
Gegerfeltska Villan uppfördes 1874-1875 och besitter ett högt 
kulturhistoriskt värde som är viktigt att slå vakt om. Alla åtgärder 
och underhåll ska ske på ett sådant sätt att det till  varatar det 
kulturhistoriska värdet. I denna folder tecknas kortfattat husets 
historia, liksom dess kulturhistoriska värde och vad man bör 
tänka på inför åtgärder, underhåll och renoveringar.

Administrativa uppgifter
Objekt:  Gegerfeltska Villan

Fast.bet:  Inom Vallgraven 30:3

Gatuadress:  Arkitektgatan 3

Fast.ägare:  Higab 

Byggnadsår:  1874-1875

Arkitekt:  Victor von Gegerfelt

Skydd:  Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen 
 Skyddsbestämmelser i gällande detaljplan 
 Ingår i riksintresse för kulturmiljövården 
 Utpekat i Göteborgs bevarandeprogram

Antikvarisk 
konsult:  Antiquum AB

Om vård och underhåll av

Gegerfeltska Villan

Lov och tillstånd

Gegerfeltska byggnaden har ett relativt långtgående kulturhistoriskt 
skydd i form av såväl byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljö-
lagen (KML) som skyddsbestämmelser och utökad lovplikt i gällande 
detaljplan. Skyddet syftar till att säkerställa byggnaden från rivning 
samt exteriöra och interiöra åtgärder som påverkar det kulturhistoriska 
värdet negativt. Även trädgården med dess avgränsning mot gatan 
skyddas.

Tillstånd från Länsstyrelsen krävs t ex:
• Vid ingrepp i mark (fornlämning).

• Vid alla ändringar av trädgården inkl staket och murar. 

• Vid alla exteriöra förändringar. 

• Vid invändiga ändringar som berör planlösning, stomme och fast 
inredning. 

• Vid åtgärder på bemålade ytskikt. 

Bygglov krävs även för:
• Utvändiga och invändiga ändringar.

• Exteriört underhåll.

• Invändigt underhåll.

Samråd med antikvarie ska ske inför t ex:
• Alla exteriöra förändringar och/eller större underhållsarbeten. 

• Vid interiöra ingrepp/förändringar 

• Vid interiört underhåll

• Vid förändring av planlösning

• Vid förändringar/åtgärder i trädgården.

Dokumentation:
• Samtliga åtgärder som utförs, såväl exteriöra som interiöra, skall 

dokumenteras.

Fördjupad information om Gegerfeltska Villan finns i Vård- och underhållsplanen, 
upprättad 2017 av Antiquum AB.

Vård- och underhållsplan 
Denna folder innehåller en sammanställning av informa-
tion hämtad ur Gegerfeltska Vill ans Vård- och underhålls-
plan, upprättad av  Antiquum AB 2017. Vård- och under-
hållsplanens syfte är att fungera som stöd vid vård- och 
underhåll, såväl i den långsiktiga förvaltningen som vid 
kontinuerlig skötsel och underhåll. 

Vård- och underhållsplanen omfattar två delar, varav 
den första huvudsakligen behandlar byggnadens historia 
och kulturhistoriska värde. Del 2 innehåller antikvariska 
riktlinjer, särskilda vårdkrav samt byggnadsbeskrivning 
och skadeinventering med generella åtgärdsförslag.

Östra fasaden mot Arkitektgatan. Den höga källarvåningen skiljs från huvud-
våningen genom en kraftig och profilerad gesims. Fasaden försågs med en bred 
mittrisalit inramad av kvaderindelade hörnkedjor. På ritningen syns i första 
våningen tre höga fönster innanför en konsolburen balkong. Det är oklart om 
denna någonsin kom till utförande. 

Norra fasaden mot Engelska kyrkan. Här placerades huvud entrén flankerad av 
dubbla kvaderindelade pilastrar. Fasaden artikulerades av ett utskjutande 
burspråk i två vån ingar. 

Källarplan (plan 1). Huvudentrén nåddes via den branta trappan som leder  
upp till första våningen. I övrigt fanns i våningsplanet brygghus, visthus och 
laboratorierum för Gegerfelts son som var kemist. 

Första våningen (plan 2). Våningsplanet utgjorde paradvåning med salong, 
matsal och förmak. I anslutning till köket fanns serveringsgång och pig -
kammare. från vestibulen nåddes trappan upp till sovrummen på plan 3. 

Andra våningen (plan 3). I våningsplanet fanns fyra stora sovrum med väl 
tilltagna garderober. Dessutom fanns badrum och en handkammare. 

Originalritningar från 1874

Higab  •  mars 2018  •  Foto: Hans Wretling (om inget annat anges)

Foto: Antiquum



Historik
Göteborgs fd stadsarkitekt, Victor von Gegerfelt, lät år 1874 uppföra 
den sk Gegerfeltska Villan som privat bostad, efter egna ritningar. 
Villan gavs en ståndsmässig och palats liknande utformning i 
 ny renässansens anda.

I sockelvåningen (plan 1) fanns rum för brygghus och visthus, 
men merparten av våningsplanet var inrett som laboratorium för 
Gegerfelts son Harald som var kemist. I huvud våningen, plan 2, 
förlades matsal, förmak, salong, kök, serveringsgång och pig-
kammare. I plan 3 fanns hushållets sovrum. 

Invändigt lades stor omsorg vid utformningen bl a med rikt 
dekorerade träpaneler, stuckaturer, tapeter och kakelugnar av hög 
kvalitet. I tak och paneler användes flera olika ädelträslag och inred-
ningen inkluderade även omfattande stuckarbeten och dekormåleri. 

Familjen Gegerfelt bodde i villan i 10 år innan den såldes vidare 
till F E von Sydow. Villan kom därefter att fungera som privatbostad, 
åt flera olika familjer, fram till 1980-talet då den kontoriserades. 

Under årens lopp har vissa förändringar skett i byggnaden. Trots 
detta är Gegerfeltska Villan mycket väl bevarad såväl exteriört som 
interiört. År 1934 köptes den av direktör F H Waidele som lät utföra 
en exteriör och interiör renovering. Bland annat lades nya parkett-
golv i flera av rummen. År 1962 köptes villan av Göteborgs direktören 
Henning Persson som bland annat lät utföra en omfattande måleri-
konservering i paradvåningens samtliga rum. 

Göteborgs stad köpte villan år 2001 och byggnaden förvaltas av 
Higab. Idag nyttjas byggnaden av Göteborgs universitet som har 
kontors- och representationslokaler här.

Kulturhistoriskt värde och skydd
Gegerfeltska Villan har ett högt kulturhistoriskt värde. Den uppfördes 
för och efter ritningar av Victor von Gererfelt, en av  Göteborgs mer 
framstående arkitekter och utgör ett tydligt exempel på 1870-talets 
arkitektur genom sin välbevarade och  tidstypiska utformning. 
 Exteriören har endast genomgått mindre ändringar och utgör än 
idag ett bra exempel på 1870-talets  klassicerande villa arkitektur.

Invändigt är den ursprungliga planlösningen i princip intakt i 
samtliga våningsplan. Representationsvåningen, plan 2, utgör än 
idag ett smyckeskrin med sin påkostade inredning som omfattar 
såväl konstnärligt utförda tak med stuckarbeten och dekormåleri 
som högklassiga träarbeten med stor hantverksmässig kvalitet i 
snickerier och väggpaneler. Här finns också ursprungliga tapeter 
och kakelugnar. Sammantaget är byggnaden ett ståtligt exempel på 
inredningskonst från 1870-80-talen och är därmed en tydlig exponent 
för en högreståndsinteriör från 1800-talets sista decennier.

Gegerfeltska Villan är byggnadsminnesförklarad enligt 3 kap 1§ 
Kulturmiljölagen (KML) och försedd med skyddsföreskrifter som 
anger att den inte får rivas eller byggas om utan tillstånd från 
 Länsstyrelsen. Skyddsföreskrifterna omfattar även interiören samt 
trädgården. Byggnaden ligger även inom fornminnesområde och är 
skyddat enligt kap 2 KML. Alla ingrepp i mark kräver tillstånd hos 
Länsstyrelsen.

Villan är även försedd med skyddsbestämmelser och utökad 
lovplikt i gällande detaljplan, vilket omfattar såväl trädgård som 
exteriör och interiör. För byggnaden gäller även Plan- och bygg lagen 
(PBL) 8§17 och 8§13 som ställer krav på varsamhet vid ändring och 
förbud mot förvanskning. Likaså gäller PBL 8§14 som anger att 
underhåll av byggnadsverk som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska ske så att 
de särskilda värdena bevaras.

Användningen av byggnaden ska vara anpassad till dess kultur-
historiska värde. Alla åtgärder som utförs i Gegerfeltska villan ska 
utföras varsamt med hänsyn till dess kulturhistoriska värden. Detta 
innebär att byggnadens karaktär måste beaktas när brister ska 
åtgärdas eller nya funktioner tillföras. Allt underhåll, såväl exteriört 
som interiört ska utföras så att de kulturhistoriska värdena bevaras. 

Exteriör
Den välbevarade exteriören är känslig för förändringar. Samtliga 
fasader skyddas av byggnadsminnesförklaringen samt skydds-
bestämmelser i detaljplan. Alla ändringar kräver tillstånd från 
 Läns styrelsen samt bygglov p g a förhöjd lovplikt. 

• Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer skall bevaras. 

• Inga nya öppningar i murar får göras. 

• Kalkstenssockel, putsad fasad och fasaddekor skall bevaras och 
underhållas med material och metoder anpassade till den kultur-
historiska karaktären.

• Merparten av alla fönster är ursprungliga och ska bevaras och 
underhållas. Notera även att fönstren i hög utsträckning bevarar 
sitt äldre munblåsta glas, vilket ska bevaras och hanteras 
varsamt.

• Huvudentrén bevarar ett ursprungligt dörrblad, vilket ska bevaras 
underhållas varsamt. 

Interiör
Interiören besitter ett högt kulturhistoriskt värde och omfattas i sin 
helhet av byggnadsminnesförklaringens skyddsföreskrifter, vilka 
anger att interiören inte får byggas om eller förändras utan tillstånd 
från Länsstyrelsen. Samtliga rum omfattas av byggnadsminnesför-
klaringen, men är dock olika känsliga/tåliga för förändringar. 

Antikvariska råd och riktlinjer
• Paradrummen i plan 2 (rum 201-205) inkl. serveringsgång (rum 

206-208) samt trapporna är mycket känsliga i sin helhet pga hög 
grad av bevarade detaljer. 

• I plan 3 är huvudsakligen vestibulen mycket känslig, medan de fd 
sovrummen är mer tåliga. 

Dessa graderingar av känslighet/tålighet kan du läsa mer om i Vård- 
och underhållsplanen. Generellt för interiören gäller att:

• Ingrepp får inte göras i byggnadens stomme.

• Den ursprungliga planlösningen får inte förändras.

• Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer ska bevaras och 
underhållas. Detta gäller både originalmaterial från 1870–80-talen 
och detaljer från 1930-tal et.

• Äldre parkettgolv samt parkettgolv från 1930-talet skall bevaras 
och underhållas.

• Snickerier så som spegeldörrblad, profilerade golvsocklar, bröst-
paneler, fönsterfoder, fönsterluckor mm ska bevaras och hanteras 
varsamt.

• Bevarade tapeter samt dekormålade väggar och tak från  
1800-talet har ett högt kulturhistorisktvärde och ska bevaras.  
Får endast åtgärdas av konservator. 

• Stuckaturer ska bevaras. Lagningar utförs av stuckatör.

• Kakelugnar ska bevaras och kontinuerligt ses över. 

• Observera även att det kan förekomma värdefulla detaljer som 
idag är dolda. Det kan t ex handla om dekormålade ytor i tak eller 
på väggar som målats över.

Särskilda vårdkrav
Byggnadens fortlevnad ska säkerställas genom kontinuerligt under-
håll. Vid renoveringar och eventuella ombyggnader är det viktigt att 
utgå från byggnadens förutsättningar och använda sig av traditio-
nella och för byggnaden typiska material. 

Foto från 1880-talet som visar Gegerfeltska Villans fasad mot Arkitektgatan. Källa: Göteborgs stadsmuseum.


