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Bakgrund och syfte 
 
På uppdrag av Trollhättans Stad, Stadsarkitektkontoret, genomfördes vintern 2003 – 2004  
en kulturhistorisk byggnadsinventering i Trollhättans centrala delar. Inventeringen, som är 
en selektiv uppdatering av Älvsborgs Länsmuseums inventering från 1975, utfördes av Dag 
Widmark, Contekton Arkitekter i samarbete med Nils-Olof Selin och med Karl-Arne Karls-
son som huvudansvarig, båda från Regionmuseum Västra Götaland (tidigare Älvsborgs 
Länsmuseum). Under ledning av stadsarkitekt Leif Löf genomfördes även en inventering 
och utvärdering av arkitektoniskt värdefulla byggnader uppförda efter ca 1960.  
 
Syftet med denna rapport är att, med inventeringen som utgångspunkt, fördjupa den 
kulturhistoriska beskrivningen av Trollhättans centrum. Fokus ligger på de båda gatorna 
Storgatan och Kungsgatan, deras respektive bebyggelsehistoria och inbördes förhållande. 
Beskrivningen skall dock inte ses som en heltäckande stadshistorik utan som ett komplement 
till Kulturmiljöprogram för Trollhättans Kommun 1991. Rapporten avslutas med en redovis-
ning av kulturmiljövårdens syn på begreppet kulturhistoriskt värde exemplifierat med 
utvärderade objekt från inventeringen.  
 
 
Inledning 
 
Trollhättan är en ung stad men har trots detta omvandlats ett flertal gånger. En förändrad 
ekonomi, nya levnadssätt och stilideal har genom åren inneburit att nya byggnader har ersatt 
de äldre samtidigt som stadens funktioner och tyngdpunkt har förskjutits. På vissa platser 
har förändringen varit total, medan den på andra har varit mer punktvis och sporadisk. Ur 
stadsmiljösynpunkt kan konsekvenserna ses som både positiva och negativa. De platser som 
förändrats över en kort tidsperiod kan i vissa fall uppfattas som enhetliga och stilrena, me-
dan de i andra fall upplevs som enformiga och anonyma. På samma sätt kan platser som  
förändrats mer kontinuerligt eller oplanerat i vissa fall uppfattas som variationsrika och 
stimulerande  medan de i andra fall istället blir röriga och osammanhängande. Orsakerna är 
svårfångade och upplevelsen är delvis subjektiv. En sak är dock säker; Ju större kunskap 
man har om en stads historia desto större möjlighet har man att både förstå och bedöma dess 
olika kvaliteter. 
  
För att få en mer översiktlig uppfattning av Trollhättans centrala delar kan det därför vara 
lämpligt att börja med en kort historisk genomgång av dess bebyggelse, som i grova drag 
kan indelas i följande perioder: 
 
1. Perioden innan den första stadsplanen. Den äldsta bebyggelsen i Trollhättan bestod till 
en början förmodligen av enfamiljshus i form av sk enkelstugor uppförda för arbetare vid 
fallens sågar och kvarnar, senare tillkom även större hus för tjänstemän vid ortens industrier. 
 
2. Trästaden - bebyggelsen efter den första stadsplanen, 1860-tal – tidigt 1900-tal. Denna 
period karaktäriseras generellt sett av trähus i 1 - 2 våningar med butik/verksamhet i botten-
våningen och bostad för ägaren ovanpå. Tomterna var även bebyggda med magasin och 
andra uthus, kännetecknande för 1800-talets köpmans- och hantverksgårdar. Arbetarbe-
byggelsen utgjordes främst av mindre hus, där de sk dubbelradhusen blev allt vanligare.  
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3. Stenstaden - bebyggelsen efter den andra stadsplanen, ca 1900 – tidigt 1930-tal. Under 
denna period blev det allt vanligare med större bostadshus i tegel, ofta upp till fyra våningar 
och med butiker i bottenvåningen. Byggnaderna uppfördes som hyreshus där ägarna kom 
att bosätta sig på annat håll. Perioden innefattar flera stilar, från sekelskiftets blandstilar över 
jugend och nationalromantik till 1920-talsklassicism.   
 
4. Den tidiga funktionalismen 1930-tal – 1950-tal. Perioden är delvis en fortsättning på den 
föregående samtidigt som åtminstone två faktorer gör att perioden skiljer sig från den tidi-
gare. Den första är det brott med tidigare uppfattningar om stadsbyggande och arkitektur 
som funktionalismen innebar. Den andra är den expansion i stadsbyggande som Trollhättan 
genomgick under denna period. 
 
5. Perioden 1960-tal – ca 2000. Denna period innefattar ett antal olika stilperioder från 1960-
talets senmodernism över 1970-talsstil och 1980-talets postmodernism till 1990-talets funktio-
nalistiska återblickar. 
 
 
Kvarteren kring Storgatan 
 
Att Storgatan en gång har varit Trollhättans huvudgata och Karl Johans Torg dess centrum 
är ett faktum som många kanske inte känner till idag. Gatan är relativt folktom och butikerna 
är små, ofta med ett mer specialiserat utbud. Torget är idag en park omgärdad av trafik och 
även det gamla hamnområdet framstår som en lite avsides belägen och undangömd plats. 
Samtidigt är det ingenstans i Trollhättan man får en så stark känsla av äldre, genuin stads-
miljö som utmed Storgatans södra del och gatorna däromkring.  
 
När Trollhättans första stadsplan upprättades år 1863 förlades Storgatan där den dåvarande 
landsvägen från bron över kanalen gick fram - man skulle kunna säga att Storgatan redan 
fanns, om än i en något krokigare (och sannolikt dammigare) form. Vid gatans ände i söder,  
 

Storgatan mot norr 1905. Foto: okänd 
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närmast bron, bedrevs torghandel, här låg även kanalbolagets stora hotell samt ortens post-
expedition. Platsen fick namnet Karl Johans Torg och var vid denna tid Trollhättans centrum. 
Strax intill låg dessutom kanalen, hamnen och älven – samhällets pulsåder och den grund-
läggande orsaken till Trollhättans framväxt och existens.  
 
Allt detta innebar att Storgatan kom att bli ortens naturliga huvudstråk och i takt med att 
Trollhättan växte var det också till en början främst här som de större husen uppfördes.  
 
Omkring år 1915 förflyttades dock torghandeln till det nyanlagda Drottningtorget varpå Karl 
Johans torg omvandlades till park och från 1930-talet och framåt kom Storgatans roll som 
stadens huvudgata att avklinga alltmer till förmån för Kungsgatan (mer om detta nedan). 
Följden blev att kvarteren kring Storgatan undgick den stora exploatering som övriga delar 
av staden genomgick under denna period. Dessutom var gatans tomter nu förhållandevis väl 
utnyttjade.  
 

 
 
Storgatan mor norr 1961. Foto: okänd 
 
Detta innebär i sin tur att dessa kvarter idag har en mycket varierad bebyggelse och med 
utgångspunkt från de ovan nämnda tidsperioderna kan följande byggnader framhållas: 
 
1. Perioden innan den första stadsplanen. Tre hus från denna period är idag bevarade; 
Näcken 5 (1747), Herkules 7 (1819) samt Jupiter 11 (1825). Samtliga är om- och tillbyggda.  
 
2. Trästaden - bebyggelsen efter den första stadsplanen, 1860-tal – tidigt 1900-tal. Exempel 
från denna tid är Herkules 2 (1860-tal), Svan 9 (Arbetareföreningens hus, uppfört 1875), Bore 
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12 (1877), Neptun 4 (1887), Neptun 5 (sent 1890-tal, Sjöfrun 7 (båda från 1890-talet) samt Bore 
10 (gamla apoteket uppfört 1896). Byggnaderna i kv Neptun har tydliga drag av köpmans-
gårdar där uthusen/magasinen är förlagda med gaveln mot gatan, något som även känne-
tecknar Bore 15, det sk Hamnmagasinet, uppförd 1913 som köpmansgård med trävaruaffär 
och virkesmagasin. 
 

 
 
Bebyggelse vid Föreningsgatan, kv Neptun. 
 
3. Stenstaden - bebyggelsen efter den andra stadsplanen, ca 1900 – tidigt 1930-tal. Exempel 
från denna period är Sjöfrun 1 (1901), Svan 8 (1912), Neptun 6 (1913), Svan 3 (stadshus upp-
fört 1916), hörnhuset Merkurius 2 (1925) och gatuhuset Sjöfrun 6 (1929). Vid denna tid upp-
fördes även större och mer påkostade villor för stadens mer välbesuttna. Exempel på denna 
bebyggelse är den villa, uppförd 1911, som ligger inne på gården på Sjöfrun 6. Ursprungli-
gen hade huset sannolikt trädgård mot gatan innan gatuhuset uppfördes. Ett annat exempel 
är prästgården på Herkules 6, uppförd 1908.  
 
4. Den tidiga funktionalismen 1930-tal – 1950-tal. Exempel från denna tid är Bore 14 (1937), 
Najaden 11 (1939) samt Merkurius 2 södra huset (1951). 
 
5. Perioden 1960-tal – ca 2000. Exempel från denna period är Apollo 7 (ca 1960), Svan 2 
(1987) och Bore 12 (1992). 
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Sammanfattning 
 
Som framgår har kvarteren kring Storgatans södra del ett mycket varierat utbud av byggna-
der med en kontinuitet genom alla tidsperioder i stadens utveckling – bara utmed Storgatan 
finns bebyggelse från nästan samtliga decennier alltsedan 1860-talet fram till idag, med beto-
ning på de äldre perioderna. Detta innebär att gatan har en särställning i Trollhättan ur kul-
turhistorisk synvinkel och med tanke på den variation i skala och utseende som denna konti-
nuitet medför, är den också den avgörande orsaken till de miljövärden (och den potential) 
som finns i dessa kvarter. Utmed Storgatan skall i synnerhet sträckan mellan Föreningsgatan 
och Magasinsgatan nämnas. Här utgör bebyggelsen ett koncentrat av Trollhättans tidigare 
stadsutveckling med köpmanshus från 1800-talet såväl som hyreshus från flera av 1900-talets 
första decennier. Vid Strandgatan ger bl a Hamnmagasinet och Arbetareföreningens Hus 
hamnområdet en känsla av autenticitet och historia i en miljö som för övrigt har en relativt 
sentillkommen (men samtidigt variationsrik) bebyggelse. Även Karl Johans Torg har miljö-
mässiga kvaliteter, som t ex det gamla Tingshuset från 1895,  hotell Svania från 1916, samt 
det vackra hörnhuset i kv Trollet från 1929. Som parkområde betraktat är dock platsen, med 
tanke på trafiken, möjligen mindre lyckad. 
 

 
 
Strandgatan söderut med Hamnmagasinet och kv Bore. 
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Kungsgatans norra del och Drottningtorget 
 
Kungsgatans norra del mellan Drottningtorget och Kulturhuset får väl idag betraktas som 
stadens innersta centrum. Gatusträckningen är en bred och välbesökt gågata med trädplan-
tering, här ligger de stora affärerna, Kulturhuset och inte minst kvarteret Oden, Trollhättans 
största inomhusgalleria. Men som tidigare framgått har centrum inte alltid legat här.  
 
I den första stadsplanen från 1860-talet var gatan bara delvis redovisad, gatan blev dock med 
tiden bebyggd vilket framgår av nästa stadsplaneförslag, från 1892, där den är bebyggd med 
små hus utmed den västra delen. Detta var då stadens yttersta gräns och de nya kvarter som 
lades ut mot den nyanlagda, breda Kungsgatan var vid denna tid obebyggda. I samband 
med att stadsplanen antogs år 1904 började emellertid dessa tomter att bebyggas och under 
de år som följde tog Kungsgatan och Drottningtorget alltmer sin form, som tidigare nämnts 
flyttades dessutom torghandeln hit omkring 1915. Genom de stora tegelhus som nu uppför-
des kom gatans östra sida att framstå som monumental och storstadsmässig - en dramatisk 
kontrast till den glesa och småskaliga bebyggelsen på gatans västra sida.  
 

 
 
Kungsgatan söderut vid kv Stormen 1912. Foto: okänd 
 
År 1934 förbättrades möjligheten till genomfartstrafik utmed Kungsgatan genom den tunnel 
som togs fram under järnvägsspåren i norr, den sk Kungsporten. Detta var i sin tur en viktig  
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Kungsgatan norrut 1969. Foto: Sven Stertman 
 
orsak till att denna del av Kungsgatan alltmer kom att överta rollen som stadens huvudstråk 
och en ny, storskalig bebyggelse började nu växa upp även på gatans västra sida.  
 
Kungsgatans betydelse förstärktes ytterligare i slutet av 1970-talet då affärshuset Oden upp-
fördes samtidigt som denna del av gatan blev gågata. 
 
Om vi tittar på gatans bebyggelse med utgångspunkt från de ovan nämnda tidsperioderna 
kan vi konstatera att inga byggnader från 1800-talet idag finns kvar utmed Kungsgatan. Vad 
beträffar de efterföljande perioderna och vilka representanter för dessa som finns kvar  kan 
nämnas följande: 
 
3. Stenstaden - bebyggelsen efter den andra stadsplanen, ca 1900 – tidigt 1930-tal. Exempel 
från denna period är bl a bebyggelsen i kv Stormen där NGTO:s ordenshus på Stormen 2 är 
det äldsta (1903) och Stormen 5 är det yngsta (1915). Andra exempel är Hoppet 4 och 6 (båda 
1914), Tor 4 (ursprungligen post o telegraf, uppförd 1917), Minerva 7 (uppförd som restau-
rang år 1931) samt Juno 7 (Folkets Hus, uppfört 1932).  
 
4. Den tidiga funktionalismen 1930-tal – 1950-tal. Ett stort antal exempel på funktionalistisk 
arkitektur finns i samtliga kvarter utmed Kungsgatans västra sida; i Juno 6 (1936), Minerva 5 
(1939), Ceres 9 (ca 1940), Venus 7 (ca 1950), Diana 6 (1952), Venus 5 (1955) och Diana 8 (1956). 
Listan kan göras längre. 
 



 10 

5. Perioden 1960-tal – ca 2000. Exempel från denna period är Diana 9 (1964), kv Oden (affärs-
hus uppfört 1977 som en sammanslagning av kv Oden och Frej), Pallas 6 (1986) samt Hebe 11 
(Folkets Hus/ Kulturhus/Bibliotek, uppfört ca 1990). 
 
 
Sammanfattning 
 
Innan affärshuset Oden uppfördes bestod Kungsgatans norra del i grova drag av byggnader 
från två olika tidsperioder. Gatans östra sida var då starkt dominerad av stenstadens bebyg-
gelse från 1900 – 1910-talen, där kv Stormen idag utgör den största och mest sammanhän-
gande miljön från denna tid. Gatans västra sida är däremot nästan helt präglad av 1930 - 
1950-talen och förutom att gatusträckningen är en sammanhållen provkarta på funktionalis-
tisk arkitektur, visar den också att Trollhättan, och inte minst Kungsgatan, expanderade 
kraftigt under denna period och att gatan nu blev stadens moderna huvudstråk.  
 
Eftersom Oden lades över två kvarter kom också Spannmålsgatans östra del att raderas ut 
vilket innebar att kontakten med Drottninggatan stängdes av. Därigenom bildades ett nytt 
stadsrum på den nu anlagda gågatan framför Oden med hörnhuset Minerva 7 från 1931 (en 
för sin tid ovanlig byggnad uppförd som restaurang) som en viktig och miljöskapande del. 
Drottningtorget är däremot, som rumsbildning betraktad, alltför stort för att sägas utgöra en 
enhet. Kring gatukorsningen Kungsgatan – Föreningsgatan har det emellertid bildats ett triv-
samt stadsrum, inramat av bl a det monumentala hörnhuset Tor 4 från 1917 och det vackra 
bankhuset Venus 5 från 1955. 
 

 
Drottningtorget mot Kungsgatan. 
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Kvarteren kring Kungsgatans södra del 
 
Den breda och trafikerade Torggatan delar Kungsgatan i två halvor. Redan något kvarter 
söder om Torggatan avtar utbudet av butiker markant och stadens centrum övergår nu 
istället till ett mer renodlat bostadsområde. Här är Kungsgatan upplåten för biltrafik, betyd-
ligt smalare och känns av någon anledning en smula opersonlig och anonym. 
 
Vid tiden för den första stadsplanen 1863 hade denna del av Trollhättan en närmast lantlig 
karaktär. De kvarter som nu lades ut, med bl a Torggatan och Kungsgatan som huvudaxlar, 
blev med tiden bebyggda och mot slutet av 1800-talet hade området ett byggnadsbestånd 
dominerat av små bostadshus med tillhörande uthus. Efterhand växte en mer varierad be-
byggelse upp så att kvarteren, framemot 1930-talet bestod av såväl mindre enfamiljshus som 
tvåvånings köpmanshus och hyreshus av olika storlek. De största byggnaderna låg fram-
förallt mot Torggatan där fasaden kom att vändas mot stadens entre´ och Drottningtorget. 
 

 
 
Kungsgatan norrut vid kv Duvan omkring 1940. Foto: okänd 
 
Under 1940- och 50-talen genomgick emellertid denna del av staden en total förvandling där 
den äldre varierade och mestadels småskaliga bebyggelsen revs till förmån för större hyres-
hus i funktionalistisk stil. Förändringen fortsatte under de följande decennierna så att områ-
det idag är i princip helt dominerat av tiden efter funktionalismens genombrott. 
 
Konsekvensen är att det i områdets norra, centrala del idag endast återstår två hus från 1800-
talet, båda ligger på Duvan 6 där gatuhuset är uppfört på 1850-talet och gårdshuset är från 
1880-talet. Längre söderut ligger även ett par hus som är från slutet av 1800-talet (Hörnet 6 
och Holmen 1). Vad gäller bebyggelsen från 1900-talet kan följande nämnas:   
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3. Stenstaden - bebyggelsen efter den andra stadsplanen, ca 1900 – tidigt 1930-tal. Även 
från denna period är exemplen mycket få. De flesta ligger i kv Trollet; nr 11 (1907), nr 13 
(1908), nr 2 (1910) samt nr 12 (1929) där alla utom det förstnämnda ligger mot Torggatan. 
Övriga exempel är; Pilen 15 och 16 (1901), Fisken 1 (brf Myran uppförd 1903), Duvan 6 (1926) 
samt Ormen 3 (1920-tal). Nämnas skall även Folkskolan 1 (Oscarsskolan uppförd 1908), 
Gropen 10 (textilfabrik uppförd 1920) samt Toppön 11 (S:t Petri kyrka uppförd 1929). 
 
4. Den tidiga funktionalismen 1930-tal – 1950-tal. Byggnader från denna period är mycket 
vanliga i detta område och finns i så gott som samtliga kvarter. Nämnas kan bebyggelsen 
mot Österlånggatan i kv Ormen (1930-tal), kv Duvan, (1940-tal) samt kv Gripen (1950-tal). 
 
5. Perioden 1960-tal – ca 2000. Exempel från denna tid är Ormen 11 och Duvan 9 (1960-tal), 
Gripen 12 och Trollet 9 (1980-tal) samt Gullön 10 (ca 1990). 
 
 
Sammanfattning 
 
Av den äldre bebyggelsen söder om Torggatan återstår idag endast enstaka spillror - en 
handfull byggnader som idag ensamma får representera den varierade småstadsbebyggelse 
som en gång präglade dessa kvarter innan efterkrigstidens stora omvandling.  
 
Detta medför att Kungsgatans södra del idag är kraftigt dominerad av byggnader från 1940 – 
1990-talet vilket i sin tur gör att gatan, trots sin ålder, framstår som förhållandevis historielös 
och anonym. Samtidigt finns i dessa kvarter ett antal fina funkismiljöer. Det bästa exemplet 
är Österlånggatans sträckning utmed kv Gripen, Ormen, Duvan och Fågeln - en väl samman-
hållen miljö med fina representanter på funktionalism från 1930- 40- och 50-talen (se nedan). 
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Om kulturhistoriskt värde 
 
När man skall bedöma en byggnads kulturhistoriska värde står man till en början ofta inför 
en helhetsupplevelse med en mängd ostrukturerade intryck. Man kanske helt enkelt tycker 
att byggnaden är vacker, verkar intressant eller känns äkta. Allt detta beror naturligtvis på 
de förkunskaper man har och efter ett tag framträder nya infallsvinklar och kvaliteter som 
från början inte var synliga - det första intrycket sorteras och plockas isär, man kompletterar 
med ny kunskap, jämför och gör en ny bedömning. 
 
Inom kulturmiljövården brukar man tala om två olika grundmotiv för bedömning av kultur-
historiskt värde; byggnadens dokumentvärde och dess upplevelsevärde. 
 
Med dokumentvärde  avses vad byggnaden, sett som historiskt dokument, berättar för oss. 
Det kan handla om byggnadshistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, teknikhistoriskt 
värde och arkitekturhistoriskt värde. Dessa värden grundar sig på fakta, ibland rent mät-
bara sådana och kan sägas vara de kriterier som kräver störst sakkunskap för att kunna se 
och bedöma.  
 
Med upplevelsevärde åsyftas istället den upplevelse som byggnaden förmedlar. Exempel på 
upplevelsevärden kan vara arkitektoniskt värde, identitetsvärde, miljöskapande värde och 
patina. Dessa värden är subjektiva och svårfångade men är samtidigt ofta de som har den 
starkaste betydelsen för människor i allmänhet.  
 
Nu kan man kanske hävda att all bebyggelse på något sätt kan tillskrivas såväl dokument- 
som upplevelsevärde - alla byggnader berättar ju någonting om den tid de är uppförda i, 
samtidigt som de även ger oss en upplevelse. För att en byggnad skall ses som särskilt 
intressant ur kulturhistorisk synvinkel krävs emellertid att värderingen har substans och 
tydlighet, att den går att förklara. Till bedömningen tillfogas därför ett antal förstärkande 
urvalskriterier. Dessa kriterier är oftast mätbara men kan även grunda sig på en helhets-
upplevelse. De vanligaste kriterierna är: 
 
Autenticitet, eller äkthet, huruvida byggnaden är i originalutförande eller ej. Detta är ett 
viktigt kriterium vid bedömning av kulturhistoriskt värde som samtidigt måste vägas mot 
grundmotivet och andra kriterier. Att ställa samma krav vad gäller äkthet på en mycket 
gammal eller ovanlig byggnad som på en nyare eller mer vanligt förekommande är natur-
ligtvis orimligt.  
 
Sällsynthet – representativitet. Dessa kriterier kan först tyckas vara varandras motsatser 
men behöver inte vara det. En idag mycket sällsynt byggnad kan tidigare ha varit mycket 
allmänt förekommande och därmed representativ för en speciell historisk epok. Ofta är en 
byggnads sällsynthet förknippad med dess ålder men det kan också handla om dess arki-
tektur eller (ursprungliga) funktion. Vid ett urval måste begreppen sällsynthet - represen-
tativitet, som tidigare nämnts, vägas mot andra kriterier som t ex autenticitet.  
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Tydlighet eller pedagogiskt värde, syftar främst på byggnaden sett som historiskt dokument 
och hur pass väl den förmedlar detta. Ofta är en byggnads pedagogiska tydlighet en direkt 
följd av dess autenticitet men ibland är en förändring tvärtom ett värde i sig. En tillbyggnad 
förändrar ofrånkomligen en byggnads originalutförande men kan samtidigt av andra skäl 
bedömas som ett kulturhistoriskt intressant (och i sig autentiskt) tillägg. Den pedagogiska 
tydligheten förmedlas främst genom byggnadens utseende men även genom dess lokalise-
ring, exempelvis var i staden eller landskapet den ligger. 
 
 

 
 
Kv Trollet och Torggatan från väster. 
 
 
Exemplet Trollhättan 
 
På vilket sätt har då dessa urvalskriterier kunnat användas i Trollhättan och vilket resultat 
har det givit? Nedan följer en genomgång av ett antal byggnader som samtidigt få tjäna som 
exempel från de olika perioderna i Trollhättans bebyggelsehistoria. 
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Jupiter 11 (perioden fram till ca 1860) 
 

 
 
Denna byggnad ligger vid Storgatan och är en av de absolut äldsta i Trollhättans innerstad. 
Enligt uppgift är den från år 1825. Vid denna tid fanns ingen stadsplan och det som idag är 
Storgatan var istället en krokig landsväg kantad av trähus bebodda av arbetare eller tjänste-
män vid fallens sågar och kvarnar.  
 
Att detta hus skulle kunna tjäna som exempel på hur bebyggelsen såg ut vid Trollhättans 
strand vid denna tid är dock tveksamt. Byggnaden har tydliga drag av ett sk dubbelradhus, 
en byggnadstyp som började bli vanlig först vid mitten av 1800-talet och om byggnaden är 
ett dubbelradhus från 1825 är den i så fall ett ovanligt tidigt exempel på ett sådant. Huset 
blev emellertid tillbyggt åt gården på 1860-talet och det är inte omöjligt att det samtidigt blev 
ombyggt till sitt nuvarande utseende vid detta tillfälle. 
 
Om så är fallet är detta hus så pass förändrat att det här knappast är meningsfullt att tala om 
originalutförande vad exteriören beträffar. Men som 1860-talsbyggnad sett uppfyller den 
kraven relativt väl. Dörren är visserligen ny men panelen ger ett ålderdomligt intryck och 
även om bl a fönstret till höger om ingången är förstorat på 1920-talet så är fönstren i stort 
sett av en äldre typ. Sett i ett större sammanhang är dock hus av denna typ och status (vad 
beträffar originalskick) inget ovanligt i sig – hade det legat på landsbygden hade det kanske 
uppfattats som mindre intressant. Men genom att det ligger i Trollhättans centrala delar och 
därmed är ett av stadens absolut äldsta så ökar dess kulturhistoriska värde markant. Och 
även om husets ursprungliga utseende är helt förändrat så visar det i alla händelser att 
platsen har varit bebyggd åtminstone sedan 1825.  
 
 



 16 

Bore 12 (perioden ca 1860 – tidigt 1900-tal) 
 

 
 
Byggnaden uppfördes år 1877 och är en av Trollhättans äldre. Den ligger på Storgatan och är 
uppförd i trä med tydliga drag av tidens måttfulla klassicism. Inne på gården låg ett bryg-
geri, Krönleins Bryggeri, och mot gatan en butik med skyltfönster, vilket var en nymodighet 
vid denna tid. Sannolikt hade ägaren själv sin bostad på övervåningen och troligen fanns 
även andra rum och lägenheter för de anställda eller för uthyrning. När huset uppfördes var 
det ett av Trollhättans större och genom sitt läge, på Storgatan nära Karl Johans torg, berättar 
det om den sociala status som den här tidens fabrikörer och köpmän hade.  
 
Byggnaden är därmed en god representant för sin tid på flera sätt, genom sin ursprungliga 
funktion, sitt läge, sin storlek och disposition samt genom sitt byggnadsmaterial och arki-
tektoniska utformning. Eftersom endast ett fåtal köpmanshus av detta slag finns kvar i 
Trollhättan är det dessutom sällsynt. Av dessa skäl kan kravet på autenticitet i detta fall inte 
ställas särskilt högt, t ex är vare sig dörrar, bostadsfönster eller skyltfönster i original (de 
sistnämnda är dessutom förstorade). Men eftersom de nya bostadsfönstren är utförda som 
välgjorda kopior ger byggnaden ändå ett autentiskt helhetsintryck.  
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Hoppet 4 (perioden ca 1900 – tidigt 1930-tal) 
 

 
 
Byggnaden ligger på Kungsgatan och är uppförd år 1914. Byggnadsmaterialet är tegel och 
fasaden är utförd i en för Trollhättans del tidstypisk jugendstil, med bl a mjukt avrundade 
hörn och burspråk. Industrialismen hade nu på allvar fått fäste i landet och innerstadens 
bostäder uppfördes allt oftare som hyreshus. Vid denna tid var Kungsgatan nyanlagd och i 
kvarteren på gatans östra sida uppfördes ett flertal tegelhus av detta slag. Med tanke på att 
bebyggelsen på andra sidan gatan mest bestod av små trähus måste denna byggnad ha 
framstått som både imponerande och storstadsmässig.  
 
De bruna aluminiumportarna liksom de nya fönstrens klumpiga utförande och mörka färg 
är emellertid en helt främmande kontrast till jugendepokens smäckra snickerier och ljusa 
stilideal. Men eftersom flera av husen på denna sida av gatan nu är rivna, samtidigt som i 
stort sett alla hus av detta slag i Trollhättan har fått fönster och portar utbytta, så får denna 
byggnad ändå bedömas som kulturhistoriskt värdefull - dels som en viktig del av den kvar-
varande stenstadsmiljön på Kungsgatan, men också som en god representant för denna typ 
av hyreshus vad beträffar Trollhättan i stort. 
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Gullön 8 (perioden 1930-tal – 1950-tal) 
 

 
 
Byggnaden är från 1946 och ligger på Drottninggatan ett par kvarter söder om Torggatan. 
Den är uppförd i tidens funktionalistiska stil, kännetecknad av bl a ljusa slätputsade fasader, 
tvåluftsfönster utan spröjs, ekportar samt balkonger med småprofilierad sinuskorrugerad 
plåt. Byggnadsmaterialet är troligen lättbetong, en ny uppfinning som fick sitt stora genom-
brott på 1940-talet. När huset uppfördes genomgick Trollhättans centrala delar en expansion 
utan tidigare motstycke i stadens historia. Den mest omfattande förändringen skedde sanno-
likt i kvarteren närmast söder om Torggatan, där den mestadels småskaliga bebyggelsen nu 
fick ge vika för funktionalismens hyreshus.  
 
Eftersom denna typ av bebyggelse är mycket vanlig i Trollhättan måste man också, vid ett 
urval, ställa mycket höga krav på exempelvis autenticitet. Ett krav som här uppfylls mer än 
väl då exteriören är helt i original.  
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Pallas 6 (perioden 1960-tal – ca 2000) 
 

 
 
Att bedöma bebyggelsens kulturhistoriska värde blir allt svårare ju yngre den är. Vilket inte 
är särskilt konstigt. Begreppet kulturhistoriskt värdefull bebyggelse syftar ju på något som är 
historiskt, något från äldre tider. På samma sätt är det med begreppet kulturminne vars inne-
börd är att föremålet i fråga, t ex ett hus, skall vara ett slags kollektivt minne som berättar om 
gångna tiders liv och kultur. Att göra en kulturhistorisk värdering av en nutida byggnad blir 
därmed en självemotsägelse. Vad som menas med nutida är visserligen oklart. Men det 
krävs i alla händelser ett längre historiskt perspektiv, kanske uppemot 30 – 40 år, innan en 
hållbar och tillförlitlig bedömning kan göras. 
 
Om man ändå vill försöka göra en värdering av mer sentida bebyggelse så blir bedömnings-
grunderna ofrånkomligt annorlunda. Med tanke på ovanstående resonemang är byggnadens 
dokumentvärde nästan omöjligt att bedöma. Vad som återstår är i så fall upplevelsevärdet, 
ett värde som däremot tycks vara mer oberoende av husens ålder. Om man ser till det arki-
tektoniska värdet är förhållandet kanske till och med det motsatta – att det sannolikt är 
lättare för oss att bedöma vår tids arkitektur än äldre tiders. 
 
Allt detta innebär att det framförallt är husens arkitektoniska värde som, i detta samman-
hang, har fått bilda utgångspunkt vid bedömningen av Trollhättans mer sentida bebyggelse. 
 
Byggnaden ovan ligger på Kungsgatan och är uppförd 1986 som hyreshus. Bottenvåningen 
saknar butiker, vilket sannolikt förklaras av att huset ligger relativt ocentralt i gatans norra 
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del. Den bärande stommen är av betong med icke bärande sk utfackningsväggar klädda med 
fasadtegel. Huset är ritat av HSB Arkitekter under ledning av Bengt Bilén. 
 
Vid mitten av 1980-talet, då huset uppfördes, hade den stil som kallas postmodernism slagit 
igenom på fullt allvar i Sverige. Begreppet myntades i slutet av 1970-talet och kom att ingå i 
något som liknade ett manifest riktat mot den, som man tyckte, allvarliga, enformiga och 
abstrakta modernismen (i Sverige kallad funktionalismen). Postmodernisterna var istället 
tvetydiga, ironiska och tillbakablickande och började nu återinföra många undanlagda arki-
tektoniska tecken som t ex kolonner, valv och fönster med spröjs.  
 
Det här huset uppvisar emellertid mycket litet av detta arkitekturmode – trots att byggnaden 
är uppförd under postmodernismens storhetstid - vilket kanske är just det som gör huset så 
intressant och tilltalande. De postmoderna dragen inskränker sig till bl a den rusticerade 
bottenvåningen med våningsskiljande betongfris. Detta gör att huset känns stadigt förankrat 
på platsen, vilket är helt i linje med tidens strävan att göra bebyggelsen mer begriplig och 
arketypisk. Men samtidigt har huset flera drag av modernism, som t ex det rektangulära 
formspråket och den indragna takvåningen. Av stor betydelse för uttrycket är de inglasade 
balkongerna som, i samverkan med de högre sittande burspråken, ger fasaden ett rytmiskt 
och levande intryck. 
 
Sammantaget framstår denna byggnad som påfallande modern och hade fasaden istället 
varit vitputsad så hade huset kanske kunnat missuppfattas som en byggnad från 1996 istället 
för 1986.  
 
Inglasningen är dock inte original (den är från 1992) vilket kan vara en delförklaring till 
husets moderna uttryck. Fasadändringen stör också kravet på autenticitet, ett krav som får 
ställas mycket högt på en byggnad av denna ålder. Men eftersom även inglasningen ritades 
av den ursprunglige arkitekten samtidigt som helheten blev både uttrycksfull och konse-
kvent blir detta krav av underordnad betydelse. 
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Förteckning över utvärderade objekt 
 
Beskrivning av de enskilda objekten med foto finns i kommunens databas Solen (skikt 
Inventering 2003). Byggnad som ffg är utvärderad i samband med inventering 2003 är 
markerad med asterisk * 
 
 
Hus uppförda innan 1960 
 
Antilopen 1 
Apollo 2 *     (hörnhuset Storgatan/Olof Palmes gata)  
Björnen 9 *     (två flermam hus i fastigh södra del) * 
Bore 10 
Bore 12     (hörnhuset Storgatan/Föreningsgatan) 
Bore 14 *     (båda gatuhusen)  
Bore 15 
Brudslöjan 8 *  (samtliga bgn) 
Brudslöjan 9 *  (samtliga bgn) 
Centr st 5:2    (samtliga bgn) 
Centr st 5:5  
Centr st 6:4    (villa Älvhög)  
Ceres 10 * 
Diana 7 *    (gatuhuset) 
Diana 8 *    (gatuhuset) 
Duvan 4 * 
Duvan 5 * 
Duvan 6     (samtliga bgn) 
Duvan 10 *     (samtliga bgn) 
Fisken 1 
Folkskolan 1    (huvudbgn) 
Fågeln 2 * 
Fågeln 3 * 
Fågeln 8 * 
Gasellen 1    (samtliga bgn) 
Getskäret 4 * 
Getskäret 7 * 
Getskäret 8 * 
Gripen 4 * 
Gripen 11 * 
Gropen 11 * 
Gullön 8 *    (gatuhuset) 
Göta 1 * 
Göta 3 * 
Herkules 1 
Herkules 2 
Herkules 5 
Herkules 7    (samtliga bgn) 
Herkules 8    (samtliga bgn) 
(Hervor 5:2 se Centrala staden) 
Holmen 1 * 
Hoppet 4     (hörnhuset Kungsgatan/Garvaregatan) 
Hoppet 6 *     
Hörnet 6 *    (gatuhuset) 
Hörnet 7 * 
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Hörnet 10 * 
Juno 6 *    (gårdshuset, tegelbgn) 
Juno 7 *    (hörnhuset Kungsgatan/Olof Palmes gata) 
Jupiter 1 
Järven *    (samtliga bostadshus) 
Kaninen 6 * 
Kopparh 1 *    (radhuset) 
Krutboh 14 * 
Krutboh 17 * 
Lodjuret *    (samtliga bgn, * syftar ej på nr 7) 
Lejonet 7 * 
Lejonet 8 *    (samtliga hus) 
Merkurius 2    (hörnhuset Storgatan/Föreningsgatan) 
Merkurius 15 
Minerva 3 *    (gatuhuset) 
Minerva 4    (samtliga bgn) 
Minerva 7 * 
Mården 6 * 
Mården 8 * 
Mården 10 * 
Mården 11 * 
Najaden 3    (gatuhuset) 
Najaden 4/5 
Najaden 1    (gatuhuset) 
Neptun 2    (samtliga bgn) 
Neptun 3 
Neptun 4(*)    (samtliga bgn, * syftar på nr 4 gatuhus av trä)) 
Neptun 5    (samtliga bgn) 
Neptun 6 
Nymfen 2 
Näcken 1 
Näcken 5 
Näcken 11 *    (gatuhuset) 
Näcken 13 * 
Ormen 3 * 
Ormen 16 * 
Ormen 17 * 
Ormen 18 * 
Parken 2 
Pilen 15 * 
Pilen 16 * 
Polhem 1 
Rådjuret    (samtliga bgn undantaget dagcentralen) 
Rödjan 1 *    (gatuhuset) 
Silverb 2    (stationshuset) 
Sjöfrun 1    (hörnhuset Storgatan/Spannmålsgatan) 
Sjöfrun 6 *    (samtliga bgn) 
Sjöfrun 7    (samtliga bgn) 
Skottön 1    (vattentornet) 
Skottön 2    (samtliga bgn) 
Stormen 1    (gatuhuset) 
Stormen 2    (gatuhuset) 
Stormen 3    (gatuhuset samt gårdshus i tegel) 
Stormen 4    (gatuhuset) 
Stormen 5    (samtliga hus) 
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Svan 3    (äldsta delen) 
Svan 8    (samtliga bgn) 
Svan 9    (gatuhuset) 
Svea 12 
Svea 13 
Svea 14 
Tigern *    (samtliga bgn) 
Tingvalla 3:1    (vattentorn) 
Toppön 11 * 
Toppön 12 *    (hörnhuset Torggatan/Drottninggatan) 
Tor 2 
Tor 4    (gatuhuset) 
Trollet 2    (gatuhuset) 
Trollet 11 
Trollet 12 
Trollet 13     (gatuhuset) 
Uttern 2 * 
Uttern 9 * 
Vargen 1 * 
Vargen 8 * 
Vargen 9 * 
Venus 5 *    (gatuhusen) 
Vesslan 3 * 
Vesslan 7 * 
Vesslan 8 * 
Vulkan 6 
(Älvhög 6:4 se Centrala staden) 
Älvkvarnen 1 
Älvkvarnen 5    (samtliga bgn) 
Öjebro 1    (huvudbgn) 
Öjebro 2    (gatuhus mot Drottninggatan) 
 
 
Hus uppförda efter 1959 
 
Bifrost *    (samtliga bgn) 
Björnen 10 * 
Bore 12 *    (hörnhuset Strandgatan/Föreningsgatan) 
Gripen 12 *    (gårdshuset) 
Hebe 11 * 
Jordsten 4 * 
Jordsten 6 * 
Ormen 19 * 
Pallas 6 * 
Tingvalla 3:1 *  (resecentrum) 
Ymer 3 * 
Älvkvarnen 6 * 
Öjebro 2 *    (gatuhus Gärdhemsvägen) 
Önan 1 * 
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