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Car lan der splat sen
Ren ström spar ken

Kul tur mi ljö un der lag



Ut red ning ens bak grund och syf te

Kul tur mi ljö un der la get lig -
ger till grund för kom man de
de talj pla ner i det cen tralt
be läg na om rå det mel lan
Car lan der splat sen och Ren -
ström spar ken i stads de len
Lo rens berg. Det ku pe ra de
kust lands ka pet med bran ta,
träd be vux na bergs si dor ger
ka rak tär åt om rå det. Det är
en del av Gö te borg som an -
går alla, inte minst som en
del i uni ver si tets- och hög -
sko les ta den samt eve ne -
mangs sta den. Stads par ti et
har en lång his to ria som
avspeglar Göteborgs ex pan -
sion och moderna ut veck -
ling. 

Det mång fa cet te ra de
om rå det mo ti ve rar att
kul tur mi ljö un der la get
in ne hål ler:

· en tyd lig re do vis ning av
his to ris ka års ring ar och
de ras spår

· en re do vis ning av ur ba na
upp le vel se vär den

· en ka rak tä ri se ring som om fat tar de sto ra dra gen 
i stads lands ka pet lika väl som detaljer

· en samman fatt ning av kri tis ka punk ter ur kul -
tur mi ljö syn punkt

Samman fatt ning av kul tur mi ljöns his to ria i
ett stads byg gnads sam man hang

Om rå det har en cen tral plats och roll i Gö te borgs
ut veck ling, och oli ka huvud ske den syns tyd ligt i
om rå det. Sam ti digt har det ku pe ra de  kulturland -
skapet med bergs si dor, ut sik ter och grön ska be va -

rats. Det grö na in sla get har va rit en vik tig lin je un der 
en rad ske den i Gö te borgs stads pla ne ring.

Ut kant: Om rå det var se dan 1600-ta let en ut kant
och gräns bygd till den väx an de stor sta den Gö te -
borg. I vän tan på ex ploa te ring bru ka des lan de ri er
här.

Ut byg gnad: Lan de ri mark ut nytt ja des för ut byg g -
nad spla nen 1866 och be bygg des med sten husk var -
ter. Se na re har ett an tal stör re ut veck lings pla ner
lagts över om rå det. Mest do mi ne ran de är Al bert
 Lilienbergs na tio nal ro man tis ka pla ner som an slöt
till sten sta den. 1800-ta lets och 1900-ta lets pla ne -
rings i de al har över förts till grund läg gan de mön ster i
da gens stad.

Ut ställ ning och eve ne mang: Berg som rå det an -
sågs lämp ligt för Ju bi leum sut ställ ning en 1923, vil -
ken ock så etable ra de grun den för Gö ta plat sen som
kul tur cen trum och Li se berg som start för eve ne -
mangs om rå det.

För tät ning: Det grö na om rå det som låg kvar ef ter
ut ställ ning en har grad vis för tä tats – un der åren
1930 till 1980. Här har man främst byggt nya skol -
byg gna der, in sti tu tio ner och stu dent bos tä der för
uni ver si te tet. 

In led ning – samman fatt ning av kul tur mi ljöns his to ris ka huvud drag
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Uno Åhréns 
funktionalistiska 
trettiotalsplan för 
Johanneberg

Götaplatsen påbörjad 
1923 – utbyggd efterhand

Johanneberg 
– bevarat landeri

1866 års 
utvidgningsplan

Industriell 
”boom 
town” i 
Gårda 
utanför 
stads-
gränsen - 
från1880-
talet

Lilienbergs plan från 
1913 – med 
Lorensbergs villastad 
och Eklandagatan

Lilienbergs plan från 1917 
– hela JohannebergUtställningsområdet 1923 

– spår i Näckrosdammen 
och kring Högåsberget

Volrat Thamsgatan 
– studentbostäder från 1960

Humanistcampus med nytt
bibliotek - 1980-tal

Jo han ne bergs lan de ri an vän des som kansli un der ju bi -
leum sut ställ ning en och är ett unikt kul tur min ne mitt i eve -
ne mangs om rå det.

Ned re omslags bil den: © Cla es-G Svan te son 
Flyg bil der och kar tor: © Stads byg gnad skon to ret, Göteborg



Kri tis ka punk ter för den sam la de kul tur mi l jön kring Car lan der splat sen

Hela om rå det vi sar en väx ling mel lan ge dig na stor -
stads kvar ter och öpp na grö na par ti er i ku pe rat land -
skap. Den na väx ling be ty der myck et för stads -
livskva li te ter na i cen tra la Gö te borg. Hela om rå det
in ne hål ler en rad kul tur his to riskt vär de ful la och his -

to ri e be rät tan de min nen. En del av dem är upp -
märk sam ma de och skyd da de. Det finns and ra som
är min dre upp märk sam ma de men lika viktiga i den
fortsatta utvecklingen av området.

Huvud te mat: Ut kant – Ut byg gnad – Ut ställ ning – För tät ning
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Car lan der splat sen och Car lan der spar ken – ett varierat stads rum i samman hål len ska la.

Minnen från Jubileumsutställningen 1923

Utställningen har gett förutsättningar för områdets 
utbyggnad. Det finns flera spår och minnen från 
utställningen som är viktiga att slå vakt om.

Hög materialkvalitet

Såväl i de nationalromantiska 
som i de funktionalistiskt präglade 
kvarteren har den höga material-
kvaliteten  stor betydelse för hur 
man upplever kvarteret. Vid 
åtgärder på exempelvis fönster 
och dörrar är det viktigt att 
eventuella byten eller lagningar 
sker på ett varsamt sätt.

Lågmäld och 
genomtänkt nybebyggelse

Tillskotten sedan 1950-talet, som 
Universitetsbibliotekets äldre del 
och Humanisten är genomtänkta 
och anpassade. De gör att områ-
det upplevs som välkomnande.

Enhetlig stadsbyggnadsskala

Trots variationen i bebyggelsen är skalan i kvarteren 
enhetlig – allt från Korsvägen över Humanisten till 
Carlanderska sjukhuset och kvarteret Stenskvättan.

Carlandersplatsen är omsorgsfullt gestaltad plats

Den får karaktär av sammanhållna tegelkvarter lika väl 
som gröna partier.

Populärt stråk från Carlandersplatsen

Stråket under Språkskrapan till 
Renströmsparken är av central 
betydelse för människors rörelse i 
området.

Bebyggelsen i kvarteret är avtrap-
pad så att den följer terrängen. 
Detta, tillsammans med den relativt 
modesta skalan på byggnaderna, 
skapar ett omväxlande gaturum 
med stora upplevelsekvaliteter. 
Även i den varierade bebyggelsen 
vid Eklandagatan – Volrat 
Thamsgatan har stor hänsyn har 
tagits till platsens förutsättningar.

Terränganpassad bebyggelse

Utblickar och siktlinjer

Kvarterets läge möjliggör magnifika utblickar och fina 
siktlinjer mot både grönska och bebyggelse. Dessa är av 
stor betydelse för upplevelsen av området.

Gröna kopplingar

De gröna sambanden mellan 
Renströmsparken, Högåsberget och 
Carlandersparken är av stort värde 
för helhetsupplevelsen.



Upp le vel ser, för stå el se och kul tur his to ris ka vär den

Att be va ra en kul tur mi ljö har en rad po si ti va ef fek -
ter. Väl be va rade mil jö er för med lar fan ta si eg gan de
bil der av gång na ti ders liv och ar be te. De ger upp le -
vel ser och ta lar till alla våra sin nen. Om rå det kring
Hu ma nis ten och Kor svä gen är en samman satt och
blan dad in ner stads mi ljö, som vux it fram un der lång
tid. Så da na mil jö er är sär skilt in tres san ta efter som
de speg lar så väl sam häl lets funk tio ner i stör re ska la
som män nis kors in di vi du el la liv och verk i den min -
dre ska lan. När vi vis tas i och an vän der äld re, vär de -
ful la mil jö er gyn nas vi av och no te rar ra der av prak -
tis ka och es te tis ka kva li te ter som vi mö ter. Des sa
kva li te ter lyf ter våra sin nen och för gyl ler var da gen.
De be va rade mil jö er na är tyd li ga, tvär fack ligt
samman sat ta och mångs i di ga be rät tel ser som ger
oss kun skap och för stå el se för ti di ga re lev nads -
förhål lan den, makt för hål lan den, pro duk tions me to -
der och byg gnads sätt. De ger ock så till fäl len att re -
flek te ra över his to ris ka hän del ser och ex is ten ti el la
frågor.

Stads rum och stråk har stor be ty del se för män nis -
kors vis tel se lika väl som rö rel se. I in ner stads om rå -
det kring Car lan der splat sen, Hu ma nis ten och Ren -
ström spar ken an vänds stads rum men myck et för ar -
rang e ra de och spon ta na mö ten. Om rå det har en rik
va ri a tion av så väl strik ta som öpp na och mång fa cet -
te ra de stads rum som in bju der till vis tel se och upp -
le vel se. För att få grepp om plat ser nas stads livs vär -
den och bre da kul tur his to ris ka vär den in le der vi

kul tur mi ljöa na ly sen med bil der av plat ser och stråk
där vi för med lar blan da de hel het sup ple vel ser. Här
kom men te rar vi kar tuts nitt och bil der med tan ke på 
stads liv och stads rum, fi gur och bakgrund, skala och
rymd, rum och närhet, materialverkan och upp se -
en de väck an de detaljer etc.

De grö na sam ban den och strå ken
ge nom om rå det
Gö te borg ut märks av grö na rum, back ar och ki lar.
Så dana finns i rikt mått inom om rå det. De ut gör an -
vänd ba ra och upp fris kan de mel lan rum av ex cel lent

slag, så väl ord na de par krum som obe -
bygg da slutt ning ar av fri a re ka rak tär med
skog och vildblommor.

Det finns en mer än 200-årig tra di tion
att ska pa grö na stråk i Gö te borg. Från
1788 då Gam la Al lén an la des, till de stor -
sti la de pla ner na som för verk li ga des med
Träd gårds fö re ning en, Kungs par ken, Bäl -
tes spän nar par ken och Nya Al lén ef ter
vall ra se ring en och som väx te fram un der
åren 1820-50. Även 1866 års stad splan
hade ett grönt tän kan de med för träd går -
dar, par ker, al lé ga tor och bou le var der.
Här såd des frö na till Va sa plat sen och Va -
sa par ken som blev tyd li ga grö na stråk
runt se kel skif tet 1900. Det är idag möj -
ligt att vand ra i grö na stråk från Drott -
ning tor get ända till Car lan der spar ken via
an ting en Va sa par ken och lands ar ki vet el -
ler via Gam la Al lén, Lo rens berg spar ken
och Gö ta plat sen, el ler via Kungs port sa -
ve nyn och Gö ta plat sen – ett unikt stads -
byg gan de.

Upp le vel se ba se rad ka rak tä ri se ring – stråk och platser

4 Ei nar Hans son, Kris ti na Wall man, Ewa ma rie Her klint, Ste fan By dén. Me li ca

Hö gås ber get ett vik tigt strö vom rå de för hela in ner sta den

Mångs ik tigt ut nyt tja de grö nom rå den. So cio top kar tan över Gö te borgs
cen trum.

Bl Blom mor, träd och
bus kar
Bo Boll sport boll trä ning 
(E Eve ne mang) 
Go Grön oas 
Gs Ga tu sport 
L Lek 
Mo Mo tion 

Mp Mö tes plats fol kliv
N Na tu rup ple vel se 
Pi Pick nick 
Pr Pro me nad 
S Sälls kapslek 
U Ut blick ut sikt
Va Vat te nup ple vel se
Vi Vila, av kop pling



Stråk 1 Möln dals vä gen – Car lan der spar ken – Car lan der splat sen 
– trap por na – Jo han ne berg

Car lan der spar ken

Car lan der spar ken är ett stort och om fat tan de grönt
rum som in ne fat tar Car lan der ska sjuk hu sets alla
bygg na der men som ock så re la te rar till sin park mäs -
si ga om giv ning på ett vär de fullt sätt. Al bert Li li en -
bergs stad splan kom bi ne rad med his to ris ka la ger
från Carls bergs lan de ris om giv ning ar ger ett myck et 
grönt och sam ti digt stads mäs sigt in tryck än idag. Ett 
stråk från Möln dals vä gen finns strax sö der om Car -
lan der ska. I back en upp från Sö dra vä gen mö ter
man te gel hus upp för da un der 1930-ta let och man
kan pro me ne ra ge nom Car lan der spar ken fram till
Eklan da ga tan på åt min sto ne två sätt. Tar man sig ge -
nom par ken till Car lan der splat sen och vid a re upp -
för trap por na så når man till Troll spi sen och Hö gås -
ber get, se ned an. Det är en pas sa ge i ty pisk gö te -
borgsk höjd- och djup ni vå som ger ut blick ar och ut -
sik ter som är uni ka idag – med stor slag na ut sikts -
punk ter. Tar man sig is täl let fram längs Gyl -

lenkrooks ga tan kom mer man snart fram till Eklan -
da ga tan med dess stads mäs si ga be byg gel se. Här
finns Car lan der spar ken när va ran de på alla tänkbara
sätt.

Car lan der splat sen

En spän nan de plats där Al bert Li li en berg lade ut
tre kan ter fram för kvar te ren. En tre kant lig ger mitt -
e mot Car lan der splat sen 1-3 och en an nan tre kant
lig ger lite sned ställt fram för Car lan der splat sen 5.
Gert Win gård – ar ki tek ten för Kor svä gen – tog un -
der 2000-ta let upp tre kant smo ti vet vid om ges talt -
ning en av Kor svä gen. Car lan der splat sen myn nar ut i 
en park med anor från lan de ri pe rio den och in ne hål -
ler många oli ka ädel löv träd. Hö gås ber gets  natur -
miljö väl ler ut över Car lan der splat sen mel lan hus -
krop par na vid Eklan da ga tan vid fle ra punk ter. Strå -
ket från Möln dals vä gen sö ker sig vid a re upp till
Övre Jo han ne berg via trap por och grö na ytor.

Den ur ba na upp le vel sen
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Strå ket fö ljer trap pan från Vol rat Thams ga tan mot Hö gås ber get och Jo han ne berg.



Stråk 2 Kor svä gen – Lund grens ga tan – Car lan der splat sen

Lan de ri tätt under sök nings om rå de

Samman ta get lig ger under sök nings om rå det på tre
ti di ga re lan de ri er: Lyck an, Carls berg och Jo han ne -
berg, var av det sist nämn da är det enda som har kvar
sin bygg nad från lan de ri pe rio den. Under sök nings -
om rå det grän sar ock så till fle ra and ra lan de ri er, där
Ge te berg säng lig ger som en kil mel lan Sö dra vä gen
och Li se berg, som ock så var ett lan de ri. Ge te berg s -
äng blev aldrig be byggd un der lan de ri pe rio den utan
be bygg des med vil lor, lands höv ding e hus och fun -
kishus ef ter Li li en bergs stad splan från 1911. Sö dra
Bur går den låg där Mäs san idag lig ger och He dås låg
norr om Kor svä gen där sten sta den bre der ut sig. 

Kor svä gen och Jo han ne bergs lan de ri 

Från Kor svä gen, om man blick ar mot syd väst är upp -
le vel sen do mi ne ran de grön som mar tid och par klik -
nan de året runt. Den äld re bygg na den som är Jo han -
ne bergs lan de ri an vän des i sam band med  Jubi -
leums utställningen som kon tor. Par ken läm na des
kvar sö der om bygg na den och idag finns där många
äld re träd som lig ger i en ter ras se rad slänt upp mot
Uni ver si tets biblio te ket och Hu ma nis ten. Vin ter tid
ser man bygg na der na men när trä den får löv ut gör
hela park tom ten en grön av gräns ning av Kor svä gen.
En trap pa i bör jan av Eklan da ga tan le der upp mot
Lund grens ga tan ut med park tom ten. Lund grens
trap por är myck et väl ut for ma de med sten sätt ning
och fint ut for ma de smi de sjärns räck en.

Lund grens ga tan

Väl uppe på Lund grens ga tan lig ger Hu ma nis ten väs -
te rut på höj den i grön ska. På den öst ra si dan lig ger
sten hus be byg gel sen – väl ut for mad. I sikt lin jen lig -
ger ett grönt mel lan rum mel lan Språk skra pan och
det för sta hu set ut med Eklan da ga tan som är ut for -
mat ef ter Åh réns plan – hus i park.

Den ur ba na upp le vel sen

6 Ei nar Hans son, Kris ti na Wall man, Ewa ma rie Her klint, Ste fan By dén. Me li ca

En grön länk mel lan Kor svä gen och uni ver si tet som rå det.

Stråk för kom mu ni ka tion och rek re a tion.

Om sorgs fult pla ne rad ga tu mi ljö ivid Näck ros dam men.



Stråk 3 Hu ma nis ten – Car lan der splat sen - B Karl grens gång väg – Vol rat
Thams ga tan - trap por na – Hö gås ber get

Grö na stråk

Strå ken från Få gel sång en strax bak om Konst mu se et 
men ock så från Lo rens bergs vil las tad ut med Olof
Wijks ga tan el ler Len nart Tor stens sons ga tan är vik ti -
ga för om rå det. Ett stråk fort sät ter ge nom Ren -
ström spar ken och upp på Hö gås ber get ut med
 Bernhard Karl grens väg. Fram me vid Vol rat Thams -
ga tan går trap por na och sti gar na upp på Hö gås ber -
get som har fan tas tis ka ut siktsplat ser, se ned an. 

Här finns ock så ett grönt stråk som går till ber gets
vä stra sida där La gerb rings ga tan och Wij kan ders ga -
tan mö ter upp. Jo han ne berg skyr kan och det om -
bygg da vat ten tor net, som ge nom sin höjd är stän -
digt när va ran de i om rå det, skän ker stora visuella
kvaliteter.

Ett tred je stråk går ge nom Ren ström spar ken mer
di rekt till Car lan der splat sen, ge nom Språk skra pans
pas sa ge. Det ta stråk är en pas sa ge, men sam ti digt
ett unikt grönt och bul ler däm pat stråk ge nom ett i
öv rigt ur bant och tätt om rå de. De här grö na strå ken
ut gör sto ra kon tras ter gent emot Strå ken ut med
Eklan da ga tan och Möln dals vä gen, som är hårt tra fi -
ke ra de och myck et tyd li ga re barriärer med mer
urbana kvaliteter. 

Ren ström spar ken och Hu ma nist par ken

Ren ström spar ken – som ti di ga re var lan de ri et Lyck -
ans mark – blev un der Ju bi leum sut ställ ning en 1923
en cen tral park inom ut ställ nings om rå det. Här finns 
idag en damm, Näck ros dam men – en spe gel för all
ar ki tek tur som pla ce rats ut med dam men his to riskt
och fram till idag. Själ va om rå det har två rum – ett
runt dam men och ett som lig ger mel lan cy kel- och
gång strå ket och Hu ma nis ten. I när he ten av Uni ver -
si tets biblio te ket och Hu ma nis ten finns en gräs mat -
ta och ett kon stverk med vat ten trap pa, ett om rå de
som kal las för Hu ma nist par ken. Ren ström spar ken
an vänds, en ligt Gö te borgs stads so cio top kar ta, av
män ni skor från hela Gö te borg och fung e rar för boll -
sport, upp le vel ser av blom ning, grön oas, mö tes -
plats, pick nick, pro me na der och vila. Hu ma nist par -
ken an vänds för ut blick ar, vat te nup ple vel se, lek och 

sälls kapslek en ligt so cio tops kar tan. Upp le vel sen i
hela par kom rå det är att man kän ner sig om gär dad av 
grön ska, men ock så av be byg gel se i re la tivt låg ska la i 
sam ver kan. Lo rens bergs vil las tad med sina upp vux -
na träd går dar bi drar ock så starkt till om rå dets grö na
ka rak tär. I Ren ström spar ken finns ekor rar som vil -
ligt vi sar upp sig för be sö ka re.

Hö gås ber get – res ter från Ju bi leum sut ställ -
ning en – berg ba nan och fy ren

På Hö gås ber get gick det en berg ba na un der Ju bi -
leum sut ställ ning en. Den gick upp till en fyr som var
en ut siktsplats högst uppe på Hö gås ber get. Fun da -
men tet till fy ren finns kvar, lik som res ter av berg ba -
nan ut med hela ber get ned till Ren ström spar ken.
Ut med gång vä gen som le der till den gam la fyr plat -
sen kom mer man till en bergs for ma tion som kal las
för Troll spi sen. Den har gett namn åt en gata i när he -
ten och ska ha fung e rat som en kok plats his to riskt.
Ut sik ten uppe från höj der na av ber get är ena stå en -
de un der vin ter hal vå ret. När trä den får löv är ut sik -
ten be tyd ligt mer be grän sad. Hö gås ber get an vänds
av kring bo en de, en ligt so cio tops kar tan, och ses
främst som en grön oas, för pick nick, pro me na der,
ut blick ar och vila. Stu den ter na i om rå det nytt jar
även ber get till fest lig he ter.

Trap por och gång vä gar

Trap por na upp i det ku pe ra de land ska pet fö ljer för -
mod li gen gam la upp tram pa de sti gar. Trap por na ut -
gör själ va ett kul tur his to riskt in tres sant land skap
ge nom sina kopp ling ar till ut siktsplat ser och av sik -
ter i den Li li en berg ska pla nen som se na re änd ra des
av Uno Åh rén med funk tio na lis tis ka hus i park som
ger vä stra de len av Eklan da ga tan sin grö na ka rak tär.

I under sök nings om rå det finns fle ra trap por och
gång vä gar, där sär skilt Lund grens trap por och trap -
por na upp till Vol rat Thams ga tan – Car lan ders sti -
gen, lik som Be rnhard Karl grens väg för tjä nar att
näm nas som sär skilt be ty del se ful la för områdets
karaktär. 

Den ur ba na upp le vel sen
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Slän ten ner mot Näck ros dam men från Hu ma nis ten.Res ter av ju bi leum sut ställ ning ens berg ba na.



Car lan der splat sen – Ren ström spar ken – en spe gel av sek ler
Oli ka ske den och pla ner – och de ras spår i da gens stads lands kap.

Ut red nings om rå det runt Car lan der splat sen vi sar på 
en stor va ri a tion i be byg gel se och plan mön ster som
ock så ut gör en ”stor be rät tel se” av hur sta dens ut -
kant bli vit allt mer at trak tiv och publik. Där för är
vitt nes bör det om själ va pla ner na vik tigt – med Li li -
en bergs star ka ges tal ter, den grö na lin jen, fun kis ti -
dens fria in sti tu tio ner, och ut ställ ning ens struk tu re -
ran de roll.

Ver klig he tens be byg gel se fö ljer pla ner na – tills de
änd ras. Där ryms ock så and ra vik ti ga aspek ter som
star ka in i ti a tiv (t.ex. ut ställ ning en) och de stads liv
som ut veck las un der åren. Det ta finns ock så skildrat 

i den upp le vel se ba se ra de karaktäriseringen på sid
4–7.

På de fö ljan de si dor na har vi gjort djup dyk ning ar i
de oli ka ske de na för att visa hur många och på tag li ga
spå ren är av pla ner och de ras för verk li gan de och
revideringar.

Sta dens och be byg gel sens his to ria i om rå det 
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Johanneberg – bevarat 
landeri från 1700-talet – 
med trädgårdsterrass

Stenstadskvarter byggda 
efter 1880 efter 1866 års 
utvidgningsplan

Mölndalsån som 
var stadens gräns 
från 1621 till 
1922. Utanför 
gränsen växte 
industrisamhället 
Gårda upp - från 
1880-talet

Lorensbergs 
villastad byggd 
efter Lilienbergs 
plan från 1913

Kv Skokloster – 1920-talskvarter 
efter Lilienbergs plan från 1913

Carlandersplatsen och Carlanderska 
sjukhuset – utvecklade stadsrum efter 
Lilienbergs Johannebergsplan från 1917

Näckrosdammen – 
central plats i Utställ-
ningsområdet 1923 

Högåsberget – 
utsiktsberg med spår 
av utställningens 
bergbana och fyrtorn

Kvarteren Sidensvansen och 
Flugsnapparen, renodlade 
funktionalistiska kvarter 
efter Uno Åhrens planer

Flickläroverket 
– funktionalistisk skolbyggnad, 
ombyggd på 1990-talet

Hovrätten 
– 1940-talsbyggnad

UB -50-tal

Volrat Thamsgatan – 
studentbostäder från 1960

Språkskrapan – 
universitetsinstitutioner 
från 1960-talet

Humanistcampus med 
nytt bibliotek - 1980-tal



Lan de ri er na – Jo han ne berg - Gam mal gräns bygd 

När Gö te borg grun da des
1621 till de la des sta den ett
om rå de, främst av sett för
jord bruk och be tes mark.
Grän sen drogs ge nom det
ak tu el la ut red nings om rå -
det – från Li se bergs sö dra
gräns, rakt ge nom Jo han -
ne berg, vid a re över Skan -
sen Kro nan till Mas thug -
get. Inom sta dens do na -
tions jord gäll de strik ta be -
stäm mel ser för plan lagd
be byg gel se – ut an för till äts
mer vild vux en för stads be -
byg gel se. Stads grän sens
läge och de oli ka be stäm -
mel ser na ut an för och in -
nan för har spe lat stor roll i
Gö te borgs ut veck ling, sär -
skilt un der in du stri a li se -
ring en. Det ta har på ver kat
be byg gel sen i ut red nings -
om rå det som be rörts av
änd ra de gräns drag ning ar
vid in kor po r e ring ar av Ör -
gry te kom mun.

Do na tions jor den ut nytt -
ja des un der tre år hun dra -
den till mi li tärt öv nings fält, be tes mark, lant bruk
och ma nu fak tu rer som to bak sod ling och te gel bruk.
De för mög na bor gar na som satt i sta dens sty rel se
kun de ock så ar ren de ra mark ut an för be fäst ning ar na 
och bo sät ta sig på lan de ri er. Någ ra av des sa lan de ri er 
låg inom ut red ning ens om rå de. Jo han ne berg låg
ovan för Kor svä gen, där huvud byg gna den står kvar
(ef ter att ha an vänts som kansli un der ut ställ ning -
en). Lyck an, het te egent li gen Bö delslyck an  ef ter
galg back en i när he ten. Nam net för skö na des till
Lyck an – där av da gens Lyck ans Väg. Carls berg låg
nära stads grän sen. Här bygg des se na re Car lan der -
ska sjuk hem met. Fram till in du stri a li se ring en och
den sto ra ut byg gnad spla nen 1866 till kom en sta ka
hus längs lands vä gar na, Sö dra Vä gen och vä gen mot
Ör gry te (f.d. Dan ska Vä gen) som de la de sig vid
Kor svä gen.

1866 års ut bygg nads plan och pla nen från
1880-ta let

1866 års ut bygg nads plan skul le ge ut rym me för sta -
dens ex pan sion sö de rut och ös te rut för många år.
Den kom plet te ra des un der 1880-ta let med en plan

för om rå det sö der om He den, med sten stads be byg -
gel se i stäl let för vil la kvar ter. Pla ner na lade fast da -
gens ga tu nät med Kungs port sa ve ny en, Sö dra Vä gen 
och Kor svä gen. Ge nom pla ner na etable ra des nö je s -
om rå det Lo rens berg och pa rad ga tan Ave nyn. Sten -
hus bygg des ut i lång sam takt längs Ave nyn och  Sö d -
ra Vä gen och nåd de Eng el brekts ga tan i mit ten av
1880-ta let. Man fort sat te byg ga längs Sö dra Vä gens
öst ra sida och dess tvär ga tor och nåd de fram till
Kor svä gen på 1920-ta let.

Möln dal såns in du stri dal

Fram till 1922 låg det mes ta av Möln dal sån ut an -
för Gö te borgs stads gräns. Ån öpp na des för pråm -
tra fik 1883 ge nom slus sen vid Drott ning tor get. I
om rå de na ut an för stads grän sen, bl.a. sö der om Ge -
te berg säng, fanns det få be gräns ning ar för in du -
striut byg gnad och ar be tar bos tä der. Det ta led de till
en myck et stark in du stri ex pan sion ös ter om Möln -
dal sån och sö der om Ge te berg säng i hela dal gång en.
Ån fun ge ra de som pro ces svat ten och av lopps di ke
för den för sta vå gens in du stri a li se ring i bl.a. Går da
och Krok slätt. Ge te berg säng var en stads gräns, där
häst spår vä gen vän de.

Sta dens och be byg gel sens his to ria i om rå det 
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Kar ta 1890  Lo rens bergs nö je spark, För sta den, Ge te berg säng, In du stri da len, Häst spår -
väg.



Li li en bergs pla ner för Gö ta plat sen – och ut byg gna den sö de rut

Stor sta dens ex pan sions be hov var allt så myck et på -
tag ligt i slu tet av 1800-ta let. 1901 ord na des en stor
inter na tio nell stad spla ne täv ling över hur Kungs -
port sa ve nyn skul le av slu tas och hur be byg gel sen
skul le fort sät ta upp över ber gen i Jo han ne berg.
Inget av för sla gen blev ut för da. När Al bert Li li en -
berg till träd de som stads ing en jör 1907 ärv de han
upp gif ten. En stad splan för om rå det gjor des 1913,
som bl.a. om fat ta de Lo rens bergs vil la om rå de och
kvar te ren när mast Kor svä gen där Eklan da ga tans
rikt ning be stäm des. 1917 var det dags för en stör re
plan över hela Jo han ne berg som rå det fram till stads -
grän sen i sö der – där Car lan der ska sjuk hem met
ri ta des in. Här tog Li li en berg ett hel hets grepp som
än lig ger i grun den för det ak tu el la ut red nings om rå -
det. I sann Li li en bergsk anda vil le han krö na top pen
av Hö gås ber get med en topp kyr ka.

In kor po re ring en av 
Ör gry te 1922

In kor po re ring ar har i alla ti der präg lat den väx an de
stor sta den Gö te borg. Det gäll de att få kon troll över
den eko no mis ka ex pan sio nen och den vild vux na be -
byg gel sen i för stä der na. På sikt gäll de det
ock så att säk ra mar kre ser ver för kom -
man de ut byg gnad av Gö te borg. Ef ter
1866 års ut vidg nings plan inom de ur -
sprung li ga stads grän ser na var det ont om
mark. Det stod klart att det var vik tigt att
få kon troll över de ex pan si va vä stra stads -
de lar na. Ma jor na och Älvs borgs slotts
kungs la du gård in kor po re ra des där för
1868. Ef ter yt ter li ga re in du stri ell ex pan -
sion och för stads be byg gel se på Hi sing en
in kor po re ra des Lund by 1906. Ef ter den
sto ra in du stri ex pan sio nen i Ör gry te
(Går da och Krok slätt) drogs ock så för -
hand ling ar igång om in kor po re ring av Ör -
gry te. Des sa blev seg drag na men led de till 
slut till in kor po re ring av hela Ör gry te
med Gö te borg – med bl.a. Går da, Krok -
slätt och Bu rås. Här pro du ce ra de Li li en -
berg ef ter hand myck et om fat tan de pla -
ner för en mo dern stads ut byg gnad med
alla slags bo stä der, spår vägs lin jer och
 grön områden.

Car lan der – 1910-ta lets Gyl len -
ham mar?   

Nam net Car lan der åter kom mer i fle ra
samman hang i ut red nings om rå det. Släk -
ten Car lan der grun da de de lar av tex ti lin -
du strin och SKF. I om rå det låg ti di ga re
lan de ri et Carls berg. På 1920-ta let bygg -
des Car lan der ska sjuk hem met på lan de -
ri tom ten. Som ord fö ran de i  stadsfull -
mäktige drev Axel Car lan der många frå -
gor och var bl.a. in i ti a tiv ta ga re till Ju bi -

leum sut ställ ning en som två år för sent ägde rum
1923. Car lan der ska sjuk hem met var en do na tion av
Chris top her Car lan der, Ax els far. Det bygg des
1927.

Pla ner för Ju bi leum sut ställ ning en 1921

Ef ter be slu tet om ut ställ ning en drogs det i många
trå dar. Re la tivt snart be stäm de man att plat sen för
ut ställ ning en inte skull vara i väs ter – de ”led sam -
ma” för stä der na som Haga skul le där ge be sö kar na
en ne ga tiv bild av Gö te borg. I stäl let val de man de
oex ploa te ra de om rå de na. Med ny stad splan 1916
ut lys tes en ar ki tekt täv ling där Gö ta plat sen skul le
ges tal tas in för det kom man de fi ran det av Gö te -
borgs 300-års ju bi leum 1921. Do na tions me del
fanns till ett kon serthus och ett konst mu seum och
Gö te borgs stad ägde mar ken. Tu sen SKF-ak ti er
fanns i en do na tion från Kjell berg till byg gan det av
ett konst mu seum. Pro gram met in ne höll fyra byg g -
nad supp gif ter: en stads te a ter, ett konserthus, ett
konstmuseum och en konsthall för tillfälliga
utställningar. 

Sta dens och be byg gel sens his to ria i om rå det 
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Stads ges talt ning en ligt Li li en berg.



Ju bi leum sut ställ ning en i verk lig he ten

Vid den två år för se na de Ju bi leum sut ställ ning en
1923 bygg des Konst mu se et som en per ma nent bör -
jan på den mo nu men ta la Gö ta plat sen. Ett stort om -
rå de sö der och ös ter om Gö ta plat sen be bygg des
med pro vi so ris ka bygg na der i ut ställ ning ens cen tra -
l om rå de, där Näck ros dam men an la des som par -
kom rå de i mit ten. Till det ta  om rå de kopp la des den
sto ra in du striut ställ ning en, som fyll de kvar te ren ös -
ter om Skå ne ga tan. Nö je spar ken Li se berg an la des
ock så och lig ger kvar, be tyd ligt ut vid gad. En berg ba -
na an la des från ut ställ ning en upp till Hö gås ber get,
där ock så ett fyr torn bygg des. Dam men och
fundament till bergbana och fyrtorn är de synliga
minnena av denna utställningssommar.

Om rå dets his to ria: Sta dens och be byg gel sens års ring ar
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Carlanderska 
sjukhemmet

Högåsberget 

Kar ta 1921   Lo rens bersg vil la om rå de Sten sta den Car lan der ska sjuk hu set

Berg ba nan mot fyr tor net på Hö gås ber get som ma ren 1923.



Från kvar ters stad till fun kiss tad

Ef ter ut ställ ning en fort sat te ut byg gna den av ned re
Jo han ne berg längs Vik tor Ryd bergs ga tan och Eklan -
da ga tan, med kvar te ren runt Car lan der splat sen.
Det blev på kos ta de kvar ter med sto ra lä gen he ter
och många lo ka ler i bot ten vå ning ar na. Por ta ler och
trapp ga tor knöt sam man går dar, ga tor och ni vås kill -
na der. 1927 efter träd des stads ing en jör Li li en berg
av Gö te borgs för sta stads pla ne chef Uno Åh rén,
som var be sjä lad av funk tio na lis mens  stadsbygg -
nads ideal. Han ri ta de om Li li en bergs plan för Jo -
han ne berg. I den nya pla nen från 1935 do mi ne ras

övre Jo han ne berg av funk tio na lis tis ka läng or i oli ka
höj der. Längs Eklan da ga tan lig ger fun kisläng or i
rött te gel som för med lar över gång en från kvar ters -
sta den till fun kisk var te ren. I funk tio na lis tisk anda
full bor da des Gö ta plat sen med Kon serthu set och
ett par funk tio na lis tis ka kvar ter med biog ra fer na
Göta och Royal. Även Lo rens bergs vil la om rå de
kom plet te ra des längs Len nart Tor stens sons ga tan.
Ock så Ge te berg säng fick en ny plan och ett par fun -
kishus bygg des där.

Om rå dets his to ria: Sta dens och be byg gel sens års ring ar
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Carlandersplatsen

 

Flickläroverket 
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Kar ta 1935 c:a Näck ros dam men Flick lä ro ver ket Fun ki sjo han ne berg Gö ta plat sen Korsvägen

Funk tio na lis mens 
läng or fyl ler 
Li li en bergs
huvud ga ta,
Eklan da ga tan.



Skol- och uni ver si tet som rå de från 1950-tal till 2000-tal 

På 1940-ta let bör ja de man
byg ga mo der na flick- och
gym na si es ko lor bl.a. längs
Skå ne ga tan. Inom det gam la 
ut ställ nings om rå det fanns
plats för nya  institutions -
bygg nader. Den för sta var
Flick lä ro ver ket som in vig -
des 1935. 1948 star ta des en
ny hov rätt till stöd för den
över be las ta de Göta Hov -
rätt. Den kal la des Hov rät -
ten i Vä stra Sve ri ge och
bygg des vid Näck ros dam -
men. 1954 flyt ta de Gö te -
borgs högsko las bib li o tek
hit. Det bar då nam net
”Stads bib lio te ket” – det
blev stat ligt 1 ja nu a ri 1961
och kal la des dä ref ter för
Gö te borgs Uni ver si tets -
biblio tek. 1954 blev Gö te -
borgs hög sko la uni ver si tet
och oli ka ut byg gnad spla ner
lan se ra des. Bland an nat skis -
se ra des en stör re ut byg gnad
kring Näck ros dam men,
men den väck te sto ra pro -
tes ter. Ett byg ge kom till
1966, den s.k. Språk skra -
pan norr om Car lan der -
splat sen, som ri ta des av ar ki -
tek ter na Jaan All pe re och
Cla es Mel lin

Stu dent bos tä der var en vik tig del av högsko les ta -
den. Re dan 1951 bygg des ett min dre stu den them
vid Len nart Tor stens sons ga tan 2. Det var Je ri ko –
idag är det Dan Bro ströms. Från 1960-ta let bygg -
des en rad stu den them i Jo han ne berg som rå det. Ho -
tell Vol rat Tham bygg des 1960 – med stu den trum
(som var ho tell rum som mar tid) i den höga de len
och lä gen he ter i de läg re hu sen. Runt Jo han ne bergs
vat ten torn bygg des Ro ta ry Stu den them 1968. Själ -
va vat ten tor net från 1925 blev ock så stu dent lä gen -
he ter 1996.

Ci tyu ni ver si te tets hjär ta 
Gö te borgs uni ver si tet har byggts ut kraf tigt från
1980-ta let. Man tog prin cip beslut om att sat sa på
nya in sti tu tions byg gna der i cen tra la lä gen. 1978
hölls en ar ki tekt täv ling som låg till grund för en ut -
byg gnad av uni ver si tets biblio te ket och den sto ra
hu ma nist byg gna den som har fyllt ett av de sis ta grö -
na hå len i par ken. En min dre in sti tu tions byg gnad
för et no lo gen upp för des ock så. Fle ra av de äld re vil -

lor na i Lo rens bergs vil las tad har ef ter hand bli vit
uni ver si tet säg da och någ ra av dem är fort fa ran de in -
sti tu tio ner. 1992 bygg des Flick lä ro ver ket om till
Ar tis ten, hög sko la för scen och mu sik. 1993 flyt ta -
de Hov rät ten och även den na bygg nad blev då uni -
ver si tet sin sti tu tion. Så full bor da des en om da ning
från ut kant via ut ställ nings om rå de till ett in sti tu -
tion som rå de av Cam pus typ. 

I för tät ning ens se kel
De grö na ki lar na och de bran ta bergs slutt ning ar na
bin der fort fa ran de sam man om rå det från Möln dals -
vä gen, över Car lan der splat sen och upp på Hö gås -
ber get. Ännu re ser sig ber get grönt, skog be vux et
och på vår en vit sipps klätt i des sa back ar som sett
kre a tur, galg backe, ju bi leum sut ställ ning och en
stor stads ex pan sion i täta års ring ar på 1920-ta let
och 1930-ta let. Dä ref ter har för tät ning en va rit ut -
veck lings mo del len, sär skilt un der 1960-ta let och
1980-ta let – och det är en do mi ne ran de mo dell för
stads för ny el se i dag.

Om rå dets his to ria: Sta dens och be byg gel sens års ring ar
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Hovrätt 

Stadsbiblioteket/UB

Språkskrapan 

Dan Broströms

Hotell Volrat Tham 

Artisten

Kar ta 2012 För tät ning ar – Ar tis ten Uni ver seum Nya in sti tu tion svil lor Mäs san fullbyggd



Car lan der splat sen-Car lan der spar ken

Be skriv ning
Car lan der splat sen präg las av sin in ram ning av tunga
te gel byg gna der av mo nu men tal ka rak tär åt norr och
av Car lan der spar kens grön ska i ös ter. Ges talt ning en 
av så väl par ken som be byg gel sen är tyd lig och ge -
nom tänkt och be byg gel se mi ljön är väl samman hål -
len med åter kom man de ma te ri al som rött te gel,
kop par och na tur sten. Själ va plats bild ning en är tri -
ang u lär, med en pa ral lell plats i ut kan ten av par ken
på and ra si dan ga tan. Båda des sa plat ser tas i dag del -
vis upp av bil ar. Åt väs ter och sö der är plat sen mer
split trad, där den dels av grän sas av ett stråk upp mot 
Hu ma nis ten och Ren ström spar ken och dels via en
brant över går i Hö gås ber gets grön ska.

Car lan der spar ken, som är väl upp vux en, är po pu -
lär bland kring bo en de och de gam la, upp vux na ädel -
löv trä den ger stad ga och ka rak tär åt om rå det. Vid
sjuk hu sets en tré finns en om sorgs fullt ut for mad
plats bild ning med ba lus ter dock or och en vack ert
ut for mad trap pa. Sjuk hus byg gna den, ri tad av Ar vid
Bjer ke och upp förd 1924-27, an sluter väl till be byg -
gel sen kring Car lan der splat sen med sin ge nom tänk -
ta ges talt ning och sina gedigna material som tegel
och koppar.

Kri tis ka punk ter

· Be byg gel sens ska la: Om rå det kring Hu ma nis -
ten, Car lan der ska sjuk hu set och kvar te ren Sko -
klos ter och Sten skvät tan är myck et en het ligt
vad gäl ler be byg gel sens ska la. Det ta möj lig gör
ut blick ar mot både grön ska och be byg gel se som 
är av stor be ty del se för upp le vel sen av om rå det.

· Be byg gel se ka rak tä rer: Vid Car lan der splat sen
möts två tyd li ga be byg gel se ka rak tä rer, funk tio -
na lism och mas siv te ge lar ki tek tur. Båda präg las
av re gel bun den het och vila i ut tryck et, med
stort fo kus på kva li tet i så väl ma te ri al som ut -
form ning ned på de talj ni vå. Des sa kva li te ter är
myck et vik ti ga för om rå dets ka rak tär.

· Ut blick ar och sikt lin jer: De to pog ra fis ka skill -
na der na i om rå det möj lig gör ut blick ar och sikt -
lin jer både från Car lan der splat sen och upp mot
Hö gås ber get och om vänt, från ber get och ned
mot plat sen. Des sa rika ut blick ar ut gör en stor
till gång för om rå det.

· Sam band Car lan der splat sen–Car lan der spar -
ken: Sam ban det mel lan Car lan der splat sen och
Car lan der spar ken är i dag otyd ligt när man be -
fin ner sig i mark plan, myck et på grund av tra fi -
ken och den par ke ring som lig ger mel lan plat -
sen och par ken.

Ka rak tä ri se ring  - Stads rum och kvar ter 
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Car lan der splat sen sedd från Hö gås ber gets slutt ning. Här syns tyd ligt den kop pling mel lan det lil la grö na på Car lan der s -
plat sen och Sjuk hu spar ken som upp levs som otyd lig från mark plan. Det syns ock så hur myck et av det of fent li ga rum met
som här vigs åt biltrafik.



· Kvar te rens si dor: Kon tak ten mel lan de om -
sorgs fullt ut for ma de bot ten vå ning ar na och ga -

tan, främst längs Eklan da ga tan, är vik tig för om -
rå dets ka rak tär. Här är ex em pel vis skylt ning
och par ke rings lös ning ar av be ty del se.

Ka rak tä ri se ring – Stads rum och kvar ter 
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Car lan der spar ken mot sjuk hu set.

Vid in far ten till sjuk hu set från Eklan da ga tan möts be sö ka ren av ett port vaktshus, upp fört i rött te gel med drag av både
klas si cism och na tio nal ro man tik. I and ra än den av par ken finns ett sym me triskt ut for mat ka pell, lik a så i te gel, med kop -
par klätt, elegant svängt tak.

Här il lu stre ras be -
byg gel sens en het li -
ga ska la. Även
Språk skra pan har,
trots nam net, en
mo dest ska la som
väl in lem mas i den 
öv ri ga be byg gel -
sen och under ord -
nar sig Hö gås ber -
get.



Kvar te ret Sko klos ter: Eklan da ga tan – Car lan der splat sen – Lund grens ga tan

Be skriv ning

Kvar te ret Sko klos ter upp för des i huvud sak un der
1920-ta let i en på kos tad 1920-tals klas si cism, där
så väl ar ki tek tu ren som ut fö ran det är av hög klass
med genom ar be ta de de tal jer och ge dig na ma te ri al.
Bygg na der na i det vi su ellt väl samman håll na kvar te -
ret är upp för da i rött te gel med stark ma te ri al ver -
kan, som för stärks av att teg let mu rats i oli ka ty per
av för band. Hu sen har många de ko ra ti va ele ment
och en rik va ri a tion i ut form ning en i form av rus ti ce -
ring ar, hörn ke djor, rund lar och tands nitts fri ser.
Många av dem pryds ock så av de tal jer i na tur sten
vid por tar, fönst er och bal kong er. Bal kong- och
trapp räck en är i smi de.

Fönst ren är två- och tre lufts fön ster med och utan
spröjs, med vita, bru na, dovt grö na el ler eng elskt
röda om fatt ning ar. Fle ra av bygg na der na i kvar te ret
har be va rade ori gi nal fön ster. På bygg na den vid Car -
landers plat sen är fönst ren be to na de av lju sa om fatt -
ning ar krön ta av fron to ner och även på fle ra and ra
bygg na der i kvar te ret är fönstren betonade på olika
sätt.

Por tar na är i trä, ofta lack a de med speg lar och/el -
ler fa sa de glas ru tor. Många är om sorgs fullt ut for ma -
de med skur na or na ment. Fle ra av por tar na är in -
drag na i fa sa den och fle ra av dem som vet ter mot
Eklan da ga tan har naturstensportaler.

Hu set längst nor rut på Lund grens ga tan, som vet -
ter mot ett min dre grö nom rå de och Lund grens
trap por, har en nå got mer på kos tad ut form ning än
grann hu sen med kop par kläd da bur språk, bal kong er
med smi des räck en och konsoler i natursten.

Ta ken är fö re trä des vis av rött te gel, un dan ta get
por tal byg gna den vid Car lan der splat sen som nu har
blankt svart te gel på det sväng da tak fal let. Ta ket på
den mot sva ran de bygg na den i grann kvar te ret Sten -
skvät tan är be lagt med skif fer. Längs Eklan da ga tan
har stor möda lagts på ges talt ning en av och ned -
trapp ning en av takfötterna.

Kri tis ka punk ter

· Ma te ri al: Den höga kva li tet i ma te ri a len som
an vänts är av stor be ty del se för hur man upp le -
ver kvar te ret. Vid åt gär der på ex em pel vis fönst -
er och dör rar är det vik tigt att even tu el la by ten
el ler lag ning ar sker på ett var samt sätt. Vid
even tu el la by ten bör fönst er och dör rar i så väl
ma te ri al och stor lek som in del ning över ens -
stäm ma med ori gi na len.

Ka rak tä ri se ring – Stads rum och kvar ter 
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Port mar ke rad med rus ti ce ring ar och en sti li se rad slut sten.

Por tar na är i trä, ofta lack a de med speg lar och/el ler fa sa -
de glas ru tor. Många är om sorgs fullt ut for ma de med skur -
na or na ment. Fle ra av por tar na är in drag na i fa sa den
och fle ra av dem som vet ter mot Eklan da ga tan har
naturstensportaler.



Kvar te ret Grips holm /Hu ma nis ten

Be skriv ning

Den äld re de len av uni ver si tets biblio te ket är upp -
förd 1951–54 ef ter Är land No re ens rit ning ar från
1940. Bygg na den är upp förd i rött te gel med na tur -
sten sko lon ner vid den ur sprung li ga en trén och en
tands nitts ge sims i kop par un der tak kan ten. Det
röda teg let går igen i uni ver si tets biblio te kets  till -
bygg nad lik som i Hu ma nis ten, båda från 1982–85.
Båda har en be to nad ho ri son ta li tet i och med de
betongge sim ser som lö per längs över kan ten av fön -
ster ban den. Även tak kan ten be to nas av en ge sims av 
koppar. I syd vä stra de len av Hu ma nis ten-kom plex -
et lig ger Språk skra pan, upp förd i slu tet av 1960-ta -
let med fa sad i gult te gel och skiv ma te ri al. Bygg na -
den har en stram ut form ning med re gel bun den fön -
ster sätt ning, där den främ sta ut smyck ning en på ett
tids ty piskt sätt be står i teg lets ma te ri al ver kan och
mur par ti er med stå en de lö py tor. Mö tet mel lan Hu -
ma nis tens röda och Språk skra pans gula te gel har en
ge nom tänkt ut form ning. Hu ma nis tens plat ta tak är
täckt med singel.

Kri tis ka punk ter

· Be byg gel sens ska la: Om rå det kring Hu ma nis -
ten och kvar te ret Sko klos ter är myck et en het -
ligt vad gäl ler be byg gel sens ska la. Det ta möj lig -
gör ut blick ar mot både grön ska och be byg gel se
som är av stor be ty del se för upp le vel sen av om -
rå det.

· Be byg gel sens ut form ning: Den låg mäl da och
ge nom tänk ta ut form ning en av fram för allt Uni -
ver si tets biblio te kets äld re del och Hu ma nis ten
gör att om rå det upp levs som väl kom nan de.

· De grö na kopp ling ar na mel lan Ren ström spar -
ken och Hö gås ber get.

· Strå ket från Car lan der splat sen, un der Språk -
skra pan till Ren ström spar ken: Strå ket är av
cen tral be ty -
del se för
män nis kors
rörel se möns -
ter i om rå det. 
Sam ti digt
upp levs det
som otryggt
ef ter mörk -
rets in brott. 
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Över gång en mel lan Hu ma nis ten och Språk skra pan är
ock så en över gång mel lan rött och gult tegel.

De talj bild Språk skra pan med dess
oli ka ma te ri al.

Uni ver si tets biblio te ket.



Kvar te ren Flugs nap pa ren och Röd ha ken, Olof Rud becks ga tan

Be skriv ning

Kvar te ret be står av funk tio na lis tis ka bygg na der i vit
slät puts upp för da 1942–44, med två lufts fön ster
(nu byt ta mot mo der na pi vot häng da fönst er) och
lack a de trä por tar. Stads byg gnad si de a let med hus i
park har här sla git ige nom och bygg na der na om ges
av luft och grön ska. De är för sed da med re la tivt
flacka sa del tak.

Kri tis ka punk ter

· Ma te ri al val: Efter som funk tio na lis men strä va de 
ef ter en kel het och ren het i ut tryck et är ma te ri -
a len av stor be ty del se. Vid åt gär der på ex em -
pel vis fönst er och dör rar är det vik tigt att even -

tu el la by ten el ler lag ning ar sker på ett var samt
sätt. Fönst er bör i ma te ri al, stor lek och in del -
ning över ens stäm ma med ori gi na len och dör rar
bör ex em pel vis inte by tas mot por tar i alu mi -
nium el ler lik nan de.

· Ut blick ar: Kvar te rets läge möj lig gör mag ni fi ka
ut blick ar mot sta den. Des sa ut blick ar ut gör en
stor kva li tet i om rå det.

· Kopp ling ar mel lan ”hus i park” och Hö gås ber -
get: Kopp ling en mel lan de mer sköt ta grö ny tor -
na runt hu sen och den vil da grön skan på ber get
är en till gång för upp le vel sen av om rå det.

Kvar te ret Si den svan sen: Eklan da ga tan – Vol rat Thams ga tan

Be skriv ning

Kvar te rets öst ra del, längs Eklan da ga tan, be bygg des
år 1934–35 med tyd ligt funk tio na lis tis ka bygg na -
der. Bygg na den längst ned mot Car lan der splat sen
har en stramt ut for mad fa sad i ljus slät puts, två lufts -
fön ster med dovt grö na fön ste rom fatt ning ar samt
ut an på lig gan de bal kong er. De två bygg na der na när -
mast ovan för i back en är upp för da i rött te gel med
ut smyck ning ar i form av na tur stens de ta ljer, fön -
ster band och/el ler ho ri son tel la, vån ings ski ljan de
band. De an kny ter i så väl ma te ri al som ku lör till

både Hu ma nis ten och den äld re be byg gel sen kring
Car lan der splat sen.

Kvar te rets vä stra del, längs Vol rat Thams ga tan,
be står av tre vå nings byg gna der med stu dent bos tä -
der, upp för da i bör jan av 1960-ta let. Hu sen, som
 föl jer ter räng en, har mar ke ra de fön ster band med
vita bå gar och om fatt ning ar. Mel lan des sa är fa sa -
der na kläd da med blankt, mörkt skiv ma te ri al som
bil dar en kontrast till de ljusa fönsterpartierna.

Längs Vol rat Thams ga tan lig ger ock så en före det -
ta pumps ta tion, upp förd 1923 ef ter rit ning ar av
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Kvar te rets övre del är en god il lust ra tion av funk tio na lis mens ide al med stra ma, lju sa bygg na der i grö na omgivningar.



Ernst Thor burn. Den rikt ut for ma de bygg na den är
upp förd i en vån ing med ett högt, val mat kop par tak
med tak ku por. Fa sa der na är i gult te gel, mu rat i
 band rustik, med de tal jer i gra nit. En trén mar ke ras
ge nom en fron te spis med välvt tak och sta dens va -
pen hug get på en he ral disk sköld i sten. Bygg na den
bygg des till 1985 med en låg mäld, put sad byg gnad s -
kropp med val mat tak, som i både ska la och ut form -
ning under ord nar sig den äld re bygg na den. Även
ma te ri al och ku lö rer har an pas sats till den na. Längst 
åt norr, i an slut ning till till byg gna den, finns en
svängd terrassering i betong som används som
parkering.

Kri tis ka punk ter

· Be byg gel sens ska la: Be byg gel sen i kvar te ret
spän ner mel lan 5 vån ing ar vid den mer stads -
mäs si ga Eklan da ga tan till en vån ing i grön skan
vid än den på Vol rat Thams ga tan. Stor hän syn
har ta gits till plat sens fö rut sätt ning ar vid  upp -
förande av de oli ka bygg na der na.

· Ter räng an pass ning/av trapp ning: All be byg gel -
se i kvar te ret har på oli ka sätt ter räng an pas sats,
ofta ge nom en av trapp ning som fö ljer ter räng -

en. Det ta, till sam mans med den re la tivt mo des -
ta ska lan på bygg na der na, ska par ett  om väx -
lande ga tu rum med sto ra upp le vel se kva li te ter.

· Ut blick ar och sikt lin jer: Kvar te rets läge möj lig -
gör mag ni fi ka ut blick ar mot sta den. Des sa ut -
blick ar ut gör en stor kva li tet i om rå det
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Vid Car lan der splat sen by ter sta den ka rak tär och funk tio -
na lis men blir rå dan de. Här två ex em pel från Eklan da ga -
tans nedre del.

Stolt stads va pen på pumps ta tio nen.

Än den av ga tan har en mått lig ska la och god ter räng an -
pass ning.

En av trapp ning i höjd sker längs Vol rat Thams ga tan ned
mot pump hu sets till byg gnad.



melica



Si drub rik
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Fönst ren är två- och tre lufts fön ster med och utan spröjs, med vita, bru na, dovt grö na el ler eng elskt röda om fatt ning ar.
Fle ra av bygg na der na i kvar te ret har be va rade ori gi nal fön ster. På bygg na den vid Car lands plat sen är fönst ren be to na de
av lju sa om fatt ning ar krönta av frontoner

Por tar na är i trä, ofta lack a de med speg lar och/el ler fa sa de glas ru tor. Många är om sorgs fullt ut for ma de med skur na or -
na ment. Fle ra av por tar na är in drag na i fa sa den och fle ra av dem som vet ter mot Eklan da ga tan har naturstensportaler.

Hu set längst nor rut på Lund grens ga tan, som vet ter mot ett min dre grö nom rå de och Lund grens trap por, har en nå got
mer på kos tad ut form ning än grann hu sen med kop par kläd da bur språk, bal kong er med smi des räck en och konsoler i
natursten.

Enk la, put sa de gårds fa sa der 

Sikt lin jer

Det är från Hö gås ber get möj ligt att se ut över hela
sta den. Vik tigt att den na möj lig het be hålls – här är
ska lan på till kom man de be byg gel se av av gö ran de be -
ty del se

Från Car lan der splat sen ser man upp längs trap por -
na mot kv Flugs nap pa ren
Från Flugs nap pa ren sikt ut mot sta den – vik tigt att ny till -
kom man de be byg gel se fö ljer ter räng en, så att des sa sikt -
lin jer finns kvar


