av den nya stadsdelen Vasas-
taden. Planen är översiktlig och ger övergripan-
de riktlinjer om gator och kvartersindelning.

Plan- och bygglagen
Plan- och bygglovfrågor regleras i enlighet med 
Plan- och bygglagen, PBL. I lagen finns såväl 
skyddsbestämmelser, som gäller särskilt kultur-
historiskt intressanta byggnader, och varsam-
hetsbestämmelser, som gäller alla byggnader. 
Det anges också att ändringar skall utföras 
varsamt. Vasagatan 33 omfattas av Plan- och 
bygglagens varsamhets- och skyddsföreskrifter.

Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.

Första stycket tillämpas också på

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbe-
stämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,

3. allmänna platser, och

4. bebyggelseområden.

Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och un-
derhållas så att dess utformning och de tekniska egen-
skaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet 
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnads-
verkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, 
ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 
2-6, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller 
sitt ändamål. Lag (2011:335).

17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en bygg-
nad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 
konstnärliga värden.
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Historiskt sammanhang
Göteborg genomgick stora förändringar under 
1800-talet, inte minst eftersom staden upphörde 
att vara befäst och de omfattande befästnings-
verken revs. På det gamla befästningsområdet 
invid Vallgraven anlades ett parkbälte, Kungs-
parken. När staden behövde mer mark för 
bostäder anordnades en öppen stadsplanetävling 
med syfte att skapa riktlinjer för ett utvidgande 
av staden. En ny plan som reglerade byggandet 
av de nya stadsdelarna Lorensberg och Vasasta-
den antogs 1866. I denna plan ingick även den 
nya paradgatan Kungsportsavenyn. Utbygg-
naden av stadsdelarna ägde sedan rum mellan 
1868 och 1905.

1866 års stadsplan är typisk för sin tid med 
rätvinkliga kvarter, raka gator, trädkantade 
huvudgator, parker samt förträdgårdar och 
planteringar framför husen. Byggnaderna som 
uppfördes var både eleganta bostadshus och in-
stitutionsbyggnader. Denna del av staden var till 
största delen avsedd för den välbärgade borger-
ligheten, men rymde också mindre gårdslägen-
heter avsedda för lägre tjänstemän och liknande. 

Karta hörande till stadsplanen från 1866. De gulfärgade kvarteren till vänster om Exercisheden blev till dagens 
Vasastaden.
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Vasagatan 33 - historik
Vasagatan 33, Lorensberg 50:1, ritades i en 
tidstypisk nyrenässansstil av arkitekt Ernst 
Krüger och uppfördes år 1890. Huset inrymde 
ursprungligen flera mycket stora lägenheter på 
7-8 rum och kök, men också några mindre om 
3 rum och kök. Kök, jungfrukammare, sov-
rum och barnkammare var placerade åt gården, 
medan de offentliga utrymmena som salong, 
herrns rum och i vissa fall matsal var placerade 
åt gatan. Även herrskapens sängkammare var 
placerade åt gatan. Huset byggdes med badrum 
med handfat och badkar och sannolikt indraget 
kallvatten. WC installerades 1933. En lägen-
het delades av 1941 och en 1954, men i övrigt 
förblev byggnaden med dess 1800-talsmässiga 
disposition relativt oförändrad till år 1997, då 
så gott som hela huset byggdes om till kontor. 
Ombyggnaden skedde förhållandevis varsamt 
och mycket av den fasta originalinredningen be-
varades. Den mest påtagliga förändringen var att 
flertalet av de stora rummen delades av i mindre 
sektioner. Den sista bevarade bostadslägenheten 
byggdes om till kontor så sent som 2013. Inför 
den ombyggnaden utarbetades en antikvarisk 
varsamhetsplan av Lindholm restaurering AB. 
Ombyggnaden skedde varsamt, med reversibla 
metoder. Ett antal skåpssektioner, troligen av 
senare datum, i kök/serveringsgång samt ett 
skafferi togs bort. I övrigt är inredning, listverk 
och rumsindelning intakta. 

Exempel på de detaljerade originalritning-
arna från 1890. Lägenheterna var ur-
sprungligen mycket stora, vilket kan ses på 
planritningen till höger. Gränsen mellan de 
båda lägenheterna på plan 4, en sjurum-
mare och en sexrummare, markeras med 
en prickad röd linje.
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Inventering och beskrivning
Allmänt om byggnaden
Vasagatan 33 är en ovanligt välbevarad byggnad 
med så gott som oförändrad exteriör. Också 
interiört är den välbevarad - mycket av den 
fasta inredningen är intakt och de ursprungliga 
strukturerna är lättavlästa. Nedan följer en all-
män genomgång av kulturhistoriskt intressanta 
byggnadsdelar, detaljer etcetera som är gemen-
samma för hela byggnaden. Därefter följer en 
genomgång av särskilt kulturhistoriskt intressan-
ta detaljer plan för plan.

Fasader
Byggnaden är uppförd i nyrenässansstil med 
rusticerad, spritputsad bottenvåning och fasa-
der i förbländertegel med mönstermurade fält 
och dekorativt utformade ankarslut i smide. 
Dörr- och fönsteromfattningar är i slätputs med 
profilering och stram dekor i form av antydda 
anfangstenar och slutsten. Under takfoten och 
mellan plan 2 och 3 sitter gesimser med glase-
rat kakel. Hörnet Vasagatan-Götabergsgatan är 
avfasat och pryds av ett burspråk med dekorera-
de konsoler i slätputs. Burspråket kröns upptill 
av ett smyckat och mösntermurat gavelparti. På 
plan 3, 4 och 5 finns balkonger med tunna, rikt 
utsirade smidesräcken och smäckra järnkonsoler.

Fasaden sedd från hörnet Vasagatan-Götabergsgatan. Det avfasade hörnet är typiskt för denna del av Vasastaden 
och bidrar till öppenhet i stadsrummet.
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Byggnadens fasad är omsorgsfullt utformad och de 
olika materialen - tegel, puts, järn - utnyttjas för att ge 
variation och för att smycka fasadens olika delar. Den 
översta våningen markeras i fasaden genom rombfor-
mad mönstermurning, medan sockelvåningen markeras 
genom en tung rusticering med grov spritputs. Däremel-
lan är själva fasadytorna tämligen nedtonade med ljusa, 
sammanhängande massiva tegelytor. De förhållandevis 
strama, putsade fönsteromfattningarna kontrasterar mot 
de rikt utformade putsdekorerna under burspråket och 
ovanför huvudentrén. De rikt utformade smidesdetaljer-
na bidrar med gracil detaljering och organisk sirlighet. 
Fasaderna präglas av en sträng symmetri både vad 
gäller fönstersättning som balkonger och dekorer.
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Fönster

Fönstersättningen är regelbunden med flera 
varianter av träfönster med i huvudsak T-for-
made fönster. Flertalet är tvåluftsfönster, men 
här finns också treluftsfönster och, mot gården, 
stora fyrluftsfönster i de före detta matsalarna 
i sydöstra hörnet. Fönstren är med några få 
undantag i original med sidohängda, utåtgå-
ende ytterfönster och sidohängda, inåtgående 
innanfönster. Bågarna är smäckra med enkel 
profilering och i cissa fall dekorerade karmpos-
ter. Många av fönstren har munblåst glas och 
originalbeslag. Bågarna är utvändigt målade i en 
rödbrun kulör. Fönstren på plan 2 har rundad 
överdel. Också de omsorgsfullt utformade 
vreden och beslagen är till större delen original. 
Större delen av fönsterbänkarna är i trä, men ett 
fåtal är i marmor. I huvudtrapphuset mot Vasa-
gatan finns stora fönsterpartier med etsat glas.

Fönstren i sockelvåningen och på vinden är av 
modern typ i olika storlekar och utföranden. 

Gårdsfasaden är i egenskap av underordnad 
baksida av enkelt utförande, spritputsad i en 
ljust gräddgul kulör. Dörr- och fönsteromfatt-
ningar är slätputsade helt utan dekorer. Mot 
gården finns piskbalkonger med enkla smides-
räcken, som senare förstärkts med krenelerade 
nät.
Ovan och till höger: Gårdsfasaderna är putsade med 
gräddgul spritputs. Fönsteromfattningarna är slätputsa-
de. Balkongerna är enkla piskbalkonger.

Längst till höger: Fönster mot Vasagatan på plan 2.



9

Portar

Porten vid huvudentrén är en dubbeldörr i 
mörkt, fernissat trä med glasade partier och 
ett rundat överljusfönster. Porten in till gården 
utgörs av två portblad i trä med sex speglar, 
målad i mörkt rödbrunt likt fönstren. Porten 
mot Götabergsgatan, som är från mitten av 
1900-talet, är i fernissat trä med ett glasat parti 
med tvärgående ribbor. Nedre delen är inklädd i 
plåt. Denna port har ett spröjsat överljusfönster 
i original. 

Trapphusdörrarna mot gården är enkla spegel-
dörrar med liggande panel och glasad överdel.

Ovan: Den fernissade porten mot Vasagatan har utförligt 
bearbetad trädekor.

Vänster, överst: Fönster mot Vasagatan med T-post.

Vänster: Detalj från en av de dekorerade fönsterkarmar-
na samt den diskreta dörren till gårdstrapphuset.

Höger, överst: Exempel på ursprungliga fönsterbeslag 
mot gatan.

Till höger: Entrén mot Götabergsgatan och porten till 
portgången mot Vasagatan.
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Entréhall och trapphus
Trapphusen i byggnaden är mycket välbevarade, 
med såväl dörrar som invändiga fönster intakta. 
Det finns en tydlig rangordning mellan dem. 
Huvudtrapphuset mot Vasagatan är påkos-
tat, medan trapphuset mot Götabergsgatan är 
enklare men ändå har vissa mer genomarbetade 
detaljer. Detta trapphus var tidigare huvudtrapp-
hus för två mindre lägenheter på de övre planen. 
Det mindre trapphuset mot gården var endast 
kökstrapphus och är därför mycket enkelt och 
avskalat. 

Trapphus mot Vasagatan

Entréhallen, som samtidigt är trapphall upp till 
plan 2, är mycket påkostad med ett välvt, bemå-
lat kassettak i puts och stuck. Väggarna täcks av 
kvaderindelad puts med stenimiterande marmo-
rering i grönt och lätt utkragande, regelbundet 
placerade dekorer. Längst ned vid dörren är väg-
garna klädda med äkta marmor i olika kulörer. 
Mellan trapphallen och hallen på plan 2 sitter 
en rikt utsirad, delvis glasad svängdörr i mörkt 
fernissat trä. Såväl dörren som de övre rutorna 
är rundade upptill.

Också själva trapphuset mot Vasagatan är på-
kostat med ekådrad bröstpanel, genomarbetade 
dörrpartier, fönsterpartier med etsat glas, ett 
utsirat smidesräcke och högst upp en takmål-
ning. Såväl golv som trappsteg är av kalksten. 
Trapphuset har en ovanlig, elliptisk form med 

svängda väggar i trapploppet. Trappan bärs upp 
av dekorerade gjutjärnspelare.

Ytterdörrarna är pardörrar i massivt ekådrings-
målat trä med två speglar per dörrblad. Ovanför 
dörrarna sitter frostade överljusfönster. Listver-
ket mellan och över dörrarna pryds av en svar-
vad dekor med rundlar. Merparten av ytterdör-
rarna har originaltrycken. På dörrarna på plan 6 
är de övre speglarna glasade med frostat glas.

Trapphallen är påkostad med bemålat kassettak i puts 
och dekorerade, marmorerade väggar.
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Trapphuset är omsorgsfullt utformat med ådringsmålad 
bröstpanel och ådringsmålade entrépartier med svarvad 
dekor. De stora fönsterpartierna har etsat glas. Taket 
överst i trapphuset pryds av en välbevarad takmålning 
med fågelmotiv. Trappräcke och smidesdetaljer är ut-
förda med stor omsorg och detaljrikedom. Svängdörren 
mellan entréhallen och trapphuset är dekorativt utformad 
med väl bearbetade detaljer och glasade partier.
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Trapphus mot Götabergsgatan och gården

Trapphuset mot Götabergsgatan ledde tidigare 
dels till köksingången för de större lägenheter-
na, men också till de mindre lägenheter som 
låg på de övre planen. Dessa hade två ingångar 
från samma trappavsats, en till köket och en till 
tamburen. Detta trapphus har dekorativt lagt 
golv av färgat cementklinker och en enkel bröst-
ningsmålning från senare tid. På ett par plan 
finns äldre glasade partier, som givit dagsljus in i 
serveringsgångarna, bevarade.

Gårdstrapphuset, som endast varit kökstrapp-
hus till de större lägenheterna i öster, är mycket 
enkelt med trappa och golv i kalksten. Här finns 
också en målad bröstning, som delvis tagits 
bort ned till äldre putsskikt. Spår finns av äldre 
färgsättning i bland annat blått och rostrött. 
Räckena i detta trapphus är i trä och omsorgs-
fullt utformade med en sväng som följer den 
äldre, delvis synliga bröstningsmålningens nivå. 
På flera våningar sitter stora fönster in mot 
skafferierna.  

Ytterdörrarna i trapphusen mot Götabergsgatan 
och gården är spegeldörrar med samma profile-
ring och indelning som innerdörrarna i lägenhe-
terna. Storleken varierar dock beroende på om 
det varit en tambur- eller köksdörr.
Övre raden: Trapphuset mot Götabergsgatan med spröj-
sat fönster i entréhallen, rutigt cementklinkergolv och 
fönsterpartier mot serveringsgång på plan 4.

Nedre raden: Gårdstrapphus med köksdörrar, synliga 
äldre färgskikt samt skafferifönster på plan 4.
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Innerdörrar
Innerdörrarna är spegeldörrar i olika storlek, 
men med liknande profilering och indelning. 
Från hallen till de större, offentliga rummen 
leder pardörrar, liksom mellan flera av de större 
summen. Vissa av dessa är skjutdörrar. Från de 
bakre regionerna till de större rummen leder 
mindre enkeldörrar, liksom från korridorer och 
hallar in till sovrum/sängkammare, kök och 
pigkammare. Många dörrar har försetts med 
överljusfönster för att släppa in ljus i korridorer-
na innanför. Merparten av dörrarna har original-
beslag och –trycken i olika utföranden.

Balkongdörrar

Merparten av balkongdörrarna är i original och 
de flesta består av en utåtgående ytterdörr och 
en inåtgående innerdörr. Vissa är också pardör-
rar med samma typ av sidohängning. Dörrarna 
är spegeldörrar som delvis glasats och många 
har munblåst glas. Också de omsorgsfullt utfor-
made vreden och beslagen är till större delen 
original.

Övre raden: Olika typer av innerdörrar.

Nedre raden: Till vänster en enkel balkongdörr mot 
kökssidan. I mitten en balkongdörr i form av en dubbel-
dörr mot en av gatufasaderna. Till höge ett par olika ex-
empel på ursprungliga trycken. Det övre sitter i en dörr 
till ett av de mer påkostade, offentliga rummen medan 
det undre sitter i en dörr in mot gården.
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Listverk
I byggnaden finns välbevarade profilerade list-
verk som dörr- och fönsterfoder och fotlister. 
Fotlisternas utformning speglar de rum de sitter 
i – i de enklare rummen sitter enklare lister och i 
de offentliga rummen sitter högre, mer arbetade 
fotlister. Listverken är profilerade. I ett mindre 
antal rum är fotlisterna bytta mot enklare profi-
lerade lister och i ett par rum mot gården sitter 
platta, moderna lister utan profilering. Listver-
ken är överlag i bra skick.

Golv
Golven varierar i byggnaden. Här finns många 
rum med massiv ekparkett lagd i fiskbensmöns-
ter, varav vissa har försetts med dekorlister av 
mörkare trä. Här finns också flera rum med 
mer ordinaära lackade brädgolv. Flera av de 
före detta matsalarna mot Götabergsgatan har 
parkettgolv med geometriskt mönster indelat i 
större rutor. I de rum som fått nya golv ligger 
linoleummatta eller modern parkett utan påkos-
tad mönsterläggning. Merparten av golven är i 
bra skick utan större skador. Visst slitage finns i 
en del rum.

Exempel på golv och listverk. I byggnaden finns olika 
varianter av påkostade parkettgolv. Många golv är också 
belagda med linoleummattor. I flera hallar har listerna 
omsorgsfullt rundats vid skåpshörn och liknande.
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Stuckaturer
I byggnaden finns många rum med takstuck-
aturer, som kan indelas i olika nivåer utifrån 
digniteten på de rum de sitter i. De enklaste 
stuckaturerna sitter i hallarna och i de före 
detta jungfrukamrarna. Mer genomarbetade 
och utsmyckade stuckaturer sitter i sovrum och 
sängkammare. De riktigt stora och påkostade 
stuckaturer sitter i de före detta matsalarna och 
salongerna.

Merparten av de bevarade stuckaturerna är 
i ovanligt bra skick. Många av dem har inte 
målats över i någon större utsträckning utan har 
kvar distinkta detaljer och dekorer som i många 
andra byggnader suddats ut genom upprepad 
övermålning. 
Till höger: Exempel på påkostad och genomarbetad 
stuck i en före detta salong.

Nedan från vänster: Större taklist i stuck, takrosett samt  
exempel på de enklare taklister som sitter i hallar och 
jungfrukammare.
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Snickerier/skåp
I byggnaden finns många ursprungliga skåp 
bevarade, både i jungfrukammare, sängkamma-
re, sovrum, kök och serveringsgångar. I köken 
dominerar skänkskåpen med överskåp, skänk 
och underskåp, men det finns också exempel 
på lägre köksskåp och även en bevarad vedlår. 
I serveringsgångarna finns skåp som sträcker 
sig från golv till tak för linne och liknande, men 
också väggfasta fällbara serveringshyllor invid 

ingångarna till matsalarna. I ett par serverings-
gångar sitter också äldre köksskåp. I de olika 
sovrummen finns hörnskåp och garderober och 
på flera ställen finns inbyggda småskåp med 
luckor ovanför dörröppningar. Också i slussar 
in till före detta barnkammare och sovrum finns 
skåp och garderober upp till taket.

Ovan till vänster serveringshyllor i serveringsgång samt 
infällda skåp, ovan serveringsskåp från plan 3.

Nästa sida, vänster spalt uppifrån: Skåp ovanför dör-
röppning, garderober i före detta sängkammare samt 
bevarade krokar i garderob.

Mitten uppifrån: Skåpsinredning i serveringsgång, bröst-
panel.

Höger uppifrån: Bevarad skafferi-inredning samt köks-
skåp.
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Öppna spisar/kakelugnar
Det finns flera öppna spisar samt två kakelugnar 
i varierande utförande och ålder. De ursprungli-
ga öppna spisarna är rikt utformade i sten med 
dekorer i glaserat kakel, som på plan 6 målats 
över. Det finns också ett par öppna spisar av 
yngre modell, en i marmor med jugendinspi-
rerad utformning från 1900 på plan 3 och en 
modernistisk i tegel och puts från mitten av 
1900-talet. Utöver dessa finns det även ett par 
öppna spisar i gjutet material med stram ut-
formning, som troligen härrör från 1920-tal eller 
tidigt 1930-tal.

De två kakelugnar som är bevarade står båda 
i det stora hörnrummet mot Vasagatan, en på 
plan 5 och en på plan 6. Båda är klädda med 
blommönstrat kakel, en med flera kulörer och 
en med blått och vitt. Gemensamt för båda är 
att såväl kakel påminner om utförandet vid sent 
1700-tal eller tidigt 1800-tal än det sena 1800-ta-
let, då kakelugnarna i den här typen av rum ofta 
var utformade med såväl förgyllning som rik 
och flerfärgad dekor. Kakelugnen med öppen 
eldstad på plan 6 står inte i ursprungligt läge - 
enligt en bygglovsritning från 1942 flyttades en 
öppen spis då från innerväggen till ytterväggen, 
där den öppna spisen/kakelugnen nu står. 

Exempel på de öppna spisar och kakelugnar som finns 
i fastigheten. Kakelugnen överst till vänster har inga 
eldstadsluckor kvar och har sannolikt byggts om till att 
fungera som en enkel öppen spis. Den öppna spisen 
högst upp till höger är ursprunglig.
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Rumssamband
Lägenheter i borgerligt präglade bostadshus 
som den aktuella hade så gott som alltid flera 
rum i fil, och Vasagatan 33 är inget undantag. 
Här finns många värdefulla rumssamband med 
långa siktlinjer. Inrättandet av kontor har med-
fört varsamma igensättningar av dörrar som på 
flera ställen brutit dessa samband. Öppningarna 
går dock i de flesta fall lätt att återställa. Redan 
1901 skedde vissa förändringar på plan 3, där 
rumsindelningen mot Vasagatan ändrades och 
dörröppningar sattes igen. Här har även senare 
skett vissa förändringar i planlösningen.

I byggnaden är många av de äldre rumssambanden i dag igensatta, men ett par finns ännu bevarade. Till vänster 
en vy från plan 2, från rum 221 genom rum 220 till rum 219. Till höger en vy från plan 6, från rum 654 genom rum 
653 till rum 621.
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Sänkt tak

Sänkt tak

Sänkt tak

Sänkt tak

Sänkt tak

Skåp, snickerier

Stuckatur synlig ovanför sänkt tak

Stuckatur

Värdefullt rumssamband

Öppen spis/kakelugn

Fönsterparti med etsat glas

Takmålning

Invändigt fönsterparti

257

255

258

263

264

265

Plan 2
På plan 2 finns flera rum med sänkta tak, där det 
sannolikt finns äldre stuckatur bevarad ovanför 
takplattorna. I rum 258 går stuckaturen att se 
i en lucka. I västra delen av huset finns en av 
de äldre, stora lägenheterna intakt med öppna 
rumssamband mellan de stora offentliga rum-
men. I denna lägenhet finns profilerade dör-
röverstycken i ett par rum samt bröstpanel i ett 
av dem. I det före detta köket i rum 209 finns 
ett fönster, som tidigare ledde till det skafferi 
som då var inrymt i dagens korridor. På detta 
plan finns få äldre skåp bevarade. Det enda be-
varade skåpet finns i rum 215. Ett äldre skafferi 
med skafferifönster finns kvar i rum 209.
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På plan 2 finns ett fönster mellan rum 205 och 209, som 
tidigare varit skafferi respektive kök. Fönstret gav visst 
ljusinsläpp till skafferiet, som annars blivit mycket mörkt.

I rum 220 finns bröstpaneler, profilerade dörröverstyck-
en i trä samt ett värdefullt rumssamband med rum 219 
och 221.

Mellan rum 220 och 221 finns denna skjutpardörr med 
omsorgsfullt utformade dörröverstycken i trä in till rum 
220.

På plan 2 har fönstren rundad överdel. Detta fönster i 
rum 221 har panel under fönstret.

Till höger: Korridoren i rum 202 har parkettgolv, som 
vid mötet med serveringsgången i rum 205 övergår till 
linoleum.
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Sänkt tak

Plan 3
På plan 3 bodde länge den prominenta famil-
jen Henriques, vilket än i dag avspeglas i H:na 
i entrépartiets överljusfönster. På denna våning 
finns flera ovanliga skåpsinredningar, bland an-
nat i det före detta köket (306), skafferiet (307) 
och serveringsrummet (302), men även en in-
tressant sängkammarinredning i rum 316. Från 
rum 316 finns även ett intressant samband med 
rum 315, med en dörr i vardera rummet med 
en sluss emellan. I rum 318 och 319 har ett par 
dörrar fått nya fronter med träsniderier, sanno-
likt vid en ombyggnad 1900. Också valvet mot 
fönstret i rum 318 pryds av dekorer av samma 
typ. Troligen vid samma ombyggnad fick rum 
319 en ny öppen spis i jugendstil. Senare försågs 
rummet med ny stuckatur i stram 1920-talsstil.

I rum 317 finns ett geometriskt mönstrat golv, 
bröstpanel och tämligen strama dörröverstycken 
i trä. Mellan rum 317 och 318 sitter skjutdörrar.

Kulturhistoriskt intressanta rumssamband finns 
mellan 316 och 318, där tre rum ligger i fil med 
– nu igensatta - dubbeldörrar emellan. 

Skåp, snickerier

Stuckatur

Värdefullt rumssamband

Öppen spis/kakelugn

Fönsterparti med etsat glas

Invändigt fönsterparti
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Kvar från familjen Henriques dryga halvsekel i våningen 
på plan 3 finns bland annat dessa spröjsade överljus-
fönster med dekorativt utformade H:n.

Utöver de vanliga skåpsinredningarna finns även denna 
genomarbetade sängkammarinredning i rum 316. Här 
finns även en kulturhistoriskt intressant genomgång till 
rum 315, som tidigare varit sovrum. I vardera rummet 
finns en dörr och i slussen mellan dem snickerier med 
speglar.

I Rum 306, som ursprungligen inrymde köket, finns för-
utom flera skåp även en bevarad vedlår. Väggen ovan-
för vedlåren har en skyddsinklädnad av trä. Inredning av 
detta slag är synnerligen ovanlig och såväl vedlår som 
väggbeklädnad har därför stora kulturhistoriska värden.

Till vänster: I rum 305, utanför det ursprungliga köket, 
sitter en stor sektion med väggfasta serveringshyllor.

Till höger: I rum 318 och 319 har dörrarna försetts med 
senare dekorer. En ombyggnad företogs år 1900 och 
dörrbeklädnaden kan antas härröra från den. I rum 318 
har valvet ut mot hörnfönstret försetts med en trädekor 
av samma typ.

I rum 319 och 352 är stuckaturen utbytt. Den nu be-
fintliga har en stram nyklassicistisk prägel och härrör 
sannolikt från ombyggnaden 1934. På bilden stucken i 
rum 319.

I rum 302, som på ursprungsritningarna var barnkam-
mare men som på ritningarna från 1933 anges som 
serveringsrum, finns tre stora skåpssektioner bevarade. 
Två av sektionerna har en ovanligt rik och genomarbe-
tad utformning. Mängden skåp i kombination med den 
ovanliga utformningen gör att rummet som helhet är av 
stort kulturhistoriskt intresse.
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Plan 4
På plan 4 finns många bevarade skåp, bland an-
nat i serveringsgångarna men också i rum 407, 
där det finns en intressant kontorsinredning. 
Dekorerade dörröverstycken finns i rum 417. I 
rum 457 finns en öppen spis med glaserat kakel 
(jfr samma typ av spis i rum 520 eller 558), som 
målats över.

Mellan rum 455 och den utanförliggande hallen 
finns ett värdefullt rumssamband, som under-
stryks av de stora dörröppningarna med pardör-
rar. Från rum 455 finns ett värdefullt samband 
även med rum 459. Kulturhistoriskt intressanta 
rumssamband finns även mellan rum 417 och 
419, där tre rum ligger i fil med – nu igensatta - 
dubbeldörrar emellan.

Skåp, snickerier

Stuckatur

Värdefullt rumssamband

Öppen spis/kakelugn

Fönsterparti med etsat glas

Invändigt fönsterparti
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Ovan: Utöver de vanliga skåpsinredningarna finns även 
denna genomarbetade kontorsinredning med skåp, 
lådor och hyllor i rum 407. 

Ovan höger: I det före detta köket i rum 409 finns en 
sektion med köksskåp där luckorna, sannolikt under 
första hälften av 1900-talet, bytts ut till släta luckor i 
funktionalistisk stil.

Till höger: I rum 404 finns ett blyspröjsat fönster, det 
enda i huset. Utanför rum 457, som varit matsal, sitter 
denna sektion med väggfasta serveringshyllor.

Vänster: I rum 418 och i den intilliggande hallen 406 
finns ett mönsterlagt parkettgolv med fris med intarsia 
av mörkare trä. Mellan rummet och hallen sitter stuck-
konsoler.

I rum 417 finns kraftiga, profilerade dörröverstycken i trä 
med dekorativa ornamenterade detaljer.
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Plan 5

På plan 5 finns många bevarade skåp, bland 
annat i en av serveringsgångarna och i flera 
sängkammare/sovrum. I rum 517 finns gar-
derober av senare datum, med en annorlunda 
utformning än de äldre. I serveringsgångarna 
(rum 507 och 562) finns sektioner med vägg-
fasta serveringshyllor. I det före detta köket i 
rum 565 finns en lägre skåpssektion vid fönst-
ret bevarad. På denna våning är stuckaturerna 
överlag mycket välbevarade och tydliga.

I rum 509 har såväl fönster som balkongdörr 
bytts ut i sen tid. Fönsterbröstningen har höjts.

I rum 520 finns en enkel bröstpanel. Mellan 
rum 518 och 519 sitter skjutdörrar, som i rum 
518 har snidade dörröverstycken.

På plan 5 finns flera värdefulla rumssamband, 
till exempel mellan rum 552 och 554 och 517 
och 519, där tre rum ligger i fil med – nu igen-
satta - dubbeldörrar emellan.

Skåp, snickerier

Stuckatur

Värdefullt rumssamband

Öppen spis/kakelugn

Fönsterparti med etsat glas

Invändigt fönsterparti
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Överst till vänster: I rum 520 sitter en enkel, vitmålad 
bröstpanel. Här finns också en påkostad öppen spis. 
Mitten och nederst till vänster: På plan 5 finns flera 
ovanligt välbevarade stuckaturer, som denna i rum 
519. Där finns också en blåmönstrad kakelugn. Ovan: 
I rum 518 finns rikt utsmyckade dörröverstycken i trä. 
Vänster: I rum 520 finns en panel med enkel profilering 
samt en öppen spis med dekorkakel. Ovan höger: I rum 
517 finns senare tillkomna garderober. Höger: I rum 565 
finns denna låga köksbänk med skåp bevarad.
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Plan 6
På plan 6 finns, som på flera andra plan, många 
bevarade skåp och snickerier, bland annat en 
köksinredning i serveringsgången i rum 610. 
Här finns även en sektion med väggfasta serve-
ringshyllor. En senare tillkommen garderob står 
i rum 617. I rum 618 finns en bröstpanel.

I rum 619 står det en kakelugn invid ytterväg-
gen. Denna placering avviker från den gängse.

Rum 621 har minskats för att trappan till vin-
den skulle få plats. En trång och låg passage har 
genom detta bildats mellan hallen och rummet.

Mellan rum 653 och den utanförliggande hallen 
finns ett värdefullt rumssamband, som under-
stryks av de stora dörröppningarna med pardör-
rar. Från rum 621 finns ett värdefullt och ännu 
öppet och läsbart samband med rum 653 och 
654. Kulturhistoriskt intressanta rumssamband 
finns även mellan rum 615 och 616 samt 617 
och 619, där två respektive tre rum ligger i fil 
med – nu igensatta - dubbeldörrar emellan.

Skåp, snickerier

Stuckatur

Värdefullt rumssamband

Öppen spis/kakelugn

Fönsterparti med etsat glas

Takmålning

Invändigt fönsterparti
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Överst till vänster: Skåp och serveringshyllor i rum 610.

Nederst till vänster: Krokar i garderob i rum 615.

Överst i mitten: Äldre köksskåp i rum 610.

Nederst i mitten: Bröstpanel och välbevarad parkett i 
rum 618.

Ovan överst: Rum 619 har både välbevarad parkett, 
stuckatur och en blommig kakelugn/öppen spis.

Ovan nederst: I såväl rum 620 (bilden) som i rum 659 
finns samma typ av öppna spisar som på flera andra 
plan. Kakeldekoren har dock målats över på spisarna på 
detta plan.
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Plan 7
Plan 7 är helt ombyggt och består i dag av 
kontor inredda 1998-99. I rummen är takstolar-
na synliga. På våningen finns två äldre fönster, 
i rum 716 och 718, i övrigt är det mesta av ett 
senare datum. Fönstret i rum 718 har inte varit 
tillgängligt för en närmare besiktning.

Page 1/1

Äldre fönster (de enda på detta plan)

Ovan syns de båda äldre 
fönstren, i rum 716 och 
718. Rum 716 var vid 
besiktningstillfället låst. 
Till höger fönstret i rum 
718 inifrån. Fönstret är 
troligen från 1920-talet.
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Sammanfattande bedömning
Vasagatan 33 är ett ovanligt välbevarat bostads-
hus från 1890-talet, både vad gäller fasader, 
fönster, dörrar såväl ute som inne, lägenhetsin-
delningar och fast inredning. Inte minst gäller 
detta skåpsinredningar och rumssamband. I 
byggnaden går det än i dag tydligt att avläsa den 
sociala skiktning som rådde under tillkomstti-
den, med enkla rum och trapphus för tjänste-
folket och storslagna miljöer för de välbärgade 
lägenhetsinnehavarna. Också hushållens orga-
nisering är avläsbar, med mindre dörrar ut till 
serveringsgångar och tjänstefolksutrymmen och 
stora pardörrar mellan de rum där det repre-
sentativa livet levdes. De många skåp och hyllor 
som finns bevarade i serveringsgångar och 
kök avspeglar det arbete och den verksamhet 
som ägt rum här. Alla köksingångar finns kvar, 
liksom flera skafferier med inredning. Att så 
mycket av inredningen i köksregionerna finns 
bevarad är synnerligen ovanligt, och gör byggna-
den på Vasagatan 33 till ett ovanligt bra exempel 
på det sena 1800-talets borgerliga bostadsbyg-
gande. De bevarade inredningarna berättar inte 
bara om borgerskapets behov, utan också om 
deras anställdas arbetsvillkor och arbetsplatser.

Också i herrskapens rum finns många tidsty-
piska detaljer bevarade, såsom listverk, stucka-
turer och öppna spisar. Av de kakelugnar som 
en gång värmde upp rummen finns bara två 
bevarade. Av dessa har den ena byggts om och 

fått en öppen eldstad. Stuckaturerna är i många 
fall ovanligt välbevarade och distinkta, vilket 
ytterligare bidrar till intrycket av en väl bibehål-
len, borgerlig miljö från sent 1800-tal. Också 
trapphuset med bemålat kassettak, ådringsmålad 
panel, fönsterpartier med etsat glas och entré-
partier med arbetad trädekor är väl bibehållna.

Sammantaget utgör byggnaden på Vasagatan 33 
ett ovanligt välbevarat exempel på en borgerlig 
miljö från sent 1800-tal. Få förändringar har 
gjorts i lägenhetsindelningarna, vilket gör att 
äldre levnadsmönster och arbetsvillkor går att 
utläsa.

Antikvariska ställningstaganden och 
riktlinjer
Fönster och balkongdörrar
De befintliga fönstren och balkongdörrarna 
bevaras. Merparten är i behov av renovering. 
Fönstren och dörrarna skrapas, oljas med linolja, 
kittas med linoljekitt och målas med linoljefärg 
i kulörer lika de befintliga samt förses med nya 
tätningslister. Vid behov kan glaset i innerbågen 
bytas mot energiglas i en tjocklek som passar i 
bågen (det vill säga inte för tjockt). Anslutning-
en mellan vägg och fönsterkarm kan med fördel 
drevas inifrån med lindrev eller motsvarande, 
med hygroskopiska egenskaper som överens-
stämmer med byggnadens konstruktion. För att 
undvika drag kan genomföringar utvändigt tätas 

med puts med sammansättning och kulör lik 
den befintliga. Där fönster behöver ersättas skall 
de nya överensstämma i indelning och utform-
ning med de befintliga. I rum 509, där såväl 
fönster som balkongdörr bytts mot moderna, 
bör fönstret och dörren återställas till det äldre 
utförandet.

Portar
Portarna behålles. Eftersom portarna är tunga 
kan dörröppnare eventuellt behöva monteras.

Trapphus
Trapphuset behålls i befintligt skick. Ådrings-
målningen på bröstpanelen bättras varsamt där 
färgen skavts av eller lossnat och lackas sedan 
med brandskyddslack. Den putsade väggen må-
las med silikatfärg i lämplig kulör, som förslags-
vis utreds vidare i ett genomgående kulörpro-
gram för byggnaden.

Fönsterpartierna med etsat glas behålls och an-
passas med rökluckor, vars don fästs så diskret 
som möjligt på de befintliga karmarna.

Ytterdörrar till lägenheter
Ytterdörrarna till lägenheterna behålles i trapp-
huset mot Vasagatan. Vid behov genomförs 
en varsam anpassning till gällande brandkrav 
genom att en extra skiva sätts på på insidan och 
svällister vid sidorna. Överljusfönstren är redan 
försedda med brandhärdigt glas på insidan.
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Köks- och ytterdörrarna i gårdstrapphuset och 
trapphuset mot Götabergsgatan behålls i möj-
ligaste mån. Vid behov kan de behållas på plats 
och sättas igen från insidan. En varsam anpass-
ning till gällande brandkrav kan vid behov göras 
genom att en extra skiva sätts på på insidan och 
svällister vid sidorna. Dörrar vars öppningar 
sätts igen helt bör om möjligt återanvändas på 
andra ställen i byggnaden.

Innerdörrar
Innerdörrar behålls i möjligaste mån på plats. 
Där dörröppningar behöver flyttas bör befintli-
ga dörrar och karmar återanvändas. Om dörrar 
behöver ersättas med nya skall de nya över-
ensstämma i indelning och utförande med de 
befintliga originaldörrarna. Med tanke på igen-
sättningar torde det bildas en ”dörr-pool” inom 
byggnaden att hämta lämpliga dörrar ifrån.

Golv
Originalgolv behålles i största möjliga mån. Där 
det i dag ligger linoleummattor kan de befintliga 
originalgolven troligen tas fram. Där golven be-
höver läggas om bör brädgolv ersättas med golv 
i samma utförande som det befintliga. Samma 
gäller för parkettgolven. Där kök installeras i 
rum med parkett bör denna skyddas vid ar-
betsbänk och spis, exempelvis med ett fält med 
klinker, en glasskiva eller liknande som överens-
stämmer i material och karaktär med byggnaden 
i övrigt. Parketten bör under inga omständighet-
er tas bort.

Skåp
Skåp behålles i möjligaste mån på plats. Där 
skåp behöver tas bort flyttas de till annan lämp-
lig plats i byggnaden. Köks- och serveringsskåp 
bör även fortsättningsvis placeras i före detta 
eller serveringsgångar.

Övriga snickerier
Snickerier som det snidade valvet i rum 318 och 
sängkammarinredningen i rum 316 behåller på 
plats.

Listverk
Listverk behålles i möjligaste mån på plats. Nya 
lister bör utformas med de befintliga som mall. 
I vissa fall har äldre lister ersatts med yngre och 
höga lister ersatts med låga. Vid förändringar 
bör antikvariskt sakkunnig rådfrågas.

Stuckaturer
Stuckaturerna är överlag i mycket gott skick och 
bör så långt möjligt behållas i befintligt skick, 
vilket innebär att de endast i undantagsfall bör 
målas över. Övermålning medför en stor risk att 
de suddas ut och blir otydliga. De stuckaturer 
som har sprickor bör ses över och lagas av en 
stuckatör.

Öppna spisar och kakelugnar
Öppna spisar och kakelugnar behålles på plats. 
De övermålade dekorplattorna på spisarna i 
rum 457, 659 och 620 bör friläggas varsamt, 
förslagsvis av konservator.

Trycken
Äldre trycken betyder mycket för byggnadens 
karaktär och bör behållas. Det är av vikt att rätt 
typ av trycke sitter på rätt typ av dörr – enkla 
förråd och liknande i de bakre regionerna har 
enklare mässingstrycken, medan de ”finare” 
rummen har genomarbetade trycken med stjärn-
mönster.

Nummertablåer
De nummertablåer som finns bevarade i flera 
av lägenheterna sitter kvar på plats eller, om så 
krävs, flyttas till en ny plats i samma serverings-
rum/korridor som där den satt.
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