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Om upp dra get och frå gans ka rak tär

Upp dra get – hög hu sets på ver kan på
upp le vel sen av his to riskt vär de ful la
miljöer
Upp dra get av ser en kul tur his to risk stads bild sa na lys av
de talj plan för Kar la vagns ga tan. En cen tral del i den
 föreslagna be byg gel sen är ett ca 240 m högt torn
 ( senaste höjd no te ring en är 266 m). I av rops för frå gan
kon sta te ras att ”Upp fö ran det av ett punk thus kom mer
att på ver ka stads bil den och oli ka stads rum”. Ana ly sen
ska avse be rörda rik sin tres se mi ljö er och in ne hål la en
”Upp le vel se ba se rad ka rak tä ri se ring av de be rörda
stads rum mens vi su el la ege nar ter som be rät tan de och
es te tiskt as so ci a tions ri ka kul tur mi ljö er”.

Med ut gångs punkt i de ”upp le vel se ba se ra de be skriv-
ning ar na av be rörda stads rum och vyer, ut förs dä ref ter
en pro ble ma ti se ran de ana lys av ny byg gnads för slag(ets)
på ver kan på de his to ris ka upp le vel se rum men”. An-
vänd nings om rå det är att ”Det fram tag na kul tur mi ljö-
un der la get skall möj lig gö ra en kri tisk kon se kvens be-

skriv ning av se en de ny byg gnads för sla gets på ver kan på
upp le vel sen av be skriv na stads rum och vyer/syn bil-
der”. Vid a re säga att ”Re do vis ning en skall vara sys te-
ma ti se rad och så långt möj ligt bun den till gra fis ka/vi su-
el la il lust ra tio ner med ut pe kan de av väsentliga
karaktärsdrag och upplevelser att beakta vid analysen
av nybyggnadsförslaget”.

Kar la tor net – på ver kan på
riks in tres se na
Läns sty rel sen har till upp gift att för hin dra på tag lig ska-
da på riks in tres se na men ”den vik ti gas te rol len för att
stär ka fö rut sätt ning ar na för en lång sik tigt håll bar ut-
veck ling av de rik sin tres san ta kul tur mi ljö er na är sna ra-
re som för med la re av kun ska per i ti di ga ske den av pro-
ces ser na” (s 47).

Då de talj pla nen inte in ne bär nå got di rekt fy siskt in-
grepp i nå got av sta dens riks in tres sen, har frå gan om
dess in di rek ta vi su el la på ver kan på riks in tres se na mog-

nat fram re la tivt sent i plan ar be tet. Fö re lig gan de ut red-
ning syf tar till att ge grund för en väl under byggd dis-
kus sion om Kar la tor nets på ver kan på ett ur val av vik ti-
ga riks in tres sen inom dess in flu en som rå de – ett ur val
som skett av Stads byg gnad skon to ret i samverkan med
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ett torn – många vyer
Ett torn som är så högt som Kar la tor net kom mer upp-
en bar li gen att dyka upp på många, del vis ovän ta de
plat ser i sta den. Ett kän ne teck en för höga hus är att de
är mer el ler min dre ”al les tä des när va ran de”. En en kel
geo met ri sä ger att inom en ra die av 2 km, vil ket om fat-
tar hela den be fäs ta sta den och öv ri ga be rörda riks in-
tres sen, kom mer ett 266 m högt torn att sy nas över ett
tre vå nings hus på 75 m håll. Så fort man be fin ner sig
knappt 1 km el ler läng re från tor net kom mer det att
sy nas över det 86 m höga Ram ber get.

De vyer som har valts ut från riks in tres se na är långt
ifrån de enda som är på ver ka de. På ver kan hand lar i det
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här fal let inte om att nå got i riks in tres set rivs el ler fö r-
än dras fy siskt utan, med Rik san ti kva ri e äm be tets hand-
boks for mu le ring, ivad mån ”ny tills kott do mi ne rar över
el ler släck er ut de ka rak tärs drag och sam band som är
av gö ran de för riksintresset”. Det leder till två frågor:
• Dels, vil ka är de val da rik sin tres se nas ka rak tärs drag,

som be rät tan de och upp le vel se ri ka stadsmiljöer

• Dels på vil ket sätt des sa ka rak tärs drag och
mi ljöup ple vel ser be döms bli på ver ka de av det
skis se ra de tornet.

Läs bar het
Det som vär de ras i riks in tres se na är så dant som upp le-
vel ser, be rät tel ser, läs bar het. Riks in tres se na ska en ligt
hand boken vara ”samman häng an de hel he ter” och bi dra
till att ”ge en över gri pan de bild av sam häl lets his to ria”.
Mi ljöns rik sin tres san ta egen ska per be står i alla de fy sis-
ka ut tryck – objekt, ka rak tärs drag, struk tu rer, funk tio-
ner och sam band – som gör den rik sin tres san ta his to ri-
en läs bar i land ska pet. I stads stu di e pe da go gi kens tra di-
tion är att upp le va, se och för stå av gö ran de, att med
alla sin nen kun na till go do gö ra sig en be rät tel se. En god
läs bar het är av av gö ran de be ty del se för att för stå el se
för riks in tres set skall uppnås.

Som sagt på ver kas inte rik sin tres se om rå de na di rekt
fy siskt men Kar la tor net kom mer rim ligt vis att ha en
stark när va ro på många plat ser inom riks in tres se na.
Frå gan gäl ler dess på ver kan på rik sin tres se nas be rät tel-
se om äld re ske den i sta dens his to ria. Att riks in tres se-
na är ”samman häng an de hel he ter” be ty der rim ligt vis
att de är till räck ligt samman häng an de för att kunna
upplevas och förstås som en helhet.

Me tod
Un der sök ning en av vil ken in ver kan Kar la vagn stor net
kan ha på Gö te borgs kul tur his to ris ka riks in tres sen
hand lar om vi su ell på ver kan. Fyra om rå den har valts ut
som vik ti ga att un der söka riks in tres se na:

• Gö te borgs in ner stad [O 2: 1-5]

• Ma jor na, Kungs la du gård, San dar na [O 2:2]

• Lind hol men [O 2: 3]

Dess utom har en vy från Ram ber get be dömts ha kop p-
ling till fle ra av des sa riks in tres sen och tas ock så med.
De be rörda de lar na av tex ten lig ger som ap pen dix sist i
den na rap port.

Etapp I syf tar till att väl ja ut och be skri va någ ra vik-
ti ga plat ser med vyer som kan be dömas få en vi su ell
på ver kan av Kar la vagn stor net. Vi har där för gjort fält-
stu di er i en rad kul tur his to riskt rik sin tres san ta mil jö er
i de ovan nämn da om rå de na och ta git många fo ton på
oli ka plat ser.

Vårt för sta ur val av plat ser var fö ljan de:
• Från Gus taf Adolfs torg/Brunn spar ken mot äl ven.

In i från Sto ra Ham nka na len mot älven.

• Från Käm peb ron mot ham nen och äl ven.

• Från gång bron vid Kvarn ber get mot Lind hol men
över Pack hus plat sen.

• In i från park strå ket Nya Al lén med
Bäl tes spän nar par ken och ut mot älven.

• In i från Träd gårds fö re ning en mot äl ven.

• Från He den och sö de rut.

• Från Gö ta plat sen sö de rut.

• Från Ot ter häl lan mot Lind hol men.

• Från Kvarn ber get mot Lind hol men.

• Från Skepps bron mot Lind hol men.

• Från Fat tig hu sån i rikt ning mot in ner sta den.

• In i från Haga Kyr ko plan, från Skan stor get och från
Ri sås ber get mot älven.

• Från Lil la Bom men mot Lind hol men.

• Från Skan sen Le jo net mot Lind hol men.

• Från Gask lock an mot Lind hol men.

• Från Göta Älv bron mot Lind hol men.

• In i från Ma jor na vid All män na vä gen mot äl ven.

• Från Stig berg stor get fram till Ame ri ka ga tan.

• Nere från För sta Lång ga tan mot Lind hol men.

• Uppe ifrån Stig ber get vid Mas thugg skyr kan mot
Ram ber get. Från Sjö man stor net och Sjö farts mu se et
mot Lindholmen.

• In i från Lind hol men och Slotts ber get och ut i från
San ne gårds ham nen mot Slotts ber get.

• Ut i från Ram ber get mot Lind hol men och Ma jor na.

• Ut i från Ram ber get mot Gö te borgs in ner stad.

• Från Fri ham nen mot Lind hol men.

• Från Kvil le bäck en mot Lind hol men.

• Från Lund by ham nen mot Lind hol men. Från
Eriks berg mot Lind hol men.

• Från Röda Sten mot Slotts ber get och Lind hol men.

Vi vi sa de des sa bil der med oli ka vyer och dä ref ter dis-
ku te ra des vy er na på Stads byg gnad skon to ret och de tog
i sam råd med Läns sty rel sen fram och val de de vyer
som skul le be skri vas in gå en de med in rikt ning på mi ljö-
ka rak tär, rum sup ple vel ser och be rät tel ser. Stads byg g-
nad skon to ret har själ va fo tog ra fe rat någ ra av vy er na.

De ut val da plat ser na blev då
• Fat tig hu sån, i höjd med Pos thu set

• Gus taf Adolfs Torg med Sto ra Ham nka na len

• Sto ra Ham nka na len mot äl ven

• Ro sen lund med ka na len och La ger hu set
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• Skan stor get, med Skan sen Kro nan och Ha gas
be byg gel se

• All män na Vä gen – Sö der lings ka träd går den

• Lind hol men, Lind holms tor get

• Lind hol men, Bon na back en

• San ne gårds ham nen, mot Slotts ber get

• Ut sikt från Ram ber get mot bl.a Lind hol men

För des sa plat ser har vi på Me li ca i sam ar be te med Sö-
ren Holm ström på SBK ka rak tä ri se rat och be skri vit
mil jö er na in gå en de un der rub ri ker na:
• Mi ljö ka rak tär

• Rum sup ple vel se

• Be rät tel se

Be skriv ning ar na sik tar på att ren od la riks in tres se na
med tyd li ga for mu le ring ar som pe kar ut de vä sent li ga
upp le vel ser na och be rät tel ser na som för med las av de
rik sin tres san ta mil jö er na.

I etapp 2 vi sar vi vyer med Kar la vagn stor net in lagt
och re so ne rar om vil ken på ver kan tor net kan ha på
riks in tres set på re spek ti ve plats.

Höga hus – en be rät tel se om
sam häll san da och makt
Höga hus är lad da de och starkt be ty del se bä ran de fö re-
te el ser. Ket til Klas sons kar ta från 1644 vi sar två bygg-
na der bland sta dens kvar ter, en kyr ka och ett råd hus,
båda med torn som mar ke ring av de ras be ty del se.
Bygg na dens höjd och dess höga pla ce ring ut tryck er
makt.

På Klas sons kar ta fö re kom mer ock så en vä derk varn
på Kvarn ber get, en bygg nad vars höjd är mer funk tio-
nell än ut tryck för makt. Skan sar na Kro nan och Le jo-
net kan ses som höga både på grund av funk tion och
mak tut tryck. Un der in du stri a li se ring ens 1800-tal till-

kom mer höga funk tions bes täm da kon struk tio ner som
kra nar och fab riks skor ste nar och på 1900-ta let vat ten-
torn och TV-mas ter. Men in du stri er na kan ock så ut-
mär ka sig på ett mera sym bo liskt plan med sin höjd
och sin höga pla ce ring, som Topp sock er sta tio nen vid
Klip pan. Sam ti digt ut trycks fort fa ran de kyr kans makt i
sam häl let av dess höga torn och ofta höga pla ce ring,
med Mas thugg skyr kan som det mest slå en de ex em-
plet. Det är värt att no te ra att kyr kor na i den sto ra
kyr ko byg gnad se po ken un der de för sta efter krigs de cen-
ni er na sak nar torn, sam ti digt som kyr kan kan sä gas ha
för lo rat sin makts täll ning i ett allt mer se ku la ri se rat
samhälle.

Un der efter krig sti den blir det i stäl let bo stads hus en
som blir höga, som ett ut tryck för den so ci a la bos tads-
po li ti kens star ka ställ ning un der någ ra de cen ni er. I fö r-
or ter na er sätts kyr kan med torn mitt i byn av pann cen-
tra lens skor sten som vär me käl la. Un der 1960-ta lets re-
kord år byggs inga höga hus i Gö te borg. I Stock holm
byggs Hö torg sci ty med sina fem höga hus som vis ser li-

gen in ne hål ler pri va ta kon tor men som grupp mar ke rar
sta dens nya cen trum sna ra re än en skil da fö re tag. Skat-
te skra pan på Sö der är en of fent lig myn dig het med
makt.

Un der 1980-ta lets in tres se för ”cor po ra te ima ge”
byg ger Gö te borg tre höga hus, kon tors hu sen vid Lil la
Bom men och i Går da och ho tel let vid Kor svä gen. De
kan ses som be rät tel ser om ett sam häl le där mak ten
för skjuts från det of fent li ga till det pri va ta. me dan
1950-ta lets punk thus var en del av det som kal lats
”folk hem mets bo stä der”, med dess in tres se för den all-
män na nyt tan i vid be mär kel se.

De höga hu sen kan lä sas som en be rät tel se om makt,
men det finns en risk att den be rät tel sen blir för en di-
men sio nell. Makt är inte nå got som någ ra har och and-
ra inte. Makt är en re la tion mel lan oli ka par ter och den
är all tid mer el ler min dre om stridd. Även om höga hus
är ett ut tryck för makt ut tryck er sig mak ten, av oli ka
skäl, inte all tid ge nom höga hus. Det finns ock så en de
obygg da höga hu sens his to ria.
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Det ti di ga 1900-ta let, med nog så
 politiskt star ka pri va ta in tres sen, val de
att göra sta dens nya land mär ken som
of fent li ga och inte som pri va ta funk-
tio ner. Det gäl ler t ex Va sa kyr kans
torn som syns i fon den av Öst ra
Hamn ga tan som en be rät tel se om
sta dens ut byg gnad upp på bergen i
söder.



Etapp 1 - Mi ljö ka rak tä rer och rum sup ple vel ser

Älv rum met – vi su el la samman hang i Gö te borgs kul tur his to ris ka riks in tres sen
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Kar ta över de på ver ka de riks in tres se na
kring älv rum met –  innerstaden, Ma jor na
och Lind hol men.  Urval av vik ti ga punk ter
för upp le vel se av riks in tres set



Ur val av stra te gis ka punk ter
Göta Älv är ur sprung et till Gö te borg. Kring äl ven möts
de tre riks in tres se na Gö te borgs in ner stad (O 2: 1-5),
Ma jor na, Kungs la du gård, San dar na (O 2:2) och Lind-
hol men (O 2: 3). De tre riks in tres se na har sina ut-
gångs punk ter i Göta älv. Älv rum met, kul tur lands ka pet
kring Göta Älv, bin der sam man de tre riks in tres se na
och sät ter in dem i ett samman hang – be rät tel sen om
Gö te borg, den stän di ga por ten mot väs ter, där älv rum-
met med sina ham nan lägg ning ar be rät tar om Gö te-
borgs ut veck ling över snart 400 år.

Göta älv rin ner ge nom en bred dal gång om gi ven av
stör re och min dre höj der, som ger per spek tiv på sta-
dens his to ris ka de lar och som sam ti digt gör en rad vik-
ti ga rik sin tres se punk ter väl syn li ga och in sat ta i ett
samman hang. Rund mål ning en av Gö te borg knyts sam-
man av cen tra la sta dens täta och re la tivt låga stads be-
byg gel se, med ett antal väl kända accenter och
landmärken.

Upp le vel ser in i från stads rum – och på håll,
från ut sik ter
De tre vik ti ga rik sin tres se om rå de na (In ner sta den, Ma-
jor na och Lind hol men) för med lar upp le vel ser och be-
rät tel ser så väl från väl be va rade stads rum inne i de oli-
ka mil jö er na – som på av stånd i det vida älv rum met.
Inom om rå de na finns fle ra väl be va rade och be rät tel se-
tä ta mil jö er. I des sa be fin ner sig be trak ta ren i en kul-
tur his to risk be byg gel se med en tyd lig känsla av
samman hål len hel het och ska la, som med fle ra sin nen
för med lar upp le vel sen av en his to risk plats.

De tre rik sin tres se om rå de na har ock så ett läge i sta-
den, där de syns väl på håll, främst Ma jor na och Lind-
hol men, och främst från Ram ber gets ut sikts berg. Där
är för hål lan det mel lan plat sen, äl ven och to pog ra fin ett
vik tigt inslag i berättelsen.

Vi be ly ser rik sin tres se om rå de na ge nom be skriv ning-
ar av ett an tal plat ser, som valts ut av Stads byg gnad s-

kon to ret i sam råd med Läns sty rel sen i Vä stra Gö ta-
lands län, med ut sikt spunkt så väl in i från om rå de na
som med utblick mot dem.

Här fö ljer ett ur val av rik sin tres se plat ser med stark
upp le vel se fak tor – med mo ti ve ring ar:

Den be fäs ta sta den/in ner sta den
Fat tig hu sån, i höjd med pos thu set, 1:1
Även vy i etapp 2

Mo tiv: Mil jön längs ka na len an das ett lugn som för-
med lar en stark känsla av äld re ti der – ett stycke be va-
rat 1700-tal och ti dig in du stri a lism.

Gus taf Adolfs torg, med Sto ra ham nka na len,
1:2
Även vy i etapp 2

Mo tiv: den mest sam la de hel hets mi ljön med prä gel av
1700-ta lets ka nal stad, kring torg och ham nka na len in-
ra mad av prakt byg gna der

Sto ra ham nka na len, mö tet med äl ven, 1:3
Även vy i etapp 2

Mo tiv: den sam la de hel hets mi ljön av han dels- och
varvs stad där Sto ra ham nka na len, in ra mad av bank-
och kon tors byg gna der, mö ter älv rum met med ut sikt
mot hamn- och varvs verk sam het på Hi sing en

Ro sen lund, med ka na len, La ger hu set,
Ar se na len, 1:4
Även vy i etapp 2

Mo tiv: en tät och mångs i dig mil jö kring en in du stri a li-
se rad del av  Vall graven, med be va rade be fäst nings res-
ter, fisk hall m.m. – och ut blick mot Hi sings si dan med
Lind hol men och Ram ber get.

Skan stor get, med Skan sen Kro nan och Ha gas
be byg gel se, 1:5
Även vy i etapp 2

Mo tiv: Ha gas täta, låga be byg gel se vid fo ten av fäst-
nings ber get är en stads ges talt från 1600-ta let som be-
va rats som en hel het och med alla inre stads rum.

Ma jor na
All män na vä gen/ Djur gårds ga tan, 2:1
Även vy i etapp 2

Mo tiv: Det äldsta Ma jor nas ka rak tär är be va rad här,
med lands väg kan tat av 1700-tals hus, lands höv ding e-
hus och kon takt med äl ven som ar betsplats

Lind hol men/Slotts ber get
Lind holms tor get, med park, 3:1
Även vy i etapp 2

Mo tiv: Ett stads rum som om ges av Lind hol mens alla
trä hus ty per och för med lar den öpp na för stads känslan

Lind hol men, Bon na back en, 3:2
Även vy i etapp 2

Mo tiv: I den na backe med trä hus i oli ka vink lar
skildras det smås ka li ga för stads sam häl lets ka rak tär tyd-
ligt.

San ne gårds ham nen, vy mot Slotts ber get
Även vy i etapp 2

Mo tiv: Här upp le ver man tyd ligt Slotts ber gets fis ke lä-
geslik nan de ka rak tär och lä get in till ka jer och dock or

Från Ram ber get
Mo tiv: Ut blick en fång ar älv rum met och ka rak tär slä get
för de två rik sin tres san ta sam hälls bild ning ar na Lind hol-
men och Ma jor na i sitt samman hang
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Etapp 1 - Mi ljö ka rak tä rer och rum sup ple vel ser
Riks in tres se: Gö te borgs in ner stad

Den be fäs ta ka nal sta den kring Gus taf
Adolfs Torg och Sto ra Ham nka na len
Riks in tres sets mo ti ve ring:
Stor stads mi ljö, for mad av funk tio nen som "Sve ri ges
port mot väs ter" och det för sjö fart, han del och för svar
stra te gis ka lä get vid myn ning en av Göta älvs vat ten sys-
tem. Ri kets främ sta sjö farts stad samt re si dens-, dom-
kyr ko- och uni ver si tets stad, präg lad av tre sek lers han-
del sa ris tok ra ti. Ett av de för näm sta ex em plen på
1600-ta lets stad san lägg nings- och be fäst nings konst,
och på stads byg gan det un der 1800- och 1900-ta len.
Den gö te borg ska byg gnad stra di tio nen med dess oli ka
stads del ska rak tä rer.

Fat tig hu sån, i höjd med pos thu set –
in i från och ut
Mi ljö ka rak tär
Mil jön kring Fat tig hu sån är som en tav la. Den vi sar den
gam la stads kär nans öst ra front, Drott nings por tens läge,
från ös ter med sta dens oli ka byg gnad se po ker läs ba ra i
ett och sam ma blick fång. Fat tig hu sån re p re sen te rar ett
i hög sta grad ka rak tärs gi van de stads byg gnad se le ment
från 1600-ta lets am bi tio ner att för bätt ra sta dens vat-
ten kva li te ter i ham nka na ler na med Möln dal såns fris ka
vat ten. Vatt net som lug nan de na tu re le ment i nära
sym bios med sö dra kaj si dans fro di ga träd kro nor, ger en
kon trast till den ur ba na me ta mor fos som ägt rum ut an-
för den riv na Drott ning por ten.

Upp le vel sen av det må le riskt ål der dom li ga är inte
långt bor ta. Det som kom mer till oss är en stäm nings-
bild av hur sta den kan ha ta git sig ut in nan för vallg ra-
ven un der 1700-ta let – med stöd i om rå det ut an för

den be fäs ta sta den med se na re epo kers be byg gel se
upp ra da de fram för oss bort mot stads fron ten. Gul bru-
na te gel mu rar med tra di tion från 1700-ta let samt en
bro kig het i ar ki tek to nis ka ut tryck och varierande tak-
res ning ar i fon den inom ra men för en tra di tio nell
gram ma tik åter kal lar nå got av 1700-tals sta den Gö te-
borgs pit to res ka an blick, före det att 1800-tals sta dens
klas si cis tis ka upp stra ma de sten hu spa rad gjor de en tré
ut med Sto ra Ham nka na len. Edels värds (”lö par hu sets”)
idag gula puts fa sad re spek ti ve pos thu sets varmt gul bru-
na mur verk bi drar med en na tur nä ra färg ska la och en
sta bil ta klin je som stär ker de ras vi su el la le ge ring med
vat te ne le men tet och den grö na pa ra den på sö dra si dan.
Still he ten i synbildens förgrund ramar in fondens mer
flikiga och livfulla stadsfront, som även den håller
innerstadens klassiska låga skala.

Rum sup ple vel se
När man stan nar upp in för syn bil den som så dan kan
man till å ta fan ta sin blan da sig i sta dens his to ria, på
grund av den kvar drö jan de stäm ning som den kan
väcka upp hos be trak ta ren. Stäm ning en på plat sen har
idyl lis ka drag där smås ta dens nära samman hang med
de om bo nan de al lé trä den fort fa ran de ger in tryck av
still het och av run dad kom po si tion. Men in rikt ning en
av ka na len mot sta den, med  dess sta bi la sten sko ning ar
och speg ling ar för stär ker djup per spek ti vet mot sta den,
som sträck er sig bor tom den mas si va, fram för lig gan de
stads fron ten. Byg gnad skrop par nas följ sam ma stads si lu-
ett längs ån är be teck nan de för det fram väx an de Järn-
väg stor get (Drott ning tor get) un der 1800-ta lets se na re
hälft.

Still he ten i syn bil dens för grund och den på tag li ga
do mi nan sen av na tu re le ment i form av vat ten spe gel,
träd ve ge ta tion och him la valv i djup per spek ti vet, är det

som till sam mans med nor ra si dans sta bi la fa sa dryt mik
och den bor tom lig gan de ho ri son ten gör att stads fron-
tens liv ful la tak si lu et ter och färg nyan ser fram trä der
med sin his to ris ka tyngd och starkt as so ci a ti va tak mo-
tiv.  I ho ri son ten lite otyd ligt ovan för Göta käl la re
(blick fång ets äldsta bygg nad) och Nords ta dens en sar ta-
de 70-tals fa sa der, in ra mad av Apo teks hu sets och
Edels värds his to ris ka mar kö rer, anar man, de upp stick-
an de kranarna från Hisingen, en kraftfull symbol för
den moderna varvs- och hamnstaden.

Be rät tel se
Be rät tel sen om sta dens ut vid gning är i syn bil den gi-
vetvis den som kom mer oss till mö tes som dess bok-
stav li ga in ne håll. 1600-ta lets ka nal byg ge som en lös-
ning på sta dens sa ni tä ra pro blem var klar långt in nan
mu rar na revs på 1800-ta let, och Drott ning por ten öpp-
na de sta dens öst ra en tré rum. En ligt Carl bergs stad-
splan bör ja de kvar te ren bor tom Vallg ra ven byg gas upp
i klas si cis tisk stil. Även Träd gårds fö re ning en kom till –
på tänkt be byg gel se mark som inte ut nytt ja des. Snart
öpp na de re nings ka na len en trans port väg mot Möln dal-
sån med dess be gyn nan de och snart bo o man de in du-
stri. Allt fram trä der sam lat i en väl samman hål len syn-
bild som både bok stav li gen och as so ci a tivt ger en
mång bott nad be rät tel se om sta dens his to ria. Stads rum-
met förmedlar hela övergången från 1600-tal till
begynnande 1900-tal på ett samlat och tydligt sätt.
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Gus taf Adolfs torg, med Sto ra
Ham nka na len – in i från och ut

Riks in tres sets ut tryck:
”De so li da köp mans hus av te gel som till kom ef ter
brän der na vid 1700-ta lets mitt. Ka rak tä ren hos
”Hamn ga tor na” och de trånga bak ga tor na, med huvud-
sa kli gen 2–3-vån ings hus.” … ”Ka jer och sjö fart sank nu-
ten be byg gel se som f.d. Os tin dis ka kom pa ni et och
and ra gam la han dels hus kring Sto ra Ham nka na len,
kon tor och ma ga sin för han dels fir mor och re de ri er mot
äl ven. Ban ker och för säk rings bo lag vid Hamngatorna
samt bostäder för olika sociala skikt.”

Mi ljö ka rak tär
Gus taf Adolfs torg öpp nar sig mot Sto ra Ham nka na len
i sö der och Öst ra Hamn ga tan i ös ter. Det släp per den
om gi van de sta dens larm och rö rel se nära in till Råd hu-
sets im po san ta klas si cism. His to riskt fun ge ra de Sto ra
Tor get som en mark nads plats lätt åt kom lig från de om-
gi van de ka na ler na. Kom mer sen blan da des prag ma tiskt
med stads sty ret och råd hus rät ten.

Det är först fram emot 1800-ta lets mitt som tor get
om vand las till en ce re mo ni ell plats och får nam net
Gus taf Adolfs Torg. Bör sens klas si cis tis ka bygg nad till-
kom mer och torg han deln er sätts med en sta ty över sta-
dens grun da re mitt på tor get – en pen dang till Sto ra
Ham nka na lens om vand ling till en lik for mig  stenhus-
parad utmed Södra Hamngatan.

Idag fram står tor gets in ram ning som en samman hål-
len en het med följ sam ma tak si lu et ter utan upp stick an-
de ac cen ter. Sam ti digt har nå got av den ur sprung li ga
torg bil dens otvung na ka rak tär med ar ki tek to niskt själv-
stän di ga in di vi der dröjt kvar. Det be ror ock så på att
tor gets två ut tryck smäs si ga do mi nan ter be fin ner sig i
de ytt re hör nen av tor gets in ram ning utan nå gon ax el-
ver kan el ler för må ga till sam lan de fond. Råd hu sets
kraft ful la cen tral mo tiv med sin kol los sa lord ning har en

po ten ti ell ax el ver kan på sin omgivning, men si do pla ce-
ring en mot Stora Hamnkanalen förtar denna.

Rum sup ple vel ser
Syn bil den från Brunn spar ken ger be sö ka ren en upp le-
vel se av över blick över sta dens po li tis ka, ju ri dis ka, ad-
mi ni stra ti va och kom mer si el la his to ria av läs bar i ar ki-
tek tu ren. Här finns en lik vär dig het, där det som ut-
gjort och idag åter ut gör sta dens främ sta makt cen tra,
Råd hu set och Bör sen, drar sig lite till ba ka till för mån
för det ge men sam ma. Till det ta kom mer As plunds råd-
hus till byg gnad, som ge nom sin kon tex tu a li tet in ord nar
sig i den äld re en sem blen på ett re spekt fullt sätt utan
att bry ta sön der tor gin ram ning ens hel hets ver kan, och
sam ti digt, helt i en lig het med tor gets tra di tion, utan
att för ne ka sin egen art – vil ket även kan sä gas gäl la
Stads byg gnad skon to rets bru na te gel borg som ki kar
fram i en sem blens inre hörn.

Be rät tel ser
Just det ta att de en skil da byg gna der nas in di vi du a li tet
samman smäl ter till en hel het kan, om man så vill, ock-
så lä sas som en sä rart spe ci fik för en stad präg lad av
nyk ter mått full het utan de ko ra ti va över to ner och an-
språks ful la do mi nan ter som drar till sig upp märk sam-
het. Tor gets för må ga att ut trycka be ty den het och
 suveränitet som sta dens po li tis ka och ad mi ni stra ti va
makt cen trum, både sym bo liskt och fak tiskt, är starkt
be ro en de av dess os tör da him la valv mot vil ket tor get
kan av teck na sig. Sam ti digt öpp nar det sig med en viss
var dag lig het mot sta dens hek tis ka rö rel ser och larm.

Till väns ter i blick fång et mö ter tor get den kyr kli ga
mak ten och sta dens eko no mis ka grund. Tys ka kyr kan
och Os tin dis ka Kom pa ni et lig ger upp ra da de utan an nat
ge men samt rumsligt samman hang än Ham nka na len.
Till sam mans med tor get ut gör den sam la de syn bil den
en ar ki tek to nisk be rät tel se om sta dens otvung na kyn ne
och dess nä rings e ko no mis ka, po li tis ka och ad mi ni stra-
ti va his to ria, allt av teck nan de sig mot him la val vets väx-
lan de bak grunds ljus och med speg ling ar i Sto ra Ham n-

ka na lens vat ten spe gel. Det ta är kan ske Gö te borgs vik-
ti gas te iden ti tets ska pan de kul tur mi ljö. ”Få stads bil der i
Sve ri ge tor de vara så i var mans med ve tan de, som
 utsikten över vårt Gus taf Adolfs Torg med Sto ra
 hamn kanalen i bak grun den” häv da de Six ten
Ström bom 1917.
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Sto ra Ham nka na len mot äl ven –
in i från och ut

Riks in tres sets ut tryck:
”1600-ta lets stads byg gan de, med lan dets främ sta
 exempel på hol ländskt in spi re rad ka nal stads plan, med
om gi van de be fäst nings gör del och vallgrav”.

Mi ljö ka rak tär
Sto ra Ham nka na len är be va rad från den be fäs ta sta-
dens tid. Den bre da och stil la vat ten spe geln le der ut
mot Göta Älv, där ka na len myn nar ut med vida ut sik-
ter över Hi sing en och Ram ber get, mitt fram för f.d.
Gö ta ver ken med del vis be va rade varvs an lägg ning ar.
Mil jön är se dan sitt ur sprung hamn re la te rad. Fon den
med varvs be byg gel sen och de ka rak tä ris tis ka kra nar na,
in ra mas ef fekt fullt av him len och ho ri son ten som ger
långa sikt lin jer och ut blick ar, ett varvs his to riskt mo tiv
som ac cen tu e ras av för grun dens flan ke ran de ho ri son-
tal lin jer vars sten hu spa rad tycks peka mot and ra si dan
äl ven. Mil jön ka rak tä ri se ras av just långa, ob rut na per-
spek tiv. Be byg gel sen ut med nor ra ka nal si dan ger en rak
obru ten lin je och på sö dra si dan en mer upp bru ten lin-
je som trap par ner mot äl ven. Him mel och vat ten är
cen tra la i upp le vel sen av mil jön där him len ock så speg-
lar sig i den bre da ham nka na len. Ho ri son ten är långt
bor ta och him len do mi ne rar starkt. Kon tras ten mel lan
för grun dens so bert be bygg da flan ker och varvs mi ljöns
in du stri el la fond mo tiv åter speg lar på ett il lust ra tivt
sätt sta dens ut veck ling över århundraden.

Rum sup ple vel ser
Stads rum met kring Sto ra Ham nka na len har en
samman hål len, vi lan de ka rak tär med re la tivt låg byg g-
nads höjd. Den na upp le vel se stöds av kon tors- och
bank byg gna der na i 3–4 vån ing ar, of tast put sa de och
med mar ke ra de tak föt ter. Vat ten rum met med sitt
stän di ga flö de ger en rik upp le vel se av na tu rens stän di-
ga rö rel se. De vida sikt lin jer na mot ho ri son ten upp levs

stor slag na och ögo nen väg leds mot ho ri son ten hjälp ta
av om gi van de be byg gel ses lin jer mot him len. Blick en
kan vila mot ho ri son ten utan vi su el la stör ning ar, väd-
rets skift ning ar är lät ta att läsa av. De es te tiskt till ta-
lan de bygg na der som ra mar in Sto ra Ham nka na len bi-
drar till upp le vel sen av skön het, still het och har mo ni.
Blick en läng re ut mot Ram ber get och res ter na av varvs-
an lägg ning ar till för en ovän tad rö rel se i blick fång et, lik-
som då det pas se rar en och an nan båt an ting en i själ va
Sto ra Ham nka na len el ler läng re ut i Älvrummet.

Be rät tel ser
Ka na len med sina in ra man de bygg na der, broar na, äl ven
och Hi sings si dans varvs min nen är en ovan ligt sam lad
mil jö som be rät tar om sta dens ut veck ling från han dels-
stad till varvs stad från 1600-ta let till 1900-ta let. Den
os ta si a tis ka han deln som ska pa de sto ra för mö gen he ter
sät ter sina spår i be rät tel ser om Chal mers, Tham och
Sahl gren, vars bygg na der fort fa ran de lig ger kvar vid
Sto ra Ham nka na len. Vid ho ri son ten låg den Sto ra
Bom men där den be fäs ta sta den kun de an gö ras från äl-
ven. In nan för pål ver ken och bas tio ner na låg Mas tham-
nen där Tull och pack hu set lig ger idag på ut fylld mark.
Där i från emig re ra de drygt en mil jon sven skar till Ame-
ri ka un der 1800–1900-ta len. Gö te borgs äldsta bygg nad
(till sam mans med Kron hu set) lig ger till väns ter i bil-
den, det Tor stens son ska pa lat set, nu me ra Re si den set,
där lands höv ding en bor. Ett bygg nads verk som i sig har
be rät tel ser om kung a död, och ota li ga landshövdingar
med familjer som vid ett tillfälle fått ge namn åt det
för Göteborg så karaktäristiska landshövdingehuset.
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Ro sen lund, med ka na len, La ger hu set

Riks in tres sets ut tryck:
”1600- och 1700-ta lens fäst nings- och ka nal stad med
be va rade de lar av stads be fäst ning ar na, och strax ut an-
för stads kär nan skan sar na Göta Le jon och Kro nan…”
… ”Det sena 1800-ta lets stor stads om da ning och – ut-
byg gnad med an lägg ning ar, om rå den och be byg gel se
som vi sar på ny sam färds el tek nik, sprid ning en av oli ka
verk sam he ter och skil da so ci a la grup pers lev nads-
förhål lan den.”… ”Ka nal sta dens vattenstråk och
kontakten med älven.”

Mi ljö ka rak tär
I den vä stra ut kan ten av Gö te borgs in ner stad lig ger en
av sta dens his to riskt mest täta mil jö er, där det be fäs ta
Gö te borg från 1600-ta lets slut har sina bäst be va rade
min nen. Bas tio nen Ca ro lus XI Rex och de två and ra
bas tio ner na uppe på Kungs höjd ger djup och ka rak tär
åt mil jön med om giv ning ar. Uppe på Kungs höjd lig ger
be byg gel sen som er sat te Ar se na len i bör jan på 1900-ta-
let. Som en borg uppe på ber get, med tin nar och hörn-
torn bygg des den med hom ma ge till sin fö re gång a re i
ro mansk stil mitt un der här skan de ju gend stil. Den
märk vär di ga go tis ka fisk hal len Fes ke kör ka ger en spän-
nan de ka rak tär åt hela om rå det med sitt ori gi nel la och
as so ci a tions ri ka ar ki tek to nis ka ut tryck. Pus ter viks låga
samman häng an de sten be byg gel sen längs Ro sen lund ska-
na len ger ett sam lat in tryck. Fri la ger hu set vid äl ven i
bil dens mitt är en tung och ge di gen nyt to byg gnad med
till ta lan de es te tis ka kva li te ter byggd i di rekt an slut ning
till ka nal kan ten av ur sprung li gen funk tio nel la skäl.
Bygg na der na vid Kungs höjds berg skant ned an för bas-
tio ner na på ber get fö ljer ber gets kant och rikt ning. Ro-
sen lund ger ett stramt mo der nis tiskt in tryck, lik som
f.d. skat te kon to ret med sina raka enkla linjer.

Mil jön ka rak tä ri se ras av sto ra vat te ny tor och vida
vyer, där det ba kom lig gan de him la val vets skif tan de
bak grunds be mål ning lyf ter fram byg gna der nas och

 anläggningarnas varierande tak si lu et ter. På ett skarp-
sku ret sätt teck nar det en myck et bro kig be byg gel se-
mi ljö med tyd ligt av läs ba ra ges tal ter som be rät tar oli ka
his to ri er. Själ va Ro sen lund ska na len är ett bre da re vat-
ten stråk med båt plat ser ut med Bro ga tan. Här mö ter
blick en ett bru kat vat ten stråk. Träd skym tar uppe på
Kungs höjd, lik som nere vid Ro sen lunds ga tan. De na-
tur li ga ele men ten berg, vat ten, him mel och grön ska är
på fal lan de kraft ful la och ra mar in be byg gel sens låga
ska la. Trap por na mot Rosenlundskanalen är inbjudande
att vistas på och skänker utrymme för vila och
reflektion.

Rum sup ple vel ser
Det ta öpp na rum med vida ut blick ar mot Hi sing en och
Ram ber get är in ra mat av ber get Kungs höjd med sina
fem vå nings byg gna der och Pus ter vik med en läg re tre-
vå nings be byg gel se. Him len är tyd ligt när va ran de i det
vida rum met, som lik som vatt net do mi ne rar upp le vel-
ser na, här lig ger sta den verk li gen vid vatt net. Den grö-
na Nya Al lén, som inte syns i bild, för stär ker  natur-
upplevelserna bak åt på plat sen. Ro sen lund till sam mans
med Pus ter vik och vatt net bil dar ett rikt upp le vel se-
rum med många mö ten med na tu rens ele ment mitt i
sta den och skän ker frid och still het. Den låga ska lan
do mi ne rar rum sup ple vel sen väs te rut och för stär ker de
långa sikt lin jer na ut med själ va vatt net. Ham nkänslan
med bå tar na vid Pus ter vik byg ger på upp le vel sen av en
hamn i bruk och ger as so ci a tio ner till möj lig he ten att
röra sig över vat te ny tan i en båt. Be byg gel sen in ord nar
sig på ett följ samt sätt vid vat ten rum met och berg skan-
ten som ger de na tur li ga ele men ten företräde.

Be rät tel ser
Ro sen lund ska na lens ut rä tan de un der 1800-ta lets mitt
be rät tar om stads kär nans ut vid gning, men ock så om
fisk ham nen. Då fäst ning en sam ti digt ri vits ned till då-
va ran de Larm ga tor nas nivå kun de sto ra de lar av vallg ra-
ven fyl las igen och där med kom det att bli ny mark att
be byg ga tätt inpå den gam la stads kär nan. Att ut veck la

sta dens oli ka han delsplat ser var vik tigt och Lil la tor gets
fisk hamn flyt ta de till Ro sen lund 1849. Fes ke kör ka, en
hall byg gnad utan like, byggdes 1874 och är sedan 2013
byggnadsminne.
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Skan stor get, med Skan sen Kro nan
och Ha gas be byg gel se – in i från och ut

Riks in tres sets ut tryck:
”1600- och 1700-ta lens fäst nings- och ka nal stad med
be va rade de lar av stads be fäst ning ar na, och strax ut an-
för stads kär nan skan sar na Göta Le jon och Kro-
nan…”…”1600-ta lets stads byg gan de, med om gi van de
be fäst nings gör del och vallg rav, och den re gel bun det
pla ne ra de för sta den Haga med sin enk la re rut-
nätsplan.” … ”Mön ster gil la ar be tar bos tä der i te gel i
Haga och An ne dal, och tra di tio nel la trähus blandade
med stadsmässiga landshövdingehus.”

Mi ljö ka rak tär
Det lum mi ga och grö na Ri sås ber get med Skan sen Kro-
nan som tro nar från äld re ti der do mi ne rar stads mi ljön
vid Skan stor get. Ha gas låga be byg gel se ned an för ber get
gör med sin ska la ett samman häng an de in tryck av tät
smås tads mi ljö. Skan stor get med sin re la tivt lum mi ga
bil par ke ring ger ut sik ter och ut blick ar mot him len tack
vare det öpp na rum met. Den låga äld re trä hus be byg-
gel sen i två vån ing ar till sam mans med de nya re be tong-
hu sens in ord nan de ka rak tär ska par samman ta get ett in-
tryck av idyl lisk smås tad.

Rum sup ple vel ser
Vid Skan stor gets möts Ri sås ber get med Skan sen Kro-
nan och Ha gas låga be byg gel se vil ket ger känslan av en
väl be skyd dad mil jö. De låga trä byg gna der na i Haga
och de ras här vid Skan stor get enk la fram to ning byg ger
upp en smås tads ka rak tär ned an för ber gets skydd.
Skan sen Kro nans blot ta när va ro ger en upp le vel se av
ett ti di ga re ho tat rum. Ste nar na som byg ger upp Skan-
sen Kro nans tjocka väg gar upp levs som ål der dom li ga
och tunga av krigs his to ria. Ri sås ber gets grön ska med
träd och grö ny tor ger en upp le vel se av dof ter och sinn-
lig het. Skan spar ken med sina många upp far ter och sti-
gar upp levs lock an de och lug nan de – ett grönt var dags-

rum. Väl uppe på ber get är ut sik ter na lång vä ga och
sikt lin jer na många åt alla håll. In i från det tätt bygg da
Haga ger den låga ska lan och de sma la ga tor na en
känsla av att vara om hål len och be skyd dad.

Be rät tel ser
När oli ka jobb på 1600-ta let öka de väs te rut ut med
Mas thugg spi rar na och vid a re bort mot Stig ber get och
Ma jor na, ön ska de fle ra av dem som ar be ta de där att få
bo sät ta sig ut an för Fäst ning en Gö te borg. Skä len var att
det var krång li ga re att ta sig ut ur Fäst ning en Gö te borg
och hin na i tid till sina oli ka ar bet supp gif ter. Haga blev
där för Gö te borgs för sta för stad i slu tet av 1640-ta let
och det gjor des en en kel rut nätsplan som god kän des
1660 av kungl. Majt. År 1687 er sat tes den gam la Ry sås
Skans av ett stort för svar sverk som fick nam net Skan-
sen Kro nan. Un der 1780-ta let flyt ta des Järn vå gen till
nu va ran de Järn tor gets nor ra sida. Många järn bä ra re bo-
sat te sig i Haga. Ha gas his to ria har hand lat mest om ar-
be tar na, de ras ar mod, trång bodd het och kamp för sina
rät tig he ter. Här vid Skanstorget låg Göteborgs första
Folkets hus och tidningen Ny tid mellan 1899 och
1909.
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Riks in tres se: Ma jor na

Riks in tres sets mo ti ve ring:
För stads om rå de väs ter om Gö te borgs in ner stad med
lång tra di tion av mångs i dig sjö farts- och in du stri verk-
sam het, be ting ad av sta dens ut hamn och lä get på av
Älvs borgs Kungs la du gård upp lå ten ar ren de mark. Om-
rå det speg lar sjö fol kets själv bygg da ”fis ke lä ge” fram-
vux et un der 1600-1800-ta len, hur det in kor po re ra des
med Gö te borgs stad 1868, reg le ra des och bygg des ut
som bos tads om rå de för en stör re ar be tar be fol kning
omk ring 1880-1940 jäm si des med ham nens ex pan sion.

Riks in tres sets ut tryck:
Kvar va ran de de lar av den oreg le ra de trä be byg gel sen i
för sta den Ma jor na, främst vid All män na Vä gens öst ra
del - bland an nat ett par stör re gårds an lägg ning ar för
1800-ta lets kap te ner och re da re, Gat hen hjelms ka Kul-
tur re ser va tets oan sen li ga re 1700-tals-be byg gel se, res ter
av Maj bergs- och Stig bergs-”fis ke lä ge na” med ter räng-
klät tran de trä- och lands höv ding e hus.

Det re gel bund na plan mön stret en ligt 1878 års plan
med den nya huvud le den Karl Jo hans ga tan och slut na
kvar ter med unik lands höv ding e hus mi ljö från alla sti le-
po ker (omk ring 1880–1940) samt en sta ka högre
stenhus.

All män na Vä gen – Sö der lings ka
träd går den
Mi ljö ka rak tär
Kring kors ning en av All män na Vä gen och Djur gårds ga-
tan upp le ver vi starkt det gam la Ma jor nas ka rak tär. All-
män na Vä gen har kvar sin lätt sling ran de sträck ning
som all män lands väg ge nom Ma jor na från 1600-ta let.
Vä gen kan tas av ore gel bun den be byg gel se från 1700-
och 1800-tal med hus som på min ner om oli ka sam-
hälls klas ser och funk tio ner, som värds hus och skep par-
går dar. Från den öpp na plat sen i kors ning en All män na

Vä gen/Djur gårds ga tan öpp nar sig vyn över yt ter li ga re
mil jö er som stö djer be rät tel sen om Ma jor na. Det grö na
om rå det som fung e rar som lek plats idag är en rest av
Sö der lings ka träd går den. Den hör de till de sto ra egen-
do mar som låg i Ma jor na, ofta med äga re inom skepps-
byg ge el ler re de ri. Ovan för par ken trängs en tät bland-
ning av små sjö folks stu gor , ock så de be va rade längs sin
gränd (Pöl ga tan) allt från sent 1600-tal till 1800-tal.
Vid Djur gårds ga tan lig ger någ ra ti di ga lands höv ding e-
hus och någ ra mer på kos ta de och var samt om bygg da
från 1890-ta let Pöl ga tuom rå det), mer på kos ta de gårds-
byg gna der i trä och lands höv ding e hus. Dess utom lig ger
någ ra av ar be tar stads de lens vik ti ga in sti tu tio ner som
det gam la Ren ström ska ba det och Be tel kyr kan ock så i
kors ning en. När he ten till för sörj nings ba sen ham nen
öpp nar sig på oli ka sätt. Djur gårds ga tan le der rakt ner
till ham nen, i de gam la grän der nas sträck ning. Ham nen
ma ni fes te ras ock så i det ovan li ga min nes mo nu men tet
över krig sof fer till havs: Sjö man stor net som ger en syn-
lig och all var lig kop pling till sjö far tens för stad Ma jor na.
De gam la stads e le men ten ger var för sig en stark min-
nes bild av gång na ti ders livs vill kor i sjö farts sta den. Ge-
nom sitt läge i en tät in ner stads del för med lar de en
sam lad, his to risk tav la på ett sug ges tivt sätt, som upp-
levs av många pas se ran de Ma jor na-bor, lik som turister
på besök

Rum sup ple vel ser
Stads rum met i gam la Ma jor na är myck et in timt och
del vis av ren för stads ka rak tär. Ka rak tä ren ska pas av oli-
ka stads rum som mö ter var an dra. Rygg ra den är den
mjukt sling ran de All män na vä gen med ore gel bund na
rum, ibland med trap por di rekt ut mot ga tan, ibland
med små för träd går dar, ofta med åldri ga trä fa sa der
som sinn ligt för med lar gam mal stads mi ljö känsla. Den
samman gyt tra de stug be byg gel sen vid par ken ger en
stark känsla av åldrig gränd stad med klar rikt ning mot
äl ven. Det lig ger små grö na kul lar och står en sta ka
vård träd här och var.

De ti di ga lands höv ding e hu sen mar ke rar den in kor-
po re ran de sta dens rut nät sam bi tio ner på ett re la tivt
följ samt sätt. Kvar ters sta den som fö ljer rut nätspla nen i
kors ning en an kny ter har in slag av fri kyr kor, bu ti ker m
m som gör bot ten vå nings rum met aktivt och varierat.

I stads ska la släp per den låga be byg gel sen in lju set
från äl ven och väs ter him len i om rå det. Den ef ter hand
kom plet te ra de och ut byt ta be byg gel sen ska par ock så
ett myck et varierat ta klands kap, med väx ling ar mel lan
två och tre vån ing ar, mel lan slä ta, slut tan de te gel tak
och röd gö te borg splåt med små tak ku por för vinds lju-
set. Den tyd li ga tak fo ten ska par en sta bil men va ri e rad
rytm längs ga tor na. Sjö man stor nets ut trycks ful la land-
mär ke av modest höjd sätter kronan på verket över
kvartersmassorna.

Be rät tel se
Att fö lja All män na Vä gen är att rumsligt upp le va Gö te-
borgs his to ria ge nom den ut präg la de ar be tar- och sjö-
farts stads de len Ma jor nas väl be va rade in slag. Gat hen-
hi elms ka re ser va tets stu gor ger  näs tan en chock av
samman gyt tra de bygg na der och ge men sam ma lev-
nadsvill kor. Huvud ga tan All män na vä gen rym mer så väl
klas sis ka lands höv ding e hus med verk sam he ter i bot-
ten vå ning ar och på hörn som mer på kos ta de skep par-
går dar, värds hus och ma ga sin. Kring Djur gårds ga tan
till för fri kyr kor och det ned lag da Ren ström ska ba det
för kla ring ar till de kol lek ti va in sla gen i livs mi ljön. Sjö-
fart stor net och öpp ning en nde mot fisk ham nen ger
sna rast en existentiell förståelse för havet som näring
och fram gångs fak tor – havet som när och förtär.
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Riks in tres se: Lind hol men

Mo ti ve ring
Bos tads om rå de för ar be tar na vid Lind hol mens varv,
som vi sar varvs ar be tar nas lev nads förhål lan den un der
1800-ta lets se na re del, med själv byg ge ri i de bo huslän-
ska fis ke lä ge nas tra di tion men ock så be byg gel se ef ter
mer plan mäs sig stads ka rak tär.

Ut tryck för riks in tres set
Torr dock an mot äl ven - in sprängd 1875, se na re ut vid-
gad - och and ra läm ning ar av varvs mi ljön. Slotts ber gets
be byg gel se som vi sar hur de in flyt ta de varvs ar be tar na i
sitt an vi sa de bos tads om rå de ta git med sig byg gnads-
skick et i de bo huslän ska kust sam häl le na, men ock så
mer plan mäs sigt på ber gets nå gor lun da jäm na hjäs sa.
Den läg re in lands pla tån med stör re, av långa kvar ter
och ett strikt rad sys tem av fritt lig gan de trä hus i 2–3
vån ing ar av oli ka va ri an ter (o.1885–90), blan da de med
lands höv ding e hus (o.1900–20). Plan mön stret och be-
byg gel sens ka rak tär, De ve ran da lik nan de för stu gor na
mot går den och sta ke tin häg na de plan te ring ar mot ga-
tan. Af ton stjär nan, ar be tar nas eget Fol kets Hus från
1902.

Lind holms tor get, vy mot
För mans ga tan
För stads mi ljö med stark och unik mi ljö ka rak tär
Att stå på Lind holms tor get är att åter in trä da i ett ti-
digt 1900-tal. Vi be trak tar en rad av trä hus, där man
kan räk na fön ster pa ren till 8 el ler 12 – vil ket vi sar att
hu sen var bygg da av tolv el ler åtta varvs ar be ta re i kol-
lek ti va själv byg gen. En del av hu sen är i tre vån ing ar,
vil ket inte var till å tet i Gö te borgs stad. De om ges av
för träd går dar och sta ket vil ket gör känslan av för stads-
mi ljö från 1920-talet mycket stark.

Bil den av in du stri för stad för stärks yt ter li ga re om
man ser sig om. Bak om ryg gen kän ner vi skug gan från

Slotts ber gets bran ta backe. Där klät trar var vets för sta
ar be tar bos tä der från 1850-ta let, tätt, som ett fis ke lä ge,
ofta bygg da just av skepps byg gar kun ni ga in vand ra re
från  Bo huslän. Till hö ger klät trar lands höv ding e hu sen
upp för Verk mäs ta re ga tans backe, i ett högt och ljust
läge. Även här åter speg lar de ett ka rak tä ris tiskt Gö te-
borgs mön ster van ligt i de bran ta ga tor na i ber gen i öst
och väst, i lands höv dings hu sens stad, i Mas thug get och
Ol skro ken.

Ned an för back en le ver torg plat sen mitt i ar be tar-
sam häl let, den som av lös ta Bon na back en på 1930-ta let.
Små de tal jer tar tag, som en vat ten ho och tju der stång
för häs tar som var ty pis ka för den ti dens mar knad splat-
ser i Gö te borg. Ett näs tan unikt skjul läng re åt hö ger
ex em pli fi e rar alla de små vik ti ga bu tiks bo dar som
fanns längs gatorna i arbetarförstäderna.

För sörj ning en var tuff, och kom plet te ran de  grön-
saks odling var vik tig. Just här på Lind hol men lig ger
”åkern” kvar, allt mer bru kad i da gens stad sod lings re-
näs sans,. Och in till åkern ännu ett fri lig gan de bevarat
bostadshus.

Samman ta get teck nar hela mil jön kring Lind holms-
tor get och För mans ga tan en luf tig men en tätt knu ten,
in ne hålls rik och har mo niskt av grän sad för stads mi ljö,
som på ett unikt sätt vi sar hur sto ra de lar av ar be tar sta-
den Gö te borg såg ut på dus sin tals and ra stäl len ti di ga re
– men som nu är helt ut ra de ra de. Det är en ful lö dig
när mi ljö, vars in slag och ut blick ar ger en samlad känsla
av historiens vingslag.

Rum sup ple vel se
Sam stäm mig he ten ger en still het och ro som både bok-
stav li gen och as so ci a tivt ger en mång bott nad be rät tel se
om sta dens his to ria – en  ut sku ren bild med ut tryck-
skraft fre dad från den om gi van de mo der na sta dens dis-
tra he ran de in bryt ning ar i upp le vel se rum met, vil ket
under byg ger den his to ris ka fö res täll nings för må gan. Här
har de väl be va rade och vår da de de tal jer na en stor be-
ty del se. Upp le vel sen på när mast tänk ba ra håll av för-

stu kvis tar och snick e ri de ta ljer, han dels min nen och
träd gårds rum sam spe lar med det stör re torg- och be-
byg gel se rum mets rikt ning ar och ka rak tärs byg gna der till
en ge di gen rum sup ple vel se som tar tag i sin nen och
tankar.

Be rät tel sen
Lind hol mens be rät tel se är unik och Lind holms tor get
bär den hela vä gen. Det hand lar om ett blomst ran de
och vä lor ga ni se rat varvs sam häl le, som byggts ut ef ter
hand kring ett väx an de varv. Det ta är en be rät tel se,
som är läs bar ge nom de många in sla gen i en sam lad
kul tur mi ljö från varvs e po ken, och den sam la de rum s-
up ple vel se de oli ka in sla gen for mar  kring plat sen.
Varvs ar be tar sam häl lets ka rak te ris tis ka ga tu bil der,
samman håll na färg sätt ning, grö na för stads inslag och väl
be va rade de tal jer och forms pråk fram trä der här med
hela sin his to ris ka be rät tar po ten ti al. Det ta byg ger på
att hela mil jön be står av så många smås ka li ga ele ment,
som lig ger på sina ur sprung li ga plat ser med hela stads-
rum met au ten tiskt be va rat. Be rät tel sen bärs fram  av
trä byg gan det, tor gets funk tio ner och sta ket, be va rade
na tu re le ment i bran ter och träd dung ar. En del i
berättelsen är också det långa och brett förankrade
arbetet med att bevara denna helhetsmiljö – med alla
detaljer.
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Lind hol men, Bon na back en

Mi ljö ka rak tär – back ig för stads ga ta
Vid den gam la han delsplat sen Bon na back en på Lind-
hol men är man långt bor ta från stor stads mi ljö er och
mo dern tra fik pla ne ring. Den nya bän ken på Bon na-
back en kny ter an till mark na den som tra di tio nell sam-
lings plats och är ny li gen in vigd till Kent An ders sons
min ne.   Från Bon na back en går Plåts la ga re ga tans vik ti-
ga gränd in bland hu sen på Skad de ber get, upp till krö-
net vid Af ton stjär nan. Längs ga tan fanns ti di ga re en
bland ning av ar be tar bos tä der och verk stä der – en av
dem var först, och är åter idag kul tur hus: Af ton stjär-
nan. Den bre da verk stads byg gna den till väns ter står
kvar, där ti di ga re Fjell mans fram gångs ri ka plåt sla ge ri
låg, idag om byggd till ung doms bos tä der.

Hu sen lig ger på oli ka led der vid tvär ga tor na. Släg ga-
re ga tan mö ter Plåts la ga re ga tan i sned vin kel, där ett
hus bry ter av mot alla rikt ning ar. Längs ga tor na väx lar
sne da gav lar med upp ra da de hus med mel lan rum. Trä-
hu sen i två vån ing ar är oli ka och Sum man av det ta ger
om rå det en vild vux en och smås ka lig ka rak tär, med grö-
na mel lan rum, ve ran da lik nan de för stu gor och sta ke tin-
häg na de plan te ring ar – ar be tar för sta den i en ge nu in
form. Någ ra ned brun na och riv na hus längs bl.a. Ar be-
ta re ga tan har er satts med två vå nings trä hus, an pas sa de
till ka rak tä ren med nya för stu kvis tar. Be byg gel sen som
klät trar upp mot Skad de ber gets krön ger ett mycket
karakteristiskt taklandskap, där tegeltak och röda
plåttak liksom tornar upp sig.

Rum sup ple vel se
Back en lig ger idag tom, efter som torg han deln flyt ta de
hä ri från på 1930-ta let, men det slut tan de rum met
med kul ler sten är lätt att tän ka sig som en lant lig
mark nads plats. Ovan för Bon na back en går Plåts la ga re-
ga tan upp åt som en smal, lock an de gränd. Längs den na
och tvär ga tor na lig ger trä hus i oli ka vink lar som skildrar
det smås ka li ga för stads sam häl lets sam la de be byg glel se

– in di vi du el la hus med ge men samt mål. Väx ling en
mel lan back i ga ga tor, sne da kvar ters hörn, ut skju tan de
för stu kvis tar och varierande tak for mer och fron te spi ser
ger en myck et smås ka lig och tät upp le vel se av det sena
1800-ta lets varvs ar be tar be byg gel se. De väl be va rade
och vår da de de tal jer na drar till sig upp märk sam het och
in ger re spekt för den om tan ke de åter speg lar. Upp le-
vel sen på när mast tänk ba ra håll ut med ga tu rum men av
för stu kvis tar och snick e ri de ta ljer, verk stads fa sa der och
täta ga tu kors ning ar i sam spel med den öpp na han-
delsplat sens rumslig het ger se kven ser som lock ar fram
fun de ring ar – hur vara det att leva här i det för flut na?

På li tet håll tor nar ett samman satt ta klands kap upp
sig med strä van att rym ma fler lä gen he ter inom fö re-
skriv na tak höj der – en täv lan för det egna och det ge-
men sam ma bäs ta. De oli ka ta ken bryts mot var an dra
och vi sar en hel het av mot sat ser – in di vi du el la byg gen
som sö ker sin bäs ta plats på en tomt, och som sam ti-
digt sam sas i en förhandling om ljus och utrymme.

Be rät tel sen
Lind hol mens be rät tel se är unik som ett väl be va rat
varvs sam häl le med torr docka, bo stads kvar ter från tre
oli ka tra di tio ner med stort in slag av själv byg ge ri, verk-
stä der och ett res tau re rat kul tur hus. Plåts la ga re ga tan
och Bon na back en be rät tar i  ge nom sin de talj ri ke dom
om vik ti ga si dor av det vä lor ga ni se ra de varvs sam häl let,
ack om pan je rad av rum sup ple vel sens sug ges ti va stäm-
nings in ne håll. Sam stäm mig he ten mel lan den öpp na
back en, grän den och de grö na tvär ga tor na kopp lar as so-
ci a tivt ihop en mång bott nad be rät tel se med många
aspek ter kring ett del vis själv för sör jan de in du stri sam-
häl le i 1900-ta lets bör jan. Bil den är ut sku ren, med en
fa sci ne ran de sce nog ra fi som lå ter det för flut na kom ma
till oss tätt inpå hu den – som om vi ock så hit tat till ba-
ka till nå got i vår egen his to ria.
Va ri a tio nen i den lil la ska lan in beg ri per fle ra his to ris ka
be rät tel ser - be rät tel sen om att ha ar bets plat ser vägg i
vägg med bo stä der na, små verk stä der som lig ger mitt i

bos tads kvar te ren och hur den ge men sam ma sam lings-
lo ka len etable ra des på ett vik tigt hörn där ga tor na möts
– och hur den kun nat åte rupp rät tas på sam ma stäl le.
Smås ka li ga ele ment som lig ger på sina ur sprung li ga
plat ser och väl be va rade de tal jer och forms pråk varvs-
ar be tar sam häl lets när het mel lan gran nar och funk tio-
ner. En riks känd be rät tel se hand lar om skå de spe la ren
och dra ma ti kern Kent An ders sons liv och gär ning har
kopp ling ar till kulturhuset och revyteatern Af ton stjär-
nan, som syns längst upp till höger i gränden.
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San ne gårds ham nen, mot Slotts ber get

Mi ljö ka rak tär – fis ke lä ge i in du stris tad
Längs Hi sing ens älv strand lig ger ett pärl band av an lägg-
ning ar från Gö te borgs stor het stid som varvs stad – ett
li tet stö kigt men ändå sam lat in du stris tads lands kap
som bre der ut sig på det om rå de som di kats ut se dan
slu tet av 1800-ta let, fram för det vitt syn li ga Ram ber-
get, som är en höjd punkt i det låg mäl da Hi sings lands-
ka pets väx ling ar mel lan berg och dal, Här finns res ter
av den liv li ga varvs verk sam he ten på sta pel bäd dar och i
dock or. Men här lig ger ock så hamn bas säng er som haft
vik ti ga funk tio ner un der 1900-ta let. Se dan 1980-ta let
har ock så om vand ling en av varv och ham nar till bo stä-
der och kon tor på gått.

När man när mar sig Lind hol men, t.ex. med fär jan
Älv snab ben, el ler på älv pro me nad från Eriks berg i väs-
ter ly ser det plöts ligt till. Ett li tet, brant, träd be vux et
(och ofta grönt) berg av teck nar sig mot him len, tätt
be byggt med små trä hus, starkt be ro en de av ha vet för
sin över lev nad. Det är inga vil lor, utan hus med ett
fler tal lä gen he ter, konst fullt och hant verks mäs sigt in-
pas sa de längs bran ter och på pla tå er. Slotts ber get ter
sig li tet svår till gäng ligt, men man anar trap por och pas-
sa ger som är gen vä gar ge nom om rå det och mot ar bets-
plat ser, som den åldriga och bevarade torrdockan på
östra sidan.

Ge nom sitt vitt syn li ga och kon tras te ran de läge vid
äl ven är ber get ett land mär ke och mo nu ment över ar-
be tar sta den Gö te borg. I en in du stris tad som Gö te borg
sym bo li se rar ock så den be va rade smås ka li ga be byg gel-
sen på Slotts ber get nå got an nat. Den na uni ka mil jö har
satt kraf ter i rö rel se för att räd da den un dan re kor då-
rens expansionistiska krav på storskalig tillväxt.

Rum sup ple vel ser
Slotts ber gets pro fil som ett fis ke lä ge på ber get do mi-
ne rar helt det när mas te älv rum met. Den run da de kul-
len med de klät tran de hu sen av teck nar sig mot him len

med en tyd ligt av grän san de si lu ett, ett eget li tet sam-
häl le samman satt av små hus, grö na mel lan rum, back i-
ga ga tor och prång. Det är helt an nor lun da än det rum
av ka jer och dock or som an lagts längs äl ven för den
mo der na sjö far ten och varvs verk sam he ten. Slotts ber-
gets kon tur do mi ne rar och Ram ber get stick er upp.
Rum met är tyd ligt de fi ni e rat och för hål ler sig väl till
Slotts ber gets be byg gel se.

Den na helt av vi kan de mil jö ger as so ci a tio ner till ett
”bo huslänskt” fis ke lä ge som fö ljer bergs sil hu et ten mot
skyn. Den lil la be byg gel seg rup pen in ra mad av äl vens
vat ten och him len ger ett tyd ligt in tryck av väl
samman hål len by bild ning från sent 1800-tal. De små
trä hu sens pit to res ka ka rak tär och läge på ber get fram-
trä der som upp vux na ur ber get se dan lång tid till ba ka,
ett li tet by sam häl le i starkt beroende av havet för sin
överlevnad.

Be rät tel sen
Lind hol mens be rät tel se är unik som ett väl be va rat
varvs sam häl le med torr docka, bo stads kvar ter från tre
oli ka tra di tio ner med stort in slag av själv byg ge ri, verk-
stä der och ett res tau re rat kul tur hus. Slotts ber get för-
med lar den ti di ga de len av be rät tel sen, som in ne hål ler
var vens etable rings fas, den lo ka la byg gnad stra di tio nen
från Bo huslän som över förs till de del vis själv bygg da
bo stads hus en i stads ska la. Hela be byg gel sen ut tryck er
samman håll ning, när het till ar betsplats och ge men sam-
ma lev nadsvill kor. För alla som vis tas i ham nen el ler
be sö ker Gö te borg är Slotts ber get som mjukt och tätt-
be byggt re ser sig mot him len ett verk ligt ut rops teck en:
så här såg ar be tar-Gö te borg ut i slu tet av 1800-ta let!
Så här bör ja de Gö te borgs stolta varvshistoria! Så här
ser en mycket viktig del av vår historia ut – och här är
den intakt!
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Utsikt från Ramberget
Ned an för Ram ber get ra dar hela hamn- och sjö farts sta-
dens oli ka om rå den upp sig på ett klar göran de och
mäk tigt sätt. När mast lig ger hamn bas säng er, och i an-
knyt ning till det ta det tyd li ga varvs sam häl let Lind hol-
men, ett av våra kul tur his to ris ka riks in tres sen. Slotts-
ber get re ser sig in till en glimt av äl ven, med den  små-
skaliga ar be tar be byg gel sen in bäd dad i lum mig het.
Fram för Slotts ber get bre der Skad de ber gets  trähus-
längor ut sig, med Lind hol mens gam la folk sko la som
ett land mär ke. Till hö ger om sko lan syns de mas si va
tegelkvarteren, som delvis varit verkstadshallar till
Lindholmens varv.

Väs ter om Slotts ber get lig ger en grön lunga, Kro k-
ängs par ken som va rit en Hi sing ens och varvs ar be tar nas
folk park. Eriks bergs bock kran mar ke rar där yt ter li ga re
ett av de nu ned lag da stor var ven. Ös ter om Lind hol-
men har ny be byg gel se fyllt upp f.d Lund by ham nen,
men ännu läng re östrut bre der Gö ta verk svar vets sto ra
om rå de ut sig. Här finns fort fa ran de kra nar och varvs-
hal lar och land mär ket är det sto ra gula f.d huvud kon-
to ret för Gö ta ver ken – nu åte ran vänt av en an nan le-
gen da risk hisingsindustri – Elektriska Svetsaktiebolaget
ESAB.

Äl ven och dess dal gång är fylld av verk sam he ter och
bo stads kvar ter. Från höj den kan man fö lja dess lopp,
från sta den ge nom varvs di strik ten ut mot Älvs borgs-
bron och hamn in lop pet. Mas thugg skyr kans land mär ke,
pla ce rat så syn ligt som möj ligt av stad sing en jö ren Li li-
en berg har bli vit en sym bol för Gö te borg – ofta an vänd
i eget ma jes tät och syn lig ända från Vinga. I det här
per spek ti vet drar kyr kan upp märk sam he ten till de två
stör sta och mest kän da ar be tar- och sjö folks stads de lar-
na, Mas thug get och Majorna. Masthugget är till största
delen totalsanerat.

Ma jor na har där e mot sto ra om rå den av kul tur his to-
riskt riks in tres se. Här lig ger hus från 1700- och

1800-tal i kvar ter med ga tor ned mot ham nplat ser och
fär je lä gen. Des sa syns inte tyd ligt hä ri från men mo nu-
men ten Sjö man stor net och Mas thugg skyr kan pej lar in
stads de len tyd ligt, med Stig berg stor get som höjdpunkt
i riksintresset.

Det är ing en slump att Spår vä gens rund turs bus sar
stan na de till på Ram ber get un der 1950-ta lets sju dan de
in du stri kon junk tur. Äl ven ska par ett vid sträckt rum,
som sträck er sig ut mot hamn in lop pet, skär går den och
Vinga fyr plats. Rum met är in ra mat av berg i sö der som
Mas thuggs ber get, Maj ber gen, Grå ber get. På nor ra si-
dan bre der de ut di ka de om rå de na för varv och ham nar
ut sig som en slätt, punk te rad av berg shöj der som
Slotts ber get och Sör halls ber get. Rum met är fyllt av an-
lägg ning ar som har med varv och an knu ten in du stri att
göra, en sam lad ar bets zon som varit motor för staden
och regionen i många decennier.

Ut sik ten från Ram ber get fång ar hela hamn- och sjö-
farts sta dens själ. Land ska pet, sta den och be byg gel sen
går att läsa i stort som i smått. Mas thugg skyr kan, bock-
kra nen och Älvs borgs bron både sym bo li se rar och vi sar
prak tiskt ar be tar sta den, varvs in du strin och trans por ter-
nas stad. Det täta stads lands ka pet längs äl vens slä ta,
ut di ka de strand mar ker fylls av ar bets liv, alt från verk-
stä der och små hant verks fir mor till IT-fö re tag och
forsk nings cen tra. Bos tads kvar te ren va ri e rar. På ena
stran den syns det klas sis ka bruks sam häl lesli ka Lind hol-
men med bo stä der tätt inpå var vet. På and ra si dan bre-
der de stör re dis trik ten i Mas thug get och Ma jor na ut
sig – från äl ven, över de pla na strand mar ker na och upp
längs ber gen.
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Appendix
Kul tur his to ris ka riks in tres sen i Gö te borgs cen tra la de lar kring älven
Des sa of fi ci el la vär de tex ter är ut gångs punk ter för be-
skriv ning av de kul tur his to ris ka riks in tres sen i Gö te-
borg, som Stads byg gnad skon to ret be dömer att Kar la-
tor net på ver kar. I des sa mil jö er finns ett an tal plat sers
vär de be skriv na i etapp 1. I etapp 2 vi sas vyer där Kar-
la tor net il lu stre ras i någ ra av des sa mil jö er – ut val da i
sam råd mel lan Stads byg gnad skon to ret och Läns sty rel-
sen.

Gö te borgs in ner stad (O 2:1-5)
Mo ti ve ring:
Stor stads mi ljö, for mad av funk tio nen som "Sve ri ges
port mot väs ter" och det för sjö fart, han del och för svar
stra te gis ka lä get vid myn ning en av Göta älvs vat ten sys-
tem. Ri kets främ sta sjö farts stad samt re si dens-, dom-
kyr ko- och uni ver si tets stad, präg lad av tre sek lers han-
del sa ris tok ra ti. Ett av de för näm sta ex em plen på
1600-ta lets stad san lägg nings- och be fäst nings konst,
och på stads byg gan det un der 1800- och 1900-ta len.
Den gö te borg ska byg gnad stra di tio nen med dess oli ka
stads del ska rak tä rer.

Ut tryck för riks in tres set
1600- och 1700-ta lens fäst nings- och ka nal stad med
be va rade de lar av stads be fäst ning ar na, och strax ut an-
för stads kär nan skan sar na Göta Le jon och Kro nan samt
Ex er cis he den; and ra ut tryck för fäst nings sta den – väs-
te rut från cen trum mot älv myn ning en – är läm ning ar na
av Älvs borgs slott, det gam la ami ra li tets var vet, Nya
Älvs borgs fäst ning och flott sta tio nen Nya Var vet.
1600-ta lets stads byg gan de, med lan dets främ sta ex em-
pel på hol ländskt in spi re rad ka nal stads plan, med om gi-
van de be fäst nings gör del och vallg rav, och den re gel-
bun det pla ne ra de för sta den Haga med sin enk la re rut-
nätsplan. Ga tu nät, tomt struk tur, be va rade och igen-

fyll da ham nka na ler. De so li da köp mans hus av te gel
som till kom ef ter brän der na vid 1700-ta lets mitt. Ka-
rak tä ren hos "Hamn ga tor na" och de trånga bak ga tor na,
med huvud sa kli gen 2-3-vån ings hus. Ut an för den gam la
stads kär nan den träd kan ta de ka na len Fat tig hu sån och
Gam la Fat tig hu set av trä – hela mil jön ut mär kan de för
1700-ta les ned brun na Gö te borg – samt Gam la Al lén
vid Sö dra Vä gen. Dess utom sprid da res ter av do na-
tions jor dar nas landerier.

Det ti di ga 1800-ta lets stads ny da ning med stads ar ki-
tekt Carl W. Carl bergs ny klas si cis tis ka sten stad inom
vallg ra ven och det bäl te av ny be byg gel se och plan te-
ring ar som upp stod på det ned lag da fäst nings om rå det
en ligt Carl bergs plan 1808. Längs vallg ra vens in si da
kaj ga tor, öpp na plat ser och sa lu torg samt byg gnad s-
kvar ter för bo stä der och of fent li ga bygg na der. Längs
utsidan parker och gränsboulevarden Nya Allén.

Hamn-, sjö farts- och han dels sta den med ham nan-
lägg ning ar och be byg gel se från skil da ti der, som vi sar
hur ka na ler nas ur sprung li gen slut na in ner ham nar från
och med 1840-ta let er sat tes av älv stran dens djup hamn,
och af fär sli vets ut veck ling från de gam la pa tri ci er hu sen
till var u hus och sa lu hal lar. Ka jer och sjö fart sank nu ten
be byg gel se som f. d. Os tin dis ka kom pa ni et och and ra
gam la han dels hus kring Sto ra Ham nka na len, kon tor
och ma ga sin för han dels fir mor och re de ri er mot äl ven.
Ban ker och för säk rings bo lag vid Hamn ga tor na samt bo-
stä der för oli ka so ci a la skikt. Do na tions grun da de
anläggningar som parker, sjukhus, skolor, museer och
bostadsstiftelser.

Det sena 1800-ta lets stor stads om da ning och  -ut-
bygg nad med an lägg ning ar, om rå den och be byg gel se
som vi sar på ny sam färds el tek nik, sprid ning en av oli ka
verk sam he ter och skil da so ci a la grup pers lev nads-

förhål lan den. Ci tyom vand ling en med han delns om-
och ny byg gna der i stor stads mäs sig ska la, ham nens och
järn vä gar nas tull pack hus och sta tions mi ljö er samt de
pla na ka nal broar na av järn. Kom mu nal tek nis ka an lägg-
ning ar som vat ten torn och spår vä gar na. De sto ra ut-
vidg nings om rå de na med plan mön ster, tät sten stads be-
byg gel se, ga tor av oli ka bredd och ka rak tär, be stäm da
hus höj der, par ker och träd plan te ring ar. Det mon dä na
Va sas ta den – Lo rens berg – He den, med bre da, träd-
plan te ra de huvud ga tor som Kungs port sa ve nyn och
 Vasagatan, de pa lats li ka "park kvar te ren" och den stor-
stads mäs si ga, slut na kvar ters be byg gel sen med in sti tu-
tio ner in spräng da bland hy res hu sen. Hög re upp i
 Vasastaden res ter av tjän ste man na fö re ning ens träd-
gårds stad. Mön ster gil la ar be tar bos tä der i te gel i Haga
och An ne dal, och tra di tio nel la trä hus blan da de med
stads mäs si ga lands höv ding e hus.  1900-ta lets stads byg-
gan de och fort sat ta ut vid gning av sta den, med de in le-
dan de de cen ni er nas ter räng an pas sa de, or gel bund na
plan mön ster, men även full fö ljan de av rut näts sta den.
Bos tads be byg gel se för oli ka sam hälls skikt och som ut-
tryck för oli ka sti le po ker, och an lägg ning ar för idrott,
rek re a tion och nöjes liv. Övre Va sas ta den-Lo rens berg
med in sti tu tion skom plex i park mi ljö och sten stads-
kvar ter med in slag av landshövdingehus. Götaplatsen
med omgivande kulturinstitutioner. Lorensbergs
villastad och Nedre Johannesbergs slutna
hyreshuskvarter. Folkhemmets funktionella
stadsbyggande i Övre Johanneberg med  väder strecks-
orienterade lamellhus i bergig naturmiljö.

Gö te borg ska sär drag i stads bil den. Stads sil hu et ten
från äl ven och berg shöj der na runt sta den med ut blick-
ar mot sta dens om giv ning ar. Den to pog ra fiskt och so ci-
alt be ting a de ka rak tä ren av många smås tä der i stor sta-
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den, d. v. s. ett lapp täcke av tyd ligt åtskil da stads de lar.
Ka nal sta dens vattenstråk och kontakten med älven.

Byg gnad stra di tio nen med do mi ne ran de låg be byg gel-
se höjd, det gula "Gö te borg steg let" med den carl berg ska
ny klas si cis men följd av me del tids ro man ti ken vid
1800-ta lets mitt, den rikt for ma de sena 1800-tals be-
byg gel sen i puts och te gel och med stort in slag av po-
lyk ro mi, lands höv ding e hu sen och de ras oli ka ut veck-
lings ske den. Ga tu ka rak tä ren med gat sten och gång häl-
lar i bo hus gra nit samt de rik li ga in sla gen av grön ska i
stads bil den. Drag som vi sar på de livliga kontakterna
med Storbritannien och Europas västra delar.

Ma jor na - Kungs la du gård - San dar na
(O 2:2)
Mo ti ve ring
För stads om rå de väs ter om Gö te borgs in ner stad med
lång tra di tion av mångs i dig sjö farts- och in du stri verk-
sam het, be ting ad av sta dens ut hamn och lä get på av
Älvs borgs Kungs la du gård upp lå ten ar ren de mark. Om-
rå det speg lar sjö fol kets själv bygg da ”fis ke lä ge” fram-
vux et un der 1600–1800-ta len, hur det in kor po re ra des
med Gö te borgs stad 1868, reg le ra des och bygg des ut
som bos tads om rå de för en stör re ar be tar be fol kning
omk ring 1880–1940 jäm si des med ham nens ex pan-
sion.

Ut tryck för riks in tres set
Kro no do mä nen med rui nen ef ter Gam la Älvs borgs
slott och sy dost där om Älvs borgs Kungs la du gårds
huvud gård med bygg na der, träd gård samt till höran de
mar ker. Även gam la färd le der till plat sen, be va rade i
nu ti da ga tu sträck ning ar: Slotts skogs ga tan som ut gör
den me del ti da för bin del sen med in lan det och All män-
na Vä gen från Gö te borg, vil ka ti di ga re samman löp te i
den nu av snör da Klipp ga tan med slut punkt vid fär je lä-
get, var ifrån för bin del se med Hi sing en upp rät thål lits
se dan ur min nes ti der till 1967.

Ut tryck för sjö fart och in du stri och dess ut veck ling
ge nom ti der na. Mas thugg skyr kan och Sjö farts mu se et
som sym bo ler för sjö fa rar nas Gö te borg, par ken som
till hört det nu för svun na Gam la Var vet och ovan för
Svens ka Ame ri ka lin jens kaj med bygg na der. Res ter av
egen do men Gam la Re pa re ba nan med Gat hen hjelms ka
hu set, som vi sar en ka ro linsk hög res tånds byg gnad av
trä, och dess träd gård samt repsla gar ba nans nor ra ända.
Upp åt ber gen kyr ko går dar för de ti di ga re Ami ra li tets-
och Ma ri e bergs för sam ling ar na. I väs ter ham nplat sen
Klip pan med be byg gel se från Os tin dis ka Kom pa ni ets
och Car ne gi es ka bru kens verksamheter med kontor,
magasin, industribyggnader, arbetarbostäder, skola och
kapell.

Kvar va ran de de lar av den oreg le ra de trä be byg gel sen
i för sta den Ma jor na, främst vid All män na Vä gens öst ra
del - bland an nat ett par stör re gårds an lägg ning ar för
1800-ta lets kap te ner och re da re, Gat hen hjelms ka Kul-
tur re ser va tets oan sen li ga re 1700-tals-be byg gel se, res ter
av Maj bergs- och Stig bergs-”fis ke lä ge na” med ter räng-
klät tran de trä- och lands höv ding e hus. Dess utom vis sa
in slag av sten byg gna der, bland an nat fab ri kör svil la och
Karl Jo han skyr kan, in vigd 1826 samt svårtillgängliga
bergknallar och annan oexploaterad mark.

Det re gel bund na plan mön stret en ligt 1878 års plan
med den nya huvud le den Karl Jo hans ga tan och slut na
kvar ter med unik lands höv ding e hus mi ljö från alla  stil-
epoker (omk ring 1880-1940) samt en sta ka hög re sten-
hus. All män na bygg na der som Karl Jo hans sko lan och
and ra skol byg gna der. Karl Jo hans torg med två lands-
höv ding e husk var ter upp för da av Ro bert Dick sons stif-
tel se och Bo stads AB Nu ti den. Stads de len Kungs la du-
gård med Gö te borgs stör sta lands höv ding e hu som rå de,
en ligt en plan från 1916, med stor gårds kvar ter, en het-
lig be byg gel se ka rak tär inom re spek ti ve grupp och i
huvudsak 20-talsklassicistisk arkitektur med övergång
mot funktionalism.

Det väx lings ri ka gatu- och plats sys te met. Eg na hems-
och ko lo niom rå den. Kvar ter san lägg ning ar av re de ri-
och spår vägs bos tä der samt HSB. Bro ström ska Stif tel-
sens en sam ma te gel pa lats i den om gi van de herr gårds in-
spi re ra de träar ki tek tu ren. Älvs borgs ga tans mo nu men-
ta la bou le vard med spår väg sal lé i mit ten, från Karl Jo-
hans ga tan sö de rut med spe gel dam men och Kungs la du-
gårds sko lans te gel borg som fond, som arbetargöteborgs
motsvarighet till den borgerliga Avenyn.

Stads de len San dar nas funk tio na lis tis ka bos tads om rå-
de för ar be tar fa mi ljer, med ter räng an pas sa de put sa de
la mell hus och punk thus av sten en ligt en plan från
1936. Över gångs for mer av lands höv ding e hus i la mell-
sys tem jäm te den ren od lat funktionalistiska
Sannaskolan.

Lind hol men (O 2:3)
Mo ti ve ring
Bos tads om rå de för ar be tar na vid Lind hol mens varv,
som vi sar varvs ar be tar nas lev nads förhål lan den un der
1800-ta lets se na re del, med själv byg ge ri i de bo huslän-
ska fis ke lä ge nas tra di tion men ock så be byg gel se ef ter
mer plan mäs sig stads ka rak tär.

Ut tryck för riks in tres set
Torr dock an mot äl ven – in sprängd 1875, se na re ut vid-
gad – och and ra läm ning ar av varvs mi ljön. Slotts ber gets
be byg gel se som vi sar hur de in flyt ta de varvs ar be tar na i
sitt an vi sa de bos tads om rå de ta git med sig byg gnads-
skick et i de bo huslän ska kust sam häl le na, men ock så
mer plan mäs sigt på ber gets nå gor lun da jäm na hjäs sa.
Den läg re in lands pla tån med stör re, av långa kvar ter
och ett strikt rad sys tem av fritt lig gan de trä hus i 2–3
vån ing ar av oli ka va ri an ter (o.1885-90), blan da de med
lands höv ding e hus (o.1900–20). Plan mön stret och be-
byg gel sens ka rak tär, De ve ran da lik nan de för stu gor na
mot går den och sta ke tin häg na de plan te ring ar mot ga-
tan. Af ton stjär nan, ar be tar nas eget Fol kets Hus från
1902.
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