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Motion 

av herr S t i g D i n g e r t Z (m) beträffande upprustning av Montelius
huset samt dess stadsmiljömässiga inplacering i den 

kommande stadsplanen 

Monteliushuset, byggt på 1750-talet, är kulturskyddat (K-märkt ) och 
har nu övergått i stadens ägo. Huset är i behov av renovering inte minst 
vad gäl1er fasaderna. Därvid är det angeläget att huset även i framtiden 
kommer att utnyttjas för bostadsändamål. 

Husets framtida inramning i den omgivande miljön är väsentlig. Då en 
enskild byggnad på grund av sitt kulturhistoriska värde avsätts som kul
turreservat, är det viktigt att omgivande byggnader så långt möjligt smälter 
ihop med den kulturskyddade byggnaden. I första hand bör detta syfte 
uppnås genom att befintliga byggnader av likartad karaktär och ålder 
bevaras, oavsett deras rent kulturhistoriska intresse. Då nybyggnad är ak
tuell, bör denna ges sådan inplacering i gaturummet och sådana propor
tioner och sådan fasadutformning att nyssnämnda syfte uppnås. 

Dessvärre tycks dessa principer ej ha varit helt vägledande vid uppgö
rande av förslag till områdesplanen av området mellan Södergatan och 
Kvarngatan. Bortsett från det kulturskyddade Monteliushuset skall nämli
gen all befintlig bebyggelse i kvarteren östergötland och Närke, som har 
god anslutning till Monteliushuset, ersättas med nybebyggelse. Flera av 
byggnaderna har i utredningen ~ Malmarna> betecknats som intressanta. I 
kvarteret östergötland uppföres sålunda ett sjuvånings kontorshus utmed 
Södergatan med en envånings annexbyggnad mot Ragvaldsgatan. Kvarteret 
Närke upptar utmed den breddade Kvarngatan en femvånings tillbyggnad 
för Södra Latin med en flygel längs S:t Paulsgalan och en i ),varterets 

södra del, varvid en öppen gård bildas mot Ragvaldsgatan. 
ResuILatet av denna omdaning b lir att Monteliushuset kOI~mer att .~tå 

helt lösryckt ur sitt sammanhan" och på alla sidor vara omgIvet av hoga 
hllS G "... tremL låo' och dras in från . enom att nybebyggelsen delVIS gores ex ".. 
nUvarande galulinjen i Ragvaldsgatan, Iwmmer ocl,så den IIltlma rums
verkan och atmosfären i denna gata, vi ll<en förstärkes av Södra LatIIls aula 

I [onden, alt gå helt förlorad. 



44 
Ang. uppru!lning av Monleliushu!et 

Men ännu finns det möjligheter till en insikts- och fantasifull förn I 
av området! Sålunda kunde den befintliga bebyggelsen vid RagValds:a~ Se 

i kvarteret östergöUand med undantag för gårdshusen kvarstå och nyt/n 
för bostadsändamål. Däremot är det naturligtvis ofrånkomligt alt beb

Jas 

gelsen vid Södergatan lämnar plats för en nybebyggelse. (Men måste där~~
ett sjuvåningshus slås upp vägg i vägg med Monteliushusets portflygel r 
en våning?) För Södra Latins utvidgning kunde huset S:t Paulsgatan 1~ 
lämpligen komma till användning och anslutas till nybygget vid Kvarn_ 
gatan, bland annat därför att det har gammal anknytning till Södra Latin. 

Med hänvisning till vad sålunda anförts hemställes 

att stadsfullmäktige måtte uppdraga åt vederbörande kom
munala organ 

att låta renovera Monteliushuset för fortsatt bostadsända_ 
mål och 

att vid fortsatt bearbetning av områdesplan och uppgöran
de av ny stadsplan taga största möjliga hänsyn till de stads
miljömässiga synpunkterna och undvika onödiga rivningar. 

Sloel,holm den 27 januari 1969 

Stig Dingertz 
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