
Kronhuset är en av Göteborgs äldsta profana byggnader och bör
jade uppföras år 1642, d v s bara några år efter att staden grundats 
av Gustav II Adolf. Kronhuset spelade en betydelsefull roll för den 
befästa staden och användes som magasin för artilleriet där 
kanoner, militär utrustning och spannmål förvarades. Under årens 
lopp har byggnaden använts för en mängd olika verksamheter – som 
militärt magasin, rikssal för riksdagen år 1660, som garnisionskyrka, 
museimagasin och under senare tid konsertsal. 

Kronhuset är en av Göteborgs äldsta byggnader och är ett attraktivt 
besöksmål. Det skyddas som byggnadsminne och besitter ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde som är viktigt att slå vakt om. 
Alla åtgärder och underhåll ska ske på ett sådant sätt att det tillvara
tar det kulturhistoriska värdet. I denna folder tecknas kortfattat 
husets historia, liksom dess kulturhistoriska värde och vad man bör 
tänka på inför åtgärder och underhåll.

Om vård och underhåll av

Kronhuset

Lov och tillstånd

Kronhuset har ett långtgående kulturhistoriskt skydd i form av bygg
nadsminnesförklaring enligt Kulturmiljölagen. Då huset är officiellt 
utpekat som särskilt kulturhistoriskt värdefullt i stadens bevarande
program gäller även förvanskningsförbudet i Plan och bygglagen. 
Skyddet syftar till att säkerställa att inte åtgärder utförs som på ver
kar det kulturhistoriska värdet negativt. 

Tillstånd från länsstyrelsen krävs:
• Vid alla exteriöra åtgärder och förändringar samt större 

underhålls åtgärder. 
• Vid alla invändiga förändringar och större underhållsåtgärder.
• Inför alla underhålls och vårdarbeten ska samråd ske med 

Länsstyrelsen.
• Vid alla ingrepp i mark (fornlämning). 

Bygglov krävs för:
• Alla exteriöra förändringar.
• Alla invändiga förändringar som rör stomme och planlösning. 

Samråd med antikvarie ska ske:
• Vid alla exteriöra förändringar och/eller större underhålls

arbeten samt vid ingrepp i byggnadens stomme. 
• Vid alla åtgärder som rör Kronhusets unika konstruktion.
• Vid alla interiöra förändringar samt underhåll liksom  

hyresgästanpassningar. 
• Vid förändring av planlösning. 

Konservator ska alltid anlitas för:
• Översyn, rengöring och åtgärder på ålderdomliga ytskikt. 

Timmerman ska alltid anlitas för:
• Vid alla åtgärder som rör Kronhusets unika hängverks 

konstruktion och takstolar.

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

ska dokumenteras.

Fördjupad information om Kronhuset finns i  
Vård- och underhållsplan, upprättad 2017 av Antiquum AB.

Vård- och underhållsplan 
Denna folder innehåller en sammanställning av information 
hämtad ur Kronhuskvarterets Vård- och underhållsplan, upp
rättad av Antiquum AB 2017. Vård och underhållsplanens syfte 
är att fungera som stöd vid vård och underhåll, såväl i den lång
siktiga förvaltningen som vid kontinuerlig skötsel och underhåll. 

Informationsfoldern är framtagen av Antiquum AB 2021 på 
uppdrag av Higab.

Illustrationen visar bottenvåningens utseende under olika tider. Före 1660 fanns 
troligen inga mellanväggar. A. visar trolig rumsindelning under riksdagen 1660. 
Notera att det ursprungligen ej fanns något vindfång i anslutning till den västra 
entrén. B. visar trolig rumsindelning åren 16601688 då delar av bottenvåningen 
fungerade som kyrka. C. visar utseendet år 16881898. Vapenhuset tillkom 1733.  
D. visar utseendet efter 1898. Källa: Göteborgs stadsmuseum.
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Bottenvåningen på 1930talet då den fungerade som förråd.  
Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Bottenvåningen i slutet av 1800 talet då den fungerade som kyrka med bänkinredning. 
Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Exempel på timmermans
märkningar på 1600talstak
stolarna. En egen klurig 
nummerkodning som timmer
männen använt sedan medel
tiden och fram till 1900talet. 
Den lilla svarta skyl t en är en 
kvarleva från när Kronhuset 
användes som musei magasin.

Kronhuset bevarar sin sk hängverkskonstruktion från 1600talet. Denna konstruktion 
är unik för Göteborg. Det branta taket bärs upp av en konstruktion med fyra bocktak
stolar ovanpå varandra som gradvis minskar upp mot nocken. För att bära upp spänn
vidden i bottenplanet utan pelare binds bjälklagen samman av vertikala s k häng
dockor som går från takbjälkarna på plan 5 till bottenvåningens tak där de förankrats 
med järnhängslen i längsgående bjälkar som håller upp de tvärlagda bjälkarna i 
bjälklaget i bl a rikssalens tak. Mycket av konstruktionens material är bevarat från 
1600talet men i t ex rikssalen har flera takbjälkar bytts på 1950talet.

Kronhuset, plan 5. I förgrunden en vinschanordning från 1600talet. Samtliga 
vinds plan har en utpräglad ålderdomlig och enkel karaktär som minner om  
byggnadens forna funktion.

Hängdocka

Bocktakstol

Administrativa uppgifter
Objekt:  Kronhuset

Fast.bet:  Nordstaden 19:3

Gatuadress:  Kronhusgatan 1

Fast.ägare:  Higab 

Byggnadsår:  16421655

Arkitekt:  Sannolikt Simon De la Vallé

Skydd:  Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen 
 Ingår i riksintresse för kulturmiljövården 
 Utpekat i Göteborgs bevarandeprogram  
 Fornlämning (mark)



Historik
Kvarteret Kronhuset är ett av de äldsta sammanhållna kvarteren i 
Göteborg med Kronhuset från 1600talet och fyra intilliggande bygg
nader från 1700talet. Från 1650talet fram till 1900talets början 
fungerade kvarteret som tyggård (förvaringsplats för artilleripjäser). 

Kronhuset uppfördes mellan åren 16421655, sannolikt efter ritningar 
av den kungliga hovarkitekten Simon De la Vallé. Det fungerade som 
tyghus för armén där krigsmateriel och spannmål förvarades. Huset 
uppfördes som en typisk holländsk magasinsbyggnad med två höga 
våningar murade i tegel och ett brant tak med spetsiga gavelpartier 
åt samtliga väderstreck. Eftersom byggnaden skulle användas som 
artilleriets förråd krävdes stora ytor utan pelare eller mellanväggar. 
Därför gavs byggnaden en komplicerad ”hängverkskonstruktion” 
som möjliggjorde ett fribärande bjälklag i bottenvåningen där vagnar 
och kanoner kunde förvaras. Invändigt fanns inga mellanväggar i 
något våningsplan, utan våningarna bredde ut sig i husets fulla längd. 

År 1660 inträffade en dramatisk händelse i Kronhuset. Karl X Gus
tav hade kallat till riksdag i Göteborg och Kronhusets bottenvåning 
inreddes till rikssal. Då avled kungen. I fem dygn hölls Göteborgs 
portar stängda för att inte nyheten skulle läcka ut. Slutligen utropa
des den fyraårige kronprinsen till Karl XI. Efter riksdagen kom delar 
av det nedre våningsplanet att inredas som garnisonskyrka medan 
resten av byggnaden fortsatte att användas som magasin. Någon 
gång kring 1680talet kom bottenvåningens konstruktion att föränd
ras genom att pelare sattes in i nuvarande rikssalen. 

När Göta artilleriregemente flyttade till Kviberg på 1890talet revs 
Kronhusets kyrkoinredning och bottenvåningen blev åter förråd. 
Göteborgs Stad köpte Kronhusområdet och byggnaderna av staten 
1929. Under årens lopp har Kronhuset genomgått vissa förändringar. 
På 1930talet restaurerades exteriören. På 1950talet kom hela 
botten våningen att ordningsställas som festsal (rikssalen) medan 
övriga våningar kom att användas som museimagasin. Restaurer
ingen innebar att att den ursprungliga konstruktionen återställdes 
och att pelarna i rikssalen togs bort. År 2011 utfördes åtgärder för att 
tillgängliggöra plan 2 då en hiss installerades mellan plan 1 och 2.

Kulturhistoriskt värde och skydd
Kronhuskvarteret är ett omistligt minne från stormaktstiden i Sverige 
och besitter ett mycket högt kulturhistoriskt värde genom att det 
speglar Göteborgs roll som en viktig befäst stad. Kronhuset, som är 
en av Göteborgs äldsta profana byggnader, är det viktigaste huset 
i kvarteret och dessutom ett av stadens mest värdefulla. Byggna
den speglar flera viktiga händelser i Sveriges och Göteborgs historia 
liksom arkitektoniska ideal under 1600talet. Kronhuset uppvisar, 
med sin sinnrika hängverkskonstruktion som möjliggjorde stora 
spännvidder i bottenvåningen, ett fantastiskt exempel på byggkonst 
från 1600talet med en nästan helt bevarad takkonstruktion av s k 
bocktyp. Den representerar timmermanskonst från sin tid, full av 
verktygsspår som berättar om teknik, hantverkarna och samhället. 
Tegelmurar, bjälklag med hängverk och takstolskonstruktion är delvis 
intakt bevarade från 1600talet och av stort kulturhistoriskt värde.

Exteriört är byggnaden mycket välbevarad med sina ålderdomliga 
tegelfasader. Även interiört är byggnaden delvis välbevarad med 
detaljer från 1600 och 1700talen som brädgolv, väggpaneler, äldre 
stänkmålade ytor, smidesdetaljer mm. De övre våningarnas auten
tiska äldre magasinskaraktär är av mycket stort kulturhistoriskt 
värde. I byggnadens interiör finns även restaureringshistoriskt intres
santa tillskott från 1950talet.

Kronhuset byggnadsminnesförklarades år 1968 och är försett med 
skyddsföreskrifter som anger att byggnaden inte får rivas eller för
ändras exteriört eller interiört utan tillstånd från Länsstyrelsen. 
Byggnaden ligger även inom riksintresse för kulturmiljövården enligt 
Miljöbalken där  Kronhuskvarteret beskrivs som en välbevarad miljö 
från den svunna epok då Göteborg var en befäst garnisonsstad. 
Kronhuset är också officiellt utpekad som särskilt kulturhistoriskt 
värdefull i Göteborgs bevarandeprogram. För byggnaden gäller Plan 
och bygglagen kap 8§17 och 8§13 som ställer krav på varsamhet 
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.

Vid alla åtgärder är det viktigt att utgå från 1600talsbyggnad ens för
utsättningar och använda sig av traditionella material och metod er. 
Alla åtgärder, även löpande underhåll och versamhetsanpassningar, 
ska utföras varsamt och med hänsyn till byggnadens höga kultur
historiska värden. Byggnadens ålderdomliga karaktär och bevarade 
äldre delar måste beaktas när brister ska åtgärdas eller nya funktio
ner tillföras. Allt underhåll, såväl exteriört som interiört, ska utföras 
med hög ambitionsnivå så att de kulturhistoriska värdena bevaras. 
Det är också viktigt att beakta de spår av åldrande och användning 
som byggnaden uppvisar. Denna ”patina” är en stor tillgång som ger 
besökare en upplevelse av ålderdomlighet. Därför ska man vid under
håll inte sträva efter ett ”perfekt” utseende på samma sätt som i 
modernare byggnader. Lappade murytor, nötta trappor och brädgolv 
o s v är inget som av estetiska skäl ska åtgärdas  utan endast då de 
motiveras av tekniska skäl eller för att förhindra förfall.

Exteriör
Den välbevarade exteriören med sina tegelfasader skyddas genom 
byggnadsminnesförklaringen och är i sin helhet mycket känslig för 
förändringar. Alla ändringar och underhåll kräver tillstånd från Läns
styrelsen och ska stämmas av med antikvarisk expert. Alla äldre och 
kulturhistoriskt värdefulla detaljer ska bevaras och hanteras varsamt, 
detta gäller bl a: 
• De ålderdomliga tegelfasaderna, med spår av igenmurade 

fönsterpartier samt smidda ankarjärn. Inga nya öppningar får 
göras och ursprungligt 1600talstegel ska bevaras.

• Ursprungliga strävpelare på den östra fasaden.
• De klassicerande portomfattningarna med slammade pelare 

som bär ett profilerat entablement.
• Bjälke ovan fönster på plan 5 i den västra fasaden som fungerat 

som kran för inlastning av materiel.
• Sadeltaket med kopparplåt samt den putsade och profilerade 

taklisten och takkupor med bevarade äldre fönster.
• Fönster, fönsterluckor och kopparklädda ytterdörrar är från 

193050talen och besitter ett restaureringshistoriskt värde.

Antikvariska råd och riktlinjer Konstruktion
Den välbevarade hängverkskonstruktionen med bl a takbjälkar, 
underslag, hängdockor, takstolar, åsar och högben är av mycket högt 
kulturhistorisk värde. Mycket av timret är ursprungligt från 1600talet. 
• Konstruktionen i sin helhet ska bevaras intakt och hanteras 

varsamt. Konstruktionen ska vara fortsatt synlig, varför vind
arna inte får inte inredas.

• Huggmärken och andra märkningar av timret som berättar om 
de människor som byggt och verkat i huset. Timmermansmärk
ningar och hyllplatsmärkningar får inte täckas för eller målas. 

• Smide i form av spikar och bultar från 1600talet är en viktig del 
i den ålderdomliga karaktären.

Interiör
Hela interiören omfattas av byggnadsminnesförklaringen och kräver 
varsamhet vid alla åtgärder och underhållsarbeten. Alla åtgärder, 
även underhåll, kräver tillstånd från Länsstyrelsen och ska stämmas 
av med antikvarisk expert. Generellt för interiören gäller att:

• Ingrepp får ej göras i stomme, planlösning eller fast inredning.
• Särskild aktsamhet ska visas de äldre delar och detaljer som finns 

bevarade från 16001700talen. Ingrepp i 1600talsmurarna får 
inte göras och man bör även undvika att t ex invändigt montera 
upp hyllor eller annat som innebär infästningar i murarna.

• Idag omålade takbjälkar, brädtak och brädgolv får ej målas. 
Ingrepp i den äldre timmerkonstruktionen för t ex montage av 
ljusinstallationer får ej göras. 

• Ålderdomliga ytskikt, bl a äldre stänkmålning på plan 2 och 3 
får inte övermålas. Slitaget ska betraktas som patina. Får 
endast åtgärdas av konservator. 

• Rikssalen är känslig p g a sitt höga restaureringshistoriska värde.
• De oinredda vindarna är av stort kulturhistoriskt värde och ska 

bevaras intakta. Inga ytterligare mellanväggar får uppföras.
• Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer från såväl 

16001700talen som 1800talet och tidigt 1900tal ska bevaras 
och underhållas varsamt. Detta inkluderar bl a äldre bevarade 
golv samt dörrblad och brädväggar liksom brädtak. 

Foto från år 1900 som visar Kronhusets fasad mot gården. Vid denna tid fungerade byggnaden som magasin.  
Byggnaden gavs en funktionell utformning som är både enkel och monumental. Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Övre raden: bild från Rikssalen före renoveringen på 1950talet. Till höger syns en kopia av det ursprungliga Kronhusemblemet som idag finns i Rikssalen. 
På nedre raden interiör från de välbevarade vindarna och en innervägg som bär spår från äldre tiders verksamhet. Arkivbild: Göteborgs stadsmuseum.


