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1     2     3 Ett hjärta är alltid rött

Urspungligt husliv Ny huskontur, historien läsbar i fotavtrycket Mörka delar Kommunikation Rörelse, tillgänglighet Konstruktionsprincip för träbyggnad Volym

“De nya byggnaderna inordnar sig i den historiska kontexten - arkitekturen blir ett nutida lager som 
läggs ihop med det dåtida. Det bärande konceptet är att arbeta lekfullt med traditionella motiv och 
göra om dem till nya samtida arkitekturdetaljer.”
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Traditionell foderstöt extruderas. Rombfält och fiskben Ursprungligt räcke - motiv återanvänds - nytt räcke Traditionella fönsteromfattningar inverteras
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FASAD MOT NORRA STORGATAN (SKALA 1:200 A1) GÅRDSFASAD MOT ÖSTER (SKALA 1:200 A1)

GÅRDSFASAD MOT SÖDER (SKALA 1:200 A1)

GÅRDSFASAD MOT VÄSTER (SKALA 1:200 A1)

GÅRDSFASAD MOT NORR (SKALA 1:200 A1)

FASADER MOT VAXBLEKAREGRÄND (SKALA 1:200 A1)

FASAD MOT ARENDT BYGGMÄSTARES GATA (SKALA 1:200 A1)

NORRA STORGATAN, DEL AV VAXBLEKA-
REGRÄND
Fasaden mot huvudgatan är uppbyggd efter 
klassiskt motiv med tre delar. Bottenvåningen 
är helt offentlig med flexibel användning för 
butiker. Den uppglasade fasaden ger voly-
men en öppenhet och lätthet och redovisar 
den bärande konstruktionens träpelare. Den 
andra våningen utformas med ett tydligt mar-
kerat hörnläge och ett spel med inverterade 
fönsteromfattningar som blir samtida relief-
er och nischer i fasaden. Detta plan är också 
byggnadens Piano Nobile där lägenheten på 
hörnet får husets enda balkong mot gatan. De 
bevarande balusterdockorna från gården bör 
återanvändas, men de är inte enbart ett gårds-
motiv. I förslaget får de svarvade stolparna en 
ny framskjuten placering och bildar räcke på 
balkongen mot Norra Storgatan. Den tredje 
våningen, vindsplanet, utgörs av det markerade 
gavelfältet med en lekfull trädekor och även av 
tydligt markerade kupor i takfallet. Den inredda 
vinden utgör 30% av byggnadsytan.

VAXBLEKAREGRÄND OCH ARENDT BYGG-
MÄSTARES GATA

Fasaderna mot Vaxblekaregränd och Arendt 
Byggmästares gata har arkitekturdetaljer 
som bygger på omarbetade motiv från Eksjös 
historiska arkitektur. Bottenvåningens diago-

nalställda träpanel mot Vaxblekaregränd står 
mot den dekorerade lövsågade fasaden och 
hängränna och kurvade konsoler i trä. En lucka 
för tillgång till kallvindarna med installationer 
är gömd i gavelspetsens panel. Träpanelen mot 
Arendt Byggmästares gata är “extruderade” 
foderstötar,  markerade pilastrar som knutlådor 
delar in fasaden. Portdörrarna är återanvända 
original som räddades i branden. Ett nytt överl-
jus ger solljus in i portgången.

En sammanhållen färgsättning och fön-
stersättning bidrar till en gemensam 
helhet mot de omgivande gatorna. 

ETT HJÄRTA ÄR ALLTID RÖTT

När kvarteret Cicelören 1 brann ner 2015 
försvann en viktig pusselbit i den gamla rut-
nätsstaden. Byggnadernas fotavtryck var en 
kringbyggd gård med en äldre markbeläggning 
i natursten och med ett kastanjeträd (vårdträd) 
i mitten. Trädet finns kvar och ska om möjligt 
bevaras. Det tidigare huslivet redovisar olika 
historiska lager. Det utgör också gränsen för 
den värdefulla markbeläggningen på gården.

Tävlingsförslaget förhåller sig till den tidig-
are konturen med viljan att bibehålla läs-
barheten av tidigare historiska spår samt 
att lämna den ursprungliga markbeläggnin-
gen intakt. Källaren som överlevde branden 
har inordnats i förslaget.

Forsellska gården var ett exempel på Eksjös 
traditionella bebyggelse med ljusa utmejslade 
fasader, oftast målade med linoljefärg mot 
framsidan och mot sekundära gator och in-
nergårdarna faluröda. Samma logik präglar 
det tävlingsförslagets relation till de tre olika 
gatutyperna och gården;  en borgerlig, offent-
lig “framsida” mot Norra Storgatan, sekundära 
gatufasader bemålade med ljusa pasteller och 
en innergård i falurött. Mot alla gator vetter 
entréer: Storgatan har endast butiksentréer, 
övriga två gator har genomgående portgån-
gar/entréer till trapphus och gård. Taken är 
sadeltak och takmaterialet i enkupigt lertegel 
med gavelpannor håller ihop kvarteret.  Snick-
erier är generellt helt i trä i traditionellt ut-
förande, även i butiksvåningen.

De nya byggnaderna inordnar sig i den 
historiska kontexten; arkitekturen blir ett 
nutida lager som läggs till det dåtida.

Det bärande konceptet är att arbeta lekfullt 
med traditionella motiv och göra om dem 
till nya samtida arkitekturdetaljer.

PROJEKTET I SIFFROR

BTA: 1 942 m2
LOA: 350 m2 (varav 120 m2 i förråd)

BOA: 946,5 m2

ANTAL LÄGENHETER: 16 

1 ROK 4 st
2 ROK 6 st
3 ROK 5 st
4 ROK 1 st

KONSTRUKTION
Träbyggnadstraditionen i Eksjö är gammal och 
givetvis ska även det nya kvarteret byggas helt i 
trä. Stommen som föreslås är ett rationellt pre-
fabricerat byggsystem med pelare och balkar av 
limträ, stabiliseringselement av limträ och faner-
träbalk, golv- och takbjälklag samt smidesbeslag. 
De relativt korta spännvidderna och genomtänkt 
struktur i byggnaden gör byggnaden rationell att 
producera. Genomförbarheten säkerställs genom 
att tillämpa ett känt och beprövat byggsystem. 

DETALJER (SKALA 1:20 A1)DETALJ  1           1:10
LÄGENHETSSKILJANDE VÄGG VID BÄRLINA

DETALJ  2           1:10
UPPLAG AV TRÄKASSETT I YTTERVÄGG

15 PROTECT F.
13 GIPS.
25 GYPROC AP-PROFIL.
390 TRÄBJÄLKLAG.
17 PAROC SSB2t.

15 PROTECT F.
13 GIPS.
25 GYPROC AP-PROFIL.
390 TRÄBJÄLKLAG.
17 PAROC SSB2t.

40 AVJÄMNINGSMASSA.
14 PARKETT.

PLASTFOLIE. 40 AVJÄMNINGSMASSA.
GOLV
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KÄLLARPLAN (SKALA 1:200 A1)SITPLAN (SKALA 1:400 A1)

PLAN 2 (SKALA 1:200 A1)

PLAN 1 (SKALA 1:200 A1)

PLAN 3 (SKALA 1:200 A1)

Mönstret i balkongfronten kommer av det tidigare balusterräcket. Mönstret är figursågat i rödfärgade brädor och är ett negativ av de svarvade stolparnas profil. Även loftgångens planform kopplar mot profilen, som har använts som koncept för räckets konvexa sektioner.

BYGGNADENS STRUKTUR
Kvarteret består nerifrån av en källarvåning med lägenhetsförråd, teknikutrymmen samt 
lagerutrymmen för butikerna mm. Ovan mark står kvarteret som utgörs av fyra sam-
manbyggda längor kring en sluten gård. Entréplanet utgörs av ett flexibelt butiksplan 
mot Norra Storgatan och runt hörnet mot Vaxblekaregränd. Indelningen för lokalerna är 
helt flexibel mellan 1-3 lokaler och föreslås beslutas senare utifrån hur marknaden ser 
ut. I övrigt innehåller byggnaden bostäder och bostadskomplement i två våningar och 
av vindsytan är en tredjedel inredd för bostäder. Vinden är en traditionell kallvind med 
utrymme för installationer. 

KOMMUNIKATION
De mörkaste partierna är de inre hörnen och här förläggs naturligt byggnadens två trapp-
hus och den enda hissen. Hissen betjänar i praktiken alla boende och källaren, men 
lägenheterna mot gården nås enklast via utomhustrappan – precis som i den ursprungliga 
byggnaden. De totalt 16 lägenheterna är yteffektiva och har en spridning i storlek mellan 
1:or och en 4:e. Samtliga lägenheter har balkonger eller terrasser mot gården, antingen 
på loftgången eller som takterrasser.

INNERGÅRDEN ”HJÄRTAT”
Utformningen med loftgångar följer historien på platsen. Utöver kommunikation utgör loft-
gångarna även uteplatser till lägenheterna. Logistiken är utformad så att en bostads uteplats 
aldrig behöver passeras av en annan boende och säkerställer på så sätt privata uteplatser för 
alla. Mönstret i balkongfronten kommer av det tidigare balusterräcket. Mönstret är figursågat 
i rödfärgade brädor och är ett negativ av de svarvade stolparnas profil. Även loftgångens 
planform kopplar mot profilen, som har använts som koncept för räckets konvexa sektioner. 
Taket över loftgången är gjord i glas för att ge optimalt med solljus ner till gården. 

För att uppnå dagens krav på tillgänglighet kompletteras stenläggningen med hällar, lika be-
fintliga. Alla byggnadsdelar är färgade med Falu rödfärg förutom de nya snickerierna som är i 
guldockra. Konceptet för gårdsfasaderna är en samtida version av “rot- och toppända”, det 
traditionella sättet att resurseffektivt nyttja träet från stocken - där varannan konformad 
bräda vänds upp och ned i förhållande till den intilliggande. Snickerierna är utformade i tradi-
tionell teknik med spröjsar som skevar för att koppla till gårdarnas organiska och oreglerade 
gestaltning. 




