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Utsikt mot öster från Kristine kyrkas torn mot stora hamnkanalen och Brunnsparken, slutet av 
1800-talet. Gamla Arkaden är ännu ej uppbyggd. Bildkälla: Göteborgs stadsmuseum



 
 
 
 
 
 
I årets almanacka har vi valt att lyfta fram och visa hus och platser som har förändrats. Många hus, och ibland 
hela områden, har rivits för att ge plats åt något nytt eller något annat. Göteborg är en stad som lever och ständigt 
utvecklas. Oftast har förändringen drivits av ett nytt behov, inte minst för att staden hela tiden har växt i storlek. 
Runt år 1860 hade Göteborg 37 000 invånare. I dag har vi passerat halvmiljongränsen. Varje dag förvandlas något, 
och alla dessa förändringar läggs till varandra likt årsringar. Det är fantastiskt att få se staden som den var förr, 
och jämföra med dagens Göteborg. Hur det ser ut nu vet vi, men hur det var förr behöver vi stanna upp, söka information 
och reflektera över. Att se hur det såg ut förr kan ge oss nya perspektiv och ödmjukhet inför dagens stad.  
 
Rivningen är en historia i sig och en vanlig situation som uppkommer är där olika behov och åsikter går isär. 
Mycket förenklat kan det vara så att ena sidan anser att bebyggelsen är otidsenlig, i behov av sanering, underhållet 
är eftersatt och det är försent att rädda. Andra sidan har en lite annan infallsvinkel, prioriterar andra värden och 
vill rädda vissa byggnader som man anser har ett kulturhistoriskt värde. Att läsa om de enskilda händelserna 
och bakgrunden till en förändring skapar en viktig förståelse för de olika parametrarna som ingår i ett så intrikat 
samspel som livet, bebyggelsen  och utvecklingen i en stor stad som Göteborg. Inte sällan har det varit bränder som 
föranlett förändring i stadsrummet. 

Bildkällor: Göteborgs stadsmuseum
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Så var det då

Framsida: Gamla Arkaden, sedd från Östra Hamn-
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Konserthuset på Heden var ett lågbudgetbygge i trä från 1905, i glada böljande vita linjer som påminde lite om ett cirkustält. Arkitekt var Ernst Krüger och byggnaden var vid tiden Sveriges 
största musiklokal. Bygget hade i praktiken alltid betraktats som ett provisorium och det hade byggts i väntan på att Göteborgs annars så pigga donatorer skulle vakna.  Vid 12-tiden den 13 
januari 1928, började konserthuset att brinna. Ovärderliga originalnoter kastades ut genom fönstren och dessa kom sedan att ta åratal att sortera. Vattenskadade fagottnoter och sotiga fioler 
räddades undan lågorna och ansågs viktigare än själva byggnaden. 



Ålderdomshemmet vid Slottsskogen invigdes 1896 och låg vid Vegagatans södra ände, ungefär på samma plats som det nuvarande ålderdomshemmet ligger idag. Byggnaden var pampig i 
nygotisk stil, men samtidigt trivsam, stämningsfull och påkostad. Boningsrummen hade över 3,5 meter i takhöjd och ett rum på 20 kvm delades av två personer. Det fanns en kyrkodel för 220 
personer. Vid starten arbetade enbart två sköterskor på 96 försörjningstagare. Efter att man i en utredning utdömt den gamla byggnaden som otidsenlig och för dyr att bygga om 
presenterades 1959 planerna på det nya ålderdomshemmet.



Östra Nordstaden, tidigare kallat stadens fjärde kvarter, är en del av det ursprungliga Göteborg, det vill säga den befästa stad som anlades efter holländskt mönster på 1620-talet. Bebyggelsen 
bestod av stenhus i tre våningar, de flesta byggda under 1800-talets senare hälft. Mot Brunnsparken och Östra Hamngatan reste sig en ganska representativ bebyggelse. Detta var levande och 
brokiga kvarter med 258 företag, flera enkla hotell med “rum för resande”, småindustri, lagerlokaler, verkstäder, kaféer, ölpubar och klubbar. Många har här roat sig på jazzklubbarna som låg 
längs de smala gatorna. Utredaren beskriver stadsdelen, innan saneringen på 1960-talet, som “citys baksida”. 



Arbetareföreningens hus Järntorget.  Järntorget har historiskt varit ett centrum för arbetarrörelsen. Göteborgs Arbetareförening bildades 1866 och fick en hörntomt vid Järntorget och Nya Allén till ett 
pris av 25 000 kronor.  Här uppfördes arbetareföreningens första byggnad efter ritningar av Victor von Gegerfelt och invigningen firades den 19 augusti 1874. Där hade man samlingslokaler och även teater. 
Huset byggdes ut och stod klart 1909 enligt ritningar av Hans Hedlund och det var även platsen för Arbetarinstitutet och för tidningen Ny Tid. I slutet av 1940-talet flyttade arbetarrörelsen över till det nya 
Folkets hus på torgets norra sida.   



På Kungstorget 8 uppfördes 1879  en stenbyggnad i fyra våningar. Vid 18-tiden den 1 april 1965 utbröt en kraftig brand i hörnfastigheten och det uppstod stora skador på lager, butiker och 
lägenheter. Det fanns en risk för att brandmuren mot Kungstorget 7 skulle rämna. Ett 60-tal brandmän från flera brandstationer deltog i släckningsarbetet och branden var den svåraste i 
centrum sedan 1940-talet. Då skadorna var omfattande, och byggnaden var gammal och saneringsmogen, ansågs det orealistiskt att reparera den. Den kom därför att rivas och ersättas med 
parkeringsplatser för varuhuset Grand och en tillfällig byggnad för Göteborgs Bank. Kvarteret brandhärjades igen 1996. Hotell Avalon färdigställdes här i augusti 2007. 



Västra Hamngatan 1880-tal. Här ser vi att husen har den förnäma form av trevånings privathuskaraktär som alla hus hade i området i vid denna tid. Domkyrkotornet saknar här fortfarande 
konkurrens. Husen byggdes upp efter den stora branden 1802 och nu valde man att bygga i sten istället för i trä. I vänstra hörnet har vi idag Brogyllen och när man 1911 för Skandia uppförde 
detta höga jugendhus, kallades det “Skandalhuset”. Dessförinnan hade bebyggelsens enhetlighet brutits redan 1889 då Riksbankens nya hus färdigställdes längre ner på gatan i en helt annan 
skala än sin omgivning.



Grand Hotel Haglund, Hotellplatsen. De flesta städer har ett Grand Hotel. Det hade också Göteborg. Byggnaden uppfördes 1808 och ansågs vara stadens mest praktfulla hotell, tillika stadens 
stolthet och andra städers avund. Lyx och flärd, hög kvalitet och extraordinär inredning var hotellets signum. Festprissen James Fredrik Dickson ramlade under en middag på hotellet i februari 1898 
och skar sitt finger på krossat kristallglas. Han lade om såret med stanniol från en champagnekork, vilket orsakade att han dog i blodförgiftning. I början av 1960-talet arbetade Leif Mannerström i 
restaurangen. 1972 revs byggnaden tillsammans med sex andra stenhus för att göra plats för kontors- och affärshuset Citypassagen. 



Katzhuset till vänster i bild, stod färdigt 1894. I botten på huset låg från början den så kallade Götahallen, en saluhall som kompletterade de äldre Stora Saluhallen och Bazar Alliance. Till en 
början bestod huset av stora paradvåningar. 1896 installerades en elektrisk hiss. Byggnaden hade en stor balkong mot Kungstorget som användes för publika arrangemang, välgörenhets-
föreställningar och liknande. Däribland Göteborgs luciafiranden. Detta pågick fram till 1974 när fastigheten såldes och byggdes om till smålägenheter, främst enrummare, och blev känt för att 
prostituerade var vanliga hyresgäster. Huset revs 1985.



Annedals landshövdingehus. Vi ser till vänster Föreningsgatan 1-3 och till höger Föreningsgatan 2, ner mot Västergatan. Robert Dicksons stiftelse grundades 1860 med huvudändamål 
att bygga sunda och trevliga bostäder som skulle hyras ut för en rimlig kostnad till i första hand ”gift arbetsfolk”. Även andra filantropiskt präglade bostadsbolag bildades omkring 1870 och 
alla byggde de arbetarbostäder i Annedal som skulle bli en mönsterstadsdel. Olika byggnadstyper provades, och här byggdes det allra första landshövdingehuset. Inga trähus i Annedal 
lyckades räddas undan saneringen och den nya stadsplanen i mitten av 1970-talet. 

Bild: Göteborgs Stadsmuseum



Rosenlund och Kungshöjd. Kvarteret Arsenalen har sitt namn efter den arsenalsbyggnad, som uppfördes på platsen 1853–1859 för Göta Artilleriregemente. Bostadshusen på Lilla Otterhällan 
började uppföras efter att arsenalbyggnaden rivits 1906, sedan verksamheten flyttats till Kviberg 1895. Tornens kreneleringar var avsedda som en arkitektonisk erinran om den tidigare militära 
bebyggelsen på platsen. Alla byggnader på bilden är idag försvunna förutom “Feskekôrkan”, som klarade sig tack vare att kriget kom emellan. Bland annat stod här Rosenlunds fabrikers byggnad 
och flertalet byggnader av Victor von Gegerfelt (stadsarkitekt i Göteborg 1872–1896). Allt revs sommaren 1939 inför den stora Rosenlundsomdaningen som skulle ta 30 år att genomföra. 



Denninghoffska huset. Grosshandlaren Wilhelm Denninghoff köpte en fastighet på Östra Hamngatan 40, i hörnet Östra Hamngatan och Drottninggatan. Han rev det äldre huset och 
uppförde år 1882 en ny byggnad som på sin tid ansågs ovanligt vacker, det så kallade Denninghoffska huset. Bara 16 år senare revs det för att ge plats år den ursprungliga Arkaden. Anledningen 
var att Göteborg i slutet av 1800-talet var Sveriges största exportstad och besöktes av ett växande antal turister. Man efterlyste fler affärer. Rivningen av det enbart 16 år gamla Denninghoffska 
huset mötte motstånd bland göteborgarna.  



Göteborgs Arkader sedd från Östra Hamngatan var en osannolik arkitektonisk skapelse med tinnar och torn som invigdes 1899. Gamla Arkaden var särskilt förknippad med julhandeln. Då var 
gatan smyckad och belyst som ett sagoslott, och julskyltningen fantastisk. Där låg Brobergs tobakshandel där man kunde köpa finaste havannacigarrer och Waideles skivbutik med musik från 
hela världen. Göteborgs första biograf låg naturligtvis i Arkaden. Arkitekten var Franz Louis Ender, som också ritat bland annat jugendhuset på Föreningsgatan 2.


