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HIGAB
Kvarteret Högvakten ägs och förvaltas av
Higab, ett fastighetsbolag inom Göteborgs
Stad. Det varierade fastighetsbeståndet
omfattar bland annat saluhallar, museer,
teatrar, arenor, ett fartyg och 31 byggnads
minnen. I Higabs uppdrag ingår att lång
siktigt vårda och utveckla Göteborgs Stads
kulturfastigheter. Läs mer på higab.se
Higab är en del av Göteborgs Stad

Kvarteret
Högvakten
– bostad, brandvakt
och börshus

Börsen

Börsen 1929 då Östra Hamngatan fortfarande var kanal.

KVARTERET HÖGVAKTEN

BÖRSEN

Gustaf Adolfs Torg har varit centrum för Göteborgs ledning
ända sedan staden grundades 1621. Tidigare kallades det
Stora Torget eller Stortorget. Här fanns högvakten, som
gett namn till kvarteret längs torgets norra sida, med
garnisonens corps de garde (vaktstyrka) och fängelse.
Stora Torget var också salutorg; här såldes kött och hö
som fraktades från Hisingen genom Lilla Bommen längs
Östra Hamnkanalen. 1854 kom Bengt Erland Fogelbergs
staty av stadens grundare på plats och torget bytte namn till
Gustaf Adolfs Torg. Kvarteret Högvakten omfattar Börsen,
Stadshuset, Wenngrenska Huset och Strömska Huset.
Alla husen utom Strömska Huset är byggnadsminnes
förklarade sedan 1968. Göteborgs Stad har verksamhet i
alla byggnaderna.

Kung Oscar I la grundstenen för stadens köpmäns börsoch festivitetsbyggnad 1844 och huset stod klart fem år
senare. Arkitekt var Pehr Johan Ekman och kostnaden för
bygget var 450 000 riksdaler vilket innebar att Börshuset
var en av de mest påkostade byggnaderna i Sverige på
sin tid. Huset byggdes i nyrenässansstil och fasaddekor
och ornament utformades under ledning av hovbild
huggaren Axel Fahlcrantz. Invändigt är det rikt dekorerat
med väggmålningar och stuckaturer av den tyske dekora
tionsmästaren F Hagedorn och den italienska stuckatören
A Detoma. Efter att huset brunnit 1895 genomfördes en
större ombyggnad i början av 1900-talet. Sammanträdes
rum och kansli åt stadsfullmäktige inrättades och inner
gården fick ett glastak. Både Börsens ursprungliga
interiör och möbler är i stort sett bevarade.
Sedan 1863 har kommunfullmäktige haft sina samman
träden i Börsen och Göteborgs Stad övertog huset på
1920-talet. Idag används det även för representation.

Wenngrenska Huset, Stadshuset och Börsen.
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Detalj av ritning från 1877 av stora börssalen Börsen.
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Stadshuset

STADSHUSET

WENNGRENSKA HUSET

På platsen där Stadshuset ligger idag började man 1703
uppföra ett corps de garde-hus i trä för stads- och brand
vakterna. I huset fanns också arrestlokaler med stengolv
och ”gisselkammare” eller ”tjuvakista”. Huset kallades
Corps de gardet, Publike huset eller Stadens hus –
benämningen ”stadshus” kom först på 1720-talet.
1746 ödelades detta första stadshus i en stor stads
brand. Stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg ritade ett
stenhus som efter bara några år eldhärjades i en ny stads
brand och fick byggas upp igen. De nya byggnaderna
stod klara 1759 och huserade stadsvakten, brandvakten
och magasin. 1824 byggdes Stadshuset om efter ritningar
av stadsarkitekt Jonas Hagberg.
Huset har senare använts som brandstation och garage
för polisen. 1954 genomfördes en ombyggnad och moder
nisering för stadens administration. Sedan 2014 är det
Rådhuset tvärs över torget som fungerar som Göteborgs
stadshus. I det gamla Stadshuset finns idag den enda
bevarade innergården med 1700-talskaraktär i stadskärnan.
Exteriören på längan mot Postgatan är också mycket
typisk för århundradet med sitt höga branta tak, småruts
indelade fönster och gula, kalkputsade fasad.

Där Wenngrenska Huset står idag låg det så kallade
Biskopshuset fram till stadsbranden 1669. Efter branden
stod tomten länge öde och användes endast provisoriskt
för stall och en ”teaterlada”. Rådmannen Sven Wenngren lät
på 1760-talet uppföra ett bostadshus i sten efter ritningar
av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. 1820 såldes
det till postdirektör Anders Gjers som öppnade postkontor
i huset. I källaren fanns också Fernborgs källare som var
en populär krog. Postkontoret blev så småningom bank
lokal. Fasaden mot Gustaf Adolfs Torg fick sitt nuvarande
utseende 1881.

Wenngrenska Huset
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2016-2018 genomfördes en omfattande grundförstärkning och upprustning av kvarteret.

STRÖMSKA HUSET

Huset ligger på baksidan av Wenngrenska Huset mot
Postgatan och uppfördes 1906. Delar av huset är från senare
delen av 1700-talet då det låg ett stenhus på tomten.
Detta hus byggdes om och på och på 1880-talet hade det
fått tre våningar och innehöll både bostäder och butiks
lokaler. När handlande Ström blev ägare i början av förra
sekelskiftet gjordes en stor ombyggnad. Bland annat
tillkom en takvåning och gården byggdes över. Lokaler
inreddes för Ströms herrekipering som idag finns på
Västra Hamngatan. 1970 köptes Strömska Huset av
Göteborgs Stad och byggdes sedan om till kontor.

GRUNDFÖRSTÄRKNING OCH OMBYGGNAD
2016–2018

2016 inledde Higab på uppdrag av kommunstyrelsen en
omfattande grundförstärkning och upprustning av husen
i Kvarteret Högvakten. Runt 1 200 stålpålar användes
vilket gör projektet till ett av de största grundförstärk
ningsprojekt som genomförts i Göteborg. Samtidigt
rustades husen upp och gjordes mer ändamålsenliga och
tillgängliga invändigt. Inne i Börsen, där det mesta av
originalutförande är bevarat, genomfördes varsamma
restaurerings- och återställningsarbeten.
Den gamla Stadshusgården återställdes till tidigare skick
med stenläggning och Wenngrenska gården utrustades
med glastak och stengolv. Exteriört fick flera av fasaderna
tidstypiska färger. Stadshuset har numera en färgsättning
med 1700-talskaraktär och Börsen har återställts till originalkulörer, så som det bedöms ha sett ut 1849 när byggnaden
stod klar.

Strömska Huset

6

7

