Om vård och underhåll av

Kallebäcks Källa
Kallebäcks Källa uppfördes 1787 efter planer
utarbetade av stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg
och besitter ett kulturhistoriskt värde som är
omistligt. Alla åtgärder och allt underhåll ska
ske på ett sådant sätt att det tillvaratar det kulturhistoriska värdet. I denna folder tecknas kortfattat
byggnadens historia, liksom dess kulturhistoriska
värde och vad man bör tänka på inför åtgärder,
underhåll och renoveringar.

Administrativa uppgifter
Objekt: Kallebäcks Källa
Fast.bet: Kallebäck 752:23
Gatuadress: Gamla Boråsvägen
Fast.ägare:  Higab
Byggnadsår: 1787
Arkitekt: Carl Wilhelm Carlberg
Skydd: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.
Utpekat i Göteborgs bevarandeprogram.
Antikvarisk konsult: Acanthus Arkitektur & Kulturvård AB

Vård- och underhållsplan
Denna folder innehåller en sammanställning av
information hämtad ur Kallebäcks Källas vårdoch underhållsplan, upprättad av Acanthus 2020.
Vård- och underhållsplanens syfte är att fungera
som stöd vid vård- och underhåll, såväl i den
långsiktiga förvaltningen som vid kontinuerlig
skötsel och underhåll.

Foto: Acanthus

Fotot visar Kallebäcks Källa med minnesmonument, bild tagen 1920. Källa: GSM

Vård- och underhållsplanen omfattar två delar, varav
den första huvudsakligen innehåller information om
byggnadens lagskydd, kulturhistoriska värden, historik
och nulägesbeskrivning. Del 2 innehåller antikvariska
råd- och riktlinjer, skötsel och rekommendationer,
teknisk beskrivning, status, generella åtgärdsförslag
samt en vård- och underhållsplan i tabellform.

Foto på vattenreservoaren på Kungsportsplatsen taget 1888. Källa: GSM

Vattenposten vid domkyrkan från 1789
ersattes med en ny redan 1817, ritad av
stadsarkitekten Jonas Hagberg. Foto på
vattenposten taget 1871. Källa: GSM.

Detaljbild av inskription

Historik
Under 1700-talet växte Göteborgs befolkningsmängd avsevärt,
det ledde i sin tur till att det var ont om rent dricksvatten och
vatten fick därför transporteras till staden i tunnor. 1785 söktes
tillstånd för att anlägga en vattenledning från Kallebäcks Källa till
staden. Bygget av vattenledning, reservoar och källhus påbörjades året efter.
Planerna utarbetades av stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg och
byggarbetet leddes av Andrew Blackwood som var från Skottland.
Källhuset byggdes av sten och innehöll ett rum med själva källan
samt ett förrum. Invigningen hölls i november 1787 genom en
ceremoni varvid kung Gustaf III närvarade. En minnessten ritad av
C W Carlberg restes vid källan 1801 till minne av händelsen.
Den första reservoaren byggdes vid Kungsportsplatsen och
var provisorisk. Från reservoaren leddes vattnet vidare till flera
tappställen, bland annat anlades 1789 en ledning till en vattenpost utanför domkyrkan. Den provisoriska reservoaren ersattes
1797 av en större rund reservoar av sten. Vattensystemet kom
sedan att fortsatt byggas ut. Vid 1860-talets slut fanns vatten
från Kallebäcks Källa i 15 allmänna vattenposter och hos 15
enskilda konsumenter.
Dryga 50 meter nordöst om Kallebäcks Källa uppfördes 1881
en vattenreservoar av rött tegel. Samma år ersattes även de
ursprungliga träledningarna med järnrörsledningar.
En jubileumsceremoni hölls i samband med källans 150-årsdag
1937. Vid ceremonin närvarade Kung Gustaf V som då skrev in sin
namnteckning på det befintliga minnesmonumentet. Namn
teckningen höggs sedan in och förgylldes.
Fram till 1970-talet försåg källan stadsdelen Örgryte med
dricksvatten. 1975 byggdes en ny ledning från källan till Pripps
bryggerier i Västra Frölunda och den användes tills verksamheten
lades ner 2002. Källhuset med minnesstenen och omgivande
mark byggnadsminnesförklarades 1973.

Foto på reservoaren
som byggdes intill
Kallebäcks Källa 1881.
Foto taget 1920.
Källa: GSM.

Vattenreservoaren

Kulturhistoriskt
värde och skydd
Kallebäcks Källa är byggnadsminnesförklarat enligt kulturmiljölagen 3 kap. enskilt byggnadsminne och skyddet omfattar källhuset, minnesstenen samt omgivande mark.
Strax utanför gränsen för byggnadsminnet ligger en sammanhållen kulturmiljö innehållande en reservoarbyggnad från 1881,
en f.d. skolbyggnad samt ett bostadshus vilka tillsammans med
Kallebäcks Källa är upptagna i Göteborgs Stads bevarande
program och skyddas därigenom av plan- och bygglagen (PBL)
8 kap §13 och §17 som ställer krav på varsamhet vid ändring och
förbud mot förvanskning. Likaså gäller PBL 8 kap §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.  
   
Kallebäcks Källa är ett mycket värdefullt dokument som visar på
ett historiskt skeende och samhällets tekniska utveckling. Källan
har haft stor betydelse för Göteborgs stads historia och var en
viktig del av vattenförsörjningens utveckling. Även minnes
monumentet vittnar om källans betydelse genom kopplingen till
två av Sveriges kungar.
Källhuset visar på gången tids byggnadsskick och har mycket
höga hantverks- och materialmässiga värden då det byggdes
innan industrialiseringen påbörjats.   
Unikt för byggnaden är även hur oförändrad den är trots sin
höga ålder. Ingen arkivuppgift tyder på att källhuset genomgått
några större ombyggnader sedan uppförandet. Dessutom är
byggnadstypen, murade källhus från 1700-talet, mycket ovanliga.
Miljön med källhuset och minnesstenen men också vattenreservoaren från 1881 bildar tillsammans en sammanhållen miljö
med höga kulturhistoriska värden och avläsbarhet som visar på
vattenförsörjningens utveckling och betydelse.

Antikvariska råd och riktlinjer
Vård- och underhållsåtgärder ska utföras med ett varsamt förhållningssätt som leder till minsta möjliga ingrepp i byggnaden.
Detta gäller också minnesmonumentet och omgivande område
som skyddas av byggnadsminnesförklaringen.
Miljö
Inom området är det är det viktigt att platsen framför källan i
sydväst hålls öppen så att kopplingen mellan källan och minnesmonumentet är tydlig. Det är även viktigt att vegetation i form
av träd och buskar hålls borta från källans direkta närhet då de
kan göra stor skada på själva byggnadskonstruktionen. Kontinuerlig
röjning av sly, buskar och småträd bör därför göras.
Kopplingen till omgivande bebyggelse, f.d. skolbyggnaden,
vattenreservoaren och bostadshuset, som ligger strax utanför
byggnadsminnesområdet är också viktig för avläsbarheten av
platsen och även dessa byggnader har höga tekniska, historiska,
kulturhistoriska och miljömässiga värden. Det finns ett samspel
mellan byggnaderna och förändring av någon byggnad kan
påverka detta samspel. All förändring inom området ska göras
med varsamhet.
Källhuset
Källhuset kräver ett musealt bevarande och är inte tåligt för vare
sig interiöra eller exteriöra förändringar. De autentiska originalmaterialen utgör ett stort kulturhistoriskt värde och därför är val
av åtgärd, material samt metod av stor vikt om värden ska tillvaratas. Förändringar kan endast tillåtas om de syftar till att återgå
till ursprungligt utseende gällande material, färgsättning eller
teknik. Förändringar och åtgärder ska underbyggas genom förundersökning.
Vid underhåll eller restaurering är det av stor vikt att
ursprungligt material bevaras i så stor utsträckning som är tekniskt möjligt. Skadade delar som inte går att åtgärda byts mot
nya i samma utförande och av samma material, dimension samt
kvalitet som det ursprungliga. Byggnadens ursprungliga egenskaper och karaktär ska utgöra grund för beslut om åtgärder.
Gällande materialval rekommenderas naturhydrauliskt kalkbruk till fog samt puts och för bemålning av de putsade ytorna
ska kalkfärg användas. På de bemålade träytorna ska äkta lin
oljefärg användas, detta gäller även vid ommålning av smide.
All ommålning ska föregås av färgundersökning.

Minnesmonumentet

Minnesmonumentet
Det är mycket viktigt för det fortsatta bevarandet att rätt material
och teknik används vid underhåll och restaurering av monumentet.
Särskilda vårdkrav
Inför både interiöra och exteriöra underhållsåtgärder, restaureringar eller ändringar ska Higab alltid samråda med antikvarie.
Även vid ingrepp som inte kräver tillstånd bör antikvarisk expertis
inkopplas och samråd med Länsstyrelsen göras. Detta gäller inom
hela området som skyddas av byggnadsminnesförklaringen.
   Byggnadens bevarande och fortlevnad ska säkerställas genom
kontinuerligt underhåll. Vid underhåll och restaureringar är det
viktigt att utgå från byggnadens förutsättningar samt använda
sig av historiskt riktiga och för byggnaden typiska material.
Som utgångspunkt gäller att ursprungliga befintliga material
ska behållas. En mycket hög ambitionsnivå gällande såväl
material som utförande är en förutsättning för att byggnaden
ska bevaras utan att dess värden minskar.

Lov och tillstånd
Generellt krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att t ex:
• riva, flytta, bygga om eller bygga till.
• göra ingrepp i eller ändra exteriören, till exempel byta
tak- och fasadmaterial eller fönster och dörrar.
• ändra planlösningen.
• ändra eller göra ingrepp i stommen.
• ändra färgsättning eller ytskikt.
• ändra interiören eller den fasta inredningen.
• göra ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde.
För att avgöra om det krävs tillstånd bör Länsstyrelsen alltid
kontaktas för samråd i ett tidigt skede inför planerade ändringar
eller underhåll.
Bygglov krävs även för att:
• ändra byggnadens färg.
• byta fasadbeklädnad.
• byta taktäckningsmaterial.
• utföra annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens
yttre utseende.
• göra schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar
markens höjdläge.
Samråd med antikvarie ska ske inför t ex:
• alla exteriöra förändringar och/eller underhållsarbeten.
• alla interiöra förändringar och/eller underhållsarbeten.
• vid större ändringar och/eller ingrepp inom byggnadsminnets
skyddsområde.
Dokumentation:
• samtliga åtgärder som utförs, såväl exteriöra som interiöra,
ska dokumenteras.

Grundkartan är hämtad från Lantmäteriet och siffrorna markerar:
1. F.d. skolbyggnad, 2. Reservoaren, 3. Bostadshuset,
4. Kallebäcks Källa/källhuset, 5. Minnesmonumentet.
Den röda markeringen på kartan visar byggnadsminnesförklaringens
gränser kring Kallebäcks Källa.

Fördjupad information om Kallebäcks Källa finns i Vård- och underhållsplanen,
upprättad 2020 av Acanthus.

Higab  •  maj 2020  

