
Göteborgs konstmuseum uppfördes 1923 efter ritningar av 
Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke. Det besitter ett högt kultur-
historiskt värde som är viktigt att slå vakt om. Alla åtgärder 
och allt 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:  Göteborgs konstmuseum

Fast.bet:  Lorensberg 9:3

Gatuadress:  Götaplatsen 6

Fast.ägare:  Higab 

Byggnadsår:  1923, tillbyggt 1968 & 1996

Arkitekt:  Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson

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

Antikvarisk 
konsult:  Antiquum AB

Lov och tillstånd

Göteborgs konstmuseum har ett långtgående kulturhistoriskt skydd 
i form av såväl byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljölagen 
(KML) som skyddsbestämmelser i gällande detaljplan. Skyddet 
syftar till att säkerställa byggnaden från rivning samt exteriöra och 
interiöra åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 

Tillstånd från Länsstyrelsen krävs t ex:
• Vid alla ändringar/åtgärder av trappor, murar, markbeläggning, 

granitpollare, smidesdetaljer och äldre belysnings stolpar mot 
Götaplatsen. 

• Vid alla exteriöra förändringar av den ursprungliga byggnaden 
från 1923. 

• Vid alla invändiga ändringar som berör planlösning och stomme. 

• Vid alla åtgärder som berör fast inredning i de skyddade 
 inter iör erna på plan 3.5, 4, 5 och 6.

• Vid alla åtgärder i den ursprungliga byggnad ens trapphus.

• Vid alla åtgärder som berör lanterninerna på plan 7. 

• Inför alla underhållsåtgärder, såväl exteriöra som interiöra, ska 
samråd ske med Länsstyrelsen. 

Bygganmälan krävs för:
• Allt exteriört underhåll av den ursprungliga byggnaden samt vid 

åtgärder av trappor och terrasser mot Götaplatsen. 

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

• Vid interiöra ingrepp/förändringar i den äldre byggnadskroppen.

• Vid interiört underhåll i den äldre byggnadskroppen.

• Vid förändring av planlösning i den äldre byggnadskroppen.

• Vid förändringar/åtgärder av trappor, terrasser m.m. mot 
Götaplatsen.

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

ska dokumenteras.

Fördjupad information om Göteborgs konstmuseum finns i Vård- och underhålls-
planen, upprättad 2018 av Antiquum AB.

Vård- och underhållsplan 
Denna folder innehåller en sammanställning av informa-
tion hämtad ur Göteborgs konstmuseums Vård- och 
underhållsplan, upprättad av  Antiquum AB 2018.  
Vård- och underhållsplanens syfte är att fungera som 
stöd vid vård- och underhåll, såväl i den långsiktiga för-
valtningen 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.

Originalritningar från 1921

Higab  •  februari 2019 

Flygfoto över Götaplatsen och Konstmuseet från 1930-talet. 

Plan 5 med sina utställningssalar, vars planlösning är bevarad än idag. 

Plan 6 med bl a Fürstenbergska galleriet. Fürstenbergs samling hängde ursprungligen i parets hem, i Palacehuset vid Brunnsparken.  
Där hade bland annat skulptören Per Hasselberg skapat en takgesims med allegorier över elektriciteten, magnetismen m m.  
Hela denna miljö kom att flyttas först till Stadsmuseeet och senare till nuvarande Konstmuseet. Genom Fürstenbergs donation intog 
konstavdelningen vid Göteborgs museum täten som samling av nordisk 1880- och 90-talskonst, en ställning den ännu innehar. 

Folksamling vid Konstmuseet under 
Jubileumsutställningen 1923.

Foto: Göteborgs stadsmuseum

Foto: Göteborgs stadsmuseum

Plan 3,5 med skulpturhallen, vilken bevarar sin planlösning än idag. Ursprungligen fanns huvudentrén till Konstmuseet här. 
Dagens entré tillkom i och med en tillbyggnad i stödmuren år 1996. 

Om vård och underhåll av

Göteborgs
konstmuseum

Foto: Antiquum



Historik
Göteborgs konstmuseum uppfördes 1923 efter ritningar av Sigfrid 
Ericson och Arvid Bjerke. Det var en del av den nya platsbildningen 
Götaplatsen. Samtidigt uppfördes även Konsthallen och de anslut-
ande terrasserna och trapporna.

Götaplatsen och Göteborgs konstmuseum kom att fungera som 
entrégård till jubileumsutställningen år 1923. Konstmuseet gavs en 
monumental och stram utformning präglad av 20-talsklassicism. 
Det placerades på Götaplatsens översta terrass och bildar med sina 
sju höga valvöppningar än idag en monumental avslutning, eller 
början, på Kungs portsavenyn. För byggnadens interiör ville  
arkitekterna uppnå en tidlös gestaltning och en estetisk upplevelse.  
Interiören kom liksom exteriören att i sin helhet präglas av 1920- 
talsklassicismen där de noggrant utvalda materialen och propor–
tionerna spelade en av  görande roll.

År 1925 flyttades det s k Fürstenbergska galleriet från nuvarande 
Stadsmuseet till Konstmuseets sjätte våning. Rumsplanen från 
konstsamlar- och mecenatparet Fürstenbergs hem i Palacehuset 
återskapades inte, men samlingen fick en hemliknande inramning. 

 Konstmuseet har genomgått vissa förändringar under årens 
lopp. Det har byggts till vid två tillfällen. År 1968 fick arkitekt  
Rune Falk uppgiften att foga en modern flygel till Konstmuseets 
monumentala tegelmassa. Tillbyggnaderna, den s k Falkhallen 
(numera Stenahallen) och Etagen, skulle dels tillgodose ett ökat 
lokalbehov, dels förbättra kontakten mellan Götaplatsens nedre 
terrassplan och museets lokaler genom en ny entré från Götaplatsen. 
Den nya entrén kom dock av många besökare att uppfattas som 
endast entré till restaurangen och merparten av besökarna fortsatte 
att använda huvudentrén till skulpturhallen. Detta föranledde ytter-
ligare en ombyggnad 1996 då det tillkom en ny entré i stödmuren. 
Samtidigt inreddes nya entréutrymmen och utställningsrum under 
terrassen.

Kulturhistoriskt värde och skydd
Göteborgs konstmuseum har en snart hundraårig obruten tradition 
som konstmuseum vilket ger byggnaden ett stort kontinuitetsvärde. 
Den ursprungliga byggnaden från 1923 ingår vidare som en central 
del i den stadsbyggnadshistoriskt värdefulla platsbildningen 
Götaplatsen som ett av sin tids mest monumentala stadsbyggnads-
projekt. Det har med sitt storslagna, imponerande och kraftfulla 
uttryck och sin mäktiga arkad kommit att bli en klassisk symbol för 
Göteborg. Byggnaden är därtill uppförd i en tidstyp isk 20-talsklassi-
cism efter ritningar av några av landets ledande arkitekter för sin tid. 
Byggnaden är välbevarad såväl exteriört som interiört. Särskilt 
kultur historiskt värdefulla rum i interiören är bl a skulpturhallen med 
tillhörande kupolhallar och utställningssalarna på plan 5 och 6, med 
bl a Fürstenbergska galleriet. Dessutom finns kanslilokaler, bibliotek 
m fl ickepublika utrymmen av stort kulturhistoriskt värde. 

Rune Falks tillbyggnad från 1968 utgör ett värdefullt tillägg till 
den äldre byggnaden. Den erhöll pris för bästa byggnad i Göteborg 
av Per och Alma Olssons fond. De delar som tillkom i och med till-
byggnaden 1996 utgör även de en årsring som berättar om Konst-
museets ökade behov av lokaler samt behov av att tillgängliggöra 
museet. Konstnären Pål Svenssons grindar i järn och brons har ett 
stort konstnärligt värde.

Den ursprungliga byggnaden från 1923 skyddas som byggnads-
minne enligt kulturmiljölagen samt är försedd med skyddsbestäm-
melser i gällande detaljplan. För samtliga byggnadskroppar inom 
Göteborgs konstmuseum, dvs även tillbyggnaderna, gäller dess-
utom Plan- och bygg lagen (PBL) kap 8 §17 och kap 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 Göteborgs konstmuseum 
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. Underhållsåtgärder ska alltid stämmas av med antikvariskt 
sakkunnig.

Exteriör, den äldre byggnadskroppen
Den äldre byggnadskroppens välbevarade exteriör är mycket 
känslig för förändringar. Samtliga fasader skyddas av byggnads-
minnesförklaringen samt skydds bestämmelser i detaljplan. Alla 
ändringar kräver tillstånd från  Läns styrelsen. Inga nya öppningar i 
murar får göras. Generellt gäller att alla äldre och kulturhistoriskt 
värdefulla detaljer ska bevaras. Detta gäller t ex naturstenssockel, 
tegelfasad, fasaddekor, ursprungliga fönster och dörrar m.m.  
Den norra fasaden - Götaplatsens viktigaste fondmotiv – är i särklass 
Konstmuseets känsligaste fasad som måste hanteras med stor 
respekt och aktsamhet. Det förekommer även särskilt känsliga 
detaljer i exteriören som endast får hanteras av konservator - detta 
gäller t ex den f d huvudentréns parport av brons liksom ursprungliga 
fönster av brons. 

Exteriör, tillbyggnaderna
Även tillbyggda delar från 1968 har ett kulturhistoriskt värde som 
bör värnas. Den uppglasade tillbyggnaden längs Fågelsången har 
tillmätts ett stort kulturhistoriskt värde varför ändringar måste 
utföras varsamt. Den s k Etagen uppvisar inte exteriört samma 
 banbrytande arkitektur och är mer tålig för förändringar. Dock är 
det karakteristiska sågtandstaket av kulturhistoriskt intresse. 

Antikvariska råd och riktlinjer Interiör, den äldre byggnadskroppen
Interiören i den äldre byggnaden besitter ett högt kulturhistoriskt 
värde och omfattas till stora delar av byggnadsminnesförklaringens 
skyddsföreskrifter, vilka anger att interiören inte får byggas om eller 
förändras utan tillstånd från Länsstyrelsen. För delar av interiören i 
den äldre byggnadskroppen gäller att ingrepp inte får göras i bygg-
nadens stomme eller planlösning. I de publika delarna skyddas även 
fast inredning, så som ursprungliga snickerier, väggfast konst m m. 

Särskilt känsliga är publika utrymmen med utställningssalar och 
trapp hus. Dessa utrymmen har en mycket låg tålighet för föränd-
ringar. Rummen ska bevaras intakta med avseende på original-
material, planlösning, karaktär m m. Generellt för interiören gäller 
att ursprungliga material från 1920-talet är känsliga och att det är 
av stor vikt att alla reparationer och lagningar utförs med stor 
omsorg av kvalificerade hantverkare. Ingrepp får ej göras i äldre 
väggar och ursprunglig planlösning ska eftersträvas. 

Interiör, tillbyggnaderna
1960-talstillbyggnaderna skyddas inte enligt byggnadsminnesför-
klar ingen, men de publika delarna besitter ett kulturhistoriskt värde 
som bör bevaras och värnas. Detta gäller Stenahallen med sin upp-
glasade fasad och ursprungliga kalkstengolv samt Etagens enorma 
volym i kombination med originalmaterial i form av kalksten, betong 
och stål. 

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. I vård- och underhålls-
planen för Göteborgs konstmuseums har antikvariska riktlinjer och 
särskilda vårdkrav preciserats, vilka ska fungera som utgångspunkt 
vid underhållet av byggnaden. 

Göteborgs konstmuseum år 1923, fasad mot Götaplatsen med den mäktiga arkaden som kommit att bli en symbol för Göteborg. 
Till höger syns Konsthallen och till vänster en numera riven paviljong som ingick i jubileumsutställningen 1923.
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