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Uppdraget
Dagens ägare, Balticgruppen i Umeå, avser att genomföra en renovering och
ombygggnad av f d varmbadhuset vid Strandgatan i Umeå. Huset ligger inom
fastigheten Ran 10 och hade tidigare beteckningen Ran 3. White arkitekter har av
Balticgruppen fått i uppdrag att utföra en dokumentation av byggnadens tidigare
fasadkulörer samt ta fram ett nytt förslag till utvändig färgsättning. Undertecknad,
byggnadsantikvarie Lena Tengnér, har medverkat som antikvariskt sakkunnig.

Historik
Stadskyrkans byggmästare Per Eriksson uppförde 1894 på granntomten öster om
kyrkan en originell tegelvilla, helt eller delvis av tegel som blivit över vid
kyrkobygget. Byggnadsstilen har medeltida drag och tyska förebilder. Villans första
ägare var Albin Ahlstrand, borgmästare i Umeå under perioden 1892-1914.
Till borgmästarens gård hörde ett numera rivet uthus och ett andra bostadshus i trä,
som fortfarande finns kvar. Även detta hus är placerat med huvudfasaden mot
älven. Huset som är ett trähus vilar, på grund av markens lutning, på en hög
sockelvåning av tegel. I denna lät borgmästaren inreda stadens första varmbadhus
efter branden 1888, detta sedan han förgäves försökt intressera stadens styrande att
bygga ett folkbad.
I borgmästarens badhus hade umeborna tillgång till fyra badkar, tre duschar,
ångskåp och en finsk bastu. Huset användes som badhus fram till 1930, då staden
lät bygga ett allmänt bad med simbassäng Öst på stan.

1893

Fasad mot älven

mot gården

Varmbadhuset. Osignerad originalritning från 1893. Fasad och källarplan.

1893
mot älven

Vindsvåningen

Vån 1 tr

mot gården

En trappa bodde badmästaren med familj, på vinden fanns en liten lägenhet för
baderskan och ett utrymme för tork av tvätt.

TAPETFRAGMENT FRÅN VARMBADHUSETS BOSTADSRUM

Foto Västerbottens museums arkiv

Dessa foton är båda tagna i tidigt skede, troligen några år efter 1905, då Aschanska
villan, längst till vänster på övre bilden, stod färdig Inga träd har ännu planterats
utmed dåvarande Västra Hamngatan. F d flottarföreningens hus på hörnet mot
Vasagatan ser ljusmålat ut, medan varmbadhuset har en mer dämpad färgsättning.

Foto Västerbottens museums arkiv

Fasad mot älven. Originalritning från 1893.

Originalritningen från 1893 och det verkliga utförandet
Den osignerade originalritningen från 1893 visar ett trähus med panelarkitektur
typisk för det sena 1800-talets svenska smästäder och samhällen. På en sockelvåning
av tegel ligger ett envåningshus med delvis inredd vind. Huset har sadeltak och
frontespis på huvudfasaden mot älven, fasad med väggfält täckta med liggande
fasspontpanel och inramade av horisontella och vertikala listverk samt vindskivor
smyckade med kontursågade snickeridetaljer. I sockelvåningen finns parvis
placerade smala på höjden tvådelade fönster. En skylt som bär texten BADHUS är
inritad över andra våningens fönster.
Av tidiga foton att döma (se föregående sida) blev varmbadhusets fasad inte utförd
helt i enlighet med bygglovritningen. Byggnaden tycks, av okända skäl, ha fått ett
något enklare utförande med liggande fasadpanel ovanför en skugglist under första
trävåningens fönster. Under skugglisten var fasadytan klädd med stående fasspontpanel. Sockelvåningens fasad utfördes däremot i enlighet med originalritningen.

1930

Då badverksamheten 1930 flyttade ut byggdes huset om. En större lägenhet med
balkong mot älven inreddes på vinden. I båda lägenheterna inrättades badrum.
I källarvåningen slogs en del av dom parvis placerade smala fönstren ihop till större
och alla fönster i sockelvåningen försågs med spröjsade fönsterbågar. Entrédörren
mot gatan byttes ut. Ritningen är signerad J D Sundberg.

1933

1933 ersattes de två kvarvarande smala fönstren på var sida om entrédörren med
tätspröjsade kvadratiska fönster.

2015

Samtliga fönster i sockeln mot gatan har vid senare tillfälle ersatts med stora
ospröjsade fönsterbågar. I de övre våningarna har korspostfönstren vid okänd
tidpunkt bytts ut mot sexrutors tvåluftsfönster.

Kulturhistoriskt värde
Trots ovan beskrivna interiöra och exteriöra förändringar bedöms f d varmbadhuset ha ett
stort kulturhistoriskt värde. Byggnaden ingår i en sammanhållen miljö med unika och
betydelsefulla byggnader från sekelskiftet 1900 utmed Strandgatan och älven, mellan
Rådhusparken och Stadskyrkan. Hela denna miljö ligger inom värdekärna för riksintresset
för kulturmiljö i Umeå.

Fasaden rekonstrueras i enlighet med originalritningen från 1893
Vid nu aktuell renovering och ombyggnad är önskemålet och avsikten att återställa
fasaden till ett utseende som överensstämmer med fasadritningen från 1893. Detta
innebär att den senare tillkomna balkongen tas bort, att nya korspostfönster lika
ursprungliga sätts in och att fasaden kompletteras med listverk och med
kontursågad vindskiva i enlighet med originalritningen. I sockelvåningen är
ambitionen att återställa de ursprungliga smala parvis placerade fönstren samt
entrédörren mot älven med utseende som överensstämmer med 1893 års ritning.
Mot gården, där tillgängligheten idag är dålig genom den höga trappan upp till
våningen ovanför sockelvåningen, avser man att ta bort den utvändiga trappan med
tillhörande entrébro och skapa en ny entré med modern design i sockelvåningen. I
våningsplanet ovanför sockelvåningen utformas panelen identiskt med fasaden mot
älven.

Gårdsfasad. White arkitekter 2016.

Dokumentation av husets tidigare fasadkulörer
Inför nu aktuell ommålning av fasaden har dokumentation av äldre färglager
utförts på ytor i skyddat läge upptill på byggnadens östra gavel, som vetter mot
Borgmästarvillan, samt på ett fönster från 1930-talet, beläget i sockeln på
byggnadens västgavel. Den ursprungliga kulören på husets fönster har inte gått att
fastställa då samtliga fönsterbågar är utbytta.
På fasaden återfunna kulörer redovisas i nedanstående tabell. Undre färglager anges
först.

UTVÄNDIG FÄRGDOKUMENTATION 2015
YTA:
Fasadpanel

Foder

Taktass

Källarfönster
från 1930

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2

KULÖR:
varmgrå
gul
faluröd
faluröd
ljus grågrön
gul
mörkgrå
ljusgrå
vit
gråbrun
mörkgul
gulvit
ljusgrå
vit/gulvit
rödbrun
vit

NCS:
S 3005-Y30R
S 2020-Y20R/2030-Y30R
S 5040-Y80R
S 3010-G90Y

S 2020-Y20R/2010-Y20R
S 3502-R

Förslag till färgsättning våren 2016
Målsättningen har varit att ge huset en tidstypisk färgsättning, i överensstämmelse
med eller nära den ursprungliga En samklang mellan kulörerna på varmbadhusets
träfasad och dess sockel har också eftersträvats. Samtidigt har funnits en ambition
att skapa ett vackert samspel med kvarterssidans övriga hus utmed Strandgatan:
Borgmästarvillan på hörnet mot Kyrkparken, Krister Olssons villa och f d
Flottarföreningens hus på hörnet mot Vasagatan.
Två olika snarliknande förslag har tagits fram för provmålning. I båda målas
fasadpanelen i en varm ljusgrå kulör nära den som vid färgdokumentationen
hittades underst i färglagren. I alt A frammålas foder och listverk i en varm grå
kulör ett steg mörkare än fasadpanelen. I alt B målas foder och listverk lika
fasadpanelen. För fönstren föreslås i båda alternativen, såväl i husets övre våningar i
trä som i sockelvåningen, gröna färgtoner som anknyter till fönsterbågarna på
intilliggande Borgmästarvillan. Taket är i båda alternativen grönmålat.

Fasaden mot älven

FÄRGSÄTTNING ALT A med frammålade foder och listverk
YTA:
Fasadpanel
Foder och listverk
Vindskivor
Stuprör
Fönsterbågar i träfasad
Fönster o dörr i sockel
Tak

KULÖR:
varmgrå
mörkare varmgrå
varmgrå
lika bakomliggande kulör
gröna
gröna
grönt

NCS:
S 3005-Y20R
S 5010-Y10R
S 3005-Y20R
S 6030-G50Y
S 7020-G50Y
S 6020-G30Y
alt S 7010-G30Y

Fasaden mot älven

FÄRGSÄTTNING ALT B med foder och listverk lika fasad
YTA:
Fasadpanel
Foder och listverk
Vindskivor
Stuprör
Fönsterbågar i träfasad
Fönster o dörr i sockel
Tak

KULÖR:
varmgrå
varmgrå
varmgrå
lika bakomliggande kulör
gröna
ev mörkare gröna
grönt (OBS ej ärggrönt)

NCS:
S 3005-Y20R
S 3005-Y20R
S 3005-Y20R
S 5030-G50Y
S 6530-G50Y
S 6020-G30Y
alt S 7010-G30Y

Provmålning
Innan färgleverans i full skala ska provmålning av de båda alternativens kulörer
samt eventuellt ytterligare några närliggande nyanser utföras. Slutgiltigt kulörval
görs i samråd med arkitekt och byggnadsantikvarie. Mindre justeringar av angivna
kulörer kan bli aktuella.

TIDSTYPISK FÄRGSÄTTNING 1890-TAL

