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Om uppdraget och frågans karaktär
Uppdraget – höghusets påverkan på
upplevelsen av historiskt värdefulla
miljöer
Uppdraget avser en kulturhistorisk stadsbildsanalys av
detaljplan för Karlavagnsgatan. En central del i den
föreslagna bebyggelsen är ett ca 240 m högt torn
(senaste höjdnoteringen är 266 m). I avropsförfrågan
konstateras att ”Uppförandet av ett punkthus kommer
att påverka stadsbilden och olika stadsrum”. Analysen
ska avse berörda riksintressemiljöer och innehålla en
”Upplevelsebaserad karaktärisering av de berörda
stadsrummens visuella egenarter som berättande och
estetiskt associationsrika kulturmiljöer”.
Med utgångspunkt i de ”upplevelsebaserade beskrivningarna av berörda stadsrum och vyer, utförs därefter
en problematiserande analys av nybyggnadsförslag(ets)
påverkan på de historiska upplevelserummen”. Användningsområdet är att ”Det framtagna kulturmiljöunderlaget skall möjliggöra en kritisk konsekvensbe-

skrivning avseende nybyggnadsförslagets påverkan på
upplevelsen av beskrivna stadsrum och vyer/synbilder”. Vidare säga att ”Redovisningen skall vara systematiserad och så långt möjligt bunden till grafiska/visuella illustrationer med utpekande av väsentliga
karaktärsdrag och upplevelser att beakta vid analysen
av nybyggnadsförslaget”.

Karlatornet – påverkan på
riksintressena

nat fram relativt sent i planarbetet. Föreliggande utredning syftar till att ge grund för en väl underbyggd diskussion om Karlatornets påverkan på ett urval av viktiga riksintressen inom dess influensområde – ett urval
som skett av Stadsbyggnadskontoret i samverkan med
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ett torn – många vyer

Ett torn som är så högt som Karlatornet kommer uppenbarligen att dyka upp på många, delvis oväntade
Länsstyrelsen har till uppgift att förhindra påtaglig ska- platser i staden. Ett kännetecken för höga hus är att de
är mer eller mindre ”allestädes närvarande”. En enkel
da på riksintressena men ”den viktigaste rollen för att
geometri säger att inom en radie av 2 km, vilket omfatstärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av de riksintressanta kulturmiljöerna är snara- tar hela den befästa staden och övriga berörda riksinre som förmedlare av kunskaper i tidiga skeden av pro- tressen, kommer ett 266 m högt torn att synas över ett
trevåningshus på 75 m håll. Så fort man befinner sig
cesserna” (s 47).
knappt 1 km eller längre från tornet kommer det att
Då detaljplanen inte innebär något direkt fysiskt insynas över det 86 m höga Ramberget.
grepp i något av stadens riksintressen, har frågan om
De vyer som har valts ut från riksintressena är långt
dess indirekta visuella påverkan på riksintressena mogifrån de enda som är påverkade. Påverkan handlar i det

266 m

Ramberget
Karlatornet

0

Sektionsskissen som visar hur mycket man kan tänkas se av tornet på olika avstånd.

37 m
75 m
1

Järntorget

Gustav
Adolfs torg

75 m
150 m
2 km
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här fallet inte om att något i riksintresset rivs eller förändras fysiskt utan, med Riksantikvarieämbetets handboks formulering, ivad mån ”nytillskott dominerar över
eller släcker ut de karaktärsdrag och samband som är
avgörande för riksintresset”. Det leder till två frågor:
• Dels, vilka är de valda riksintressenas karaktärsdrag,
som berättande och upplevelserika stadsmiljöer

• Dels på vilket sätt dessa karaktärsdrag och
miljöupplevelser bedöms bli påverkade av det
skisserade tornet.

Läsbarhet
Det som värderas i riksintressena är sådant som upplevelser, berättelser, läsbarhet. Riksintressena ska enligt
handboken vara ”sammanhängande helheter” och bidra
till att ”ge en övergripande bild av samhällets historia”.
Miljöns riksintressanta egenskaper består i alla de fysiska uttryck – objekt, karaktärsdrag, strukturer, funktioner och samband – som gör den riksintressanta historien läsbar i landskapet. I stadsstudiepedagogikens tradition är att uppleva, se och förstå avgörande, att med
alla sinnen kunna tillgodogöra sig en berättelse. En god
läsbarhet är av avgörande betydelse för att förståelse
för riksintresset skall uppnås.
Som sagt påverkas inte riksintresseområdena direkt
fysiskt men Karlatornet kommer rimligtvis att ha en
stark närvaro på många platser inom riksintressena.
Frågan gäller dess påverkan på riksintressenas berättelse om äldre skeden i stadens historia. Att riksintressena är ”sammanhängande helheter” betyder rimligtvis
att de är tillräckligt sammanhängande för att kunna
upplevas och förstås som en helhet.

Metod

• Göteborgs innerstad [O 2: 1-5]

• Från Skansen Lejonet mot Lindholmen.

• Majorna, Kungsladugård, Sandarna [O 2:2]

• Från Gasklockan mot Lindholmen.

• Lindholmen [O 2: 3]

• Från Göta Älvbron mot Lindholmen.

Dessutom har en vy från Ramberget bedömts ha koppling till flera av dessa riksintressen och tas också med.
De berörda delarna av texten ligger som appendix sist i
denna rapport.
Etapp I syftar till att välja ut och beskriva några viktiga platser med vyer som kan bedömas få en visuell
påverkan av Karlavagnstornet. Vi har därför gjort fältstudier i en rad kulturhistoriskt riksintressanta miljöer
i de ovan nämnda områdena och tagit många foton på
olika platser.

• Inifrån Majorna vid Allmänna vägen mot älven.

Vårt första urval av platser var följande:
• Från Gustaf Adolfs torg/Brunnsparken mot älven.
Inifrån Stora Hamnkanalen mot älven.

• Från Stigbergstorget fram till Amerikagatan.
• Nere från Första Långgatan mot Lindholmen.
• Uppe ifrån Stigberget vid Masthuggskyrkan mot
Ramberget. Från Sjömanstornet och Sjöfartsmuseet
mot Lindholmen.
• Inifrån Lindholmen och Slottsberget och utifrån
Sannegårdshamnen mot Slottsberget.
• Utifrån Ramberget mot Lindholmen och Majorna.
• Utifrån Ramberget mot Göteborgs innerstad.
• Från Frihamnen mot Lindholmen.

• Från Kämpebron mot hamnen och älven.

• Från Kvillebäcken mot Lindholmen.

• Från gångbron vid Kvarnberget mot Lindholmen
över Packhusplatsen.

• Från Lundbyhamnen mot Lindholmen. Från
Eriksberg mot Lindholmen.

• Inifrån parkstråket Nya Allén med
Bältesspännarparken och ut mot älven.

• Från Röda Sten mot Slottsberget och Lindholmen.

• Inifrån Trädgårdsföreningen mot älven.
• Från Heden och söderut.
• Från Götaplatsen söderut.
• Från Otterhällan mot Lindholmen.

Vi visade dessa bilder med olika vyer och därefter diskuterades vyerna på Stadsbyggnadskontoret och de tog
i samråd med Länsstyrelsen fram och valde de vyer
som skulle beskrivas ingående med inriktning på miljökaraktär, rumsupplevelser och berättelser. Stadsbyggnadskontoret har själva fotograferat några av vyerna.

• Från Skeppsbron mot Lindholmen.

De utvalda platserna blev då
• Fattighusån, i höjd med Posthuset

• Från Fattighusån i riktning mot innerstaden.

• Gustaf Adolfs Torg med Stora Hamnkanalen

• Från Kvarnberget mot Lindholmen.

• Inifrån Haga Kyrkoplan, från Skanstorget och från
Undersökningen av vilken inverkan Karlavagnstornet
Risåsberget mot älven.
kan ha på Göteborgs kulturhistoriska riksintressen
handlar om visuell påverkan. Fyra områden har valts ut • Från Lilla Bommen mot Lindholmen.
som viktiga att undersöka riksintressena:

• Stora Hamnkanalen mot älven
• Rosenlund med kanalen och Lagerhuset
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• Skanstorget, med Skansen Kronan och Hagas
bebyggelse
• Allmänna Vägen – Söderlingska trädgården
• Lindholmen, Lindholmstorget
• Lindholmen, Bonnabacken
• Sannegårdshamnen, mot Slottsberget

Det tidiga 1900-talet, med nog så
politiskt starka privata intressen, valde
att göra stadens nya landmärken som
offentliga och inte som privata funktioner. Det gäller t ex Vasakyrkans
torn som syns i fonden av Östra
Hamngatan som en berättelse om
stadens utbyggnad upp på bergen i
söder.

• Utsikt från Ramberget mot bl.a Lindholmen
För dessa platser har vi på Melica i samarbete med Sören Holmström på SBK karaktäriserat och beskrivit
miljöerna ingående under rubrikerna:
• Miljökaraktär

• Rumsupplevelse
• Berättelse
Beskrivningarna siktar på att renodla riksintressena
med tydliga formuleringar som pekar ut de väsentliga
upplevelserna och berättelserna som förmedlas av de
riksintressanta miljöerna.
I etapp 2 visar vi vyer med Karlavagnstornet inlagt
och resonerar om vilken påverkan tornet kan ha på
riksintresset på respektive plats.

Höga hus – en berättelse om
samhällsanda och makt
Höga hus är laddade och starkt betydelsebärande företeelser. Kettil Klassons karta från 1644 visar två byggnader bland stadens kvarter, en kyrka och ett rådhus,
båda med torn som markering av deras betydelse.
Byggnadens höjd och dess höga placering uttrycker
makt.
På Klassons karta förekommer också en väderkvarn
på Kvarnberget, en byggnad vars höjd är mer funktionell än uttryck för makt. Skansarna Kronan och Lejonet kan ses som höga både på grund av funktion och
maktuttryck. Under industrialiseringens 1800-tal till-

kommer höga funktionsbestämda konstruktioner som
kranar och fabriksskorstenar och på 1900-talet vattentorn och TV-master. Men industrierna kan också utmärka sig på ett mera symboliskt plan med sin höjd
och sin höga placering, som Toppsockerstationen vid
Klippan. Samtidigt uttrycks fortfarande kyrkans makt i
samhället av dess höga torn och ofta höga placering,
med Masthuggskyrkan som det mest slående exemplet. Det är värt att notera att kyrkorna i den stora
kyrkobyggnadsepoken under de första efterkrigsdecennierna saknar torn, samtidigt som kyrkan kan sägas ha
förlorat sin maktställning i ett alltmer sekulariserat
samhälle.
Under efterkrigstiden blir det i stället bostadshusen
som blir höga, som ett uttryck för den sociala bostadspolitikens starka ställning under några decennier. I förorterna ersätts kyrkan med torn mitt i byn av panncentralens skorsten som värmekälla. Under 1960-talets rekordår byggs inga höga hus i Göteborg. I Stockholm
byggs Hötorgscity med sina fem höga hus som visserli-

gen innehåller privata kontor men som grupp markerar
stadens nya centrum snarare än enskilda företag. Skatteskrapan på Söder är en offentlig myndighet med
makt.
Under 1980-talets intresse för ”corporate image”
bygger Göteborg tre höga hus, kontorshusen vid Lilla
Bommen och i Gårda och hotellet vid Korsvägen. De
kan ses som berättelser om ett samhälle där makten
förskjuts från det offentliga till det privata. medan
1950-talets punkthus var en del av det som kallats
”folkhemmets bostäder”, med dess intresse för den allmänna nyttan i vid bemärkelse.
De höga husen kan läsas som en berättelse om makt,
men det finns en risk att den berättelsen blir för endimensionell. Makt är inte något som några har och andra inte. Makt är en relation mellan olika parter och den
är alltid mer eller mindre omstridd. Även om höga hus
är ett uttryck för makt uttrycker sig makten, av olika
skäl, inte alltid genom höga hus. Det finns också en de
obyggda höga husens historia.
5
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Etapp 1 - Miljökaraktärer och rumsupplevelser
Älvrummet – visuella sammanhang i Göteborgs kulturhistoriska riksintressen
Karta över de påverkade riksintressena
kring älvrummet – innerstaden, Majorna
och Lindholmen. Urval av viktiga punkter
för upplevelse av riksintresset
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kontoret i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, med utsiktspunkt såväl inifrån områdena
Göta Älv är ursprunget till Göteborg. Kring älven möts som med utblick mot dem.
de tre riksintressena Göteborgs innerstad (O 2: 1-5),
Här följer ett urval av riksintresseplatser med stark
Majorna, Kungsladugård, Sandarna (O 2:2) och Lindupplevelsefaktor – med motiveringar:
holmen (O 2: 3). De tre riksintressena har sina utgångspunkter i Göta älv. Älvrummet, kulturlandskapet Den befästa staden/innerstaden
kring Göta Älv, binder samman de tre riksintressena
Fattighusån, i höjd med posthuset, 1:1
och sätter in dem i ett sammanhang – berättelsen om
Göteborg, den ständiga porten mot väster, där älvrum- Även vy i etapp 2
met med sina hamnanläggningar berättar om GöteMotiv: Miljön längs kanalen andas ett lugn som förborgs utveckling över snart 400 år.
medlar en stark känsla av äldre tider – ett stycke bevaGöta älv rinner genom en bred dalgång omgiven av
rat 1700-tal och tidig industrialism.
större och mindre höjder, som ger perspektiv på staGustaf Adolfs torg, med Stora hamnkanalen,
dens historiska delar och som samtidigt gör en rad vik1:2
tiga riksintressepunkter väl synliga och insatta i ett
Även vy i etapp 2
sammanhang. Rundmålningen av Göteborg knyts samMotiv: den mest samlade helhetsmiljön med prägel av
man av centrala stadens täta och relativt låga stadsbe1700-talets kanalstad, kring torg och hamnkanalen inbyggelse, med ett antal väl kända accenter och
ramad av praktbyggnader
landmärken.

Urval av strategiska punkter

Upplevelser inifrån stadsrum – och på håll,
från utsikter

Stora hamnkanalen, mötet med älven, 1:3

De tre viktiga riksintresseområdena (Innerstaden, Majorna och Lindholmen) förmedlar upplevelser och berättelser såväl från väl bevarade stadsrum inne i de olika miljöerna – som på avstånd i det vida älvrummet.
Inom områdena finns flera väl bevarade och berättelsetäta miljöer. I dessa befinner sig betraktaren i en kulturhistorisk bebyggelse med en tydlig känsla av
sammanhållen helhet och skala, som med flera sinnen
förmedlar upplevelsen av en historisk plats.
De tre riksintresseområdena har också ett läge i staden, där de syns väl på håll, främst Majorna och Lindholmen, och främst från Rambergets utsiktsberg. Där
är förhållandet mellan platsen, älven och topografin ett
viktigt inslag i berättelsen.
Vi belyser riksintresseområdena genom beskrivningar av ett antal platser, som valts ut av Stadsbyggnads-

Motiv: den samlade helhetsmiljön av handels- och
varvsstad där Stora hamnkanalen, inramad av bankoch kontorsbyggnader, möter älvrummet med utsikt
mot hamn- och varvsverksamhet på Hisingen

Även vy i etapp 2

Rosenlund, med kanalen, Lagerhuset,
Arsenalen, 1:4
Även vy i etapp 2

Motiv: en tät och mångsidig miljö kring en industrialiserad del av Vallgraven, med bevarade befästningsrester, fiskhall m.m. – och utblick mot Hisingssidan med
Lindholmen och Ramberget.

Motiv: Hagas täta, låga bebyggelse vid foten av fästningsberget är en stadsgestalt från 1600-talet som bevarats som en helhet och med alla inre stadsrum.

Majorna
Allmänna vägen/ Djurgårdsgatan, 2:1
Även vy i etapp 2

Motiv: Det äldsta Majornas karaktär är bevarad här,
med landsväg kantat av 1700-talshus, landshövdingehus och kontakt med älven som arbetsplats

Lindholmen/Slottsberget
Lindholmstorget, med park, 3:1
Även vy i etapp 2

Motiv: Ett stadsrum som omges av Lindholmens alla
trähustyper och förmedlar den öppna förstadskänslan

Lindholmen, Bonnabacken, 3:2
Även vy i etapp 2

Motiv: I denna backe med trähus i olika vinklar
skildras det småskaliga förstadssamhällets karaktär tydligt.

Sannegårdshamnen, vy mot Slottsberget
Även vy i etapp 2

Motiv: Här upplever man tydligt Slottsbergets fiskelägesliknande karaktär och läget intill kajer och dockor

Från Ramberget
Motiv: Utblicken fångar älvrummet och karaktärsläget
för de två riksintressanta samhällsbildningarna Lindholmen och Majorna i sitt sammanhang

Skanstorget, med Skansen Kronan och Hagas
bebyggelse, 1:5
Även vy i etapp 2
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Etapp 1 - Miljökaraktärer och rumsupplevelser
Riksintresse: Göteborgs innerstad
Den befästa kanalstaden kring Gustaf
Adolfs Torg och Stora Hamnkanalen

den befästa staden med senare epokers bebyggelse
uppradade framför oss bort mot stadsfronten. Gulbruna tegelmurar med tradition från 1700-talet samt en
Riksintressets motivering:
brokighet i arkitektoniska uttryck och varierande takStorstadsmiljö, formad av funktionen som "Sveriges
resningar i fonden inom ramen för en traditionell
port mot väster" och det för sjöfart, handel och försvar grammatik återkallar något av 1700-talsstaden Götestrategiska läget vid mynningen av Göta älvs vattensys- borgs pittoreska anblick, före det att 1800-talsstadens
tem. Rikets främsta sjöfartsstad samt residens-, domklassicistiska uppstramade stenhusparad gjorde entré
kyrko- och universitetsstad, präglad av tre seklers han- utmed Stora Hamnkanalen. Edelsvärds (”löparhusets”)
delsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på
idag gula putsfasad respektive posthusets varmt gulbru1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst,
na murverk bidrar med en naturnära färgskala och en
och på stadsbyggandet under 1800- och 1900-talen.
stabil taklinje som stärker deras visuella legering med
Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika
vattenelementet och den gröna paraden på södra sidan.
stadsdelskaraktärer.
Stillheten i synbildens förgrund ramar in fondens mer
flikiga och livfulla stadsfront, som även den håller
innerstadens klassiska låga skala.
Fattighusån, i höjd med posthuset –

inifrån och ut

Rumsupplevelse

Miljökaraktär

När man stannar upp inför synbilden som sådan kan
man tillåta fantasin blanda sig i stadens historia, på
grund av den kvardröjande stämning som den kan
väcka upp hos betraktaren. Stämningen på platsen har
idylliska drag där småstadens nära sammanhang med
de ombonande alléträden fortfarande ger intryck av
stillhet och avrundad komposition. Men inriktningen
av kanalen mot staden, med dess stabila stenskoningar
och speglingar förstärker djupperspektivet mot staden,
som sträcker sig bortom den massiva, framförliggande
stadsfronten. Byggnadskropparnas följsamma stadssiluett längs ån är betecknande för det framväxande Järnvägstorget (Drottningtorget) under 1800-talets senare
hälft.
Stillheten i synbildens förgrund och den påtagliga
dominansen av naturelement i form av vattenspegel,
trädvegetation och himlavalv i djupperspektivet, är det

Miljön kring Fattighusån är som en tavla. Den visar den
gamla stadskärnans östra front, Drottningsportens läge,
från öster med stadens olika byggnadsepoker läsbara i
ett och samma blickfång. Fattighusån representerar ett
i högsta grad karaktärsgivande stadsbyggnadselement
från 1600-talets ambitioner att förbättra stadens vattenkvaliteter i hamnkanalerna med Mölndalsåns friska
vatten. Vattnet som lugnande naturelement i nära
symbios med södra kajsidans frodiga trädkronor, ger en
kontrast till den urbana metamorfos som ägt rum utanför den rivna Drottningporten.
Upplevelsen av det måleriskt ålderdomliga är inte
långt borta. Det som kommer till oss är en stämningsbild av hur staden kan ha tagit sig ut innanför vallgraven under 1700-talet – med stöd i området utanför

som tillsammans med norra sidans stabila fasadrytmik
och den bortomliggande horisonten gör att stadsfrontens livfulla taksiluetter och färgnyanser framträder
med sin historiska tyngd och starkt associativa takmotiv. I horisonten lite otydligt ovanför Göta källare
(blickfångets äldsta byggnad) och Nordstadens ensartade 70-talsfasader, inramad av Apotekshusets och
Edelsvärds historiska markörer, anar man, de uppstickande kranarna från Hisingen, en kraftfull symbol för
den moderna varvs- och hamnstaden.

Berättelse
Berättelsen om stadens utvidgning är i synbilden givetvis den som kommer oss till mötes som dess bokstavliga innehåll. 1600-talets kanalbygge som en lösning på stadens sanitära problem var klar långt innan
murarna revs på 1800-talet, och Drottningporten öppnade stadens östra entrérum. Enligt Carlbergs stadsplan började kvarteren bortom Vallgraven byggas upp
i klassicistisk stil. Även Trädgårdsföreningen kom till –
på tänkt bebyggelsemark som inte utnyttjades. Snart
öppnade reningskanalen en transportväg mot Mölndalsån med dess begynnande och snart boomande industri. Allt framträder samlat i en väl sammanhållen synbild som både bokstavligen och associativt ger en
mångbottnad berättelse om stadens historia. Stadsrummet förmedlar hela övergången från 1600-tal till
begynnande 1900-tal på ett samlat och tydligt sätt.
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Gustaf Adolfs torg, med Stora
Hamnkanalen – inifrån och ut
Riksintressets uttryck:

potentiell axelverkan på sin omgivning, men sidoplaceringen mot Stora Hamnkanalen förtar denna.

Rumsupplevelser

Synbilden från Brunnsparken ger besökaren en upplevelse av överblick över stadens politiska, juridiska, administrativa och kommersiella historia avläsbar i arkitekturen. Här finns en likvärdighet, där det som utgjort och idag åter utgör stadens främsta maktcentra,
Rådhuset och Börsen, drar sig lite tillbaka till förmån
för det gemensamma. Till detta kommer Asplunds rådhustillbyggnad, som genom sin kontextualitet inordnar
sig i den äldre ensemblen på ett respektfullt sätt utan
att bryta sönder torginramningens helhetsverkan, och
samtidigt, helt i enlighet med torgets tradition, utan
Miljökaraktär
att förneka sin egenart – vilket även kan sägas gälla
Gustaf Adolfs torg öppnar sig mot Stora Hamnkanalen
Stadsbyggnadskontorets bruna tegelborg som kikar
i söder och Östra Hamngatan i öster. Det släpper den
fram i ensemblens inre hörn.
omgivande stadens larm och rörelse nära intill RådhuBerättelser
sets imposanta klassicism. Historiskt fungerade Stora
Torget som en marknadsplats lättåtkomlig från de om- Just detta att de enskilda byggnadernas individualitet
givande kanalerna. Kommersen blandades pragmatiskt sammansmälter till en helhet kan, om man så vill, ockmed stadsstyret och rådhusrätten.
så läsas som en särart specifik för en stad präglad av
Det är först fram emot 1800-talets mitt som torget nykter måttfullhet utan dekorativa övertoner och anspråksfulla dominanter som drar till sig uppmärksamomvandlas till en ceremoniell plats och får namnet
Gustaf Adolfs Torg. Börsens klassicistiska byggnad till- het. Torgets förmåga att uttrycka betydenhet och
kommer och torghandeln ersätts med en staty över sta- suveränitet som stadens politiska och administrativa
maktcentrum, både symboliskt och faktiskt, är starkt
dens grundare mitt på torget – en pendang till Stora
beroende av dess ostörda himlavalv mot vilket torget
Hamnkanalens omvandling till en likformig stenhuskan avteckna sig. Samtidigt öppnar det sig med en viss
parad utmed Södra Hamngatan.
Idag framstår torgets inramning som en sammanhål- vardaglighet mot stadens hektiska rörelser och larm.
Till vänster i blickfånget möter torget den kyrkliga
len enhet med följsamma taksiluetter utan uppstickanmakten och stadens ekonomiska grund. Tyska kyrkan
de accenter. Samtidigt har något av den ursprungliga
torgbildens otvungna karaktär med arkitektoniskt själv- och Ostindiska Kompaniet ligger uppradade utan annat
gemensamt rumsligt sammanhang än Hamnkanalen.
ständiga individer dröjt kvar. Det beror också på att
Tillsammans med torget utgör den samlade synbilden
torgets två uttrycksmässiga dominanter befinner sig i
de yttre hörnen av torgets inramning utan någon axel- en arkitektonisk berättelse om stadens otvungna kynne
och dess näringsekonomiska, politiska och administraverkan eller förmåga till samlande fond. Rådhusets
kraftfulla centralmotiv med sin kollossalordning har en tiva historia, allt avtecknande sig mot himlavalvets växlande bakgrundsljus och med speglingar i Stora Hamn”De solida köpmanshus av tegel som tillkom efter
bränderna vid 1700-talets mitt. Karaktären hos
”Hamngatorna” och de trånga bakgatorna, med huvudsakligen 2–3-våningshus.” … ”Kajer och sjöfartsanknuten bebyggelse som f.d. Ostindiska kompaniet och
andra gamla handelshus kring Stora Hamnkanalen,
kontor och magasin för handelsfirmor och rederier mot
älven. Banker och försäkringsbolag vid Hamngatorna
samt bostäder för olika sociala skikt.”

kanalens vattenspegel. Detta är kanske Göteborgs viktigaste identitetsskapande kulturmiljö. ”Få stadsbilder i
Sverige torde vara så i var mans medvetande, som
utsikten över vårt Gustaf Adolfs Torg med Stora
hamnkanalen i bakgrunden” hävdade Sixten
Strömbom 1917.
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Stora Hamnkanalen mot älven –
inifrån och ut
Riksintressets uttryck:
”1600-talets stadsbyggande, med landets främsta
exempel på holländskt inspirerad kanalstadsplan, med
omgivande befästningsgördel och vallgrav”.

Miljökaraktär
Stora Hamnkanalen är bevarad från den befästa stadens tid. Den breda och stilla vattenspegeln leder ut
mot Göta Älv, där kanalen mynnar ut med vida utsikter över Hisingen och Ramberget, mitt framför f.d.
Götaverken med delvis bevarade varvsanläggningar.
Miljön är sedan sitt ursprung hamnrelaterad. Fonden
med varvsbebyggelsen och de karaktäristiska kranarna,
inramas effektfullt av himlen och horisonten som ger
långa siktlinjer och utblickar, ett varvshistoriskt motiv
som accentueras av förgrundens flankerande horisontallinjer vars stenhusparad tycks peka mot andra sidan
älven. Miljön karaktäriseras av just långa, obrutna perspektiv. Bebyggelsen utmed norra kanalsidan ger en rak
obruten linje och på södra sidan en mer uppbruten linje som trappar ner mot älven. Himmel och vatten är
centrala i upplevelsen av miljön där himlen också speglar sig i den breda hamnkanalen. Horisonten är långt
borta och himlen dominerar starkt. Kontrasten mellan
förgrundens sobert bebyggda flanker och varvsmiljöns
industriella fondmotiv återspeglar på ett illustrativt
sätt stadens utveckling över århundraden.

Rumsupplevelser

storslagna och ögonen vägleds mot horisonten hjälpta
av omgivande bebyggelses linjer mot himlen. Blicken
kan vila mot horisonten utan visuella störningar, vädrets skiftningar är lätta att läsa av. De estetiskt tilltalande byggnader som ramar in Stora Hamnkanalen bidrar till upplevelsen av skönhet, stillhet och harmoni.
Blicken längre ut mot Ramberget och resterna av varvsanläggningar tillför en oväntad rörelse i blickfånget, liksom då det passerar en och annan båt antingen i själva
Stora Hamnkanalen eller längre ut i Älvrummet.

Berättelser
Kanalen med sina inramande byggnader, broarna, älven
och Hisingssidans varvsminnen är en ovanligt samlad
miljö som berättar om stadens utveckling från handelsstad till varvsstad från 1600-talet till 1900-talet. Den
ostasiatiska handeln som skapade stora förmögenheter
sätter sina spår i berättelser om Chalmers, Tham och
Sahlgren, vars byggnader fortfarande ligger kvar vid
Stora Hamnkanalen. Vid horisonten låg den Stora
Bommen där den befästa staden kunde angöras från älven. Innanför pålverken och bastionerna låg Masthamnen där Tull och packhuset ligger idag på utfylld mark.
Därifrån emigrerade drygt en miljon svenskar till Amerika under 1800–1900-talen. Göteborgs äldsta byggnad
(tillsammans med Kronhuset) ligger till vänster i bilden, det Torstenssonska palatset, numera Residenset,
där landshövdingen bor. Ett byggnadsverk som i sig har
berättelser om kungadöd, och otaliga landshövdingar
med familjer som vid ett tillfälle fått ge namn åt det
för Göteborg så karaktäristiska landshövdingehuset.

Stadsrummet kring Stora Hamnkanalen har en
sammanhållen, vilande karaktär med relativt låg byggnadshöjd. Denna upplevelse stöds av kontors- och
bankbyggnaderna i 3–4 våningar, oftast putsade och
med markerade takfötter. Vattenrummet med sitt
ständiga flöde ger en rik upplevelse av naturens ständiga rörelse. De vida siktlinjerna mot horisonten upplevs
13
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”1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med
bevarade delar av stadsbefästningarna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan…”
… ”Det sena 1800-talets storstadsomdaning och – utbyggnad med anläggningar, områden och bebyggelse
som visar på ny samfärdselteknik, spridningen av olika
verksamheter och skilda sociala gruppers levnadsförhållanden.”… ”Kanalstadens vattenstråk och
kontakten med älven.”

anläggningarnas varierande taksiluetter. På ett skarpskuret sätt tecknar det en mycket brokig bebyggelsemiljö med tydligt avläsbara gestalter som berättar olika
historier. Själva Rosenlundskanalen är ett bredare vattenstråk med båtplatser utmed Brogatan. Här möter
blicken ett brukat vattenstråk. Träd skymtar uppe på
Kungshöjd, liksom nere vid Rosenlundsgatan. De naturliga elementen berg, vatten, himmel och grönska är
påfallande kraftfulla och ramar in bebyggelsens låga
skala. Trapporna mot Rosenlundskanalen är inbjudande
att vistas på och skänker utrymme för vila och
reflektion.

Miljökaraktär

Rumsupplevelser

Rosenlund, med kanalen, Lagerhuset
Riksintressets uttryck:

I den västra utkanten av Göteborgs innerstad ligger en
av stadens historiskt mest täta miljöer, där det befästa
Göteborg från 1600-talets slut har sina bäst bevarade
minnen. Bastionen Carolus XI Rex och de två andra
bastionerna uppe på Kungshöjd ger djup och karaktär
åt miljön med omgivningar. Uppe på Kungshöjd ligger
bebyggelsen som ersatte Arsenalen i början på 1900-talet. Som en borg uppe på berget, med tinnar och hörntorn byggdes den med hommage till sin föregångare i
romansk stil mitt under härskande jugendstil. Den
märkvärdiga gotiska fiskhallen Feskekörka ger en spännande karaktär åt hela området med sitt originella och
associationsrika arkitektoniska uttryck. Pusterviks låga
sammanhängande stenbebyggelsen längs Rosenlundskanalen ger ett samlat intryck. Frilagerhuset vid älven i
bildens mitt är en tung och gedigen nyttobyggnad med
tilltalande estetiska kvaliteter byggd i direkt anslutning
till kanalkanten av ursprungligen funktionella skäl.
Byggnaderna vid Kungshöjds bergskant nedanför bastionerna på berget följer bergets kant och riktning. Rosenlund ger ett stramt modernistiskt intryck, liksom
f.d. skattekontoret med sina raka enkla linjer.
Miljön karaktäriseras av stora vattenytor och vida
vyer, där det bakomliggande himlavalvets skiftande
bakgrundsbemålning lyfter fram byggnadernas och

stadens olika handelsplatser var viktigt och Lilla torgets
fiskhamn flyttade till Rosenlund 1849. Feskekörka, en
hallbyggnad utan like, byggdes 1874 och är sedan 2013
byggnadsminne.

Detta öppna rum med vida utblickar mot Hisingen och
Ramberget är inramat av berget Kungshöjd med sina
femvåningsbyggnader och Pustervik med en lägre trevåningsbebyggelse. Himlen är tydligt närvarande i det
vida rummet, som liksom vattnet dominerar upplevelserna, här ligger staden verkligen vid vattnet. Den gröna Nya Allén, som inte syns i bild, förstärker naturupplevelserna bakåt på platsen. Rosenlund tillsammans
med Pustervik och vattnet bildar ett rikt upplevelserum med många möten med naturens element mitt i
staden och skänker frid och stillhet. Den låga skalan
dominerar rumsupplevelsen västerut och förstärker de
långa siktlinjerna utmed själva vattnet. Hamnkänslan
med båtarna vid Pustervik bygger på upplevelsen av en
hamn i bruk och ger associationer till möjligheten att
röra sig över vattenytan i en båt. Bebyggelsen inordnar
sig på ett följsamt sätt vid vattenrummet och bergskanten som ger de naturliga elementen företräde.

Berättelser
Rosenlundskanalens uträtande under 1800-talets mitt
berättar om stadskärnans utvidgning, men också om
fiskhamnen. Då fästningen samtidigt rivits ned till dåvarande Larmgatornas nivå kunde stora delar av vallgraven fyllas igen och därmed kom det att bli ny mark att
bebygga tätt inpå den gamla stadskärnan. Att utveckla
15
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Skanstorget, med Skansen Kronan
och Hagas bebyggelse – inifrån och ut
Riksintressets uttryck:
”1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med
bevarade delar av stadsbefästningarna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan…”…”1600-talets stadsbyggande, med omgivande
befästningsgördel och vallgrav, och den regelbundet
planerade förstaden Haga med sin enklare rutnätsplan.” … ”Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i
Haga och Annedal, och traditionella trähus blandade
med stadsmässiga landshövdingehus.”

rum. Väl uppe på berget är utsikterna långväga och
siktlinjerna många åt alla håll. Inifrån det tätt byggda
Haga ger den låga skalan och de smala gatorna en
känsla av att vara omhållen och beskyddad.

Berättelser

När olika jobb på 1600-talet ökade västerut utmed
Masthuggspirarna och vidare bort mot Stigberget och
Majorna, önskade flera av dem som arbetade där att få
bosätta sig utanför Fästningen Göteborg. Skälen var att
det var krångligare att ta sig ut ur Fästningen Göteborg
och hinna i tid till sina olika arbetsuppgifter. Haga blev
därför Göteborgs första förstad i slutet av 1640-talet
och det gjordes en enkel rutnätsplan som godkändes
1660 av kungl. Majt. År 1687 ersattes den gamla Rysås
Miljökaraktär
Skans av ett stort försvarsverk som fick namnet SkanDet lummiga och gröna Risåsberget med Skansen Krosen Kronan. Under 1780-talet flyttades Järnvågen till
nan som tronar från äldre tider dominerar stadsmiljön
nuvarande Järntorgets norra sida. Många järnbärare bovid Skanstorget. Hagas låga bebyggelse nedanför berget
satte sig i Haga. Hagas historia har handlat mest om argör med sin skala ett sammanhängande intryck av tät
betarna, deras armod, trångboddhet och kamp för sina
småstadsmiljö. Skanstorget med sin relativt lummiga
rättigheter. Här vid Skanstorget låg Göteborgs första
bilparkering ger utsikter och utblickar mot himlen tack
Folkets hus och tidningen Ny tid mellan 1899 och
vare det öppna rummet. Den låga äldre trähusbebyg1909.
gelsen i två våningar tillsammans med de nyare betonghusens inordnande karaktär skapar sammantaget ett intryck av idyllisk småstad.

Rumsupplevelser
Vid Skanstorgets möts Risåsberget med Skansen Kronan och Hagas låga bebyggelse vilket ger känslan av en
väl beskyddad miljö. De låga träbyggnaderna i Haga
och deras här vid Skanstorget enkla framtoning bygger
upp en småstadskaraktär nedanför bergets skydd.
Skansen Kronans blotta närvaro ger en upplevelse av
ett tidigare hotat rum. Stenarna som bygger upp Skansen Kronans tjocka väggar upplevs som ålderdomliga
och tunga av krigshistoria. Risåsbergets grönska med
träd och grönytor ger en upplevelse av dofter och sinnlighet. Skansparken med sina många uppfarter och stigar upplevs lockande och lugnande – ett grönt vardags17
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Riksintresse: Majorna
Riksintressets motivering:
Förstadsområde väster om Göteborgs innerstad med
lång tradition av mångsidig sjöfarts- och industriverksamhet, betingad av stadens uthamn och läget på av
Älvsborgs Kungsladugård upplåten arrendemark. Området speglar sjöfolkets självbyggda ”fiskeläge” framvuxet under 1600-1800-talen, hur det inkorporerades
med Göteborgs stad 1868, reglerades och byggdes ut
som bostadsområde för en större arbetarbefolkning
omkring 1880-1940 jämsides med hamnens expansion.

Riksintressets uttryck:
Kvarvarande delar av den oreglerade träbebyggelsen i
förstaden Majorna, främst vid Allmänna Vägens östra
del - bland annat ett par större gårdsanläggningar för
1800-talets kaptener och redare, Gathenhjelmska Kulturreservatets oansenligare 1700-tals-bebyggelse, rester
av Majbergs- och Stigbergs-”fiskelägena” med terrängklättrande trä- och landshövdingehus.
Det regelbundna planmönstret enligt 1878 års plan
med den nya huvudleden Karl Johansgatan och slutna
kvarter med unik landshövdingehusmiljö från alla stilepoker (omkring 1880–1940) samt enstaka högre
stenhus.

Vägen/Djurgårdsgatan öppnar sig vyn över ytterligare
miljöer som stödjer berättelsen om Majorna. Det gröna
området som fungerar som lekplats idag är en rest av
Söderlingska trädgården. Den hörde till de stora egendomar som låg i Majorna, ofta med ägare inom skeppsbygge eller rederi. Ovanför parken trängs en tät blandning av små sjöfolksstugor , också de bevarade längs sin
gränd (Pölgatan) allt från sent 1600-tal till 1800-tal.
Vid Djurgårdsgatan ligger några tidiga landshövdingehus och några mer påkostade och varsamt ombyggda
från 1890-talet Pölgatuområdet), mer påkostade gårdsbyggnader i trä och landshövdingehus. Dessutom ligger
några av arbetarstadsdelens viktiga institutioner som
det gamla Renströmska badet och Betelkyrkan också i
korsningen. Närheten till försörjningsbasen hamnen
öppnar sig på olika sätt. Djurgårdsgatan leder rakt ner
till hamnen, i de gamla grändernas sträckning. Hamnen
manifesteras också i det ovanliga minnesmonumentet
över krigsoffer till havs: Sjömanstornet som ger en synlig och allvarlig koppling till sjöfartens förstad Majorna.
De gamla stadselementen ger var för sig en stark minnesbild av gångna tiders livsvillkor i sjöfartsstaden. Genom sitt läge i en tät innerstadsdel förmedlar de en
samlad, historisk tavla på ett suggestivt sätt, som upplevs av många passerande Majorna-bor, liksom turister
på besök

De tidiga landshövdingehusen markerar den inkorporerande stadens rutnätsambitioner på ett relativt
följsamt sätt. Kvartersstaden som följer rutnätsplanen i
korsningen anknyter har inslag av frikyrkor, butiker m
m som gör bottenvåningsrummet aktivt och varierat.
I stadsskala släpper den låga bebyggelsen in ljuset
från älven och västerhimlen i området. Den efter hand
kompletterade och utbytta bebyggelsen skapar också
ett mycket varierat taklandskap, med växlingar mellan
två och tre våningar, mellan släta, sluttande tegeltak
och röd göteborgsplåt med små takkupor för vindsljuset. Den tydliga takfoten skapar en stabil men varierad
rytm längs gatorna. Sjömanstornets uttrycksfulla landmärke av modest höjd sätter kronan på verket över
kvartersmassorna.

Berättelse

Att följa Allmänna Vägen är att rumsligt uppleva Göteborgs historia genom den utpräglade arbetar- och sjöfartsstadsdelen Majornas väl bevarade inslag. Gathenhielmska reservatets stugor ger nästan en chock av
sammangyttrade byggnader och gemensamma levnadsvillkor. Huvudgatan Allmänna vägen rymmer såväl
klassiska landshövdingehus med verksamheter i bottenvåningar och på hörn som mer påkostade skeppargårdar, värdshus och magasin. Kring Djurgårdsgatan
tillför frikyrkor och det nedlagda Renströmska badet
Rumsupplevelser
förklaringar till de kollektiva inslagen i livsmiljön. SjöAllmänna Vägen – Söderlingska
Stadsrummet i gamla Majorna är mycket intimt och
fartstornet och öppningen nde mot fiskhamnen ger
trädgården
delvis av ren förstadskaraktär. Karaktären skapas av oli- snarast en existentiell förståelse för havet som näring
ka stadsrum som möter varandra. Ryggraden är den
och framgångsfaktor – havet som när och förtär.
Miljökaraktär
mjukt slingrande Allmänna vägen med oregelbundna
Kring korsningen av Allmänna Vägen och Djurgårdsgarum, ibland med trappor direkt ut mot gatan, ibland
tan upplever vi starkt det gamla Majornas karaktär. Allmed små förträdgårdar, ofta med åldriga träfasader
männa Vägen har kvar sin lätt slingrande sträckning
som sinnligt förmedlar gammal stadsmiljökänsla. Den
som allmän landsväg genom Majorna från 1600-talet.
sammangyttrade stugbebyggelsen vid parken ger en
Vägen kantas av oregelbunden bebyggelse från 1700stark känsla av åldrig grändstad med klar riktning mot
och 1800-tal med hus som påminner om olika samälven. Det ligger små gröna kullar och står enstaka
hällsklasser och funktioner, som värdshus och skepparvårdträd här och var.
gårdar. Från den öppna platsen i korsningen Allmänna
19
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Slottsbergets branta backe. Där klättrar varvets första
arbetarbostäder från 1850-talet, tätt, som ett fiskeläge,
ofta byggda just av skeppsbyggarkunniga invandrare
Motivering
från Bohuslän. Till höger klättrar landshövdingehusen
Bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv,
uppför Verkmästaregatans backe, i ett högt och ljust
som visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden under
1800-talets senare del, med självbyggeri i de bohuslän- läge. Även här återspeglar de ett karaktäristiskt Göteborgsmönster vanligt i de branta gatorna i bergen i öst
ska fiskelägenas tradition men också bebyggelse efter
och väst, i landshövdingshusens stad, i Masthugget och
mer planmässig stadskaraktär.
Olskroken.
Uttryck för riksintresset
Nedanför backen lever torgplatsen mitt i arbetarTorrdockan mot älven - insprängd 1875, senare utvidsamhället, den som avlösta Bonnabacken på 1930-talet.
gad - och andra lämningar av varvsmiljön. Slottsbergets
Små detaljer tar tag, som en vattenho och tjuderstång
bebyggelse som visar hur de inflyttade varvsarbetarna i
för hästar som var typiska för den tidens marknadsplatsitt anvisade bostadsområde tagit med sig byggnadsser i Göteborg. Ett nästan unikt skjul längre åt höger
skicket i de bohuslänska kustsamhällena, men också
exemplifierar alla de små viktiga butiksbodar som
mer planmässigt på bergets någorlunda jämna hjässa.
fanns längs gatorna i arbetarförstäderna.
Den lägre inlandsplatån med större, avlånga kvarter
Försörjningen var tuff, och kompletterande grönoch ett strikt radsystem av fritt liggande trähus i 2–3
saks
odling var viktig. Just här på Lindholmen ligger
våningar av olika varianter (o.1885–90), blandade med
”åkern”
kvar, allt mer brukad i dagens stadsodlingsrelandshövdingehus (o.1900–20). Planmönstret och benäs
sans,.
Och in till åkern ännu ett friliggande bevarat
byggelsens karaktär, De verandaliknande förstugorna
bostadshus.
mot gården och staketinhägnade planteringar mot gaSammantaget tecknar hela miljön kring Lindholmstan. Aftonstjärnan, arbetarnas eget Folkets Hus från
tor
get och Förmansgatan en luftig men en tätt knuten,
1902.
innehållsrik och harmoniskt avgränsad förstadsmiljö,
som på ett unikt sätt visar hur stora delar av arbetarstaLindholmstorget, vy mot
den Göteborg såg ut på dussintals andra ställen tidigare
Förmansgatan
– men som nu är helt utraderade. Det är en fullödig
Förstadsmiljö med stark och unik miljökaraktär närmiljö, vars inslag och utblickar ger en samlad känsla
av historiens vingslag.
Att stå på Lindholmstorget är att återinträda i ett tidigt 1900-tal. Vi betraktar en rad av trähus, där man
Rumsupplevelse
kan räkna fönsterparen till 8 eller 12 – vilket visar att
Samstämmigheten ger en stillhet och ro som både bokhusen var byggda av tolv eller åtta varvsarbetare i kolstavligen och associativt ger en mångbottnad berättelse
lektiva självbyggen. En del av husen är i tre våningar,
om stadens historia – en utskuren bild med uttryckvilket inte var tillåtet i Göteborgs stad. De omges av
skraft fredad från den omgivande moderna stadens disförträdgårdar och staket vilket gör känslan av förstads- traherande inbrytningar i upplevelserummet, vilket
miljö från 1920-talet mycket stark.
underbygger den historiska föreställningsförmågan. Här
Bilden av industriförstad förstärks ytterligare om
har de väl bevarade och vårdade detaljerna en stor beman ser sig om. Bakom ryggen känner vi skuggan från
tydelse. Upplevelsen på närmast tänkbara håll av för-

Riksintresse: Lindholmen

stukvistar och snickeridetaljer, handelsminnen och
trädgårdsrum samspelar med det större torg- och bebyggelserummets riktningar och karaktärsbyggnader till
en gedigen rumsupplevelse som tar tag i sinnen och
tankar.

Berättelsen
Lindholmens berättelse är unik och Lindholmstorget
bär den hela vägen. Det handlar om ett blomstrande
och välorganiserat varvssamhälle, som byggts ut efter
hand kring ett växande varv. Detta är en berättelse,
som är läsbar genom de många inslagen i en samlad
kulturmiljö från varvsepoken, och den samlade rumsupplevelse de olika inslagen formar kring platsen.
Varvsarbetarsamhällets karakteristiska gatubilder,
sammanhållna färgsättning, gröna förstadsinslag och väl
bevarade detaljer och formspråk framträder här med
hela sin historiska berättarpotential. Detta bygger på
att hela miljön består av så många småskaliga element,
som ligger på sina ursprungliga platser med hela stadsrummet autentiskt bevarat. Berättelsen bärs fram av
träbyggandet, torgets funktioner och staket, bevarade
naturelement i branter och träddungar. En del i
berättelsen är också det långa och brett förankrade
arbetet med att bevara denna helhetsmiljö – med alla
detaljer.
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Lindholmen, Bonnabacken
Miljökaraktär – backig förstadsgata
Vid den gamla handelsplatsen Bonnabacken på Lindholmen är man långt borta från storstadsmiljöer och
modern trafikplanering. Den nya bänken på Bonnabacken knyter an till marknaden som traditionell samlingsplats och är nyligen invigd till Kent Anderssons
minne. Från Bonnabacken går Plåtslagaregatans viktiga gränd in bland husen på Skaddeberget, upp till krönet vid Aftonstjärnan. Längs gatan fanns tidigare en
blandning av arbetarbostäder och verkstäder – en av
dem var först, och är åter idag kulturhus: Aftonstjärnan. Den breda verkstadsbyggnaden till vänster står
kvar, där tidigare Fjellmans framgångsrika plåtslageri
låg, idag ombyggd till ungdomsbostäder.
Husen ligger på olika ledder vid tvärgatorna. Släggaregatan möter Plåtslagaregatan i sned vinkel, där ett
hus bryter av mot alla riktningar. Längs gatorna växlar
sneda gavlar med uppradade hus med mellanrum. Trähusen i två våningar är olika och Summan av detta ger
området en vildvuxen och småskalig karaktär, med gröna mellanrum, verandaliknande förstugor och staketinhägnade planteringar – arbetarförstaden i en genuin
form. Några nedbrunna och rivna hus längs bl.a. Arbetaregatan har ersatts med tvåvånings trähus, anpassade
till karaktären med nya förstukvistar. Bebyggelsen som
klättrar upp mot Skaddebergets krön ger ett mycket
karakteristiskt taklandskap, där tegeltak och röda
plåttak liksom tornar upp sig.

– individuella hus med gemensamt mål. Växlingen
mellan backiga gator, sneda kvartershörn, utskjutande
förstukvistar och varierande takformer och frontespiser
ger en mycket småskalig och tät upplevelse av det sena
1800-talets varvsarbetarbebyggelse. De väl bevarade
och vårdade detaljerna drar till sig uppmärksamhet och
inger respekt för den omtanke de återspeglar. Upplevelsen på närmast tänkbara håll utmed gaturummen av
förstukvistar och snickeridetaljer, verkstadsfasader och
täta gatukorsningar i samspel med den öppna handelsplatsens rumslighet ger sekvenser som lockar fram
funderingar – hur vara det att leva här i det förflutna?
På litet håll tornar ett sammansatt taklandskap upp
sig med strävan att rymma fler lägenheter inom föreskrivna takhöjder – en tävlan för det egna och det gemensamma bästa. De olika taken bryts mot varandra
och visar en helhet av motsatser – individuella byggen
som söker sin bästa plats på en tomt, och som samtidigt samsas i en förhandling om ljus och utrymme.

bostadskvarteren och hur den gemensamma samlingslokalen etablerades på ett viktigt hörn där gatorna möts
– och hur den kunnat återupprättas på samma ställe.
Småskaliga element som ligger på sina ursprungliga
platser och väl bevarade detaljer och formspråk varvsarbetarsamhällets närhet mellan grannar och funktioner. En rikskänd berättelse handlar om skådespelaren
och dramatikern Kent Anderssons liv och gärning har
kopplingar till kulturhuset och revyteatern Aftonstjärnan, som syns längst upp till höger i gränden.

Berättelsen

Lindholmens berättelse är unik som ett väl bevarat
varvssamhälle med torrdocka, bostadskvarter från tre
olika traditioner med stort inslag av självbyggeri, verkstäder och ett restaurerat kulturhus. Plåtslagaregatan
och Bonnabacken berättar i genom sin detaljrikedom
om viktiga sidor av det välorganiserade varvssamhället,
ackompanjerad av rumsupplevelsens suggestiva stämningsinnehåll. Samstämmigheten mellan den öppna
backen, gränden och de gröna tvärgatorna kopplar associativt ihop en mångbottnad berättelse med många
aspekter kring ett delvis självförsörjande industrisamRumsupplevelse
Backen ligger idag tom, eftersom torghandeln flyttade hälle i 1900-talets början. Bilden är utskuren, med en
fascinerande scenografi som låter det förflutna komma
härifrån på 1930-talet, men det sluttande rummet
till oss tätt inpå huden – som om vi också hittat tillbamed kullersten är lätt att tänka sig som en lantlig
ka till något i vår egen historia.
marknadsplats. Ovanför Bonnabacken går Plåtslagaregatan uppåt som en smal, lockande gränd. Längs denna Variationen i den lilla skalan inbegriper flera historiska
och tvärgatorna ligger trähus i olika vinklar som skildrar berättelser - berättelsen om att ha arbetsplatser vägg i
det småskaliga förstadssamhällets samlade bebygglelse vägg med bostäderna, små verkstäder som ligger mitt i
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med en tydligt avgränsande siluett, ett eget litet samhälle sammansatt av små hus, gröna mellanrum, backiga gator och prång. Det är helt annorlunda än det rum
Miljökaraktär – fiskeläge i industristad
Längs Hisingens älvstrand ligger ett pärlband av anlägg- av kajer och dockor som anlagts längs älven för den
moderna sjöfarten och varvsverksamheten. Slottsberningar från Göteborgs storhetstid som varvsstad – ett
gets kontur dominerar och Ramberget sticker upp.
litet stökigt men ändå samlat industristadslandskap
Rummet är tydligt definierat och förhåller sig väl till
som breder ut sig på det område som dikats ut sedan
Slottsbergets bebyggelse.
slutet av 1800-talet, framför det vitt synliga Ramberget, som är en höjdpunkt i det lågmälda HisingslandsDenna helt avvikande miljö ger associationer till ett
kapets växlingar mellan berg och dal, Här finns rester
”bohuslänskt” fiskeläge som följer bergssilhuetten mot
av den livliga varvsverksamheten på stapelbäddar och i skyn. Den lilla bebyggelsegruppen inramad av älvens
dockor. Men här ligger också hamnbassänger som haft vatten och himlen ger ett tydligt intryck av väl
viktiga funktioner under 1900-talet. Sedan 1980-talet sammanhållen bybildning från sent 1800-tal. De små
har också omvandlingen av varv och hamnar till bostä- trähusens pittoreska karaktär och läge på berget framder och kontor pågått.
träder som uppvuxna ur berget sedan lång tid tillbaka,
ett litet bysamhälle i starkt beroende av havet för sin
När man närmar sig Lindholmen, t.ex. med färjan
Älvsnabben, eller på älvpromenad från Eriksberg i väs- överlevnad.
ter lyser det plötsligt till. Ett litet, brant, trädbevuxet
Berättelsen
(och ofta grönt) berg avtecknar sig mot himlen, tätt
Lindholmens berättelse är unik som ett väl bevarat
bebyggt med små trähus, starkt beroende av havet för
varvssamhälle med torrdocka, bostadskvarter från tre
sin överlevnad. Det är inga villor, utan hus med ett
olika traditioner med stort inslag av självbyggeri, verkflertal lägenheter, konstfullt och hantverksmässigt instäder och ett restaurerat kulturhus. Slottsberget förpassade längs branter och på platåer. Slottsberget ter
medlar den tidiga delen av berättelsen, som innehåller
sig litet svårtillgängligt, men man anar trappor och pasvarvens etableringsfas, den lokala byggnadstraditionen
sager som är genvägar genom området och mot arbetsfrån Bohuslän som överförs till de delvis självbyggda
platser, som den åldriga och bevarade torrdockan på
bostadshusen i stadsskala. Hela bebyggelsen uttrycker
östra sidan.
sammanhållning, närhet till arbetsplats och gemensamGenom sitt vitt synliga och kontrasterande läge vid
ma levnadsvillkor. För alla som vistas i hamnen eller
älven är berget ett landmärke och monument över arbesöker Göteborg är Slottsberget som mjukt och tättbetarstaden Göteborg. I en industristad som Göteborg bebyggt reser sig mot himlen ett verkligt utropstecken:
symboliserar också den bevarade småskaliga bebyggel- så här såg arbetar-Göteborg ut i slutet av 1800-talet!
sen på Slottsberget något annat. Denna unika miljö har Så här började Göteborgs stolta varvshistoria! Så här
satt krafter i rörelse för att rädda den undan rekordåser en mycket viktig del av vår historia ut – och här är
rens expansionistiska krav på storskalig tillväxt.
den intakt!

Sannegårdshamnen, mot Slottsberget

Rumsupplevelser
Slottsbergets profil som ett fiskeläge på berget dominerar helt det närmaste älvrummet. Den rundade kullen med de klättrande husen avtecknar sig mot himlen
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1800-tal i kvarter med gator ned mot hamnplatser och
färjelägen. Dessa syns inte tydligt härifrån men monuNedanför Ramberget radar hela hamn- och sjöfartssta- menten Sjömanstornet och Masthuggskyrkan pejlar in
dens olika områden upp sig på ett klargörande och
stadsdelen tydligt, med Stigbergstorget som höjdpunkt
mäktigt sätt. Närmast ligger hamnbassänger, och i ani riksintresset.
knytning till detta det tydliga varvssamhället LindholDet är ingen slump att Spårvägens rundtursbussar
men, ett av våra kulturhistoriska riksintressen. Slottsstannade till på Ramberget under 1950-talets sjudande
berget reser sig intill en glimt av älven, med den småindustrikonjunktur. Älven skapar ett vidsträckt rum,
skaliga arbetarbebyggelsen inbäddad i lummighet.
som sträcker sig ut mot hamninloppet, skärgården och
Framför Slottsberget breder Skaddebergets trähusVinga fyrplats. Rummet är inramat av berg i söder som
längor ut sig, med Lindholmens gamla folkskola som
Masthuggsberget, Majbergen, Gråberget. På norra siett landmärke. Till höger om skolan syns de massiva
dan breder de utdikade områdena för varv och hamnar
tegelkvarteren, som delvis varit verkstadshallar till
ut sig som en slätt, punkterad av bergshöjder som
Lindholmens varv.
Slottsberget och Sörhallsberget. Rummet är fyllt av anVäster om Slottsberget ligger en grön lunga, Krokläggningar som har med varv och anknuten industri att
ängsparken som varit en Hisingens och varvsarbetarnas göra, en samlad arbetszon som varit motor för staden
folkpark. Eriksbergs bockkran markerar där ytterligare och regionen i många decennier.
ett av de nu nedlagda storvarven. Öster om LindholUtsikten från Ramberget fångar hela hamn- och sjömen har nybebyggelse fyllt upp f.d Lundbyhamnen,
fartsstadens själ. Landskapet, staden och bebyggelsen
men ännu längre östrut breder Götaverksvarvets stora går att läsa i stort som i smått. Masthuggskyrkan, bockområde ut sig. Här finns fortfarande kranar och varvs- kranen och Älvsborgsbron både symboliserar och visar
hallar och landmärket är det stora gula f.d huvudkonpraktiskt arbetarstaden, varvsindustrin och transportertoret för Götaverken – nu återanvänt av en annan lenas stad. Det täta stadslandskapet längs älvens släta,
gendarisk hisingsindustri – Elektriska Svetsaktiebolaget utdikade strandmarker fylls av arbetsliv, alt från verkESAB.
städer och små hantverksfirmor till IT-företag och
Älven och dess dalgång är fylld av verksamheter och forskningscentra. Bostadskvarteren varierar. På ena
bostadskvarter. Från höjden kan man följa dess lopp,
stranden syns det klassiska brukssamhälleslika Lindholfrån staden genom varvsdistrikten ut mot Älvsborgsmen med bostäder tätt inpå varvet. På andra sidan brebron och hamninloppet. Masthuggskyrkans landmärke, der de större distrikten i Masthugget och Majorna ut
placerat så synligt som möjligt av stadsingenjören Lili- sig – från älven, över de plana strandmarkerna och upp
enberg har blivit en symbol för Göteborg – ofta använd längs bergen.
i eget majestät och synlig ända från Vinga. I det här
perspektivet drar kyrkan uppmärksamheten till de två
största och mest kända arbetar- och sjöfolksstadsdelarna, Masthugget och Majorna. Masthugget är till största
delen totalsanerat.
Majorna har däremot stora områden av kulturhistoriskt riksintresse. Här ligger hus från 1700- och

Utsikt från Ramberget
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Appendix

Kulturhistoriska riksintressen i Göteborgs centrala delar kring älven
Dessa officiella värdetexter är utgångspunkter för beskrivning av de kulturhistoriska riksintressen i Göteborg, som Stadsbyggnadskontoret bedömer att Karlatornet påverkar. I dessa miljöer finns ett antal platsers
värde beskrivna i etapp 1. I etapp 2 visas vyer där Karlatornet illustreras i några av dessa miljöer – utvalda i
samråd mellan Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen.

Göteborgs innerstad (O 2:1-5)
Motivering:
Storstadsmiljö, formad av funktionen som "Sveriges
port mot väster" och det för sjöfart, handel och försvar
strategiska läget vid mynningen av Göta älvs vattensystem. Rikets främsta sjöfartsstad samt residens-, domkyrko- och universitetsstad, präglad av tre seklers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på
1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst,
och på stadsbyggandet under 1800- och 1900-talen.
Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika
stadsdelskaraktärer.

Uttryck för riksintresset
1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med
bevarade delar av stadsbefästningarna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan samt
Exercisheden; andra uttryck för fästningsstaden – västerut från centrum mot älvmynningen – är lämningarna
av Älvsborgs slott, det gamla amiralitetsvarvet, Nya
Älvsborgs fästning och flottstationen Nya Varvet.
1600-talets stadsbyggande, med landets främsta exempel på holländskt inspirerad kanalstadsplan, med omgivande befästningsgördel och vallgrav, och den regelbundet planerade förstaden Haga med sin enklare rutnätsplan. Gatunät, tomtstruktur, bevarade och igen-

fyllda hamnkanaler. De solida köpmanshus av tegel
som tillkom efter bränderna vid 1700-talets mitt. Karaktären hos "Hamngatorna" och de trånga bakgatorna,
med huvudsakligen 2-3-våningshus. Utanför den gamla
stadskärnan den trädkantade kanalen Fattighusån och
Gamla Fattighuset av trä – hela miljön utmärkande för
1700-tales nedbrunna Göteborg – samt Gamla Allén
vid Södra Vägen. Dessutom spridda rester av donationsjordarnas landerier.
Det tidiga 1800-talets stadsnydaning med stadsarkitekt Carl W. Carlbergs nyklassicistiska stenstad inom
vallgraven och det bälte av ny bebyggelse och planteringar som uppstod på det nedlagda fästningsområdet
enligt Carlbergs plan 1808. Längs vallgravens insida
kajgator, öppna platser och salutorg samt byggnadskvarter för bostäder och offentliga byggnader. Längs
utsidan parker och gränsboulevarden Nya Allén.
Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden med hamnanläggningar och bebyggelse från skilda tider, som visar
hur kanalernas ursprungligen slutna innerhamnar från
och med 1840-talet ersattes av älvstrandens djuphamn,
och affärslivets utveckling från de gamla patricierhusen
till varuhus och saluhallar. Kajer och sjöfartsanknuten
bebyggelse som f. d. Ostindiska kompaniet och andra
gamla handelshus kring Stora Hamnkanalen, kontor
och magasin för handelsfirmor och rederier mot älven.
Banker och försäkringsbolag vid Hamngatorna samt bostäder för olika sociala skikt. Donationsgrundade
anläggningar som parker, sjukhus, skolor, museer och
bostadsstiftelser.
Det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad med anläggningar, områden och bebyggelse
som visar på ny samfärdselteknik, spridningen av olika
verksamheter och skilda sociala gruppers levnads-

förhållanden. Cityomvandlingen med handelns omoch nybyggnader i storstadsmässig skala, hamnens och
järnvägarnas tullpackhus och stationsmiljöer samt de
plana kanalbroarna av järn. Kommunaltekniska anläggningar som vattentorn och spårvägarna. De stora utvidgningsområdena med planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator av olika bredd och karaktär, bestämda
hushöjder, parker och trädplanteringar. Det mondäna
Vasastaden – Lorensberg – Heden, med breda, trädplanterade huvudgator som Kungsportsavenyn och
Vasagatan, de palatslika "parkkvarteren" och den storstadsmässiga, slutna kvartersbebyggelsen med institutioner insprängda bland hyreshusen. Högre upp i
Vasastaden rester av tjänstemannaföreningens trädgårdsstad. Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i Haga
och Annedal, och traditionella trähus blandade med
stadsmässiga landshövdingehus. 1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden, med de inledande decenniernas terränganpassade, orgelbundna
planmönster, men även fullföljande av rutnätsstaden.
Bostadsbebyggelse för olika samhällsskikt och som uttryck för olika stilepoker, och anläggningar för idrott,
rekreation och nöjesliv. Övre Vasastaden-Lorensberg
med institutionskomplex i parkmiljö och stenstadskvarter med inslag av landshövdingehus. Götaplatsen
med omgivande kulturinstitutioner. Lorensbergs
villastad och Nedre Johannesbergs slutna
hyreshuskvarter. Folkhemmets funktionella
stadsbyggande i Övre Johanneberg med väderstrecksorienterade lamellhus i bergig naturmiljö.
Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssilhuetten
från älven och bergshöjderna runt staden med utblickar mot stadens omgivningar. Den topografiskt och socialt betingade karaktären av många småstäder i storsta31
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den, d. v. s. ett lapptäcke av tydligt åtskilda stadsdelar.
Kanalstadens vattenstråk och kontakten med älven.
Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd, det gula "Göteborgsteglet" med den carlbergska
nyklassicismen följd av medeltidsromantiken vid
1800-talets mitt, den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag av polykromi, landshövdingehusen och deras olika utvecklingsskeden. Gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen av grönska i
stadsbilden. Drag som visar på de livliga kontakterna
med Storbritannien och Europas västra delar.

Majorna - Kungsladugård - Sandarna
(O 2:2)
Motivering
Förstadsområde väster om Göteborgs innerstad med
lång tradition av mångsidig sjöfarts- och industriverksamhet, betingad av stadens uthamn och läget på av
Älvsborgs Kungsladugård upplåten arrendemark. Området speglar sjöfolkets självbyggda ”fiskeläge” framvuxet under 1600–1800-talen, hur det inkorporerades
med Göteborgs stad 1868, reglerades och byggdes ut
som bostadsområde för en större arbetarbefolkning
omkring 1880–1940 jämsides med hamnens expansion.

Uttryck för riksintresset
Kronodomänen med ruinen efter Gamla Älvsborgs
slott och sydost därom Älvsborgs Kungsladugårds
huvudgård med byggnader, trädgård samt tillhörande
marker. Även gamla färdleder till platsen, bevarade i
nutida gatusträckningar: Slottsskogsgatan som utgör
den medeltida förbindelsen med inlandet och Allmänna Vägen från Göteborg, vilka tidigare sammanlöpte i
den nu avsnörda Klippgatan med slutpunkt vid färjeläget, varifrån förbindelse med Hisingen upprätthållits
sedan urminnes tider till 1967.

Uttryck för sjöfart och industri och dess utveckling
genom tiderna. Masthuggskyrkan och Sjöfartsmuseet
som symboler för sjöfararnas Göteborg, parken som
tillhört det nu försvunna Gamla Varvet och ovanför
Svenska Amerikalinjens kaj med byggnader. Rester av
egendomen Gamla Reparebanan med Gathenhjelmska
huset, som visar en karolinsk högreståndsbyggnad av
trä, och dess trädgård samt repslagarbanans norra ända.
Uppåt bergen kyrkogårdar för de tidigare Amiralitetsoch Mariebergsförsamlingarna. I väster hamnplatsen
Klippan med bebyggelse från Ostindiska Kompaniets
och Carnegieska brukens verksamheter med kontor,
magasin, industribyggnader, arbetarbostäder, skola och
kapell.
Kvarvarande delar av den oreglerade träbebyggelsen
i förstaden Majorna, främst vid Allmänna Vägens östra
del - bland annat ett par större gårdsanläggningar för
1800-talets kaptener och redare, Gathenhjelmska Kulturreservatets oansenligare 1700-tals-bebyggelse, rester
av Majbergs- och Stigbergs-”fiskelägena” med terrängklättrande trä- och landshövdingehus. Dessutom vissa
inslag av stenbyggnader, bland annat fabrikörsvilla och
Karl Johanskyrkan, invigd 1826 samt svårtillgängliga
bergknallar och annan oexploaterad mark.
Det regelbundna planmönstret enligt 1878 års plan
med den nya huvudleden Karl Johansgatan och slutna
kvarter med unik landshövdingehusmiljö från alla stilepoker (omkring 1880-1940) samt enstaka högre stenhus. Allmänna byggnader som Karl Johansskolan och
andra skolbyggnader. Karl Johans torg med två landshövdingehuskvarter uppförda av Robert Dicksons stiftelse och Bostads AB Nutiden. Stadsdelen Kungsladugård med Göteborgs största landshövdingehusområde,
enligt en plan från 1916, med storgårdskvarter, enhetlig bebyggelsekaraktär inom respektive grupp och i
huvudsak 20-talsklassicistisk arkitektur med övergång
mot funktionalism.

Det växlingsrika gatu- och platssystemet. Egnahemsoch koloniområden. Kvartersanläggningar av rederioch spårvägsbostäder samt HSB. Broströmska Stiftelsens ensamma tegelpalats i den omgivande herrgårdsinspirerade träarkitekturen. Älvsborgsgatans monumentala boulevard med spårvägsallé i mitten, från Karl Johansgatan söderut med spegeldammen och Kungsladugårdsskolans tegelborg som fond, som arbetargöteborgs
motsvarighet till den borgerliga Avenyn.
Stadsdelen Sandarnas funktionalistiska bostadsområde för arbetarfamiljer, med terränganpassade putsade
lamellhus och punkthus av sten enligt en plan från
1936. Övergångsformer av landshövdingehus i lamellsystem jämte den renodlat funktionalistiska
Sannaskolan.

Lindholmen (O 2:3)
Motivering
Bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv,
som visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden under
1800-talets senare del, med självbyggeri i de bohuslänska fiskelägenas tradition men också bebyggelse efter
mer planmässig stadskaraktär.

Uttryck för riksintresset
Torrdockan mot älven – insprängd 1875, senare utvidgad – och andra lämningar av varvsmiljön. Slottsbergets
bebyggelse som visar hur de inflyttade varvsarbetarna i
sitt anvisade bostadsområde tagit med sig byggnadsskicket i de bohuslänska kustsamhällena, men också
mer planmässigt på bergets någorlunda jämna hjässa.
Den lägre inlandsplatån med större, avlånga kvarter
och ett strikt radsystem av fritt liggande trähus i 2–3
våningar av olika varianter (o.1885-90), blandade med
landshövdingehus (o.1900–20). Planmönstret och bebyggelsens karaktär, De verandaliknande förstugorna
mot gården och staketinhägnade planteringar mot gatan. Aftonstjärnan, arbetarnas eget Folkets Hus från
1902.
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