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Järn våg som rå dets fram tid – en
del av ut veck lings pro gram met
för Nor ra Mas thug get
I pro gram met för Nor ra Mas thug get ut tryck er
stads byg gnad skon to ret am bi tio nen att ut veck la
en stads del med en bland ning av stad spuls och lo-
kalt liv, med när het till vatt net. Må let är att på
sikt ut veck la om rå det till ett in ner stads om rå de av
blandad karaktär. .

De talj pla ne ar be tet för Järn våg som rå det
genom sy ras av sam ma am bi tion och det ta kul tur-
mi ljö un der lag är en vik tig de lu tred ning. I under-
la get be skri ver vi vik ti ga kul tur mi ljö vär den att ta
vara på och utgå från. I vår me tod har kul tur mi l-
jö un der la get två huvuddelar:

Den för sta de len är den his to ris ka stads mi ljöa-
na ly sen – där vi går ige nom om rå dets oli ka års-
ring ar av be byg gel se och för änd ring. Vi sö ker ef-
ter his to ris ka kom mu ni ka tö rer och ef ter spår att
ta fasta på och förvalta.

Den and ra de len är den upp le vel se ba se ra de ka-
rak te ri se ring en Den byg ger på en hel het sup ple-
vel se av vis tel se och rö rel se i den samman sat ta
kul tur mi ljön, längs stråk, på av grän sa de plat ser
och  från utsiktspunkter.

Järn våg som rå det är ett om rå de som till sto ra
de lar är av ri vet och om vand lat till tra fik le der och
par ke rings y tor. Vi har där för valt att sa mord na
fyra oli ka in falls vinklar på området:

To ta lup ple vel sen av om rå det. Upp le vel sen är i
huvud sak ett tra sigt och stö kigt om rå de, med ka-
rak te ris tiskt läge in till vatt net och med ett få tal
be va rade byggnader.

Le van de och mångs i di ga om giv ning ar. Om rå-
det av grän sas runt om av om rå den av en helt an-
nan ka rak tär: den täta blands ta den i Lång ga te om-
rå det och det liv li ga kul tur cen tret kring Järn tor-
get. För sta Lång ga tan har en sär skild roll som
samman bin dan de mel lan Järn våg som rå det och de
andra kvarteren.

Fak tis ka spår av his to ria i om rå det. Inom om-
rå det kan man, bor tom stö kig he ten, se spår av
his to ri en. Det gäl ler sär skilt sko lor, kon tor och
hamn byg gna der från funk tio na lis mens tid, men
ock så en sta ka res ter av en smås ka li ga re
hamnbebyggelse..

Da gens kul tur ka rak tär att ta fas ta på. På
grund av om rå dets cen tra la läge och ka rak tär har
en del kul tu rellt in tres san ta verk sam he ter sla git
rot här, och längs För sta Lång ga tan. Som ex em pel
kan näm nas den upp skat ta de mark na den Kom-
mer sen och Te a ter Trix ter.



Samman fatt ning
Syf tet med kul tur mi ljö un der la get är att brett be ly sa
de kul tur mi ljö vär den som finns att ta vara på och utgå
från i de talj pla ne om rå det. Ar be tet har ut förts av Me-
li ca ge nom be byg gel se an ti kva rie Ewa ma rie Her klint
och ar ki tekt Ei nar Hans son. An sva rig för rap por tens
layout är Ste fan By dén.

Om rå dets ka rak tär och kri tis ka punk ter för
kul tur mi ljön
Järn våg som rå dets långa his to ria av speg lar sig i fyra de-
lar med oli ka ka rak tär som möts kring Järn tor get.
Mas thugg ska jen har trans port- och lo gis tik funk tio ner,
till sto ra de lar av ri vet. Järn torg som rå det är en knut-
punkt och kul tur cen trum med re gio nal be ty del se.
Lång ga te om rå det har en ut präg lad kvar ters be byg gel se
av blan dad ka rak tär. För sta Lång ga tan är en stor stads-
a ve ny som kopp lar sam man alla tre om rå de na.

De kri tis ka punk ter na för kul tur mi ljön byg ger
där för på fyra oli ka in falls vinklar på om rå det:
To ta lup ple vel sen av om rå det – öp pet, av ri vet, med

be grän sad be byg gel se.
Le van de och mångs i di ga om giv ning ar – som Lång ga-

te om rå det och Järn tor gets kul tur cen tum
Fak tis ka spår av his to ria i om rå det – främst sko lor,

kon tor och hamn byg gna der från funk tio na lis mens
tid

Da gens kul tur ka rak tär att ta fas ta på. På grund av
om rå dets cen tra la läge och ka rak tär har en del kul-
tu rellt in tres san ta verk sam he ter sla git rot här.

Des sa kri tis ka punk ter vill vi be to na:
• Den när va ran de ham nens öp pen het
• Gång stråk ge nom kon tra strikt stads rum
• Ett liv ligt och mång si digt of fent ligt rum
• Den blan da de kvar ters sta dens ka rak tär och

ut tryck
• Stolt fun ki sar ki tek tur
• Ti di ga re his to ris ka skikt – Järn vå gen
• Plats för sju dan de gräs rotskul tu rer
• Fö rut sätt ning ar för att be hål la en blan dad

stads kul tur

His to risk stads bild sö ver sikt
Det finns få plat ser i Gö te borg där så många his to ris-
ka kul tur ske den finns lag ra de på var an dra – med så
många oli ka ak tö rer. Vi sö ker ef ter his to ris ka kom mu-
ni ka tö rer och ef ter spår att ta fas ta på och för val ta
och  de lar upp his to ri en i sex ske den:

Fäst nings sta den 1620–1800, när Mas thug get var
en vik tig del av ar be tets för stä der i väs ter

Sta dens om stöp ning ef ter vall ra se ring en 1800–
1840, när Mas thug get knyts när ma re sta den och för-
sta dens verk sam he ter ut veck las

Hamn- och in du stris ta den 1840–1870. Un der
den na tid ut veck las ham nen och den sto ra ut vidg-
nings pla nen 1866 ger Mas thug get sin ka rak tär av
kvar ters stad i sten

Sten stad, spår vägs stad, mo dern stor hamn 1870–
1930. Den mo der na ham nens ut veck ling med ka jer,
kra nar och järn vägs spår, med ba kom lig gan de upp lag
gav ka rak tär åt om rå det, sam ti digt som sten sta den
kring Lång ga tor na tät na de och Järn tor get ut veck la des
till han dels- kul tur- och de mok ra ti cen trum.

Struk tu r om vand ling i stor ska la 1930–1960.
Ham nens stor ska li ga verk sam het är på sin höjd punkt
och  präg lar älv rum met. Funk tio na lis mens idé er slår
ige nom och mar ke ras med sto ra skol- och kon tors byg-
g na der, fryshus och det mo der na Fol kets Hus.

Bil sta den och sa ne ring ar na 1960–2010. Från
1960-ta let tar de bil bur na trans por ter na en hu vud roll
i stads struk tur och stads byg gan de. Ste na-ter mi na len
och genom fart sle den i ham nen präg lar om rå det, lik-
som in sla gen av sa ne ra de kvar ter för bo stä der och
kon tor. Järn tor gets cen tra la roll stärks.

Upp le vel se ba se rad ka rak tä ri se ring
Ar be tet med stads för ny el se utgår från plat sen. Den na
upp le vel se ba se ra de ka rak tä ri se ring byg ger på en hel-
het sup ple vel se av vis tel se och rö rel se i den samman-
sat ta kul tur mi ljön, längs stråk, på av grän sa de plat ser
och  från ut sikts punk ter.  I in led ning en fång ar vi upp-
le vel sen av en tät sten stad, kopp lad till det sto ra öpp-
na rum met vid äl ven. Vi fö ljer strå ken ge nom om rå-
det: huvud strå ken lika väl som de ka rak tä ris tis ka lo-
ka la strå ken som rik tas mot ham nen.

Vi går ige nom oli ka plat ser; de etable ra de tor gen,
och fram för allt de oli ka mel lan rum som ska pats ge-
nom ham nka rak tä ren och den mo der na ut veck ling en.
Vi be trak tar ock så om rå det från de många ut sikts-
punk ter som finns i när he ten.

Te ma tisk ka rak tä ri se ring
En plat sa na lys be ly ser om rå dets be ty del se som plats
för en rad smås ka li ga verk sam he ter som ger grund för
ett håll bart och at trak tivt stads liv. En nog grann be-
skriv ning av kvar ter, bygg na der och ar ki tek to nis ka
drag i om rå det norr om För sta Lång ga tan.

Bak grund
Stads byg gnad skon to ret har på bör jat ett de talj pla ne ar-
be te för ut veck ling av Järn våg som rå det i Mas thug get
och fö re lig gan de kul tur mi ljö un der lag ut gör en vik tig
del i ar be tet med den na plan. Pla nen byg ger på ett
pro gram för de talj pla ner för Nor ra Mas thug get som
syf tar till att ska pa en le van de blands tad mel lan Ro-
sen lund ska na len och Stig berg sli den, från För sta Lång-
ga tan till Mas thugg ska jen. Pla nen syf tar till att ge
möj lig het för Lin né gats strå ket att nå ned till äl ven,
och att om vand la det se dan många år del vis av riv na
om rå det norr om För sta Lång ga tan till en le van de
blands tad. För att be ly sa ut veck lings möj lig he ter na har
ock så pa ral lel la upp drag ut förts. Fyra ar ki tekt kon tor
har ar be tat med för slag på hur stads de len Mas thugg s-
ka jen runt För sta Lång ga tan ska ges tal tas. Man har be-
slu tat att fort sät ta att ar be ta med team Ka no zi/ÅF.
Se dan pro gram met gjor des har ock så ställts i ut sikt
att Ste na skall flyt ta sin Dan mark ster mi nal. Det ta
kul tur mi ljö un der lag är kopp lat till fle ra frå gor av pro-
gram ka rak tär- Där för tar vi upp över gri pan de kul tur-
mi ljö frå gor av platska rak tär lika väl som ka rak tärs fyll-
da stads rum och vä sent li ga de tal jer.

Syf te
Syf tet med kul tur mi ljö un der la get är att brett be ly sa
de kul tur his to ris ka vär den som finns i den sam la de
stads- och kul tur mi ljön i kvar te ren av grän sa de av
 Rosenlundskanalen, Mas thugg ska jen, Mas thugg stor-
get, För sta Lång ga tans sö dra sida och Järn tor get. Ut-
red ning en hand lar om ett om rå de som är cen tralt för
ut veck ling en av hela Gö te borgs in ner stad. Mas thug-
get har va rit ett in du stri- och ham nom rå de ända se-
dan 1600-ta let och byggts ut med blan da de kvar ter
med många bo stä der. Stads par ti et som hel het, och
sär skilt Järn torg skvar te ren, har ända se dan 1600-ta let
bi be hål lit sin sto ra be ty del se som ar bets om rå de, kul-
tur cen trum och mö tes plats i en tät och blan dad stads-
mi ljö. Om rå det om fat tar och grän sar till de lar som är
av kul tur his to riskt riks in tres se: längs Ro sen lund ska na-
len, i Haga och mel lan Lin né ga tan och Nord hems ga-
tan. Om rå det lig ger ock så cen tralt och tyd ligt ex po-
ne rat i Cen tra la Älv sta den, det om rå de som en ligt ett
vi sio närt upp drag skall yt ter li ga re för tä ta och kny ta
sam man cen tra la Gö te borg på ömse si dor av äl ven.

Me tod
De kul tur his to riskt in tres san ta mil jö er na är av stort
in tres se i da gens fö rän drings in rik ta de tid, främst av
två skäl. Dels ger de his to risk kun skap, för med lar
kul tur his to ris ka samman hang och för stå el se för his to-
ris ka ske en den på plat sen. Dels ger be va rade mil jö er
möj lig he ter att ska pa in tres san ta och fina fö rut sätt-
ning ar för kom man de stads funk tio ner, inte minst
där man ön skar bland stads ka rak tär. Ge nom gå en de i
de oli ka ar bets mo men ten – från hel hets bil der till
 detalj studie – an vän der vi be grep pet och verk ty get
his to ris ka kom mu ni ka tö rer. De ut gör läm ning ar och
spår i oli ka ska la – de tal jer, bygg na der, stads rum och
plan mön ster. Be grep pet har vi sat sig vara frukt bart
för att fånga om rå dets vik ti ga kul tu ra spek ter in för
stads för ny el sen. De oli ka kom mu ni ka tö rer na för med-
lar till sam mans en hel hetskänsla av his to ria och kon ti-
nui tet. De oli ka av snitten i kul tur mi ljö un der la get av-
slu tas med en samman fatt ning: Att ta fas ta på – spår
att för val ta. Att för val ta spå ren och de ras bud skap är
en upp gift för fram ti den.

Ti di ga re kul tur his to ris ka
kart lägg ning ar
Mas thug gets ti di ga hamn- och ma nu fak tu ran lägg ning-
ar har del vis kart lagts i ar ke o lo gis ka un der sök ning ar.

I Gö te borgs stads be va ran dep rog ram tas fle ra om-
rå den upp som lig ger i el ler i nära an knyt ning till Järn-
vå ge nom rå det. Det gäl ler hela Järn torgs- och Lång ga-
te om rå det inkl kon tors hu sen norr om För sta Lång ga-
tan, hela om rå det kring Ro sen lund ska na len in klu si ve
hela Pus ter vik. För Pus ter vik som rå det har SBK ta git
fram en kul tur mi ljö- och stads bild sa na lys.

Stads byg gnad skon to ret har gjort en ka rak tä ri se ring
av Lång ga te om rå det som tyd ligt pe kar på hur vik tig
blands ta dens lång sam ma ut veck lings pro cess är för en
mång si digt at trak tiv stads mi ljö. Den är di rekt till ämp-
bar på ut veck ling en av Lång ga te om rå det med För sta
Lång ga tan och Mas thugg stor get.

För Kom mer sen har stads mu se et ta git fram ett
kul tu ra na ly tiskt pla ne rings un der lag som ut går från
ett platska rak tä ri se ring av om rå det med dess smås ka-
li ga verk sam he ter.

Des sa under lag har vi an vänt i ar be tet med det ak-
tu el la kul tur mi ljö un der la get.

3

Järnvågen – kulturmiljöunderlag



Järn våg som rå det i sta den
Själ va nam net Järn vå gen syf tar på den järn han te ring
som be drevs i om rå det un der 1800-ta let. Järn vå gen
gav Järn tor get sitt of fi ci el la namn. Järn vå gen har inte
bru kats som plats namn, men upp märk sam mats på se-
na re år ge nom do pet av en ny buss håll plats nära den
for na Järn vå gen.

Järn våg som rå dets långa his to ria av speg lar sig i fyra
de lar med oli ka ka rak tär som möts kring Järn tor get.

Mas thugg ska jen – med allt mer av trans port och
lo gis tik funk tio ner

Järn torg som rå det – knut punkt och kul tur cen trum
med re gio nal be ty del se

Lång ga te om rå det med en ut präg lad kvar ters be-
byg gel se av blan dad ka rak tär

För sta Lång ga tan är en stor stads a ve ny som kopp-
lar sam man alla tre om rå de na.

Nor ra Mas thug get och Järn torg skvar te ren är ett gott
ex em pel på blands tad, där min dre verk sam he ter blan-
das med bo stä der och be byg gel sen här rör från oli ka
ti der. Hela om rå det från Järn tor get (och Järn vå gen)
till Mas thugg stor get, över För sta Lång ga tan in i Lång-
ga te om rå det har av ål der och tra di tion va rit en liv full
stads del ut veck lad i nära sam spel med ham nens verk-
sam het. Här har den gö te borg ska ar be tar kul tu ren och
den fol kli ga kul tu ren sina röt ter -en mot pol till Gö ta-
plat sens fin kul tur. Med sin sto ra be ty del se i Gö te-
borgs ut veck ling bär om rå det spår av så väl in du stri-
och trans por tutveck ling som av en rad cen trum funk-
tio ner för han del, nä ring ar och kul tur och po li tisk
verk sam het. Mas thug get upp fyl ler stads his to ri kern
Jane Ja cobs etable ra de huvud kri te ri er på en trygg och
väl kom nan de stads del med sto ra ur ba na kvaliteter:

Blan da de funk tio ner  - Kor ta kvar ter  - Hus av
blan da de åldrar, skick och hy res ni vå er.

I det sto ra av riv na tra fi kom rå det finns en sta ka sto ra
fun kis byg gna der kvar, och någ ra min dre hus, ock så
des sa in pas sa de i en ti di ga re kvar ters struk tur. Des sa
kan växa sam man och kny tas ihop med de om gi van de
stads de lar na, och då kom mer lär do mar från de kon ti-
nu er ligt ut veck la de om rå de na kring Lång ga tor na och
Järn tor get väl till pass.

Kri tis ka punk ter för kul tur mi ljön i
Järn våg som rå det
Den när va ran de ham nens öp pen het
Om rå det kring Järn tor get är cen tralt och liv ligt, en in-
ten siv stor stads mi ljö. Men tack vare när he ten till
ham nen och älv rum met finns en luf tig het och frisk-
het över om rå det, som under stry ker plat sens när het
mot väs ter, och sjö far ten. Järn vågs ga tans och Järn-
torgs ga tans bre da stads rum ger sikt lin jer och lju s-
insläpp.

Gång av stånd ge nom kon tra strikt stads rum
Ge nom ka jens samman bin dan de spår och ka jer har
av stån det mel lan cen trum och Järn vå gen-om rå det va-
rit kort. Det har va rit funk tio nellt be ting at, men har
ock så bi dra git till en god inte gra tion mel lan kvar te ren
kring Kungs ga tan / Skepps bron och Järn tor get / För-
sta Lång ga tan / Lång ga te om rå det. Des sa nära gång av-
stånd är myck et vik ti ga att be va ra och åter ska pa.

Ett liv ligt och mång si digt of fent ligt rum
Järn tor get är se dan ål der och än mer idag ett cen trum
för han del, mö ten, kul tu rup ple vel ser och po li tisk ak-
ti vi tet, en ”alla mö tens plats”. Des sa ak ti vi te ter har
spritt sig längs ga tor och plat ser in i de nä ra lig gan de
kvar te ren, bl.a. i Järn våg som rå det och ger om rå det en
liv lig och om väx lan de ka rak tär som ock så ger plats för
oli ka slags gräs rotskul tur

Den blan da de kvar ters sta dens ka rak tär och
ut tryck
Mas thug get, även kring För sta Lång ga tan och Järn tor-
get, är en väl be va rad sten stad av kul tur his to riskt in-
tres se. Här är hus höj der na varierande med ka rak tä ris-
tiskt ta klands kap. Be va rade äld re verk stads- och in du-
stri byg gna der är mi ljös ka pan de ele ment med högt
kul tur his to riskt vär de. Den blan da de an vänd ning en av
hu sen med ak ti va ga tu plan i bygg na der na gyn nar en
liv full stads mi ljö. Den lång sam ma ut byg gna den av
stads de len har lett till en va ri a tion i byg gnad sål der
och stil.

Stolt fun ki sar ki tek tur
Un der 1940-ta let stod var ham nens och in du strins
verk sam het myck et in ten siv. I det cen tralt be läg na
ham nkvar te ret etable ra des vik ti ga funk tio ner i stol ta
funk tio na lis tis ka bygg na der. Det gäl ler yr kess ko la or na
vid Järn tor get, spe di tions fir man Elof Hans sons
huvud kon tor och det mo der na kyl hu set vid An dré e-

ga tan. Även Fol kets Hus hör till mo der nis mens höjd-
punk ter i Mas thugg som rå det.

Ti di ga re his to ris ka skikt - Järn vå gen
Det his to ris ka ar vet från ham nen har satt en sär skild
so ci al prä gel på om rå det, lä get i sta den. Ham nens ka-
rak tär, upp lag och ytor, liv lig tra fik, stök, fli kig he ten
med ut skju tan de bryg gor och pi rer från
1600–1800-ta len. Ba zaar känslan med gyt trig ka rak tär
från 1800-ta lets slut fram till 1980 då om rå det är tätt
be byggt med skjul lik nan de bygg na der, över bygg da
mil jö er.

Plats för sju dan de gräs rotskul tu rer
I Nor ra Mas thug get har länge idé bur na or ga ni sa tio ner
och ak tö rer satt sin prä gel på om rå det och vi sat vik-
ten av ci vil sam häl le li ga ak tö rer och med bor ga reng a ge-
mang. Artskil da verk sam he ter har sett oli ka sätt att
bru ka plat sen och se möj li ga po ten ti el la sam ar be ten –
allt ifrån se cond hand-för sälj ning till Jo han nes kyr kan
och kul tur verk sam he ter.   Kom mer sen är en po pu lär
lop mar knad som gett rum åt graf fi ti kon sten. Al ter na-
ti ve ko no mi er na som drar nyt ta av var an dra, Eb bes
hör na, Stads mis sio nen, Jo han nes kyr kan. Det ruf fi ga
och råa till ta lar ofta kre a ti va verk sam he ter som Te a-
ter Trix ter. In du stri byg gna der har bl.a. åte ran vänts
som konst sko lor.

Fö rut sätt ning ar för att be hål la en blan dad
stads kul tur
In tres set för om rå den som det ta, med kre a ti va och
so ci a la flö den inom oput sa de och lite råa men nog så
char mi ga stads rum, lig ger i ti den, inte bara na tio nellt
utan även inter na tio nellt. Des sa stad skva li te ter står
högt i kurs idag, när många om rå den har bli vit en sar-
ta de ge nom stor ska lig om vand ling och höga hy res ni vå-
er som ut eslu ter många bo en de och verk sam he ter. I
för ny el sen och kom plet te ring en av Järn våg som rå det
som hel het finns möj lig he ter att ta dem till va ra. Det
är vik tigt att se till de vins ter som det ta om rå de ge ne-
re rar i form av kul tur, fö re ta gan de och so ci al håll bar-
het i det långa lop pet. An nars ris ke rar vi att för gö ra
den ka rak tär vi vil le om fam na i för sta taget.
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His to risk stads mi ljöa na lys

Sam ver kan de his to ris ka
stads byg gnads mön ster
Sta den och Mas thug get 1620–2010 -
Över sikt med struk tur

Pa limp ses ten som bild – den om- och översk riv na
sta den
Det finns få plat ser i Gö te borgs cen tra la de lar där så
många his to ris ka kul tur ske den finns lag ra de på var an-
dra som i Mas thug get och Järn torg som rå det. Här kan
man an vän da det me del ti da be grep pet pa limp sest.
Det an vän des om en hands krift där man på sam ma
per ga ment sud dar och skri ver nytt, och där den
under lig gan de tex ten inte för svin ner helt. Det är
svårt att tän ka sig en svensk stads mi ljö som är mer
”översk ri ven” än Mas thug get och gräns zo nen till cen-
tra la Gö te borg. Om rå det var vik tigt re dan vid sta dens
grund läg gning, ett ham nom rå de med cen tral plats i
sta dens nä ring ar, på grän sen mel lan en strikt pla ne rad
in ner stad och fri a re pla ne ra de för stä der. Som ett så-
dant om rå de var det stän digt i cen trum Sta dens om-
stöp ning vid ra se ring en av val lar na på 1800-ta let ska-
pa de nya samman hang i sta den och nya pla ner la des
ut i rut nät – sam ti digt som ham nen ut veck la des ef ter
egna be hov. Den tek nis ka ut veck ling en gav nya möj-
lig he ter – med järn väg, spår väg och mo der na kon-
struk tio ner. Ar be tar rö rel sen och den fol kli ga kul tu ren
sat te en so ci al prä gel på om rå det. Och ef ter and ra
världs kri get var bo stads po li ti ken och bi lis men om ges-
tal tan de kraf ter – me dan in tres set för och be ho vet av
be va rade kul tur mi ljö er ock så väx te sig starkt.

Sta dens ut veck lings dy na mik mel lan land skap,
nä ring ar och stads i dé er
Mas thug get och Järn tor get de lar sam ma stra te gis ka
läge som Gö te borg när det grun da des på 1600-ta let;
vid se gel bart vat ten, där dal gång ar och han dels vä gar
möts. Om rå det har be hål lit sin cen tra la po si tion. Re-
dan från bör jan var det stads pla ne rat: med bes fäst-
ning ar och för sta den Haga. Vä gar na väs te rut ge nom
Mas thug get hade en fri för stads ka rak tär, Vi äl ven
bygg des mas tham nar och snick e ri er, i ber gen väx te
sjö fol kets låga trä be byg gel se och längs de liv li ga Bre da
och Sma la vä gen väs te rut fanns hand la re och kro gar.
Från 1820-ta let bör ja de man ord na upp och stads pla-
ne ra Mas thug get med rut nätskvar ter som se na re på
1800-ta let fyll des med sten hus av varierande an vänd-
ning och sta tus. Lin né ga tan blev en fin ave ny mel lan
ar be tark var te ren. Sta den väx te och 1879 in vig des

häst spår vä gen – som gick ge nom huvud ga tan And ra
Lång ga tan. Först med elspår vä gen 1902 kom vag nar na
upp för Stig berg sli den och vid a re till Klippan.

Den mo der na ham nens ka jer bygg des ut i mit ten av
1800-ta let och nåd de Mas thug get i bör jan av 1900-ta-
let, snart ock så med järn väg. Från mit ten av 1900-ta-
let sked de sto ra om struk tu re ring ar som ned läg gning
av in ner ham nar na och en stor mo tor led ge nom gam la
Mas thamn som rå det. To tal sa ne ring ar sked de på
1970-ta let av hela gam la Mas thuggs ber get och kvar-
ter svis vid Mas thugg stor get. I sam band med de nya
vi sio ner na om Älv sta den har Gö ta tun neln och om-
struk tu re ring av Stena-området öppnat för nya
möjligheter att nå älven.

Tre ka rak tärs ful la dis trikt i nära sam spel

Tul len – Järn tor get – Pus ter vik
Plat sen ut an för stads tul len, mel lan in ner stad och för-
stä der, mel lan city opch ar be tar stads de lar na har i alla
ti der va rit alla mö tens plats – för stat lig kon troll i
stad stull och järn våg, för han del allt från lin do me-
möbler till spe ci al böck er, för kul tu rup ple vel ser från
Bi er hal le till Gö te borg Film Fes ti val, för po li tik från
Au gust Palm till HBTQ. Bygg na der har till kom mit, ri-
vits el ler om de fi ni e rats. Ström mar na av män ni skor
har all tid ka na li se rats över tor get.

Mas tham nar –
Mas t hugg ska jen – För sta Lång ga tan
Mas thug get var från all ra för sta bör jan ett rent ar bets-
om rå de. Med allt mo der na re tek nik över spår kra nar
och järn väg till lång tra da re och ka ta ma ran fär jor. Runt
om väx te det upp bräd går dar, la ger lo ka ler och
fryshus.

För sta Lång ga tan fick efter hand allt fler han dels hus
och re de ri kon tor – en ham nens Aveny.

Lång ga te om rå det – Lin né ga tan
Sten hu sut byg gna den i Mas thug get som all tid va rit en
flö des- och han dels nod, där bo stä der och bu ti ker
blan da des med verk stä der och smås ka li ga in du stri er.
Här fanns bor ger ligt folk, ut länd ska sjö män och pas se-
ran de Ma jor na bor. Så små ning om upp stod här en
cen tral plats för den fol kli ga kul tu ren, som en mot pol
till Gö ta plat sens fin kul tur. Det är en liv full stads del
ut veck lad i nära sam spel med ham nens verk sam het
och den fol kli ga gö te borg ska ar be tar kul tu ren kring
Järn tor get. Dess ska la är stads mäs sig men ändå in tim
och lo kal, ett sätt på vil ket sta den Gö te borg ofta be-
skrivs.

I ett stads rut nät inom en yta på min dre än en kva-
drat ki lo me ter möts och sam ver kar des sa tre om rå den
i en ge men sam blands tad av ovan lig dynamik.

Sex huvud ske den
Fäst nings sta den 1620–1800
Den be fäs ta sta den med mas tham nar och hant ver ka re
ut an för mu rar na. Ra se ring en av be fäst ning ar na öpp nar
sta dens samman hang och ökar nä rings fri he ten. Nya
ga tor byggs och Madst hug get bör jar stads pla ne ras.

Om stöp ning efter vallraserinen 1800–1840
Ham nom rå dets och Mas thug gets roll stärks och
 Mast hugget får sin för sta stad splan. Al lén an läggs.

Hamn- och in du stris ta den 1840–1870
Den mo der na ham nen byggs ut med ka jer och järn-
våg. Gö te borg in du stri a li se ras. Mas thug get blir hamn-
verk stads- och la ge rom rå de. Järn tor get an läggs och
blir mar knad storg och nö je scen trum. Sta dens ut vidg-
nings plan från 1866 gör Lång ga tor na till tät kvar ters-
stad.

Sten stad spår vägs stad Mo dern stor hamn
1870–1930
In du stri- och hamn sta den mo to ri se ras med ång drift
och järn vägs spår. Mas thugg ska jen an läggs med ång-
båts hamn för bl.a. emig ran ter na. Stör re spe di tions fir-
mor och la ger. Spår vä gen byggs ut. Nö jesk var te ren
väx er. Sten sta den blir tät. Kon tors hus och Fri lag ret
byggs.

Struk tu rom vand ling i stor ska la 1930–1960
Pla ne ring för en funk tion supp de lad stad. Mas thugg-
ska jen mo der ni se ras med kra nar och järn vägs spår.
Ham nens och var vens in ten si va verk sam het präg lar
fram för allt vä stra Gö te borg. Sa ne ring ar runt Järn tor-
get - Fol kets Hus byggs och fle ra sto ra kon tors hus.

Bil sta den och sa ne ring ar na 1960–2010
Ham nen flyt tar långt väs te rut. Mo tor le der, Gö ta le-
den, do mi ne rar ka jom rå de na. Ste na ter mi na len etable-
ras och byggs ut. Riv ning ar/ny byg gen i Mas thug get.
Fle ra nya kon torsk var ter. Järn torg som byg gnad Gö ta-
tun neln.
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Fäst nings sta den  1620–1800

Det om rå de som idag är stads de len Mas thug get in gick
i sta dens ur sprung li ga ägor, den så kal la de do na tions-
jor den. Stran dom rå det om fat ta de re dan på 1600-ta-
let vik ti ga verk sam he ter som hade an knyt ning till
 älven. Nam net fick stads de len ef ter mas tham nar na,
vil ka ti di ga re låg längs älv stran den. De lar av mar ken
ar ren de ra des ut till per so ner som drev han del med trä
och till ver ka de mas ter. Om rå det an vän des även till
båt byg ge ri, ett ”tjä ru hof” låg längst ut mot väs ter.
 Utanför i äl ven låg sän kver ket, som var en höj- el ler
sänk bar bom el ler lik nan de i vatt net, av sedd att hin-
dra fi ent li ga far tyg att ta sig in. Här fanns ock så bar-
last ka jen, där far tyg kun de dum pa an vänd bar last.
 Anledningen till att des sa verk sam he ter etable ra de sig
ut an för sta dens por tar var dels för att vara obe ro en de
av stads por tens öp pet ti der, dels för att sta dens reg le-
ran de stad gar inte om fat ta de för stä der na vil ket möj-
lig gjor de en fri a re be byg gel se.

In nan för ”ham nen” låg dels lan de ri er med träd går-
dar, dels be byg gel se längs Sma la Vä gen och Bre da
 Vägen fram till Stig berg sli den. Bre da vä gen var som
sig bör den vik ti gas te med många kro gar och följ de
del vis da gens And ra och Fjär de Lång ga tan. Den Sma la
vä gen följ de sna ra re För sta Lång ga tans läge, när mast

mas tham nar na. I slu tet av 1700-ta let blev be byg gel-
sen tä ta re. Mas thugg stor get etable ra des och här fanns
ti digt bl.a. apo tek. I ös ter dis po ne ra de den för mög na
fa mil jen Ami ja ett stort om rå de med en på kos tad
träd gårds an läg gning. Här etable ra des 1773  nöjes-
etablissementet ”Wauxhall” som låg vid nuvarande
Järntorgets västra sida.

Järn tor gets his to ria bör jar med Gö te borgs. Karls
port bygg des där bas tio nen Ca ro lus Rex fort fa ran de
står som vårt mäk ti gas te 1600-tals min ne. Por ten var
myck et vik tig efter som den kopp la de sam man stads-
kär nan med för stä der na kring hamn, skepps byg ge och
järn han te ring. Haga, Mas thug get och Ma jor na fanns
re dan på 1600-ta let. Järn tor get kal la des Mas thugg s-
tul len – ef ter tull hu set vid Al lén, där stads tul len togs
upp. Nam net lev de kvar i ”Tul lens svar ta krog”, där
Dan An ders son satt och skrev. 1785 flyt ta des Järn vå-
gen till Pus ter vik från Brunn spar ken. Vid Järn vå gen
skul le allt järn kon trol le ras in nan ex port kon trol len –
un der öve rin se en de av så väl sta ten som sta den. Det
tunga ar be tet ut för des av järn bä ra re som är ihåg kom-
na med en skulp tur på Järn tor get.

Att ta fas ta på – spår att för val ta.
Kon tak ten med den gam la fäst nings sta den –

Ca ro lus Rex' mu rar
Gam la ut farts vä gen Kungs ga tan – Tul len (Järn tor-

get) – Lands vägs ga tan resp And ra Lång ga tans
Ha gas kvar ters mön ster

In tres san ta ga tu namn som Mas thamns ga tan, Sän-
kverks ga tan och Bar last plat sen be rät tar om den na tid.

Ske dets sam la de bi drag till en le van de
bland stads mi ljö med his to risk fö rankring
Stads byg gnads mön stret som grund la des på 1600-ta let
har gett grun den till da gens liv li ga kvar ter med blan-
da de verk sam he ter: ut far ten via Carl spor ten dels ge-
nom Haga, dels ge nom det liv ak ti ga Mas thug get
grund la des re dan på 1600-ta let lik som etable ring en
av mas tham nar och and ra hamn verk sam he ter
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Gö te borg 1790

Dju pe dal sån sling rar sig fram som en gräns mel lan Mas thug get och Haga. Ut med äl ven finns bryg gor och in häg na de om rå den i
vatt net för för va ring av trä vir ke. Vid nu va ran de Mas thugg stor get gör Sma la vä gen en böj sö de rut för där lig ger en öp pen kaj plats
utan in häg nad. De små trä hu sen lig ger i an slut ning till Sma la vä gen, men vid just nu va ran de Mas thugg stor get finns en mer om fat-
tan de trä be byg gel se och här finns ock så vä gar över till Stig ber gen där det på Kungs la dugårds ägor finns någ ra torp. 1728 års kar ta.
Ur bo ken Fäst ning en Gö te borg, sid. 178-179.



Sta den stöps om ef ter vall ra se ring en  1800–1840
Gö te borg ex pan de ra de som han dels stad un der Os tin-
dis ka kom pa ni ets 1700-tal. Ham nom rå dets och Mas t-
hug gets roll stärk tes. Mas thamn som rå det var sig likt,
och allt fler verk sam he ter la des här. Om rå det kring
Mas thugg stor get blev tä ta re. Lin do mes snick a re var
kän da för sitt mö bel hant verk se dan 1700-ta let. De
sål de sina als ter på Lands vägs ga tan ge nom Haga, som
var en vik tig ut farts väg sö der ut från sta den. Lands-
vägs ga tan blev ock så en (ö)känd krog ga ta, där både
 levererande as kims bön der och Lin do mes nick a re spen-
de ra de dags för tjän sten.

År 1806 be slu ta de Kungl Maj:t att be fäst nings an-
lägg ning ar som om gav sta den fick ri vas. Ett ra se rings-
kon trakt upp rät ta des av stad sar ki tek ten C W Carl-
berg 1808. Det in ne bar att sta den skul le över ta mar-
ken från sta ten och se dan riva mu rar och val lar ner till
mar kni vå. Vallg ra ven skul le be hål las men rä tas ut i vä-
stra de len. Riv ning en på gick många år och mar ken
togs inte i an språk för ut byg gnad i stor ska la för rän på
1840-ta let. Bas tio nen Ca ro lus Rex vid Kungs ga-
tan/Espe ran to plat sen be va ra des lik som ned re delen
av bastionen Carolus Dux under nuvarande
Pedagogens A-hus.

Ett av de vik ti gas te in sla gen i ar ki tekt Carl bergs
plan för det fri lag da val lom rå det var Nya Allén.

I vall ra se rings kon trak tet av den 11 de cem ber 1807
fast slås att en allé med 3 000 al nars längd (cir ka
1 800 me ter) skul le an läg gas, med en 11,8 me ter
bred huvud al lé och med si doal lé er om 5,9 me ter var-
de ra. För sta etap pen i ös ter var klar 1823 och hela al-
lén fram till Järntorget stod klar 1827.

På 1820-ta let upp rät ta des en för sta stad splan för
Mas thug get. På den na kan man ur ski lja plan mön stret
som be fäs tes i 1866 års plan och som finns i da gens
Lång ga te om rå de – med fyra lång ga tor, två tvär ga tor,
ett fyr kan tigt Mas thugg stor get och en bör jan till
plats bild ning vid Järn tor get. Be byg gel sen var
fortfarande gles.

Att ta fas ta på—spår att för val ta.
Ut farts vä gen Ca ro lus Rex –”Röda bryg gan” - Järn-

torgs ga tan.
Ro sen lund ska na len kom mer till
En för sta plan för Mas thug get på 1820-ta let med

Lång ga tor nas rikt ning ar fast lag da.
Järn tor gets fö re gång a re Bi er hal le plat sen
Nya Al lén

Ske dets sam la de bi drag till en le van de
bland stads mi ljö med his to risk fö rankring

Ro sen lund ska na len – som bäd da de för han del med
bl.a. fisk och hamn för byg gma te ri al

Mas thug gets rut nätsplan med väl pla ce ra de ga tor
och vik ti ga plats bild ning ar.
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Gö te borg 1809  un der vall ra se ring en.

Ef ter ra se ring en – med 1820 års plan syn lig



Hamn- och in du stris ta den  1840–1870
I mit ten av 1800-ta let slog in du stri a lis men ige nom.
Ång far ty gen ut veck la des vid a re. Den för sta jär nång a-
ren i Sve ri ge bygg des 1840 vid Sa mu el Owens verk-
stad på Kungs hol men i Stock holm. Ge nom Owens
verk sam het blev Sve ri ge ett av fö re gångs län der na i
Eu ro pa för ång far tygs byg ge och ång båt stra fik. Snart
star ta de det tre sto ra varv och me ka nis ka verk stä der i
Gö te borg. Först var Keil lers Verk stad, som star ta de
1841, som se na re blev Gö te borgs Me ka nis ka Verk-
stad AB och dä ref ter Gö ta ver ken AB. Lind hol mens
AB star ta de 1847 och Eriks bergs Me ka nis ka Verk-
stads AB 1853. Des sa fram gångs ri ka stor varv do mi ne-
ra de Göta Älv och ock så präg la de stads mi ljön och ar-
bets li vet i Mas thug get och Ma jor na. Ångs lu par för-
band var ven med fast lands si dan.

Sta den Gö te borg hade stort be hov av pla ner för att
kun na byg ga ut bo stä der och kon trol le ra de in du stri-
sam häl len som snabbt väx te ut an för stads grän sen, i
Ma jor na, längs Möln dal sån och på Hi sing en. Den gäl-
lan de stad spla ne rings me to den var en byg gnad sord-
ning. Den na räck te för att byg ga inom be slu ta de kvar-
ters mön ster, men kun de inte an vän das för en ut byg g-
nad spla ne ring som kun de möta in du stri a li se ring ens
ut ma ning ar. Man var helt en kelt tvung en att skaf fa
verk sam ma pla ne rings verk tyg. Med li be ra lis mens
epok i mit ten av 1800-ta let gjor de nya ide al sitt in tåg
i stads byg gan det. Sta den öpp na des för att bli sund
och öp pen. Med li be ra lis men kom ock så spe ku la tions-
byg gan det igång. Det fanns sto ra peng ar att tjä na på
att byg ga höga sten hus och hyra ut sto ra lä gen he ter åt

väl bär ga de. Även bu ti ker och kon tor i bot ten vå ning ar-
na bygg des samt enk la re lä gen he ter i gårds hu sen.
Des sa mo der na ut länd ska stads byg gnad sprin ci per
 lades till grund när Gö te borgs stad 1861 ut lys te en fri
stads byg gnad stäv ling. Det seg ran de för sla get bygg de
på nya kvarter för industri och hamn i öster, och
stenstadskvarter i bl.a. Vasastaden och Masthugget.
En stor utbyggnads- och regleringsplan blev klar
1866.

För Mas thug get in ne bar den na plan att 1820 års
rut nätsplan be fäs tes. Den befint li ga ore gel bund na och
gle sa be byg gel sen er sat tes med rätvinkli ga kvar ter
längs nya raka ga tor (Lång ga tor na). Där Mas thugg s-
tor get och Järn tor get nu lig ger fanns öpp na plat ser el-
ler torg re dan på 1700-ta let. Des sa ut vid ga des och
fick en stra ma re form ge nom de nya pla ner na. Sö der
om För sta Lång ga tan upp för des i huvud sak sten hus.
Det var bos tads be byg gel se med in slag av all män na
bygg na der, verk stä der osv. Mas thugg stor get ställ des i
ord ning som sa lu torg 1877. Här byggdes sedan en
saluhall (1887) och Sjömanshemmet (1886).

Längs äl ven norr om För sta Lång ga tan an vän des
om rå det för både hamn verk sam het och in du stri
under 1880-ta let. Här låg bl.a. de två sto ra
 träförädlings fabrikerna Bark & War burg (från 1861)
och Ström man & Lars son (från 1871). Ham nens ka jer
bygg des ut längs Göta Älv från Sten pi ren, och

Skepps bro ka jen full bor da des fram till Gas ver ket vid
Rosenlundskanalen 1864.

Järn tor get kal la des i folk mun ofta för Mas thugg s-
tul len, ef ter det tull hus som låg vid Nya Al léns myn-
ning. Se dan tull hu set ri vits i mit ten av 1850-ta let fick
plat sen heta Bi er hal le plat sen, ef ter en fri lufts ser ve-
ring med nam net Bi er hal le. Järn tor get nam nän dra des
1867 ef ter Järn vå gen, men all män he ten kal la de det
för både Mö bel tor get och Trä tor get. Fram för allt åren
1876–1902 var tor get en sa lu plats för möbler och be-
ar be ta de trä va ror, vil ka främst kom från de be röm da
lin do mes nick ar na. Un der många år var en stor del av
Gö te borgs möbelförsäljning koncentrerad till
trakterna av Järntorget.

Att ta fas ta på – spår att för val ta.
1866 års ut vidg nings plan med sten husk var ter i

 Masthugget bör jar för ver kli gas.
Skepps bron med ka jer fär dig.
Sten husk var ter väs ter och ös ter om Järn tor get,

 liksom i Pus ter vik.

Ske dets sam la de bi drag till en le van de
bland stads mi ljö med his to risk fö rankring

Rut nätspla nen för en ar be tets sten stad.
Ham nens fort sat ta ut byg gnad längs nya ka jer.
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1866 års ut vidg nings plan.

Gö te borg 1855 – med nya al lén och för stä der



Hamn stad Sten stad spår vägs stad. Mo der na ti der i hamn, tra fik, byg gan de  1870–1930
In du stri- och hamn sta den mo to ri se ras med ång drift
och järn vägs spår. Mas thugg ska jen an läggs med ång-
båts hamn för bl.a. emig ran ter na. Stör re spe di tions fir-
mor och la ger. Spår vä gen byggs ut. Nö jesk var te ren
väx er. Sten sta den blir tät. Kon tors hus och Fri lag ret
byggs

Un der and ra halv an av 1800-ta let ut veck la des den
svens ka ex por tin du strin myck et snabbt, vil ket in ne bar
öka de vo ly mer i ham nen. Gö te borgs Hamn bör jar
växa ut till en stor hamn. Mel lan åren 1888 och 1902
bygg des Mas thugg ska jen, ham nens för sta kaj för oce-
ang å en de far tyg. In seg lings rän nan mud dra des till sju
me ters djup och ka jer na fick järn vägs spår. Ka jen för-
läng des på 1910-ta let med Stig berg ska jen, där det
mo der na be tongs kju let, ”Ame ri ka skju let” in vig des
1912. De för Gö te borgs ka jer så karak tä ris tis ka kra-
nar na på spår kom i början av 1900-talet, först
ångkranar och sedan eldrivna från 1904.

1866 års plan gav stad ga åt rut näts sta den i Mas t-
hug get, där sten hus av oli ka höj der och funk tio ner
bygg des. 1868 in kor po re ra des hela Ma jor na ut till
Klip pan och Älvs borgs slotts Kungs la du gård. På så vis
fick sta den kon troll över vik ti ga in du stri er och ham-
nan lägg ning ar och myck et mark för ex pan sion med
nya bo stads kvar ter. 1875 god kän de läns sty rel sen byg-
gan det av lands höv ding e hu sen i An ne dal. Hus ty pen
spreds snabbt, inte minst i övre Mas thug get och
Haga. Om rå det mel lan Mas thugg ska jen och För sta
Lång ga tan do mi ne ra des av la ger verk sam het och bräd-
går dar. På 1920-ta let togs ett in i ti a tiv till stads pla ne-
ring av om rå det och pla nen in ne bar en genomgående
Masthamnsgata (i läget för dagens gata) och ny
kvartersindelning.

En vik tig in no va tion för de sto ra stä der nas ut veck-
ling var spår vä gen. Häst spår vä gen bygg des ut av ett
eng elskt bo lag och pre mi är en ägde rum 1874. Lin jer-
na ut gick från Brunn spar ken åt sö der, ös ter och väs-
ter. Lin jen väs te rut pas se ra de det bli van de Järn tor get
och följ de And ra Lång ga tan till Jo han nes plat sen – se-
dan blev det för brant för häs tar na. Trafiken genom
Masthugget till Majorna ökade.

De sto ra verk sam he ter na norr om För sta Lång ga tan
var Järn vå gen och Ström man & Lars sons trä va ru fir ma.

Järn tor get blev ett etable rat torg, med bl.a. Ar be ta-
re fö re ning ens kul tur hus. Fram för allt åren 1876-1902
var tor get en sa lu plats för möbler och be ar be ta de trä-
va ror, vil ka främst kom från de be röm da lin do mes-
nick ar na. Un der många år var en stor del av Gö te-
borgs mö bel för sälj ning kon cen tre rad till trakterna av
Järntorget.

På 1890-ta let drogs Lin né ga tan sö de rut mot Slotts-
sko gen och ned re Mas thug get och gav Järn tor get en
stor stads mäs sig karaktär.

1902 bygg des den elek tris ka spår vä gen ut. Då till-
kom Ring li ni en som gick Sö dra Al lé ga tan-Lin né ga tan,
och Ma jor na lin jen drogs från Järn tor get via För sta
Lång ga tan och upp för den bran ta Stig berg sli den –
ända ut till Klippan i västra Majorna.

Un der 1910- och 20-ta len mo der ni se ras ham nen
yt ter li ga re. Järn vägs spå ren för läng des efter hand och
1916 in vig des den sto ra Fisk hamns bang år den för att
få var uut by tet mel lan järn väg och far tyg att fun ge ra
smi digt. In nan för ham nom rå det gick An dré e ga tan,
pe riod vis med re gu ljär buss tra fik. Fri lag ret kom till
1922 för tullfri lagring av varor.

Att ta fas ta på – spår att för val ta
Järn vå gen läggs ner 1893
Mas thugg ska jen – byggd 1892–97
Sten stads kvar ter längs För sta o And ra Lång ga tan
Sten hus kring Järn tor gets alla si dor 1890
Lin né ga tan an läggs och be byggs
Mas thugg stor get med sa lu hall
Järn tor get får bräd gårds kvar ter och sin nu va ran de

form
Mas thugg ska jen med spår av hamn ba na – och ”Ha-

ket”
El verk i Ro sen lund – röt ter i gas ver ket
Elspår väg i För sta Lång ga tan och Lin né ga tan
Fler sten stads kvar ter längs För sta och And ra Lång-

ga tan samt Lin né ga tan
Fri la ger hu set
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Ur Gö te borg i äld re och nya re tid s.210. Överst: Ut sikt från
Stig berg så sen på 1880-ta let. Ned erst: Nya ka jen byggs 1902. 1890 års kar ta med sten stads kvar ter och häst spår väg i And ra

Lång ga tan.
1921 års kar ta med hamn reg le rings plan och elek trisk spår väg i För sta Lång ga tan.



Om fat tan de struk tu rom vand ling  1930–1960
Från 1930-ta let har den mo der na sta dens ut veck ling
ta git fart på rik tigt. Tek ni kens ut veck ling har re vo lu-
tio ne rat far tygs drif ten, hamn ar be tet och byg gtek ni-
ken. Var ven gick på hög varv, bygg de sto ra olje driv na
far tyg i flyt dock or och till ver ka de mo der na far tygs-
mo to rer. Hamn drif ten är me ka ni se rad med sto ra
ham nkra nar på spår längs ka jer na och järn väg sanslut-
ning över allt. Sam ti digt har de mo kra tin full bor dats
med all män rö strätt. Star ka fol krö rel ser ut veck la de
idé er och drev fram re for mer inte minst om nya bo-
stads- och stads byg gnad si de al. Funk tio na lis men träng-
er ige nom i bo stads byg gan det. Det märks på en sta ka
stäl len i ut kan ten av vårt om rå de, där Stig berg sli den
fått en mo dern fun ki sin ram ning. Inom nor ra Mas t-
hug get fick den funk tio na lis tis ka me to den sitt ut tryck
i en rad kvar ters sto ra byg gnad skom plex, vart och ett
med oli ka funk tion.

Be ho vet av kva li fi ce rad yr ke sut bild ning för bl.a. in-
du strin fick sitt ut tryck i bör jan av 1940-ta let  Yrkes-
skolornas tre sex vå nings byg gna der intill Järntorget.

Ock så den fram gångs ri ka spe di tions brans chen fick
sina sto ra kon tors byg gna der på 1940-ta let längs För-
sta Lång ga tan, Elof Hans sons kon tor, som fort fa ran de
finns kvar och har byggts ut.

Längs hamn strå ket An dré e ga tan upp för des 1942
ett myck et stort kyl- och fryshus, ty piskt för den
tiden.

1951 revs ett par kvar ter norr om Järn tor get för att
ge plats åt ar be tar rö rel sens nya Fol kets Hus, ri tat av
den väl re nom me ra de ar ki tek ten Nils Ei nar Eriks son.
Byg gnad skom plex et in ne höll sam lings lo ka ler av alla
stor le kar, res tau rang, te a ter, biograf och nöjeslokaler.

Att ta fas ta på – spår att för val ta.
Mo dern Mas thugg skaj med järn vägs spår
Oscars ga tan bör jar läg gas ut
Ame ri ka hu set 1925 Sv Lloyd först
Fol kets hus 1951–56
Yr kess ko lor na 1941–53
Elof Hans sons kon tors hus – fr.o.m. 1942.
Kyl- och fryshus från 1940-ta let
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Ur Bil den av Gö te borg II s. 24. Flyg bild från 1937. Ur Gö te borg: ett bil dverk, 1953. Foto av Erik Li lje roth

Spår vägskar ta från 1939 med buss tra fik i An dré e ga tan. Ur Svens ka Tu rist fö re ning ens Gö te borgs bok från 1931.



Ny ex ploa te ring – bil sta den och sa ne ring ar na  1960–2010
1960-ta let var re kord år för den svens ka – och inte
minst den gö te borg ska – in du strin och ut ri keshan-
deln. De sto ra var ven, bil in du strin Vol vo, Svens ka
kul la ger fab ri ken och en rad and ra in du stri er väx te.
Många flyt ta de till Gö te borg och bo stads byg gan det
öka de kraf tigt, inte minst i mi ljonp ro gram met från
1960-ta lets mitt. Bi lin ne ha vet och väg nä tet öka de
myck et kraf tigt. Allt det ta led de till sto ra för änd ring-
ar i det trans por tin rik ta de Mas thug get.

Gö te borgs stor hamn flyt ta de från 1960-ta let långt
väs te rut där con tai ner ham nar och olje ham nar tog över
mer och mer av den ökan de frakt far ten. I Mas thug get
etable ra de Ste na Line sin sto ra bil fär je ter mi nal som
efter hand helt kom mit att do mi ne ra om rå det med
enor ma as fal ty tor för tillfarter och uppställning.

Från se na re de len av 1960-ta let hade man råd att
riva den säm sta bos tads be byg gel sen i to tal sa ne rings-
pro jekt som om da na de Gö te borgs cen tra la kvar ter.
Mas thuggs ber gen och Mas thugg stor get var ett av de
för sta kvar te ren som jäm na des med mar ken och er-
sat tes med mo dern be byg gel se. Längs För sta Lång ga-
tan revs ock så äld re kvar ter och en gan ska en het lig

kon tors- och af färs be byg gel se kom i stäl let. Fler och
fler gam la bräd gårds kvar ter och en vå nings byg gna der
revs utan att ersättas, och parkeringsplatserna har
brett ut sig i decennier.

Den sto ra genom fart sle den längs ham nen bygg des
ut un der 1970-ta let. Från Järn tor get väs te rut kal las
den Oscar sle den, och från Pack hus plat sen ös te rut
Gö ta le den. Tra fi ken har gått på de be fint li ga ga tor na
Skepps bron, Sto ra Bad hus ga tan, An dré e ga tan och
Mas thamns ga tan och ska pat en bull rig och ohäl so sam
stads mi ljö längs äl ven. 2006 bygg des Gö ta tun neln
från Lil la Bom men till Järn tor get, vil ket gjor de det
möj ligt att stads pla ne ra längs Skepps bron. Genom
Järnvågsområdet planeras en överdäckning av
motorleden.

Att ta fas ta på – spår att för val ta:
Nya Mas thug get med Mas thugg stor get
Riv ning ar och ny byg gna der vid 1:a Lång ga tan
Ste na-ter mi na len
Gö ta tun neln
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Sam la de his to ris ka kom mu ni ka tö rer
och spår att för val ta
Den snart fy ra hun draå ri ga, blan da de och stän digt fö r-
än der li ga stads mi ljön kring Järn vå gen bär med sig en
rad his to ris ka kom mu ni ka tö rer som ger fäs te för min-
net och ut ma ning ar för en fram ti da stad sutveck ling.
Här sam lar vi kort de oli ka sla gen av kom mu ni ka tö-
rer, spår att för val ta för fram ti den.

Bas tio ner och ka na ler med anor från 1600-ta let
Kvar ters sta den Mas thug get där För sta Lång ga tan

in går
Järn torg som rå dets ka rak tär som kul tur cen trum och

po li tiskt cen trum se dan 1870-ta let
Den långa ka jen från Skepps bron längs hela Mas-

thug get
Funk tio na lis tis ka bygg na der knut na till ham nens

verk sam het från 1940-ta let
Kul tu rel la och ide el la verk sam he ter i enk la och

åter an vän da bygg na der kring För sta Lång ga tan

Kar ta från 1986. Oscar sle den etable rad med tra fik ron dell som do mi ne rar Järn tor get.

För sta Lång ga tan med Kom mer sen på 1980-ta let, då Gö te borgs
frukt- & grön saks hus. Foto Cla es-G Svan te son.

Masthamns ga tan när den tjänst gjor de som genom fart sled på
1980-ta let. Foto Cla es-G Svan teson.



Upp le vel se ba se rad ka rak tä ri se ring
Järn våg som rå det och Järn tor get – nam net ger as so ci a-
tio ner till for na da gar med strik ta han dels reg le ring ar,
kring en av lan dets vik ti gas te ex port va ror. Plat sen var
ett nav i den svens ka eko no min un der en tid då
Stock holm och Gö te borg var mer jäm bördi ga stä der
med grund i re spek ti ve stats sty re och ut ri kes han del.
Än idag ger Järn tor get med dess si do plat ser och tvär-
ga tor en in tres sant dub bel känsla – dels av när he ten
till äl ven, far ty gen och hamn verk sam he ten, dels som
ett sju dan de torg med kul tu rin sti tu tio ner, spår-
vägsknut, kon tors- och bo stads hus – ett av sta dens
mest stor stads mäs si ga. Man rör sig där för mel lan om-
bo na de stads rum som plat sen kring Järn torgs brun nen
på någ ra mi nu ter till Fri lag rets upp en bart ham nin rik-
ta de läge med ka nal si da och last bryg gor. Mitt i lig ger
Fol kets Hus som ett mo dernt pa lats med på kos ta de
en tré er till bio, te a ter och res tau rang – samt var dag li-
ga bak si dor mot ham nens trans port kvar ter. Sam ma
dub bel het går igen i den pam pi ga stor stads a ve nyn
För sta Lång ga tan – vars nor ra sida fort satt präg las av
rena trans port be hov i stads mo tor led och fär je ter mi-
nal. Des sa väx ling ar mel lan om bo nat och tätt å ena si-
dan, och öp pet och stort å and ra si dan kan upp le vas
som tröt tan de och dis har mo niskt, främst på grund av
att bil tra fi kens oljud spri der sig in ide mer so ci a la zo-
ner na. Sam ti digt ger öp pen he ten en frisk fläkt av sol,
väs tan vind och rytm, som ger Järn tor get en lätt het
mitt i den in ten si va knutpunkten.
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Stråk 1 glo ba la
1:a Lång ga tan
Mel lan Järn tor get och Jo han nes plat sen går För sta
Lång ga tan. Det är en väl digt bred gata med spår vagns-
spår i mit ten och kör ba nor för bil tra fik, cy kel ba nor
och trot toa rer – en verk lig ”Ave ny för Mas thug get”.
För att spår vag nar na ska kun na köra nå gor lun da
snabbt är alla över gång ar reg le ra de. Be byg gel sen ut-
med För sta Lång ga tan ka rak tä ri se ras av en samman-
häng an de stor stads mäs sig be byg gel se med re la tivt hög
höjd och många lo ka ler i bot ten vå ning ar na, på den
 södra si dan. När mast Järn tor get har ock så nor ra si dan
den na ka rak tär. I öv rigt är den nor ra si dan upp luck-
rad, med en sta ka hög re kon tors byg gna der i en zon
helt präg lad av par ke ring på mark och i låga p-hus.
Kontrasten mellan sidorna är slående.

Kungs ga tan – Lin né ga tan
Strå ket från Kungs ga tan till Lin né ga tan går över Järn-
tor get idag. Det känns inte helt na tur ligt som ett
stråk efter som man mås te kor sa Järn tor get, på ett sätt
som är an pas sat till spår vägs håll plat ser och bil fi ler.
His to riskt gick lands vä gen sö de rut där Lands vägs ga tan
lig ger. Strå ket kan kom ma att för stär kas när spår-
vagns spå ren bin der ihop Skepps bron med Lin né ga tan.
Lin né ga tans in ti ma ka rak tär mot Järn tor get har trots
sin bredd en helt an nan känsla än För sta Lång ga tan.
Lin né ga tan har en stig ning på 12 me ter från Järn tor-
get till Lin né plat sen. Den sling rar sig fram och bil dar
oli ka vyer. Det bi drar till ga tans in ti mi tet.

Mas thamns ga tan
Mas thamns ga tan är inte helt rak men till räck ligt rak
för att ska pa en öds lig känsla idag då så sto ra de lar är
obe bygg da ut med ga tan. Som stråk känns ga tan allt
för öds lig. I mit ten av ga tan där det lig ger någ ra bygg-
na der blir ga tan nå got trev li ga re att vis tas vid. En
spän nan de plats bild ning finns vid kv. Kof fen där en
res te ran de mil jö med stor va ri a tion bli vit kvar runt
Te a ter Trix ter.

Järn vågs ga tan
Upp le vel sen av Järn vågs ga tan som stråk och en even-
tu ell fort sätt ning på Lin né ga tan nor rut är idag svår att
ta till sig som gång tra fi kant. Mäng der av bil ar, last bi-
lar, buss ar och and ra for don ska par en bru tal känsla.
Som cy klist känns det far ligt med alla vä gar man mås-
te ta sig över och för bi för att sä kert röra sig ut med
strå ket. Det upp levs som en tra fik ka ru sell på mo tor-
for do nens vill kor. Det är dess utom väl digt bull rigt
och höga has tig he ter på tra fi ken. Ham nka rak tä ren är
idag tyd lig i fon den av Järn vågs ga tan. Äl ven lig ger öp-
pet syn lig lik som Hi sing en med kra nar och Ram ber get
i fon den.
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För sta Lång ga tan väs te rut från Järn tor get.

Mas thamns ga tan väs te rut.

Den bre da För sta Lång ga tan ös te rut i rikt ning mot Järn tor get.

Lin né ga tan mot Järn tor get.

Järn vågs ga tan nor rut mot ham nen.

Mas thamns ga tan ös te rut mot Fri la ger hu set.

Från Espe ran to plat sen mot Järn tor get lig ger ett väl an vänt stråk
väs te rut.

Järn vågs ga tan sö de rut från Gö ta tun nelns tak.



Al lén
Al lén som stråk har fung e rat täm li gen väl i snart 200
år. Här finns tyd li ga cy kel- och gång vä gar och grön-
skan bi drar till upp le vel sen av in ti mi tet och till och
med lugn.

Älv strå ket
Att röra sig ut med äl ven är idag kom pli ce rat i vårt
under sök nings om rå de. Fär je lä get Ro sen lund är det
enda stäl let ut med Mas thugg ska jen att vis tas vid vatt-
net. Vatt net skul le kun na ses som det stör sta na tur li-
ga in sla get vid Mas thugg ska jen, en na tu rup ple vel se
som idag är svår att få där.

Vallg ra ven – Järn vå gen
Vallg ra ven el ler Ro sen lund ska na len ger myck et stark
ka rak tär åt om rå dets nor dö stra de lar. Vid Fri la ger hu-
set får man en stark upp le vel se där bygg na den di rekt
ser ut att växa upp ur vat ten kan ten. Även de öv ri ga
de lar na som kom mer i be rö ring med Vallg ra ven får
ett es te tiskt till skott av vat ten speg ling ar och an nat
ljus spel.

Oscar sle den An dré ga tan Gö ta tun neln
Emig rant vä gen
Ett do mi ne ran de stråk i vårt under sök nings om rå de
ut görs av Oscar sle den med Gö ta tun neln och An dré-
ga tan och Emig rant vä gen som pa ral lel la vä gar. Om
Järn vågs ga tan känns obe hag lig att röra sig ut med är
det en ba ga tell jäm fört med den bru ta la känsla som
man får som gång tra fi kant el ler cy klist ut med Oscar s-
le den och dess med lö pan de ga tor. De sto ra öpp na
par ke rings y tor na som lig ger ut med de sto ra le der na
för stär ker upp le vel sen av tom het som finns i om rå-
det. Det är fult, bull rigt och full fart vil ket ger upp le-
vel sen ut med strå ket en myck et bru tal ka rak tär.
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Den sto ra plat sen mel lan Vallg ra ven, Fri la ger hu set och Fol kets
hus är en fort sätt ning av Mas thamns ga tan.

Nor ra och Sö dra Al lé ga tor na ös te rut med Nya Al léns myn ning
från Järn tor get.

I om rå dets vä stra de lar lig ger Oscar sle den i di rekt an slut ning till
Öst ra Sän kverks ga tan, som ett öp pet sår i stads lands ka pet.

Den bru ta la öpp ning en med de bre da bil vä gar na ska par en
kraf tig bar ri är, här ovan för en av Gö ta tun nelns upp far ter.

Fri la ger hu set väx er upp ur Ro sen lund ska na lens vat ten spe gel,
Ram ber get och kra nar na ger ham nom rå det ka rak tär.

Vallg ra ven och dess när het till Nya Al lén ger en fin ka rak tär åt
om rå det  med fina na tu rinslag.

Bar ri ä ren från mar kni vå är kraf tig i om rå det. Här ut med Emig-
rant vä gen och cy kel ba nan all de les vid Oscar sle den.

Här tar An dré ga tan snö pligt slut in till par ke rings hu set Kof fen.
Grän sen mel lan P-hu set och Oscar sle den kan inte be trä das.

Nya Al lén mot Järn tor get. För sta Lång ga tan lik som öpp ning en
med Järn vågs ga tan lig ger i fon den.



Stråk 2 lo ka la
Nord hems ga tan – stad sup ple vel se i se kvens
Nord hems ga tan kor sar För sta Lång ga tan och se dan
Mas thamns ga tan på sin väg ner mot äl ven. Känslan av
att vara nära äl ven in fin ner sig re dan i ga tans nor ra
backe, när man ser Ste na bå ten lig ga i fon den av ga tan.
Det går att skym ta över till Hi sing en och det står ett
träd i fon den vid plat sen mel lan Mas thamns ga tan och
För sta Lång ga tan. Lång ga tor nas kvar ters be byg gel se är
varierande och ro lig att röra sig i. Nord hems ga tan har
in tim ka rak tär med verk sam he ter i bot ten vå ning ar na
vil ket ger liv åt ga tan. Dock blir upp le vel sen lite min-
dre in tim när man när mar sig För sta Lång ga tan och
en dast ga ra ge por tar vet ter mot ga tan i den vä stra de-
len av Nord hems ga tan. Från Mas thamns ga tan ser man
Nord hems ga tan vika av upp mot Nord hems back en i
fon den.

Vär mlands ga tan - stad sup ple vel se i se kvens
Från Oscar Fre driks kyr ka lu tar back en ned mot
 Värm landsgatan. I fon den syns Ste na Li nes Ter mi nal-
byg gnad. Vär mlands ga tan tar ab rupt slut ned an för
Mas t hamns ga tan och över går i en trap pa och en gång-
bro över Oscar sle den. Vär mlands ga tan in nan För sta
Lång ga tan sö de ri från upp levs bre da re än Nord hems-
ga tan och känns ock så mer tra fi ke rad. Be byg gel sen
slu ter sig kvar ter stät mot ga tan och ka rak tä ri se ras av
re la tivt ho mo gen hus höjd. Bal kong er stick er ut från
så väl mo der na re bygg na der som äld re be byg gel se.
Inte så myck et verk sam he ter i bot ten plan på den mo-
der na re be byg gel sen ger den ett trå ki ga re in tryck för
fla nö ren. I rö rel sen när ma re För sta Lång ga tan blir ga-
tu rum met bre da re och här upp levs inte den in ti mi tet
som finns på ex em pel vis de inre Lång ga tor na. Nere
från Mas thamns ga tan tro nar Oscar Fre driks kyr ka i

fon den på sin berg sknal le och även här på Vär mlands-
ga tan sling rar sig vä gen upp åt och vid a re. Det ger en
spän nan de känsla. Den lil la par ken som lig ger ned an-
för kyr kan mju kar upp in tryck et med sin grön ska.
Från Emig rant vä gen upp levs Vär mlands ga tan helt av-
skild med bul ler plan ket och gång bron som bar ri ä rer
el ler svå rig he ter att pa re ra.

Mas thugg stor get – stad sup ple vel se i se kvens
Mas thugg stor get lig ger in nan för den bre da och med
sta ket för spår vä gen av skil da För sta Lång ga tan. Mitt
emot tor get lig ger Kom mer sen på and ra si dan För sta
Lång ga tan. Det är en låg bygg nad och det går att se
över den om man står hög re upp på det slut tan de tor-
get. Bak om Kom mer sen ner mot äl ven lig ger öds li ga
par ke rings y tor och bull ret till tar. Hi sing en och Äl ven
är klart syn li ga från de hög re be läg na de lar na av Mas t-
hugg stor get.

Lands vägs ga tan - stad sup ple vel se i se kvens
Järn torgs ga tan/Heur lins plats
När man kom mer från Espe ran to plat sen och tar sig
över Pus ter viks bron till om rå det mel lan Järn torgs ga-
tan och Fol kets hus/Heur lins plats finns det fina ut-
blick ar mel lan Fri la ger hu set och Ener gi ver ket i Ro-
sen lund ska na len/Vallg ra ven. I fon den mot Lands vägs-
ga tan tor nar Nord hems sko lan upp som en na tio nal ro-
man tisk borg. En vä lord nad plats lig ger fram för Fri la-
ger hu sets sö dra ga vel. Res te ran de ytor mel lan Fol kets
hus och Pus ter vik kan idag ka rak tä ri se ras som kaos,
på grund av ny an läg gning av spår för spår vagn. Plat-
sen har ti di ga re an vänts till Par ke rings y tor. Upp le vel-
sen att ta sig vid a re över Nor ra och Sö dra Al lé ga tan
över Järn tor gets öst ra sida mot Lands vägs ga tan do mi-
ne ras av da gens bygg nad sar be te. Ti di ga re har upp le-
vel sen va rit re la tivt öp pen och till och med lite öds lig.
Vid Järn tor get ef ter att man kom mit över alla ga tor
och spår vagns spår är det idag en sam lad plats med

myck et rö rel se, men ock så en mö tes plats där många
and ra vä gar ock så kor sar tor get, som And ra Lång ga-
tan, Haga Ös ter ga ta. Lands vägs ga tan känns mer na-
tur lig att ta när man kom mer från Järn torgs ga tan
efter som man pas se rar över Järn tor gets öst ra sida,
som fö ljer di rekt på Järn torgs ga tan. Järn tor gets be-
byg gel se ka rak tä ri se ras av bygg na der från många oli ka
tids e po ker vil ket ger plat sen ett his to riskt djup.
Lands vägs ga tan har läg re be byg gel se och är en in tim
stads ga ta upp en bit för bi Haga Ny ga ta, då ty värr
verk sam hets lo ka ler na i prin cip för svin ner. När man
kom mer från Lands vägs ga tan mot Järn tor get lig ger
Gö te borgs ener gis bygg nad i fon den och den bre da
öpp ning en vid Järn torgs ga tan/Heur lins plats ger även
en glimt av Fri la ger hu set och lite av Fol kets hus.

Pus ter viks ga tan – stad sup ple vel se i se kvens
Från Ro sen lunds bron via Pus ter viks ga tan skym tar
Fol kets hus i bak grun den. Även Fri la ger hu set lig ger
syn ligt i fon den via Bro ga tan. Från själ va Pus ter viks ga-
tan öpp nar sig Heur lins plats och Olof Pal mes plats
med För sta Lång ga tan i fon den. Det ta hörn mel lan
Pus ter viks ga tan och Järn torgs ga tan är en stad sup ple-
vel se med många ut blick ar vil ket känns vär de fullt och
till ta lan de. Ram ber get syns så fort man när mar sig
Järn torgs ga tan.
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Vär mlands ga tan i fon den. Här syns Ste nas ter mi nal byg gnad i
norr.

Nord hems ga tan med sin spän nan de be byg gel se i Lång ga te om-
rå det mö ter Ste na bå ten i fon den.

Pus ter viks ga tan mö ter Järn tor get och Heur lins plats. Sikt lin jer
mot För sta Lång ga tan.

Mas thugg stor get med den bre da För sta Lång ga tan som bar ri är.
Myck et grön ska med grö na spår vagns spår samt träd och bus-
kar ger en lum mig ka rak tär.

Vär mlands ga tan sö de rut med Oscar Fre driks kyr ka i fon den.

Lands vägs ga tan åt nor dost med Ener gi ver ket i fon den. Tät ga tu-
struk tur mö ter en öp pen platska rak tär.



Plat ser
Järn tor get – Espe ran to plat sen Fol kets hus
Olof Pal mes plats Heur lins plats
Järn tor gets sö dra del be står av två kor san de stråk, ett
mel lan Haga och Lång ga te om rå det och ett mel lan
Haga och Pus ter vik. Dess utom är Järn tor gets sy dö stra
del en sten lagd plats bild ning med Järn torgs brun nen
och sitt plat ser, samt en byst av Dan An ders son. Två
min dre bygg na der från 1920-ta let ra mar in plat sen
mot spår vagn shåll plat ser na. Plat sen och strå ken är
myck et väl be sök ta och be byg gel sen som an grän sar till
plat sen har fle ra ut e ser ve ring ar som bi drar till en
myck et liv lig platska rak tär. Bar ri ä rer i form av tra fik
finns i vä stra re spek ti ve nor ra de lar na av Järn tor get.

Fram för Fol kets hus lig ger Olof Pal mes plats. Plat-
sen är bre da re åt ös ter än åt väs ter och har näs tan for-
men av en tri ang el. I dess öst ra gräns finns en allé
med Kas tan je träd. På plat sen finns en upp höjd sitt-
och le ky ta med grönt konst gräs. Runt den na grö na yta
finns ett drygt tio tal röda ring ar ut pla ce ra de som är
möj li ga att slå sig ned på. Plat sen har även ut om hus-
konst som Järn bä ra re och en skulp tur grupp med nam-
net Ge nom ar be te i ar be te, samt två bys ter av Hjal-
mar Bran ting re spek ti ve Char les Lind ley. Plat sen är
sten lagd och in ra mad av ett sten- och me talls ta ket,
samt ett min dre träd väs te rut. Plat sen är väl be sökt
och upp levs som väl in ra mad sö de rut, men ock så in ra-
mad av trädallén mot öster, liksom av trappan upp till
restaurangen i väster.

Runt hör net i ös ter bör jar Heur lins plats som grän-
sar till Järn torgs ga tan. Heur lins plats har ock så for-
men av en tri ang el där spet sen lig ger åt sö der. Det ta

är till skill nad från de båda and ra plat ser na en gräns lös
plats. En dast bio graf Dra ken och Fol kets hus bygg na-
der ut gör nå gon form av gräns. Res te ran de ytor är
okla ra var de egent li gen bör jar el ler slu tar. Lite oklart
rin ner Heur lins plats över i en re la tivt ny plats bild-
ning fram för Fri la ger hu sets sy dost li ga ga vel. Även
fram för Fri la ger hu sets syd väst li ga väg gar finns en ten-
dens till en plats bild ning. Res te ran de ytor bak om Fol-
kets hus är par ke rings y tor och ned far ter till Gö ta tun-
neln. Där dy ker för stås ham nen upp igen och skän ker
området karaktär. Kontakten med älven och Hisingen
på andra sidan är viktig.

Mas thugg stor get – ända till äl ven
Tor gets konst när liga ut smyck ning syns knappt på
som ma ren då trä den dö ljer kon stver ket. En grill lig ger
i fon den av tor get ut mot För sta Lång ga tan. På tor get
finns det re la tivt myck et grön ska och av skil da plat ser
att sit ta på vid gott vä der. Klipp ta busk par ti er och
låga mu rar ska par min dre rum på plat sen. Plat sen är
gan ska in bju dan de att vis tas på med omslu tan de be-
byg gel se från tre håll. Tor get slut tar upp åt sö de rut
och i fon den lig ger en slags cen tru man läg gning från
1970-ta let. Ovan för cen tru man lägg ning en tar
1960-tals be byg gel sen vid. Nor rut på and ra si dan För-
sta Lång ga tan lig ger Kom mer sen och se dan tom ma
ytor och ga tor in nan Ste na ter mi na len tar vid. Där ser
man äl ven och Hi sing en på and ra sidan.
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På Järn tor gets vä stra sida kom mer Lin né ga tan ner från sö der.
Den myn nar ut i Järn vågs ga tan. Här ryms på en li ten yta buss-
ar, spår vag nar och bil ar.

Från äl ven syns Fol kets hus och Järn tor gets plats bild ning ar.
Ham nka rak tä ren do mi ne rar.

Mas thugg stor get är en fin öpp ning på För sta Lång ga tan. Tor get är in bju dan de med sina min dre plat ser och sin grön ska.

Järn tor get mot nord väst med öpp ning en med Järn vågs ga tan
nor rut. Re jä la ytor för gå en de och cyk lis ter.

Från äl ven syns Mas thugg stor get ge nom den mas si va last bil ska-
ra va nen.



Plat ser
Globalt mellanrum
Sto ra de lar av under sök nings om rå det är av riv na tom-
ter som an vänds till par ke rings plat ser el ler har bli vit
en del av tra fi kap pa ra ten. Till sam mans bil dar des sa
ytor ett slags glo balt mel lan rum i sta den.

Mel lan rum
Fram för den vä stra si dan av f.d. Yr kess ko lor nas bygg-
na der vid Nord hems ga tan har det ska pats en plats-
bild ning. Den är in ra mad av träd, bus kar, och mu rar.
Plat sen är sten lagd och an vänds till par ke ring.

Auk tion sver ket, Par ke rings hu set, Te a ter
Trix ter, Elof Hansson
Plats bild ning en mel lan Auk tion sver ket och Par ke-
rings hu set häng er sam man med att Vär mlands ga tan
tar ab rupt slut vid ett bul ler plank mot Oscar sle den.
Här le der en trap pa upp till en gång bro mot Ste nas
ter mi nal byg gnad. Att det ta mel lan rum kan kal las för
plats är lite oklart, men det finns ord na de sitt plat ser
och en viss in ram ning.

Plats bild ning en mel lan Par ke rings hu set och Te a ter
Trix ter har en mer tyd lig platska rak tär. Även här
finns det ord na de sitt plat ser. Mel lan rum met mel lan
bygg na der na är myck et smalt och det känns trångt.
Ett sta ket är allt som ski ljer Oscar sle den från plat sen
nor rut. Det lite ruf fi ga ut se en det hos bygg na den med
Te a tern ger en rå känsla. Till sam mans med de hårt
tra fi ke ra de om giv ning ar na blir plat sen ändå som ett
li tet luft hål. Här känns det som att det är den enda
trånga plats som på min ner lite grann om alla de tätt
be bygg da skjul som låg mel lan Emig rant vä gen och
Första Långgatan under 18- och 1900-talen.

Fram för den öst ra si dan av Elof Hans sons kom plex
vid Vär mlands ga tan har det ock så bli vit en li ten plats-
bild ning. Tra fi ken är av stängd för genom fart mot För-
sta Lång ga tan och ut med fa sa den har en ra batt med
bus kar an lagts som ra mar in det lilla mellanrummet.
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Vy från par ke ring en sö der om Auk tion sver kets hus.

Vy åt nord väst över Mas thamns ga tan och Ame ri ka hu set i bak-
grun den.

Plats bild ning mel lan par ke rings hu set och Te a ter Trix ter. Ste nar är ut lag da och bän kar upp för da.

Ett ty piskt mel lan rum his to riskt. All be byg gel se kän ne teck na des
ti di ga re av tät het och små mel lan rum.

Vy rakt väs te rut från par ke ring en väs ter om Fri la ger hu set.

Mel lan rum med för gårds ka rak tär på den vä stra si dan av f.d. Yr-
kess ko lor na.

Mel lan Auk tion sver ket och par ke rings hu set bil das en slags plats.



Från Skan sen Kro nan syns åt hö ger i bil den Fol kets hus
och Ar be tets hus. Den öst ra av f.d. Yr kess ko lor nas bygg na der

stick er ock så upp åt mit ten. Ram ber get do mi ne rar i fjär ran.

Ut sik ter nära

Ca ro lus Rex
Från top pen av bas tio nen Ca ro lus un de ci mus Rex lig-
ger hela under sök nings om rå det väs te rut tyd ligt med
Fri la ger hu set i fram kant. Mel lan just Fri la ger byg gna-
den och Fol kets hus syns näs tan hela under sök nings-
om rå det. Hä ri från ser man även äl ven tyd ligt, ett vär-
de fullt his to riskt in slag som för kla rar fäst nings sta den
Gö te borgs till komst just vid äl ven. Mas thugg skyr kan,
Älvs borgs bron, Eriks berg skra nen och Sjö man stor net
är någ ra av alla land mär ken man ser från Ca ro lus Rex.

Skan sen Kro nan
Ut sik ten är na tur ligt skymd av mäng der av träd och
bus kar från Skan sen Kro nan. Men vårt under sök-
nings om rå de skyms även av be byg gel se. Det som
skym tar fram är främst Fol kets hus.

Jo han nes kyr kan
Från plat sen fram för Jo han nes kyr kan syns hela under-
sök nings om rå det ös te rut. Hä ri från ser man tyd ligt
Ca ro lus un de ci mus Rex bas tion. Där e mot skyms Fri-
la ger hu set och Fol kets hus av För sta Lång ga tans be-
byg gel se och Auk tion sver kets hus. Från plat sen ser
man tyd ligt äl ven med Mas thugg ska jen och långt ös-
te rut med Läpps tif tet, Gask lock an, Göta Älv bron
m.m.

Mas thugg skyr kan
Från plat sen ös ter om Mas thugg skyr kan syns i prin cip
hela under sök nings om rå det. Ut sik ten nor dost mot äl-
ven och ham nar na är enorm.
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Ut sik ter

Lind hol men Ple jad ga tan
Från Ple jad ga tan på Lind hol men bre der under sök-
nings om rå det ut sig med äl ven i fram kant. Ham nka-
rak tä ren för stärks från det ta håll och blir myck et mer
tyd ligt.

Läpps tif tet
Från Läpps tif tet lig ger ut red nings om rå det till sto ra
de lar syn ligt väs te rut och om rå dets ham nka rak tär är
väl digt tyd lig. Hä ri från syns inte Fri la ger hu set och
Fol kets hus som ham nar bak om Gö te borg Ener gis
bygg na der.

Fri ham nen
Från Fri ham nen syns i prin cip hela under sök nings om-
rå det. Hamn mö ter hamn ut med vat ten lin jen.

Lind holm spi ren
Från Lind holm spi ren syns under sök nings om rå det tyd-
ligt men Ste na bå tar na skym mer fle ra av bygg na der na
i om rå det när mast Ste na ter mi na len.

Ram ber get
Från Ram ber get med kraf tig in zo om ning syns om rå-
det tyd ligt. Med nå got min dre in zo om ning syns hela
om rå det ock så tyd ligt efter som man be fin ner sig så
högt och ser över all be byg gel se på Lind hol men.
nut.
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Från Ram ber get är ut sik ten mo nu men tal. Hela Mas thug get och Mas thugg ska jen är syn li ga.



Håll bart och at trak tivt stads liv – vik tigt för plat sens kul tu rel la ka rak tär
Platska rak tär – kul tu rellt-rumsligt - ett
red skap och be grepp för fram ti da ut veck ling
Kul tur mi ljö un der la get för Järn våg som rå det tas fram i
ett pro gram lik nan de samman hang för ett av sta dens
vik ti gas te om rå den kul tu rellt och his to riskt. Ut över
den fy sis ka stads bil den och be byg gel se ka rak tä rens
kul tur mi ljö vär den finns det där för an led ning att be to-
na det mångs i di ga och sär skil da stads liv som for mat
och präg lar om rå det på ett unikt sätt. Det är svårt att
i ett kul tur mi ljö un der lag bort se från de kul tu rel la
verk sam he ter nas sam spel med lä get i sta den och
 bebyggelsens ka rak tär.

Vi vill där för lyf ta fram två vik ti ga do ku ment som
ta gits fram just in för det här om rå dets för änd ring:

Stads byg gnad skon to ret gjor de 2012 rap por ten
Lång ga tor na i Mas thug get – ka rak tä ri se ring och
ana lys av stads mi ljö. Mål sätt ning en med den na ka-
rak tä ri se ring och ana lys av Lång ga tor nas stads mi ljö
var att in ven te ra stads liv, stads rum samt kul tur mi ljö-
mäs si ga aspek ter inom lång gat som rå det i all män het
och kvar te ret Bar ken i syn ner het för att ut röna vad
det är som ut gör om rå dets spe ci el la ka rak tär och vil-
ken roll den fy sis ka mil jön spe lar för den na.

Stads mu se et gjor de 2014 rap por ten Kom mer sen
2.0. Kul tu ra na ly tiskt pla ne rings un der lag, Nor ra
Mas thug get. Platska rak tä ri se ring samt för slag på för-
stärk ning och ex pan sion av Kom mer sens vär den. Ar-

be tet ut för des på upp drag av Gö te borgs Stads byg g-
nad skon tor och med finans i e ring av Älv stran den AB
och Riks byg gen. Där fram hålls att sta dens vi sion är
att ska pa en le van de stad för alla med fo kus på håll-
bart och at trak tivt stads liv. För om rå det Nor ra Mas t-
hug get hand lar det bland an nat om att ”låta stads kär-
nan kom ma när ma re” och att ska pa en at trak tiv stads-
mi ljö där eko no mis ka, so ci a la och eko lo gis ka vär den
sam spe lar.

Till sam mans är des sa ana ly ser di rekt till ämp ba ra på
ut veck ling en av Järn vå gen- och Lång ga te om rå det med
För sta Lång ga tan och Mas thugg stor get. Järn tor get har
en mer stor stads ur ban ka rak tär men kva li te ter na byg-
ger på sam ma ana lys. Vik ti gast blir dock ana ly sen av
ut veck ling av de om rå den som är av riv na el ler på ver-
ka de av att vara tra fi kom rå de un der lång tid. De skall
växa sam man och kny tas ihop med de om gi van de
stads de lar na, och då kom mer lär do mar från kon ti nu-
er ligt utvecklade områden som Långgateområdets väl
till pass.

Vi samman fat tar först stads byg gnad skon to rets lär-
do mar av den långa och på gå en de pro cess som har
gjort Lång ga te om rå det upp märk sam mat idag.

Av ål der och tra di tion; ett om rå de att mö tas i för
alla gö te bor ga re.
Sten hu sut byg gna den i Mas thug get som all tid va rit en
flö des- och han dels nod, där bo stä der och bu ti ker med

blan da des med verk stä der och smås ka li ga in du stri er.
Här fanns bor ger ligt folk, ham nens ut länd ska sjö män
och pas se ran de Ma jor na bor. Så små ning om upp stod
här en cen tral plats för den fol kli ga kul tu ren, som en
mot pol till Gö ta plat sens fin kul tur. Det är en liv full
stads del ut veck lad i nära sam spel med ham nens verk-
sam het. Här har den gö te borg ska ar be tar kul tu ren och
den fol kli ga kul tu ren sina röt ter; här möts folk av oli-
ka åldrar och in tres sen – och: det ver kar här fin nas
nå got för näs tan alla gö te bor ga re att iden ti fi e ra sig
med, att re la te ra till och sym pa ti se ra med. Kvar te ret
är en vik tig mö tes plats med ett stads mäs sigt och kul-
tur his to riskt djup, fort fa ran de le van de i fy sisk ge stalt.

Platska rak tär – en sju dan de gräs rotskul tur får plats i
ett ur bant of fent ligt rum
dess ska la är stads mäs sig men ändå in tim och lo kal,
ett sätt på vil ket sta den Gö te borg ofta be skrivs;
stads rum men är dis tink ta och de mo kra tis ka, öpp na
för alla. Här finns en va ri a tion i ut bud, ar ki tek tur och
so ci al samman sätt ning inom tyd li ga stads rum som
till ta lar en mång fald av sta dens be fol kning. De  lång-
smala hård gjor da stads rum men är uni ka mil jö er som
bör till å tas förbli just ga tu rum med kon stant bredd
och sträck ning för att inte för lo ra sin ruf fi ga charm.
Mar ke ra de of fent li ga bot ten vå ning ar med oli ka
höjd, hus i liv med ga tan och ga tor fram kom li ga för
blan dad tra fik ger möj lig he ter till oli ka verk sam he ter.
De bil li ga lo ka ler na ger möj lig he ter för ut veck ling av
små, idé bur na och kul tu rel la verk sam he ter som ska-
par en själv gå en de so ci a la at trak tion, en sju dan de
gräs rotskul tur.

Det ta ut veck las vid a re i stads mu se ets rap port:

Kom mer sen 2.0. Kul tu ra na ly tiskt pla ne rings un-
der lag, Nor ra Mas thug get.
Kom mer sen är en bygg nad som står kvar se dan ti digt
1900-tal, då den fun ge ra de som... la ger. Den har un-
der se na re år fått här bär ge ra en myck et upp skat tad
mark nad som flyt tats från and ra sa ne rings om rå den. I
rap por ten Ur ban Cul tu res: Fal let Kom mer sen (Gill-
berg m.fl. 2013) pe ka de re sul ta tet mot att Kom mer-
sen kan ses som ex em pel på en kul tu rell för tät ning
som väl sva rar mot sta dens över gri pan de vi sion om
den håll ba ra sta den. Kom mer sens vär den och kom-
plexa väv av mänsk li ga re la tio ner är ett be fint ligt ex-
em pel på en mö tes plats där sta dens vi sio ner fått liv
och fun ge ran de ge stalt. Kom mer sen kan då ge ne re ra
idé er till lös ning ar på någ ra av sta dens ur ba na pro-

blem som ar bets lös het, en sam het, brist på samman-
hang och seg re ga tion.

Kom mer sens vär de – platska rak tä ren i
verk sam he ter och rum
I rap por ten in tro du ce rar och til lämpar vi be grep pet
platska rak tär som ett red skap för stad sutveck ling
med spe ci fikt fo kus på om rå det Nor ra Mas thug get.
Man lyf ter fram en spe ci fik aspekt för Nor ra Mas t-
hug get – vik ten av ci vil sam häl le li ga ak tö rer och med-
bor ga reng a ge mang. I stu di en re p re sen te ras de av de
många idé bur na or ga ni sa tio ner och ak tö rer som sät ter
sin prä gel på om rå det. Man har stu de rat den uni ka
 lokala kom bi na tio nen av oli ka verk sam he ter och oli ka
er fa ren he ter av att bru ka plat sen och att se möj li ga
po ten ti el la sam ar be ten mel lan artskil da verk sam he-
ter, allt ifrån se cond hand-för sälj ning till  Johannes-
kyrkan och kul tur verk sam he ter.

Platska rak tärs beg rep pet byg ger på so ci a la och po li-
tis ka samman hang, kul tu rel la vär de sys tem och sym-
bo ler, eko no mis ka vill kor, in sti tu tio nel la kopp ling ar
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Jo han nes kyr kan - i Stads mis sio nens tjänst. Foto: Cla es-G
Svanteson

Kom mer sen - mark-
nads plats och
ma ni fes ta tion av
ga tu konst.



och hur den ma te ri el la om giv ning en och byggda
miljön används på plats.

Ge nom att an vän da platska rak tär som verk tyg i
stad sutveck lings pro ces ser lyf ter man in lo ka la po li tis-
ka, kul tu rel la och his to ris ka aspek ter. Man syn lig gör
es te tis ka och konst när liga pro ces ser – många med in-
slag av del ta gan de och med bor ga reng a ge mang – för
att låta det ovän ta de och liv ful la ta plats. Till sam mans
ger det ta re le vant kun skap i pro ces ser vid om rå des-
för ny el se efter som be grep pet fo ku se rar på lo ka la so-
ci a la behov och tillvaratar existerande socio-kulturella
resurser.

Kom mer sens vär den i stad sutveck ling en
Samman ta get kun de vi ut i från vår för sta rap port lo ka-
li se ra fö ljan de fem vär den, som fö re lig gan de ar be te
har ut gått ifrån:

Vär de som min ne & an ka re
Det till bygg da skjul som Kom mer sen hus e rar i har
följt med i Nor ra Mas thug gets för änd ring un der mer
än 100 år. Bygg na den be sit ter ett vär de som min ne
från trä va ruin du strin men ock så som en rest av den
ur sprung li ga blands ta den som fanns i om rå det un der
1900-ta let. Bygg na dens kon ti nui tet på plat sen fung e-
rar ock så som ett slags an ka re i me ning en att män ni-
skor som idag bru kar plat sen upp le ver en fö rankring i
tid och rum i re la tion till bygg na den. En äld re
byggnad i ett nybyggt området kan tjäna som en fö r-
ankrings punkt som möj lig gör för in vå na re att ska pa
re la tio ner till det nya och blir där i ge nom me nings ska-
pan de.

Eko lo giskt vär de – re sur san vänd ning
För Kom mer sens för säl ja re är lopp mar kna den en möj-
lig het att göra sig av med sitt över skott av klä der och
pry lar. Det finns ett starkt in ci ta ment hos gö te bor ga-

re att låta klä der och pry lar få ett nytt liv hos nå gon
an nan. Det har bli vit nå got av en ”fol krö rel se” och
Kom mer sen är en av de are nor som möj lig gör det ta.

Vär de som (inte gra tions ska pan de) mö tes plats
Ut över den kom mer si el la verk sam he ten finns ock så
en tyd lig so ci al di men sion. Ge nom Kom mer sens
verk sam het blir för säl ja re och be sö ka re en del av en
ge men skap som ge ne re rar en känsla av samman hang.
Här ska pas re la tio ner mel lan män ni skor som  över-
bryggar va ri ab ler som et nisk bak grund, ål der och so ci-
al klass. Kom mer sens vär de som in te gre ran de mö tes-
plats be rör inte bara Gö te borg utan sträck er sig ut i
Vä stra Gö ta lands re gio nen och i viss mån ut an för Sve-
ri ges grän ser.

Es te tiskt vär de och vär de som land mär ke
Vid mit ten av 2000-ta let fick någ ra av Gö te borgs
främ sta graf fi ti konst nä rer till å tel se att de ko re ra Kom-
mer sens fa sa der. Graf fi tins es te tis ka vär de be rör och
kom mu ni ce rar med sta dens in vå na re och ska par en
kre a tiv liv full het i om rå det. Graf fi ti kon sten i kom bi-
na tion med bygg na dens tyd li ga ka rak tär och pla ce ring
som so li tär bland par ke rings y tor na ska par samman ta-
get även ett vär de som land mär ke.

Vär de som al ter na tiv eko no mi
Kom mer sens verk sam het har med sin låga trös kel so-
ci alt och ur till gäng lig hets syn punkt ock så vär de som
al ter na tiv eko no mi. Den er bju der möj lig het för kon-
sum tion även för de fat ti gas te – mitt i cen trum. Kom-
mer sen gyn nar även smås ka lig verk sam het och kan
fun ge ra som en in ku ba tor för nya fö re ta ga re, där
män ni skor med små re sur ser får möj lig he ter att star ta
upp en verk sam het i vän tan på att de kan öpp na eget.
Även fö re ta ga re som upp levt kon kurs kan nytt ja ytan
för att kom ma på föt ter igen. Lopp mar kna den är ock-
så en plant sko la där barn och unga so ci a li se ras in i en

eko lo gisk med ve ten het. Samman ta get gör det ta Kom-
mer sen till ett al ter na tiv till den ord i na rie kon sum-
tion skul tur som an nars do mi ne rar staden.

Bland vär de bä ran de verk sam he ter kan näm nas fö l-
jan de grup per:

Konst och te a ter: Ruf figt och rått – Te a ter Trix ter,
Fol ku ni ver si te tet, Art Col le ge

De små nä ring ar na: ”Lik rikt ning ens mot stån da re”,
Kom mer sen, Mynt- och mu sik

De idé bund na or ga ni sa tio ner na: Plats för en blan-
dad publik, Gö te borgs rät tvi se cen trum, Röda
kor set, Sjö man skyr kan, Jo han nes kyr kan, Kvin-
no folk högsko lan

Al ter na ti ve ko no mi er na som drar nyt ta av var an-
dra, Eb bes hör na, Stads mis sio nen

Åter till slut sat ser na i stads byg gnad skon to rets
ka rak tä ri se ring:
In tres set för om rå den som Nor ra Mas thug get, med
kop pling till det ännu blan da de Lång ga te om rå det och
kul tur tä ta Järn tor get och de kvar va ran de små verk-
sam he ter na i ham nkvar te ren lig ger i ti den – inte bara

na tio nellt utan även inter na tio nellt. Des sa stad skva li-
te ter står högt i kurs idag, när många om rå den har bli-
vit en sar ta de ge nom stor ska lig om vand ling och höga
hy res ni vå er som ut eslu ter många bo en de och verk-
sam he ter. Här le ver kre a ti va och so ci a la flö den inom
oput sa de och lite råa men nog så char mi ga stads-
rum. För att för val ta den na be skaf fen het är det vik-
tigt att hål la hårt på de ra mar som sätts då ut veck-
lings möj lig he ter prö vas. I rap por ten om Kom mer sen
be skrivs ock så in gå en de hur des sa platsknut na vär den
kan vara ut gångs punk ter för ut veck ling av om rå det.
Det är vik tigt att se till de vins ter som det ta om rå de
ge ne re rar i form av kul tur, fö re ta gan de och so ci al
håll bar het i det långa lop pet. An nars ris ke rar vi att
för gö ra den ka rak tär vi vil le om fam na i för sta ta get.
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Te a ter lo ka ler i Fryshusk var te ret.

Fri lan sko o pe ra tiv i gam mal fab rik. Foto: Cla es-G Svan te son Konst sko la i gam malt sten hus. Foto: Cla es-G Svan te son



Byggnader och arkitektoniska särdrag
Inledning
I det ta av snitt be skri ver vi i för sta hand de bygg na der
som lig ger norr om För sta Lång ga tan och Järn tor get.
Det täta Lång ga te om rå dets sam la de kvar ters- och
byg gnad ska rak tär med sina ar ki tek to nis ka sär drag
 beskrivs in gå en de i SBK-rap por ten Lång ga tor na i
Mas thug get – Ka rak tä ri se ring och ana lys av stads mi l-
jö. Des sa bygg na der bi drar på ett myck et vik tigt sätt
till den täta blands ta dens kva li te ter som präg lar även
För sta Lång ga tans sö dra sida. Här tar vi upp en rad
bygg na der som lig ger om giv na av öpp na mel lan rum
och stads rum.

Kv 32 Ka ja ken Fri lag ret – La ger hu set
Ar ki tek ten Karl Sa mu els son ri ta de Fri lag rets bygg nad
all de les in vid Ro sen lund ska na len. Bygg na den upp för-
des 1918–20 och lig ger fritt och väl syn ligt i om giv-
ning en. En ut skju tan de om fat tan de port finns i den
öst ra fa sa den gent emot ka na len, där kun de var or
lossas di rekt in i bygg na den. Fa sa der na är sym me tris-
ka med ock ra gul puts som med put sa de li se ner ra mar
in fön ster grup per. Ut med tak fo ten går en ge sims runt
hela bygg na den, lik som ovan för sock el vå ning en. Det
ska par ett tyd ligt in tryck av bygg na dens tre del ning i
sock el, mel lan del och krön. Sock el vå ning en byggs upp
av tun na put sa de valv runt fönst ren. Bygg na dens nor-
ra ga vel har en last bryg ga som fort sät ter runt bygg na-
den väs te rut. Den vä stra fa sa den har fle ra in gång ar
och en un der se na re tid an lagd ramp samt trap por för
ökad till gäng lig het. Ta ket har sto ra tak ku por, min dre
tak ku por och tak fön ster. På ta ket lig ger te gel och
 kuporna är i röd må lad plåt. Asym me triskt pla ce rad

sö de rut på ta ket finns en torn byg gnad som av slu tas
med ba lus ter dock or och ett nätt tak. Fönst ren har
 diagonalställda spröj sar i mel lan vå ning ar na och är rakt
spröj sa de i sock el vå ning en. Det finns även run da
fönst er och halv må ne for ma de fönst er i fa sa der na.
 Gavelentrén åt sö der är in ra mad med ko lon ner och
ett tym pa non fält ovan för dör ren. Bygg na den finns
upp ta gen i pro gram met Kul tur his to risk vär de full
bebyggelse (1999).

Kajskjul 32 och 30
Vid äl ven låg Kajskjul 32 all de les vid Älv snab bens fär-
je lä ge. Strax in till väs te rut låg Kajskjul 30.
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Kar ta över de be skriv na kvar te ren och bygg na der na.

Fri la ger hu sets öst ra fa sad med Ro sen lund ska na len.

Kajskjul 32 strax in nan riv ning i april 2015.

Fri la ger hu sets vä stra fa sad - de talj.

Kajskjul 30 all de les in nan riv ning i april 2015.



Kv. 31 Bar kas sen 4-5, Fol kets hus
Även det ta kvar ter be står av ett enda mas sivt kom-
plex, samman satt av fle ra samman bund na bygg na der.

Ar ki tek ten Nils Ei nar Eriks son ri ta de Fol kets hus
som be står av fle ra bygg na der. De oli ka bygg na der na
upp för des un der åren 1949-55. I den vä stra byg gnad-
s krop pen lig ger Folk te a tern och res tau rang Trap pan.
I mel lan byg gna den som har fyra vån ing ar och en på-
byggd fem te vån ing finns det sam lings lo ka ler. Den
öst ra de len av byg gnad skom plex et bygg des som ett
kva dra tiskt hög hus med nio vån ing ar som in hys te
kon tor slo ka ler. Sist be bygg des tom ten åt nor dost
med Biog ra fen Dra ken, sam lings lo ka len Vå gen och yt-
ter li ga re kon tor i en fem vån ing ar hög bygg nad.  Bio-
grafentrén skju ter ut ur fa sad li ven och ska par en mel-
lan del mel lan byg gnad skrop par na. Fa sa der na är i gult
te gel och kalk sten i varierat ut tryck. Även inter iört är
bygg na der na myck et på kos ta de. 1985 gjor des en om-
byg gnad där huvud en trén bygg des om med röda
 accentuerade ut byg gna der. 1988 blev Folk te a tern ut-
och om byggd. 2009 gjor des en ny om byg gnad av

Folk te a tern. En ligt pro gram met Kul tur his to risk vär-
de full be byg gel se (1999) har Fol kets hus: ”ett be ty-
dan de lo kal his to riskt vär de samt ut gör ett in tres sant
ex em pel på ar ki tek ten N E Eriks sons ar be te. Av sär-
skilt vär de är ”Biog ra fen Dra ken” med sin väl be va ra de
inter iör.” Kvar te ret var ti di ga re fyllt av en va ri e rad
trä be byg gel se som till sam mans med bygg na der från
den ti di ga re Järn vå gen för svann i en om fat tan de
brand i au gus ti 1947.

Kv. 30 Sni pan f.d. Yr kess ko lor na
Det ta kvar ter in ne hål ler en rad sex vå nings byg gna der
bygg da som yr kess ko lor.

Den för sta av Yr kess ko lor nas bygg nad stod fär dig
1941, men ri ta des 1938. Den tred je stod klar som ma-
ren 1952. De ri ta des av ar ki tek ten Got thard Ålan der
som ri ta de fem bygg na der, men de två sis ta blev
aldrig av. Bygg na der na är i 6 vån ing ar. 1986 om bygg-
des alla tre och fick sina mel lan rum bygg da med upp-
gla sa de fa sa der. Idag hus e rar bl.a. bil sko lor, Ar bets-
för med ling och järn va ru han del i kvar te ret. De höga

byg gnad skrop par na har fa sa der i gult te gel med grönt
plåt tak (kop par?). Trä fön stren är re la tivt jämnt för de-
la de över re spek ti ve fa sad och be står av två luf ter där
den ned re är be tyd ligt stör re än den övre. På de tre
gav lar na åt norr finns en rad med fran ska bal kong er
som lö per ne ri från och upp. Un der fön ster gla set finns
ett tids ty piskt järn räcke som skydd vid öpp ning. Fa sa-
den på för sta bygg na den som vet ter mot Järn tor get
har ho ri son tel la fön ster band på var je vån ings plan.
Det ta mar ke ras yt ter li ga re ge nom att teg let är svagt
in dra get i det fack där fönst ren sit ter. Det ta mo tiv
 följer med bygg na den på ga veln mot sö der en bit. I
bot ten pla net är hör net mel lan Järn vågs ga tan och För-
sta Lång ga tan mar ke rat med na tur sten upp till por-
tens höjd, ett min ne av det sto ra post kon to ret som
hade huvud en tré här. Ovan för por ten finns ett li tet
ut skju tan de tak i plåt och det finns en nätt ramp för
barn vagn el ler rulls tol ut med den sö dra fa sa den. Por-
ten lig ger i den öst ra fa sa dens syd li ga hörn. Runt hela
byg gnad s kom plex et går en låg sock el i na tur sten. En
port på det tred je hu set är in ra mad med ut skju tan de

na tur sten. Trapp hu set som vet ter mot väs ter är upp-
gla sat, tro li gen ur sprung ligt.

De tre fris tå en de bygg na der na bygg des om 1986.
Mel lan bygg na der na stop pa des det in tre nya vån ings-
plan ovan för de en vå nings läng or som ti di ga re le gat
mel lan hu sen. De helt upp gla sa de par ti er na buk tar ut
som ett gi gan tiskt bur språk från de ur sprung li ga fa-
sad li ven. All ting speg lar sig i de gla sa de par ti er na som
är upp de la de i ett slags mön ster mel lan gla sy tor na.
Det är tro ligt vis alu mi nium fön ster bå gar. De är brun-
må la de. På den tred je bygg na dens vä stra fa sad finns
två bal kong er på de två över sta vån ing ar na längst till
väns ter. Fram för den na bygg nads fa sad finns en kraf-
tig ut byg gnad väs te rut. Den är for mad som ett U och
är i sam ma ma te ri al och ut fö ran de som de två gla sa de
mel lan rum men. Här är dock sock eln av be tong block
och ut byg gna den bara i tre vån ing ar. Yr kess ko lor na
läm na de bygg na der na 1992. Bygg na der na ägs och för-
val tas idag av Elof Hans son Fas tig he ter. Bygg na der na
är upp tag na i pro gram met Kul tur his to risk vär de full
be byg gel se. Ström man & Lars sons snick e ri fab rik i
Gö te borg låg på För sta Lång ga tan 5–7 från 1863 till
1888. I kvar te ret har det ti di ga re fun nits upp lag. På
1950-ta let revs den gam la Kött be sikt nings by rån som
låg i det vä stra hör net av tom ten där det tred je hög-
hu set upp för des.

Även kvar te ret väs ter om Nord hems ga tan bär nam-
net Sni pan. Ut med För sta Lång ga tan lig ger ett Par ke-
rings hus i två vån ing ar. Det är byggt med en pe lar-
stom me av be tong. Fa sa den be står av röd må la de trä-
rib bor. Par ke rings däck et upp för des 1999 ef ter rit-
ning ar av Ell sing er ar ki tekt kon tor AB. Par ke rings hu-
set er sat te en låg te gel be byg gel se med trä fa sa der mot
För sta Lång ga tan. Den na be byg gel se upp för des ef ter
För sta Lång ga tans bredd ning 1922. Ti di ga re låg Bark
& War burgs etablis se ment på tom ten där Par ke rings-
hu set lig ger från 1855-1888 då bo la gets ham ntomt
och an lägg ning ar sål des till Gö te borgs stad. Bark &
War burg hade bl.a. en pa ten te rad byg gnads me tod
med upp åt stå en de dub belspån tat vir ke, nå got som var
vir kes be spa ran de.
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Fol kets hus vä stra och nor ra fa sa der från 1950-2000-ta let.

Fol kets hus öst ra och nor ra fa sa der från 1950-ta let.

Yr kess ko lor na från 1940-ta let med upp gla sa de mel lan rum från
1980-ta let.

Yr kess ko lor na sed da från Järn tor get. De funk tio na lis tis ka fa sa-
der na med sina ho ri son tel la band av fönst er är tids ty pis ka.

Par ke rings hus i två vån ing ar i kvar te ret Sni pan.

Fol kets hus sö dra fa sa der.



Kv. 34 Pi ro gen Gö te borg Auk tion sverk (f.d.
Gö te borgs Hamn ar bets kon tor)
Bygg na den upp för des 1963 som Hamn ar bets kon tor
för de fö re tag som hade hand om last nings- och loss-
nings ar be ten i Gö te borg hamn. Den ri ta des av Ragn-
dal och Tu vert ar ki tekt kon tor ge nom Jo han Tu vert.
Idag finns Gö te borgs Auk tion sverk i fas tig he ten. Fas-
tig he ten bygg des om 2004 ge nom rit ning ar av Fi gu ra

ar ki tekt kon tor och har idag vita fa sad ski vor, var vat
med mör ka fön ster band. Sock eln är be lagd med klin-
ker i en ljus grå ton. Bygg na den kän ne teck nas av en
kraf tigt ho ri son tell ver kan. Ur sprung li gen var bygg na-
den be klädd med svart me tall plåt (?) och hade sol-
skär mar i kop par som gav skug ga på hela gla sy tan un-
der april till au gus ti. Des sa sol skär mar i kop par fanns
mot ös ter, sö der och väs ter på bygg na den, de har idag
er satts av nya i mörk me tall. De res te ran de fönst ren
på den nor ra fa sa den hade ur sprung li gen en bård av
kop par på ovan si dan. Des sa är bor ta idag. Den cen tra-
la ax eln i bygg na den skju ter upp ovan tak. Den var ti-
di ga re be lagd med sjös tens plat tor. Idag har den de len
fått ett fa sad ma te ri al av trä. Den lil la ut byg gna den i
en vån ing ös te rut var ur sprung li gen be lagd med kop-
par plåt. Idag är den kraf tigt ut byggd (kan ske är den
ur sprung li ga ut byg gna den ri ven och er satt?) och be-
lagd med klin ker som ock så täck er den öst ra de len av
den upp skju tan de cen tra la ax eln. Bygg na den hade ur-
sprung li gen en ter rass på ta ket som för öv rigt är ett
platt tak.

Kv. 29 Kof fen – Fryshu set Te a ter Trix ter m.m.
samt Par ke rings hus.
Bygg na den som är i sju vån ing ar in ne hål ler ett fem tio-
tal små och sto ra la ger lo ka ler om cir ka 8 000 kvm.
Det ri ta des 1943 av ar ki tekt Nils Ei nar Eriks son för
Väst sven ska Kyl hus AB. År 1949 gjor des en på byg g-
nad som ri ta des av sam me ar ki tekt. Det är upp fört i
be tong. Fa sa der na är slam ma de i en ock ra ton. Fa sa-
den mot An dré ga tan ut görs av sym me triskt pla ce ra de
fönst er i två luf ter. Fle ra fönst er är i stort be hov av
under håll. Ut med An dré ga tan finns en last bryg ga och
många por tar för in last ning. Ta ket är svagt sa del tak
med mini mal lut ning. Bygg na den sak nar helt fönst er
åt sö der, väs ter och ös ter, den åt ös ter lig gan de

 fönsterraden är igen satt, lik som många and ra fönst er
åt norr.

Bygg na den är på byggd med läg re bygg na der åt alla
håll utom nor rut. En två vå nings byg gnad är på byggd
väs te rut. Den har en ren gul te gel fa sad med sym me-
triskt ord na de fönst er. Här finns två bal kong er åt norr
och sö der. Den vä stra fa sa den är huvud fa sad och har
haft två in gång ar. Den vänst ra por ten är igen satt. Den
hög ra har en na tur sten sin ram ning. Det in tres san ta
med bygg na den är att det är en kon tors byg gnad som
även in ne hål ler bo stä der. På byg gna den sö de rut är
upp höjd en halv trap pa och be står av ett vån ings plan
med ett kraf tigt ut skju tan de tak sö de rut. Här är las-
tin tag som på and ra lång si dan med sto ra por tar och
fönst er emel lan. Last bryg gan har dock för svun nit.
Bygg na den är i gult te gel med må lad sock el. Den na
del över går så ös te rut med en fort satt smal länga ut-
med sö der fa sa den, put sad i ljust ock ra, med last bryg-
gan kvar. Slut li gen, ut med sö der fa sa den lig ger en nå-
got hög re bygg nad, som se dan över går i hörn byg gna-
der na på tom ten. Här lig ger ut med Mas thamns ga tan

en Däck & Bil ser vi ce. Bygg na den som be står av två
ga ra gein far ter är in plå tad och ljust gul. Ta ket är platt.
Ut med bygg na dens öst ra sida lig ger en  envånings-
bygg nad i te gel med puts, re spek ti ve plåt på fa sa der-
na. Här lig ger Te a ter Trix ter. Bygg na den har två
portar österut och ett antal fönstr i den del av
byggnaden som ligger norrut. Byggnaden har sadeltak
och är nästan två våningar i mitten.

I kvar te ret lig ger även ett par ke rings hus från 2004
som ri ta des av Fi gu ra ar ki tekt kon tor. Det är i fem
vån ing ar och upp fört i be tong. Fa sa den är run dad ut
mot Mas thamns ga tan. Den har vita fa sad ski vor med
färg de kor i ut skär ning ar på de fyra övre vån ings pla-
nen. Två halvt in gla sa de trapp hus är vid häng da på de
öst ra och vä stra fa sa der na. Där lö per en spi ral trap pa
in nan för gla sväg gar na. I hör net mot nor dost finns ett
stör re upp gla sat trapp hus med en stör re trap pa. Den
öst ra Fa sa den är upp gla sad med sto ra gla sa de par ti er.
På de gla sa de par ti er na sit ter nå got slags blå fär gat glas
(plast?). Den sö dra fa sa den har ett stort gla spar ti som
be står av mäng der av små glas ru tor upp häng da i
kram lor och öpp na ned till för luf tinsläpp. Bot ten vå-
ning en åt sö der är rus ti ce rad och tre bän kar fälls ut
från väg gen. Bygg na den blir helt fyr kan tig mot norr
och fa sa den lig ger tätt mot Oscar sle den. Ut med den
de len av fa sa den kan man inte gå.

Kv. 28 Log ger ten – Elof Hans son För sta
Lång ga tan 17–21 och Kom mer sen
Den för sta bygg na den i sju vån ing ar upp för des 1942
och be stod av bygg na den längst väs te rut till sam mans
med två en vå nings byg gna der på ömse si dor. Den för-
sta bygg na den ri ta des av ar ki tekt Gun nar O. Ja cob son
och bygg na den ri ta des för Fos se lius & Al pens rör fir-
ma. 1957 till kom yt ter li ga re en av de tre hög re bygg-
na der na – den i mit ten. Den ri ta des för Elof Hans son
av ar ki tekt Per-Axel Björk. Sist bygg des hela kom-
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Jo han Tu verts hus som det såg ut i ori gi nal. Foto: Cla es G.
Svan te son.

De talj av fryshu set som är i be hov av re no ve ring och under håll -
nå got som på går just nu.

Gö te borgs Auk tion sverk som det ser ut idag.

Fryshu set från 1940-ta let med det min dre hu set åt väs ter med
kon tor och bo stä der i för grun den.

Par ke rings hu set Kof fen från 2004.



plex et om och det sis ta hög hu set till kom 1986 ut for-
mat ef ter rit ning ar av Sem rén ar ki tekt kon tor. Bygg na-
der na ägs och för val tas av Elof Hans son Fas tig he ter.
Alla tre hög hus byg gna der har gult te gel, med aning en
oli ka ku lö rer. De in bygg da mel lan rum men mot För sta
Lång ga tan är i fyra vån ing ar, kläd da i gul plåt och bru-
na fönst er och fön ste rö ver styck en. Ta kvå ning ar na be-
står av en bart fönst er och ett sa del tak klätt i brun
plåt. På hög hus en är ta ken be lag da med kop par, ta ken
är plat ta. Sock el vå ning en mot För sta Lång ga tan är
klädd i röd brun na tur sten. På den öst ra fa sa den på
till byg gna den från 1986 är sock eln i två vån ing ar med
ab rupt av slut ning på fa sa den som vet ter nor rut. Väs-
te rut finns en en vå nings byg gnad som har en put sad
fa sad i ljus ock ra och med tre fön ster band i fa sa den
samt en last bryg ga med port i hörnet.

Bygg na den från 1957 har ho ri son tel la fön ster band
ut med alla fa sa der. De fles ta fönst er är en lufts fön ster
i trä (teak?). Mitt de len på gav lar na är mar ke ra de och
mot För sta Lång ga tan finns det två lufts fön ster i mit-
ten med under styck en i ljus plåt. På ga veln mot Mas t-
hamns ga tan har hela mitt par ti et kop par plåt och där är
det tre lufts fön ster. Bygg na den har ett platt kop par-
tak. Bygg na den från 1942 har nå got min dre fön ste r-
öpp ning ar men ock så ge nom gå en de en lufts fön ster
med bru na, näs tan svar ta snick e ri er. Mot Mas thamns-
ga tan har mel lan rum men inte fyllts igen så som mot
För sta Lång ga tan. Mel lan rum met mel lan de två äldsta
byg gnad skrop par na är bara upp byggt i en vån ing. Mel-
lan 1957 och 1986 års bygg na der är det igen byggt
fyra vån ing ar i sam ma stil som mot För sta Lång ga tan
fö ru tom att det är stör re ga ra ge öpp ning ar i så väl mel-
lan rums byg gna den som i bygg na den från 1986 från
mark pla net. Bygg na den från 1986 har två fär ger i det
gula teg let och gul må la de fönst er, ge nom gå en de med
två luf ter. De är av vipp typ. Ta ket på bygg na den från
1986 har en tak ter rass och det krö nan de vån ings pla-
net har ett fön ster band som går runt hela  över-
våningen. I bottenvåningarna med den rödbruna
naturstenen är det mot Första Långgatan fönster i två
våningar.

Kom mer sen lig ger i vä stra än den av kv. 28 Log ger-
ten. Det är pre sen te rat i rap por ten Kom mer sen 2.0
Kul tu ra na ly tiskt pla ne rings un der lag Nor ra Mas thug-
get. Platska rak tä ri se ring samt för slag på för stärk ning
och ex pan sion av Kom mer sens vär den. (2014) Av Gö-
te borgs stads mu seum.

Kv. 12 Kos tern f.d. Sjö mans hem met
Vid Mas thugg stor gets vä stra sida lig ger f.d. Sjö mans-
hem met. Det ri ta des 1942 av Rag nar Os si an Swens-
son. Det er sat te det ti di ga re sjö mans hem met på sam-
ma tomt. Den stra ma fa sa den bryts av med någ ra
enk la de tal jer som en bal kong runt det nor dost li ga
hör net. Fa sa der na är i gult te gel och na tur stens sock el.
Tom ten är slut tan de var för bot ten vå ning en ökar ned
mot För sta Lång ga tan. Bot ten vå ning en är väl ut nytt-
jad till af fär slo ka ler. På de res te ran de vån ing ar na
fanns det bo stä der och hög tids sal. I pro gram met Kul-
tur his to risk vär de full be byg gel se (1999) finns f.d.
Sjö mans hem met med ”som in tres sant ex em pel på ti-
dens so ci a la am bi tio ner och 1940-ta lets ar ki tek tur”.
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Byg gnad skom plex et Elof Hans son från 1940- 1980-ta len.

De talj där bygg na der na möts från 1940 och 1950-ta len. Sjö mans hem met från 1942 ri ta des av R.O. Swens son.
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