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Originalritningar

Huvudfasad mot Götaplatsen. Foyerhusets sockelvåning markerades med
granit och svart labrador. Ett långsträckt skärmtak fick bäras upp av två granitpelare i form av en karyatid och en atlant, huggna av konstnären Ivar Johnsson.
Ovan entrén placerades ett luftigt galleri med stora fönster med kraftiga
omfattningar av ljus granit och med kolonner i svart labrador.
Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Götaplatsen med Göteborgs Stadsteater bakom Poseidonstatyn.
Källa: Göteborgs Konstförlag/Göteborgs stadsmuseum.

Om vård och underhåll av

Interiören är formad enligt ett geometriskt tema med räta vinklar, bågar och cirklar.

Göteborgs
Stadsteater

Lov och tillstånd
Stadsteatern har ett omfattande kulturhistoriskt skydd genom
byggnadsminnesförklaringen enligt Kulturmiljölagen (KML).
Skyddet syftar till att säkerställa att byggnaden bevaras samt att
förhindra åtgärder som skulle kunna medföra en negativ påverkan
på det kulturhistoriska värdet.
Krav på tillstånd från länsstyrelsen
Skyddsbestämmelsernas utformning styr vilka typer av åtgärder
som kräver tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd från länsstyrelsen
krävs till exempel:

Fasad mot Berzeliigatan. Salongshusets höga fönster mot de förrum som löper
i en båge runt salongen. Scenhuset skjuter upp ovan salongshusets tak.
Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Teatersalongens väggar var ursprungligen klädda med italienskt siden med ett
mönster ritat av Bergsten och som vävdes med sammet, vilket absorberar ljus,
på en botten vävt i velour, vilket reflekterar ljus. Denna väggspända så kallade
soprarizzotextil var populär inom art décon och mönsterbilden sammanfattar
art décons karaktärsdrag med kurvor, konstrast och geometriska former.

• Vid alla exteriöra förändringar.
• Vid ändringar/ingrepp i stomme eller ursprunglig rumsindelning.
• Vid invändiga ändringar av interiör och fast inredning i delar som
omfattas av byggnadsminnesförklaringen.

MAGASIN-OCH
VERKSTADSHUS

Källa: Göteborgs Konstförlag/Göteborgs stadsmuseum.

Administrativa uppgifter

Därutöver gäller att samråd med länsstyrelsen ska ske innan
vårdarbeten påbörjas. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen
lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid med skyddsbestämmelserna om åtgärderna är förenliga med bevarandet av
byggnadsminnets kulturhistoriska värde.
Bygglov krävs även för:

SCENHUS

SALONGSHUS

FOYERHUS

• Utvändiga och invändiga ändringar.

• Inför alla förändringar och/eller större underhållsarbeten är det
viktigt att i ett tidigt skede samråda med antikvarie.
Dokumentation

Fördjupad information om Göteborgs Stadsteater finns i Vård- och underhållsplanen, upprättad 2018 av Lindholm Restaurering AB.

Higab • juni 2019 • Foto: Lindholm Restaurering AB, om inget annat anges

Objekt:

Göteborgs Stadsteater

Vård- och underhållsplan

Fast.bet:

Lorensberg 30:2

Denna folder innehåller en sammanställning av information hämtad ur Vård- och underhållsplan för Stadsteatern.
Upprättad av Lindholm Restaurering AB 2018.

Adress:

Götaplatsen 4

Fast.ägare:

Higab

Vård- och underhållsplanens syfte är att fungera som
stöd vid vård- och underhåll, såväl i den långsiktiga förvaltningen som vid kontinuerlig skötsel och underhåll.

Samråd med antikvarie

• Samtliga åtgärder som utförs, såväl exteriöra som interiöra, ska
dokumenteras.

Göteborgs Stadsteater invigdes 1934 som Göteborgs första
offentligt finansierade teater. Stadsteatern förklarades som
byggnadsminne år 2017. Byggnaden har ett högt kultur
historiskt värde som det är viktigt att slå vakt om. Alla åtgärder
och allt underhåll ska ske på ett sådant sätt att det kultur
historiska värdet tillvaratas. I denna folder beskrivs kortfattat
byggnadens historia, dess kulturhistoriska värde och vad
man bör tänka på inför åtgärder, underhåll och renoveringar.

Stadsteatern från ovan. Ritningen visar hur byggnaden bestod av fyra
sammansatta volymer: foyerhus närmst Götaplatsen, salongshus och scenhus
samt magasin- och verkstadshus.
Källa: Stadsbyggnadskontoret.

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

Byggnadsår: 1934
Arkitekt:

Carl Bergsten

Skydd:

Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen
Ingår i riksintresse för kulturmiljövård
Utpekat i Göteborgs Bevarandeprogram

Antikvarisk
konsult:

Lindholm Restaurering AB

Götaplatsen med Stadsteatern till vänster i bild.
Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Stadsteatern 1934. Källa: Axel Eliassons Konstförlag/Arkitektur- och designcentrum.

En karyatid bär upp det stora skärmtaket vid entrén.

Exteriören karaktäriseras av sparsmakad dekor. Foto: Hans Wretling

Historik

Kulturhistoriskt värde och skydd

Antikvariska råd och riktlinjer

Med Lilienbergs stadsplan år 1910 beslutades det att Avenyns avslutning skulle utgöras av en festplats med monumentala kulturbyggnader. Götaplatsen etablerades, också som entré till Jubileums-
utställningen 1923 som hölls i samband med stadens 300-årsfirande.

Göteborgs Stadsteater är en välbevarad byggnad med ett högt
kulturhistoriskt värde, både som del av miljön vid Götaplatsen och
sin egen rätt med sin särpräglade arkitektoniska utformning och
påkostade materialval.

Göteborgs Stadsteater har ett dokumenterat högt kulturhistoriskt
värde. Alla åtgärder som genomförs ska utföras varsamt och med
hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär.

Alla ändringar av byggnadsminnesförklarade delar kräver tillstånd
från länsstyrelsen. Samråd med länsstyrelsen ska ske innan vård
arbeten påbörjas.

Utformningen av Stadsteatern tog sin tid. En misslyckad arkitekttävling
hölls 1924, där det fastlagda programmet för scentekniken och ramarna
för att exteriört förhålla sig till Götaplatsens redan befintliga strama
klassicerande arkitektur tycks ha hämmat arkitekternas fantasi.
År 1926 gav teaterbyggnadskommittén uppdrag till byggnadsrådet
Carl Bergsten att rita ett förslag i samarbete med regissören och
scenografen Knut Ström.

Stadsteatern är en representant för svensk art déco och dess sena
variant streamline modernes. Art déco är ovanligt både i Göteborg
och Sverige.

Byggnadens fortlevnad ska säkerställas genom kontinuerligt underhåll. Underhåll ska utföras på ett sätt som bevarar identifierade
kulturhistoriskt värdefulla delar och med material och metoder lika
original. Eventuella byten av delar ska ske till lika ursprungliga.

I de icke-publika utrymmen som omgärdar scenhuset på plan 3–6
fanns ursprungligen en principiell uppdelning med kontor mot
Berzeliigatan och loger längs östra fasaden. Utrymmena har successivt omdisponerats. Bevarad ursprunglig planlösning ska bevaras
fortsättningsvis. Ändringar och tillägg ska ske med utgångspunkt i
ursprunglig utformning. Redan ombyggda utrymmen bedöms mer
tåliga för justering av planlösning. Ändringar och tillägg kan med stor
fördel eftersträva ett mer ursprungligt utseende där det är motiverat.

Efter många ändringar på skissbordet kom Stadsteatern att uppföras
med den enhetliga prägel som utmärker den färdiga byggnaden: en
klassicerande arkitektur med inslag av funktionalism, ett enklare
uttryck med inslag av modernistisk asymmetri. Funktionalismen visar
sig i de sammansatta byggnadsvolymerna med olika funktioner för
scen, salong, verkstäder och foyer liksom hur entré, foyer, scener och
trapphus är tydligt markerade i fasaderna. Klassicismen å andra sidan
präglar fasaduttrycket hos respektive byggnadsvolym: huvudfasaden
försågs med en markerad tredelning, där sockeln i natursten och den
rena tegelväggen anknöt till Konstmuseets strama utformning.
Typiska inslag för 20-talsklassicismen är de joniska pelarna utanför
foyern och entrépartiets mjukt formade karyatid och atlant.
Stadsteatern uppfördes i en tid då funktionalismen växte sig stark,
men Carl Bergsten särskilde sig som Sveriges kanske viktigaste
representant för art déco i dess internationella form. Stilen är fram
förallt synlig i interiören, men letar sig ut vid det stora entrépartiet
med de geometriskt utsmyckade dörrarna i glas och stål, de släta
fasadytorna i svart labrador och skärmtakets svängda form.
Stadsteatern var Göteborgs första offentligt finansierade teater, en
motvikt till privatteatrarna som tidigare varit det enda alternativet i
stadens teaterliv. Byggnaden förvaltas idag av Higab och används
fortfarande som stadsteater.

Den ursprungliga delen av Stadsteatern är byggnadsminnesförklarad
enligt 3 kap 1§ Kulturmiljölagen och försedd med skyddsföreskrifter
vilka anger att byggnaden till sitt yttre inte får rivas, flyttas, byggas
om eller på annat sätt förändras utan tillstånd från länsstyrelsen.
Skyddsbestämmelserna omfattar även interiören med fast inredning
och ytskikt i publika utrymmen samt den ursprungliga scentekniska
utrustningen kring vridscenen. liksom även hur vård- och underhållsarbeten ska utföras.
Ändringar omfattas generellt även av bygglovsplikt. För byggnaden
gäller även Plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 13§ samt 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.

Användningen av byggnaden ska vara anpassad till dess kultur
historiska värde. Eventuella ändringar och tillägg ska ske med
utformning, material och metoder anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde och egenart. Detaljerna är högst väsentliga.

Exteriör

Den ursprungliga stadsteatern är till stora delar välbevarad avseende
exteriör. Ursprungliga inslag ska underhållas med högsta möjliga
ambitionsnivå och i enlighet med föreskrivna åtgärder i vård- och
underhållsplanen. Exteriören tillåter inte några större förändringar.
Byten ska ske till lika ursprungliga.
Den ursprungliga exteriören skyddas i sin helhet av byggnadsminnesförklaringen. Alla ändringar kräver tillstånd från länsstyrelsen.
Samråd med länsstyrelsen ska ske innan vårdarbeten påbörjas.

Interiör
Även stora delar av interiören skyddas genom byggnadsminnes
förklaringen. Förekommande ursprungliga inslag i publika delar i
vestibul, trapphus, promenoarer och foyer ska underhållas med
högsta möjliga ambitionsnivå och i enlighet med föreskrivna åtgärder
i vård- och underhållsplanen. Nämnda publika delar tillåter inte några
större förändringar. Byten ska ske till lika ursprungliga.

Förrummen utanför salongerna är i huvudsak bevarade sedan uppförandet.
Foto: Hans Wretling

Scenområdet med magasin, samt snickeri och måleri utgör en aktiv
(nöjes-)industriell miljö eller verkstadsmiljö där högsta möjliga ambitionsnivå avseende underhåll inte är tillämplig. I dessa mer stöttåliga
miljöer ska dock den byggnadsminnesförklarade vridscenen och
tillhörande spårsystem i golvet på plan 1 och 4 betraktas som fast
inredning med högt kulturhistoriskt värde som ska bevaras. Byten
ska ske till lika ursprungliga där det är motiverat. I övrigt ska underhåll i nämnda miljöer ske när så är erforderligt enligt vård- och underhållsplanen.
Vid åtgärder är det viktigt att vara uppmärksam på att det kan
förekomma värdefulla delar som idag är dolda, exempelvis under
liggande golv.

Higab är en del av Göteborgs Stad

