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INLEDNING 
 
 
Bakgrund 
 
Det objekt jag valt att studera i min bebyggelsehistoriska uppgift är kontors- och 
butiksbyggnaden Centrumhuset, beläget vid Kungsportsplatsen i Göteborgs 
centrum. Genom sin funktionalistiska utformning är det en utstickare i stadskärnan, 
omgiven av mestadels betydligt äldre bebyggelse. Centrumhuset uppfördes 1936-39 
för Brand- och Lifförsäkringsbolaget AB Svea och Försäkrings AB Nornan. Arkitekt 
var Nils Einar Eriksson. I enighet med funktionalismens funktionsdifferentiering 
uppfördes Centrumhuset enbart för affärsverksamhet; för kontor i större delen av 
byggnaden och för butiker i bottenvåningen och våning 1 tr. Byggnaden bär många 
av de stildrag som är karaktäristiska för funktionalismens affärsbyggnader och det 
gör den till ett ganska ovanligt inslag i Göteborgs stadskärna.  
 
Det är främst mitt intresse i byggnadens arkitektur som gör att jag valt den som 
objekt för denna uppsats. Byggnader uppförda under 1930- och 40-talet som inte är 
bostadshus eller offentliga byggnader är dessutom ganska sparsamt studerade, vilket 
är ytterligare en anledning till att jag valt denna uppgift. Funktionalismens bebyggelse 
är i behov av dokumentation. 
 
 
Problemformulering och frågeställningar  
 
Förutom genomgående karaktärsdrag har funktionalismen även olika uttryckssätt för 
olika funktioner. För bostadshus krävs exempelvis vissa egenskaper, för fabriker 
andra, livsmedelsbutiker andra och kontor ytterligare andra och detta ger avtryck i 
utformningen. Vilka är de arkitektoniska drag som kan sägas vara typiska för just 
funktionalistiska kontorshus och hur tar sig dessa uttryck i Centrumhusets arkitektur? 
Hur och i vilken mån har funktionen i detta fall varit styrande för byggnadens 
utformning; om och hur har denna funktion som kontors- och butikshus varit 
utgångspunkten för byggnadens utförande och hur är detta avläsbart i byggnaden? 
Vilken och hur viktig roll har konstruktionen spelat när det gäller byggnadens 
utformning? 
 
Vad gör Centrumhuset till en bra representant för de kontorshus som uppfördes 
under funktionalismen? Denna formulering är också en del av min undersökning; 
med betoning på byggnadens representativa kvaliteter vad gäller funktionalismen 
som stil och med betoning på sällsynthet vad gäller funktionalismen i Göteborg. 
 
 
Syfte  
 
Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva och karaktärisera byggnaden ur ett 
arkitekturhistoriskt perspektiv. Jag ämnar sätta in Centrumhuset i det arkitektoniska 
sammanhang det uppfördes i och på det sättet förklara byggnadens utformning och 
studera hur det funktionalistiska ”formen följer funktionen-begreppet” tar sig uttryck 
gällande affärshus i allmänhet och Centrumhuset i synnerhet.  
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Fokus ligger på Centrumhuset som ett av få 30-tals-funktionalistiska avtryck i 
Göteborgs innerstad och Centrumhuset som en funktionalistisk kontors- och 
butiksbyggnad och de uttryck dessa funktioner tar sig i byggnadens utformning.  
 
 
Avgränsningar  
 
Jag har enbart studerat själva Centrumhuset, vilket har fastighetsbeteckningen Inom 
vallgraven 7:5 i kvarteret Vattenkällan. Att studera omgivande byggnader och miljöer 
skulle inte ha tjänat syftet med uppsatsen. Den rumsliga avgränsningen har därför 
varit Kungsgatan i norr, Harry Hjörnes plats i öster, Östra Larmgatan i söder och 
Östra Hamngatan i väster. Jag har inte rört mig långt utanför byggnadens fysiska 
egenskaper som arkitektur, konstruktion, material och den historia som behövs för 
att förstå dessa. Områden som socialhistoria och personhistoria berör jag inte heller 
mer än vad som naturligt fogas in i mitt syfte. Arkitekten Nils Einar Eriksson 
presenterar jag bara kort eftersom han redan är grundligt studerad och 
uppmärksammad för andra verk. En ordentlig studie av arkitekten tjänar inte heller 
mitt syfte.  
 
Tidsavgränsningen är gjord som följande: Huvudsakligen behandlas byggnadens 
tillkomsttid 1930-talet. Jag gör dessutom en kort beskrivning av platsens tidigare 
historia och berör exempelvis det mindre kontors- och butikshus som stod på 
platsen innan Centrumhuset uppfördes och som ersattes av detta. Detta är viktigt 
eftersom Centrumhuset därför egentligen inte tillförde platsen några nya funktioner 
utan en fysisk byggnad enbart ersattes av en annan större. Jag behandlar inte tiden 
mellan byggnadens tillkomsttid och idag mer än att jag diskuterar de ombyggnationer 
som utförts. Byggnaden idag diskuteras i redogörelsen för de förändringar som gjorts 
och gett det nuvarande utseendet och i byggnadsbeskrivningen.  
 
Jag har inte gjort någon kulturhistorisk värdering av byggnaden eftersom den inte 
står inför större akuta förändringar eller hot. Det gör det svårt att rikta en värdering 
åt rätt håll och därför har jag avstått från detta. Jag anser i nuläget att beskrivning och 
karaktärisering är mer relevant och dessa kan i sin tur fungera som underlag för 
värdering om det i framtiden uppstår behov av en sådan. Dessa moment i sig 
erkänner också byggnaden vissa värden. 
 
 
Metodik och material  
 
Byggnaden har varit min främsta källa och jag har studerat den främst ur en 
arkitektonisk synvinkel. Jag har gjort en exteriör och interiör beskrivning och 
karaktärisering av byggnaden och även översiktligt studerat hur den idag är förändrad 
om man jämför med dess ursprungliga utförande. Jag har fotograferat byggnaden 
exteriört och interiört och utfört skisser av exteriören. I hög grad har jag också 
använt mig av de bygglovshandlingar och det övriga material som finns i 
Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Jag har också använt Nils Einar Erikssons 
arkiv med originalritningar och fotografier som finns på Stadsarkivet (Regionarkivet) 
i Göteborg. Vissa reservationer måste göras gällande ritningsmaterialet och 
bygglovshandlingarna. Detta material är det enda som ger information om 
byggnadens ursprungliga uppförande och om vilka ombyggnationer som ägt rum, 
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men det finns inga garantier för att exempelvis en ombyggnation som erhållit 
bygglov, verkligen har utförts.  
 
Det material som finns på Göteborgs Stadsmuseum och behandlar Centrumhuset 
och tidigare bebyggelse i kvarteret har jag också gått igenom. Detta utgörs främst av 
fotografier men även exempelvis tidningsartiklar.  Jag har också använt andra 
otryckta och tryckta källor som varit relevanta för mitt syfte. För att få information 
om funktionalismen och det funktionstänkande som fanns i 30-talets 
funktionalistiska byggande, har jag använt litteratur som behandlar detta område. Allt 
använt material redovisas i käll- och litteraturförteckningen i slutet av uppsatsen. Vad 
gäller detta material likt allt annat, har uppgifterna ibland skiljt sig från varandra och 
det har stundtals varit svårt att veta vad som är tillförlitligt och inte. 
 
Kontakt har funnits med Centrumhusets ägare AP Fastigheter AB genom Mattias 
Andersson. Jag har också samtalat med Lars Einar Eriksson, son till byggnadens 
arkitekt Nils Einar Eriksson. Lars Einar Eriksson arbetade också i fastigheten från 
slutet av 1940-talet till mitten av 1990-talet. Jag har även gjort kortintervjuer med 
förbipasserande men det material de resulterade i har inte mycket samband med mitt 
syfte med uppsatsen. Intervjuerna ägde rum innan själva uppsatsarbetet startade och 
min avsikt var då att undersöka Centrumhusets funktion och plats i staden och hur 
människor uppfattade byggnaden. Eftersom jag i uppsatsen inte har detta som fokus, 
är intervjuerna inte så relevanta i sammanhanget och ingår därför inte i den färdiga 
uppsatsen. 
 
Jag har gjort den historiska beskrivningen av byggnaden och den plats den är 
uppförd på utifrån tryckta och otryckta källor, i hög grad fotografier. Här har jag 
exempelvis kort beskrivit tidigare bebyggelse på platsen och studerat de förändringar 
som byggnaden genomgått från uppförandet och fram till idag. Jag har kort 
behandlat byggnadens funktion idag, främst utifrån egna iakttagelser, intervjuer och 
samtal men även ritningsmaterial har använts till detta.  
 
 
 
Tidigare forskning 
 
En stor mängd litteratur har skrivits om funktionalismen, dess byggande och 
företrädare. En av de böcker som diskuterar funktionalismens arkitektur främst ur en 
samhällelig synvinkel, är Eva Erikssons Den moderna staden tar form – arkitektur och 
debatt 1910-1935, utgiven 2001. I boken Att bygga ett land – 1900-talets svenska 
arkitektur, utgiven 1998, har Eva Rudberg i avsnittet Den tidiga funktionalismen, 
avhandlat funktionalismens tidiga år i Sverige. Per G. Råbergs avhandling 
Funktionalistiskt genombrott från 1970 behandlar åren närmast före och strax efter 1930, 
när stilen gjorde sitt inträde i Sverige. En mer internationell utblick över 
funktionalismens uppkomst och utveckling ger Olle Svedbergs Planerarnas århundrade 
– Europas arkitektur 1900-tal. (5:e upplagan 2000).  Mycket intressant har också 
skrivits om material och konstruktioner, exempelvis Bengt J O Johanssons uppsats 
Betong och arkitektur – Betongens utveckling i husbyggandet 1880-1940 med Göteborg som 
exempel från år 2000. 
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OMRÅDETS HISTORISKA SAMMANHANG 
 
Detta avsnitt behandlar till sin början kvarteret Vattenkällans historia och 
uppförandet av Centrumhuset. Därefter behandlas kortfattat byggnadens material 
och konstruktion och de förändringar som gjorts från byggnadens tillkomst fram till 
idag. Avsnittet täcker också en kort beskrivning av funktionalismen med fokus på 
funktionen som formskapare och andra av funktionalismens karaktärsdrag som är av 
relevans för förståelsen av Centrumhusets ur en arkitektonisk synvinkel. Slutligen 
behandlas arkitekten Nils Einar Eriksson under denna rubrik. 
  
 
 
Kvarteret Vattenkällans historia  
 
Centrumhuset är beläget i kvarteret Vattenkällan mitt i centrala Göteborg. Kvarteret 
bestod ursprungligen av tre tomter som i samband med uppförandet av 
Centrumhuset slogs samman till en, under gemensam beteckning. Centrumhusets 
och kvarterets gränser är idag identiska. 
 
 
Platsens utveckling fram till 1900 
 
I början av 1800-talet var kvarteret Vattenkällan, där Centrumhuset nu står, ett av 
stadens yttre kvarter, nära den försvarsmur som omgärdade Göteborg.1 1807 fick 
man tillstånd att börja riva bastionssystemet och Kvarteret Vattenkällan bebyggdes 
då av ett flertal tvåvåningshus med brutna tak, troligen under 1810-talet. I slutet av 
1830-talet revs Kungsporten2 som sedan 1600-talet varit stadens entré från söder och 
som gett Kungsportsplatsen dess namn.  
 
Under senare delen 
av 1800-talet blev 
Östra Hamngatan 
med Östra Hamn-
kanalen Göteborgs 
mest förnäma han-
delsgata med butiker 
i bottenvåningarna i 
de flesta husen. Nu 
ökade också trafi-
ken och de två smala 
gatorna på var sin 
sida om kanalen 
blev alltför trånga. 
Detta ledde till att 
kanalen fylldes igen 
mellan 1898 och 
1900.3  

                                                 
1 Lönnroth 2003 s. 118 
2 Lagerberg 1902 s. 56 
3 Ibid. s. 55 

Illustration 1. Den äldre bebyggelsen i kvarteret Vattenkällan 24 aug. 1899. 
                    Konung  Oscar II passerar Kungsportsplatsen. Foto från sydväst.  
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Förändringar efter 1900 
 
Runt sekelskiftet 
1900 genomfördes 
också andra stora 
förändringar i och 
omkring kvarteret 
Vattenkällan. Den 
vattenreservoar som 
stod på ”Koppar-
märras” nuvarande 
plats revs 1899.4 
Reservoaren hade 
försett folket med 
rent vatten från 
Kallebäck sedan 
slutet av 1700-talet 
och är mest sanno-
likt orsaken till att 
kvarteret bär namnet Vattenkällan. Kvarteret Vattenkällans västra del omvandlades 
nu också till det tre våningar höga butiks- och kontorskomplexet Centralen,5 ett 
stenhus med krönande balustrad. Centralen byggdes mellan 1899 och 19016 och kan 
sägas vara Centrumhusets föregångare, med samma funktion men med ett annat 
uttryck och andra dimensioner genom att det uppkom i en helt annan tid. 
 
Centralens ägare 
köpte successivt upp 
hela kvarteret 
Vattenkällan7 och 
redan 1934 fanns 
planer på att riva 
Centralen och 
ersätta det med ett 
betydligt större 
komplex. Ett förslag 
till ny byggnad, 
gestaltat av 
arkitekten Gunnar 
O Jacobson, lades 
fram på uppdrag av 
en spekulant på 
fastigheten.8 
Förslaget innebar ett 
7 våningar högt affärskomplex i modernistisk gestaltning med osmyckade naturstens-
fasader, fönsterband som sträckte sig längs hela byggnadskroppen krönt av en 
takterrass. Denna byggnad kom dock aldrig att realiseras utan istället såldes kvarteret 

                                                 
4 Lagerberg 1902 s. 57 
5 Lönnroth 2003 s. 118 
6 Lagerberg 1902 s. 56 
7 Garellick 2003 s. 62 
8 MT 20/2 1934 Palats i 7 våningar på Centralens plats 

Illustration 2. Centralen, uppförd mellan 1899 och 1900, rivet 1936. Foto  från 
                     sydväst. 

Illustration 3. Inom vallgraven 7:1-3, Kvarteret Vattenkällan år 1923. Den västra
                    tomten upptogs av Centralen. 
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1935 till Brand- och Lifförsäkrings AB Svea. De gamla husen revs i mars 19369 efter 
att ansökan om rivningslov inkommit till byggnadsnämnden i februari det året.10 
Samtidigt flyttades ryttarstatyn över Karl IX (”Kopparmärra”) från andra sidan Östra 
Hamngatan till sin nuvarande plats.11 Samma år började etapp 1 av Centrumhuset 
byggas på tomterna Inom allgraven 7:1 och 7:2 i kvarteret Vattenkällan. 
 
 
 
Centrumhusets uppförande  
 
Centrumhuset i sin helhet ritades av Nils Einar Eriksson. Han ritade också många av 
inredningarna till de företag som etablerade sig i fastigheten, bland annat för 
Gumaelius annonsbyrå, Revisor Karlgren och till sitt eget kontor.12  Erikssons 
originalritningar finns på Regionarkivet i Göteborg. 
 
 
Etapp 1 
 
De tidigaste, till-
gängliga ritningarna 
på den första 
byggnadsetappen 
(den större, västra 
byggnadskroppen) 
utfördes kring 
årsskiftet 1935-3613 
och på dessa har 
byggnadens arkitekt 
Nils Einar Eriksson 
benämnt huset som 
Sveahuset, efter 
byggherren Brand- 
och Lifförsäkrings 
AB Svea. De 
slutgiltiga ritningar 
som tillkom i slutet av februari 1936 fastställdes av byggnadsnämnden 24 april 
samma år.14 Tidigare under året hade man fått klartecken för nybyggnation i hela 
kvarteret Vattenkällan, som då gick under beteckningen Inom vallgraven 7:1-3. Lovet 
för nybyggnation gällde följaktligen även för den östra delen, men bygglovsärendet 
rörde bara kvarterets två västliga tomter: Kvarteret Vattenkällan 7:1 och 7:2. 15 1937 
stod byggnaden färdig och hade då fått benämningen Centrumhuset.16 Invigningen 
ägde rum i oktober samma år.17  
 
                                                 
9 Garellick 2003 s. 62 
10 SBK arkivnr. 202320 – ansökan om rivningslov 4 feb. 1936 
11 Garellick 2003 s. 62 
12 Stadsarkivet: arkivnr. NEE – privat arkiv 208 A – ritningar 1935-36 
13 Stadsarkivet: NEE – privat arkiv 208 A, relationsritningar 1935-36 
14 SBK arkivnr. 202321-202332A, 202333-202340 K – arkitekt- och konstruktionsritningar 1936 
15 Stadsarkivet: arkivnr. 1480K-IX-5114 – nybyggnadskarta 1936 
16 Eriksson 1938 s. 15 
17 Garellick 2003 s. 62 

Illustration 4. Uppförandet av Centrumhuset etapp 1, fotograferat från söder.  
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Etapp 2 
 
På den östra delen 
av tomten (Inom 
Vallgraven 7:3 stod 
fram till 1938 ett 
äldre trevånings-
hus, putsat med 
rusticerad sockel 
och sadeltak.  
Detta revs för att 
göra plats för den 
utbyggnad av 
Centrumhuset, 
benämnd etapp 2, 
som planerades 
redan under 
uppförandet av 
etapp 1.18 
Ingenjören Gunnar 
Fällmans konstruk-
tionsritningar för tillbyggnaden, benämnd ”Centrum 2” från augusti 1938 fastställdes 
av byggnadsnämnden 18 oktober samma år.19 Troligtvis stod byggnaden färdig i sin 
helhet någon gång under 1939.  
 
 
 
Konstruktion och material 
 
Konstruktionsritningarna till båda byggnadsetapperna är utförda av konsulten 
Gunnar Fällman ingenjörsbyrå för hus- och brobyggande. Byggnadsarbetet utfördes 
av byggmästare Olle Engkvist och ventilations-, värme- och sanitetsanläggningarna 
konstruerades av ingenjör Bernh. Bresky.20 Byggnaden är helt och hållet en 
betongkonstruktion med grund och bärande stomme i armerad betong. 
 
 
Grundläggning 
 
Undergrunden där byggnaden skulle uppföras bestod av blålera men fast berggrund 
fanns på ett genomsnittsdjup av 29 meter under gatunivån.21 Som 
grundläggningsmetod använde man Frankisystemet med spiralarmerade betongpålar. 
Pålplintar göts i betong, armerades och försågs med byglar. Bottenplattan närmast 
undergrunden göts i betong, rutnätsarmerades och hoparmerades med de utvändiga 
grundmurarna. Stagbalkar, vattentrycksplatta, invändiga grundmurar och pelare göts i 
betong.22 

                                                 
18 SBK arkivnr. 202321 – situationsplan 1936 
19 Stadsarkivet: NEE – privat arkiv 208 C, ritningsnr. 38558 9-21 1938, SBK arkivnr. 202346-202360 
K,V 
20 Eriksson 1938 s. 17 
21 Ibid. s. 15 
22 SBK arkivnr. 202333-202340 K – 6 vån kontorshus 1936 

 
Illustration 5. Centrumhuset från väster. Etapp 1 är färdigbyggd men den äldre 
                    byggnaden i den östra delen av kvarteret står kvar. Etapp 2 är ännu 
                     inte uppförd. 
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Den bärande konstruktionen 
 
Centrumhuset uppfördes med bärande pelare och endast ett fåtal bärande väggar för 
att möjliggöra en så fri planlösning som möjligt.23 Bjälklagsplattorna utgjordes av 
massiva 26 cm tjocka armerade betongplattor upplagda på tre stöd. Invändiga 
pelare24  och väggar göts i betong och under utkragande betongväggar insattes byglar. 
Förstärkning av väggar och tak gjordes där det var nödvändigt med armeringar av 
järn eller armerades med enkla eller dubbla rutnät. Alla järnbalkar göts in i betong 
och bygelarmerades. Pelare inne i passagen utfördes med helsvetsad pelarfot och 
hjässa av stålgjutgods 65. Isolering utfördes bland annat med 3 cm kork som göts 
fast i betongen och 5 cm högporös gasbetong.25 Ytterväggarna isolerades utvändigt 
med 10 cm santorin som lagts i formen före gjutning.26  
 
Dessa konstruktionsbeskrivningar gäller etapp 1 som uppfördes 1936-38. Man kan 
dock anta att konstruktionen för den del som utgör etapp 2 inte skiljer sig så 
avsevärd från dessa.  
   
 
Exteriör  
  
Byggnadens fasad är slätputsad i en ljus grå-beige nyans. Den låga sockeln, pelarna i 
passagen och pelaren i hörnet Kungsgatan – Östra Larmgatan är utförda i granit eller 
gnejs. Det platta terrasstaket var ursprungligen tänkt och eventuellt utfört i 
klinkerplattor,27 men täcks nu av papp. De räcken som omgärdar terrasserna på 
våning 4, 5 och 6 tr. är troligtvis utförda i förzinkat stål. Stuprör och andra 
anordningar är gjorda i koppar. Entrédörren till Östra Hamngatan är ursprunglig och 
utförd i brons och glas. Den i senare tid förändrade entrén mot Östra Larmgatan har 
en nyare svartmålad metalldörr försedd med en mindre glasruta. 

                                                 
23 Johansson 2000 s. 149 
24 Informant 1: Eriksson L. E. 2004-05-17 
25 SBK arkivnr. 202333-202340 K – 6 vån kontorshus 1936 
26 Eriksson 1938 s. 17 
27 Stadsarkivet: NEE – privat arkiv 208 A - relationsritningar 

 
Illustration 6. Centrumhuset från sydväst. Sydfasaden fungerar som byggnadens huvudfasad.
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Kontorsvåningarna har tvåluftsfönster med mötande bågar. De är tvåglasfönster med 
bågar och karmar utförda i fernissat trä i en varm brunröd nyans och har stäng-
anordning med spanjolett.28 Fönstren sitter ganska djupt i fasaden. De djupa 
fönstersmygarna är klädd i marmor och fönsterbleck är utförda i koppar. Fönstren är 
idag försedda med gröna markiser. 
Kontorsfönstren på gaveln mot Östra 
Hamngatan är även de tillverkade i samma 
material men de är delade i tre sektioner 
och betydligt bredare än fönstren på de 
övriga fasaderna. Fönstren i butiks-
våningen 1 tr. är betydligt större än 
fönstrena i kontorsvåningarna och sitter i 
liv med fasaden. De flesta indelas av 
mörka vertikala metallprofiler i fyra 
sektioner, varav de mittersta är betydligt 
bredare än de yttersta. I fönstrens överdel 
sitter persiennbehållare, i form av en 
breda metallister. Fönstren på denna 
våning varierar lite i utförande men 
material och grundform är genomgående. 
Bottenvåningen har liknande fönster som 
ovan, men de är något bredare med bara 
smala murpelare emellan och spröjsar 
delar dem i fyra rutor. De sträcker sig från 
sockeln över hela våningsplanet och ger 
ett uppglasat intryck. Dessa fönster är 
utrustade med breda markiser.  
 
 
Interiör 
 
Bottenvåningen i det 
västra trapphuset har golv 
i marmor. Väggarna i 
korridorer och trapphus 
är någon gång under de 
senaste decennierna 
målade i rosa och vitt med 
schablonbård. Det 
ursprungliga utseendet är 
oklart. De två halvcirkel-
formade trapporna har 
trappsteg och låg sockel i 
marmor. Det inre räcket 
är tillverkat i rostfritt stål 
och har överliggare i 
lackerat trä. Det senare gäller även det yttre räcket. Den halvcirkelformade hiss som 
finns i mitten av den östra trappan har ett yttre hölje av trä och hisschaktet är i glas 
med detaljer av brons. Hissen har en relativt nyinsatt, rosamålad metalldörr.  

                                                 
28 Stadsarkivet: NEE – privat arkiv 208 A - relationsritningar 

Illustration 7. Fönstrens utformning, här sydfasaden. 

Illustration 8. Den västra trappan. 
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De tre meter breda korridorer som sträcker sig längs husets mittaxel delas av med 
glasdörrar med ram av brons. Vissa av kontorsdörrarna är ursprungliga i glas och 
brons men de flesta är utbytta, vanligen till enkla trädörrar. Korridorernas golv täcks 
av en nyare 
stormönstrad plast-
matta, även den i en 
rosa nyans som 
troligtvis är från 
samma tid som 
målningen av 
väggarna. Kontoren 
och butikerna är 
individuellt inredda 
med olika material i 
golv och väggar och 
de flesta är 
förändrade ett 
flertal gånger. 
Fönsterbänkarna i 
kontorslokalerna är 
utförda i marmor.  
 
 
 
Förändringar av byggnaden 
 
Centrumhuset har genomgått en rad förändringar sedan det byggdes. Främst är 
interiören ombyggd i olika etapper medan exteriören i stort sett är bevarad. Enligt 
bygglovshandlingar har de flesta förändringarna kommit sig av att befintliga och nya 
hyresgäster byggt om enstaka butiks- och kontorslokaler. Förändring av verksamhet 
har också i några fall krävt ombyggnation, exempelvis ändringar från butikslokaler till 
restaurang- och cafélokaler. De mer betydande omgestaltningar som skett är 
igenbyggandet av passagen mellan Östra Larmgatan och Kungsgatan och de 
förändringar av korridorsystemet som gjorts successivt genom åren. 
 
 
Förändringarnas inverkan på byggnadens karaktär 
 
Trots de många förändringarna har byggnaden behållit sin helhetskaraktär; delvis 
eftersom de flesta förändringar varit invändiga men också därför att byggnaden är 
gjord för att kunna förändras. Eriksson skrev själv i Byggmästaren 1938:13 att 
”Konstruktionssystemet är valt så att det i minsta möjliga grad skall hindra 
plandispositionen”.29 Ledningar för elektricitet och vatten var dragna till varje pelare i 
konstruktionen för att göra planlösningen så oberoende som möjligt30 och 
byggnadens konstruktion med bärande betongpelare och bjälklag gav också få hinder 
för rumsuppbyggnaden.31  
 

                                                 
29 Eriksson N. E. 1938 s. 17 
30 Informant 1: Eriksson, L. E. 2004-05-17 
31 SBK arkivnr. 202333-202340 K  - 6 vån affärshus 1936 

Illustration 9. En av de breda korridorer som löper längs byggnadens mittaxel och ger
                    interiören en tydlig riktning. 



 15

Tidiga förändringar 
 
Valet av en pelarbjälklagskonstruktion gav de bästa möjligheterna för huset att över 
tid kunna förändras och anpassas vid behov utan att helheten och karaktären skulle 
förändras alltför drastiskt. Väggar kunde enkelt flyttas för att öka och minska 
kontors- och butikslokalernas storlek och förändra rumsdispositionerna. Bygglov 
erhölls redan 1941-42 för de första invändiga förändringarna i form av en förändring 
av kontorslägenhet,32 förändring av kontorslokaler33 och uppdelning av en 
utställningslokal i byggnaden.34 1943 ansökte man om bygglov för en större 
förändring av kontor på plan 2 tr., där de symmetriska och regelbundna 
kontorsraderna ersatts av en mer oregelbunden planlösning och en utställningslokal 
planerades på våningen.35 Om dessa förändringar gjordes är dock inte bekräftat.  
 
 
Förändringar av butiks- och kontorslokaler 
 
Interiöra för-
ändringar har gjorts 
löpande sedan 
byggnaden 
uppfördes och idag 
är mig vetande alla 
lokaler i byggnaden 
förändrade en eller 
ett flertal gånger. 
Ritningarna till 
många av dessa 
tidiga förändringar 
är utförda av Nils 
Einar Eriksson,36 
som kanske främst 
genom att han själv 
hade kontor i 
Centrumhuset, i flera decennier var engagerad i byggnaden. Hans son Lars Einar 
Eriksson och hans dotter Karin Haamer har även de utfört förändringsritningar för 
byggnaden. Lars Einar arbetade på sin fars arkitektkontor och tog sannolikt även 
över företaget. Så sent som 1996 hade han kontor i Centrumhuset,37 Lars Einar 
Erikssons Arkitektkontor AB med adressen Östra Larmgatan 15-21. De flesta 
bygglovsritningar är dock utförda av andra arkitekter.38 
 
1960 gjordes en större ombyggnad av butikslokalen i bottenvåningen i hörnet Östra 
Hamngatan – Östra Larmgatan. Lokalen inreddes då för restaurangen Bäckakällan.39 
Intill lokalen fanns ett hisschakt som anordnats för en restaurang som vid 
uppförandet av byggnaden planerats på våning sex. Eftersom restaurangen där aldrig 
                                                 
32 SBK arkivnr. 201510-201510 A – förändring av kontorslägenhet 1941 
33 SBK arkivnr. 201511-201511 A – ändring av kontorslokaler 1942 
34 SBK arkivnr. 201512-201512 A – uppdelning av utställningslokal 1942 
35 SBK arkivnr. 201513-201513 A – uppdelning av kontor i 2 tr. 1943 
36 SBK bygglovshandlingar – objekt Inom vallgraven 7:5 
37 Informant 1: Eriksson, L. E. 2004-05-17 
38 SBK bygglovshandlingar – objekt Inom vallgraven 7:5 
39 SBK arkivnr. 202374-202399 A,K,V – inredning av restauranglokaler 1960 

Illustration 10. En idag tom kontorslokal på våning 5 tr. i Centrumhusets sydvästra 
                     del. 
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inreddes, utan lokalen istället kom att användas som kontor, hade hisschaktet aldrig 
använts. När man inredde Bäckakällan, placerade man den för restaurangen 
nödvändiga ventilationen i detta schakt.40 Bäckakällan fanns till och med 1974, när 
man anhöll om bygglov för att bygga om restauranglokalen för Götabanken. En 
ansökan om bygglov för skyltar till banken 1975, 41 bekräftar tillsammans med 
fotografier att ändringen gjordes i denna tid.  
 
Fastighetsskötarens lägenhet hade funnits sedan huset uppfördes och eventuellt 
genomgått vissa förändringar innan Försäkrings AB Skandia 1973 ansökte om lov 
för att bygga om den till kontor.42 Detta var den enda bostadslägenhet som 
förekommit i byggnaden. 1981 gjordes en större ombyggnad för guldaffären Jarl 
Sandin. Denna berörde i stort sett hela källarvåningen, bottenplan och våningen 1 tr. 
i byggnadens östra del. I samband med ombyggnationen flyttades också butikens 
entré till byggnadens nordöstra hörn. Det hörnet var i bottenplan snett avskuret och 
avslutades med en pelare i granit, vilken nu togs bort.43  
 
 
Exteriöra förändringar 
 
Exteriört har inte många större förändringar ägt rum, utan byggnaden har idag i stort 
sett samma utseende som när den uppfördes. De flesta utvändiga förändringarna har 
varit ombyggnationer av butiksentréer. 1987 gjordes den största exteriöra 
förändringen hittills, nämligen en igenbyggnad av den passagen som gick rätt genom 
byggnaden, från 
Östra Larmgatan 
till Kungsgatan. 
Ritningarna gjordes 
1987-06-26 av 
Pyramiden 
Arkitekter AB och 
fastställdes av 
byggnadsnämnden 
i Göteborg 1987-
10-20. Anledningen 
till detta ingrepp 
var förmodligen 
enbart att utöka 
den redan stora byggnadsvolymen med ytterligare några kvadratmeter. Denna yta 
kom att införlivas i butiken Joy Boys lokaler, med entré från Kungsgatan. 44 Redan 
tidigare hade dock passagen förminskats lite mot Östra Larmgatan, med en 
utbyggnad av det som idag är entré från detta håll. Då inrymdes en kiosk i detta 
utrymme och entrén placerades vänd in mot passagen, med ingång från väster. 
Ursprungligen var entrén liksom idag vänd mot Östra Larmgatan, men längre 
inskjuten i byggnaden.45 

                                                 
40 Informant 1: Eriksson L. E. 2004-05-17 
41 SBK arkivnr. 733311-733316 Ö,A,K – ombyggnad av nuvarande restauranglokaler till banklokaler 
1974, arkivnr. 745516-745517 Ö,A – skyltar Götabanken samt emblem 1975 
42 SBK arkivnr. 632823-632824 Ö,A – anordnande av kontor i förutvarande bostadslägenhet 1973 
43 SBK arkivnr. 946286-946290 Ö,K,A – ombyggnad av affärs- och kontorshus 1981 
44 SBK arkivnr. 157233-157233 Ö,A – ombyggnad av affärs- och kontorshus 1987 
45 SBK bygglovshandlingar – objekt Inom vallgraven 7:5 

Illustration 11. Den södra entrén där passagen tidigare gick rakt igenom byggnaden. 



 17

Entrén mot Östra Hamngatan var 
från början betydligt bredare än den 
är idag. Anledningen till detta var att 
den porten skulle fungera som 
publik entré till restaurangen som 
planerades på våningen längst upp i 
byggnaden. När restaurangen aldrig 
inreddes, kom porten bara att 
användas av dem som hade kontor i 
byggnaden. Den breda entrén 
tjänade då inte det syfte den var 
tänkt för och när den senare gjorts 
smalare, har den mer fått karaktär av 
den mer privata ingång till kontoren, 
vilken den hela tiden fungerat som.46  
 
 

 
                                                                          
Andra förändringar som inverkat på byggnadens utseende är uppsättning och 
nedtagning av skyltar, vilket gjorts ett otal gånger, med start när byggnaden 
uppfördes och än idag pågående.  
 
 
Förändringar av korridorerna 
 
De interiöra förändringar som i största grad förändrat byggnadens ursprungliga 
karaktär är förminskningar av korridorsystemet. Man har successivt byggt kontor i 
mittkorridorernas västra del, mot Östra Hamngatan.47 Detta av ekonomiska skäl för 
att öka kontorsytan och därmed den uthyrningsbara delen av byggnaden. 
Ändringarna har inneburit att korridorerna som tidigare avslutades med fönster mot 
Östra Hamngatan,48 blivit mörkare. Siktlinjen som tidigare sträckte sig långt utanför 
byggnadskroppen, har blivit avsevärt kortare.  
 
Från den östra trappan gick tidigare också korridorer rakt mot söder i varje våning, 
även här hela vägen till ytterväggen, avslutade med fönster.49 Denna del av 
korridorsystemet har försvunnit på alla våningarna och ersatts av kontor.50 Samma 
ekonomiska skäl som ovan borde ha varit styrande här och effekterna av 
ombyggnationerna är också desamma; att korridoren förlorar delar av sin rymd och 
sitt viktiga ljusinsläpp. Dessa ombyggnationer rör inte så stor del av korridorernas 
totala yta men har förtagit just det som var så speciellt för dem: de långa siktlinjerna 
ut mot Kungsportsplatsen och Östra Hamngatan.  

                                                 
46 Informant 1: Eriksson L. E. 2004-05-17 
47 SBK bygglovshandlingar – objekt Inom vallgraven 7:5 
48 SBK arkivnr. 202321-202332A – 6 vån affärshus 1936 
49 SBK arkivnr. 202321-202332A – 6 vån affärshus 1936 
50 SBK bygglovshandlingar – objekt Inom vallgraven 7:5 

Illustration 12. Västentrén som den ser ut idag.
                      Dörren är den ursprungliga i 
                      koppar och glas. Foto  från 
                      väster. 
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Nygjorda ombyggnationer 
 
Den senaste stora 
förändring som ägt 
rum är 
ombyggnationen av 
butikslokalerna i 
bottenvåningen och 
våning 1 tr. i hörnet 
Östra Hamngatan – 
Kungsgatan och 
lokalerna 1 tr. upp 
ovanför cafeterian 
Cappuccino mot 
Östra Larmgatan. 
Denna förändring 
gjordes för 
Akademi-
bokhandeln och Cappuccino.51 Akademibokhandeln disponerar bottenvåningen i 
hörnet Östra Hamngatan – Kungsgatan och stora delar av övre våningen.  För 
Cappuccino innebar förändringen en utökning av cafeterians befintliga lokaler i 
bottenplan till att omfatta utrymme även i våning 1 tr. Den stora, öppna lokal som 
inretts en trappa upp fungerar som gemensamt utrymme för de båda företagen. 
Akademibokhandeln flyttade in i lokalerna i början av 2004. 
 
En olycklig konsekvens av ovan 
beskrivna ombyggnad är att den 
handikappanpassade hiss som tidigare 
fanns i den västra delen av byggnaden, 
togs bort. Detta innebär att den hiss 
som finns i den östra delen av 
byggnaden, i anslutning till entrén mot 
Östra Larmgatan, nu måste 
handikappanpassas istället. Troligtvis 
kommer ombyggnationen att äga rum 
under sommaren 2004.52 Hissen som 
är aktuell för ombyggnad är den 
ursprungliga från 1930-talet, tillverkad i 
trä och med hisschakt i glas. Dörren är 
tidigare utbytt mot en nyare, rosamålad 
metalldörr. Hissen är placerad inne i 
den halvcirkelformade trappan, något 
som gör att hissen även den har 
formen av en halvcirkel. Handikapp-
anpassningen innebär att hissen ska 
breddas, vilket gör att man kommer att 
kapa en del av trappan för 
breddningen av hisschaktet och 
                                                 
51 SBA arkivnr. 596636-596638 Ö,A – ändring 2003, arkivnr. 600197-600200 Ö,A – fasadförändring 
på affärs/kontorshus 2001 
52 Informant 2: Mattias Andersson AP Fastigheter 2004-05-18 

Illustration 13. Akademibokhandelns lokaler i Centrumhuset. Foto från nordväst.  

Illustration 14. Hisschaktet i glas och brons i den östra 
                      trappan.. Detta kommer att byggas om, 
                      mest troligt under sommaren 2004. 
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hissens ursprungliga utformning kommer att förändras. Hur stor ombyggnationen av 
hissen kommer att bli, är oklart. Att en handikappanpassad hiss måste finnas i 
byggnaden är en självklarhet men att detta är den bästa lösningen på problemet, är 
inte lika givet. 
 
 
Slutledning av förändringarna  
 
Sammantaget har många förändringar ägt rum, men byggnaden har i stort behållit sin 
karaktär - ”det är fortfarande samma hus”.53 Vissa förändringar kunde man ha önskat 
att de gjorts annorlunda men andra har varit varsamma mot byggnaden. I ett 
kontorshus mitt i centrala Göteborg är det inte förvånande att de mest omfattande 
förändringarna bestått i att omvandla icke-uthyrningsbara gemensamma utrymmen 
till uthyrningsbara kontorslokaler. Faktum är också att när starka ekonomiska 
intressen finns, får arkitektoniska och kulturhistoriska värden och intressen ofta ge 
vika. Ekonomiska intressen är största anledningen till att husets interiör inte behållit 
lika mycket av det ursprungliga utseendet som exteriören.      
 
 
 
Ursprungliga och nuvarande förhållanden 
 
 
Stadsplaner 
 
Fram till 1938 gällde 1866 års 
stadsplan för kvarteret 
Vattenkällan men i samband 
med tillbyggnationen gjordes en 
förändring av denna, fastställd av 
byggandsnämnden 25 augusti, 
1938. Ändringen innebar en 
flyttning av gränsen för 
byggnadskvarteret i östra delen 
av kvarteret, från att följa den 
gamla byggnadens form till att 
följa den nya, mer oregelbundna 
tillbyggnadens form. Den mark 
på ca 200 m2 som då frigjordes i 
kvarterets sydöstra del, övergick 
till att vara gatumark men ingick 
fortfarande i kvarteret. I 
stadsplanen sattes även upp 
bestämmelser för kvarterets bebyggelse. Dessa är skräddarsydda efter Centrumhusets 
storlek, utseende och funktion. Bland annat fastslogs att byggnader i kvarteret skulle 
vara uppförda i sten och att området endast (med vissa undantag) fick användas för 
handelsändamål. En bestämmelse slog också fast att byggnader på tomten endast fick 
uppföras sammanbyggda.54 Det är denna plan som är nu gällande. 

                                                 
53 Informant 1: Eriksson L. E. 2004-05-17 
54 SBK arkivnr. 1480K-II-2318 – stadsplan 1938 

Illustration 15. Stadsplanekartan från 1938, beskuren. 
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1940 lades ett förslag om ändring av tomtindelningen där kvarteret Vattenkällan 
endast skulle omfatta kvarterets då bebyggda del. Den obebyggda delen fastställdes 
då troligtvis som allmän gatumark.55 Samma år, 1940-09-23 fick kvarteret i sin helhet 
beteckningen Inom vallgraven 7:4. 1984-06-13 ändrades fastighetsbeteckningen igen 
till Inom vallgraven 7:5 och denna beteckning gäller idag.56 
 
 
Ägare 
 
Byggnaden uppfördes för Brand- och Lifförsäkrings AB Svea, grundat 1866 och 
Försäkrings AB Nornan, vilka gick samman i Försäkringsbolaget Svea Nornan 
ungefär vid samma tid som byggnaden uppfördes. Vid uppförandet av byggnaden 
fanns bestämmelser om att försäkringsbolag inte fick äga fastigheter utan att själva ha 
kontor i dem57 och därför etablerades firman Lindahl & Collin AB – Svea Nornans 
generalagent i Göteborg – i huset.58 I övrigt hyrdes hela fastigheten ut. I början av 
1960-talet gick Svea-Nornan upp i Försäkrings AB Skandia som ägde fastigheten 
fram till 1996 eller 1998, när den köptes av Allmänna Pensionsfonden. I 
fastighetsregistret står kommanditbolaget Inom vallgraven 22:15 Göteborg som 
ägare från och med 1998-07-01. Komplementär för bolaget är AP Fastigheter AB, 
Allmänna Pensionsfondens fastighetsbolag som helt eller delvis äger 
kommanditbolaget Inom Vallgraven 22:15.59  
 
 
 
Funktionalismens utveckling 
 
Funktionalismen är den stilriktning inom arkitekturen som mest präglat vårt svenska 
byggande från det sena 1920-talet fram till idag. Starkast har stilen varit vad gäller 
bostadsbyggandet men även andra byggnadskategorier fick under 1930-talet ett 
funktionalistiskt formspråk som mer eller mindre kom att hålla i sig flera decennier 
framöver. Inom bostadsbyggandet upplever vi idag också något vi nästan kan kalla 
för en funktionalistisk renässans. 
 
 
Modernismen i Europa  
 
Under mellankrigstiden accelererade moderniseringsprocessen i Europas större 
städer genom mekanisering och effektivisering.60 Konjunkturen hade börjat vända 
uppåt i Europa i mitten av 1920-talet och det var i samband med att byggnationen då 
tog fart som modernismen, där funktionalismen var en av de viktigaste grenarna, på 
allvar gick från ett utopiskt plan till ett verkligt byggande. Förutsättningarna för och 
tillämpningen av den nya arkitekturen kom att variera i olika länder61 men 
gemensamt för all modernism var att den ville skapa något nytt, med utgångspunkt i 
nuet. 

                                                 
55 SBK arkivnr. 1480K-III-2958 – tomtindelning F II B 2958 1940 
56 SBK fastighetsregistret – Inom vallgraven 7:5, aktualitetsdatum 2004-04-02 
57 Informant 1: Eriksson L. E.  
58 Lönnroth 2003 s. 119 
59 SBK fastighetsregistret – Inom vallgraven 7:5, aktualitetsdatum 2004-04-02 
60 Eriksson 2001 s. 341 
61 Svedberg 5:e uppl. 2000 s. 54 
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Andra världskriget 
hade dragit en 
gräns mellan det 
gamla och det nya. 
Det förflutna hade 
inte längre samma 
auktoritet som 
tidigare;62 man 
blickade mot en ny 
framtid där 
ingenjören och 
vetenskapsmannen 
skulle forma det 
nya, urbana 
samhället, med 
storstaden som 
förebild. Man sökte 
en ”stillös” 
arkitektur utan nationell eller historisk förankring63 som kunde uttrycka den nya 
tidsandan och dess förhoppningar till industrin och den nya tekniken.64 De flesta av 
modernismens företrädare var socialister och betraktade socialismen som en garant 
för fred, för att den nya tekniken inte skulle komma att användas för krigiska syften. 
 
Modernisterna var mycket inspirerade av de nya tekniska framsteg som gjordes inom 
kommunikationen. Det färdmedel som kanske fick mest inflytande på den nya 
arkitekturen var oceanångaren. Fartygens universella, stillösa utformning med linjärt 
organiserade planlösningar, vita skrov och horisontella fönsterband tilltalade 
arkitekterna och ”fartygsarkitekturen” hade många förespråkare. En av de främsta 
var Le Corbusier som använde sig av oceanångarnas formspråk i flera byggnader, 
exempelvis i Villa Stein i Garches från 1927 och Villa Savoye i Poissy från 1929. 
Andra fartygsinspirerade byggnader var holländaren Johannes Duikers sanatorium 
Zonnestraal från 1928 och Frank Lloyd Wrights Kaufmann Haus i Wisconsin, USA 
från 1938. Arkitekterna betraktade fartygen som fulländad funktionalism i det att de 
helt var byggda för sin funktion.65 Även Centrumhuset har oceanångaren som viktig 
inspiration.  
 

                                                 
62 Eriksson 2001 s. 342 
63 Gympel 1996 sv. utg. 1998 s. 88 
64 Svedberg 5:e uppl. 2000 s. 46-47 
65 Bodén 1989 s. 118-30 

Illustration 16. Le Corbusiers Plan Voisin för Paris med 60 våningar höga hus 
                      placerade i ett glest rutnät – en av hans många storstadsvisioner.  

Illustration 17. Johannes Duikers fartygsinspirerade sanatorium Zonnestraal i Hilversum, Holland, uppfört 
                      1928.  
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Funktionalismen var sammanfattat en blandning av tidens nya bildkonst, ex 
kubismen, ny teknologi och socialismen som samhällsidé. Den hade också delvis 
ursprung i klassicismen.66De tidiga funktionalisterna använde klassicismen som 
formmässig utgångspunkt eftersom den till skillnad från andra stilar, kunde relateras 
till de primära geometriska former som arkitekterna var ute efter.67  
 
 
Influenser når Sverige 
 
De svenska arkitekterna kom i kontakt med funktionalismen på sina resor i Europa i 
mitten av 1920-talet, exempelvis på de stora utställningarna som fungerade som 
mötesplatser för arkitekterna, där nya tankar och idéer presenterades och spreds över 
landsgränserna.  Konst- och industriutställningen i Paris 1925 var den kanske 
viktigaste av dessa. Här kom de svenska arkitekterna i kontakt med exempelvis Le 
Corbusiers och Walter Gropius tankar och verk; dessa arkitekter kom att bli två av 
de största inspirationskällorna för de svenska funktionalisterna.68  
 
Svenska arkitekter var också flitiga och ibland även framgångsrika deltagare i 
internationella arkitekttävlingar. Nils Einar Eriksson kom exempelvis bland de nio 
främsta i tävlingen om utformandet av Nationernas Förbunds palats i Genève 1926-
27.69 Erikssons förslag hade ett klassicistiskt formspråk men det internationella 
agerandet i sig var viktigt för en mer internationell riktning i svensk arkitektur och 
den svenska funktionalismens utveckling.  
 
 
Den svenska funktionalismen 
 
Den tidiga svenska modernismen kom att inriktas mot en kylig, geometrisk och rent 
ut kubistisk funktionalism – den nya sakligheten.70 Detta genom att funktionalismens 
Tyskland och purismens Le Corbusier var de främsta förebilderna. 
 
Funktionalismen befästes i Sverige i 
och med Stockholmsutställningen 
1930, där Nils Einar Eriksson var en 
av de aktiva i uppbyggnaden av de 
funktionalistiska miljöerna. Svensk 
arkitektur fick nu också sitt 
internationella genombrott. Den 
svenska funktionalismen fick redan 
från början en social och socialistisk 
inriktning71 och denna förstärktes när 
socialdemokraterna kom till makten 
1932; bostadsbyggandet med 
funktionalismen som yttre form, blev 
ett effektivt medel mot de dåliga tider 

                                                 
66 Eriksson 2001 s. 348 
67 Ibid. s. 351 
68 Rudberg 1998 s. 82 
69 Ibid. s. 83  
70 Ibid. s. 84 
71 Eriksson 2001 s. 367 

Illustration 18. Stockholmsutställningen 1930, huvud- 
                      restaurangen ritad av Gunnar Asplund.  
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som härskat på både bostads- och arbetsfronten de senaste åren.72 De första tecknen 
på funktionalism hade dock kommit i det sena 1920-talets Stockholm, häribland det 
kontorshus för Tidens förlag på Sveavägen som Erikssons ritade 1929 tillsammans 
med Sten Westholm.73  
 
Utanför Stockholm och utanför den inre kretsen av ledande arkitekter, höll sig 20-
talsklassicismen kvar långt in på 30-talet. En fusion av klassicism och funktionalism 
blev vanlig och många arkitekter ritade både klassicistiska och funktionalistiska 
byggnader,74 häribland N E Eriksson. I många fall handlade det inte så mycket om 
funktionalismen som funktionell, utan man var främst ute efter funktionalismens 
uttryck.  
 
Den starka, svenska 20-talsklassicismens formspråk hade varit mycket avskalat så det 
visuella steget till funktionalism var inte heller så radikalt i Sverige som man kan tro.75 
Dock var funktionalismen efterlängtad. Den gav de möjligheter och anledningar man 
behövde för att utveckla rationalitet, effektivitet och standardisering i byggandet. 
Många svenska arkitekter såg den också som det eftersökta sättet att finna och kunna 
gestalta arkitekturens grundläggande värden; ett 
ärligt och sakligt arkitektoniskt uttryck.76 För 
byggherrarna var funktionalismen också positiv. 
Stilens rena ytor, raka linjer och relativt enkla 
material som betong och järn innebar låga 
byggkostnader och korta byggtider. 
 
 
Genombrott och nyansering 
 
Sverige var det land där funktionalismen hade 
det starkaste politiska stödet i mitten av 1930-
talet.77 Den renodlade funktionalismen slog allt 
eftersom igenom inom allt byggande och 
rationalitet och enkelhet blev signum för den 
svenska 30-talsmodernismen.78 I slutet av 
decenniet skedde en uppmjukning av de arkitek-
toniska formerna runt om i Europa. I Sverige 
skedde också en nyansering av den geometriska 
purismen med mjukare, mer traditionella 
former79 och konventionella material som 
exempelvis natursten80 och murade tegelväggar. En av anledningarna till detta var ett 
nyväckt intresse för material och blandning av material; funktionalismens grunder låg 
kvar men började nu kombineras med svenska traditioner. Detta har satt avtryck i 
Centrumhusets delvis välvda form och användandet av granit och marmor i 
byggnadsdetaljer – i en byggnad som i övrigt präglas av puristisk funktionalism. 
                                                 
72 Caldenby 1979 s. 59 
73 Eriksson 2001 s. 417 
74 Ibid. s. 476-77 
75 Rudberg 1998 s. 84 
76 Ibid. s. 83 
77 Svedberg 5:e uppl. 2000 s. 96 
78 Rudberg 1998 s. 84 
79 Ibid. s. 107 
80 Svedberg 5:e uppl. s. 54 

Illustration 19. Centrumhusets välvda fasad 
                      och stenmaterial. 
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Funktionalismen i Göteborg 
 
I Göteborg introducerades funktionalismen i början av 1930-talet.81 Liksom i andra 
svenska städer låg fokus här på bostadsbyggande, men snart spred den sig även här 
till all byggnation, 82 exempelvis kommersiella byggnader som kontorshus och andra 
arbetsplatser. De flesta av stadens funktionalistiska byggnader uppfördes i mitten och 
slutet av 30-talet. Eftersom Göteborgs stadskärna vid tiden i stort sett var färdig-
byggd och det inte fanns några större saneringsbehov här, kom merparten av den 
funktionalistiska bebyggelsen att uppföras i stadens ytterområden. Centrumhuset är 
därför en av få funktionalistiska byggnader som uppfördes i stadens centrum under 
30-talet. När Andra världskriget bröt ut och gav materialbrist och därigenom kraftigt 
stigande materialkostnader, minskade byggverksamheten åter, här likt på andra håll.83  
 
 
 
Funktionalismen och funktionen  
 
Funktionalismen har inte fått sitt namn ur intet. Det var den första arkitekturstil med 
föresatsen att konstruktion och funktion skulle utgöra de främsta förutsättningarna 
för en byggnads arkitektoniska formspråk.. Man ville inte längre dölja konstruktionen 
bakom påklistrade fasader utan man hade intentionen att byggnadens yttre skulle 
åskådliggöra dess inre kärna. 
 
  
Förhållandet i Europa  
 
Funktionalismen hade sitt starkaste fäste i Tyskland. Det var den av modernismens 
riktningar som kanske hade den starkaste sociala och socialistiska riktningen och 
utvecklades främst inom bostadsbyggandet. Funktionalism innebär i grunden att 
”formen följer funktionen”; att man i utformandet av en byggnad utgår från de 
funktioner den är ämnad för och sedan skapar formen utifrån denna. Detta ger i sin 
mest radikala form en sammanfogning av de olika funktionernas utrymmen och 
därigenom oftast en ganska oregelbunden plan och yttre form.84 Kännetecknande för 
merparten av 
funktionalismens 
byggnadsverk kan 
sägas vara att 
konstruktion och 
funktion demon-
streras i byggnadens 
interiör och exteriör. 
Långt ifrån alla är 
lika dogmatiskt 
utformade efter 
funktionen som 
exempelvis Gropius 
Bauhausbyggnad.  
                                                 
81 Eriksson 2001 s. 489 
82 Ibid. s. 491 
83 Svedberg 5:e uppl. 2000 s. 96 
84 Eriksson 2001 s. 356 

Illustration 20. Walter Gropius byggnad för Bauhaus i Dessau från 1926 kan  
                      Sägas vara paradexemplet för funktionalismens formskapande. 
                      Varje funktion i byggnaden har skapat en självständig form.  
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Utvecklingen av byggnadsstommar under 1930-talet gav också större frihet än 
tidigare konstruktioner att utforma byggnader efter estetiska och funktionella 
önskemål. Betongkonstruktioner med bärande pelare gav stora möjligheter till fri 
placering av väggar och öppna och varierade planlösningar. Dessa flexibla 
byggnadsstommar gav också stora möjligheter till variationer inom samma byggnad, 
vilket kan exemplifieras med Centrumhuset där samma stomme inhyser små 
kontorslokaler och stora, öppna butiker.85 Byggnaderna behövde inte längre anpassas 
efter vad stommen möjliggjorde utan arkitekterna kunde i stort sett fritt planera 
byggnader utifrån funktion och estetisk vilja.   
 
 
Förhållandet i Sverige 
 
Till skillnad från den tidigare klassicismen innebar funktionalismen inga krav på 
symmetri och därför var nu arkitekterna fria i utformningen av former, planer och 
fasader. Avståndstagandet av all slags påklistrad dekor satte också fokus på form, 
färg och struktur på ett helt nytt sätt. Den tidiga svenska funktionalismen hade som 
sagts mest tysk influens men eftersom även purismens främsta företrädare, 
fransmannen Le Corbusier, var en stor inspirationskälla för de svenska arkitekterna, 
blev resultatet i Sverige en puristisk funktionalism med vita, rena fasadytor, platta tak, 
fönsterband och geometriska former som kännetecken. Saklighet var ett av 
grundelementen i denna tidiga funktionalism86 och andra riktmärken för den svenska 
30-talsarkitek-turen var återhållsamhet och rationalitet i form och konstruktion. Som 
tidigare nämnts nyanserades den svenska funktionalismen ganska snart och resultatet 
blev 1940- och 50-talets enkla men högklassiga ”folkhems-funktionalism”, med 
funktionalismens grundtankar kombinerat med en stark nationell förankring. 
 

 
I den svenska funktionalismens programskrift Acceptera, skriven av sex av tidens mest 
radikala arkitekter, var nyckelbegreppet funktion.87 Författarna såg den nya tidens 
färdmedel som bilar och flygplan med entydiga funktioner som förebilder för hur 
form uppkommer ur funktion och ville att även byggnader skulle utformas efter 
samma kriterier; funktionen sågs av Accepteras författare som den främsta 
formbildaren.88 Man får dock inte tro att estetik inte fick utrymme inom 
funktionalismens ramar – tvärtom var det den kanske starkaste och mest långlivade 
konstnärliga rörelse som funnits under 1900-talet. En ”ärlig” och saklig estetik med 
genomtänkta former och ytor och en välbalanserad asymmetri skulle vara ett med 
funktion och konstruktion; funktionstänkandet kombinerades hela tiden med 
konstnärliga och tekniska ambitioner.  

                                                 
85 Johansson 2000 s. 149 
86 Gympel 1996 sv. utg. 1998 s. 88 
87 Eriksson 2001 s. 463 
88 Ibid. s. 467 

Illustration 21. 
Centrumhusets 
sydfasad uppvisar 
alla de element som 
är karaktäristiska 
för den svenska 
funktionalismens 
purism. 
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Det vore ett misstag att anta att en funktionalistisk byggnad skulle få sin form 
automatiskt, som en nödvändig konsekvens av funktionen. Liksom tidigare krävs 
konstnärens ordnande, organiserande hand och skapande arbete för att finna en logisk, 
enkel, ändamålsenlig och därmed god form. Eller för att citera Fritz Baumgart: Att helt 
enkelt upprepa ett kontorshus otaliga gånger enligt samma beprövade rasterschema är 
ingen konst.89  

 
Ändamålsenlighet var en av den svenska funktionalismens grunder; att var funktion 
fick en passande form innebar att olika funktioner i funktionalismens byggande fick 
olika formuttryck. Funktionsdifferentiering (zonering) var också en av grundtankarna 
och det innebar i sin ytterlighet att städerna skulle utvecklas till att bli renodlade 
kontors-, affärs- och nöjescentra90 medan bostäder skulle placeras där det var mer 
lämpligt att bo: i städernas mer hälsosamma utkanter. Dessa tankar gav kombinerat 
ett mer renodlat byggande än tidigare och det gav utrymme att finna uttryck som 
passade för olika typer av byggnader. Som exempel kan sägas att den mer 
långtgående asymmetrin är mer typiskt för mindre byggnader som villor och att långa 
fönsterband är mer karaktäristiskt för större byggnader som exempelvis kontorshus.  
 
Centrumhuset är i sin egenskap av kontors- och butikskomplex uppfört mitt i 
Göteborgs centrum ett exempel på detta formspråk och även på funktionsseparering. 
Den stadsplaneändring som utfördes 1938 över kvarteret går också på samma linje i 
de bestämmelser som anger handelsändamål som ”enda” godkända verksamhet i 
kvarteret.91  
 
 
 
Affärsbyggnader i Sverige 
 
Under det tidiga 1900-talet hade kontors- och affärsarkitekturens formspråk pendlat 
mellan viljan att visa upp ett solitt och representativt yttre och samhällets allt högre 
krav på rationalitet och effektivitet, exempelvis vad gällde planlösningar.92 Det första 
idealet kan representeras av de många påkostade och rikligt smyckade 
bankbyggnader som uppfördes i landet under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. De mer rationella lösningarna som i högre grad utgick från byggnadens 
inre funktion, resulterade ofta i en enklare och sakligare exteriör utformning.  
 
Framväxten av kontorsarbetsplatser och yrkesgruppen ”tjänstemän” hörde till det 
mest påtagligt nya under 1900-talets början och var en effekt av industrialisering och 
urbanisering. Antalet kontorsanställda växte markant; från 10 000 år 1910 till 35 000 
år 1930. Allra störst var försäkringsbolagens expansion93 som ökade allra kraftigast i 
slutet av 30-talet och under 40-talet. Detta berodde på högkonjunktur och många 
tecknade försäkringar och resulterade i att bolagen utökade sin personalstyrka och 
många kontorsbyggnader byggdes ut och nya uppfördes.94 
 
 
 

                                                 
89 Gympel 1996 sv. utg. 1998 s. 90  
90 Eriksson 2001 s. 472 
91 SBK arkivnr. 1480K-II-2318 – stadsplan 1938 
92 Råberg 1970 s. 68 
93 Conradsson 1983 s. 78 
94 Ibid. s. 83 
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Funktionalistiska affärshus 
 
I slutet av 1920-talet uppfördes de första funktionalistiska kontorsbyggnaderna i 
Sverige och liksom för övriga byggnadskategorier, var det internationella och främst 
tyska byggnadsverk som utgjorde den största inspirationskällan, inte de sakligt 
utformade kontorsbyggnader som 
framförallt under 1920-talet uppförts i 
det egna landet.95 Ett av de tidigaste 
funktionalistiska kontorshusen var ett 
affärshus för Tidens förlag på Sveavägen 
68 i Stockholm. Detta ritades av Nils 
Einar Eriksson tillsammans med Sten 
Westholm och uppfördes 1929. 
Affärshuset var ett av de första tecknen 
på att funktionalismen nått Sverige96 och 
hade en stram och enkel utformning 
med putsad fasad, odekorerad förutom 
av skyltning. De i tregrupper ordnade 
fönstren i de övre kontorsvåningarna 
placerades i band och gav fasadens till 
formen vertikala strävan en horisontell 
balansering och de två nedersta 
våningarna avsedda för butik och 
restaurang var uppglasade. Den översta 
indragna våningen av terrasskaraktär 
omgärdades av ett stålräcke.  
 
Tidens förlags byggnad visar 
på ett stort intresse för den 
nya arkitektur som Eriksson 
och de andra svenska 
arkitekterna kommit i 
kontakt med på kontinenten 
men dess kraftigt 
utskjutande takfot och flacka 
sadeltak visar samtidigt att 
man i Sverige ännu inte var 
beredd att helt överge den så 
länge förhärskande 20-
talsklassicismen. Mer 
radikalt i sitt formspråk var 
Ivar Tengboms och Nils 
Ahrboms tryckeri och 
förlagshus för Esselte vid Vasagatan i Stockholm, uppfört 1928-34.97 Denna stora 
byggnad hade en tydlig horisontalitet med långa fönsterband, uppglasad 
bottenvåning och terrasstak i etapper. Byggnaden var helt osmyckad förutom en 
mängd företagsnamn, alla i det typiska funktionalistiska versaler, placerade mellan 
fönsterbanden i fasaden. Byggnaden uppvisar stora likheter med Centrumhuset.  
                                                 
95 Råberg 1970 s. 68 
96 Eriksson 2001 s. 417 
97 Ibid. s. 473 

Illustration 22. Tidens förlags byggnad på Sveavägen.  

Illustration 23. Esseltes förlagshus var ett av de första stora komplexen 
                      uppförda i ett funktionalistiskt formspråk. 



 28

Affärshusens karaktärsdrag 
 
Esselte-byggnadens betydligt större volym, gav mer utrymme för ett funktionalistiskt 
uttryck med upprepningar, regelbundna fönsterband och horisontalitet än vad 
Erikssons mindre byggnad på Sveavägen 68 gav. Studerar man de kontors- och 
butikshus som uppfördes i Sverige under 1930-talet ser man att dessa egenskaper 
uppvisas av de flesta av dem. Karaktäristiskt för dessa byggnader är också en 
rektangulär byggnadskropp, ganska sällan med större formmässiga avvikelser från 
symmetrin än en rundning av ett hörn eller variation i höjd. Även fasaderna har 
vanligen ett i stort sett symmetriskt utförande: ljusa, putsade, med skyltning som 
enda men viktiga dekor är typiska för dessa byggnader. Uppglasningen av fasaderna 
gick allt längre under 30-talet och fasader 
huvudsakligen bestående av glas och stål 
blev vanliga vid sidan om de putsade 
byggnaderna. Många av affärshusen har 
också inskjutna övervåningar som ger en 
avtrappning av takpartiet. Alla dessa 
karaktärsdrag finns representerade hos 
Centrumhuset och andra byggnader som 
också kan exemplifiera dem är 
Citypalatset vid Norrmalmstorg, ritat av 
Ivar Tengbom,98 ett affärs- och kontors-
hus på Hamngatan 99 ritat av Knut 
Danning och J. Herberts kontorshus på 
Sveavägen 90,100 alla i Stockholm.  
 
 
 
Nils Einar Eriksson 
 
Eriksson var verksam i Göteborg främst under 1930- och 50-talet och har i hög grad 
bidragit till den arkitektoniska gestaltningen av i första hand Göteborgs innerstad. 
 
 
Utbildning och tidig verksamhet 
 
Nils Einar Eriksson föddes i Solna 10/8 1899 och tillbringade hela sin studietid i 
Stockholm, med början på Tekniska Skolan där han utbildade sig till 
byggnadsingenjör. 1919 började han på arkitektutbildningen vid Kungliga Tekniska 
Högskolan och tog 1922 arkitektexamen. Åren därefter studerade han vid Kungliga 
Konsthögskolan och när han tog examen där 1925, påbörjade han en två år lång 
Europaresa under vilken han besökte Italien, Grekland, England och Frankrike.101 
Det var under denna resa han kom i kontakt med Le Corbusier och funktionalismen. 
Vid hemkomsten 1927 blev han en av Gunnar Asplunds närmaste medarbetare i 
arbetet med gestaltningen av Stockholmsutställningen 1930, speciellt verksam var 
han bland annat med utformningen av utställningshallar och huvudrestaurangen.102 
                                                 
98 Råberg 1970 s. 240  
99 Ibid. s. 237  
100 Ibid. s. 143  
101 ARKDOK, Arkitektregistret: Nils Einar Eriksson 2004-04-21 
102 Zimdahl 1978 s. 28 

 Illustration 24. Citypalatset ritat av Ivar Tengbom. 
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Eriksson i Göteborg 
 
Från 1930 till 1932 drev Eriksson egen arkitektverksamhet i Stockholm och 
uppförde då bland annat funktionalistiskt inspirerade hyreshus på Norr Mälarstrand. 
1932 startade han verksamhet i Göteborg,103 med början i att  han vann arkitekt-
tävlingen om uppförandet av stadens nya konserthus på Götaplatsen.104 Denna 
funktionalistiska byggnad med koppling till klassicismen, i gult tegel och med upp-
glasad frontfasad, stod färdig 1935 och är ett av Erikssons mest uppmärksammade 
och uppskattade verk. Efter detta fick han många uppdrag i staden och nästa projekt 
blev ett kontors- och butikshus uppfört för Lifförsäkrings AB Thule på Norra 
Hamngatan 1933-38,105 även det ett gult tegelhus med modernistiskt uttryck. Vid 
samma tid utlystes en inbjuden tävling om utformandet av en kontorsbyggnad vid 
Kungsportsplatsen i Göteborg. denna vann Nils Einar Eriksson och 1935 påbörjade 
han arbetet med sitt vinnande förslag Centrumhuset, en byggnad som kom att 
engagera honom flera år framöver och där han kom att ha arkitektkontor resten av 
sin yrkesverksamma tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 ARKDOK, Arkitektregistret: Nils Einar Eriksson 2004-04-21 
104 Zimdahl 1978 s. 29 
105 Eriksson 1938 s. 17 

Illustration 26.  
Eriksson på sitt kontor i     
Centrumhuset.  

Illustration 25.  
Sveahuset, Erikssons 
tävlingsförslag som 
resulterade i Centrumhuset. 
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Under 1940-talet arbetade Eriksson mycket i Stockholm med exempelvis 
flerfamiljshus men under 50-talet var han åter mycket engagerad i Göteborg. 
Exempelvis ritade han Park Avenue Hotel, färdigt 1950,106 ett bostadsområde i Torpa 
i östra Göteborg 1951 och Folkets Hus vid Järntorget 1952.107 Alla är uppförda i gult 
tegel, ett material med starka anor i Göteborg och den sparsmakad tegelarkitektur 
som dessa byggnader uppvisar, blev ett signum för Erikssons arbete i Göteborg.  
 
1960 stod Folksamhuset vid Skanstull färdigt, en byggnad av Eriksson som Zimdahl 
1978 beskriver som ett av Stockholms kanske vackraste och mest välplacerade höghus. Under 
60-talet ritade han också många byggnader för Skandinaviska Enskilda Banken runt 
om i landet.108 Erikssons byggnader har ofta ett enkelt formspråk och välbalanserade 
proportioner, med material och form som enda uttrycksmedel. Eriksson var aldrig 
någon anhängare av riklig utsmyckning. 
 
 
 
BESKRIVNING OCH KARAKTÄRISERING  
 
 
En vandring runt Centrumhuset 
 
Centrumhuset ligger mitt i händelsernas centrum; med Kungsportsplatsen på den 
södra sidan, Kungsgatan på den norra och västgaveln mot Östra Hamngatan. Det är 
en byggnad som passeras av stora mängder människor varje dag och passerar; det är 
just vad folk gör stora delar av året. Kungsportsplatsen är en ganska kall, blåsig plats 
och med undantag för att ”Kopparmärra” är ständig och kanske Göteborgs 
populäraste mötespunkt, är platsen inget ställe man vistas på någon längre tid, men 
däremot ganska ofta. En ständig ström av människor rör sig runt byggnaden, från 
och mot alla riktningar. Det tydligaste gångstråket sträcker sig från Östra Hamngatan 
och Kungsportsplatsens västliga del, längs Östra Larmgatan och Centrumhusets 
sydliga fasad, runt byggnadens sydöstra hörn mot Harry Hjörnes plats, ner mot 
Kompassen och i förlängningen även Brunnsparken och Nordstaden. På sommaren 
däremot, när caféer och restauranger sätter upp sina uteserveringar, lever 
Kungsportsplatsen upp och blir en välbesökt mötesplats för människor, ett riktigt 
sommarcentrum.  
 
 
Sydfasaden – byggnadens ansikte utåt 
 
Centrumhuset förmedlar olika uttryck beroende från vilket håll det betraktas. Beskådar 
man byggnadens sydfasad rakt framifrån, från Kungsportsplatsen, ser den ut som en 
homogen solitär med en relativt symmetrisk och rytmisk fasad. Från detta håll är 
byggnaden helt rektangulär och sex våningar hög. Den glasade bottenvåningen har en låg 
sockel i natursten som mjukt och nästan omärkligt följer markens sluttningar och höjder. 
Den harmoniska övergången mellan byggnad och mark förstärks av cafeterian 
Cappuccinos uteservering som sträcker sig långt ut på platsen. Det nära sambandet med 
marken ger intrycket att byggnaden står mycket stadigt. 
 
                                                 
106 ARKDOK, Arkitektregistret: Nils Einar Eriksson 2004-04-21 
107 Zimdahl 1978 s. 29 
108 ARKDOK, Arkitektregistret: Nils Einar Eriksson 2004-04-21 
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Den numera igenbyggda en våning höga passage som sträckt sig genom byggnaden i 
nord-sydlig riktning, är ännu synlig genom en mångkantig, inåtgående välvning 
bakom tre bastanta granitpelare. Butiksfönster upptar nästan hela bottenvåningen 
och kröns av kraftig skyltning i olika färger som nästan sträcker sig upp till den andra 
våningens stora fönster. Dessa är inte kompletterade med skyltar utan ger ett renare 
och stramare intryck än den mer kommersiellt inriktade bottenvåningen som öppnar 
sig mot platsen. Den andra våningen utgör därmed en mjuk övergång till de fyra 
översta och mer slutna kontorsvåningarna, vilka har mindre fönster regelbundet 
placerade och djupt liggande i fasaden. Fönsterbågarna i lackat trä och de djupa 
fönsternischerna klädda i marmor, harmoniserar väl med den ljust beige-grå, 
slätputsade fasaden.  
 
De starkt mörkgröna markiser som på eftermiddagarna ofta är sporadiskt nerdragna 
mot solen, lyckas inte förta det symmetriska intrycket men bidrar med viss spänning 
och rörelse till den annars ganska stillsamt strama fasaden. Det enda element som 
gör intrång på symmetrin och sitter likt ett upplivande smycke i fasaden, är den 
balkong som på 
översta våningen 
sträcker sig från 
fasadens västra hörn. 
Närmast hörnet är 
fasaden också fri från 
fönster i de fyra 
mittersta våningarna. 
Detta parti utgör en 
fond för den 
framförliggande 
ryttarstatyn när det 
inte med jämna 
mellanrum täcks av 
stora reklamvepor. Byggnadens platta tak kröns av ett balustradliknande stålräcke 
som uppåt ger byggnaden en ganska mjuk och harmonisk avslutning. De två 
nedersta våningarna har en tydlig horisontell orientering och även 
kontorsvåningarnas fönster, som visserligen är självständiga i fasaden, sitter i 
horisontella band. Formen av en liggande rektangel förstärker också det horisontella 
intrycket. 
 
 
En stram och krävande huvudfasad 
 
Från söder visar Centrumhuset upp en geometrisk, ganska stram form. Trots att 
denna fasad är den mest överblickbara, kräver den huvudrörelser för att uppfattas i 
sin helhet. Detta faktum att man inte får en överblick över byggnaden, gör den 
otillgänglig och är kanske en av anledningarna till att den trots sin storlek och sin 
omsorgsfulla arkitektoniska utformning, inte drar människors blickar till sig. De helt 
odekorerade övre våningarna, gör att uppmärksamheten riktas mot den färggranna 
bottenvåningen med Cappuccino, kiosken Kopparmärra, Forex, Massimo Dutti med 
flera, medan resten av fasaden i sin enkla homogenitet kräver koncentration och ett 
aktivt seende av betraktaren.  
 
 

Illustration 27. Principskiss av Centrumhusets sydfasad med de glasade   
                      bottenvåningarna, takets balustrad och välvningen bakom bastanta 
                      pelare.  



 32

Mot öster - en uppmjukning av form och uttryck 
 
Om man rör sig österut längs 
fasaden ändrar byggnaden 
karaktär. Den får en mjukare 
form och sänks dessutom med 
en våning. Efter passagens 
granitpelare sker en inskjutning 
av fasaden som gör en mjuk 
välvning så dess riktning ändras 
till att gå rakt mot Harry 
Hjörnes plats. Formen anpassas 
här på ett mer ödmjukt sätt till 
omgivningen, förstärker 
riktningen för de passerande 
från Kungsportsplatsen till 
Passagen och ger hela 
byggnaden en riktning mot öster. Gavelfasaden mot Harry Hjörnes plats trappas av i 
två etapper mot Kungsgatan från fem till tre våningar. Härifrån ger byggnaden ett 
vertikalt intryck där höjden är större än bredden och även trappstegsformen som 
smalnar av byggnaden, förstärker den vertikala strävan. Hela bottenvåningen upptas 
av Jarl Sandin Ur och Guld och stora röda markiser och skyltar kröner skyltfönstren. 
Resten av fasaden är fri från annan utsmyckning än symmetriskt placerade 
kontorsfönster av samma typ som på sydfasaden.  
 
 
Nordfasaden - från solitär till integrerad del i stadsrummet 
 
Avtrappningen gör att 
byggnaden i höjd möter de hus 
som ligger på andra sidan 
Kungsgatan.  Istället för att som 
mot Kungsportsplatsen ha en 
solitär karaktär, samspelar den 
här med de omgivande 
byggnaderna och blir en 
integrerad del av gaturummet. 
Större delen av fasaden som 
sträcker sig längs Kungsgatan är 
tre våningar hög. 
Bottenvåningen och merparten 
av den andra våningen upptas 
av stora skyltfönster. Takets 
avtrappning kröns av stålräcken som lite omlott är synliga från marken. Detta ger ett 
virrvarr av metall på taket och tillsammans med olika små påbyggnader, från marken 
ger takpartiet ett rörigt men intressant intryck.  
 
Medan byggnaden högt tornar upp sig mot Kungsportsplatsen, är den här lägre än 
husen på motstående sida om handelsgatan Kungsgatan och man kan härifrån inte 
ana vilken volym som döljer sig på andra sidan. Ett tydligt horisontellt uttryck skapas 
av raderna med fönster, skyltfönster, terrassräcken och byggnadens stora längd i 

Illustration 28. Principskiss för att illustrera välvningen av den   
                      Östra byggnadskroppen. Stålräcket följer  
                      takprofilen runt hela fasaden.  

Illustration 29. Principskiss över Centrumhusets nordliga och östliga fasad.
                      Fönstersättningen och terrasserna och deras omgivande 
                      räcken ger nordfasaden en tydlig horisontalitet. 
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förhållande till de tre våningarna. När man vandrar Kungsgatan västerut, ner mot 
Östra Hamngatan, känner man tydligt av denna horisontalitet i det att byggnaden 
flyter med i rörelsen och har en klar riktning framåt, aldrig uppåt. Bottenvåningen 
upptas av ett flertal butiker och dessa får både uppmärksamhet och besökare, vilket 
gör att byggnaden här har ett större liv än mot de andra gatorna.  
 
De sista sex fönsteraxlarna mot hörnet Kungsgatan – Östra Hamngatan, reser sig 
byggnaden tvärt åter till sex våningar; en betydligt mer dramatisk höjdförändring än 
på motstående gavel där byggnaden sakta sänktes våning för våning. Detta parti har 
en vertikal strävan och bryter i det av mot den annars homogent horisontella 
nordfasaden. Hörnets nedersta och till viss del även andra våning, är helt uppglasad 
och man ser runt hörnet på byggnaden genom skyltfönstret. Intrycket blir att den 
mycket smala hörnpelaren bär upp den höga fasaden och det ger en öppenhet och 
lätthet i hörnpartiet. Gavelfasaden mot Östra Hamngatan är enkel, utan andra 
formdetaljer än fönstren, som här är bredare och sitter i tydligare fönsterband än på 
de övriga fasaderna. Bandet av butiksfönster i bottenvåningen fortsätter runt nästa 
hörn och genom att följa dem uppför två små trappsteg, är man tillbaka på 
Kungsportsplatsen.  
 
 
Centrumhuset i sin helhet 
 
Som helhet är byggnaden 
asymmetrisk och ger helt 
olika intryck beroende 
från vilket håll den 
betraktas; stram 
rektangulär form, mjukt 
välvd fasad och 
trappstegsgavel: ja det 
beror på var betraktaren 
står. Gemensamt för hela 
byggnaden är det band av 
butiksfönster som följer 
hela bottenvåningen och 
det räcke som likaledes 
kröner alla de platta 
takpartierna. Byggnaden i 
sin helhet är främst betraktad från söder, lätt att associera till en atlantångare; med ett 
vitt, slätt fartygsskrov, med fören avsmalnande i öster, takräcken som reling och 
förarhytt och skorsten på det platta däcket. Fönstergluggarna är regelbundet 
placerade i skrovet som mjukt skär markens yta. Den kanske största associationen till 
ett fartyg ger takterrassen med sitt omgärdande stålräcke och uppskjutande partier 
för exempelvis trapphus. 
 
Det funktionalistiska uttrycket med den ljusa putsen, fönsterbanden, det geometriska 
formspråket och den övergripande asymmetrin, gör byggnaden till ett värdefullt 
inslag i en stadskärna som i övrigt är fattig på den typen av arkitektur. De flesta av de 
näraliggande byggnaderna är uppförda under 1800-talet, flertalet med renässans eller 
barock som inspiration, som exempel uppförda i tegel, smyckade med putsade 
detaljer som pilastrar och friser och med kraftiga sockelpartier i natursten. I norr och 

Illustration 30. Takterrassen fotograferad från öster. Terrassen inbjuder till 
                      jämförelse med ett fartygsdäck.   
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öster finns även byggnader med modernt formspråk, uppförda senare än 
Centrumhuset. Alla de omgivande byggnaderna är lägre än Centrumhuset, vilket gör 
att det än mer skiljer sig från sin omgivning och får en central roll i miljön. 
Tillsammans skapar byggnaderna runt Kungsportsplatsen en heterogen, kontrastrik 
miljö där främst 1800-talets och 1930-talets arkitektoniska ideal möts. 
 
 
 
Centrumhuset ur ett funktionalistiskt perspektiv 
 
 
En byggnad i zoneringens tecken 
 
Tanken om zonering var stark inom funktionalismen. Det innebar en 
funktionsseparering med bostäder samlade på ett ställe och arbetsplatser som 
affärsverksamhet och fabriker koncentrerade till andra områden. Var 
verksamhetskategori skulle ligga separerad från övriga. Kopplat till detta följde 
åsikten att affärslokaler skulle samlas i stora centrumanläggningar. Centrumhuset är 
en mycket tydlig representant för dessa tankar, i det att det är en stor anläggning i 
centrum planerad endast för butiksändamål, kontor, utställningslokaler och andra 
kommersiella verksamheter.109 Den enda bostaden som funnits i byggnaden och som 
enligt planen för kvarteret från 1938 fick finnas, var fastighetsskötarens bostad. Stora 
affärshus var i sig också en av de karaktäristiska byggnadstyperna i stadskärnorna 
under funktionalismen. Sådana komplex hade inte uppförts lika frekvent tidigare. 
 
 
Asymmetri kontra helhet 
 
Asymmetriska fasader med stora fönster fritt placerade kopplas hårt samman med 
funktionalismens byggande men detta gällde främst mer småskalig bebyggelse som 
exempelvis villor. När det kom till storskalig bebyggelse som fabriker och kontors- 
och hyreshus, använde man sig i hög grad av upprepningar i fasaderna, som exempel 
långa fönsterband och enhetlig fasadfärg. Den typiskt funktionalistiska, balanserade 
asymmetrin skapade man istället med variation i byggnadens form, i Centrumhuset 
genom att ge de två sammanfogade byggnadskropparna olika geometriska former 
och olika dimensioner. Den större, västra byggnadskroppen har formen av en 
rektangel men avtrappas i höjd från söder till norr, för att i nordöst smälta samman 
med det mindre, östra partiet. Från detta håll utgör hela komplexet en enhet, medan 
det mot söder tydligt utgörs av två delar sammanfogade till en asymmetrisk men 
balanserad helhet; där den östra delen har betydligt mindre dimensioner i både bredd 
och höjd än den västra och även har en välvd, mjuk form som kontrasterar mot det 
större partiets rektangulära, skarpa kontur.  
 
Den asymmetri som uppvisas i Centrumhuset, likt i andra funktionalistiska 
kontorshus, är genomtänkt och tillfogar inte byggnaden obalans eller oro. Genom att 
fasadfärg och fönsterutformning är likadana i hela byggnaden och att det stålräcke 
som avslutar upptill, löper runt hela byggnaden, är helhetsintrycket balanserat och 
enhetligt, två egenskaper som hörde till funktionalismens huvudnormer.  
 

                                                 
109 Stadsarkivet: NEE – privat arkiv k 2 a:4 - fotografier 
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Funktionens uttryck 
 
Enhetligheten, upprepningen av fönster i fasaden och den stramhet Centrumhuset 
uppvisar ger i sig intryck av formell verksamhet. För funktionalistiska kontors- och 
butikshus och kontors- och butikshus i allmänhet, är den fönstersättning 
Centrumhuset uppvisar typisk. Den uppglasade bottenvåningen och den nästan lika 
glasade butiksvåningen 1 tr. öppnar sig mot gatan och välkomnar allmänheten med 
stora fönster i liv med 
fasaden och färggranna 
skyltar. De övre 
kontorsvåningarnas mindre, 
djupt liggande fönster ger 
ett mer slutet och privat 
intryck. Centrumhusets 
system med mindre fönster 
upptill och uppglasade 
bottenvåningar, är 
karaktäristiskt för både dess 
tid, stil och funktion. 
Regelbundenheten och 
anonymiteten i kontors-
fönstrens placering, utform-
ning och de likadana gröna 
markiserna avslöjar att de 
döljer affärsverksamhet.   
 
Funktionalismen var den stil som på allvar 
införde balkonger på hyreshus och att 
Centrumhuset endast har en balkong, på 
översta våningen i sydfasaden, visar också 
att bostadsändamål aldrig varit aktuellt som 
användning. Byggnaden har sedan det 
uppfördes prytts med skyltar som avslöjat 
dess hyresgäster och deras verksamhet. 
Skyltning användes oftast som enda 
fasaddekoration inom funktionalismen och 
hade också som funktion att understryka 
det arkitektoniska formspråket. Ofta bestod 
skyltningen av tredimensionella versaler och 
skyltning på taket och lysande neonskyltar 
är också typiskt för funktionalismen. 
Centrumhuset pryddes även det från början 
av denna typ av skyltning men nu är 
skyltningen mer modest, tvådimensionell 
och ligger i horisontella band över 
bottenvåningens skyltfönster. Undantaget 
här är de två grönvita ”Centrumhuset”-
skyltarna, i tredimensionella versaler 
ovanför entréerna. 
 
 

 
Illustration 31. Sydfasaden betraktad från sydöst. Fönsterdispositionen  är  
                      representativ för funktionalismens kontorsbyggnader. 
                      Fönstersättningens horisontalitet är tydlig. 

Illustration 32. Foto från balkongen, mot väster. 
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SLUTDISKUSSION 
 
 
Funktionalistiska karaktärsdrag 
 
Centrumhusets fasad uppvisar det samspel mellan ytor och volymer som är så 
karaktäristiskt för funktionalismens byggnader. Fönsterraderna, takräcket och 
byggnadens form av en liggande rektangel skapar den horisontella orientering som 
också är så typisk för stilen.  Denna understryks av den långa balkongen på sjätte 
våningen och det platta terrasstaket, vilket också är ett av funktionalismens starkaste 
kännetecken. Den låga sockeln och pelarna som frilägger mark i bottenvåningen är 
också typiska funktionalistiska 
element; de senare - pilotis – var 
ett av de fem huvudelement 
som förespråkades av Le 
Corbusier. Många av de tidiga 
funktionalisterna var som 
tidigare nämnts, inspirerades av 
fartygets och speciellt 
atlantångarens formspråk och 
använde detta i sina byggnader. 
Denna inverkan uppvisar som 
beskrivits även Centrumhuset 
med sin avlånga, släta vita form, 
platta terrasstak och 
fönsterrader.  
 
Centrumhusets slätputsade, ljusa fasad utan påklistrad dekor och fönster helt utan 
omfattningar är typiskt för den tidiga, puristiska funktionalismen i Sverige. De djupa 
fönsternischerna i marmor i kontorsvåningarnas fönster och att pelarna i 
bottenvåningen utförts i natursten, visar dock tecken på den nyansering av stilen som 
skedde i slutet av 1930-talet. Det östra partiets mjuka välvning är också den en 
avvikelse från det geometriska formspråk som i övrigt präglar byggnaden. Även 
materialvalen interiört visar tecken på denna nyansering.  
 
Byggnadens konstruktion 
med bärande pelare gjorde 
den fria planlösning som 
funktionalismen före-
språkade möjlig och detta 
utnyttjades i utformandet 
av butikslokalerna. De fick 
öppna och ganska 
individuella planlösningar 
och flera sträckte sig över 
två plan, förbundna av 
spiraltrappor inne i 
butikerna. Kontors-
våningarna i den större, 
västra byggnadskroppen 
hade däremot en ganska 

Illustration 33. Nordfasadens fönsterband ger en tydlig horisontell 
                      riktning. 

Ovan: Illustration 34. Planritning över bottenvåningen. 
Nedan: Illustration 35. Planritning över våning 3 tr. 
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enhetlig planlösning. Alla kontor var orienterade mot den tre meter breda korridor 
som löpte längs byggnadens mittaxel. De flesta kontor disponerade 2-3 fönster och 
var ljusa och luftiga. Det sista gällde som tidigare beskrivits även korridorerna som i 
öster och söder i funktionalistisk anda avslutades med fönster. Ljus, luft och rymd 
var tre av funktionalismens nyckelord och även om kontoren idag är ombyggda och 
korridorerna inte längre vetter mot fönster, finns den övergripande tanken 
fortfarande synlig. Den regelbundna fönsterplaceringen visar på flexibiliteten i 
kontorsvåningarnas planlösningar.110 I den östra byggnadskroppen var våningsplanen 
mindre och gav därför inte samma utrymme för ett övergripande planlösningssystem, 
utan här är utformningen mer individuell.  
 
 
Centrumhuset som representant för funktionalismens affärshus 
 
Som nämnts i tidigare kapitel hade många av de funktionalistiska affärshusen ett 
ganska likartat utförande vad gällde material, form och uttryck. Centrumhuset är ett i 
raden av de funktionalistiska kontorshus som uppfördes i Sverige under 1930-talet 
men få av dessa uppfördes i Göteborg. Göteborgs-Postens tryckeri och redaktions-
hus vid Polhemsplatsen, ritat av R O Swensson, uppfört 1934 och Skeppsbrohuset 
uppfört 1935 på Skeppsbroplatsen 1, ritat av W Mattsson, hör tillsammans med 
Centrumhuset till de främsta representanterna för funktionalismens affärsbyggnader i 
staden. Dessa två byggnader uppfördes i ungefär samma stil med svängd fasad, 
fönsterband som sträckte sig över fasadens välvning och indragen terrassvåning.111 
Göteborgs-Postens byggnad hade bland annat tegel som fasadtäckning och 
Skeppsbrohusets fasad täcktes av ljusa naturstensplattor.112  
 
Ingen av dessa byggnader kan sägas 
representera den puristiska 
funktionalism som Centrumhuset är 
uppfört i, utan de har ett annat 
formspråk där det kubistiska, 
puristiska som är så typiskt för 
Centrumhuset inte finns utan det 
geometriska, sammansatta uttrycket 
är ersatt av ett solitt helhetsgrepp. De 
två byggnaderna har ett betydligt 
tyngre och mer robust uttryck än 
Centrumhuset och trots 
fönsterbanden är den horisontella 
orienteringen inte heller lika tydlig. 
Som representant för den puristiska 
funktionalismen inom affärshus-
bebyggelsen är Centrumhuset ett 
sällsynt inslag i Göteborgs innerstad 
och är genom detta av högt värde för 
skapandet och bibehållandet av ett 
varierat och spännande gaturum.   

                                                 
110 Johansson 2000 s. 150 
111 Lönnroth 2003 s. 378 
112 Ibid. s. 378 

Illustration 36. Den östra, trappstegsformade gaveln. 
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SAMMANFATTNING 
 
Centrumhuset uppfördes 1936-39 av Brand- och Lifförsäkrings AB Svea och 
Försäkrings AB Nornan. Byggnaden uppfördes i Kvarteret Vattenkällan 7:1-3, nu 
7:5, vid Kungsportsplatsen i Göteborgs centrum.  Kvarteren var sedan början av 
1800-talet bebyggda med tvåvåningshus med brutna tak och från sekelskiftet 1900 
stod det mindre butikskomplexet Centralen på den västligaste tomten, Inom 
vallgraven 7:1. Drygt trettio år senare revs Centralen och fastigheter på de övriga två 
tomterna för att ge plats för Centrumhuset. Byggnaden uppfördes i två etapper och 
arkitekt var Nils Einar Eriksson (1899-1978).  
 
Funktionalismen introducerades i Sverige i mitten av 1920-talet och befästes i landet 
genom Stockholmsutställningen 1930. Till Göteborg kom stilen i början av 1930-
talet. Nils Einar Eriksson kom i kontakt med den nya arkitekturen genom resor i 
Europa och utbildning och arbete i Stockholm. Centrumhuset var en av de första 
byggnader han uppförde i Göteborg och han utformade det i en puristisk 
funktionalism. Byggnaden uppvisar många av de stildrag som är karaktäristiska för 
funktionalismen; som slätputsad, ljus och helt odekorerad fasad, platt, avtrappat 
terrasstak, en geometrisk grundform, balanserad asymmetri och en övergripande 
horisontalitet. Trots att byggnaden är så representativ för den puristiska 
funktionalismen kan man i detaljer som de marmorklädda, djupa nischerna, skönja 
den nyansering av stilen som skedde både i Sverige och i övriga Europa under slutet 
av 1930-talet. 
 
Centrumhuset kan också utgöra illustration för den inspiration många av 
funktionalismens arkitekter hämtade från tidens nya kommunikationsmedel. Med 
den rektangulära vita kroppen försedd med fönsterband och det platta terrasstaket 
omgärdat av ett stålräcke och försett med diverse utbyggnader, är det lätt att 
associera Centrumhuset till en atlantångare.  
 
I sin funktion som renodlat kontors- och butikskomplex är Centrumhuset ett 
exempel på den funktionsseparering som förespråkades av funktionalismen. 
Byggnaden är både i utformning och i konstruktion ett representativt exempel på de 
kontorsbyggnader som uppfördes under funktionalismen. I sin konstruktion med 
bärande betongpelare gav den stora möjligheter till fria planlösningar, vilket 
utnyttjades i planeringen av de stora butikerna i de två nedersta våningarna. Den fria 
konstruktionen möjliggjorde också stor flexibilitet i kontorsvåningarna och man har 
utan större problem kunnat bygga ut och dela upp kontor efter hyresgästernas 
önskemål. Att Centrumhuset skulle erbjuda stora förändringsmöjligheter var en 
medveten tanke hos arkitekt och konstruktör.  
 
Förändringar av Centrumhuset har förekommit kontinuerligt sedan byggnaden 
uppfördes. Dessa är huvudsakligen interiöra och utgörs av ombyggnationer av 
kontors- och butikslokaler, verksamhetsförändringar och ombyggnation av delar av 
korridorer till kontor. Även de interiöra ytskikten är förändrade en eller flera gånger. 
Exteriört är byggnaden mer bevarad i sin ursprungliga utformning. Den stora 
förändring som skett är att man under 1980-talet byggde igen den passage som 
tidigare gick genom byggnaden mellan Östra Larmgatan och Kungsgatan. I övrigt är 
byggnadens exteriöra uttryck idag i stort sett detsamma som när den uppfördes i 
slutet av 1930-talet.  
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Centrumhuset är en företrädare för den funktionalistiska tanken att funktionen ska 
utgöra den främsta förutsättningen för formen. Den exteriöra regelbundenheten i 
kontorsvåningarna avslöjar kontorsverksamheten och de glasade bottenvåningarna 
med sina butiker ger ett välkomnande och öppet intryck. Den flexibla bärande 
konstruktionen möjliggjorde för funktionen att vara ledande för utformningen av 
byggnaden. 
   
Som representant för en tydlig funktionalism utgör Centrumhuset ett ganska ovanligt 
inslag i Göteborgs stadskärna. Genom att stadskärnan på 1930-talet i stort sett redan 
stod färdigbyggd och utan större saneringsbehov, är den ganska fattig på 
modernistisk bebyggelse. Därför är Centrumhuset ett värdefullt tillskott och gör 
tillsammans med den omgivande, mestadels äldre bebyggelsen, Kungsportsplatsen till 
en heterogen och intresseväckande plats.  
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