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Uppdragsansvarig,  Karl Johan Kember, FOJAB, Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig   
   Byggnadsvård, Certifierad Sakkunnig avs kulturvärden 
Rapportförfattare:  Karl Johan Kember och Sara Mårtensson, byggnadsingenjör,   
   FOJAB 
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   digitala samling ”Carlotta”. 
 

 
             [1]: Flygfoto över Helsingborg med aktuella byggnader i kv. Tor markerade 
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Inledning 

Bakgrund  
 
FOJAB Arkitekter har fått i uppdrag av HSB Nordvästra Skåne, genom projektledare 
Anders Olsson, att ta fram ett kulturmiljöunderlag inför restaurering och renovering 
av flera av Brf Mariatorgets byggnader i kv Tor i centrala Helsingborg. Fastigheten 
består av bebyggelse för bostads- och kontorsändamål med affärs- och serverings-
lokaler i bottenvåningarna. Sakkunnig kulturvärden ska fungera som stöd till projekt-
ledaren i antikvariska frågor under den aktuella ombyggnadsprocessen.  

Omfattning och syfte 
  
Det antikvariska uppdraget omfattar rådgivning och rekommendationer inför 
projektering/framtagande av förfrågningsunderlag (=denna rapport), granskning av 
FFU framtaget av byggherre (AF-del, ritningar och rambeskrivning) och att skriva ett 
antikvariskt utlåtande angående de åtgärder som planeras. De planerade åtgärderna 
avser underhållsrenovering av fasaderna mot Bruksgatan, Södra kyrkogatan, Södra 
Storgatan resp. Möllegränden, bl.a. avseende tak, fönster, fasadpartier och -kulörer.  
 
Rapportens första del omfattar en genomgång över aktuellt författningsskydd samt 
en historik om kv Tor 36, med fokus på de aktuella fastigheternas exteriörer och dess 
förändringar sedan uppförandet. Till varje byggnad hör även en kort beskrivning av 
byggnaderna. Materialet, som tagits fram med hjälp av arkivstudier och besiktning av 
gatufasaderna, syftar till att fördjupa kommunens kulturmiljöinventering 
Helsingborgs bevarandeprogram – Stadskärnan. Genom att skapa sig en vidgad bild 
av byggnadernas utvecklingshistoria, karaktärsdrag och värden kan fasadåtgärderna 
som planeras bedömas utifrån ett varsamhets- och förvanskningsperspektiv.  
 
Del 2 omfattar generella antikvariska rekommendationer och råd kring varsam reno-
vering, och hur husens olika delar kan renoveras på ett kulturhistoriskt medvetet sätt.  
 
Del 3 omfattar checklistor för de aktuella fastigheterna med lämpligt kontinuerligt 
underhåll liksom identifierat renoveringsbehov på kort och längre sikt. De föreslagna 
åtgärderna har till syfte att säkerställa byggnadernas tekniska status, men också se till 
att dess kulturvärden vidmakthålls och om möjligt även stärks. Därigenom uppfylls 
kraven i kulturvårdens lagverk. Där så är lämpligt görs hänvisningar från check-
listorna till de generella renoveringsanvisningarna i del 3.  
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Del 1 
Författningsskydd 

Beskrivning och historik 
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Författningsskydd 

Fornlämningar, Kulturmiljölagen (KML 1988:950) 2 kap 
 

Fornlämning RAÄ-nr Helsingborg 42:1 (L1988:2436) 
Beskrivning: 
Kulturlager. Inom det avgränsade området kan väntas påträffas kulturlager från 
medeltid, 1500- och 1600-talen. Gränslinjen sammanfaller i stort med gränsen för 
bastionen år 1654. 

Riksintresse, Kulturmiljölagen (KML 1988:950) 3 kap 
 

Riksintresse för kulturmiljövård [M15] Helsingborg 
Motivering:  
A. Hamn- och industristad, med för sjöfart och försvar strategisk placering vid den 
smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de 
många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga 
borgen, den under högmedeltiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad 
till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad. 
(Fästnings- och skansmiljö).  
Uttryck för riksintresset:  
A. "Kärnan" från 1300-talet, som utgjorde kärntornet i kungaborgen och andra 
lämningar av högstaden på landborgshöjden, kulturlager från tidig medeltid till 
stormaktstid, den välbevarade Mariakyrkan från 1300-talet. Lågstaden med gatunät 
som huvudsakligen växte ut under medeltidens senare del. Den småskaliga 
bebyggelsekaraktären med hus som spänner från medeltiden och framåt och där bara 
de offentliga byggnaderna tillåtits bryta skalan. Lämningar och spår i gatunät och 
platsbildningar av 1600-talets befästningsstad. Spår av gamla vägsträckningar och 
gränslinjer i det som tidigare var stadens jordar runt den gamla stadskärnan och av 
den förindustriella stadens oplanerade utkantsbebyggelse utmed infartsvägarna. Det 
sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstads-
kvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader. Den sedan 
1800-talet successivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader 
som visar på funktionen som viktig hamn- och även järnvägsstad. Burgna villa-
områden, arbetarkvarter industrier och andra arbetsplatser som berättar om stadens 
sociala och funktionella skiktning. Uttryck för modernismens byggande som konsert-
huset, tullhuset vid Sundstorget, H55-utställningen, krematoriet samt olika bostads-
områden. Den lokala byggnadstraditionen med mycket tegel och ljust putsade och 
rikt ornamenterade fasader.  

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
 
Vid planläggning ska hänsyn tas till platsens kulturvärden. Detta regleras i PBL  
2 kap. 3 §. 
Bebyggelse och byggnadsverk ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn  
till stads- och landskapsbilden samt natur och kulturvärdena på platsen enligt  



7 
 

PBL 2 kap. 6 §. 
Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg  
göras med hänsyn till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning 
enligt PBL 8 kap. 7§. 
Allmänna platser, byggnader, anläggningar, tomter och bebyggelseområden som är 
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt får inte förvanskas. Detta regleras i PBL 8 kap. 13 §. Gäller Södra Storgatan 6. 
Vid underhåll av en byggnad ska det anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. Detta regleras i PBL 8 kap 14 §. 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens värden enligt PBL 
8 kap 17§. 

Detaljplan/stadsplan 
 

 
                  [2]: DP 1283K-13208, antagen 1991, utsnitt. Aktuella fastigheter i kv Tor rödtonade 

De berörda fastigheterna i kv Tor regleras i detaljplan 1283K-13208: 
 
I, II, III, IV Högsta antal våningar 
v1, v2, v4 Utöver angivet våningsantal får högst v1: 1, v2: 2 vindsvåningar inredas 

resp v4: 2 vindsvåningar. Mot gård får 1 av vindsvåningarna utgöra full 
våning. 

 Punktprickning: Område som icke får bebyggas. 
f1 Kupor får uppföras i den uppfattning byggnadsnämnden prövar 

lämpligt. 
f2 Skyltar får ej vara bildväxlande eller utformas som lådor med invändig 

belysning. 
q Bebyggelse och gaturum är av kulturhistoriskt och konstnärligt värde  
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 och utgör en värdefull miljö. Förändringar, om-, på- och tillbyggnad får 
inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny be-
byggelse får inte uppföras. Utan hinder härav kan medges begränsad ny 
bebyggelse som med hänsyn till områdets karaktär av kulturhistoriskt 
värdefull miljö prövas lämpligt (gäller hela planområdet).  

 q-bestämmelsen ska tolkas på så sätt att samtliga byggnader har ett 
mycket stort egenvärde. Omsorgen om varje byggnads karaktär är 
ytterst viktig för att helhetsintrycket ska kunna bibehållas. Byggnaderna 
är, vilket tidigare nämnts, av skiftande ålder och storlek. De har också 
under årens lopp genomgått förändringar såväl exteriört som interiört. 
De mest påtagliga förändringarna vad gäller gatufasaderna berör skylt-
fönster i bottenvåningarna samt kupor och takfönster på vinds-
våningarna. Mellanvåningarna har i de allra flesta fall bibehållits i sitt 
ursprungliga skick. I samband med byggnadsåtgärder, som berör gatu-
fasaden ska karaktärsdragen hos mellanvåningarna tas tillvara och dess 
formspråk och detaljrikedom gå igen vid utformningen av tidigare 
ändrade fasadpartier. För att kunna uppnå denna helhetsverkan är det 
viktigt att stor noggrannhet iakttas vid utformning av detaljer. Som 
exempel på viktiga detaljer kan nämnas: Materialet och färg i fasad, tak, 
fönster och dörrar. Utformning av fönster, dörrar, gesimser, bårder, 
omfattningar m.m. Fastighetsbildning, skyltfönster, kupor, gator, belys-
ning, butiksskyltar och gatuskyltar är viktiga ingredienser som måste 
samverka för att man ska kunna få en bra helhet.  

Övriga ställningstaganden 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram  
 

Särskilt utpekat område ”Helsingborg” 
Motiv för bevarande (utdrag): 
Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torg, parker och 
planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar utvecklingen av 
medeltidens befästningsstad till 1800-1900-talens industri-, handels- och sjöfartstad. 

Översiktsplan för Helsingborgs kommun 
 
Den aktuella översiktsplanen ”ÖP 2021- Översiktsplan för Helsingborgs stad” 
antogs av Kommunfullmäktige i Helsingborg 14 december 2021. 

Helsingborgs Bevarandeprogram 
 
Helsingborgs kommuns ”Bevarandeprogram- Stadskärnan” antogs 2002. Det är  
vägledande vid lovprövning och fysisk planering. Samtliga aktuella fastigheter är  
upptagna i Bevarandeprogrammet. Södra Storgatan 6 är särskilt värdefull, dvs  
förvanskningsförbud gäller. 
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Om staden och kvarteret
Helsingborgs historia går tillbaka till vikingatiden, kring år 800-1000, då en enkel 
bebyggelse etablerades och befästes uppe på Landborgen. Husen lades ut precis där 
Öresund var smalast, vilket underlättade för det betydelsefulla fisket och kontakterna 
med Danmark. Vid denna tid låg havsbandet ungefär där Bruksgatan ligger idag, och 
kantades av en gles bebyggelse med enkla fiskebodar. Under 1200-talet började en 
mer permanent bebyggelse växa fram nedanför Landborgen. En brygga lades ut direkt 
nedanför slottet, och ett administrativt centrum etablerades söder därom runt sand-
stenskyrkan S:t Maria. Den konverterades på 1400-talet till dagens gotiska helgedom. 
Rådhuset byggdes på kyrkoplatsens södra sida, längs Langstistraede (dagens Södra 
Kyrkogatan i kv Tor), och förblev där till 1600-talets slut. Den medeltida stadsväven, 
som i hög grad ännu är avläsbar, växte fram utifrån platsens speciella förutsättningar 
med en huvudgata parallellt med vattnet (idag Södra och Norra Storgatorna), en bak-
gata (Kullagatan- Bruksgatan, innan Lilla Södergatan) och ett antal s.k. vattugränder, 
förbindelser i väst- östlig riktning som ledde ner till vattnet. Möllegränden var en av 
dessa, vilket innebär att hela kv Tor med omgivande gator har medeltida ursprung. 
Södra- och Norra Storgatorna, som tidigare inte varit sammankopplade, förbands vid 
medeltidens slut. Mellan 1500-1600, och fram tills 1800-talets slut, var Södra och 
Norra Storgatan stadens största gata, och kallades då för ”Adelgade” eller ”Algade”.  
 
Den medeltida bebyggelsen i kvarteret Tor utplånades i princip helt då det Skånska 
kriget mellan Sverige och Danmark drog fram 1679. När den sargade fästningsstaden 
till sist kunde resa sig ur askan, uppfördes nya gårdar för dess fiskare, skeppare och 
hantverkare. 1700-talets Helsingborg var en liten och kompakt stad med envånings 
korsvirkeshus, undantaget några få i två våningar längs Storgatorna. Under 1700-
talets andra hälft förbättrades stadens ekonomi och fäladsmarken utanför centrum 
delades upp och avsöndrades åt torp och gatehus. 
 
Den första fullständiga kartan över Helsingborg med tomtindelningarna återgivna 
upprättades 1787 av lantmätarna Daniel Björkegren och Carl Egerström [3]. Genom 
kartan blir det tydligt, hur stadens långsmala utsträckning i nord-sydlig riktning gett 
upphov till en ganska säregen fastighetsbildning med mestadels smala och genom-
gående tomter, som hade bostadshusen i huvudgatans liv och komplementbebygg- 
elsen mot bigatan eller vattnet. Kvarteret Tor sticker ut i stadsplanen tillsammans 
med några få andra, genom att dess större bredd möjliggjorde bostadshus åt flera håll.  
Denna typ av mindre gårdar beboddes mestadels av hantverkare.  
 
Några 1700-talshus har överlevt i centrum till vår tid, bl.a. finns några väster om 
Mariakyrkan och längs Storgatorna, men de flesta ersattes från 1800-talets första 
decennier med mer tåliga och mer brandtåliga stenhus för stadens snabbt växande 
hantverkarskrå. Tegelproduktionen hade ökat och materialet var inte längre bara 
förunnat offentligt byggeri. I byggnadsaktiviteten som följde tillkom många putsade 
tvåvåningshus med putsad stomme i tegel eller korsvirke. Husen nyuppfördes (Bruks-
gatan 3, 11A-B), alternativt så byggdes de befintliga om; fasaderna rappades (Bruks-
gatan 1/ Södra Kyrkogatan 10 A-B) eller kläddes med panel eller tegel. Dekorerna 
gjordes i klassicismens representativa uttryck. Samtidigt förtätades kvarteren med 
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verkstäder, förråd och uthus på innergårdarna. Avgörande för stadens expansion var 
utskeppningen av spannmål från hamnen, vilket ledde till att ett stort antal magasin 
restes och höjde sig över den låga bostadsbebyggelsen, och järnvägsbygget ner mot 
Landskrona. I stadskärnan grundades många industrier, bl.a. Ruutska bruket som 
startade upp 1798 och hade sin infart via portvaktshuset i korsningen Bruksgatan/ 
Prästgatan. Med bruket fick Bruksgatan sitt nuvarande namn. 
 

 
                  [3]: Stadsplan från 1787, Björkegren/Egerström. Kv Tor i röd polygon. 

Efter 1850 etablerades för första gången en mer formell stadsplanering i Helsingborg, 
pådriven av byggnadsnämndens inrättande 1861. Genom 1874 års byggnadsstadga 
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och stadsplanerna 1859 och 1865, då bl.a. Järnvägsgatan- Drottninggatan och Sunds-
torget tillkom, sattes ramarna för den explosionsartade byggnadsutveckling med stor-
stadsmässiga ambitioner som skulle följa. 1877 tog stadsingenjören Robert Söderqvist 
fram stadens första tryckta karta [4]. Där framgår, att kvarteret Tor fått i stort sett 
samma gatunumrering som idag, även om fastigheterna numera slagits samman till 
två större tomter.  
 

 
                  [4]: Stadsplan från 1877, Söderqvist. Kv Tor i röd polygon. 

Runt sekelskiftet lät mänga av stadens industrimagnater och andra förmögna riva 
sina gamla byggnader till förmån för ståndsmässiga handels- och bostadshus, gärna i 
fyra-fem våningar och med rikt artikulerade tegelfasader i eklektisk stil. De mest 
prominenta husen placerades kring Stortorget, Södra Storgatan (nr 6,8) och Södra 
Kyrkogatan, och de offentliga institutionerna i staden blev snabbt fler. Även i södra 
änden av Bruksgatan byggdes nytt och högt, bl.a. restes ett affärs-, kontors-, lager- 
och flerbostadshus i jugendstil med nationalromantiska influenser på nr 29 1908, 
medan Bruksgatans norra del och Möllegränden i huvudsak behöll sin småskalighet. 
Några hantverksgårdar revs även här och ersattes av tegelhus (Bruksgatan 7, Mölle-
gränden 9), men annars handlade åtgärderna mest om ingrepp i bottenvåningarna. Då 
handeln blev allt mer påtaglig i stadsbilden, växte behovet av att öppna upp mot gatan 
med skyltfönster och nya entréer till affärsrörelserna. Sekelskiftets omdaningar inne-
bar få förändringar i stadskärnans medeltida kvarters- och gatustrukturer. Kullagatan 
blev visserligen föremål för ett antal justeringar i samband med nybyggnader, men 
Bruksgatans intima gaturum påverkades inte.  
 
Efter sekelskiftets byggboom vidtog en tid av relativt få förändringar i stadskärnan 
under det tidiga 1900-talet. Bortsett några offentliga byggnader, bl.a. Grand Hotel, var 
det centrala stadsbyggandet i hög grad inriktat på att reglera, försköna och smycka 
allt som skapats några decennier tidigare. Nästa stora byggnadsfas i Helsingborg kan 
kopplas till funktionalismens genombrott, symboliserat bl.a. av Konserthuset, men 
ledde till begränsad rivningsaktivitet i kvarteren runt Mariakyrkan. Ett undantag var 
den stora fastigheten på Södra Kyrkogatan 8, som uppfördes i typisk tegelfunkis 1935 
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efter Alfred Arvidssons ritningar. De flesta förändringarna i kv Tor lät vänta på sig 
tills de stora saneringarna under högmodernismen, vars förespråkare förordade att  
radera ut alla miljöer man ansåg eftersatta, ohygieniska och svåra att underhålla.  
Trafikapparaten var en annan viktig del i den modernistiska stadsplaneringen, och 
därför tilläts motortrafik på Bruksgatan och åtskilliga fler av stadens f.d. gågator. På 
flygfotot nedan från 1965 [5] är den historiska bebyggelsen i kvarteret Tor ännu 
förhållandevis intakt, medan husen väster därom avrivits till förmån för en parkering.  
 

 
[5]: Flygfoto från 1965. Kv Tor i röd polygon. 

Saneringarna i centrum pågick med stor kraft under 1960- 80-talen, och nådde till 
sist Möllegrändens norrsida, där den gamla, komplexa gårdsbebyggelsen med gårds- 
och gatuhus utplånades till förmån för ett enda stort bostadskomplex 1984. Ansvarig 
arkitekt, Michelsens arkitektkontor, lät även utarbeta förslag för Bruksgatan 5 och 9, 
varpå den dåvarande möbelaffären från 1959 och 1800-talsgården revs och ersattes 
med nuvarande affärs-och bostadshus 1984. Först mot mitten av 1980-talet återupp-
väcktes intresset för de äldre miljöerna, bl.a. genom stadens första bevarandeprogram 
1985. Det var så dags att hejda utvecklingen; efter rivningarna återstod bara runt 50-
talet hus äldre än 1850 i staden. 3 av dessa finns alltså i kvarteret Tor.  
 
Kvarteret Tor har idag en mycket varierad bebyggelse som spänner från 1700-1800-
talens korsvirkesgårdar och hantverksbebyggelse till 1980-talets postmodernistiska 
tillägg. Denna mångfald av hus, både vad gäller ålder och skala, ger kvarteret en sär-
skild charm, där varje kulturhistorisk årsring är viktig att värna för att den rika hel-
hetsupplevelsen ska kunna bevaras.   
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Om byggnaderna 

Södra Kyrkogatan 10/ Bruksgatan 1 
 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Huset [6], som ligger i korsningen Södra kyrkogatan och Bruksgatan, har en tvådelad 
fasad. Bottenvåningen är spritputsad med ett relativt hårt, kornigt bruk och avfärgad i 
ljust grått. På norra fasaden finns en genomgång till innergården och en väggmålning 
av en påfågel. Sockeln är svartmålad, avsatt utanför fasadlivet med fasad ovankant. 
Bottenvåningens ospröjsade, rödlackerade fasadpartier (1983?) är av aluminium. 
Dörrarna är av aluminium, undantaget en i trä, helglasade och nås från blocksteg av 
sten. Ovanvåningen, som skiljs från sockelvåningen med ett slätputsat band avtäckt 
med plåt, är uppbyggd av tegel som slammats och avfärgats i rött. Korsförbandet och 
dess planfogar kan anas genom putsen. Träfönstren, som sitter längst ut i fasadliv, är 
sentida av historicerande korspostmodell. De nedre, höga lufterna består av två rutor 
avskilda av en liggande spröjs. Fönsterblecken är av vit, fabrikslackerad metall. Några 
fönster är utbytta nyligen efter en explosion i en fastighet på andra sidan Bruksgatan. 
Sadeltaket täcks av ljusröda tegelpannor (1983?) och bryts mot söder av takfönster 
(1983). I mötet tak/ vägg finns en vitmålad gesims i flera språng, det översta ett såg-
snitt. Avvattningen är sentida av vit, plåtisolbelagd metall med hängrännor och stup-
rör med koniska rörböjar.   
 

 
                  [6]: Södra Kyrkogatan 10/Bruksgatan 1, foto 2021 
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Byggnadshistorik 
 
Byggnaden uppförs ursprungligen som en korsvirkesgård 1785 och är därmed det 
äldsta nu bevarade huset i kv Tor. Det ingick i den stora Bengt Henckelska bryggeri-
tomten, som sträckte sig upp till Mariakyrkans södra ingång.  
 
1849 avrivs korsvirkeshusets vind och huset byggs på med en våning efter Bengt  
Henckels anvisningar. Tillägget görs med massivmurade ytterväggar och hjärtväggar, 
träbjälklag med fyllning och en trätakstol med högben, hanbjälke och remstycke.   
 
De nuvarande öppningarna i bottenvåningen härstammar från 1888-1927. Först tas 
de mot norr upp genom att fönstren till mark enligt Mauritz Frohms anvisningar. På 
hans ritningar syns den nuvarande portiken till gården, som alltså tillkommit senast 
vid detta tillfälle. Därefter förstoras fönstren på västfasaden; först tas två dörrar upp i 
södra delen enligt stadsarkitekten Alfred Hellerströms anvisningar 1910, därefter 
förstoras och vidgas alla fönster i omgångar enligt Nils Lundgrens handlingar [7]. 
 

 
[7]: Förstoringar av bottenvåningens fasadöppningar, Nils Lundgren, 1927 

 
1939- en ritning signerad Alfred Arvidson visar, att andra våningen fungerar som 
lager åt butikerna på bottenvåningen. Flera avväxlingar görs i hjärtmuren för att få 
skapa sammanhängande lagerlokaler. Vindsplanet står alltjämt tomt.  
 
1952 tar Alfred Arvidson fram ett ombyggnadsförslag, där huset rivs och ersätts av ett 
stort bostadskomplex i tre våningar och vind. Perspektiv från projektet [8] visar en 
tydlig strävan mot en större skala och ökad exploatering, och att man även planerade 
för en påbyggnad/nybyggnad i tre våningar på Bruksgatan 3. Förslaget realiserades ej.  
 
1957 görs en mindre tillbyggnad mot gården med ett kontor, uppbyggt med stomme  
av lättbetong och pappklätt pulpettak. Ansvarig arkitekt Filip Lundgren (Nils son). 
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[8]: Ombyggnadsförslag, Alfred Arvidson, 1952 

 
Bevarade fotografier från 1900-talets första hälft [9-10] visar, att huset då hade en 
oputsad ovanvåning i tegel med utdragna fogar, ljusputsad våningshög sockel, täck-
målade träfönster och -partier och tak täckt av lertegelpannor. Möjligen redan på 40-
talet (svårt att se på kortet), men i alla fall på 1960-talet [11-12], har ovanvåningen 
slätputsats och avfärgats i en mörkare kulör än bottenvåningens. Takets tegelpannor 
har ersatts av ett korrugerat plåttak, som revs senast 1983 då hela huset renoverades.  
 
1983 inreds byggnaden till butiks- och flerfamiljshus enligt ritningar upprättade av 
Michelsens arkitektkontor [13]. Omvandlingen innebär att husets innanmäte rivs, 
och att en ny interiör skapas bakom tegelfasaden som skonas mot Södra Kyrkogatan- 
Bruksgatan. Nya stommen görs av lättbetong med trä i bjälklag, tak-stommar och 
innerväggar, som ställs på en betongplatta. Ytterväggarnas insida kläs med gips och 
sockelvåningen putsas. Innanför bottenvåningens entréer byggs vindfång. Sanno-likt 
tillkommer de nuvarande fönstren nu, liksom taktäckningen med tegelpannor. På 
plan 2 inreds fyra lägenheter. Vinden isoleras och får två lägenheter bakom nyinsatta 
takfönster. Mot gården rivs tillbygget från 1957 och ersätts av en större kontorslokal.  
 

 
  [9]: Södra Kyrkogatan 10, foto tidigt 1900-tal 
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[10]: Bruksgatan 1-7, foto 1940-tal 

 

  
[11]: Bruksgatan 1-3, foto 1960-tal.  
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  [12]: Bruksgatan 1, foto 1960-tal 

 
 

   
[13]: Plan 1, ombyggnad 1983, Michelsens arkitektkontor 
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Bruksgatan 3 
 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Bruksgatan 3 [14] är ett smalt, slätputsat hus i två våningar. Huset har samma höjd, 
takprofil, taktäckning och fönstertyp som Bruksgatan 1, men en mindre bearbetad 
fasad där dekorerna i princip utgörs av ett slätt, brett gördelband mellan våningarna 
och en lika bred takgesims i två språng. Listverken är vitmålade, övriga fasaden av-
färgad i en mörkgrön kulör. Sockeln har samma profil och kulör som på Bruksgatan 1, 
men är något högre. I öppningarna på bottenvåningen sitter överdimensionerade, o-
spröjsade butiksrutor med klarglas i aluminiumramar (1983?) och ett helglasat entré-
parti med sidoljus av aluminium, lackerad i samma kulör som fasaden. Ingången nås 
från en trappa med blocksteg av granit. Den enkla avvattningen är sentida av svart, 
plåtisolbelagd metall. 
 

 
[14]: Bruksgatan 3, foto 2021 

Byggnadshistorik 

 
Huset uppförs 1827 av bryggeriägaren Bengt Henckel, som sedan tidigare var ägare 
till korsvirkeshuset på Bruksgatan 1. Innan dess fanns det en trädgård på platsen, som 
användes till en kägelbana. Likt grannen i norr byggs Bruksgatan 3 upp med en kors-
virkesstomme och tegelfyllningar. Mellanbjälklaget görs av trä med en fyllning mellan 
bjälkarna och trätakstolarna med högben, bind- och stickbjälkar och remstycken.  
 
På ett foto [15], tagit tidigast en bit in på 1880-talet eftersom nuvarande Cardinal-
huset syns i fonden, ligger tvåvåningshusen på Bruksgatan 1-3 på östra gatusidan, 
omgärdade av envåningshus från 1700-1800-tal och tvåvåningshus från 1800-talet.  
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[15]: Bruksgatan mot norr, foto taget efter 1880 

 

 
                                    

[16]: Bruksgatan 3, fasad 1899 Mauritz Frohm  
 
Till de äldsta bevarade fasadritningarna på huset hör en ritning från 1899 [16], 
signerad Mauritz Frohm. I vardera ovan- och undervåningen är fyra symmetriskt 
placerade fasadöppningar symboliskt inritade. Det är oklart vilka förändringar som 
ritningen avser, ev. förändring av bottenvåningens fönster till mark i samband med 
förändringar av butikerna i bottenplanet. 
 
Från 1912 märks ett, ej realiserat, omstöpningsförslag från Alfred Hellerström där 
huset kläs i en mer bearbetat klassicistisk dräkt med rusticerad bottenvåning och 
väggpilastrar mellan fönstren på övervåningen.  
 
En planritning från 1926, signerad Nils Lundgren, visar hur bottenvåningens främre 
del mot Bruksgatan då nyttjas som butik och bakre delen längs innergården som 
bostad. Vid Lundgrens renovering görs de dåvarande fasadpartierna på gatuplanet 
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om till nuvarande två stora fönsterhål avväxlade med stålbalkar. Entrédörren 
placeras djupt indragen i fasaden bakom en grind av smidesverk.  
 
I arkivet finns även en planritning från 1927 (arkitekt okänd), som bl.a. visar på en 
överbyggnad av innergården med takfönster av kepplerglas (ej realiserad?). 
 
Från 1928 finns en fasadritning, undertecknad Nils Lundgren, som visar på en önskan 
att bearbeta fasaden med bl.a. inramade putsfält mellan fönstren, markerade slut-
stenar ovanför fönstervalven och en gördelgesims med tandsnitt. Det är oklart hur 
mycket av förslaget som förverkligades. 
 

 
  [17]: Bruksgatan 3, foto taget mellan 1980-1985 

1938 görs en del ändringsarbeten, bl.a. grundförstärkningar, enligt Alfred Arvidsons 
ritningar. Bottenvåningen upplåts till möbelaffären Almgren& Staaf, som sedan 1935 
fanns i den angränsande bottenvåningen till Arvidsons funkisbyggnad på Södra 
Kyrkogatan 8. Lokalerna sammankopplas med branddörrar. 
 
1959 rivs grannhuset på Bruksgatan 5, vilket exponerar korsvirkesstommen i brand-
gaveln [11]. Två fönster tas upp till vinden, för att åter sättas igen i o m bygget av nu- 
varande kontorshuset på Bruksgatan 7 1984. På kortet kan noteras, att övervåningen 
till Bruksgatan 3 putsats. Den förefaller oputsad på kortet från 1940 [10], vilket indi-
kerar att huset fått sin nuvarande helputsade fasad någon gång under 1940-60-talen. 
Gatuvåningen på både nr 1 och 3 har under 60-talet en ljusare kulör än ovanvåningen, 
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vilket etablerar ett tydligt samspel mellan de båda husen. 
 
1983 restaureras byggnaden i samband med totalrenoveringen av Bruksgatan 1 [17]. 
Fasadens kulörförhållande kastas om, så att det övre väggfältet målas ljust och det 
nedre kläs med täckmålad fasspontpanel. Möjligen tillkommer nuvarande entré-
partier vid detta tillfälle. Bottenvåningens butik förses med toalett och pentry i bak-
kant, och på första planet inreds en lägenhet. Vinden tas inte i bruk. Beklädnads-
panelen har sedermera rivits och huset målats mörkgrönt, undantaget listverken.   

Bruksgatan 5A 
 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 

 
[18]: Bruksgatan 5A, foto 2021 

 
Bruksgatan 5 är ett bostads- och affärskomplex [18], som består av ett trevånings 
gatuhus med inredd vind och en sammankopplad, omfattande innergårdsbebyggelse. 
Gathuset är uppfört med betongstomme, dold bakom ett icke bärande löpförband av 
rosamålat tegel. Sadeltak och takkupor är klädda med zinkplåt. Bottenvåningen byggs 
upp av stora metallglaspartier med mellanliggande betongpelare som bär upp ett ut-
markerat, brädgjutet bjälklag. Pelarna är nederst klädda med stora, svarta keramiska 
plattor och därovan ett stapelförband med tegel ställt på högkant och flatan. Längst 
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norrut finns en bred, raksluten genomgång med tegelklädda väggar som går till inner-
gården. Takgesimsen utgörs av ett markerat tegelskift på högkant. Alla öppningar i 
ovanvåningen är utförda som inåtgående pardörrar i blåmålat trä av kraftiga dimen- 
sioner och med framförliggande franska balkonger. Balkongräckena är av typ poly- 
karbonat. Avvattningen är av svart, plåtisolbelagd metall. 
 

Byggnadshistorik 
 
Bruksgatan 5 förvärvas av Bengt Henckel i samband med inköpet av tomt nr 3. På 
tomten låter han bygga ett gatuhus i två våningar, som i både skala, material och 
detaljering påminde om gårdarna på Bruksgatan 1-3. Under 1900-talets första början 
hyrdes huset av Gustav och Hilma Nilsson, som i sitt mindre smickrande eftermäle är 
känd som en av våra främsta seriemördare. För att tjäna pengar tog änglamakerskan 
Hilma som fostermamma emot åtta barn, för att därefter bringa dem om livet genom 
att dränka eller kväva dem och därefter bränna upp dem i tvättstugan. Till sist kom 
rättvisan ifatt, och Hilma Nilsson dömdes 1917 till döden.  
 
Huset var under 1920-talet helt oputsat [19] för att mellan 1940-60 få en liknande 
tvådelning i fasaden som sina grannar med ett nedre- och övre väggfält [20]. Inner-
gården nås via en bred port och förstorade fönsteröppningar vetter mot butikerna.  
 

 
                                                                                                                                      [19]: Bruksgatan 1-7, foto från 1924 
 

Tegelhuset ersattes 1960 av ett nybygge för möbel- och textilaffären Staafs. Genom 
sin nya etablering kom Staafs att disponera bottenvåningarna på både Södra Kyrko-
gatan 8 och Bruksgatan 3-5, lokaler som bands samman med trappor och förenades i 
en utställningshall bakom det nya tillägget. Dess bygglovsritningar [21], signerade av 
inredningsarkitekten Sven Staaf, visar en låg enplansvolym med platt tak och helt 
uppglasad fasad mot Bruksgatan. Ytterväggar och grund är gjutna, taket av betong-
element upplagda på fackverksbalkar av stål.  
 
Det nuvarande huset på Bruksgatan 5 uppfördes 1982-84 som en del i de saneringar  
som gjordes i stadskärnan under 60-80-talen. Möbelaffären revs, och det nya huset  
byggdes enligt ritningar från Jörgen Michelsens arkitektkontor. Fasadritningen [22]  
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antyder, att man genom att ge bottenvåningens utformning velat sammankoppla  
huset med övriga bebyggelsen längs Bruksgatan. Även de stående fönstren och de  
horisontella listverken tyder på en viss önskan om anpassning.  
 

 
                                                                                                                                         [20]: Bruksgatan 5, foto från 1958 
 

 
 

[21]: Staafs, fasadritning, 1959 
 

 
                                                                                                     [22]: Bruksgatan, fasad med nybyggnad på nr 5, 1984 
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Bruksgatan 7 

 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Bruksgatan 7 [23] är uppfört i tre våningar samt inredd mansard och vind. Botten-
våningen är inklädd med sekundära naturstensplattor (1947) som inramar stora, o-
spröjsade glaspartier med grålackerade profiler satta i liv med stenen. Mitt på fasaden 
finns en indragen entré som delas mellan butikerna och mot söder ett metallglasparti 
med sidoljus mot trapphuset till bostadsvåningarna. De har ytterväggar klädda med 
schatterat, gult förblendertegel med rödbruna mönstermurningar i form av horison-
tella band, glaserat tegel i solbänkarna och en dekorativ takgesims av formtegel. 
 

 
[23]: Bruksgatan 7, foto 2021 

 
Fönsteröppningarna är stickbågiga med rakslutna träfönster med t-profil av okänd  
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ålder och putsade ovanstycken. Fönster kan vara, åtminstone delvis, i original. 
Mansardvåningen och vinden göms bakom ett tak klätt med rödlackerad plåt i 
bandtäckning. Genom taket skjuter fyra frontonprydda kupor. Avvattningen är 
sentida av svartlackad metall med hängränna och stuprör med konisk rörböj.   
 

Byggnadshistorik 
 
Bruksgatan 7 uppfördes 1897-98 enligt arkitekt Mauritz Frohms ritningar [24], som 
ersättning för den dåvarande småskaliga bebyggelsen [15]. Handlingarna visar hur de 
vertikala fönsterpartierna ger resning åt fasaden i motvikt till de horisontella, ivrigt 
förekommande tegeldekorerna. Bottenvåningen är utformad med tegelpelare med 
horisontella band i murverket, som skiljer av butiksfönstren och bär upp murmassan 
med lägenheter. Ytterväggarna är gjorda med en bakmur av tegel klädd med gult och 
brunt förblendertegel. Våningarna avdelas med fyllningsbjälklag i trä.  
 

 
[24]: Bruksgatan 7, fasad 1897 

 
1947 flyttar Lindes sko- och läderhandel in på bottenvåningen. De fyra skyltfönstren 
slås ihop till två partier med hjälp av avväxlingsbalkar, och för att dölja ingreppet kläs 
planets mönstermurade tegel kläs in med ljusgrå naturstensplattor.  
 
Några fler stora ändringar av gatuhuset görs, enligt det studerade arkivmaterialet, inte 
förrän 1983 i samband med en ombyggnad av Michelsens arkitektkontor. Sannolikt 
byts partierna i bottenvåningen ut då, samtidigt som lägenheterna omdisponeras bl.a. 
för att göra plats åt moderna kök och badrum.  
 
2010 monteras en metallgrind av svartmålade plattstål framför butiksentréerna.  
 
Bruksgatan 9 

 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Bruksgatan 9 [25] är ett litet, slätputsat hus i två våningar. Fasaden är avfärgad i en 
intensivt blå kulör och dekorerad med vitmålade horisontella listverk i form av  
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gördel- och takgesimser. Gördelgesimsen är uppbyggd av två band med ett mellan-
liggande putsat fält. Övre bandet sitter samman med de putsade och vitmålade om-
fattningarna kring fönstren. I öppningarna på bottenplanet sitter ospröjsade butiks-
rutor med vitmålade träkarmar. Entrédörren efterliknar äldre spegeldörrar med ett 
vitmålat ramverk med två speglar, den övre i glas och den nedre med brädfyllning. 
Sockeln är putsad, avfärgad i svart, avsatt från fasaden och avslutas med en dekorativ 
krönlist. Ovanvåningens träfönster är uppbyggda av två ospröjsade lufter med en 
mellanliggande mittpost. Fönsterblecken är av svartlackerad metall. På taket ligger 
enkupiga tegelpannor. Fasaden saknar avvattningssystem. 
 

 
[25]: Bruksgatan 9, foto 2021 

Byggnadshistorik 
 
Det nuvarande huset är byggt 1982-84 enligt anvisningar från Jörgen Michelsens 
arkitektkontor. Huset är en moderniserad kopia av det föregående huset, som revs i  
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samband med saneringarna i kvarteret, och sannolikt uppfördes under tidigt 1800-tal.  
Den äldsta arkivritningen tillhörande Bruksgatan 11 är från 1891 [26] och signerad av  
Mauritz Frohm. Ritningen visar sannolikt, hur de ursprungliga fönsteröppningarna  
ska förstoras och få en klassicistisk inramning med dekorativa pilastrar som bär upp 
entablementet (gördelgesimsen). Ovan listverket syns tre stora fönsteröppningar, av 
någon anledning förskjutna längs fasaden. I bottenvåningen finns en butiksentré och 
en port mot innergården. Till arkivhandlingarna hör även ritningar på ett rivet gårds-
hus från 1899, även det gestaltat av Mauritz Frohm, i likartad stil.  
 

 
[26]: Bruksgatan 9, fasad, ombyggnad 1895 

 
Det gamla huset syns på foton från ca 1970-talet [27] och 1982 [28] tagna innan 
rivningarna av Bruksgatan 5 och 9 påbörjades. 1960 är huset putsat i en två olika 
toner, blått och rött. 1982 förefaller hela huset vara målat i en och samma blå kulör, 
med listverken inmålade i samma färg.   
 

 
[27]: Bruksgatan 9-11, foto 1970-tal? 
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[28]: Bruksgatan mot norr, 1982 

 
Det nuvarande huset [29] från 1982-1984 har en snarlik uppbyggnad som dess före-
gångare med tre förskjutna fönster överst och fyra öppningar under gesimsen. I plan-
lösningen saknas dock den ursprungliga genomgången till gården, istället används 
hela bottenplanet som butik/lokal. Gårdssidan är utformad som en skalfasad med 
ytterst ett icke bärande korsvirke och mellanliggande, målande tegelfyllningar.  

 
[29]: Bruksgatan 9, fasad mot gata resp gård, nybyggnad 1982-84 

 

 Bruksgatan 11 

 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Bruksgatan 11 [30] är ett långsmalt hörnhus i ett plan och vind, med ett gavelparti 
mot Möllegränden i två hela våningar. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i en 
mörkröd kulör och dekorerade med vitmålade, kraftiga takgesimser. Fasadhörnet 
mot Möllegränden är avskuret och rymmer entrén till bottenvåningens butik. Vägg-
partiet är uppdraget ovan dörren och avslutat med en fronton.  
 
Bottenvåningen är uppglasad med brunmålade träpartier av okänd ålder mellan 
tegelpilastrarna, som avslutas mot takfoten med enkla kapitäl. De står på en putsad 
och avsatt sockel, avfärgad i svart, med en krönlist. Mot Möllegränden finns på övre 
våningen två fönster med mötesbågar. Taket är belagt med enkupiga, ljusröda tegel-
pannor (1983?) som bryts av små takfönster i takfallet. Avvattningen är sentida av 
svart, plåtisolbelagd metall med hängränna och stuprör med koniska rörböjar.   
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[30]: Bruksgatan 11, foto 2021 

 

Byggnadshistorik 
 
Bruksgatan 11 är enligt uppgift uppfört 1839 som bostad och verkstad åt snickaren 
Wennerberg. De äldsta ritningarna i bygglovsarkivet är från 1900, signerade Mauritz 
Frohm, och visar ett affärshus med tre butiker, bakomliggande personal-rum och en 
oinredd vind med en enrumslägenhet ut mot Möllegränd.  
 
Från samma år kommer osignerade ritningar (Anderson?) [31], som visar en stor 
omstöpning av fastigheten. Åtminstone vissa av dessa har realiserats, bl.a. verkar 
hushörnet mot Möllegränden fasats av och entrén fått sitt gavelkrön vid detta tillfälle. 
Andra drag i ritningarna, som porten mot innergården och takkuporna, har gått 
förlorade sedan 1900, alternativt aldrig varit byggda. 
 

 
 

[31]: Bruksgatan 11, fasad, 1900 
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1910 tas ännu en entréport upp på västsidan genom att ett fönster förlängs till mark. 
Dörren sätts åter igen 1949. 
 
1931 byts fönster och dörrar, möjligen utvecklas även listverket till dagens utseende.  
 
Två kort ger en blick av, hur huset tedde sig under 1960- [32] resp 1970-talet [27]. På 
det äldre fotot är huset ljust putsat, på det senare har det dagens mörkröda kulör 
undantaget ett blåmålat parti mot Bruksgatan 5.   

 

 
[32]: Bruksgatan 11, foto 1960-talet 

Södra Storgatan 6 
 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Huset [33] ligger på Södra Storgatan 6 i korsningen mellan Södra Storgatan och - 
Kyrkogatan. Hörngaveln vetter mot Mariatorget och Mariakyrkan. I bottenvåningen 
finns café, nagelstudio, ingång till trapphus och frisör, i våningarna ovan lägenheter.  
 
Fasaden har ett enhetligt utseende. Våningarna ut mot gatan är murade i kopplöp-
förband med förbländertegel. Den huvudsakliga tegelkulören är av en beigegul sort. 
Mönstermurning förekommer i form av fönsteromfattningar och horisontella band. 
Den kontrasterande tegelkulören i mönstermurningen är av en rödbrun variant.  
Gördel-, takfots- samt sockelgesims och nischer är murade med rödbrunt tegel.  
 
Byggnaden är indelad i två olika delar (här benämnda 6a-c resp. 6d-g). Båda delarna 
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har förhöjd botten- och första våning. Bottenvåningens putsade sockel avslutas av en 
profilerad sockelgesims i glaserat tegel. Byggnadsdel 6d-g har förutom sockel- och 
huvudvåning ytterligare två våningar, varav den högst upp är mansardvåning. 
Mansardvåningens tak är till största delen utfört som ett brant lutande bandtäckt 
plåttak i svart kulör. Byggnadsdel 6a-c har förutom sockel- och huvudvåning ytter-
ligare två våningar. Byggnadsdelen har tak i bandtäckt svart plåt Det finns galler 
placerade i sockeln och på gaveln mot Södra Kyrkogatan i tegelfasaden. Mellan 
byggnadsdelarna sitter svarta stuprör intryckta, i övrigt är stuprör utanpåliggande.  
 

 
[33]: Södra Storgatan, foto 2022 

 
Fönsterpartierna mot gatan är original i trä (undantaget ett aluminiumparti mot 
innergården, sannolikt från 1980-talet) och målade i en svart kulör. Partierna är höga 
med avslut av rund- eller segmentbåge och omges av kopplade pilastrar som bär 
valvanfangen av natursten. Längs Södra Storgatan finns två tregrupper rund-bågar 
som bärs upp av svartmålade gjutjärnspilastrar.  
 
Fönstren från plan 1 och uppåt i huset är målade i engelskt grönt. På första planet 
står fönstren på mönstermurade bröstningar, där ovan ansluter nederdel fönster mot 
gördelgesimser. Fönstren är utåtgående, stående med fyra eller sex öppnings-bara 
luft och avslutas uppåt av raka valv i natursten. Ovan valvbågen finns rund-bågiga 
blinderingar med tegelmurning i fält och valvbågar med följdskift. I bygg-nadsdel 6d-
g är fälten dekormålade med växter i meanderslingor. 
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Entrédörrarna har varierande kulörer och material. Entrédörrar, överljus och vägg- 
paneler in till frisörsalongen är av trä och ådringsmålade med mörkbrun lasyr. Även 
entrédörren in till caféet från långsidan har detta material och behandling. Frisör-
salongen har en indragen entré med ett ljust terrazzogolv med meanderbård och en 
triangulär plan med två ytterdörrar. De är fyrspegeldörrar med helfransk fason, 
bröstspeglar i trä och glas i översta spegeln. Takvalvet är putsat och avfärgat i svart.  
Entrédörren till nagelstudion är i svartmålat trä med två speglar, den översta glasad. 
Caféet har två entréer; mot Södra Storgatan en idag ounyttjad helglasad dörr med 
folierat överljus och skyddas av en svart smidesgrind av plattstål i äldre modell. 
Huvudentrén finns i byggnadens avfasade hörn mot korsningen till Kyrkogatan. Den 
är utförd i trä med helglasat dörrblad, en sannolikt utbytt insatsdörr medan yttre 
karm och överljus kan vara original. Alla entréer nås via trappsteg av kryss-hamrad 
granit, undantaget gårdsporten där gatan ansluter direkt mot dörren.  
 
Det fasade hushörnet pryds, från första våningen och uppåt, av ett burspråk med 
konsoler i form av gjutna voluter. Bjälklagsstommen är av järnbalkar med betong-
fyllning på falsarna som putsats och målats i en ljus grå kulör. Ytterligare ett bur-
språk finns på långsidan, ett trekantsformat som avslutas i höjd med mansard-
våningen av en balkong med svart, sirligt smidesräcke. Till balkongen leder en 
rundbågig, grönmålad pardörr i en takkupa med murad trappstegsgavel. Burspråket 
bärs av en tältformad, ljusmålad konsol, buren av en rödbrun maskaron på fasaden. 
 

Byggnadshistorik 
 
Byggnaden uppförs ursprungligen år 1899 som första etapp och färdigställdes under 
åren 1902-03, etapp två. Den första etappen, mot Södra Storgatan, har tre våningar 
och mansardvåning, den andra etappen – hörnhuset mot Södra Kyrko-gatan - fyra. 
Byggnaden, som ritades av arkitekten Ola Anderson, tillhör 1890-talets nystilar, då 
det blev all viktigare med fasadmaterial som var tekniska, funktionella och inhemska. 
Innan denna byggnad uppfördes fanns en handelsbod i en våning i korsningen mellan 
Södra Storgatan och Södra Kyrkogatan [34]. Denna revs vid nybyggnationen 1899. 
 

[34] Södra Storgatan, cirka 1890.  Handelsbod i korsningen mellan S. Storgatan och S. Kyrkogatan.  
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   [35] Södra Storgatan 6 och 8, 1910-tal.  

  

 
   [36] Södra Storgatan 6 och 8, 1970-tal 

 

Under tidigt 1900-tal fanns butiker på bottenplan, bla Helsingborgs Kaffe- och The 
Import, och lägenheter högre upp i huset. På bilder från 1910-talet [35] kan man se 
att taket som tillhör mansardvåningen i byggnadsdel 1 (etapp 1) hade tak av skiffer alt 
romber i plåt istället för falsad bandtäckning. Ovan hörnhuset mot Mariatorget fanns 
en plåtskodd lökkupol med spira, denna revs vid oklart tillfälle. 
 
Bilder från 1970-talet [36] visar att någon kupol nu inte längre prydde hörnhuset.  I 
bottenvåningen fanns Byxspeciallisten i gaveln mot Mariatorget, bredvid denna låg 
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en guldsmed. På ovanvåningen inrymdes KFUM; byggnaden kallades en under en 
period för KFUM-huset. 
 
Under 80-talet gjordes en ombyggnad av fastigheten, ändringar inritade av Jan-Eric 
Forell. Då förbättrades bl.a. ventilationen, ny skyltning i fasad tillkom, gamla dörr-hål 
sattes igen och nya väggar monterades invändigt.  

Södra Storgatan 8 
 

Byggnadsbeskrivning, exteriör 
 
Huset [37] ligger på Södra Storgatan 8 i korsningen mellan Södra Storgatan och 
Möllegränden. I bottenvåningen finns en tobaksbutik och en mäklarfirma, i 
våningarna ovan lägenheter.  
 

 
[37]: Södra Storgatan 8/ Möllegränden 21, 2022 

Fasaden har en förhöjd, tydligt markerad sockelvåning putsad i mellangrått. Sockeln 
är fasad och putsad lika våningen i övrigt. De övre planen är i huvudsak slätputsade i 
en ljus beige-gul kulör. Mellan sockelvåningen och övre våningsplanet, i underkant 
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fönster samt under takfot finns profilerade gesimser. Takfotsgesimsen bärs av 
akantuskonsoler sammanknutna av festonger. På gaveln mot Möllegränden finns 
kvadermurning i putsen kvar lika ursprungligt utförande [38]. 
 

  
[38]: Möllegränden 21, 2022. Kvadermurning 

 
Byggnaden är indelad i två olika delar (här benämnda 8a resp. 8b). I huvudsak är 
byggnaden uppdelad i fyra våningar; sockelvåning, huvudvåning, våning tre samt 
vindsvåning. I bottenvåningen sitter höga, rakslutna, stående glaspartier. De löper 
som ett fönsterband utmed nästintill hela fasaden mot Södra Storgatan. Karmarna är 
till största del i brunmålat trä med utbytta delar i aluminium med plåtbeklädnad. 
Partiernas äldsta delar kan komma från 1930-talets renovering.   
 
De rakslutna fönstren på andra och tredje våningen är målade i en mörkare rödbrun 
kulör. Dessa fönster är sannolikt inte original. Fönster har fyra luft och öppnas utåt. 
Ovan alla fönster sitter raka kornischer. Placeringen av kornischer skiljer sig åt 
mellan byggnadsdelarna på andra våningen. Kornischerna i del 8b sitter placerade 
högre upp ovanför fönstren. I denna del är även fönsterbröstningen indragen i 
fasaden. På så sätt skapas intrycket av pilastrar på ömse sida om fönstren.  
 
Hushörnet till 8b har en fasning i en 45 gradig vinkel i vilken en av huvudentréerna är 
placerade. Entrédörren är av ek med tre glasade lufter, troligen från 1930-talet, har 
sparkplåt i rostfritt och brevinkast i original. Portiken som leder upp till dörren är 
vinklad inåt, har ett gjutet trappsteg i betong och är klädd med ribbpanel i mörkt 
brunmålat trä. Ribbpanelen avslutas en bit från marken med en dropplåt av koppar. 
På ribbpanelen sitter plåtar för affischer monterade. Ovanför portiken finns stora 
utstickande guldiga bokstäver med texten ”CIGARRER”. Entrédörren till 8a har ett 
stort luft och överljus. Dörren nås via två trappsteg i krysshamrad granit.  
 
Taket är i profilerad svart plåt. Takkupor inklädda i svart bandplåt. Fönstren i  
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takkuporna, till synes tvåluftsfönster, är målade i samma kulör som övriga fönster. 
Takavvattningen består av brunsvarta hängrännor och stuprör i plåt. Längs Södra 
Storgatan finns ett brunmålat stuprör infällt mellan byggnadsdelarna, i övrigt är de 
utanpåliggande. Stuprören har koniska rörböjar. 

 
Byggnadshistorik 

 
Byggnaden uppförs ursprungligen år 1877 och 1884. Fastighetens två olika delar 
ritades av arkitekterna Lars Fredrik Murberg (1877) och Mauritz Frohm (1884). 
Stilen är klassicistisk med ljust putsade fasader och korspostfönster. Byggmästare 
okänd. Byggherre var kopparslagaren C. J. Karlsson, som också hade sin egen butik, 
C. J. Karlsons Eftr. Lamp- och Metallvarufabrik, (1910-tal) i bottenvåningen.  
 
Den norra delen [39] byggdes först och kompletterades med ytterligare en våning i 
samband med uppförandet av hörndelen 1884.  Man kan se spår av båda byggnads-
etapperna bl.a. på fönsterkornischernas utseende, den senare delen hade frontoner 
ovan fönster på andra våningen som inte byggdes under den första etappen.  
 
I skriften ”Helsingborg förr och nu” framgår, att på 1850-talet fanns en verkstad inne 
på gården. Den hyrdes av kopparslagare Murman, som i sin tur hyrde ut till kollegan 
Karlson. När tillfälle gav köpte Karlson hela fastigheten, rev husen där och byggde 
dagens byggnad. Kopparslagare Karlson var den första i Helsingborg som tillverkade 
elektriska lampor. Sönerna B. V och K. J Karlson tog över verksamheten efter hans 
bortgång och drev företaget vidare till någon gång in på 1920-talet. 
 
I byggnadsdel 1 inreddes vinden år 1885 och ny takkupa sattes in [40]. År 1896  
byttes ett av fönster i byggnadsdel 1 ut mot ett större glasparti [41]. 
 
1910-tal [42]: Byggnadsdel 2 hade frontoner ovan fönster på andra våningen och 
kvadermurning på bottenvåning. I ”Ida Magnussons Cigarrhandel” låg på hörnan 
med ”H. J. Johanssons Bokbinderi” bredvid. En välvd portal ramade in entrépartiet 
mot Södra Storgatan. Slutstenen dekorerades med en maskaron och ovan valvet 
fanns en fronton. I byggnadsdel 1 låg ”C. J. Karlsons Eftr. Lamp- och metall-
varufabrik”. Stora skyltar alt målning fanns ovan och kring gatuentrén. 
 

   [39] Ritning från 1877 
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     [40] Ritning från 1885 

 

 
     

[41] Ritning från 1896. 

 

 
[42] Södra Storgatan 6 och 8, 1910-tal  

 
1934 förstorades fönstren i bottenvåningen och troligen tillkom nuvarande entré- 
dörrar i ek liksom glasmurningen i trottoar. Sannolikt skalades frontonerna och  
bottenvåningens kvadermurning bort vid detta tillfälle [43]. 
 
Från 1970-talet in på 1980-talet fanns fortfarande butikerna ”Magnussons Cigarrer”  
samt ”C. J. Karlsons Eftr.” inrymda på bottenvåningen samt "Parfym shop". Vinden  
inreddes år 1980-82 [44]. År 1994 [45] togs namnet ”Magnusson” bort från fasaden 
för att ersättas med skylten ”Blend Tobak”.  
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                              [43] Ritning från 1934. 

 

[44] Ritning från 1980 
 
 

 
            [45] Södra Storgatan 6 och 8, 1994 
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Kulturhistorisk värdering 
 

Nedanstående värdering baseras på byggnadernas utvändiga karaktärsdrag och husens placering 
längs det offentliga gaturummet. Varken gårdssidor eller interiörer har inventerats, vilket skulle 
kunna ge en bredare förståelse av byggnadernas samlade kulturhistoriska värden.  
 
Kvarteret Tor tillhör Helsingborgs äldsta, inkilat mellan Bruksgatan och Södra Storgatan som båda 
har kvar sina medeltida, något brutna gatusträckningar och ursprungliga funktioner. Den täta, 
kompakta bebyggelsen mot Bruksgatan återspeglar alltjämt något av de äldre tomtstrukturerna, 
medan kvarterets inre struktur har förändrats påtagligt i takt med 1900-talets omdaningar.  
 
Medan Bruksgatan alltid nyttjats för arbetar-, hantverks- och fabriksbebyggelse av olika slag, var 
Storgatorna redan från medeltiden stadens viktigaste genomfart med Kärnan, Mariatorget, Råd-
huset och från 1870-talet Stadsparken som centrala noder. Detta förhållande avspeglar sig tydligt 
idag genom en mot Bruksgatan småskalig, förhållandevis enkel 1700-1800-talsbebyggelse i en till två 
våningar, och mot Södra Storgatan bl.a. en betydligt högre front av oputsade eller putsade tegelhus 
från tiden runt förra sekelskiftet. Sedan dess har Drottninggatan övertagit rollen som stadens parad-
gata. Även huset på Bruksgatan 7 ingår, trots sin placering bland de låga husen, tydligt i den sena 
byggnadsutvecklingen. Ett tredje påtagligt tidsskikt i kvarteret utgörs av tillskotten från 1980-talen, 
som kan sägas utgöra slutpunkten i de radikala, ur kulturmiljösynpunkt fasansfulla, saneringar som 
drabbade Helsingborgs centrum från 1960-talet och framåt. Även om helhetsmiljön således för-
ändrats påtagligt med åren, ger mångfalden av hus, både vad gäller ålder, skala, stil som kulörer, 
kvarteret idag en särskild charm, där de olika kulturhistoriska årsringarna på olika sätt bidrar till 
helhetsupplevelsen och därmed blir viktiga att värna. 
 
De främsta byggnadshistoriska värdena i kvarteret är kopplade till den tidiga, tidstypiskt utförda 
1800-talsbebyggelsen, som i regional jämförelse är mycket sällsynt i Helsingborg och där kanske 
framträder som allra bäst genom den för staden stora ensemblen bevarade hus längs Bruksgatan. 
Husen från denna tid gömmer inte sällan en korsvirkesstomme, ett kvarlevande byggnadsskick från 
1700-talets envåningsstad. Bruksgatan 3 och 11 uppfördes under 1820- 30-talen, sannolikt ungefär 
samtidigt som föregångaren till den nuvarande repliken på Bruksgatan 9, med en korsvirkesstomme 
som rappades direkt eller en tid efter uppförandet. Under 1800-talet blev korsvirket successivt till ett 
fattigmanstecken i takt med att fler fick råd att uppföra stenhus, och de som bevarade korsvirket 
valde inte sällan att dölja stommen under kalkputsen. De dominerande byggnadsstilarna i byggeriet 
under tidigt 1800-tal var empiren och nyklassicismen, som manifesterades i symmetriska fasader 
med putsdekorationer i form av profilerade friser och omfattningar. Fasaderna från Bruksgatan 3, 9 
och 11 bär alla sådana klassicistiska - om än enkla - drag, som således är värdefulla att bevara för att 
husens historia och stil ska kunna avläsas.  Listverken är i viss mån original eller kopior, i andra delar 
förändrade; medan gördelgesimsen på nr 3 har förvanskats, har den klassiska karaktären på nr 11 
istället betonats än mer genom tillskapandet av den frontonprydda entrén år 1900.  
 
Parallellt med framväxten av de putsade korsvirkeshusen började teglet, i takt med de maskinella 
framstegen, bli allt mer tillgängligt för den skånska allmänheten. Detta ledde till uppförandet av ett 
stort antal tegelhus under 1830-40-talen under bl.a. inflytande av arkitekten Carl Georg Brunius, som 
bl.a. restaurerade Mariakyrkan 1843-46. Bruksgatan 1/ Södra Kyrkogatan 10 har ett byggnadsteknik-
historiskt värde som exponent för båda utvecklingslinjerna, med en putsad (i okänd mån bevarad) 
korsvirkesbas från 1785 och en påbyggd massiv tegelvåning från 1847, där teglet välgörande kan anas 
genom väggfärgen. Det förefaller inte otänkbart, att Brunius prestigefulla renovering kan ha påverkat 
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det samtida påbygget på Bruksgatan, och att husets övre våning lämnats oputsad initialt. Så framstår 
fasaden åtminstone på bilder från förra sekelskiftet, en annan tid när tegelarkitekturen stod stark i 
samband med att de gotiska idealen återupptäcktes som en del i en allt mer eklektisk stilutveckling.   
 
Alla tidiga 1800-talshus längs Bruksgatan har med åren genomgått stora förändringar både exteriört 
och interiört, kopplade till att de konverterats från hantverksgårdar till butiks- och bostadshus. Dess 
egenvärden är därför mer begränsade, men husens miljöskapande värden desto större som enskilda 
delar i ett småskaligt och sammanhållet historiskt sammanhang. De mest påtagliga ändringarna som 
gjorts gäller bottenvåningarnas skyltfönster, tyvärr ofta alldeles för stora i förhållande till fasaderna 
som helhet, liksom att takfallen genombrutits med kupor och takfönster. Husens arkitektoniska 
värden är därför huvudsakligen kopplade till de mer välbevarade övre våningarna, vars öppningar är 
i stort sett intakta och fönstren huvudsakligen goda kopior av sina historiska föregångare. När husen 
utvecklas i framtiden, t.ex. vid utbyte av partier i bottenvåningarna, bör karaktärsdrag och detaljer 
hos de övre planen tas till vara och gå igen vid utformningen av de nya elementen. Värdefullt är även 
att bevara den traditionella materialanvändningen med lertegel på sadeltaken, putsade väggar och 
detaljrika snickerier. Vid framtida restaureringar skulle husens samlade kulturhistoriska värden 
kunna stärkas t.ex. genom att de förlorade putsdekorerna rekonstrueras och byggnaderna målas i 
ursprungliga kulörer, eller åtminstone i färger som är mer typiska för husens tillkomstår än dagens 
mycket kraftiga nyanser. Vad gäller gatusträckningen som helhet bör man värna dess horisontella 
fasadlinjer, som uppstår genom att botten- och ovanvåningarna genomgående hanterats väsensskilt 
och fasaderna indelas av gesimser som följer varandra i snarlik höjd. De nedre byggnadslinjerna är de 
samma även i det utpräglat postmoderna huset på Bruksgatan 5 och sekelskifteshuset på nr 7.  
 
I motsats till den tidiga 1800-talsbebyggelsen, är styrkan i den sena 1800-talsbebyggelsen snarare de 
enskilda husens höga arkitektoniska värden, än att de bildar en särskilt miljöskapande helhet. Södra 
Storgatan 6 har en välbearbetad klassicistisk dekor med rusticerade partier, tandsnittsfriser och 
kornischer, men också flera fina funktionalistiska element bl.a. bottenvåningens partier och dörrar. 
Södra Storgatan 8 och Bruksgatan 7 bär flertalet av sekelskiftets statusmarkörer, såsom glaserat tegel 
och förblendertegel med rika inslag av mönstermurning i t.ex. gesimser och horisontella band. Södra 
Storgatan 6 är mest välbevarad av de tre fastigheterna, även om taket saknar det naturliga avslut den 
ursprungliga lökkupolen gav, rikast bearbetad och har ett prominent läge vid Mariatorgets hörn. Till 
byggnadens särskilda värden hör den mycket påkostade bottenvåningen med indragna entréer, ek-
ådrade ramverksdörrar, terrazzogolv med meanderbårder, putsade valv, dekormåleri, gjutjärns-
pelare, smidesgrindar och naturstensdekorer, men också dess utskjutande karnaper och frontespiser 
liksom de genomgående, vackra originalfönstren, som alltjämt saknar innerbågar och huvudsakligen 
har kvar sin ursprungliga beslagning.  
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Del 2 
Antikvariska råd inför renovering 
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Generella råd och rekommendationer 
Grunden vid byggnadsvård och varsam renovering är att utgå från den aktuella 
byggnadens särart; dess ålder, karaktärsdrag och värden. Det handlar om att bara 
göra det nödvändigaste, och att behålla så mycket som möjligt av gamla materialet 
istället för att riva och byta till nytt. Det man tillför bör få samma dimensioner som 
det befintliga materialet. Material och metoder bör generellt vara traditionella, väl 
beprövade och alltid anpassade till huset och dess förutsättningar. Åtgärderna man 
genomför bör dokumenteras noggrant inför framtiden, och i så hög grad det går göras 
reversibla. Konsulter och hantverkare som arbetar med renoveringarna bör ha 
kunskap och erfarenhet av arbete i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Med dessa 
principer sparar man pengar långsiktigt, skonar miljön och säkerställer att husens 
tekniska skick och kulturhistoriska värden vidmakthålls. 
 
Nedan följer antikvariska råd för vid ombyggnad, renovering och underhåll av de 
aktuella fastigheternas olika byggnadsdelar i fasaderna. Råden kan användas 
som underlag vid upphandlingar av renoveringar, liksom projekteringar och 
arbetsbeskrivningar i samband med dessa. 

Yttertak av tegelpannor 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad 
 
Husen på Bruksgatan 1-3 samt 9-11 bevarar en traditionell tegeltäckning, även om 
dagens pannor i huvudsak härstammar från ombyggnader på 1980-talet. Taken bör 
även fortsättningsvis vara täckta med tegel. Möjligen, men ej sannolikt, kan åter-
använt, äldre tegel förekomma, vilket i så fall särskilt bör värnas vid omläggning. Byte 
av takmaterial, till t.ex. plåt eller betongpannor, bör undvikas. 
 
Renovering och underhåll 
 
Vid renovering av tegeltaket inspekteras råspont och takstomme (taktron). Delar med 
synliga fuktskador och/eller biologisk påväxt byts mot likvärdiga. Råspont komplet-
teras och papptäckning byts mot ny enligt anvisningar i HusAMA. Om en annan typ 
av underliggande (äldre) konstruktion påträffas vid inspektion ska renoveringens 
utförande anpassas efter denna och bevaras i den mån det är möjligt. 
 
Bef tegelpannor demonteras försiktigt, sparas och återläggs på bef/kompletterad läkt. 
Äldre pannor ska generellt återläggas/samlas mot gatusida, medan nya pannor om så 
krävs kan medges mot gårdssida. Nya pannor bör vara så lika det gamla som möjligt, 
d v s samma kupantal, vara av lertegel och ha snarlik kulör/schattering.  

Yttertak av plåt 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad  
 
Bruksgatan 5 har en tidstypisk, ursprunglig täckning av aluzinkplåt (1984). Den bör  
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värnas och vid eventuell framtida omläggning göras om på samma sätt. 
 
Bruksgatan 7 och Södra Storgatan 6 har slätt plåttak i bandtäckning, Södra Stor-
gatan 8 profilerad plåt. Det har inte helt kunnat beläggas, hur takens ursprungliga 
taktäckningar sett ut. Plåttak lades från 1850-talet vanligen i skivtäckning medan 
bandtäckning (utan tvärfalsar) inte började användas förrän runt 1900-talets mitt. 
Vid hel, framtida omläggning bör, där så är lämpligt, eftersträvas en återgång till 
traditionell/äldre taktäckningsmetod anpassad till husets ålder. Med fördel kan man 
välja s.k. kulturplåt, en prepatinerad tunnplåt anpassad för platsmålning. Redogör 
med sakkunnig. Särskilt viktigt är att på sikt utbyta den, för byggnaden främmande, 
profilerade takplåten på Södra Storgatan 8.  
 
Renovering och underhåll  
 
Inför underhåll av plåttak bör ytskiktet/underlaget inspekteras och mekaniska skador 
i falsar och lödfogar identifieras. Finns tecken på synliga skador, såsom rostskador, 
hål eller otätheter, bör underliggande tätskikt och underlagstak av råspont eller  
plywood kontrolleras, allra minst vid området för skadan.  Om en annan typ av 
underliggande (äldre) konstruktion påträffas vid inspektion ska renoveringens 
utförande anpassas efter denna och bevaras i den mån det är möjligt. 
 
Lagningar av plåttaket utförs av fackman genom tätning av falsar, utbyte av skadade 
delar av konstruktionen, tätskiktet samt plåtpartiet, alt byts hela våder. Ny plåt ska 
generellt vara av samma typ som befintlig taktäckning.  
 
När plåttak ska bättringsmålas/nya plåtdelar ska målas bör målerifirma med 
erfarenhet av plåtmålning i kulturhistorisk miljö kontaktas för rådgivning. Under-
hållet behöver anpassas utifrån hur gammal plåten är och vad den har målats med 
tidigare. Aluzinkplåttak bör ej målas. Fabrikslackerad plåt och äldre tak av galvad 
eller förzinkad plåt kan vanligen ommålas med oljebaserad täckfärg anpassad för 
kulturhistoriska objekt. Traditionell mönja som rostskydd ska användas restriktivt 
och bedöms inte aktuellt i dessa fastigheter, istället kan moderna rostskyddsfärger 
som kan toppstrykas med oljebaserad färg nyttjas.  

Takavvattning/taksäkerhet/övriga plåtkompletteringar 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad  
Samtliga byggnader har idag moderna takavvattningssystem i lackerad plåt med 
utvändiga hängrännor, koniska rörböjar och stuprör med falsarna vända från fasad. 
Vid större renoveringar av takavvattningssystemet bör strävas efter återgång till ett 
mer traditionellt system med delar av galvaniserad zinkplåt som målas med oljefärg. 
Vinklar bör vara skarpa, nätta hängrännor resp ståndrännor/fotrännor användas och 
stuprörsfalsar placeras inåt fasad. Rännkrokar bör vara släta och utan konsoler. 
Stuprör bör placeras vid hushörn och intill vertikala element i fasaderna. 
 
Taksäkerheten ses över regelbundet och kompletteras vid behov. Ev åtgärder ska  
förhålla sig till rådande regelverk och branschregler, men också utföras med husens 
karaktärsdrag i åtanke. Det innebär, att samma krav på taksäkerhet normalt ska 
uppfyllas vid ombyggnad som nybyggnad, men att avsteg får göras med hänsyn till 
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ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar så länge personsäkerheten 
inte riskeras. I syfte att skydda byggnadens kulturvärden kan en annan säkerhets-
nivå väljas och godkännas genom riskbedömning i samband med bygglovsgivning. 
 
Takskyddsanordningar behövs inte om taket enbart kräver tillsyn (exempelvis 
kontroll av hängrännor och stuprör) och om denna tillsyn kan skötas från mark. Om 
fast arbetsställe, t.ex. skorstenar och ventilationshuvar, inte finns krävs inga 
anpassade takskyddsanordningar för detta. 
 
Bland de hus som är aktuella i denna rapport, är det viktigast, att 1800-talshusen (och 
replikan från 1983) längs Bruksgatan skonas från iögonfallande taksäkerhets-
anordningar. De har låg fasadhöjd och branta tak, vilket gör att alla förändringar av 
takytorna blir påtagliga från gatuplanet, och att husens historiska karaktär därmed 
riskerar att förvanskas av främmande tillägg. Avsteg från gällande säkerhetsnivå bör 
här således kunna motiveras utifrån byggnadernas kulturvärden. T.ex. kan man, om 
en takstege krävs, istället utreda möjligheten till mindre iögonfallande separata tak-
steg i tegelkulören som hängs på bärläkten, och sätta dessa på gårdssidans takfall. 
Även möjligheten att ersätta stegar och nockbryggor med fästöglor kan utredas. 
 
Uppstigningsluckor kan anpassas till den historiska arkitekturen, genom att de ut-
formas av plåt i liv med takfallen och placeras mot gårdssidan. Plåt bör vara lika övrig 
plåt på taket och behandlas på samma sätt. Luckor bör alltid placeras så nära 
arbetsstället som möjligt så att bryggor på taken undviks. Ev ventilationshuvar bör 
också kläs in i plåt och placeras så nära taknock som möjligt.  
 
Skyddsanordningar mot is och snö ska ordnas vid husens entréer om det finns risk 
för personskador till följd av fallande is och snö. Snörasskydd ska sitta nära takfot för 
bästa funktion, samtidigt som en placering något högre upp på takfallet mildrar dess 
visuella påverkan från gatan. Ett möjligt alternativ till snörasskydd kan vara att förse 
stuprör och hängrännor med värmekablar som förhindrar isbildning.  
 
Renovering och underhåll  
 
Taksäkerhet och avvattningssystem kompletteras vid behov för att säkerställa full 
funktionalitet och att gällande krav uppfylls.  
 
Söndriga och/eller buckliga delar byts mot nya lika bef plåt. Övriga plåtkomplet-
teringar lagas alt bockas rätt vid upptäckt av brister som kan leda till fuktskador.  

Tegelfasader 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad 
 
Fasader som idag har exponerat tegel (Bruksgatan 7, Södra Storgatan 6) bör värnas. 
De ska inte putsas och murverkets detaljrikedom bör vidmakthållas.  
 
Renovering och underhåll 
 
Renovering av tegelfasader innebär framför allt att hålla ytorna rena genom varsam 
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tvättning och borstning, så att de inte utsätts för biologisk påväxt. Gör så lite som  
möjligt, så att murverkets patina kan bibehållas.  
 
Om fasaden utsätts för mycket fukt, regn eller genom kapillär fuktvandring från  
mark, kan fogarna lakas ur och teglet frysa sönder eller vittra. Kraftigt vittrade stenar 
kan huggas ur från murverket och ersättas med så lika stenar som möjligt, med fördel 
återbrukat tegel av samma ålder och kulör som murverket i övrigt.  
 
Urfallna och skadade fogar kompletteras successivt. När fogarna renoveras, kratsas 
löst fogbruk loss till fast djup (ca 20-25 mm) och nytt bruk appliceras med fogslev. 
Innan omfogning påbörjas bör befintlig brukssammansättning analyseras. Generellt 
bör samma bruk som ursprungligt användas, och inte hårdare än underlaget. Bruk är 
generellt rent kalkbruk eller kalkrikt bruk på byggnader uppförda innan 1950, medan 
yngre hus brukar ha huvudsakligen cementbaserade bruk. Lagningsbruket bör 
prepatineras till lika befintliga anslutande fogar. Väggen bör skyddas mot solljus 
efteråt och fasaden eftervattnas med kalkvatten.  
 
Äldre tegelfasader, som vanligen är utförda som massivmurar, är generellt sätt 
mycket tåliga varför beslut om åtgärder bör tas noggrant. Omfogningar av hela 
fasader kan vara motiverade men bör utföras restriktivt, då de kan leda till visuella 
förändringar som skadar byggnadens patina och uttryck. Moderna, klamrade fasader 
kräver större uppsikt och tätare renoveringar, då de bärande klamrorna kan vara 
uttjänta med risk för fasadras och/eller att vatten tränger in bakom skalmuren.   

Puts- och stenfasader 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad 
 
Flera av husen uppvisar en stor rikedom av putsade detaljer i form av gesimser, 
omfattningar och andra listverk, vanligen i ljusare kulörer än fasadbotten. Listverken 
skänker bl.a. fasaderna sin viktiga horisontalitet och tydliga indelning mellan botten- 
och övervåningar. Samtliga listverk bör värnas, och där de saknas helst återställas i 
samråd med sakkunnig, t.ex. gördelgesimsen på Bruksgatan 3. 
 
Vid omputsningar rekommenderas särskild utredning i samråd med murare och 
sakkunnig, för att utreda möjligheten till traditionella, kalkbaserade behandlingar 
avseende puts och färg, detta för att uppnå en bättre helhetsverkan. Sockelvåningen 
på Bruksgatan 1 är särskilt avvikande från traditionen med sin knottriga, genom-
färgade och starkt vidhäftande sprutputs. De putsade fasaderna på Bruksgatan 9-11 
och Södra Storgatan 8 är bättre behandlade, och putsen utgör där en väsentlig del för 
byggnadernas klassicistiska uttryck. 
 
Vid framtida renoveringar där omfärgning av fasaderna planeras, rekommenderas 
justering av färgsättningen med utgångspunkt i såväl det befintliga stadslandskapet 
som de ursprungliga och tidstypiska kulörerna, i den mån de är kända.  
 
Renovering och underhåll 
 
De vanligaste skadorna på putsade fasader är sprickor och putsbortfall. Sprickor 
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uppstår p.g.a. sättningar i vägg eller grund, medan putsbortfall vanligen beror på 
fuktproblem. Vidare kan finnas problem med biologisk påväxt och klotter. Klottret 
kan oftast målas över med tjock färg, varpå färgskiktet inkl. klottret kan slipas bort 
och nytt färgskikt påföras. Högtryckstvättning ska alltid undvikas på fasader med 
svag, kalkhaltig puts.  
 
Putsskador bör lagas med samma putskvalitet som den underliggande, eller 
åtminstone inte hårdare och tätare puts än underlaget. Laga putsen endast där det 
behövs. Innan omputsning påbörjas bör befintlig putssammansättning analyseras. 
Knacka ner lös puts och bom, tvätta bort damm och putsrester med vatten, för-
vattna, slå på grundningsbruk. Förvattna och utstocka med erforderligt antal påslag. 
Målning efter att putsen hårdnat med färg som tillåter fuktvandring.  
 
Avfärgning av puts bör som utgångspunkt göras med samma färg som befintlig. 
Moderna, täta färger som inte tillåter fuktvandring bör dock inte användas.  
När fasader tillhörande Bruksgatan 1 ska rengöras inför målning ska färgskitet på 
tegelfasad skrapas, inte blästras. 
 
Naturstensdetaljer bör åtgärdas av stenkonservator, bl.a. kan vittrade partier 
konsolideras och stenlimmas, och avskavda delar lagas/kompletteras vid behov.  

Fönster, fasadpartier och dörrar av trä 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad 
 
Sedan husens uppförande har bottenvåningarna utsatts för stora förändringar, 
framför allt genom att de ursprungliga fönsteröppningarna förstorats och gjorts om 
till skyltfönster. Däremot har mellanvåningarna i de flesta fall behållit mer av sin 
ursprunglighet, med antingen bevarade träfönster eller sekundärt insatta fönster med 
traditionellt utseende. Ur ett antikvariskt perspektiv är det viktigt, att värna alla 
kvarvarande fönster av trä. Nya håltagningar i gatufasader bör medges mycket 
restriktivt, och bottenvåningens stora fönsterpartier utformas så att de i störst 
möjliga mån harmonierar med de övre våningarnas mindre rutor. Ersättningsfönster 
bör utföras så lika de befintliga (ursprungliga) som möjligt avseende placering, glas, 
karm- och bågdimensioner, beslagning/plåtar, kulör och färgtyp. 
 
Befintliga fasadpartier av trä bör i huvudsak bevaras, undantaget ytterdörrar till 
Bruksgatan 1, 3 och Södra Storgatan 8 (gavelentrén) som på sikt med fördel ersätts 
med nya trädörrar i traditionellt ramverksutförande. 
 
Flera av takytorna genombryts av sekundära takfönster, sedan vindarna tagits i bruk 
för bl.a. bostadsändamål. Ytterligare tillägg bör göras restriktivt, i synnerhet mot 
gatusidan, och med takfönster lika befintliga som placeras i liv med takfallen. Kupor 
och fönster bör vara små och diskreta som möjligt, och en prövning göras ur 
stadsbildssynpunkt i varje enskilt fall. 
 
Renovering och underhåll  
 
För att kunna fastslå renoveringsbehovet bör bef fönster, fasadpartier och dörrar 
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besiktigas av fönsterhantverkare (glasmästare, snickare, målare) och sakkunnig. 
Renoveringsbehovet beror på i vilket skick virket är, hur åldrat det gamla målnings-
skiktet är, hur väl arbetet utförts och vilken färg som använts vid ommålningar. 
Målnings- och kittningsbehovet kan variera över fönstren och dess delar. 
 
Rötskadat och/eller undermåligt virke bör bytas ut mot lagningsvirke av furu, som 
har samma kvalitet som befintligt och årsringarna i samma riktning. Rötskador 
förekommer oftast i båg-, blad- och karmbottenstycken, glasningslister, droppnäsor 
och spröjsar, d.v.s. de delar som är mest utsatta för vatten. Vid stora skador kan hel 
karm-/båg/-bladsida eller spröjs behöva utskiftas. Ny del bör vara lika befintlig och 
tillverkas efter mallning av den gamla profilen. Dörrar som slagit sig riktas genom 
ilagning med nytt virke lika bef. 
 
Söndriga, urfallna och uttorkade fönsterfogar kratsas ur och ev. hälso- och/eller 
miljöfarliga material rivs/ saneras. 1800-talshusen får nya bruksfogar av hydrauliskt 
kalkbruk. Bef drevning görs om vid behov, traditionellt med lindrev (om det är lin-
drev nu) eller med glasullsremsor. Vid behov ny bottningslist/fogmassa mot insidan.  
 
Löst sittande färg avlägsnas genom skrapning. Om målningsskiktet är mycket tjockt, 
fönstret/fasadpartiet/dörren är målat med annan färg än oljefärg (ex latexfärg), eller 
stora snickerireparationer behöver utföras, bör fönster skrapas ner till trärena. Löst 
sittande kitt avlägsnas med stämjärn alt kittlampa.  
 
Målade ytor tvättas t.ex. med ammoniaklösning. Grundning, mellan- och slut-
strykning, antalet strykningar anpassas till underlagets kondition. Linoljefärg, typ 
Allbäcks, Engwall& Claessons eller Ottossons, bör i första hand användas vid om-
målning av 1800-talshusen. Färgen ska målas tunt och i flera skikt med rund eller 
oval pensel. Alkydoljefärg kan i vissa fall vara ett alternativ när dess egenskaper 
efterfrågas, rådgör med antikvarie/sakkunnig kulturvärden och målarmästare. 
Målning bör utföras under varma, torra väderförhållanden (> 10 grader). Direkt 
solljus bör undvikas på de ytor som ska målas. 
 
Träpartier, ex dörrar, som ska oljas bör underhållas med oljebaserad fernissa ex le 
Tinkinois, moderna plastbaserade lacker bör undvikas. Oljade ytor bör synas varje år 
och oljas vid behov, så att de inte torkar ut och grånar. Vid nymålning/ komplet-
tering av ekådring bör denna utföras av särskilt kunnig målare, så att kulör, trä-
struktur etc bevaras och framstår så autentisk som möjligt. Vanligen utgår man från 
en täckande grundfärg, och bygger upp strukturen därpå med lasyrer som bearbetas 
med olika penslar och verktyg beroende på önskat resultat.   
 
Fönsterglasen bör ses över utifrån de skalskydds-, energi-, brand- akustiska- och 
antikvariska krav som ställs. Utgångspunkten bör alltid vara att byta så få glas som 
möjligt. Det är särskilt viktigt att behålla ytterrutorna, i synnerhet om dessa inne-
håller original-glas/kulturglas, då ett byte av dessa påtagligt påverkar upplevelsen av 
huset och ljusföringen genom fönstren.  
 
En ofta rekommenderad åtgärd för att spara energi är att byta inre glasen mot LE-
glas, och/eller komplettera med solskyddsfilm på insida yttre glas. Om fönstren inte 
är kopplade utan har enkla bågar kan de kompletteras med innerbågar, eller en extra 
tillsatsruta satt på innerbågen, för att öka fönstrens energiprestanda. Flera företag 
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erbjuder sådana lösningar, ex Grundel.  Nya tätningslister bör monteras mellan 
fönsterkarmar och -bågar. Denna åtgärd kan även förbättra bullerskyddet. Slitna 
kittfalsar omkittas, i första hand med traditionellt oljebaserat kitt. Laseal kan vara ett 
alternativ när dess egenskaper efterfrågas, rådgör med antikvarie/sakkunnig kultur-
värden och målarmästare. 
 
Beslag bör justeras där fönster och dörrar kärvar vid öppning och stängning. Dörr-
stängare justeras och lås smörjs. Vid behov förstärkning av gångjärn. Beslag bör 
demonteras innan renovering, rengöras från rost och färg, rostskyddas och målas. 
Beslagning bör kompletteras där sådan saknas mot lika ursprunglig.  
 
Befintliga fönsterbleck bör bevaras så långt det är möjligt. Bleck tvättas, avslipas, 
rostskyddas och målas. Buckliga/deformerade fönsterbleck bör bytas mot nya lika 
befintliga i stålplåt. Vid stora avvikelser mot krav enligt HusAMA bör nya bleck 
tillverkas, lika befintliga men med erforderligt språng. Fönsterbleckens infästning bör 
kontrolleras, så att de skruvas i spikkant med fönsterblecksskruv och tätas bakom 
kanten. Infästning med kontinuerligt fästbleck. Fönsterblecksgavlarna bör fällas in i 
murverkets liggfog.  

Fasadpartier och dörrar av aluminium 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad 
 
Fint utförda metallpartier på Bruksgatan 7 och Södra Storgatan 8 bör bevaras av 
antikvariska skäl, även om det sistnämnda byggs upp av såväl originaldelar som 
sekundära kompletteringar man sannolikt delvis kan bygga om vid renovering. Även 
metallpartierna på Bruksgatan 5 passar in i den postmoderna arkitekturen. Skylt- och 
entréfönster av metall (ej entréparti mot trapphus) kan på sikt bytas mot nättare parti 
efter äldre förlaga. 
 
Övriga sekundärt insatta aluminiumpartier bedöms mer främmande för husen och 
föreslås på sikt, när partiernas livslängd är förbrukad, utbytas mot nya entrépartier i 
trä av kulturhistoriska skäl. I första hand rekommenderas att byta ut aluminium-
partierna på Bruksgatan 1 och Södra Storgatan 6 mot nya träpartier, utformade med 
utgångspunkt i historiska förlagor. Redogör med sakkunnig.  
 
Renovering och underhåll  
 
Aluminiumpartier är svåra att underhålla och måla. Möjligen kan trasiga delar i sin  
helhet utskiftas mot nya, ifall det finns reservdelar till de aktuella partierna kvar på 
marknaden. Redogör med partileverantör.  
 
Kontrollera att glasningsgummin har täta anslutningar i hörnen, att ev dränerings-hål 
inte är tilltäppta och att tätningar är hela. Ev punkterade isolerkassetter byts ut. 
Beslag justeras där dörrar kärvar vid öppning och stängning. Dörrstängare justeras 
och lås smörjs. Vid behov förstärkning av gångjärn. 
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Smide 
 
Antikvariska råd vid ombyggnad 
 
Befintliga smidesdetaljer, såsom utsirade räcken, konsoler, bjälklagsbalkar och 
dörrbeslag, bör värnas som viktiga delar av husens karaktär och konstruktion. Där 
smidesdetaljer gått förlorade, såsom vindflöjeln på Bruksgatan 7, kan de på sikt 
återställas för en ökad detaljrikedom.  
 
Renovering och underhåll 
 
Rostigt smide och gjutjärn rengörs och borstas med stålborste så att all ytrost av-
lägsnas. Mönja som rostskydd ska användas restriktivt av hälsoskäl och bedöms inte 
aktuellt i dessa fastigheter, istället kan moderna rostskyddsfärger som toppstryks 
med oljebaserad färg nyttjas. Metallfärg, ev med kombinerat rostskydd, kan i vissa 
fall vara ett alternativ när dess egenskaper efterfrågas, rådgör med sakkunnig och 
målarmästare. Vid ommåling ska ev. brandskyddskrav beaktas. 

Skyltning 
 
Skyltning ska följa stadens allmänna riktlinjer för placering och utformning av  
skyltar, se https://helsingborg.se/bo-bygga-och-miljo/bygga-nytt-bygga-om-bygga-
till/bygglov-och-anmalan/lagar-och-planer/riktlinjer/riktlinjer-skyltar/placering-och-
utformning-av-skyltar/. Det innebär bl.a., att skyltarna ska anpassas till byggnadernas 
linjer, infästas i ytor som enkelt kan lagas, t.ex. i fogar, och att ev elanslutningar bör 
göras dolda (putsas in eller målas i fasadens kulör). 
 
Skyltar som idag påtagligt avviker från den historiska karaktären, t.ex. på Bruks-
gatan 1 och Södra Storgatan 8, bör på sikt ersättas med bättre anpassade skyltar, t.ex. 
med utskurna bokstäver eller flaggskyltar i smide, efter skyltlovsprövning. Ta upp 
dialogen med näringsidkarna/hyresgästerna. Enkla, moderna material såsom plast 
och inifrån belysta lådskyltar, där hela skyltytan lyser, bör speciellt undvikas. 
Skyltning på skyltfönster bör undvikas, och skyltning inifrån dessa så öppen som 
möjligt; t.ex. bör täta folieringar ej nyttjas.   
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Checklistor 
För utförandebeskrivning av åtgärdsförslag se kap 2, Antikvariska råd inför renovering. 
För en sammanfattning av de viktigaste föreslagna åtgärderna, se Ritningsbilaga. 

Södra Kyrkogatan 10/ Bruksgatan 1 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak  
(tegelpannor) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/råspont och 
papp, skador (mekaniska 
skador, fuktfläckar, biologisk 
påväxt), Kontroll av ev tegel‐
pannor som är trasiga/är ur 
läge, ev biologisk påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Renovering av tak (omläggning 
pannor, komplettering trä‐
delar, ny papp). Lagning av 
nockplåt, kompletteras med 
nocktegel, ränndal komplet‐
teras med tegelpannor.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar.  
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år, därefter under‐
hållsintervall ca 40 år (taket 
lades sannolikt om 1983) 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Kontroll 
av anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor. 
Takfotsventilering (nät) ses 
över, kompletteras vid behov. 
 
Översyn taksäkerhet 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Takavvattning av aluminium 
byts mot traditionell i galvad 
zinkplåt.  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år.  
 
 
Föreslås utföras i samband 
med takrenovering, därefter 
underhållsintervall ca 40 år. 
 

Fasad  
(målat tegel, puts) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation av 
omfattning sprickbildning i 
murar, ev förekomst av vittrat 
tegel, urfallna/söndriga fogar, 
färg‐ och putbortfall, biologisk 
påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
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Bef sockelputs (knottrig, 
genomfärgad sprutputs) 
rives/byggs upp med ny puts, 
alternativt överputsas med 
traditionell puts, lämplig 
metod och putstyp utreds av 
fasadkonsult i samråd med 
sakkunnig. Vid omputsning 
fälls tomrör för el in i fasad.  
Avfärgning, ny kulör i enlighet 
med framtaget färgprogram. 
 
Fönsterfogar bör ersättas med 
traditionell bruksfog. Bef fogar 
är ojämna, korrigeras/målas. 
 
Ilagning/utbyte av skadat och 
vittrat tegel i takfotsgesims 
 
Möjligheten att återställa ursp. 
sannolikt oputsad tegelfasad 
ska undersökas. (Övre plan) 
 

Inom 1‐5 år i samband med  
planerad putskomplettering/  
ommålning av fasaden, där‐ 
efter underhållsintervall a 20 
år. 
 
 
 
 
 
 
 
Föreslås göras i samband med 
ommålning. 
 
 
På sikt 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden.  

Fönster och dörrar av trä  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
fönsterbåge/dörrblad, mellan 
bågar. Kontroll av glas, kitt och 
ev färgbortfall. Kontroll av ev. 
rötskador i framförallt karm‐, 
båg‐ och dörrbladbottnar. 
Funktionskontroll av gångjärn, 
övriga beslag och ev rost‐
angrepp. Kontroll av ev 
kondens mellan rutor. Kontroll 
av bleck/ avtäckningar m a p 
täthet, infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Ommålning av fönster och 
dörrar 
 
 
 
Fönsterbleck i aluminium kan 
bytas mot bleck i stålplåt, 
penselmålas. 
 
Tröskelplåt under dörr mot  
Bruksgatan byts ut mot ny  
tröskel i lackat hårdträ (ek). 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 5‐10 år.  
 
Föreslås göras i samband med 
fönsterrenovering. 
 
 
Inom 1‐5 år (om bef dörr ej 
byts ut) 
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Byte av bef dörr mot Bruks‐
gatan till ny pardörr av ram‐ 
verkstyp 
 

Föreslås utföras i samband 
med utbyte av aluminium‐
partier. Målning, underhålls‐
intervall ca 5‐10 år. 
 

Fasadpartier och dörrar av 
aluminium 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
dörrblad. Kontroll av glas och 
glasningsgummin. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rostangrepp. 
Kontroll av bleck, lister och 
tätningsbeslag m a p täthet, 
infästning, bucklighet. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Dörrar och partier i aluminium 
byts till dörrar och partier i 
profilerat trä. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbyte bör prioriteras, då 
dörrar/partier inte överens‐
stämmer med byggnadens 
historiska karaktär. Vid 
nymålning kulör enl. färg‐
program, därefter underhålls‐
intervall ca 5‐10 år. 
 

Smide   Kontinuerlig skötsel: 
Grind: Kontroll av rostangrepp, 
ev färgbortfall, infästningar. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 

Skyltning  Kontinuerlig kontroll: 
Skyltning ska följa stadens 
riktlinjer för placering och 
utformning av skyltar.  

 
Kontroll 1 ggr/år. Se generella 
anvisningar. 
 
  

Övrigt 
 

Specifikt åtgärdsbehov: 
Trappa mot Södra Kyrkogatan: 
Övre trappsteg i tegel byts till 
kalksten (ca 40mm) lika undre. 
Trappa i hörn Södra Kyrko‐
gatan/ Bruksgatan:  
Terrazzosten ilagas alt byts 
mot röd kalksten lika befintlig. 
Trappa mot Bruksgatan: 
Plansteg byts till steg i röd 
kalksten lika bef intilliggande.  
 
Översyn av ventilationen bör  
göras. Behov av spaltventiler/  
fasadgaller utreds. 

 
På sikt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömning görs av besikt‐
ningsman vid OVK vart 3 alt 
6:e år beroende på 
ventilationstyp. 
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Bruksgatan 3 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak  
(tegelpannor) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/råspont och 
papp, skador (mekaniska 
skador, fuktfläckar, biologisk 
påväxt), Kontroll av ev tegel‐
pannor som är trasiga/är ur 
läge, ev biologisk påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Renovering av tak (omläggning 
pannor, komplettering trä‐
delar, ny papp). 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar.  
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år, därefter under‐
hållsintervall ca 40 år (taket 
lades sannolikt om 1983) 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Kontroll 
av anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor. 
Takfotsventilering (nät) ses 
över, kompletteras vid behov. 
 
Översyn taksäkerhet 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Takavvattning av aluminium 
byts mot traditionell i galvad 
zinkplåt.  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år.  
 
 
Föreslås utföras i samband 
med takrenovering, därefter 
underhållsintervall ca 40 år. 
 

Fasad  
(puts) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation av 
omfattning sprickbildning i 
murar, puts‐ och färgbortfall, 
biologisk påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Avfärgning, ny kulör i enlighet 
med framtaget färgprogram 
Sprickor, flagnad puts och hål 
från infästningar från f.d. 
markiser bör lagas. Tomrör för 
elkablar kan fällas in i puts.  
 
Ojämna fönsterfogar ersätts 
med bruksfog. 
 
Profilerad gördelgesims kan 
rekonstrueras. 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 20 år. 
 
 
 
Föreslås göras i samband med 
ommålning. 
 
Föreslås göras i samband med 
ommålning. 
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Fönster av trä  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn.  
mot fasad, mellan karm och 
båge, mellan bågar. Kontroll av 
glas, kitt och ev färgbortfall. 
Kontroll av ev. rötskador i 
framförallt karm‐ och båg‐
bottnar. Funktionskontroll av 
gångjärn, övriga beslag och ev 
rostangrepp. Smörjning av 
beslag vid behov. Kontroll av 
ev kondens mellan rutor. 
Kontroll av bleck/ avtäckningar 
m a p täthet, infästning, färg‐
bortfall, sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Ommålning av fönster 
 
 
 
 
Fönsterbleck i aluminium kan 
bytas mot bleck i stålplåt, 
penselmålas. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år, i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 5‐10 år. 
 
Föreslås göras i samband med 
fönsterrenovering 
 
 

Fasadpartier och dörrar av 
aluminium 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
dörrblad. Kontroll av glas och 
glasningsgummin. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rostangrepp. 
Kontroll av bleck, lister och 
tätningsbeslag m a p täthet, 
infästning, bucklighet. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Dörrar och partier i aluminium 
byts till dörrar och partier i 
profilerat trä. Bef trädörr byts 
mot ny pardörr av ramverks‐
typ, fri bredd i gångdörr 
anpassas till brandkrav. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbyten bör prioriteras, då 
dörrar/partier inte överens‐
stämmer med byggnadens 
historiska karaktär. Vid 
nymålning kulör enl. färg‐
program, därefter underhålls‐
intervall ca 5‐10 år. 
 

Skyltning  Kontinuerlig kontroll: 
Skyltning ska följa stadens  
riktlinjer för placering och 
utformning av skyltar.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. Se generella 
anvisningar. 
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Övrigt   Specifikt åtgärdsbehov: 
Hålrum mellan plan och sätt‐ 
steg i granittrappa tätas.  

 
 

Bruksgatan 5 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak 
(aluzinkplåt) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/ underlags‐
täckning, färgbortfall, skador, 
anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor.
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. Under‐
hållsintervall ca 40 år. 
 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Takfots‐
ventilering (nät) ses över, 
kompletteras vid behov 
 
Översyn taksäkerhet 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år.  
 

Fasad 
(tegel, målat tegel) 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation av 
omfattning sprickbildning i 
murar, ev förekomst av vittrat 
tegel, urfallna/söndriga fogar, 
färgbortfall, biologisk påväxt. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Avfärgning, ny kulör i enlighet  
med framtaget färgprogram 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 20 år.  
 

Fönster och fönsterpartier av 
trä 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
fönsterbåge/dörrblad, mellan 
bågar. Kontroll av glas, kitt och 
ev färgbortfall. Kontroll av ev. 
rötskador i framförallt karm‐, 
båg‐ och dörrbladbottnar. 
Funktionskontroll av gångjärn, 
övriga beslag och ev rost‐
angrepp. Kontroll av ev 
kondens mellan rutor. Kontroll 
av bleck/ avtäckningar m a p 
täthet, infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
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Specifikt åtgärdsbehov: 
Ommålning av fönster och 
fönsterpartier 
 

 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av  
fasaden, därefter underhålls‐ 
intervall ca 5‐10 år. 
 

Fasadpartier och dörrar av 
aluminium 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
dörrblad. Kontroll av glas och 
glasningsgummin. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rostangrepp. 
Kontroll av bleck, lister och 
tätningsbeslag m a p täthet, 
infästning, bucklighet. 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 

Smide   Kontinuerlig skötsel: 
Grind: Kontroll av rostangrepp, 
ev färgbortfall, infästningar. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 

Skyltning  Kontinuerlig kontroll: 
Skyltning ska följa stadens 
riktlinjer för placering och 
utformning av skyltar.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. Se generella 
anvisningar. 
 

Övrigt  Specifikt åtgärdsbehov: 
Skadade polykarbonatrutor 
och brädor på balkongfronter 
byts ut mot nya, brädor målas. 

 
Skadade rutor bör bytas  
omgående, därefter under‐
hållsintervall ca 40 år. Utbyte 
bräder vid ommålning fasad. 

Bruksgatan 7 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak 
(lackerad stålplåt) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/ underlags‐
täckning, färgbortfall, skador, 
anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. Under‐
hållsintervall ca 40 år. 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av  
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Takfots‐
ventilering (nät) ses över, 
kompletteras vid behov. 
 
Översyn taksäkerhet  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år. 
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Fasader 
(förblendertegel, natursten) 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation av
omfattning sprickbildning i  
murar, ev förekomst av vittrat 
tegel, urfallna/söndriga fogar, 
status solbänkar glaserat tegel. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Putslagning/ommålning av  
blinderingar ovan fönster 
 
 
Foglagning/fogkomplettering 
med bruk lika befintligt 
 
Formsten som fallit bort 
kompletteras lika befintligt.  
 
Naturstensplattor tvättas 
 

 
Kontroll 1ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar.  
 
 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning, därefter 
underhållsintervall ca 20:e år. 
 
5‐10 år, därefter successiv 
fogkomplettering vid behov 
 
På sikt 
 
 
Inom 1‐3 år, därefter vid 
behov 
 

Fönster av trä  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn.  
mot fasad, mellan karm och 
båge, mellan bågar. Kontroll av 
glas, kitt och ev färgbortfall. 
Kontroll av ev. rötskador i 
framförallt karm‐ och båg‐
bottnar. Funktionskontroll av 
gångjärn, övriga beslag och ev 
rostangrepp. Smörjning av 
beslag vid behov. Kontroll av 
ev kondens mellan rutor. 
Kontroll av solbänkar och 
avtäckningar m a p täthet, 
infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Ommålning av fönster 
 
 
 
 
Ilagning av rötskadade delar i  
karm‐ och bågstycken har  
gjorts på fel sätt med raka 
snitt, justeras 
 

 
Konditionsbesiktning av bef 
fönster snarast, därefter 
kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med 
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐ 
intervall ca 5‐10 år. 
 
I samband med fönster‐
renovering 
. 
 

Fasadpartier och dörrar av 
aluminium 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn.  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
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mot fasad, mellan karm och 
dörrblad. Kontroll av glas och 
glasningsgummin. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rostangrepp. 
Kontroll av bleck, lister och 
tätningsbeslag m a p täthet, 
infästning, bucklighet. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Tröskelplatta till aluminium‐
parti till portik bör bytas ut. 
 
Skylt‐ och entrépartier av 
metall (ej mot trapphus) byts 
mot nättare partier efter äldre 
förlaga. 
 

identifieras renovering enligt  
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år 
 
 
På sikt 

Smide  Specifikt åtgärdsbehov: 
Vindflöjel enl utförande på 
1897 års ritningar återställs 
 

 
På sikt 

Skyltning  Kontinuerlig kontroll: 
Skyltning ska följa stadens 
riktlinjer för placering och 
utformning av skyltar.  

 
Kontroll 1 ggr/år. Se generella 
anvisningar. 
 
 

Övrigt  Specifikt åtgärdsbehov: 
Spaltpanel i portik plockas ner. 
Nytt putsat innertak.  

 
På sikt 

Bruksgatan 9 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak  
(tegelpannor) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/råspont och 
papp, skador (mekaniska 
skador, fuktfläckar, biologisk 
påväxt), Kontroll av ev tegel‐
pannor som är trasiga/är ur  
läge, ev biologisk påväxt.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. Under‐
hållsintervall ca 40 år. 
 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp,  
kontroll av brunnar. Kontroll  
av anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor. 
Takfotsventilering (nät) ses 
över, kompletteras vid behov. 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar. 
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Översyn taksäkerhet 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Takavvattning av aluminium  
byts mot traditionell i galvad  
zinkplåt.  
 

Kontroll vart 5:e år 
 
 
Föreslås utföras i samband 
med takrenovering, därefter  
underhållsintervall ca 40 år. 

Fasad  
(puts) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation av 
omfattning sprickbildning i 
murar, puts‐ och färgbortfall,  
biologisk påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Spricka i gavel bör kontrolleras 
m a p ev pågående rörelse.  
 
Avfärgning, ny kulör i enlighet 
med framtaget färgprogram.  
Sprickor/hål från infästningar 
bör lagas. Tomrör för elkablar 
kan fällas in i puts.  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
Snarast 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 20 år.  
 
 

Fönster och dörrar av trä  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
fönsterbåge/dörrblad, mellan 
bågar. Kontroll av glas, kitt och 
ev färgbortfall. Kontroll av ev. 
rötskador i framförallt karm‐, 
båg‐ och dörrbladbottnar. 
Funktionskontroll av gångjärn, 
övriga beslag och ev rost‐
angrepp. Kontroll av ev 
kondens mellan rutor. Kontroll 
av bleck/ avtäckningar m a p 
täthet, infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Ommålning av fönster och  
dörrar 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av  
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 5‐10 år. 
 

Skyltning  Kontinuerlig kontroll: 
Skyltning ska följa stadens  
riktlinjer för placering och 
utformning av skyltar.  

 
Kontroll 1 ggr/år. Se generella 
anvisningar. 
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Bruksgatan 11 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak  
(tegelpannor) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/råspont och 
papp, skador (mekaniska 
skador, fuktfläckar, biologisk 
påväxt), Kontroll av ev tegel‐
pannor som är trasiga/är ur 
läge, ev biologisk påväxt.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. Under‐ 
hållsintervall ca 40 år. 
 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Kontroll 
av anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor. 
Takfotsventilering (nät) ses 
över, kompletteras vid behov. 
 
Översyn taksäkerhet 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Takavvattning av aluminium 
byts mot traditionell i galvad 
zinkplåt.  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år 
 
 
Föreslås utföras i samband 
med takrenovering, därefter 
underhållsintervall ca 40 år. 
 

Fasad  
(puts) 
 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation av 
omfattning sprickbildning i 
murar, puts‐ och färgbortfall, 
biologisk påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Avfärgning, ny kulör i enlighet 
med framtaget färgprogram.  
Sprickor och hål från infäst‐
ningar bör lagas. Tomrör för 
elkablar kan fällas in i puts.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering av 
fasad enligt generella 
anvisningar. 
 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall puts/färg ca 20 år  
 
 

Fönster, fönsterpartier och 
dörrar av trä 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn.  
mot fasad, mellan karm och 
fönsterbåge/dörrblad, mellan 
bågar. Kontroll av glas, kitt och 
ev färgbortfall. Kontroll av ev. 
rötskador i framförallt karm‐, 
båg‐ och dörrbladbottnar. 
Funktionskontroll av gångjärn, 
övriga beslag och ev rost‐
angrepp. Kontroll av ev 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem
 identifieras renovering av 
fönster enligt generella 
anvisningar. 
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kondens mellan rutor. Kontroll 
av bleck/ avtäckningar m a p 
täthet, infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Trasig fönsterruta byts ut 
 
Ommålning av fönster, 
fönsterpartier och dörrar 
 
 

 
 
 
 
 
 
Snarast 
 
Inom 1‐5 år i samband med  
planerad ommålning av 
fasaden, därefter underhålls‐
intervall ca 5‐10 år. 

Södra Storgatan 6 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak 
(plåt) 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/ underlags‐
täckning, färgbortfall, skador, 
anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Yttertak kan vara i behov av 
ommålning 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar 
 
 
 
Behov av ev ommålning klar‐
läggs snarast, därefter under‐
hållsintervall ca 20 år.  
 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
plåtkompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Kontroll 
av anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor 
Takfotsventilering (nät) ses 
över, kompletteras vid behov. 
 
Översyn taksäkerhet 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Takavvattning av aluminium 
byts mot traditionell i galvad  
zinkplåt.  
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år 
 
 
Föreslås utföras i samband  
med takrenovering, därefter  
underhållsintervall ca 40 år.  
 

Fasader  
(tegel, puts) 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation 
av omfattning sprickbildning i 
murar, ev förekomst av vittrat 
tegel, urfallna/söndriga fogar. 
På putsad sockel även kontroll 
av ev puts‐ och färgbortfall  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. Under‐
hållsintervall färg/puts 20 år. 
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och biologisk påväxt. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Tegelfasad inkl natursten bör  
tvättas. 
 
Foglagning/fogkomplettering 
med bruk lika befintligt 
Skadade formstenar som fyllts 
igen med bruk kompletteras 
med nya stenar. 
 
Dekormålning på intryckt 
överstycke mellan fönster och 
valvbåge som blekts renoveras
 
Solbänkar kan kompletteras 
med plåtbleck för att hindra 
utfällning från solbänk ner på 
tegelfasad. Bleck bör vara av 
stål, penselmålas. 
 
Brandgavel är utsatt och svår 
att komma åt (teglet kondition 
relativt okänd) 
 
Brukshål i tegel lagas och 
målas i kulör lika tegelsten. 
Risk för bakomliggande fukt 
från murverk bör uppmärk‐
sammas, även risk för frost‐
sprängningar om skador inte 
åtgärdas i tid. 
 
Delar med svartmålad puts i 
frisörsalongens portik om‐
putsas.  
 

 
 
 
Inom 1‐3 år, därefter vid 
behov.  
 
5‐10 år, därefter successiv 
fogkomplettering 
På sikt 
 
 
 
På sikt, ska åtgärdas av 
konservator 
 
 
Följs och åtgärdas om behov 
finns.  
 
 
 
 
Ses över snarast, ev åtgärder 
beroende på omfattning av ev 
skada. 
 
Beror på omfattning av skada  
  
 
 
 
 
 
 
5‐10 år, därefter underhålls‐
intervall ca 20 år 

Fönster, fönsterpartier och 
dörrar av trä 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
fönsterbåge/dörrblad, mellan 
bågar. Kontroll av glas, kitt och 
ev färgbortfall, torra träytor. 
Kontroll av ev. rötskador i 
framförallt karm‐, båg‐ och 
dörrbladbottnar. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rost‐angrepp. 
Kontroll av ev kondens mellan 
rutor. Kontroll av bleck/ 
avtäckningar m a p täthet, 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar.  
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infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Otätheter/drag ska särskilt 
observeras och åtgärdas 
(drevning, tätningslister). 
Översyn av glaspaket och ev 
komplettering med fritt 
monterade innerbågar alt 
tillsatsruta på bef. Yttre 
kulturglas ska bevaras. 
 
Målning av fönster, fönster‐
partier och dörrar 
 
 
 
 
Fast del i rundat glasparti in till 
nagelstudio som idag utgör 
skyltning plockas ner, ersätts 
med klarglas. 
  
 
Fönsterbleck i rostfri plåt som 
tillkommit till glaspartier på 
bottenvåning tas bort, ersätts 
av bleck i stålplåt, platsmålas. 
 
Entrédörr in till nagelstudio 
ådringsmålas lika övriga.  
Insatsdörr i huvudentré till 
café byts mot ny ramverks‐
dörr, lika dörrar in till frisör‐
salong. Dörr ådringsmålas. 
 
Byte av beslag och trycke till  
tidstypiskt utförande, gäller 
alla entrédörrar. 
 

 
 
 
 
Fönsterrenovering inom 1‐5år, 
i samarbete med sakkunnig 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med fönster‐
renovering, därefter 
underhållsintervall ca 5‐10 år. 
Originalkulör utreds i samband 
med fönsterrenovering.  
 
Åtgärd bör prioriteras, då 
nuvarande utförande inte 
överensstämmer med 
byggnadens historiska 
karaktär. 
 
Föreslås göras i samband med 
fönsterrenovering  
 
 
 
Åtgärder bör prioriteras, då 
nuvarande utförande inte 
överensstämmer med 
byggnadens historiska 
karaktär.  
 
 
På sikt 

Fasadpartier och dörrar av 
aluminium 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
dörrblad. Kontroll av glas och 
glasningsgummin. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rostangrepp. 
Kontroll av bleck, lister och 
tätningsbeslag m a p täthet, 
infästning, bucklighet. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
 identifieras renovering enligt  
generella anvisningar. 
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Specifikt åtgärdsbehov: 
Parti i aluminium byts till parti 
i profilerat trä som ådrings‐
målas, får tidstypisk  
beslagning.  
 

 
Utbyte bör prioriteras, då parti 
inte överensstämmer med 
byggnadens historiska 
karaktär. 

Smide  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av rostangrepp och ev 
färgbortfall. Kontroll av 
infästningar. Bärande järn‐
konstruktioner t.ex. konsoler 
till burspråket på hushörnet 
hålls under särskilt uppsyn.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Smidesgrind med gallerverk i 
plattstål framför entrédörr in 
till café renskrapas från ytrost, 
rostskyddas/målas. 
 
Fasadgaller byts ut mot 
gjutjärnsgaller i gammal stil 
med klöverbladsform, rost‐
skyddas och målas i kulör lika 
sockel/tegel. 
 
Pelare i gjutjärn målas om till 
en slät yta. Observera att 
brandskydd behöver tas i 
beaktning. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
Inom 1‐5 år. Viktigt att grind 
inte tas bort. 
 
 
 
Trasiga galler byts inom 1‐2 år, 
övriga på sikt.  
 
 
 
 
På sikt 

Skyltning  Kontinuerlig kontroll: 
Skyltning ska följa stadens  
riktlinjer för placering och 
utformning av skyltar.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Vit elkabel målas in i kulör lika 
tegel alt byts till svart variant. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. Se generella 
anvisningar. 
 
 
 
Vid tillfälle 

Övrigt  Kontinuerlig skötsel: 
Tätskikt balkong ses över, nytt 
tätskikt bör vara gjutasfalt.   
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Meanderbård i terrazzogolv i  
portik lagas. 
 
Hörnhus saknas sitt naturliga  
avslut då originalkupol inte  
längre pryder hörnan.  

 
Kontroll 1ggr/år, åtgärd vid 
behov. 
 
 
5‐10 år 
 
 
I nuläget ingen åtgärd. 
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Södra Storgatan 8 
 

Byggnadsdel/ Objekt  Kontroll av/ Åtgärd  Tidpunkt/ Intervall 

Yttertak 
(plåt) 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet/ underlags‐ 
täckning, färgbortfall, skador,  
anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Tak av profilerad plåt ersätts 
med plåttak i traditionell 
skivtäckning 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt  
generella anvisningar. Under‐
hållsintervall ca 40 år. 
 
 
Föreslås göras i samband med 
takrenovering 
 

Takavvattning/taksäkerhet/ 
putskompletteringar 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet, rensning av 
löv/mossa/grenar/skräp, 
kontroll av brunnar. Kontroll 
av anslutningar mellan tak och 
fasader, takfönster och ‐kupor 
Takfotsventilering (nät) ses 
över, kompletteras vid behov. 
 
Översyn taksäkerhet 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Takavvattning av aluminium 
byts mot traditionell i galvad 
zinkplåt. 
 
Bef buckligt stuprör mot 
Möllegränden bör bytas ut. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
Kontroll vart 5:e år 
 
 
Föreslås utföras i samband 
med takrenovering, därefter 
underhållsintervall ca 40 år.  
 
1‐5 år 

Fasad  
(puts) 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll och dokumentation 
av omfattning sprickbildning i 
murar, puts‐ och färgbortfall,  
biologisk påväxt.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Putsbortfall och sprickor i 
sockel åtgärdas.  
 
Tomrör för eldragningar kan 
med fördel läggas bakom puts. 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. Under‐
hållsintervall puts/färg ca 20  
år. 
 
1‐5 år 
 
 
Föreslås göras i samband med 
putsrenovering 
 

Fönster av trä  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn.  
mot fasad, mellan karm och 
båge, mellan bågar. Kontroll 
av glas, kitt och ev färgbortfall. 

 
Konditionsbesiktning av bef 
fönster snarast, därefter 
kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt  
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Kontroll av ev. rötskador i 
framförallt karm‐ och båg‐
bottnar. Funktionskontroll av 
gångjärn, övriga beslag och ev 
rostangrepp. Smörjning av 
beslag vid behov. Kontroll av 
ev kondens mellan rutor. 
Kontroll av bleck/ 
avtäckningar m a p täthet, 
infästning, färgbortfall, 
sprickor och ev skräp. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Fönster mot söder/väster 
(gårdssida) är i behov av 
renovering alt utbyte.   
 
 
Fönster är inte original. När 
livslängden för fönster är 
förbrukade bör de bytas mot 
fönster lika originalutseendet 
med smala karmar och bågar. 

generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fönsterrenovering inom 1‐5år, 
i samarbete med sakkunnig. 
Originalkulör utreds i samband 
med fönsterrenovering. 
 
Åtgärd kan göras på sikt eller 
tidigare om fönstrens funktion 
försämras. Originalkulör 
utreds i samband med 
fönsterrenovering. 
 

Fasadpartier och dörrar av 
trä/aluminium 

Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av täthet vid anslutn. 
mot fasad, mellan karm och 
dörrblad. Kontroll av glas, fäst‐
massor och glasningsgummin, 
ev färgbortfall, torra träytor. 
Kontroll av ev. rötskador i 
framförallt karm‐, båg‐ och 
dörrbladbottnar. Funktions‐
kontroll av gångjärn, övriga 
beslag och ev rostangrepp. 
Kontroll av ev kondens mellan 
rutor. Kontroll av bleck, lister 
och tätningsbeslag m a p  
täthet, infästning, bucklighet. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Möjligheten till återställning 
av glaspartier från 1930‐talet 
på bottenvåning undersöks/ 
utreds, både mot Mölle‐
gränden där delar av 1930‐
talets glasparti är borttagna 
och igensatta och mot Södra 
Storgatan där material i glas‐
partier varierar mellan original 
och kompletteringar i metall.  

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreslås göras i samband med 
fönsterrenovering. 
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Tidstypiska beslag kan 
monteras till alla ytterdörrar  
för en enhetlig stil. 
 

På sikt 

Smide  Kontinuerlig skötsel: 
Kontroll av rostangrepp och ev
färgbortfall. Kontroll av 
infästningar. 
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Fasadgaller byts mot gjutjärns‐
galler i gammal stil med 
klöverbladsform, rostskyddas 
och målas i kulör lika sockel. 
 

 
Kontroll 1 ggr/år. När problem 
identifieras renovering enligt 
generella anvisningar. 
 
 
På sikt 

Skyltning  Kontinuerlig skötsel: 
Skyltning ska följa stadens 
allmänna riktlinjer för 
placering och utformning av 
skyltar.  
 
Specifikt åtgärdsbehov: 
Återställning av skyltning med 
utgångspunkt i äldre 
utförande bör övervägas. 
 

 
Kontroll: 1ggr/år, Se generella 
anvisningar. 
 
 
 
 
På sikt 

Övrigt  Specifikt åtgärdsbehov: 
Söndriga glasbetongplattor i  
trottoar plockas bort och nya 
gjuts in. 
 

 
1‐5 år 

 

 

 


