
Wenngrenska Huset uppfördes under 1760-talet och 
besitter ett högt kulturhistoriskt värde som är viktigt att 
vårda. Alla åtgärder och 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:  Wenngrenska Huset

Fast.bet:  Nordstaden 16:2

Gatuadress:  Gustaf Adolfs Torg 3/Torggatan 24

Fast.ägare:  Higab 

Byggnadsår:  cirka 1760

Arkitekt:  B. W. Carlberg

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

Antikvarisk 
konsult:  WSP

Om vård och underhåll av

Wenngrenska HusetLov och tillstånd
Wenngrenska Huset har ett relativt långtgående kulturhistoriskt 
skydd i form av såväl byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljö-
lagen (KML), som skydd genom varsamhetskravet och förvansk-
ningsförbudet i plan- och bygglagen (PBL). Skyddet syftar till att 
säkerställa byggnaden från rivning samt exteriöra och interiöra 
åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. 

Kontakta länsstyrelsen inför:
• Ingrepp i mark (fornlämning).

• Exteriöra förändringar.

• Alla invändiga förändringar som berör planlösning och stomme.

Bygglov krävs även för:
• Tillbyggnad.

• Ändrad användning.

• Byte av fasadbeklädnad, färg, taktäckningsmaterial eller annan 
åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

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

• Vid interiöra ingrepp/förändringar. 

• Vid interiört underhåll som omfattar äldre material och 
 byggnadsdetaljer.

• Vid förändring av planlösning och håltagning i stommen.

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

ska dokumenteras.

Fördjupad information om Wenngrenska Huset finns i 
Vård- och underhållsplan, upprättad 2020 av WSP.

Vård- och underhållsplan 
Denna folder innehåller en sammanställning av 
 information hämtad ur Wenngrenska Husets 
Vård- och underhållsplan, upprättad av  WSP 2020. 
Vård- och underhålls planens syfte är att fungera 
som stöd vid vård och underhåll, såväl i den lång-
siktiga förvaltningen som vid kontinuerlig skötsel 
och underhåll. 

Vård- och underhållsplanen omfattar två delar, 
varav den första huvudsakligen behandlar bygg-
nadens historia och kulturhistoriska värde.  
Del 2 innehåller antikvariska riktlinjer, särskilda 
vårdkrav samt byggnadsbeskrivning och skade-
inventering med generella åtgärdsförslag.

Södra fasaden mot Gustaf Adolfs Torg, utseende innan 1881. 
Ritningen visar en sparsmakad fasad med symmetrisk fönstersättning och 
 dekorativa frontoner. Den karaktäristiska portiken har ej kunnat åldersbestämmas 
men är i den empirstil som var kännetecknande för det tidiga 1800-talet.  
Källa: RSA.

Södra fasaden mot Gustaf Adolfs Torg, 1921.  
Sydfasadens utseende härrör från 1881, då hela bottenvåningen rusticerades.  
Foto: Aron Jonason/Göteborgs stadsmuseum.

Bottenvåning (plan 2), 1861. Huvudentrén syns centrerad i nederkant.  
1800-talets rumsindelning mot Gustaf Adolfs Torg är än idag intakt på flera 
ställen och utgör ett värdefullt inslag i planlösningen. Källa: RSA.

Plan 3, 1861. I likhet med bottenvåningen är rumsindelningen mot Gustaf 
Adolfs Torg till stora delar bevarad, både på plan 3 och plan 4 (se nedan).  
Källa: RSA.

Plan 4, 1861. Skrubben i det östra trapphuset (t2) har troligtvis bevarade ytskikt 
från denna tid. Källa: RSA.

Historiska ritningar & bilder

Higab  •  mars 2020  •  Foto: Amanda Görander Frost (om inget annat anges)

Foto: Bert Leandersson



Historik
Rådman Sven Wenngren köpte tomten runt 1760 och lät dåvarande 
stadsarkitekten B.W. Carlberg rita ett stenhus i två våningar mot 
torget. Tidiga avbildningar visar en sparsmakad nyklassicistisk fasad 
i ljus kulör.

På en stadskarta från 1803 ses byggnaden som sammanbyggd 
med flygelbyggnader i öst och väst, samt med ett friliggande 
gårdshus och kryddträdgård på innergården.

Under hela 1800-talet genomgick Wenngrenska ett flertal större 
förändringar. Huvudbyggnaden mot torget byggdes på med en 
tredje våning 1813 och den västra längan mot Torggatan byggdes 
på med två våningar 1830. Under denna tid disponerades byggnaden 
huvudsakligen för bostäder men huset mot Torggatan rymde även 
ett postkontor, och i huvudbyggnaden låg Riksbanken under en 
period. Den första ritningen som visar huvudbyggnadens planlös-
ning är från 1861. 

Fasaden mot Gustaf Adolfs Torg fick sitt nuvarande utseende 
1881 då bottenvåningen rusticerades. Det friliggande gårdshuset 
på innergården uppfördes året därpå.

Under 1900-talets första hälft genomfördes en del förändringar i 
planlösningen. Byggnaden nyttjades då nästan helt för kontor. 1962 
utfördes ytterligare förändringar i planlösningen i samband med att 
tjänstemän från Göteborgs Stad flyttar in.

1988 gjordes förbindelser på alla våningsplan och kvarteret, som 
hittills utgjorts av fyra separata byggnader, nyttjades nu som en 
enhet. Hiss tillkom. 

Under 2010-talet har flera större åtgärder genomförts, först 
genom en grundförstärkning 2011 och därefter omfattande renove-
ring och ombyggnad 2016-2019. Förutom en exteriör restaurering 
gjordes bl a nya invändiga ytskikt och en inglasning av innergården. 

Idag används byggnaden som kontor och möteslokaler för 
 Göteborgs Stads kommunstyrelse. 

Kulturhistoriskt värde och skydd
Wenngrenska Huset har ett högt kulturhistoriskt värde. Stora delar 
av byggnaden är uppförd på 1760-talet, vilket innebär att den utgör 
en del av stadens äldsta bevarade byggnadsbestånd. Byggnaden 
har en tidstypisk och välbevarad exteriör karaktär från 1800-talets 
andra hälft, med slätputsad fasad rikt dekorerad med nyklassi cis-
tiska element. 

Tillsammans med övrig bebyggelse runt Gustaf Adolfs Torg 
berättar den om stadens maktcentra och dess utveckling under 
1700-, 1800- och 1900-talen. 

Byggnadens gårdsmiljö med dess gårds- och flygelbyggnader 
bidrar med en intressant och brokig karaktär som till stor del finns 
kvar, trots inglasningen av gården.

Även om det skett flera interiöra förändringar har Wenngrenska 
Huset delvis en bibehållen rumsindelning, inte minst i huvudbygg-
naden mot torget. Därtill finns flertalet bevarade interiöra inslag, 
från små detaljer till större helhetsmiljöer. Entréhallen har en väl-
bevarad karaktär från sent 1800-tal medan östra trapphusskrubben 
har till synes helt orörda ytskikt sedan uppförandet på 1860-talet. 

Wenngrenska Huset är byggnadsminnesförklarat enligt 3 kap 1§ 
kulturmiljölagen (KML) och försett med skyddsföreskrifter som 
anger att den inte får rivas eller byggas om utan tillstånd från 
 länsstyrelsen. Skyddsföreskrifterna omfattar särskilt fasaderna. 

För byggnaden gäller även plan- och bygg lagen (PBL) 8 kap §17 
och 8 kap §13 som ställer krav på varsamhet vid ändring och förbud 
mot förvanskning. Dessutom 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 bibehålls.

Wenngrenska Huset ingår i Göteborgs bevarandeprogram och 
ligger även inom riksintresset Göteborgs innerstad som omfattas av 
miljöbalkens (MB) skydd av kulturmiljöer.

Alla åtgärder som utförs i Wenngrenska Huset ska utföras varsamt 
med hänsyn till byggnadens 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. 

Exteriör/stomme
Byggnadens välbevarade exteriör pekas särskilt ut i byggnads-
minnesförklaringen och är känslig för förändringar. Vid underhåll, 
förändring eller ingrepp i byggnadens exteriör eller stomme ska 
kontakt alltid tas med länsstyrelsen.

• Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer ska bevaras. 

• Bevarade träbjälkar och bjälklag ska värnas och hanteras med 
stor varsamhet.

• Kalkstenssockel, putsad fasad med färgsättning och fasad-
ornamentik ska bevaras och underhållas med material och 
metoder anpassade till den kulturhistoriska karaktären.

• Fönstrens karaktär ska värnas.

• Huvudentrén med infattning och snickerier utgör en viktig 
komponent av byggnadsminnet, och ska bevaras och underhållas 
med material och metoder anpassade till den kultur historiska 
karaktären.

Antikvariska råd och riktlinjer
Interiör
Delar av interiören besitter ett högt kulturhistoriskt värde och ska 
hanteras varsamt. Detta gäller i synnerhet trapphallen (rum 217), 
hela trapphus t2 samt skrubben överst i trapphus t2. Vid åtgärd 
eller underhåll av dessa ska kontakt tas med länsstyrelsen och 
 antikvarisk expert. Generellt för interiören gäller:

• Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer ska bevaras och 
underhållas byggnadsvårdsmässigt. Detta gäller exempelvis 
stucktak, smidesdetaljer och kakelugnar.

• Takvalv, kryssvälvda tak och tegelpelare i källaren och botten-
våningen ska bevaras i sin helhet. Åtgärder sker i samråd med 
länsstyrelsen och antikvarie.

• Äldre kalkstensgolv, kalkstenstrappor, mönstrad cementklinker 
och keramiska mönsterplattor ska bevaras och vårdas varsamt.

• Äldre snickerier såsom fönster, profilerade listverk, dörr- och 
fönsterfoder, spegeldörrar och panelklädda fönstersmygar ska 
vårdas och underhållas byggnadsvårdsmässigt med traditionella 
metoder och material.

• Färgsättningar i särskilt värdefulla interiörer ska värnas och 
 bibehållas.

• Observera även att det kan förekomma värdefulla detaljer som 
idag är dolda under moderna ytskikt. 

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 traditionella 
och för byggnaden typiska material. 

Fasad mot Gustaf Adolfs Torg, 2020.

Higab är en del av Göteborgs Stad
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