Originalritningar från 1887

Stora Saluhallen 1901. Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Huvudfasaden mot Kungstorget. Bottenvåningen har slutna mönstermurade tegelväggar. Det höga välvda taket har dekorativa takhuvar och fialer.
Originalfönster i gjutjärn finns bevarade än idag. Det dekorativa spröjsverket som fanns i kupolöppningen försvann någon gång under 1900-talets första decennier.
Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Stora Saluhallens interiör, 1901. Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Om vård och underhåll av

Stora Saluhallen

Lov och tillstånd
Eftersom Stora Saluhallen är förklarat som byggnadsminne är det
framförallt skyddsföreskrifterna i beslutet som ska säkerställa att
byggnaden inte rivs och att exteriöra och interiöra åtgärder som
påverkar det kulturhistoriska värdet negativt inte genomförs.

Stora Saluhallen i Göteborg uppfördes 1888 efter ritningar
av Victor Adler och Hans Hedlund. Byggnaden besitter ett
högt kulturhistoriskt värde som är viktigt att slå vakt om.
Alla åtgärder och allt underhåll ska ske på ett sådant sätt
att det tillvaratar det kulturhistoriska värdet. I denna folder
tecknas kortfattat husets historia, liksom dess kultur
historiska värde och vad man bör tänka på inför åtgärder,
underhåll och renoveringar.

Tillstånd från Länsstyrelsen krävs t ex:
• Vid alla exteriöra förändringar.
• Vid invändiga ändringar som berör stomme, synlig byggnads
konstruktion och planlösning med salubodarnas kvartersindelning.
• Vid större underhållsåtgärder eller sådana som påverkar särskilt
värdefulla vilket, ska ske i samråd med länsstyrelsen.
• Vid åtgärder som innebär större ingrepp i mark (fornlämning).

Planritning. De ursprungliga salubodarna som var placerade i hallens mitt var öppna, övriga var uppförda med tak.
Dagens salubodar är i stort placerade efter den ursprungliga kvartersindelningen och har utformats med de ursprungliga som förlaga.

Administrativa uppgifter
Objekt:

Stora Saluhallen

• Alla exteriöra förändringar och större underhållsarbeten.

Fast.bet:

Inom Vallgraven 72:1

• Vid interiöra ingrepp eller förändringar samt större interiört
underhåll i hallen, tillbyggnaden och butikerna utmed långsidorna.

Gatuadress: Kungstorget 15-18

Samråd med antikvarie ska alltid ske inför t ex:

• Vid förändringar av planlösning.
• Vid förändringar av salubodar.
Dokumentation
Samtliga åtgärder som utförs, exteriört och interiört ska dokumenteras.
Detta gäller även vid större underhållsarbeten.
Fördjupad information om Stora Saluhallen finns i Vård- och underhållsplanen,
upprättad 2019 av Tyréns AB.
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Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Vård- och underhållsplan

Fast.ägare:

Denna folder innehåller en sammanställning av information
hämtad ur Stora Saluhallens Vård- och underhållsplan,
upprättad av Tyréns AB 2019. Vård- och underhållsplanens
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.

Byggnadsår: 1888, tillbyggt 1906
Arkitekt:

Victor Adler/Hans Hedlund

Skydd:

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen
Ingår i riksintresse för kulturmiljövården
Utpekat i Göteborgs bevarandeprogram

Antikvarisk
konsult:

Tillbyggnad mot öster 1906. Redan 1906 byggdes Saluhallen till åt öster och de öppna
butikerna utmed byggnadens långsidor byggdes in till butiker med direktingångar från
Kungstorget och Södra Larmgatan. Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Higab

Tyréns AB

Kungstorget en marknadsdag i början av 1900-talet. Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Historik

Kulturhistoriskt värde och skydd

Antikvariska råd och riktlinjer

I samband med att Börsen skulle byggas år 1848 flyttades torghandeln
från Stora torget, nuvarande Gustaf Adolfs torg, till nuvarande
Kungstorget. Kungstorget blev därefter centrum för försäljning av
livsmedel såsom kött, smör, ost och mjöl. Trängseln på torget var stor
med hästar, vagnar och kärror som fyllde den öppna platsen. Omkring
1870 diskuterade stadsfullmäktige behovet av saluhallar för livsmedel.
Det var trångt och ohygieniskt på stadens salutorg. Matvarorna
utsattes för väder och vind när de såldes direkt från böndernas kärror.
I de större europeiska städerna fanns förebilder där torghandeln
ﬂyttat in i täckta saluhallar. År 1885 beslutade stadsfullmäktige om
att bygga en täckt saluhall på Kungstorget. Samma år utlystes en
arkitekttävling där Victor Adlers förslag ”Mercantus” vann ﬂest röster.
Adlers ritningar bearbetades av arkitekten Hans Hedlund och Stora
Saluhallen invigdes 1889.

Stora Saluhallen hör till en av de byggnader som speglar utvecklingen
av Göteborg innanför vallgraven efter att befästningarna raserats.
Byggandet av Saluhallen var ett svar på 1800-talets ökade medvetenhet
kring hygien och hälsa vilket ledde till regleringar av försäljning av livs
medel. Det är också en av landets första täckta saluhallar som sedan
den stod färdig 1889 har använts för sitt ursprungliga ändamål.

Ett långsiktigt hållbart användande samt underhåll på byggnadens
villkor är viktiga förutsättningar för bevarande av Stora Saluhallen.
Byggnadens kontinuerliga användning som saluhall utgör i sig en
väsentlig del av det kulturhistoriska värdet och det är av största vikt
att denna användning kan fortgå.

Stora Saluhallen uppfördes med en för sin tid avancerad och modern
stålkonstruktion med ett högt halvcylinderformat tak som välver sig
över den ursprungliga byggnadskroppens hall. Taket är utformat med
stora ljusinsläpp i form av gjutjärnsfönster och bärs upp av klassicistiskt
utformade gjutjärnspelare. Även kupolöppningarna, som ﬁnns i tre
väderstreck, har stora glaspartier som släpper in dagsljus till hallen.
Byggnadens exteriör fick en tidstypisk tegelarkitektur med tegel i
rött och gult tillsammans med natursten.
Saluhallen har sedan dess nyttjats för sitt ursprungliga ändamål. Det
har medfört såväl mindre som större förändringar under årens lopp.
Redan 1906 förlängdes byggnaden åt öster och butiksvåningar
utmed långsidorna byggdes till. Under 1900-talet skedde främst
anpassningar och ombyggnader som följd av de olika hyresgästernas
verksamheter och behov. 2010–12 skedde en större ombyggnad och
renovering av Saluhallen. Bland annat var bjälklaget i behov av att
gjutas om och förstärkas. I samband med de arbetena nytillverkades
salubodarna med de ursprungliga som förlaga. Salubodarna placerades
i kvarter likt hallens ursprungliga kvarter.

Stora Saluhallen är en nyttobyggnad som utformats med ﬁness.
Byggnaden särskiljer sig från den omgivande kvartersbebyggelsen
genom såväl sin volym och sitt fria läge som sin speciella arkitektur.
Exteriört domineras Saluhallen av det höga och välvda taket med
sina stora fönsteröppningar i kupolöppningarna. De ursprungliga
mönstermurade fasaderna tillsammans med 1906 års tillbyggnader
som tydligt avläsbar årsring visar på tiden kring sekelskiftets typiska
tegelarkitektur. Den ursprungliga och synliga stålkonstruktionen med
takstolen som välver sig över den stora hallen och som bärs upp av
gjutjärnskolonner har ett stort byggnadsteknikhistoriskt värde och
gör byggnaden till ett välbevarat och representativt exempel på det
sena 1800-talets byggnader i järn och glas. Invändigt har också plan
lösningen med salubodarnas kvartersindelning i stort bevarats sedan
den ursprungliga byggnaden uppfördes. Det ﬁnns även delar av
ursprungliga ytskikt bevarade såsom terrazzoklädda väggar som har
ett stort kulturhistoriskt värde.
Stora Saluhallen är byggnadsminnesförklarat enligt 3 kap. 1 § kultur
miljölagen (KML), beslut togs 22 april 1985. I samband med beslutet
upprättades skyddsföreskrifter som anger att den inte får rivas,
byggas om eller till sitt yttre byggas eller förändras utan tillstånd från
länsstyrelsen. Föreskrifterna omfattar också skydd mot interiöra
ingrepp som förändrar kvartersindelning och synliga byggnads
konstruktioner. Byggnaden ska också vårdas och underhållas på ett
sådant sätt att dess kulturhistoriska värden inte minskas. För bygg
naden gäller Plan- och bygglagens varsamhetskrav (PBL 8 kap. § 17).
Kravet om varsamhet ﬁnns för att byggnaders kvaliteter ska bevaras
vid ändringar oberoende av om en åtgärd kräver bygglov.

Alla åtgärder ska utföras varsamt med hänsyn till byggnadens kultur
historiska värden. Byggnadens karaktär måste beaktas när brister ska
åtgärdas eller nya funktioner tillföras. Vård- och underhållsåtgärder
ska utföras med ett varsamt förhållningssätt som leder till minsta
möjliga ingrepp i byggnaden. Som utgångspunkt gäller att beﬁntliga,
ursprungliga material ska behållas och vid skador bytas ut och
ersättas av likvärdigt.
Saluhallen är uppförd som en nyttobyggnad och många av materialen
är ursprungligen utvalda för att de är tåliga för slitage och mekanisk
påverkan. Alla material åldrats dock med tiden och vissa har blivit
skörare. Av dessa har en del bytts ut medan andra bevarats.

Interiör
Utrymmena i Saluhallens gatuplan omfattas av byggnadsminnes
förklaringen. Övriga utrymmen omfattas av det allmänna kravet på
varsamhet.
• Ingrepp får inte göras i stomme, synlig byggnadskonstruktion,
planlösning, fast inredning eller ursprungliga ytskikt. Alla åtgärder
ska stämmas av med antikvarisk sakkunnig.
• Urverk med urtavlor ovan entré i söder ska bevaras och behandlas
med extra varsamhet.
• Väggar klädda med terrazzoplattor i original ska bevaras, under
hållas och behandlas med extra varsamhet.
• De icke publika delarna i källarvåningen samt i personalutrymmena
på entresolplan har en enklare karaktär och kräver ingen särskild
hantering. Ursprungliga detaljer och byggnadsdelar ska dock
bevaras och underhållas.

Exteriör
Exteriören är i sin helhet känslig för förändringar. Samtliga fasader
skyddas av byggnadsminnesförklaringen. Alla ändringar och under
håll kräver tillstånd från länsstyrelsen.
• Inga nya öppningar i murar får göras.
• Granit- och kalkstenssocklar, tegel- och granitfasader från 1880-tal
och 1906 ska bevaras och behandlas med extra varsamhet.
• Ursprungliga plåtdetaljer på gavlar mot öst och väst ska bevaras
och underhållas varsamt.
• Ursprungliga gjutjärnsfönster och skyltfönster i trä sak bevaras och
underhållas varsamt, likaså äldre gjutglas med räfflad insida.
• Håltagningar för skyltar, belysningsarmaturer etc. i fasader ska
undvikas så långt det är möjligt.
• Alla exteriöra åtgärder ska stämmas av med antikvarisk sakkunnig.
Higab är en del av Göteborgs Stad

