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Kvarteret Härbärget (hus A, B, C), Alderholmen 8:1 

Hus A    Hus B      Hus C 

Beskrivning
Huvudbyggnaden (hus A) uppfördes 1928 som hotell efter ritningar utförda av 
Gunnar Wetterling. Byggnaden är uppförd i tre våningar av tegel som putsats. 
Fasaden är utförd i sträng symmetrisk 1920-talsklassicism. Mittpartiet pryds av 
en pilasteruppburen fronton med bågformat fönster. Bottenvåningens fönster är 
försedda med fönsterluckor utom de två på vardera sidan om entrén som är 
krönta med segmentfrontoner. Taklist och fönsteromfattningar är profilerade. 
Fasadens slätputs är ljust gul medan pilastrar och övriga detaljer är vita. Sockeln 
är granitklädd, fönstren bruna och taket täckt med rött enkupigt taktegel. 

Bakom huvudbyggnaden ligger en lägre byggnad (hus C) som uppfördes 
samtidigt med hotellet som garage. Garaget är sedan 1942 hopbyggt med 
huvudbyggnaden genom en mindre tillbyggnad (hus B). 

Hotelldriften upphörde på 1970-talet och byggnaden köptes av General 
Foods som använde den som huvudkontor. Idag används byggnaden av Läns- 
och tingsrätt. 
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Fastighet Alderholmen 8:1 

Kvarter Härbärget 

Hus A, B, C 

Ägare Boetten förvaltnings AB 

Byggn.år 1928 (A, C) 1942 (B) 

Ombyggn.år 1984 (ombyggn. kontor) 

Användn./hyresgäst Domstol, tingsrätt, länsrätt (A), förbindelse (B), hyresnämnd (C) 

Sockel Granitklädd betong 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3 (A), 2 (B), 2 (C) 

Vån.höjd bedömd  

Hiss Finns (A) 

Fasadmaterial Gulbeige slätputs, vita pilastrar 

Yttertak Tegel – rött 

Fönster/fönsterplacering Bruna, vita omfattningar 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 844 (A), 204 (B), 336 (C) 

Övrigt Putsad mur mellan A och C 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden har i stort sett bevarat sitt exteriöra utseende från uppförandet och 
är en kulturhistoriskt välbevarad 1920-talsbyggnad. Värdet sitter till stor del i 
de olika arkitekturelementen; de karaktäristiska 1920-talsfönsterna, de 
välarbetade och utsnidade portarna samt det klassicistiska formspråket med 
slätputsade fasader, pilastrar m.m. De förändringar som gjorts i form av en 
tillbyggnad mellan huvudbyggnad och garage, har anpassats efter byggnadens 
ursprungliga formspråk. Eftersom byggnaden inte inventerats invändigt har inte 
ställning tagits till det interiöra kulturhistoriska värdet. Den fasta inredning som 
är bevarad från uppförandet har dock generellt sett ett kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Enkupigt taktegel, valmat tak (A & C), skivfalsat 

rött plåttak (B). 
Tidstypisk form och material. 
Värdebärare. 

Fönster Tvålufts öppningsbara fönster spröjsade till 2, 3 
eller 4 rutor på höjden per luft. På hus C enstaka 
lunettfönster och stora solfjäderfönster som 
ersatt garageutfarter mot gården. På hus A 
fönsterluckor på bv mot väster. 

Tidstypiska 1920-talsfönster. 
Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Välarbetad träport i huvudentrén. Tidstypisk originalport av hög 
kvalitet.
Värdebärare. 

Fasad Slätputsad fasad med bl.a. pilastrar, fronton, 
profilerad taklist, lunettfönster och 
segmentfrontoner över enstaka fönster. 

Tidstypisk färgsättning och 
formspråk. Värdebärare. 

Övrigt Balkong med järnsmidesräcke ovanför 
huvudentrén. Mot söder ett småspröjsat 
ljusinsläpp på bv. 

Del av det tidstypiska 
formspråket. Värdebärare. 
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Hus A. Domstolarnas hus, f.d. Baltic. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2379 

    Valmat tak med enkupigt taktegel 

Arkitekturelement i klassiserande formspråk

   Tidstypiska fönster 
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Kvarteret Brandmannen (hus A), Alderholmen 9:1 

Beskrivning
Brandstationen uppfördes 1890–1891 efter ritningar av Ferdinand Boberg. 
Byggnaden, som kom att bli något av ett arkitektoniskt genombrott, har en 
fasad inspirerad av dåtida amerikansk arkitektur. Den är uppförd i gult skånskt 
tegel med sockel och rusticering i huggen sandsten. Fönsteromfattningar och 
övervåningens romanska kolonnetter är i slät Gävlesandsten. Rött och gult tegel 
i geometriska mönster bildar tillsammans med en färgrik sgrafittomålning 
dekorativa accenter i murytan. Inspiration till motivet har hämtats lokalt och ur 
byggnadens funktion då målningen föreställer brandslangar som slingrar under 
ett motiv av Gävle slott. För mer information om brandstationen läs Gävle
Brandsstation – Ferdinand Bobergs genombrottsverk av Anders Stjernberg från 
1992. 

I byggnadens södra del där huvudentrén är belägen inreddes expeditions-
lokaler och ovanför dessa logement och en bostadsvåning. Resten upptas av den 
stora vagnshallen. Ovanpå vagnshallen fanns en gymnastiksal och förrådsutrym-
men.
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Fastighet Alderholmen 9:1 

Kvarter Brandmannen 

Hus A 

Ägare Gävle kommun 

Byggn.år 1890–91 

Ombyggn.år 1939, 1976 

Användn./hyresgäst Brandstation 

Sockel Huggen sandsten 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3 

Vån.höjd bedömd  

Hiss  

Fasadmaterial Tegel – gult 

Yttertak Svart plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna, omfattningar i sandsten 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 553 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden är en arkitektonisk föregångare och har ett kulturhistoriskt värde av 
nationellt intresse. Ferdinand Boberg har ritat flera byggnader i Gävle och är en 
av Sveriges mest kända arkitekter genom tiderna. Brandstationen i Gävle är en 
av hans mer banbrytande och kända byggnader. En byggnadsminnesutredning 
har genomförts av Länsstyrelsen men frågan om byggnadsminnesförklaring fick 
avslag då det ansågs att genomförda förändringar, framför allt den på 1970-talet 
gjorda utbyggnaden med brandbilsgarage, varit så okänsliga att de avsevärt 
minskat det kulturhistoriska värdet. Bedömningen är trots detta att 
brandstationen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat svart plåttak. Tidstypiskt material och 

form. Värdebärare. 
Fönster Varierande beroende på var på fasaden, generellt 

små fönster. 
Förstärker den slutna fasaden. 
Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

De tidigare portarna för utryckning har ersatts 
av fönster, fortfarande är ursprunglig funktion 
ändå tydlig. 

Viktigt att behålla, berättar 
om ursprunglig användning. 
Värdebärare. 

Fasad Sluten tegelfasad med mjuka linjer och mycket 
utsmyckning. Borgliknande karaktär. 

Det arkitektoniska form-
språket var ett genombrott för 
sin tid. Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2389 

    Svart falsat plåttak 

Arkitekturelement som har inspirerats av borgidealet

  Fönster i olika form och storlek 

De ursprungliga utryckningsportarna,  Fasadutsmyckning som speglar 
detaljer som speglar funktion  orten och funktionen 
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Kvarteret Brandmannen (hus B, C), Alderholmen 9:1 

Hus B     Hus C 

Beskrivning
Tillbyggnaden till brandstation uppfördes 1976 efter ritningar av G. 
Gustavssons arkitektkontor. Byggnadens fasad är klädd med gult fasadtegel  
och inrymmer bl.a. fordonslokaler och expeditioner. 

Fastighet Alderholmen 9:1 

Kvarter Brandmannen 

Hus B, C 

Ägare Gävle kommun 

Byggn.år 1976 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Brandstation 

Sockel Betong 

Stomme Träregelstomme (B) 

Våningar 1 (B) 1 resp. 2 (C) 

Vån.höjd bedömd  

Hiss  

Fasadmaterial Ljusgrå puts (B) 

Gulbrunt tegel/svart plåt (C) 

Yttertak Papp 

Fönster/fönsterplacering  

Övr. byggnadsmaterial Ljusgrå aluminiumportar 

Byggn. Area 140 (B), 1607 (C) 

Kulturhistorisk värdering 
Trapphuset och fordonsgaraget är ett tydligt och tidstypiskt brott mot den 
speciella och arkitektoniskt högkvalitativa huvudbyggnaden. Byggnaderna 
bedöms i dagsläget inte ha något kulturhistoriskt värde. 

  Hus C.  
  Foto: Länsmuseet  
  Gävleborg,  
  Dg 04-2394 
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Kvarteret Brandmannen (hus D), Alderholmen 9:1 

Beskrivning
Byggnaden är uppförd 1970 i en våning med röd lockpanel och takbeläggning 
av papp. Byggnaden har fungerat som barservering, motionslokal och 
lektionssalar för brandstationen. 

Fastighet Alderholmen 9:1 

Kvarter Brandmannen 

Hus D 

Ägare Gävle kommun 

Byggn.år 1970 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Brandstation 

Sockel  

Stomme  

Våningar 1 

Vån.höjd bedömd  

Hiss  

Fasadmaterial Röd lockpanel 

Yttertak Papp 

Fönster/fönsterplacering Vita 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 329 

Övrigt Rött träplank runt körgård och garageutfart. 

Kulturhistorisk värdering 
Saknar kulturhistoriskt värde. 

Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2395 
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Kvarteret Svärtan (hus A, B, C), Alderholmen 10:1 

Hus A Hus B  Hus C 

Beskrivning
Byggnaderna (hus A och C) uppfördes 1930 efter Gunnar Wetterlings ritningar 
i något slags mellanting av 1920-talsklassicism och funktionalistisk stil. Fasad-
erna är putsade i två nyanser beige och sockeln är stensatt. Förutom profilerade 
våningsband är fasaden fri från dekorationer. Från början var huvudbyggnadens 
bottenvåning lagerlokal, mellanvåningen kontor och övervåningen bostads-
våning. Bostadsvåningen byggdes om till kontor 1936. En garagebyggnad (hus 
B) av brun korrugerad plåt binder sedan 1978 ihop de två ursprungliga 
byggnaderna. Enligt obekräftade uppgifter låg Gävles första bensinstation i 
bottenvåningen på hus A.  
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Fastighet Alderholmen 10:1 

Kvarter Svärtan 

Hus A, B, C 

Ägare Realiteten AB 

Byggn.år 1930 (A, C) 

Ombyggn.år 1936 (A), 1970 (C) 

Användn./hyresgäst Kontor/kurslokal 1 och 2tr, butikslokal och garage/lager i bv (A) 

Kontor, målerifirma, 2 lgh i bv (C) 

Sockel Stensatt (A), betong (B, C) 

Stomme  

Våningar 3, bv delvis öppen (A), 1 (B), 2 (C) 

Vån.höjd bedömd 3,2 m (A, C) 

Hiss Saknas 

Fasadmaterial Ljusbeige/gul puts mörkare bv + risalit (A, C), brun stående 

korrugerad plåt (B)

Yttertak Svart plåt  

Fönster/fönsterplacering Ljusblå fönster, originalfönster 6 rutor (A), vita fönster (B), ljusblå 

fönster, 3 originalfönster i östra delen, övriga bytta (C) 

Övr. byggnadsmaterial Gul klinker i öppen del av bv, igensättningar av korr. plåt (A) 

Grå garageport av stål (B), 2 grå garageportar på norra sidan (C) 

Byggn. Area 263 (A), 139 (B), 168 (C) 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaderna (hus A och C) har ett tydligt arkitektoniskt formspråk vilket 
genomsyrar även detaljerna. De strama, enkla och raka linjerna i byggnaderna är 
en stor del av det kulturhistoriska värdet. Hus B bedöms i dagsläget sakna 
kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Platt terasstak klätt med svart plåt. Del av det kubiska form-

språket. Tidstypisk material 
och form. Värdebärare. 

Fönster Dubbla kopplade öppningsbara med 2 lufter, 
varje luft spröjsat till 3 rutor. Under utskjutande 
del (A) höga fönster + ett runt. 

Originalfönstren är tids-
typiska 1920-tals fönster. På 
bv (A) visar de höga fönstren 
på ursprunglig funktion 
(bensinmack). Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Mot Drottn.g en trädörr med glasinfattningar.  De originalportar som finns 
kvar har tidstypiska drag och 
hög kvalitativ utformning. 
Värdebärare. 

Fasad Slätputs med arkitekturelement som kantigt 
profilerade våningsband mellan bv och vån 1, 
kubiska kolonner som bär upp en utskjutande 
del, samt innanför denna gult kakel. 

Det strama och funk- 
tionalistiskt inspirerade 
formspråket är tidstypiskt. 
Värdebärare. 

Övrigt Balkong med dörr och järnräcke mot Drottn.g. Del av det arkitektoniska 
formspråket. Värdebärare. 



                                                               

ALDERHOLMEN OCH AMICITIA – ETAPP 1 ALDERHOLMENS ÄLDRE BEBYGGELSE 29

Hus A. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2397 

Tidstypiska arkitekturelement med både 
funktionalistiska och klassiserande drag 

Originalfönster 

Byggnadens utformning som visar på ursprunglig funktion som bensinmack 
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Kvarteret Svärtan (hus D, E), Alderholmen 10:6 

Hus D       Hus E 

Beskrivning
Fastigheten uppfördes som kontorshus 1958 efter ritningar av B. Lundberg. 
Den är i två våningar på en marmorklädd sockel. Fasaderna är klädda med rött 
fasadtegel och fönsterna är vita. En stor förändring har skett i det nordöstra 
hörnet där entrén fått ett nytt glasparti. 

Fastighet Alderholmen 10:6 

Kvarter Svärtan 

Hus D, E 

Ägare Andersson & Lundqvist AB 

Byggn.år 1958 (D) 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Tryckeri i kv, kontor i bv, kontor & 1 lgh 1 tr (D), garage (E) 

Sockel Marmorklädd (D), betong (E) 

Stomme  

Våningar 2 + källare (D), 1 (E) 

Vån.höjd bedömd Ca 3,3 m, ca 4,2 m i f.d. butikslokal (D) 

Hiss Saknas 

Fasadmaterial Rött fasadtegel (D), korrugerad stående grågul plåt (E)

Yttertak Röd plåt (D), trapetskorrugerad plåt (E) 

Fönster/fönsterplacering Vita fönster utan spröjs (D) 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 512 (D), 86 (E) 

Övrigt Rött plank, ca 3 m högt, löper runt garage och parkering. 

Kulturhistorisk värdering 
Hus D uppvisar tidstypisk arkitektur från mitten av 1900-talet. Byggnaden 
skiljer sig i karaktär från många av byggnaderna i området då den är uppförd 
under en tid då idealen var mer sparsmakade. Byggnaden kan inte sägas ha 
samma kulturhistoriska värde som många andra byggnader i området och 
förändringen i det nordöstra hörnet påverkar det kulturhistoriska värdet 
negativt. Genom sin tidstypiska arkitektur har byggnaden däremot ett visst 
värde. Hus E saknar kulturhistoriskt värde. 
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Hus D. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2405 
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Kvarteret Venus (hus A, B), Alderholmen 37:1 

Hus A Hus B 

Beskrivning
Magasinet ritades av Nils Nordén 1902 och uppfördes i tegel i fyra våningar. 
Fasaderna är rikt dekorerade med rundbågiga fönster, genometriska tegel-
mönster och putsade detaljer. Mot söder har en tillbyggnad med röd liggande 
lockpanel och sadeltak i plåt uppförts och mot norr har byggnaden anknutits 
till intilliggande fabriksbyggnad genom plåtrör för transport av kaffe. Bygg-
naden fungerar idag som containermottagning och magasin för kaffebönor. 

Fastighet Alderholmen 37:1 

Kvarter Venus 

Hus A, B 

Ägare General Foods AB 

Byggn.år 1902 (A), efter 1985 (B) 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Inlastning, magasin (A)/containermottagning (B) för kaffebönor 

Sockel Granit (A), puts (B) 

Stomme Murat tegel (A), 

Våningar 4 (A), 1 (B) 

Vån.höjd bedömd  

Hiss  

Fasadmaterial Rött tegel (A), röd liggande panel (B)  

Yttertak Grå plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna med vita omfattningar (B) 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 308 (A), 77 (B) 

Övrigt Rött plank runt lastgård. 

Kulturhistorisk värdering 
Kulturhistoriskt välbevarad industribyggnad (A) som har bibehållit sin 
användning som industribyggnad. Trots tillbyggnader och förändringar har 
byggnaden behållit ursprungligt arkitektoniskt formspråk. Hus B saknar 
kulturhistoriskt värde. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 
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Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsad grå plåt. Takfot med uppskjutande 

dekorerade gavelpartier.
Del av det arkitektoniska 
formspråket.
Tidstypisktmaterial och form. 
Värdebärare. 

Fönster Främst små men i mycket olika former; runda, 
smala med spetsig topp, bågformade. 
Omfattningar kring grupper av fönster.  

Ger fasaden stor del av dess 
karaktär. Smälter in i 
fasadernas detaljerade 
formspråk. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Huvudingång sitter djupt i fasaden och är ej 
original.

Påverkar ej helhetsvärdet. 

Fasad Rikt utsmyckad tegelfasad med putsdetaljer som 
t.ex. kryssmönster. 

Tidstypisk rikt ornamenterad 
tegelfasad. Värdebärare. 

Hus A. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2406 

  Utsmyckningar av takfoten och uppskjutande gavlar 

Rikt dekorerad putsarkitektur 

Fönster i olika form och storlek med omfattningar 
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Kvarteret Bråbänken (hus C, D), Alderholmen 37:1 

Hus C                                        Hus D 

Beskrivning
Ritningarna till magasinet utfördes 1893 av E.A. Hedin. Byggherre var gross-
handlare Hellberg. Byggnaden uppfördes i tegel i fyra våningar och fasaden 
dekorerades med lisener, profilerade våningsband, rundbågiga fönster, 
trappgavlar och hörntorn.

Mycket av byggnadens ursprungliga karaktär gick förlorad då hörntorn och 
trappgavlar försvann 1930 i samband med Wetterlings påbyggnad av en 
vindsvåning. Vissa fönster förändrades också, dock i mindre utsträckning. 
Sedan 1980-talet är byggnaden hopbyggd med Gevalias fabrik och fungerar 
som huvudkontor. 

Fastighet Alderholmen 37:1 

Kvarter Bråbänken 

Hus C, D   

Ägare General Foods AB 

Byggn.år 1893 

Ombyggn.år 1930 (takvåning) 

Användn./hyresgäst Kontor, personalmatsal för Gevalia 

Sockel Granit  

Stomme Murat tegel  

Våningar 5 (C), 2 (D) 

Vån.höjd bedömd  

Hiss  

Fasadmaterial Rött tegel, takvåning ljusgrå puts  

Yttertak Grå plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna med vita omfattningar (B) 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 971 (C), 529 (D) 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnadskroppen åt öster, hus D, har genomgått stora förändringar som 
påverkat det kulturhistoriska värdet negativt. En takvåning har byggts på och i 
samband med det togs trappgavlar och hörntorn bort. Trots de stora ingrepp 
som genomförts har byggnaden kvar sitt arkitektoniska formspråk i övriga delar 
och är därmed bevarandevärd. I övrigt är hus C och D tämligen oförändrade 
och har därmed ett högt kulturhistoriskt värde. 
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Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsad grå plåt på sadeltak.  Tidstypiskt material och 

form. Värdebärare. 
Fönster Många olika utformningar men generellt relativt 

små och ospröjsade. Några större småspröjsade.  
Originalfönsterna är del av 
det arkitektoniska form-
språket vilket ger byggnaden 
dess karaktär. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

En stor port mot öster, profilerad i panel, rikt 
utsmyckad.

Tidigare huvudingång till maga-

sinet, del av det arkitektoniska 

formspråket. Värdebärare. 

Fasad Rikt utsmyckad tegelfasad med t.ex. vånings-band, 

fönsteromfattningar och ornamenterad takfot. 

Tidstypisk rikt ornamenterad 
tegelfasad. Värdebärare. 

Hus C, det högre, och hus D, det lägre.  
Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4097 och 04-2410 

  Rikt utsmyckad huvudport 

Rikt utsmyckad tegelfasad 

  Fönster i olika form och storlek 
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Kvarteret S:t Georg, Alderholmen 18:1 

Beskrivning
Ritningarna till magasinet är utförda 1880 och signerade Gustav Napoleon 
Runer. Byggherrar var grosshandlarna Rettig, Lindqvist och Lindholm. 
Byggnaden kallas för Krogströms Minne efter en av dess senare ägare, 
grosshandlare Th. Krogström. Fastigheten är uppförd i tegel som putsats. 
Fasaden är indelad i fält inramade av lisener. Bottenvåningen har beige-grön 
putsrustik. Lisener och taklist är beige medan fasadfälten har ljusbeige slätputs. 
Fönster och grund är brunmålade. 

Byggnaden har förändrats från att vara en lagerbyggnad till ett huvudsakligt 
kontorshus idag. Flera fönster har tagits upp sedan byggnadsåret. Hela 
fastigheten renoverades 1969 sedan en våldsam brand ödelagt västra delen mot 
Hamntorget. 

Fastighet Alderholmen 18:1 

Kvarter S:t Georg 

Hus

Ägare Realia Hus AB 

Byggn.år 1880 

Ombyggn.år 1899, 1916, 1923 (kontor), 1969 (brand), 1977 (lastkaj) 

Användn./hyresgäst Östra gaveln: hemslöjdens vävstuga i bv, 1 tr och 2 tr lager/tomt 

Övr. byggnaden: kontor (tullen, Skanska) 

Sockel Sten 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 + källare 

Vån.höjd bedömd Bv ca 2,9 m, övr. vån. ca 6 m 

Hiss Finns, ej tillgänglig från markplan 

Fasadmaterial Bv mörkbeige putsrustik, öv ljusbeige, inramade av lisener 
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Yttertak Svart plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 849 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden har förändrats redan vid 1900-talets början genom att fönster ersatte 
luckor. Det ursprungliga formspråket och dimensionerna har dock behållits.  

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat svart plåttak med obruten takfot med 

undantag för mittrisaliten. 
Tidstypisk utformning och 
material. Värdebärare. 

Fönster Jämt fördelade över fasaden. Öppningsbara med 
2 lufter spröjsade till 3 rutor per luft. Bågformad 
överdel.

Inte från byggnadstiden men 
är idag del av byggnadens 
karaktär. Har anpassats till 
äldre luckors formspråk. 
Tydliga tidsdokument från 
1920-talet. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Samtliga äldre portar ersatta med fönster och bv 
med nya dörrar. 

Inte från byggnadstiden men 
är idag del av byggnadens 
karaktär. Har anpassats till 
äldre luckors formspråk. 
Värdebärare. 

Fasad Ljusbeige slätputs med enkla fasadutsmyck-
ningar som t.ex. lisener, vånings-band och en 
takgesims som är krenelerad i nederkant. 
Rusticerad bottenvåning och en centralt placerad 
risalit med spetsgavel på varje långsida. 

De olika klassicistiska 
arkitekturelementen ger 
byggnaden dess formspråk 
och karaktär. Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4099 

Svart plåttak med obruten takfot 

  Tidstypiska fönster som ersatt luckorna  är jämt fördelade över fasaden 

  Slätputs med rusticerad bottenvåning och olika fasadutsmyckningar 

Risalit med spetsgavel samt spets gavlar på kortsidorna 
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Kvarteret S:t Anna (hus A, B), Alderholmen 17:2, 17:3 

Hus A   Hus B 

Beskrivning
Magasinet uppfördes 1878 efter ritningar av G.N. Runer. Byggherrar var 
grosshandlarna Kronberg, Rosenberg och Lindholm. Fastigheten är uppförd i 
tegel som putsats. Fasaden är indelad i fält inramade av lisener och långsidorna 
pryds av fyra risaliter vars spetsgavlar skjuter upp ovanför taklisten. Botten-
våningen samt risaliter och lisener har ljusgrön eller beige slätputs medan 
fasadfälten är tegelröda liksom fönsterbågarna. 

Några större yttre förändringar har förutom färgsättningen inte vidtagits 
sedan byggnadsåret. Invändigt är hus B helt omvandlat till kontor men med 
ursprungliga bjälklag bevarade. Omvandlingen till kontor påbörjades redan på 
1920-talet. Ursprungliga takbjälkar och stolpar är i vissa delar fortfarande 
synliga. Vinden är oinredd. Hus A står under renovering för att bli bostäder. 
Bjälklaget mellan källare och bottenvåning har rivits ut och kommer att ersättas 
med betong samt höjas något. Stora ingrepp görs i fastigheten, nödvändiga vid 
ombyggnad till bostäder, även om ambitionen är att bevara den äldre 
karaktären. 

Fastighet Alderholmen 17:2, 17:3 

Kvarter S:t Anna 

Hus A, B 

Ägare Bills Bo & Utbildningsgård AB (A) och Dammbron AB (B) 

Byggn.år 1878 

Ombyggn.år 1913 (kontor), 1917, 1936 
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Användn./hyresgäst Under ombyggnad (A), kontor, ateljé, oinredd vind (B) 

Sockel Grå puts 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 + källare 

Vån.höjd bedömd Bv + 1 tr ca 3,4 m, 2 tr 2,7 m 

Hiss Under installation (A), transporthiss (B) 

Fasadmaterial Bv. gröngrå (A)/grå (B) slätputs, övre vån. slätputs i fält 

Yttertak Svart skivfalsad plåt 

Fönster/fönsterplacering Röda 

Övr. byggnadsmaterial Plåtportar och luckor, grå (A)/röda (B) 

Byggn. Area 213 (A), 638 (B) 

Övrigt Dominerande takpåbyggnad (transporthiss) 

Kulturhistorisk värdering 
Fastigheten är kulturhistoriskt välbevarad även om fönster fått ersätta de flesta 
luckorna. Det är fortfarande möjligt att läsa den ursprungliga funktionen i 
fasaden och de förändringar som gjorts har anpassats efter byggnadens 
ursprungliga formspråk.

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. Exempel som finns i  

S:t Anna är de ursprungliga synliga takbjälkarna, stolparna, golven samt 
ursprungliga trappor. I hus B har den bevarade kontorsinredningen från 1920-
talet ett visst kulturhistoriskt värde.  

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Svart skivfalsad plåt. Tidstypisk form och material 

förutom hisspåbyggnaden. 
Värdebärare. 

Fönster Fönster har ersatt de ursprungliga plåtluckorna. 
Dels finns mindre fönstergluggar i par. Dels 
finns större jugendfönster, både med spröjsade 
och ospröjsade ovanfönster. Bågformad överdel. 

Tidstypiska fönster från strax 
efter sekelskiftet 1900. Är 
tidsdokument från denna tid 
och ger oss idag information 
om när fönster sattes in i 
fastigheten. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Nya portar men vissa plåtluckor finns kvar 
utanför.

De bevarade plåtluckorna 
visar på äldre funktion. 
Värdebärare. 

Fasad Slät röd puts med sockelvåning, lisener och 
risaliter i beige puts. 

Formspråk och arkitektur-
element som samspelar med 
övriga byggnader i området. 
Tidstypisk. Värdebärare. 

Övrigt Bjälkar där hissanordningar till 
inlastningsluckorna suttit finns kvar, även någon 
enstaka inlastningslucka. Vid hissen (B) syns hur 
de ursprungliga gluggarna hade vippluckor i 
plåt.

Visar på byggnadens 
ursprungliga användning. 
Värdebärare. 

Interiört Det av konstruktionen som fortfarande är synligt 
i interiören (t.ex. takbjälkar, stolpar, 
ursprungliga golv). Den tidiga 
kontorsinredningen i hus B. 

Dessa värdebärare är spår av 
byggnadens olika använd-
ningar och bidrar till dess 
historia.
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Hus A och B. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4098 

    Svart falsat plåttak utan takkupor 

Bjälkar för inlastning och ursprungliga luckor 

Tidstypiska fönster 
Arkitekturelement (t.ex. risaliter, våningsband, fönster-
omfattningar, fasader indelade i fält) som visar på ursprunglig 
användning samt samspelar med övriga byggnader i området 
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Kvarteret Järnvågen (hus A), Alderholmen 19:2 

Hus A 

Beskrivning
Fastigheten ritades 1976 av Beskow-Nielssen efter att en förödande brand 
ödelagt det tidigare trämagasinet från 1870-talet. Fasaden är klädd med rött 
fasadtegel och går i stil med de äldre magasinen med sina lisener och 
våningsband. Byggnaden inrymmer kontor. 

Fastighet Alderholmen 19:2 

Kvarter Järnvågen 

Hus A 

Ägare Vasakronan AB 

Byggn.år 1976 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Kontor (Reilers ingenjörer) 

Sockel Betong 

Stomme Betong 

Våningar 3,5 

Vån.höjd bedömd Bv ca 3,0 m, övr. vån. ca 2,7 m 

Hiss Finns 

Fasadmaterial Rött tegel 

Yttertak Svart plåt 

Fönster/fönsterplacering Bruna aluminiumfönster 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 295 
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Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden är av en helt annan generation och skiljer sig i stort från de äldre 
magasinsbyggnaderna men är ändå väl anpassad till den befintliga miljön.  

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2435 
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Kvarteret Järnvågen (hus B), Alderholmen 19:3 

Hus B

Beskrivning
Magasinet ritades 1876 av G.N. Runer och byggherre var grosshandlare  
R. Helmstrand. Byggnaden är uppförd i tegel och är i tre våningar. Fasaderna  
är indelade i fält med lisener, profilerade våningsband och taklister. På gavlarna 
finns hissanordningar. Magasinet har till exteriören inte genomgått några större 
förändringar sedan byggnadsåret. 

Fastighet Alderholmen 19:3 

Kvarter Järnvågen 

Hus B 

Ägare Kommanditbolaget Alderga 

Byggn.år 1876 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Kontor  

Sockel Granit 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 + källare 
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Vån.höjd bedömd Bv ca 3,2 m, övr. vån. ca 2,7 m 

Hiss Finns 

Fasadmaterial Rött tegel 

Yttertak Svart plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Röda 

Övr. byggnadsmaterial Mörkgrå luckor 

Byggn. Area 287 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnadskroppen är i förhållande till de andra stenmagasinen kortare. Det är 
oklart om den ursprungligen var tänkt att byggas som de andra. Magasinet har 
till exteriören inte genomgått några större förändringar sedan byggnadsåret och 
har därmed ett högt kulturhistoriskt värde.

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Svart skivfalsat plåttak med profilerad takfot. Tidstypisk form och material. 

Värdebärare. 
Fönster Små ospröjsade fönstergluggar. På bv och gavel 

finns större fönster som ersatt inlastningsluckor.  
De små fönsterna sitter på 
ursprunglig plats och ger 
byggnaden sin magasins-
karaktär. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Moderna portar med plåtluckor bevarade i vissa 
fall.

De bevarade plåtluckorna 
visar på ursprunglig använd-
ning.

Fasad Rött tegel med mycket skiftningar som ger 
byggnaden en rå karaktär. Fasaden delvis 
utsmyckad med fönsteromfattningar och 
våningsband.  

Teglet ger byggnaden en 
enkel prägel och arkitektur-
elementen samspelar med 
övriga byggnader i området. 
Tidstypisk. Värdebärare. 

Övrigt Block, linor och lyftkrokar för 
hissanordning/inlastning på gaveln. 

Visar på ursprunglig använd-
ning. Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2437 

  Svart falsat plåttak utan takkupor med profilerad takfot 

Små spröjsade fönstergluggar  Bjälkar för inlastning 

Arkitekturelement (våningsband, fönsteromfattningar, fältindelning av fasaden,  
spetsgavlar m.m.) som samspelar med övriga byggnader i området 
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Kvarteret Enigheten (hus A, B), Alderholmen 20:1 

Hus A    Hus B 

Beskrivning
Hus A byggdes i timmer under 1870-talet. Det är uppfört i tre våningar och 
vind med takkupor. Fasaderna är klädda med röd liggande fasspontpanel med 
vita fönster och gröna portar. Exteriören har på senare tid förändrats genom att 
luckorna bytts ut till fönster.  

Hus B byggdes 1950 och är gråputsat i tre våningar.  

Fastighet Alderholmen 20:1 

Kvarter Enigheten 

Hus A, B  

Ägare Camilla Westman 

Byggn.år 1870-talet (A), 1950 (B) 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst  

Sockel Puts  

Stomme Timmer (A), betong (B) 

Våningar 3,5 (A), 3 (B) 

Vån.höjd bedömd Bv + 1tr 3,4 m, 2 tr 2,3 m 

Hiss  

Fasadmaterial Liggande fasspontpanel, röd plastfärg (A), ljust grågrön  

cementputs (B) 

Yttertak Röd plåt, skivtäckning,  

Fönster/fönsterplacering Ljusgröna fönster/fönsterluckor (A), vita (B) 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 283 (A), 142 (B) 

Övrigt Dominerande takpåbyggnad i röd plåt (B) 

Kulturhistorisk värdering 
Hus A är del av det äldre magasinsbeståndet och har därmed ett kulturhistoriskt 
värde. Byggnaden är förändrad genom att större fönsteröppningar tagits upp 
och luckor ersatts med fönster. Förändringarna påverkar det kulturhistoriska 
värdet negativt. Magasinet har en enkel brukskaraktär utan utsmyckningar och 
är uppförd i liggande träpanel. Hus B är helt modernt och anpassat till 
intilliggande trämagasin vad gäller volym och läge men dock ej avseende 
fasadmaterial, kulör och fönstersättning. Byggnaden bedöms i dagsläget sakna 
kulturhistoriskt värde. 
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De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion i hus A. De exempel som 
finns är de synliga takbjälkarna, stolparna och golven.  

Kulturhistoriskt värde (A): 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja (A) Nej 

Beskrivning av byggnadsdel (hus A) Analys/värdebärare 
Tak  Röd skivfalsad plåt, takkupor vid tidigare 

inlastning till vindsvåningen
Tidstypisk utformning och 
material. Värdebärare. 

Fönster Relativt stora ospröjsade öppningsbara 
tvåluftsfönster. Ursprungliga små gluggar finns 
kvar med träluckor på gaveln. 

Fönsterna är ej original och 
inte särskilt väl anpassade till 
byggnadens ursprungliga 
formspråk. De små gluggarna 
visar på ursprunglig använd-
ning.

Portar/
Öppningar

Ursprungliga träluckor med liggande panel för 
inlastning sitter kvar på samtliga plan, På vissa 
ställen sitter fönster innanför luckorna.  

Träluckorna visar på 
ursprunglig användning och 
är del av byggnadens enkla 
karaktär. Värdebärare. 

Fasad Röd liggande panel. Del av byggnadens enkla 
karaktär. Värdebärare. 

Interiört Det av konstruktionen som fortfarande är synligt 
i interiören (t.ex. takbjälkar, stolpar, trappor och 
ursprungliga golv). På väggarna finns även text 
skriven då magasinet användes som magasin. 

Spår av ursprunglig 
användning och bidrar till 
dess historia. Värdebärare. 

Hus A och i bakgrunden hus B. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2439 

Enkelt tak avseende material och utformning, utan senare takkupor eller fönster 

   Enkel fasadutformning med liggande träpanel 

    Ursprungliga träluckor 

Ursprungliga fönstergluggar 
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Kvarteret S:t Brita, Alderholmen 21:1 

Beskrivning
Byggnaden är uppförd 1981 efter ritningar av G. Larsson. Den inrymmer lager 
och kontor. Byggnaden är byggd i tegel som putsats rödbrun och botten-
våningen är grå. 

Fastighet Alderholmen 21:1 

Kvarter S:ta Brita 

Hus

Ägare AB New World Finans 

Byggn.år 1981 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Bv partihandel, 1 tr + 2 tr kontor (stora delar är tomma) 

Sockel Puts  

Stomme  

Våningar 3 

Vån.höjd bedömd Ca 2,7 m  

Hiss Finns 

Fasadmaterial Bv grå puts, övrigt ljust rödbrunt 

Yttertak Ljusgrå plåt, bandtäckning 

Fönster/fönsterplacering Vita 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 423 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden är anpassad till miljön vad gäller volym och läge samt har en 
symmetrisk fönstersättning. Den har dock inte anpassats vad gäller materialval 
och detaljutformning till intilliggande byggnad. Byggnaden bedöms därför i 
dagsläget sakna kulturhistoriskt värde. 

  Foto: Länsmuseet  
  Gävleborg,  
  Dg 04-2443 
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Kvarteret Harru, Alderholmen 34:2, 34:3 

Beskrivning
Magasinet byggdes under 1870-talet efter osignerade ritningar. Det är uppfört i 
två våningar samt vind med takkupor. Timmerstommen är klädd med 
fasspontpanel som liksom luckorna är gråmålade. Inga yttre förändringar 
förekommit. I övrigt används byggnaden som lagerlokal. 

Fastighet Alderholmen 34:2, 34:3 

Kvarter Harru 

Hus

Ägare GDG fastigheter  

Byggn.år 1870-talet 

Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Oanvänt/lager till viss del 

Sockel Grå puts 

Stomme Timmer 

Våningar 3,5 

Vån.höjd bedömd Bv ca 2,7 m, övr ca 2,4 m 

Hiss  

Fasadmaterial Liggande gråmålad fasspontpanel 

Yttertak Skivtäckning, rostig 

Fönster/fönsterplacering Mörkgrå luckor, vita omfattningar 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 284 

Kulturhistorisk värdering 
Då byggnaden i stort sett stått oförändrad sedan byggnadsåret har den ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Inga fönster har tagits upp och de 
ursprungliga portarna finns kvar. Karaktären är enkel med träpanel och en 
sluten fasad. Magasinet visar hur många av de andra magasinen har sett ut och 
fungerat och det utgör därmed ett pedagogiskt exempel. 

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. I Harru finns i stort sett 
hela interiören bevarad från byggnadstiden med ursprungliga takbjälkar, 
stolpar, golv samt ursprungliga trappor. På vissa ställen finns även vinsch-
anordningarna kvar på vinden. 
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Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat plåttak, sadeltak.  Tidstypisk form och material. 

Värdebärare. 
Fönster Fyra stycken ganska små på gaveln om två lufter, 

spröjsade till sex rutor per luft. Fönsterlucka i 
plåt på bv. 

Ursprungliga fönster. Att de 
är få och små är en viktig del 
av byggnadens enkla och 
slutna karaktär. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

På varje våningsplan öppningar med träluckor 
för inlastning av gods.  

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Fasad Liggande grå träpanel med vita lister. Skapar tillsammans med de 
andra trämagasinen en 
homogen miljö. Del av 
byggnadens enkla och slutna 
karaktär. Värdebärare. 

Övrigt Bjälkar för inlastning finns kvar i vissa fall även 
med krok och vajer. 
Träkajer för hjälp vid intag av varor på 
bottenvåningen. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Interiört All ursprunglig interiör som finns bevarad har 
ett högt värde, så som bjälklag, takbjälkar, 
stolpar, golv, trappor, äldre hissanordningar och 
transportband mellan våningarna.  

Visar på ursprunglig funktion 
och levandegör historien. 
Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg Dg 04-2446 

Falsat plåttak 

  Inlastningsluckor 

    Ursprungliga små fönster 

                  Bjälkar med krokar för inlastning 

Enkel sluten träfasad           Träkajer som hjälp vid i- och urlastning av varor 
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Kvarteret Turken (hus A, B), Alderholmen 15:2 

Hus A                 Hus B 

Beskrivning
Magasinet (hus A) är uppfört 1870 av timmer och klätt med röd fasspontpanel. 
Fönsteromfattningar och knutar är vita. I samband med ombyggnad till kontor, 
troligtvis på 1950-talet, togs nya fönster upp vilket kraftigt förändrade 
byggnaden. Hus A och C förbinds av ett lägre plåtskjul uppfört 1969 (hus B).  

Fastighet Alderholmen 15:2 

Kvarter Turken 

Hus A, B  

Ägare GDG Fastigheter 

Byggn.år 1870-talet (A), 1969 (B) 

Ombyggn.år 1918, 1954 (A) 

Användn./hyresgäst Lager/förråd och kontor 

Sockel Grå puts (A), betong (B) 

Stomme Timmer (A) 

Våningar 3,5 (A), 1 (B) 

Vån.höjd bedömd Bv 2,7 m, övr. vån. 2,3 m (A) 

Hiss  
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Fasadmaterial Liggande röd fasspontpanel (A), röd stående korr. plåt (B) 

Yttertak Plåt, skivtäckning (A), svart korr. plåt (B) 

Fönster/fönsterplacering Bruna portar, vita omfattningar, vita fönster och foder (A) 

Övr. byggnadsmaterial Röd skjutport lika vägg (B) 

Byggn. Area 288 (A), 142 (B) 

Övrigt Takpåbyggnad för äldre transporthiss (A) 

Kulturhistorisk värdering 
Stora och okänsliga förändringar har genomförts på hus A, men trots detta är 
karaktären av hamnmagasin bevarad. Karaktären är enkel med träpanel. Hus B 
bedöms i dagsläget sakna kulturhistoriskt värde. 

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas i hus A är de värde-
bärare som finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. Det enda 
som idag är synligt är i vissa delar de ursprungliga takbjälkarna och stolparna. 

Kulturhistoriskt värde (A): 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud (A): Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat plåttak, sadeltak.  Tidstypiskt material och 

utformning. Värdebärare. 
Fönster Små relativt breda ospröjsade fönster där det 

tidigare varit inlastningsluckor. 
Fönsterupptagningarna är 
okänsligt gjorda utifrån 
byggnadens ursprungliga 
formspråk.

Portar/
Öppningar

Portar i trä på bv är delvis ursprungliga. Många 
luckor har satts igen eller ersatts med fönster. 

Ursprungliga portar visar på 
ursprunglig användning. 
Värdebärare. 

Fasad Liggande röd träpanel med vita lister. Skapar tillsammans med  
de andra trämagasinen en 
homogen miljö. Del av 
byggnadens enkla karaktär. 
Värdebärare. 

Interiört All ursprunglig interiör som finns bevarad har 
ett högt värde, så som bjälklag, takbjälkar, 
stolpar m.m. 

Visar på ursprunglig funktion 
och levandegör historien. 
Värdebärare. 
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Hus A. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2447 

Enkelt falsat plåttak 

    Enkel fasad med träpanel 

  Fönster där det tidigare satt inlastningsluckor 
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Kvarteret Turken (hus C), Alderholmen 15:2 

Beskrivning
Magasinet är uppfört 1870 efter ritningar av J.E. Andersson för V.T. Engwall. 
Byggnaden är av timmer och klädd med röd fasspontpanel. Fönsteromfatt-
ningar och knutar är vita. Magasinet inrymmer fortfarande lager. 

Fastighet Alderholmen 15:2 

Kvarter Turken 

Hus C 

Ägare GDG Fastigheter 

Byggn.år 1870 

Ombyggn.år 1948 (elevator) 

Användn./hyresgäst Lager/förråd 

Sockel Sten 

Stomme Timmer 

Våningar 3,5 
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Vån.höjd bedömd Bv 2,7 m, övr. vån. 2,3 m 

Hiss  

Fasadmaterial Liggande röd fasspontpanel 

Yttertak Plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna luckor, vita omfattningar 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 283 

Kulturhistorisk värdering 
Då byggnaden i stort sett stått oförändrad sedan byggnadsåret har den ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Inga fönster har tagits upp och de ur-
sprungliga portarna finns kvar. Karaktären är enkel med träpanel och en sluten 
fasad. Magasinet visar hur många av de andra magasinen har sett ut och 
fungerat och det utgör därmed ett pedagogiskt exempel. 

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. I Turken (hus C) finns i 
stort sett hela interiören bevarad från byggnadstiden med ursprungliga 
takbjälkar, stolpar, golv samt ursprungliga trappor. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat plåttak, sadeltak.  Tidstypiskt material och 

form. Värdebärare. 
Fönster Små fönster med bruna träluckor. Tidstypiskt utseende. 

Värdebärare. 
Portar/
Öppningar

På varje våningsplan öppningar med träluckor 
för inlastning av gods.  

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Fasad Liggande röd träpanel med vita lister. Skapar tillsammans med de 
andra trämagasinen en 
homogen miljö. Del av 
byggnadens enkla och slutna 
karaktär. Värdebärare. 

Övrigt Bjälkar för inlastning finns kvar, i vissa fall även 
med krok och vajer. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Interiört All ursprunglig interiör som finns bevarad har 
ett högt värde, så som bjälklag, takbjälkar, 
stolpar, golv, trappor, äldre hissanordningar och 
transportband mellan våningarna. 

Visar på ursprunglig funktion 
och levandegör historien. 
Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2452 

Falsat plåttak 

  Inlastningsluckor 

    Ursprungliga fönstergluggar 

                  Bjälkar med krokar för inlastning 

Enkel sluten träfasad
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Kvarteret Bleket (hus A, B), Alderholmen 14:2 

Hus A  Hus B 

Beskrivning
Magasinet (hus A) är ritat av E. P. Carlsson 1870. Byggnaden är uppförd i 
timmer på stensockel och är klädd med röd liggande fasspontpanel med grå 
luckor och dörrar. Taket har takkupor med hissanordningar. Magasinet 
inrymmer fortfarande lagerlokaler. Hus A och C förbinds av ett lägre garage  
av betong (hus B) 

Fastighet Alderholmen 14:2 

Kvarter Bleket 

Hus A, B 

Ägare GDG Fastigheter 

Byggn.år 1870 (A), 1961 (B) 

Ombyggn.år 1930 (fönster m.m. hus A) 

Användn./hyresgäst Lager/förråd (A), lastbilsgarage (B) 
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Sockel Sten (A), betong (B) 

Stomme Timmer 

Våningar 3,5 (A), 1 (B) 

Vån.höjd bedömd Bv 2,7 m, övr. vån. 2,5 m 

Hiss  

Fasadmaterial Liggande röd fasspontpanel (A), liggande röd lockpanel (B) 

Yttertak Plåt, skivtäckning (A), svart trapetskorr. Plåt (B) 

Fönster/fönsterplacering Bruna luckor, vita omfattningar 

Övr. byggnadsmaterial Bruna takskjutportar, vita omfattningar (B) 

Byggn. Area 284 (A), 142 (B) 

Kulturhistorisk värdering 
Då byggnaden (hus A) i stort sett stått oförändrad sedan byggnadsåret har den 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Inga fönster har tagits upp och de 
ursprungliga portarna finns kvar. Dock har några nya portar tagits upp i 
bottenvåningen. Karaktären är enkel med träpanel och en sluten fasad. 
Magasinet visar hur många av de andra magasinen har sett ut och fungerat och 
det utgör därmed ett pedagogiskt exempel. Hus B saknar kulturhistoriskt värde. 

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. I Bleket (hus A) finns i 
stort sett hela interiören bevarad från byggnadstiden med ursprungliga 
takbjälkar, stolpar, golv samt ursprungliga trappor. På vissa ställen finns även 
vinschanordningarna kvar på vinden, till synes helt intakta. 

Kulturhistoriskt värde (A) : 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud (A): Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel (hus A) Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat plåttak, sadeltak.  Tidstypiskt material och 

form. Värdebärare. 
Fönster Tvåluftsfönster med träluckor, mörkbruna med 

vita omfattningar. 
Del av den karaktäristiskt 
slutna fasaden. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

På varje våningsplan öppningar med träluckor 
för inlastning av gods.  

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Fasad Liggande röd träpanel med vita lister. Skapar tillsammans med de 
andra trämagasinen en 
homogen miljö. Del av 
byggnadens enkla och slutna 
karaktär. Värdebärare. 

Övrigt Bjälkar för inlastning finns kvar och i vissa fall 
även med krok och vajer. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Interiört All ursprunglig interiör som finns bevarad har 
ett högt värde, så som bjälklag, takbjälkar, 
stolpar, golv, trappor, äldre hissanordningar och 
transportband mellan våningarna 

Visar på ursprunglig funktion 
och levandegör historien. 
Värdebärare. 
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Hus A och i bakgrunden hus B. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2454 

Falsat plåttak 
  Inlastningsluckor  Ursprungliga fönsterglugg
   Bjälkar med krokar  
   för inlastning 

Enkel sluten fasad 
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Kvarteret Bleket (hus C), Alderholmen 14:2 

Hus C 

Beskrivning
Magasinet är ritat av C. Eklund för grosshandlare Pousette 1870. Byggnaden  
är uppförd i timmer på stensockel och är klädd med röd liggande fasspontpanel 
med grå luckor och dörrar. Taket har takkupor med hissanordningar. 
Magasinet inrymmer fortfarande lagerlokaler. 

Fastighet Alderholmen 14:2 

Kvarter Bleket 

Hus C 

Ägare GDG Fastigheter 

Byggn.år 1870 
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Ombyggn.år

Användn./hyresgäst Lager/förråd 

Sockel Sten 

Stomme Timmer 

Våningar 2,5 

Vån.höjd bedömd Ca 3 m 

Hiss  

Fasadmaterial Liggande röd fasspontpanel 

Yttertak Plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna luckor och portar, vita omfattningar 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 286 

Kulturhistorisk värdering 
Exteriört är magasinet kulturhistoriskt välbevarat då inga fönster tagits upp  
och luckorna till stor del finns bevarade. Dock har några portar tagits upp i 
bottenvåningen. Karaktären är enkel med träpanel och en sluten fasad. 
Magasinet visar hur många av de andra magasinen har sett ut och fungerat och 
det utgör därmed ett pedagogiskt exempel. 

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion som ursprungliga 
bjälklag och stolpar. Bjälklag och trappor har delvis tagits bort men finns i vissa 
delar bevarade och karaktären av hamnmagasin finns bevarad. 

Kulturhistoriskt värde : 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat plåttak, sadeltak.  Tidstypiskt utseende och 

material. Värdebärare. 
Fönster Mörkbruna luckor med vita omfattningar. 

Fönsterna är utsmyckade med profilerade över-
liggare på övre våningen på gaveln och baksidan. 

Tidstypiskt utseende och 
material. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Mot söder finns öppningar och utskjutande 
gavlar på fasaden liknande de andra magasinen.  

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Fasad Liggande röd träpanel med vita lister. Skapar tillsammans med de 
andra trämagasinen en 
homogen miljö. Del av 
byggnadens enkla och slutna 
karaktär. Värdebärare. 

Övrigt Bjälkar för inlastning finns kvar och i vissa fall 
även med krok och vajer. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Interiört All ursprunglig interiör som finns bevarad har 
ett högt värde, så som bjälklag, takbjälkar, 
stolpar, golv, trappor m.m. 

Visar på ursprunglig funktion 
och levandegör historien. 
Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2457 

Falsat plåttak 

  Inlastningsluckor 

   Ursprungliga fönster med profilerad överliggare 

Enkel och sluten fasad 
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Kvarteret Freden, Alderholmen 26:1 

Beskrivning
Ritningarna till magasinet utfördes 1870 av E. N. Söderberg och det var det 
allra första magasinet som byggdes på Alderholmen. Byggnaden är uppförd i tre 
våningar av tegel. Långsidorna pryds av fyra risaliter som med sina spetsgavlar 
skjuter upp ovanför taklisten. I övrigt är fasaden indelad i fält med lisener och 
våningsband. På 1920- och 1930-talen byggdes magasinet om invändigt för att 
tjäna som kontor. Fasaderna förlorade då sin ursprungliga karaktär genom de 
fönster som sattes in. Idag rymmer byggnaden kontor och viss handel i 
bottenvåningen. 

Fastighet Alderholmen 26:1 

Kvarter Freden 

Hus

Ägare Svedinger Fasigheter AB 

Byggn.år 1870 
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Ombyggn.år 1896, 1926, 1934 

Användn./hyresgäst Bv: Restaurang, möbel/inventariebutik. Vån 1 och 2: Kontor. 

Vind: Delvis inredd för konferenslokal 

Sockel Granit 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 

Vån.höjd bedömd Bv ca 3,4 m, vån. 1 och 2 ca 2,7 m 

Hiss Finns, ej tillgänglig från markplan 

Fasadmaterial Rött tegel 

Yttertak Svart plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna fönster och portar 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 745 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden har förändrats sedan byggnadstiden i och med de fönster som satts 
in. Samtidigt har förändringarna till viss del anpassats efter byggnadens 
ursprungliga formspråk. Förändringarna gjordes relativt tidigt. Byggnaden har 
även ett stort värde som en del i en helhetlig miljö. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsat svart plåttak. Inga senare takkupor 

eller fönster mot ån men mindre takfönster mot 
norr.

Trots takfönster bibehållen 
tidstypisk karaktär. 
Värdebärare. 

Fönster Jämt fördelade över fasaden. Öppningsbara med 
2 lufter utan spröjs. Bågformad eller rak överdel. 

Ett ingrepp i byggnadens 
ursprungliga karaktär, tidigt 
gjort och delvis anpassat till 
byggnadens formspråk.  

Portar/
Öppningar

Finns spår kvar av de ursprungliga 
inlastningsöppningarna. Ett fåtal plåtluckor 
sitter kvar, inte säkert på ursprunglig plats.  

Rörigt intryck med många 
olika utformningar. De 
ursprungliga plåtluckorna 
bevarandevärda.

Fasad Rött tegel med dekorationer som t.ex. lisener, 
framskjutna risaliter, indelning i fasadfält och 
kreneleringar. 

Den omsorgsfullt utformade 
tegelarkitekturen ger 
byggnaden dess formspråk 
och karaktär. Tidstypisk. 
Värdebärare. 

Övrigt Vissa bjälkar för inlastning i risaliternas gavlar 
finns kvar. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-2486 

    Svart falsat plåttak 

 Risaliter med spetsgavlar  Bågformade  

   Omsorgsfullt utformad  fönsteröppningar 

Bjälke för inlastning  tegelarkitektur 
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Kvarteret Tre Bröder, Alderholmen 25:4 

Beskrivning
Byggnaden uppfördes före 1878 för grosshandlarna I.F. Zetterström, L.P. 
Engström och P.I. Bouvin. Byggnaden är uppförd i tre våningar av tegel. 
Långsidorna pryds av fyra risaliter, vars spetsgavlar skjuter upp ovanför 
taklisten. I övrigt är fasaden indelad i fält med lisener och våningsband.  

Vissa av luckorna byttes ut mot fönster redan 1878 och 1919 försvann de 
återstående luckorna i samband med att kontorslokaler inreddes. Fasaderna är 
ändå inte alltför förändrade p.g.a. fönsternas form och symmetrin i deras 
placering. Fastigheten inrymmer idag främst kontor. 

Fastighet Alderholmen 25:4 

Kvarter Tre bröder 

Hus

Ägare Svedinger Fasigheter AB 

Byggn.år Före 1878 

Ombyggn.år 1878, 1919, 1930-tal, 1970-tal 

Användn./hyresgäst Kontorslokaler, del av vind är bostäder 

Sockel Granit 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 + källare 

Vån.höjd bedömd 1 tr: ca 2,9/3,0 m, 2 tr: ca 2,7/2,5 m  

Hiss Finns, ej tillgänglig från markplan 
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Fasadmaterial Rött tegel 

Yttertak Svart plåt, bandtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna fönster och plåtluckor 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 742 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden har förändrats kraftigt sedan byggnadstiden i och med de fönster 
som satts in. Samtidigt har förändringarna till viss del anpassats efter 
byggnadens ursprungliga formspråk. Förändringarna gjordes relativt tidigt. 
Byggnaden har även ett stort värde som en del i en enhetlig miljö. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Svart skivfalsad plåt. Inga senare takkupor eller 

fönster.
Tidstypisk form och material. 
Bibehållen taksiluett. 
Värdebärare. 

Fönster Jämt fördelade över fasaden. Spröjsade 
öppningsbara med 2 lufter.  

Ett ingrepp i byggnadens 
ursprungliga karaktär, tidigt 
gjort och relativt anpassat till 
byggnadens formspråk. 
Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

Inlastningsöppningarna har ersatts med fönster 
eller moderna dörrar.  

Storleken på öppningarna är 
troligen intakta.  

Fasad Rött tegel med dekorationer som t.ex. lisener, 
framskjutna risaliter, indelning i fasadfält och 
kreneleringar. 

Den omsorgsfullt utformade 
tegelarkitekturen ger 
byggnaden dess formspråk 
och karaktär. Tidstypisk. 
Värdebärare. 

Övrigt Vissa bjälkar för inlastning i risaliternas gavlar 
finns kvar. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4101 

    Oförändrad taksiluett 

  Fönster jämnt fördelade över fasaden 

Bjälkar för inlastning 

  Omsorgsfullt utformad tegelarkitektur



                                                                                     

LÄNSMUSEET GÄVLEBORG70

Kvarteret Hoppet, Alderholmen 24:3, 24:5 

Beskrivning
Magasinet uppfördes under 1870-talet av tegel i tre våningar. Fasaderna är 
indelade i fält med lisener och våningsband och hörnen är avfasade. Lång-
sidorna pryds av fyra risaliter vars spetsgavlar skjuter upp ovanför taklisten. 
Fasaderna förändrades kraftigt på 1930-talet då kontor inreddes i en del av 
byggnaden och fönster av olika form och storlekar togs upp. Fastigheten 
inrymmer idag främst kontor. 

Fastighet Alderholmen 24:3, 24:5 

Kvarter Hoppet 

Hus

Ägare Realia hus AB (24:3), Fastighetsbolaget Kryddmagasinet (24:5) 

Byggn.år 1870-talet 

Ombyggn.år 1905, 1934, 1960-talet 

Användn./hyresgäst Kontorslokaler 

Sockel Granitklädd 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 + källare 

Vån.höjd bedömd 1 tr: ca 2,7 m, 2 tr: ca 2,5 m  

Hiss Finns i östra delen, ej tillgänglig från markplan 

Fasadmaterial Rött tegel 
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Yttertak Svart plåt, skivtäckning (24:3)/bandtäckning (24:5) 

Fönster/fönsterplacering Ljusbruna fönster, ljusgrå plåtluckor 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 742 

Övrigt Kv. Hoppet och Kletus är hopbyggda med passage i 2 tr 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden har förändrats kraftigt sedan byggnadstiden i och med de fönster 
som satts in. Förändringarna är till stor del okänsliga och inte anpassade efter 
byggnadens ursprungliga formspråk varför stor del av det kulturhistoriska 
värdet gått förlorat. Byggnaden har däremot ett stort värde som en del i en 
helhetlig miljö. 

Interiört har stora förändringar skett och de värdebärare som finns kvar och 
visar på ursprunglig konstruktion och funktion är relativt få. Det som finns kvar 
är vissa synliga ursprungliga bjälklag, takbjälkar och stolpar. 

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Svart skivfalsad plåt.  Tidstypisk form och material. 

Värdebärare. 
Fönster Dels fönsterband, dels små fönster i ursprungliga 

gluggar, dels fönster vid inlastningsluckor och 
dels takkupor vid takfoten. 

Fönsterupptagningarna är 
gjorda på ett okänsligt sätt 
utan hänsyn till byggnadens 
ursprungliga formspråk. 

Portar/
Öppningar

Vissa plåtportar finns kvar med fönster eller nya 
portar innanför. Annars moderna portar.  

De ursprungliga portarna och 
öppningarna visar på 
ursprunglig användning. 
Värdebärare. 

Fasad Rött tegel med dekorationer som t.ex. lisener, 
fönsteromfattningar, framskjutna risaliter, 
indelning i fasadfält och kreneleringar. 

Den omsorgsfullt utformade 
tegelarkitekturen ger 
byggnaden dess formspråk 
och karaktär. Tidstypisk. 
Värdebärare. 

Övrigt Vissa bjälkar för inlastning i risaliternas gavlar 
finns kvar. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Interiört Det av konstruktionen som fortfarande är synligt 
i interiören (t.ex. takbjälkar, stolpar, 
ursprungliga golv).  

Dessa värdebärare är spår av 
byggnadens ursprungliga 
utformning och bidrar till 
dess historia. Värdebärare. 
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Hus A och B. Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4100 

   Svart plåttak 

Omsorgsfullt utformad tegelarkitektur Bjälkar för inlastning 
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Kvarteret Kletus, Alderholmen 23:1 

Beskrivning
Ritningarna till magasinet utfördes 1872 för grosshandlare V. Th. Engwall. 
Byggnaden är uppförd i tegel som putsats. Fasaderna är indelade i fält med 
lisener och fyra risaliter med spetsgavlar som skjuter upp genom långsidornas 
taklister. Byggnadens hörn är avfasade. Fasaden förlorade sin ursprungliga 
karaktär 1927 när fönster togs upp i samband med invändiga ombyggnader. 
Fastigheten inrymmer idag kontor. 

Fastighet Alderholmen 23:1 

Kvarter Kletus 

Hus

Ägare Hallströms och Nisses Fastigheter AB 

Byggn.år 1872 

Ombyggn.år 1927 

Användn./hyresgäst Kontorslokaler 

Sockel Granit 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3 vån i öster/väster, 3,5 vån i mittdel 

Vån.höjd bedömd Mittdel: bv ca 3.6 m, 1 tr/2 tr ca 2,7 m  

Hiss Finns, ej tillgänglig från markplan 
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Fasadmaterial Rosa slät cementputs 

Yttertak Svart plåt, skivtäckning, delvis omlagd med bandtäckning 

Fönster/fönsterplacering Grå 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 745 

Övrigt Kv. Hoppet och Kletus är hopbyggda med passage i 2 tr 

Kulturhistorisk värdering 
Byggnaden har förändrats kraftigt sedan byggnadstiden i och med de fönster 
som satts in. Samtidigt har förändringarna till viss del anpassats efter 
byggnadens ursprungliga formspråk. Förändringarna gjordes relativt tidigt. 
Byggnaden har även ett stort värde som en del i en helhetlig miljö. 

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. Exempel som finns i 
Kletus är de ursprungliga synliga takbjälkarna, stolparna och golven. 
Trapphusen är helt moderniserade förutom det längst i öster som är bevarat 
med en vacker trätrappa från tidigt 1900-tal. Andra kulturhistoriskt intressanta 
värdebärare i byggnaden är de detaljer som vittnar om den tidiga 
kontoriseringen. Som exempel kan nämnas den interiör med spiraltrappa som 
tros härröra från Engwalls första kontor i byggnaden samt de väggmålningar 
som anspelar på sjöfart som finns i bottenvåningen. Sammanlagt speglar 
byggnaden både ett hamnmagasins historia men även handelsepoken och det 
tidiga Gevalias framväxt vilket gör byggnaden särskilt kulturhistoriskt värdefull, 
i delar även interiört.  

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Svart skivfalsad plåt.  Tidstypisk form och material. 

Värdebärare. 
Fönster Jämt fördelade över fasaden. Breda ganska stora, 

spröjsade fönster med 3 lufter. Tidstypiska från 
1920-talet. Takkupor.

Ett ingrepp i byggnadens 
ursprungliga karaktär.  

Portar/
Öppningar

Inlastningsöppningarna har ersatts med fönster 
eller moderna dörrar.  

Storleken på öppningarna är 
delvis förändrade. 

Fasad Rosa puts som dekorerats med t.ex. vånings-
band, indelning i fasadfält, framskjutna risaliter 
och kreneleringar. 

Omsorgsfullt utformad fasad 
som ger byggnaden dess 
formspråk och karaktär. 
Tidstypisk. Värdebärare. 

Interiört Det av konstruktionen som fortfarande är synligt 
i interiören (t.ex. takbjälkar, stolpar, ursprung-
liga golv). Den tidiga kontorsinredningen i östra 
delens bottenvåning. 

Dessa värdebärare är spår av 
byggnadens olika använd-
ningar och bidrar till dess 
historia. Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4102 

     Svart plåttak 

   Omsorgsfullt utformad fasad 

Fönster regelbundet placerade 
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Kvarteret Amicitia, Alderholmen 22:3, 22:4, 22:5 

För utförligare beskrivning och utredning av kvarteret Amicitia se etapp 2 i 
projektet Alderholmen och Amicitia – hur kan de kulturhistoriska värdena berika 
ett område som står inför förändrad användning?

Beskrivning
Magasinet uppfördes på 1870-talet för grosshandlare V. Th. Engwall, L. E. 
Brandt och N. I. Kiellerstedt. Byggnaden är i tre våningar och byggd av tegel 
som putsats. Fasaderna är indelade i fält inramade av lisener och våningsband. 
Långsidorna pryds av tre risaliter vars trappgavlar skjuter upp ovanför den 
profilerade taklisten. Byggnadens hörn är avfasade och sockeln granitklädd. 
Byggnaden har inte genomgått några större förändringar sedan byggnadstiden. 
Idag inrymmer byggnaden en skeppshandel men står också till stora delar t.o.m. 

Fastighet Alderholmen 22:3, 22:4, 22:5 

Kvarter Amicitia 

Hus

Ägare Eriksson SG (22:3, 22:4), Landfors PG (22:5) 

Byggn.år 1870-talet 

Ombyggn.år



                                                               

ALDERHOLMEN OCH AMICITIA – ETAPP 1 ALDERHOLMENS ÄLDRE BEBYGGELSE 77

Användn./hyresgäst Skeppshandel i bv östra gaveln. Övriga delar lager/oanvänt 

Sockel Granitklädd 

Stomme Murat tegel 

Våningar 3,5 + källare 

Vån.höjd bedömd ca 2,7 m  

Hiss  

Fasadmaterial Grågrön slät cementputs 

Yttertak Brun plåt, skivtäckning 

Fönster/fönsterplacering Bruna fönsterluckor och plåtportar 

Övr. byggnadsmaterial  

Byggn. Area 740 

Kulturhistorisk värdering 
Då byggnaden i stort sett stått oförändrad sedan byggnadsåret har den ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. Inga fönster har tagits upp och de 
ursprungliga portarna finns kvar. Magasinet visar hur många av de andra 
magasinen har sett ut och fungerat och det utgör därmed ett pedagogiskt 
exempel.  

De interiöra kulturhistoriska värden som kan nämnas är de värdebärare som 
finns med från ursprunglig konstruktion och funktion. I byggnaden finns i stort 
sett hela interiören bevarad från byggnadstiden med ursprungliga takbjälkar, 
stolpar, golv samt ursprungliga trappor.

Kulturhistoriskt värde: 1  2  3 
Länsmuseet rekommenderar rivningsförbud: Ja  Nej 

Beskrivning av byggnadsdel Analys/värdebärare 
Tak  Skivfalsad plåt. Oförändrad taksiluett.  Tidstypisk form och material. 

Värdebärare. 
Fönster Enbart ursprungliga små gluggar. Visar hur många av de andra 

magasinen ursprungligen sett 
ut. Värdebärare. 

Portar/
Öppningar

De flesta i ursprunglig placering, samtliga har 
plåtluckor, några luckor verkar nya. 

I stort sett ursprunglig 
utformning. Värdebärare. 

Fasad Gröngul puts som dekorerats med t.ex. vånings-
band, indelning i fasadfält, framskjutna risaliter 
med trappstegsgavlar och kreneleringar. 

Omsorgsfullt utformad fasad 
som ger byggnaden dess 
formspråk och karaktär. 
Tidstypisk. Värdebärare. 

Övrigt Bjälkar för inlastning finns kvar, i vissa fall även 
med krok. 

Visar på ursprunglig funktion. 
Värdebärare. 

Interiört All ursprunglig interiör som finns bevarad har 
ett högt värde, så som bjälklag, takbjälkar, 
stolpar, golv, trappor m.m. 

Visar på ursprunglig funktion 
och levandegör historien. 
Värdebärare. 
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Foto: Länsmuseet Gävleborg, Dg 04-4103 

    Plåttak med oförändrad taksiluett 

   Ursprungliga fönstergluggar 

Ursprungliga inlastningsportar 

Omsorgsfullt utformad fasad 

    Bjälkar för inlastning 
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Projektnamn
Alderholmen och Amicitia – hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som 

står inför exploatering? 

Foto från ett lagerutrymme i ett av magasinen 

på Alderholmen med utsikt över närliggande 

trämagasin och Gevaliafabriken. Foto: 

Länsmuseet Gävleborg  

Projektledare
Länsmuseet Gävleborg 

Budget för projektet 
Samrådsmöten 20 000:-  

Arkivstudier 4 200:- 

Inventeringar 66 400:-  

Antikvarisk utredning av Kv. Amictia 24 500:-  

Byggteknisk utredning av Kv. Amicitia 24 500:-  

Fastighetsekonomisk utredning av kv. Amicitia 40 000:-  

Rapportarbete 12 250:-  

Marknadsföringsplan 3 000:-  
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Totalt 228 965:- exkl. moms 

   

Egeninsats samrådsmöten (länsmuseet, länsstyrelsen, Gävle kommun,  



fastighetsägare) -10 000:- 

Egeninsats  inventeringsarbete (Gävle kommun) -20 000:- 

Egeninsats marknadsföring (länsmuseet) - 2 000:- 

   

Sökt belopp 191 965:- exkl. moms  

Arbetskostnaderna för länsmuseets del är beräknade till 350:-/tim. Länsmuseets ordinarie 

taxa är 450:-/tim.   

Samarbetspartners
Gävle kommun 

Fastighetsägare Alderholmen 

Fastighetsägare Stig Eriksson (kv. Amicitia) 

Fastighetsägare Per Landfors (kv. Amicitia) 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsmuseet Gävleborg 

Sammanfattande projektbeskrivning 
Området Alderholmen i centrala Gävle står inför en stor exploatering. Idag karaktäriseras 

Alderholmen av magasinsbyggnader från sekelskiftet 1900 samt äldre och modern 

industri. Området uppskattas av många gävlebor med sin speciella karaktär och 

debatterna har varit intensiva om hur området kan utvecklas. Ett underlag som belyser de 

kulturhistoriska värdena behövs för den fortsatta planeringen. Länsmuseet planerar att 

utarbeta en ny inventeringsmodell och använda sig av en annan vokabulär än den 

traditionella för att se om de historiska spåren kan få större genomslagskraft än i tidigare 

ärenden. För att belysa de kulturhistoriska värdena på Alderholmen och få fram ett 

användbart underlag för den fortsatta planeringen av området önskas följande frågor 

besvaras:

· Vilka exteriöra och interiöra värdebärare finns på respektive byggnad i området? 

· Vilka värdebärare finns i kajområdet? 

· Hur kan dessa värden tas tillvara vid förändringar av byggnaderna och omgivande mark? 

· Hur kommer varsamhetsaspekterna i PBL kunna beaktas vid den nybyggnation som 

planeras i området? 

Genom att studera en av de mer välbevarade magasinsbyggnaderna ur antikvarisk och 

fastighetsekonomisk synvinkel önskas metoder och arbetssätt utvecklas. Kv. Amicitia står 

i dag oanvänt till stora delar. I den östra delen bedrivs en skeppshandel som i sig är ett 

intressant levande exempel på det moderna samhällets kulturarv.  

Genom att besvara följande frågeställningar kommer nya metoder att utvecklas för 

kulturmiljövården i länet: 

· Vilka exteriöra och interiöra kulturhistoriska värden besitter Kv. Amicitia? 

· Hur kan dessa värden tas tillvara vid ett brukande av byggnaden? 



· Hur kan byggnaden anpassas till en funktion ur teknisk, ekonomisk och tillgänglighets 

synpunkt? 

· Vilka verksamheter kan rymmas i byggnaden med hänsyn till de antikvariska 

intressena?

F.d. lagerutrymmen i kv. Amicitia. Foto: Länsmuseet Gävleborg 

Bakgrund och syfte med projektet 
Alderholmen har sedan 1600-talet varit centrum för handel och transport i Gävle stad. 

Efter den stora stadsbranden 1869 bebyggdes den västra delen av Alderholmen med nya 

funktionsenliga magasin i tidstypisk arkitektur. Denna del ingår i riksintresseområde för 

Gävle stad (K800). Sedan 1980-talet har Gävle kommun haft planer på att bebygga de 

östra delarna av området och hitta nya funktioner för de befintliga magasinen. 

Under 2002 och 2003 har planerna intensifierats för en exploatering av området och 

behovet av planeringsunderlag har aktualiserats. I samband med detta har ett av de mest 

välbevarade magasinen, Kv. Amicitia, lyfts fram som ett exempel på att de byggnader 

som konstituerar riksintresset kan behöva förändras för att få nya användningsområden. 

Länsmuseets och länsstyrelsens antikvarier har deltagit i ett flertal samrådsmöten med 

ägarna till fastigheten samt tjänstemän och politiker på Gävle kommun för att diskutera 

bevarande och brukande av magasinen i allmänhet och kv. Amicita i synnerhet. 

Kulturmiljövården har i det här fallet försökt att ligga steget före och få upp de 

kulturhistoriska värdena på agendan i ett tidigt skede istället för att komma i efterhand 

och granska färdiga förslag. 

För att kunna arbeta vidare med området ur kulturhistorisk synpunkt behövs ett 

kunskapsunderlag där kulturmiljövärden tas fram. För kv. Amicitia önskar 

kulturmiljövården utveckla en ny arbetsmodell där antikvariska och kommersiella 

aspekter belyses i en gemensam utredning. Arbetet med Alderholmen sker i nära samråd 

mellan kommunens tjänstemän och politiker, fastighetsägare och kulturmiljövårdens 

företrädare.



Skeppshandel i Kv. Amicitia. Foto: Länsmuseet 

Gävleborg 

Förväntade resultat och effekter 
· nya arbetsmetoder för inventering 

· en arbetsmodell för länets kulturmiljövård vid större exploateringstryck på områden med 

kulturhistoriska värden 

· ett praktiskt exempel på hur byggnader uppförda för en viss användning kan anpassas 

till annan användning utan att de kulturhistoriska värdena går förlorade 

· delaktighet av kommunens tjänstemän, politiker och invånare, fastighetsägare i området, 

länsstyrelse och länsmuseum 

· förbättrat samarbetsklimat mellan kulturmiljövårdens företrädare och Gävle kommun 

Tid- och genomförandeplan för ansökningsåret 
Samrådsmöten    2003-2005 

Marknadsföringsplan    maj 2004  

Arkivstudier     maj 2004 

Inventeringar     maj 2004 

Antikvarisk utredning av Kv. Amictia   juli 2004 

Teknisk utredning av Kv. Amicitia   augusti 2004 

Fastighetsekonomisk utredning av kv. Amicitia  oktober 2004 

Rapportarbete    december 2004 

     - februari 2005 

Marknadsföring    2004-2005 

Utvärdering     april 2005  

Plan för resultatspridning 
Inom projektet tas en marknadsföringsplan fram i ett tidigt skede för att kunna planera 

kontakter med media och spridning av information. Rapporterna från inventeringen och 

utredningen av kv. Amicitia distribueras till kommunens tjänstemän och politiker, 

fastighetsägare och media. För att sprida kunskapen om området till allmänheten och 

väcka intresset för Alderholmens historiska årsringar genomförs en stadsvandring och en 

särskild aktivitet på Kulturhusens Dag. Inom länsmuseets programverksamhet förmedlas 



resultaten från projektet under en kulturlunch. En presentation av den nya arbetsmodellen 

och spridning av arbetssättet görs för kulturmiljövårdens företrädare på interna möten.

Bilagor
Program för Alderholmen. Nya bostäder i gamla hamnen. 

Program till detaljplan för magasinen på Alderholmen 

Besiktningsprotokoll 2003-11-05 

Inbjudan 2003-10-07 

Tjänsteanteckningar 2003-03-03 

Minnesanteckningar 2003-02-17 

Minnesanteckningar 2003-03-03 

”Sjömanshistorierna lever i stadens sista skeppshandel” Arbetarbladets bilaga Sommar 

1999





                            

Inventeringsblankett för byggnader på 
Alderholmen, exteriört 

Datum:  Inventerare/fotograf:  

Kvarter:  Fastighetsbeteckning  

Beskrivning av bevarandevärda komponenter Analys 
Tak
(utförande, material, teknik)

Fönster
(utförande, material, teknik)

Portar/Öppningar
(utförande, material, teknik)

Fasad
(utförande, material, teknik)

Utomhusmiljön 
(finns komponenter som är 
viktiga för/hör ihop med 
byggnaden?)
Övrigt

Sammantagen kulturhistorisk bedömning: 

Rivningsförbud: Ja Nej

Kulturhistoriskt värde: 1   2  3 
(1=synnerligen kulturhistoriskt värdefullt (KML), 2=särskilt kulturhistoriskt 
värdefullt (PBL 3:12), 3= miljöskapande värde) 




