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Översiktsbild över hela undersökningsområdet med alla beskrivna objekt markerade. Längst i väster Lindholmen (Slottsberget och Skateberget) med f.d. Lindholmens varv, numera Science Park. Norr om detta ligger Lindholmens herrgård i 
parkmiljö, och industrikvarteret Propellern. Till höger i bild f.d. Götaverken. Illustration av Göteborgs stadsmuseum på ortofoto från Göteborgs stadsbyggnadskontor. (Fotnot: De stora torrdockorna vid Götaverken försvann från området 2015.) 
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BAKGRUND

Prolog
År 1979 konstaterades inom projektet Svensk Varvsindustri i 
Göteborg att man genom beskrivning av verksamheten vid varven 
i Göteborg får en täckning av större delen av svensk industri. 

”Kulturhistoriskt är det oförsvarbart att inte åstadkomma en beskriv-
ning av den gångna epoken, och vi måste inför kommande generatio-
ner visa vad denna epok inneburit” sade tjänstemännen på Göte-
borgs Historiska museum 1979, Göran Sundström, Åke Åberg 
och Allan T. Nilsson. 

Syfte
Syftet med kulturmiljöunderlaget är att i tidigt skede ringa in de 
kulturmiljökvaliteter som särskilt bör beaktas i fortsatt utveck-
lingsarbete på programnivå. Kulturmiljöutredningen kommer att 
utgöra ett viktigt underlag vid fortsatt arbete med stadsutveck-
lingsprogram för Lindholmen och delar av Lundbyvassen med 
Götaverksområdet. 

Underlaget skall vara en kunskaps- och inspirationsgrund i plan-
arbetet och bidra till en fördjupad analys och förståelse av stads-
miljöns kvaliteter. Den ska även utgöra stöd inför en kommande, 
separat konsekvensbeskrivning av det slutliga detaljplaneförslaget. 

Varvsverksamheten är nedlagd sedan flera decennier. Området 
har genomgått flera metamorfoser. Så vad kan den kvarvarande 
strukturen, spåren och byggnaderna berätta om tiden som varit? 

Att ge en pedagogisk åskådlighet och redovisa för möjligheterna 
till förändringar med bibehållen respekt för kulturmiljön är den 
här rapportens stora utmaning.  

Uppdraget
Uppdraget har varit att sammanställa en rapport som skall fung-
era som ett planerings- och bedömningsunderlag vid framta-
gande av Program för stadsutveckling inom stadsdelen Lindholmen 
och delar av Lundbyvassen med Götaverksområdet. 

Det kulturhistoriska underlaget har fokus på att identifiera och 
beskriva befintliga kulturmiljökvaliteter och värdebärare inom 
programområdet. Till kvaliteterna räknas bland annat en berät-
tande och upplevelserik bebyggelsemiljö i sitt historiska samman-
hang. Det ska svara på frågan vad som är av värde i miljöer och 
byggnader,  och hur dessa värden kommer till uttryck. 

Metod
Rapporten bygger i första hand på en sammanställning av kun-

skaper från tidigare utförda utredningar och ställningstaganden 
inom och i omedelbar anslutning till programområdet. 

Ett viktigt underlag har varit den inventering  av hamn- och 
industrimiljöer som påbörjats av Ida Dickson och Lena Knutsson 
Udd på uppdrag av Kulturförvaltningen 2016. Det samman-
ställda materialet omfattar bland annat just det aktuella under-
sökningsområdet. Numreringen av objekt i denna rapport bygger 
på deras inventering. 

Flera besök på området har genomförts i syfte att förstå samman-
hangen. Kompletterande fotografering, litteratur- och arkivstu-
dier har genomförts. 

Upplägg och läsanvisning
Rapporten är upplagd i tre delar.  Indelningen har som syfte att 
återge olika dimensioner i det historiska landskapet. Den första 
delen är en kortfattad historisk berättelse som ska ge orientering i 
tid och rum. Fokusen här ligger på den existerande fysiska struk-
turen, men den avslutas med en sammanställning av spår från 
tiden innan industriepoken och från industriernas allra första tid. 

Den andra delen, "Värdebärare - teman", samlar övergripande ka-
raktärsdrag och särdrag i undersökningsområdet. De större teman 
behandlar: områdets industrikaraktär, historiska spår i strukturen, 
platsen i älvrummet och områdets topografi. Särskilda tematise-
rade särdrag är: hamnkranar och Ferrofönster. 

Del tre är en katalog över enskilda värdebärande byggnader inom 
hela undersökningsområdet. De är uppdelade efter de tre del-
områdena före detta Götaverken och Lindholmens varv och 
kvarteret Propellern och varje delområde inleds med en över-
gripande beskrivning av miljöerna. Lindholmens herrgård och 
Disponentvillan på Skatberget beskrivs separat. 

Att särskilt tänka på...
Rubriken "Att särskilt tänka på" är en sammanställning av kri-
tiska punkter: tematiskt, i miljöer och för enskilda objekt. De är 
ett redskap för fortsatt programarbete att förhålla sig till.   Under 
rubriken är motiveringar och karaktärsdrag samlade. Det är ingen 
slutlig värderingsanalys utan är tänkt som en checklista för fort-
satt arbete och fördjupade utredningar. 

Ovanligare begrepp i texten
Några begreppsförklaringar finns på rapportens sista sida. 

Beskrivning av utredningsområdet  
Utredningsområdet ligger på Lindholmen på norra sidan av Göta 
Älv, på Hisingen. Det ingår i stadsdelen Lundby i Göteborg och 
betecknas med traktnamnen Lindholmen och Lundbyvassen. 
Hela området ligger på flack utfyllnadsmark mellan Ramberget, 
Slottsberget och älven.   

Det specifika området som studeras är indelat i tre huvudgrup-
per, med två före detta varvsområden och ett större kvarter byggt 
för blandad industri. I varvsområdena, före detta Lindholmens 
och Götaverkens varv, har utvecklingen tillfört en hel generation 
andra verksamheter än industri eller det maritima. Nu dominerar 
istället större kontor, hotell och utbildningscentra, mestadels pro-
jekterat och planerat under 1980-talet. Viss industriverksamhet 
är kvar. Några få obebyggda tomter finns kvar som ”brownfields”, 
övergiven industrimark. 

Avgränsning - det som inte ingår
Alla byggnader inom området är inte beskrivna i rapporten. 
Urvalet av det som finns beskrivet har gjorts i de utredningar som 
ligger till grund för detta underlag. Bara de beskrivna objekten 
har ett nummer på kartorna. 

Intill det här aktuella området finns även Slottsberget och Skat-
berget. De omnämns i denna rapport men beskrivs inte som egna 
miljöer. Slottsberget utnyttjades redan innan Göteborgs etable-
ring och är ett kulturhistoriskt centralt område med spår från 
medeltiden och ett riksintresse för kulturmiljön. Från 1500 till 
1800-talet fanns här rikets flotta och varv. I början av 1800-talet 
och före varvens tid fanns runt om i området även fabriker för 
bland annat segelduk, tjära och ättika. Utvecklingen före varvens 
tid går till viss del att utläsa i riksintresseutpekade området. 

"På gamla tiden dansade vi kring midsommarstången…”  är histo-
rien som handlar om det dagliga livet, livsvärlden, till skillnad 
från det som var teknik, regler och liknande som omger systemet. 
Men livsvärlden kommer inte att beskrivas här. 

1970-talets kulturhistoriska undersökningar
Att Göteborgs varvshistoria är en viktig del av stadens 1900-tals-
historia visste man redan innan krisen. Varven, Volvo och SKF 
var stadens ekonomiska motor under större delen av 1900-talet. 
Varvskrisen på 1970-talet var snabb och obönhörlig och när var-
ven 1974  störtade drogs även stora rederier med i fallet. 
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I omvandlingsprocesserna under decenniet efter krisen såg de 
kulturhistoriskt verksamma att det var viktigt att bevara industri-
epokens berättelser. Det började främst som etnologiska studier 
där man belyste varvsanställdas situation utifrån boende, familjer, 
socialisation och lärlingskap, yrkesgrupper och den sociala strati-
fieringens kulturella yttringar. 

När det gällde själva varvsmiljöerna och deras fysiska bevarande 
ville man säkra att även en framtida invånare skulle kunna upp-
leva de stora dimensionerna av varvsverksamheten. Man ville 
också bevara möjligheten att kunna få en uppfattning av sam-
manhangen i produktionsleden och även få en del detaljinforma-
tion om yrke och arbetsliv kring varven. 

Tidigare ställningstaganden
Gällande detaljplaner och tidigare utredningar
För utredningsområdet gäller några detaljplaner med skydds- och 
varsamhetsplaner. Götaverkens huvudkontor samt Lindholmens 
herrgård har bestämmelser och skydd i detaljplanerna. I anslut-
ning till det aktuella området finns skydd det bostadsbebyggelsen 
norr om Slottsberget och Skatberget, den före detta disponentvil-
lan samt den före detta gasverksbyggnaden belägna på Skatber-
gets topp. De har i gällande plan från 2011 skydds- och varsam-
hetsbestämmelser samt omfattas av rivningsförbud. 

Flera utredningar har gjorts i området under senare år. Lind-
holmen – Kulturmiljö- och stadsbildsanalys (Melica, 2012), Ny 
bebyggelse vid Plejadgatan, Lindholmen, Konsekvensbedömning 
kulturmiljö 6:9, 6:11 (Tyrens 2016) samt Smedjan - Götaverken 
(Stadsbyggnadskontoret 2016). Kvarteret Propellern beskrivs när-
mare i Kulturhistorisk dokumentation, Karlavagnsplatsen, Hisingen 
(Göteborgs stadsmuseum 2015). Kvarteret saknar skyddsbestäm-
melser i plan.

Delar av Lindholmen och Götaverken är redan utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla. Det tredje storvarvet, Eriksbergs varv, 
är också delvis bevarat. I bevarandeprogrammet finns också Lind-
holmens torrdocka från 1870-talet samt Lindholmens Herrgård. 

Bevarandeprogram
F.d. Götaverken och del av Lindholmshamnen ingår i Kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – ett program för bevarande.  

Ur motivering: Det sista området med tät och relativt välbevarad 
industrimiljö som kan ge en uppfattning om den tidigare varvs-
verksamheten längs Norra Älvstranden. Det är också ett viktigt 
blickfång från kajerna i stadskärnan. 

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

Uttryck för riksintresset, del av: Hamn-, sjöfarts- och handelssta-
den med hamnanläggningar och bebyggelse från skilda tider, som 
visar hur kanalernas ursprungligen slutna innerhamnar från och 
med 1840-talet ersattes av älvstrandens djuphamn, och affärsli-
vets utveckling från de gamla patricierhusen till varuhus och salu-
hallar. Kajer och sjöfartsanknuten bebyggelse som f. d Ostindiska 
kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora Hamnkana-
len, kontor och magasin för handelsfirmor och rederier mot älven.

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

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

Fornlämningar
Inom avgränsningen för det här uppdraget fanns inga nu kända 
fornlämningar eller arkeologiskt känsliga områden. Precis vid 
områdets ytterkant finns flera fornlämningar i form av ristningar, 
skålgropar och den medeltida lämningen Lindholmens Slott på 
Slottsberget. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljö-
lagen. Vid större ingrepp i marken måste Länsstyrelsen kontaktas. 

Utsnittet visar befintligt skydd i form av bevarandeprogrammets områden 
markerade med en brun linje, och skydd i detaljplan som visas med gröna 
punkter. Bevarandeområdet Götaverken är det enda som berörs av detta 
programarbete. Fyrkanten ute på piren vid Lindholmshamnen betecknar 
främst platsen där kajskjul 178 stod. Det är rivet och ersatt med en modern 
kontorsbyggnad. 

Inom undersökningsområdet har Götaverkens huvudkontor samt Lindhol-
mens herrgård bestämmelser och skydd i detaljplan. Den stora samlingen 
punkter är arbetarbebyggelsen på Lindholmen, som även är utpekat som 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Översiktligt utredningsområde (svar ram) och preliminär avgränsning för 
delområden för närmare fördjupning (gul)
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SAMMANFATTNING

Rapporten 
Rapporten är uppdelad i tre block. Historiken inleder och teck-
nar områdets utveckling från förindustriell till modern tid. Block 
två behandlar större sammanhang som präglar området, såsom 
industri och topografi med mera. Vi har valt att kalla detta "Vär-
debärare - teman" och beskriver hur dessa stora drag påverkar 
undersökningsområdet som vi möter det idag. Det tredje blocket 
är en genomgång av delområden och objekt och behandlar dessa 
ett och ett. 

Uppdraget har varit att identifiera och beskriva områdets kvalite-
ter och värden inom utifrån ett kulturmiljöperspektiv. 

Historik 
Hisingen har varit bebott sedan stenåldern. I Lundby finns forn-
lämningar (bosättningar) äldre än 10 000 år.  Hisingen var mest 
likt en skärgård då, med större och mindre öar omflutna av vatten 
och genomkorsat av två stora sund. (Se nedan)

Med tiden sjönk vattnet undan och sjöbotten blev betes- och 
odlingsmark. Byar och landsvägar växte fram. Från medeltiden 
byggdes kyrkor i alla Hisingens socknar - Lundby, Torslanda, 
Björlanda, Säve och Tuve. När Göteborg grundades började Hi-
singens bönder att odla för försäljning till stadsborna. 

Under 1800-talets andra hälft började mekaniska verkstäder 
och skeppsvarv att flytta över älven från Göteborg till Hisingen.  
Götaverken, Lindholmen och Eriksberg grundades nu och skulle 
med tiden växa till storvarv. Mot slutet av seklet torrlades Lind-
homens och Lundby vassar, det vill säga sankmarkerna längs 
älven. Efter detta kunde industrierna växa snabbare och friare.

År 1906 införlivades hela Lundby socken med Göteborg och de 
första stora stadsplanerna togs fram. 1937 fick Lundby en gene-
ralplan där hamnen och industrin gavs rejält med expansionsut-
rymme längs älven. 

Industrin växte under mellankrigstiden, tog fart efter an-
dra världskriget och gick sedan på högvarv genom 1950- och 
1960-talen. Göteborg var en varvsstad i världsklass. Varven hade 
en särställning bland industrierna och dominerade nästan helt 
den norra älvstranden och älvrummet med sina kranar, indu-
strihallar och väldiga fartyg som låg förtöjda längs kajerna. (Se 
illustration av Götaverken 1958 på baksidan av rapporten.)

Oljekrisen 1973-74 innebar en omedelbar och akut kris för den 
svenska varvsindustrin. Varven lades ner i snabb följd och före-
tagen omstrukturerades. På Götaverken växlade man om från 
skeppsbyggeri till ett försök med reparationsvarv på nya Cityvar-
vet; senare till blandad industriverksamhet. Lindholmen omvand-

lades från varv till utbildningscenter, och sedan till dagens Lind-
holmen Science Park. Här kan man tala om en metamorfos.

I nutid inleds en ny fas i utvecklingen där de centralt belägna 
industri- och hamnområdena ska omvandlas till innerstad. I 
visionen för den nya Älvstaden betonas att älven, den befästa 
staden, det industriella arvet och den kulturella mångfalden i 
stor utsträckning bidrar till stadens identitet. Det är kvaliteter att 
bygga staden på. 

Kompakt Göteborgshistoria
Göta Älv och älvrummet i Göteborg har sedan 1600-talet präg-
lats av de verksamheter som dominerat i staden. Under fästnings-
stadens tid var det försvaret som möblerade älvrummet,. Under 
handelsstadens epok var det handelsskeppen och skeppsvarvens 
rum. Och under industriepoken blev älvrummet en huvudplats 
för anläggning av industriområdena längs älvens båda sidor. 

Området som ingår i denna utredning har omvandlats i om-
gångar vilket skapat lager av kulturhistoria. Spåren är tydliga på 
sina ställen och knappt skönjbara på andra. På själva berget Lind-
holmen finns lämningar efter försvarets verksamhet, och efter  
skeppsvarv för handelsflottan från mitten av 1800-talet. Hundra 
år senare var området själva sinnebilden av industristaden. Inom 
detta lilla område finns alltså spår efter stadens alla stora epoker. 

Illustrationen visar förhållande mellan land och hav under äldre stenåldern, 
mer än 10 000 år sedan. De röda markeringarna visar kända bosättningar 
från denna tid. Tätast är de i Torslanda.  
Den mörkare blå färgen visar Göta Älvs form idag (2017) Den lila ringen 
markerar utredningsområdet. Norr om ringen ligger Ramberget. Lindhol-
men är den lilla gröna fläcken väster om ringen. City är under vatten. 

Utsnitt ut Göteborgskarta från 1855. Lindholmen (Slottsberget och Ska-
teberget) är omflutet av vatten. Hela f.d. Götaverkens område ligger ännu 
under vatten vid denna tid. "Hisingsvassen" (Lundbyvassen och Tingstads-
vassen) och den grönfärgade "Gullbergsvassen" nere i högra hörnet fylldes 
ut under 1800-talet. Under ordet "Hisings" står det "Mudderupplag" och en 
antydd kommande strandlinje är inritad i älven. 

Utsikt över hamnen och Keillers verkstäder (Göteborgs Mekaniska verkstad, 
senare Götaverken) tagen på 1890-talet. Varvet brann vid sekelskiftet 1900 
och av det man ser i bild återstår bara enstaka spår.  
Ramberget syns mitt i bilden. Topografin är igenkänningsbar än idag, med 
Rambergets och Lindholmens istidsslipade mjuka former som reser sig över 
de flacka områdena på de tidigare vassarna. 
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De tidigaste spåren, överlagrat
Nittonhundratalets bebyggelsemönster utmed norra älvstranden  
speglar växlingen mellan expansiva industriers utbyggnad och sta-
dens ambitioner till ordnad stadsplanering. 

1920-talet är en brytpunkt i stadsbyggandet. Vid denna tid 
ändrar planeringen, produktionen och infrastrukturen både skala 
och tankesätt. Ett exempel är flytdockan som köptes in till Göta-
verken 1918 som då var Skandinaviens största. 

Under 1920-talet var nya vägar utlagda, Hamnbanan framdragen 
och en ny modern stad började planeras efter moderna stads-
planesystem och med raka kvarter. Generalplanen 1937 ändrade 
inriktning på planering i området innan kvartersstaden byggts ut. 

Mycket få spår finns kvar efter denna tidiga viktiga utvecklings-
fas. Industrin har själv lagrat över sin tidiga historia. 

Vatten och kajkanter
Under de stora varvens tillkomst och utbyggnad ändrades strand-
linjen i omgångar och dagens älvkantsprofil är svår att jämföra 
med den hundra eller sjuttio år äldre. Kanaler har funnits och 
försvunnit. Dagens profil återspeglar i huvudsak 1960-talets. 

Land, byggnader
Vid mitten av 1800-talet var bara en bråkdel av undersöknings-
området bebyggt. Kvar av det som byggdes under 1800-talets 
snabba expansion är torrdockan vid Lindholmen (1875). Lind-
holmsallén planlades under 1920-talet. Lindholmshamnen är 
från 1939. Inom före detta Lindholmens varv blev många av de 
äldre varvsbyggnaderna rivna eller har försvunnit i samband med 
bränder. Ett par av de yngsta som uppfördes 1946–51 står kvar 
och återanvänds bland annat inom Lindholmen Science park och 
även som teater. Området runt Götaverken har kvar några bygg-
nader som härstammar från 1900-talets tidigaste strukturer, men 
även här är det bygget efter 1940-talet som dominerar. Göta-
verken ödelades vid en brand år 1898. 

Kvarteren med landshövdingehus för arbetare är helt försvunna, 
liksom snickerifabriken Strömman och Larsson. Igenlagda kana-
ler, äldre gator, en gångbro till Holmen och gamla varvsbyggnader 
är andra exempel på varvens överlagrade historia.  

Till höger: Götaverken 
från Stenpiren 1952, 
foto av T. Utgård. 

Varvets verksam-
het var under hela 
1900-talet högst när-
varande mitt i city, i 
stadens finrum. Det 
var ingen tvekan om 
var motorn i stadsma-
skineriet satt.  

Utsikt mot Ramberget 
och varven år 1921. 
Topografin med de 
flacka vassaområdena 
och Rambergets mjuka 
klippor känns igen, 
men i övrigt är inte 
mycket sig likt. 

Foto ur GSM arkiv. 
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Rapportdel 2: Värdebärare - teman 
Temaavsnitten behandlar större sammanhang som präglar hela 
varvsområdet. De är utvalda utifrån att de innehåller väsentliga 
delar av berättelsen om varvsverksamhetens utveckling.  

Tema: Industrikaraktären
Älvrummet har varit ett levande industriområde i hundra år. 
Bland industrierna har varven har haft en särställning. 

Bevara minnet av industristaden
Idag står många av hamnområdena inför omvandling. Berättelsen 
om industristaden Göteborg behöver då få leva vidare genom 
varsamhet med områdenas industrikaraktär. Det handlar bland 
annat om att behålla en robusthet i byggnadsstrukturen och att 
vara varsam med viktiga vyer, landmärken och stråk. Baksidor, 
industridetaljer, det vardagliga och robusta är också viktiga för 
områdets karaktär. 

Götaverkens siluett mot älven, alltså industribyggnader, kajer och 
kranar, är viktig för att kunna läsa områdena som ett gammalt 
varv.  Fronten mot älven är den framsida som varvet visat under 
hela sin verksamhetstid. Även Lindholmen har äldre karaktärs-
drag kvar, även om det redan omvandlats. 

Bebyggelsestrukturen
Industrierna på norra älvstranden har haft riktning mot älven och 
kommunicerat över älven med byggnader och skyltar.  Anlägg-
ningarna som helhet har varit inåtvända med starka sammanhang 
inom verksamheten, men ganska svaga mot stadsstrukturen runt 
om. Det handlar till exempel om hur byggnaderna grupperats 
eller hur vägar och platser formats inom området. Generellt har 
industrierna i hamnen haft sin framsida mot älven och mer av en 
baksida in mot Hisingen. 

Byggnaderna
Byggnaderna är oftast fristående och uppförda en och en under 
längre tidsperioder, ibland ritade av samma arkitekt- eller in-
genjörskontor. De är uppförda som solitärer, alltså inte i större 
samkomponerade miljöer. Industrins expansion och utveckling 
av bland annat teknik har styrt var och hur man uppfört en ny 
byggnad. Det betyder  att områdena innehåller byggnader från 
många olika tider. 

Kranarna
Kranarna på Götaverken är mycket betydelsefulla kulturhistoriska 
värdebärare i varvsmiljön. De förstärker och förtydligar områ-
dets industrikaraktär, samtidigt som de bär egna värden. (Se även 
Tema: Kranarna) 

Tema: Historiska spår i strukturen
Siktlinjer och stråk, platser och mellanrum, gatusträckningar och 
gatunamn är viktiga historiska spår i delområdenas struktur. I 
ett stadenperspektiv är hela varvsområdets profil,  med kajer och 
kranar, viktig i stadslandskapet. 

Området erbjuder långa siktlinjer och intressanta vyer från flera 
platser och mot alla väderstreck. Det är särskilt påtagligt vid vatt-
net, både mot och från området. När blicken når långt bidrar det 
till en känsla av förbindelse och älven uppfattas därför inte som 
en barriär. 

Gatustrukturens raka stråk ned mot älven och den krökta Val-
demar Noréns gata som fått form av att här legat järnvägsräls är 
karaktäristiska spår från storindustri. Andra liknande storskaliga 
spår är äldre kajer, hamnbassänger och den f.d. torrdockan. 

Platser och mellanrum får sin karaktär av den stora variationen 
i byggnadskaraktärer och byggnadsåldrar, liksom av platsbild-
ningarnas varierande storlek, historiska användning och innehåll. 
Äldre gatunamn har försvunnit. Att ta tillbaka gatornas gamla 
namn skulle förtydliga områdets ursprung. 

Tema: Älvrummet som kulturmiljö i ett riksperspektiv
Göteborg växte under 1900-talet snabbt till en internationellt 
betydelsefull stad. Detta genom sin industriella produktion, 
skeppsbyggeriet, transoceana handelsförbindelser och snilleindu-
strin.  Först, störst och snillrikast inom industriområdet var epitet 
som ofta användes. Älvrummet är fortfarande en av de tydligaste 
miljöerna som berättar om industristaden Göteborg. Ett storska-
ligt modernt kulturlandskap. 

Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden Göteborg är redan utpekad 
som riksintressant i kulturmiljöperspektiv, men utan att någon 
1900-talsindustri är speciellt utpekad. De 1650 riksintresseom-
rådena ska sammantaget ge en bild av Sveriges kulturhistoriska 
utveckling, med regionala variationer och särdrag. Urvalet skedde 
på 1980-talet och industrisverige är även i riksperspektiv tunt 
representerat. 

Den robusta miljön utmed norra älvkanten med hamn- och 
varvsverksamhet på Hisingen, och med de få kvarvarande kranar 
från olika epoker skulle kunna utgöra uttryck för ett modernt 
riksintresseområde. Ett pärlband av platser längs älven,  viktiga 
miljöer och landmärken som sammantaget representerar Göte-
borgs industrihistoria. 

Tema: Topografi
Lindholmen var, fram till 1800-talet, en ö med två mindre berg, 
Slottsberget och Skatberget, omgivet av vatten och sumpiga vas-
sar. Vägar lades där det var fast mark, till exempel Gamla Ram-
bergsvägen som slingrar längs bergets fot. 

Ramberget, Slottsberget och Skatberget (Skaddeberget) är de tre 
höjderna som utgör den naturliga topografin i området. Resten är 
konstruerad mark, landutfyllnader i åar, muddrade kanaler eller 
anlagda kajer. Stora torrläggningar gjordes mot slutet av 1800-ta-
let, bland annat i Lundbyvassen och kring Lindholmen. Större 
funktionella landutfyllander gjordes fram till och med 1960-talet.  
Sedan dess har kajkanterna behållit sin profil utmed hela sträckan 
i det aktuella utredningsområdet.

Siluetten med flacka utdikade f.d. vassar mellan istidsformade 
mjuka bergknallar, de flesta med bebyggelse på, är en viktig del av 
områdets karaktär. Det är fortfarande möjligt att avläsa det histo-
riska landskapet i området även om det är utdikat och bebyggt. 

Tema: Kranarna
Varvskranar har i över 100 år varit klassiska siluetter över varvs-
områdena sett från staden på andra sidan älven och har ett stort 
symbolvärde för Göteborg. De är en del av stadens identitet och 
en viktig del av stadens skyline. 

Av stadens tidigare mer än 200 hamn- och varvskranar återstår 
idag bara en handfull. Kranarna på Götaverken är den enda grup-
pen av de riktigt stora varvskranarna som står kvar i Göteborgs 
hamn.

Kranarna som symboler är både varumärken för staden och iko-
ner över varvsepoken. Därtill är de attraktiva stadsskulpturer som 
genom sin placering rakt i linje från hamnkanalen är närvarande 
långt in i stadskärnan.  Många göteborgare känner också stark 
anknytning till kranarna.

Tema: Ferrofönster
Fönster av järn fanns med i Götaverkens produktion sedan 
grundandet på 1840-talet. 1914-15 startade tillverkning av de 
smäckrare och billigare Ferrofönstren. Med tiden tillkom även 
innerväggar, dörrparter, lanterniner med mera i serien, och på 
Götaverken användes de i nästan alla byggnader. De såldes även 
till industri-, kontors- och bostadsproduktion i hela Sverige.  

De Ferrofönster och eventuella andra delar ur Ferro-serien som 
finns kvar på Götaverken bör bevaras. Vid framtida fasadänd-
ringar där Ferroprodukter ursprungligen suttit bör dessa vara 
vägledande, exempelvis vid utbyte av redan bytta fönster.   
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Rapportdel 3: Delområden och objekt 
Götaverken 
Detta är det sista området med en tät och relativt välbevarad 
industrimiljö som kan ge en uppfattning om den tidigare varvs-
verksamheten längs Norra Älvstranden. Karaktären överens-
stämmer med de andra stora varven längs norra älvstranden, men 
Götaverken är mer välbevarat i såväl strukturer som i detaljer. 

Miljön omfattar olika verkstadsbyggnader och anläggningar från 
åren 1908–60 samt ett kontor och före detta ungkarlshotell för 
anställda. Tillsammans utgör bebyggelsen och anläggningarna ett 
dominerande inslag i miljön längs Norra Älvstranden och de är 
också ett mycket viktigt blickfång från kajerna i stadskärnan. Vyn 
från centrala staden mot varvet med kranar, kajer och raden med 
industribyggnader är en del av stadens identitet. 

Den centrala delen av varvsområdet har en relativt tät bebyggelse 
dominerad av varvsbyggnader med fasader av rött tegel. De yngre 
byggnaderna är uppförda i sin tids material, främst puts och plåt. 
Byggnaderna är uppförda en och en och i sin tids arkitekturstilar 
och har alla sin speciella prägel. De är fristående och vänder sig 
mot vattnet och vägar. Samspelet med vattnet är viktigt. 

Här finns stora stadsbildsmässiga och rumsliga kvaliteter vilka 
bör ses som en stor tillgång i en framtida stadsutveckling. Det 
handlar om exempelvis lokala landmärken såsom Gamla Mask-
inverkstaden, serien av rumsbildningar längs Anders Carlssons 
Gata med en potentiell torgyta framför Gamla Maskinverksta-
den och stråket längs älven som vistelsemiljö med vattenkontakt, 
långa vyer och karaktärsstarka anläggningar. Området har ännu 
många "opolerade baksidor" med industrihistoriska spår såsom 
kajskoningar, pollare, räls och spår av äldre gatstensbeläggning. 

Enskilda byggnader beskrivs i blocket "värdebärare - objekt". 

Lindholmen
Varvsområdet präglas idag av utbildningsverksamheter och 
arbetsplatser i sin nya skepnad som Lindholmen Science Park. 
Omvandlingen inleddes i samband med varvskrisen, först för att 
omskola arbetslösa varvsarbetare. 

Flera stora strukturer från varvets verksamhet är dock bevarade. 
Torrdockan från 1875 är något utvidgad, men ger ändå exempel 
på en tidig anläggning inom varvet. Lindholmshamnen omfattar 
en stor hamnbassäng väster om före detta Götaverken. Området 
runt stapelbäddarna kan med sin skala och bevarade spår av verk-
samheten berätta om de stora skeppsbyggena. 

Trots relativt stora förändringar ger den bevarade äldre bebyg-
gelsen på Lindholmen/Slottsberget en uppfattning om hur en 
arbetarstadsdel och industriverkstadsområde kan ha sett ut runt 
förra sekelskiftet. Av särskilt intresse är att området vuxit fram 
i nära beroende mellan varvet och kringfunktionerna, och hur 
arbetsplats och bostäder varit integrerade på Lindholmen. 

Nästan alla kvarvarande byggnader är ritade av civilingenjör Bir-
ger Ludvigson och uppfördes av Svenska Vägaktiebolaget. De har 
fasader i mörkt brunt tegel med ljusa fogar, mörka flacka tak och 
mycket små eller inga takutsprång. De är namngivna efter fartyg 
tillverkade vid varvet och ibland står dessa namn och/eller bygg-
nadens tillkomstår väl synliga på fasaderna. 

Byggnaderna har, även efter ändringar, bevarat sina egna särskil-
jande drag. I övrigt är det främst de karaktärsdrag som beskrivs 
i avsnittet "Industrikaraktär" som är applicerbart på före detta 
Lindholmens varv. 

Enskilda byggnader beskrivs i blocket "värdebärare - objekt". 

Kvarteret Propellern
Kvarteret Propellern är triangelformat och består framför allt av 
industri- och verkstadsbebyggelse byggd efter en stadsplan från 
1940, som komplementverksamheter till de stora varven. Idag är 
här blandade mindre verksamheter och kontor. 

Bebyggelsen inom kvarteret Propellern är ett tidigt exempel på 
modernismens stadsplaneideal med samlade industriområden för 
små och medelstora industrier. 

Kvarteret Propellern idag illustrerar en brokighet och en övergång 
mellan småskalighet i kvarterets södra del utmed Karlagatan och 
mer storskalighet utmed Polstjärnegatan. Flera obebyggda tomter 
ger området karaktären av ”brownfield”, övergivna industriområ-
den med potentiell kapacitet att rymma alternativa verksamheter. 
Här finns fortfarande lokaler för butiker, verkstäder och småföre-
tag som här har sina start- och överlevnadsmiljöer.

Enskilda byggnader beskrivs i blocket "värdebärare - objekt".

Lindholmens herrgård och annat förindustriellt
Lindholmens herrgårds manbyggnad med sin trädgård är den 
sista tydliga resten av en förindustriell miljö i här aktuella områ-
det. På stenkullen norr om mangården finns även sentida hällrist-
ningar. 

Slottsberget som är ett riksintresse bevarar berättelser över varv-
sanknutna arbetarbostäder, från flera sekler. 

Lindholmens herrgård och Disponentvillan på Skateberget beskrivs i 
blocket "värdebärare - objekt".

Miniatyr av orienteringsbild som återfinns med förklaringar på sidan 59 Miniatyr av orienteringsbild som återfinns med förklaringar på sidan 51Miniatyr av orienteringsbild som återfinns med förklaringar på sidan 35
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Ekonomisk karta över området vid älven i 
Lundby 1935. Varven är stora anläggningar 
med goda järnvägsförbindelser. Lundby 
by är ganska lantlig. Bostadsområden med 
landshövdingehus finns intill varven, intill 
Slottsberget. Lantmäteriets arkiv.

Bild 1 visar Lindholmens varv  på 
1940-talet, Sjöhistoriska museets arkiv. 
Bilden är sannolikt tagen från Skateberget.

Bild 2 visar ett exempel på hur äldre gator i 
anslutning till varven såg ut. Här med apo-
teket och skolan vid Gamla Rambergsvägen. 
Det är en äldre väg som smyger längs bergets 
fot, där marken tidigast var fast och torr. Ur 
boken Göteborg av Lagerberg 1922.
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Det agrara landskapet

Hisingens många fornlämningar vittnar om att området varit 
attraktivt för bosättningar ända sedan stenåldern. När stranden 
förskjutits nedåt hade stora områden blivit betesmarker/ strand-
ängar längs det dåtida Kvillesundet/Kvilleån och Nordre älv, där 
det fanns gott om bete för boskap. 

Från 1700-talet blev Hisingen en koloni för den växande han-
delsstaden Göteborg. Hisingsbönderna tog färjorna över älven vid 
Hisingstad och Färjestaden med grönsaker och säd till Göteborg 
och Klippanområdet. Sillen gick till i mitten av 1700-talet och 
sillsalterier och tjärkokerier anlades då på många ställen, bland 
annat vid Lindholmen.

Den långsamma utvecklingen fortsatte under 1800-talet. Hi-
singen var ett jordbrukslandskap med byar och sockenkyrkor. Det 
fanns inga tydliga industrianläggningar på Hisingen och lands-
vägarna följde mycket gamla sträckningar.

Hisingens tidiga stadsplaner 

Familjen Tranchell startade Lindholmens varv 1848. Varvsarbe-
tarna byggde sina timrade bostadshus på varvets mark, på bergen. 

1867 flyttade Alexander Keiller Göteborgs Mekaniska Verkstad 
över älven och etablerade Götaverkens stora varvsområde. Det 
tredje storvarvet, Eriksbergs Mekaniska Verkstad, startade sin 
verksamhet 1873.

Vassarna torrlades för stadens expansion
Under 1860- och framför allt 1870-talet köpte GMV successivt 
upp allt mer mark vid Lundby vass och till Kvillebäckens utlopp. 
1883 samlades markägare och intressenter i ”Styrelsen för torr-
läggning och reglering av Lindholmen- och Lundby vassar”. Det 
här var starten för Lundbyvass, Tingstadsvass, Lindholmen och 
Sannegårdens etappvisa omvandling av kustlinjen som varade 
under nästan hundrafemtio år.

1885 anlades den första vägen för trafik över Lundbyvassen. Mot 
slutet av 1800-talet behövde Lundby expandera för såväl indu-
strier som bosättning. Stora torrläggningar gjordes, bland annat 
i Lundbyvassen och kring Lindholmen. Dessa områden delades 
in av lantmätare efter Alexander Keillers anvisningar. Kvarteren 
planerades bli rätvinkliga. 

Lundby blir en del av Göteborg
1906 inkorporerades Lundbys landskommun med Göteborg. 
Göteborg såg det som att Lundby annars skulle växa fram som en 

självständig, konkurrerande industristad. En tävling om utveck-
ling av hamnområdet genomfördes. Den ledde till ett förslag 
om centralhamn som delvis förverkligades i Frihamnsområdet 
i början av 1920-talet. Albert Lilienberg gjorde en skiss till en 
översiktsplan för Lundby 1923 och Backa socken 1925, men bara 
mindre delar förverkligades.

Stadsplanelagt landskap - utveckling från 1930-talet

Uno Åhren blev stadsplanechef för en nyinrättad stadsplaneav-
delning i Göteborg 1932. Hans ambition var att modernisera 
stadsplanearbetet genom befolkningsanalyser och att göra ge-
neralplaner för staden. Ett analytiskt arbete var även tänkt som 
grund för kommande regionplanering. Lundby generalplan från 
1937 är en av de första moderna generalplaneutredningarna i 
Sverige. Modellen kom att bli standard under nittonhundratalet. 
Planen gav riktlinjer för industri, bostäder, service och transport. 

I generalplanen för Lundby 1937 gavs varven och hamnen rejält 
med expansionsutrymme. Den visade en homogen utbyggnad av 
hamn och industri på västra Hisingen och flera tusen nya lägen-
heter i Backa. Stadsmotorvägar gick ihop med nya älvförbindelser 
vid Tingstad och Färjenäs.

FRÅN LANDSBYGD TILL STORINDUSTRI

Kartorna visar området 1809 respektive 1921. 1809 var Göteborg en handelsstad med stora utskeppningshamnar längs södra älvstranden, på Lindholmen bodde 150 personer. 1921 hade varven etablerat sig, vassarna dikats och fyllts ut, Göte-
borg var en snabbt växande industristad. På kartan syns Albert Lilienbergs stadsplan, vilken på 1930-talet skulle ersättar av en ny generalplan med än mer fokus på industri längs norra älvstranden.  
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Familjen Tranchell startade Lindholmens varv 1848. Varvsarbetarna 
byggde sina timrade bostadshus på varvets mark, på bergen. 1867 flyttade 
Alexander Keiller Göteborgs Mekaniska Verkstad över älven och etablerade 
Götaverkens stora varvsområde. Det tredje storvarvet, Eriksbergs Meka-
niska Verkstad startade sin verksamhet 1873.

Megastrukturer - utvecklingen efter 1950-talet 

På Lindholmen och i vassområdena övergavs de tidigare planerna 
på bostadskvarter och ersattes av industri- och verksamhetsområ-
den. Fokus låg också på infrastruktur, det vill säga transporter till 
och från hamnområdet. Götaverken invigde sitt moderna stor-
varv i Arendal 1964, och Volvo köpte mark i Torslanda kommun 
för sin stora personbilsfabrik.

1967 inkorporerades Torslanda, Tuve och Säve – tre Hisings-
kommuner samtidigt. 1971 gjordes en Generalplan för Hisingen, 
som delade in Hisingen i ett rutnät av vägar, avsatte större delen 
av västra Hisingen till industrier och hamnar och lade ut stora 
bostadsområden kring ett snabbspårvägsnät på centrala och östra 
Hisingen. Planen blev mycket omdiskuterad för sina stora indu-
striområden.

Industrikris och stadsrekonstruktion 

Oljekrisen 1973-74 innebar en omedelbar och akut kris för den 
svenska varvsindustrin. Varven lades ner i snabb följd och företa-
gen omstrukturerades. På Götaverken växlade man från skepps-
byggeri till ett försök med reparationsvarv på nya Cityvarvet, 
senare till blandad industriverksamhet. Lindholmen omvandlades 
från varv till utbildningscenter, och sedan till dagens Lindholmen 
Science Park. 

I nutid inleds en ny fas i utvecklingen där de centralt belägna in-
dustri- och hamnområdena ska omvandlas till innerstad. I visio-
nen för den nya Älvstaden betonas att älven, den befästa stadens 
historia, det industriella arvet och den kulturella mångfalden i 
stor utsträckning bidrar till stadens identitet. Detta är styrkor att 
bygga vidare på. 

Det moderna stadslandskapet 1958. Hamnbanan i förgrunden och Götaverken till vänster med Lindholmen till höger. GSM arkiv/Varvshistoriska arkivet

Bild till höger: Lindholmen på 1970-talet.  
Ur Varvshistoriska föreningens broschyr 
2009
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1956-63

1931

1942

1931
Det omgivande landskapet är  

landsbygd, men de flesta av områdets 
moderna drag finns redan:

Skandinaviens största flytdocka  
var byggd 1918 

Hamnbanan som har sitt ursprung 
i Göteborg–Tingstad–Sannegårdens 

järnväg, byggdes ut 1914

1942
Byggnationen på varven pågår 
nästan kontinuerligt - av både 
båtar och byggnader - för att 
bemöta produktionskraven 

1956-63
Nästan en halv miljon ton av  

varvsprodukter årligen

Kvarteret Propellern med sin  
stadsplan från 1940-talet byggs 

under perioden

Lundbyhamnen öppnades för  
trafik i januari 1952

Områdets utveckling i ortofoton 1931 till 2014

Ortofoton från 1930-talet fram till idag illustrerar områ-
dets utveckling från ett agrart landskap och vassmark till 
muddrat och omformat industri- och hamnområde. 

Undersökningsområdet markerat. Bilder ur Göteborgs stad 
infovisaren.
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2014

20011970

1970
Kajkanten som finns idag 
blev formad  och omfor-

mad fram till sjuttiotalet. 

 

2001
Saneringen i området pla-
nerades sedan 1970-talet 

och utbyggnaden av de nya 
företags- och utbildnings-

objekten har påbörjats.

Varvsverksamheten inom 
området pågår enbart på 

Cityvarvet.

2014
Lindholmen Science Park  är 

utbyggt, liksom Lindholmsallén.

Flytdockan var kvar  
fram till 2015
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Lindholmen och Lunbyvassen 2017. Älvens 
nuvarande siluett 

SYNLIGA OCH OSYNLIGA 
SPÅR AV STRUKTURER OCH 
BEBYGGELSE

De första hamnarna och industrierna anlades vid älvstranden. Dit 
behövde transporten nå från inlandet. Göteborg– Tingstad–San-
negårdens järnväg öppnades 1914 i samband med Sannegårds-
hamnens öppnande. Hamnbanan från 1907 var en annan järnväg 
med anslutning till Bohusbanan. Sträckan Tingstads munici-
palsamhälle – Göteborg C inklusive Marieholmsbron öppnades 
1909. 

1914 drogs järnvägen även till Lindholmen.

Logistiken som skedde genom järnväg, hamn och bilväg slingrade 
fram mellan bergen och formades dels av det tydliga geografiska 
läget intill Ramberget och Slottsberget, men även av helt tekniska 
krav för att nå in till Götaverken och Lindholmsvarvet. 

Spåren av denna tidigare infrastruktur och andra element som 
hörde till industriepoken går att skönja här och var. Eftersom  
områdets omvandling redan har genomgått omvandlingar finns 
spåren i flera lager. 

Spårlöst borta - till exempel Strömman och Larsson

Inga synliga spår finns idag av snickerifabriken och träförädlings-
verket Strömman och Larsson som i slutet av 1880-talet flyttades 
från Första Långgatan till Lundby. Här utvecklades fabriken till 
ett av de största i sitt slag i Sverige. Det tillverkades olika typer av 
byggnadsdelar i trä och även fullt färdiga hus som exporterades i 
element. 
Strömman och Larssons fabrik brann 1925 och flyttade då verk-
samheten till Tingstad.  

”Arkeologiska” spår

Exempel på sådant som kanske skulle gå att hitta spår av vid 
utgrävning: gångbro från Hisingen till Holmen, vattensediment 
från kanalen runt Lindholmen, Lundby hamngata, Ångcentral 
med mera

..och skulle det finnas oupptäckta spår av varvens struktur från 
begynnelsetiden är dessa av nutidsarkeologiskt värde.

Göteborgs hamn 1932, formen på området är 
helt styrd av infrastrukturella anläggningar 
och produktionslogistik
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Översta bilden: Marken är platt 
och utgör en bra kontakt med 
älven. Därför anläggs här båda 
varven samt Strömman och 
Larssons träförädlingsfabrik. 
Enstaka flervåningshus marke-
rar en planerad utbyggnad av 
stad med gator och rätvinkliga 
kvarter. Som inte blev av...

Utsikt från Rambergets topp 
1922. GSM arkiv

Nedre bilden: Lindholmen från 
Ramberget under 1800-talet. 
Till höger syns Slottsberget, till 
vänster om det Skatberget eller 
mer ålderdomligt  Skaddeberget. 
I mitten är Lindholmens Meka-
niska verkstads varvsbyggnader. 

Bilden tros vara från sekelskiftet 
1900. GSM arkiv

På denna sida visas vyer 
över landskap och bygg-
nader som inte syns idag, 
såsom T-kanalen, enstaka 
stenhus som byggdes i vän-
tan på Lilienbergs stadsplan 
(det skulle bli en modern 
urban miljö) samt bostads-
kvarteren intill Götaverken. 

Bilderna är från den tidi-
gare delen av nittonhund-
ratalet. 1800-talet finns 
avbildad endast på några få 
målningar och fotografier. 
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I förgrunden Lindholmen under 1860-talet, påandra sidan älven centrala staden. ( Ludvig Messmans teckning)

Lindholmen omkring år 1885. Rekonstruktion efter olika kartor från 1872-1906. GSM arkiv

Panorama från Ramberget över Lindholmen ca 1900. GSM arkiv

Lidholmen med slipen 1898, ur jubileumsboken Göteborg i äldre och nyare tid av Carl Lagerberg 1902
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Lindholmens tidiga utveckling
Bilderna och illustrationerna på detta uppslag visar på Lindholmens 
utveckling från 1860- till 1930-talen

Röda markeringar visar byggnader eller grupper av byggnader som 
fanns inom området under 1910-1930-talen, på dagens karta. Det är 
inte mycket bevarat från denna tid. 

Ovan till vänster Lindholmens herrgård och kvarteret Propellern, ovan 
till höger: f.d. Götaverken, nedersta kartan: f.d. Lindholmens varv. 

Till höger: Flygbild från samma tid som kartorna ovan. Vyn  är från  
Olivedal mot Ramberget och Hisingen. Slottsberget är mitt i bild i 
vänstra bildkanten.  Hela omlandet kring varven är ett stort fält av obe-
byggt jordbrukslandskap under 1930-talet. GSM arkiv
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Till höger: Götaverkens 
tilltänkta utseende då det 
skulle återuppbyggas efter 
branden 1898. Skiss från 
1906. Vy från sydväst med 
Ramberget i fonden. GSM 
arkiv

Ovan: Götaverken efter 
branden 1898 ur jubi-
leumsboken Göteborg i 
äldre och nyare tid av Carl 
Lagerberg 1902
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Till höger: Götaverken på 1920-talet. 
T-kanalen, senare igenlagd, syns längst 
upp i vänstra hörnet. 

Bebyggelsestrukturen med långa tvär-
ställda varvshallar är ganska lik skissen 
från förra sidan. GSM arkiv.

Nedan: Flygbild 1958, från väster med 
centrala staden och Frihamnen i fonden.  
GSM/Varvshistoriska arkivet. 

Nedan till höger: Götaverken med Fri-
hamnen i fonden, foto ur boken Göteborg 
1981, Gullers Nyström. 

Götaverken under 1900-talet
På detta uppslag ser man Götaverkens olika utveck-
lingsfaser under 1900-talet. Varvet ödelades vid en 
omfattande brand 1898. De äldsta kvarvarande bygg-
naderna på varvet är från återuppbyggnaden under 
1900-talets första årtionde. Gamla maskinverkstaden 
(M1) och delar av Plåtverkstaden är från denna tid.

Återuppbyggnaden följde skissen (till vänster på mot-
stående sida) ganska väl, men när verksamheten fick 
upp ordentlig fart så växte man snabbt ur de gamla 
byggnaderna, vilket syns på på bilderna nedan. 
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INDUSTRIKARAKTÄREN 

Göta Älv och älvrummet i Göteborg har sedan 1600-talet präg-
lats av de verksamheter som dominerat i staden. Under fästnings-
stadens tid var det försvaret som möblerade älvrummet, under 
handelsstadens epok var det handelsskeppen och skeppsvarvens 
rum, och under industriepoken blev älvrummet närmast en för-
längning av industriområdena längs älvens båda sidor. 

Varven har haft en särställning bland industrierna, då de nästan 
helt dominerade den norra älvstranden under större delen av 
1900-talet. De tre storvarven Eriksberg, Lindholmen och Göta-
verken gränsade mer eller mindre till varandra och präglade helt 
älvrummet med sina kranar, industrihallar och väldiga fartyg som 
låg förtöjda längs kajerna. Nu måste vi fråga oss vad av varvssta-
den som ska bevaras för att vi inte ska tappa väsentliga delar av 
berättelsen om Göteborg. 

Detta avsnitt lyfter några karaktärsdrag som präglar de stora 
industriområdena på norra älvstranden. I senare avsnitt behandlas 
specifika drag inom respektive delområde, och i enskilda byggna-
der. 

Framsida mot älven, baksida mot Hisingen
På älven har varven och de andra industrierna haft sina viktigaste 
kommunikationsstråk. Det är därför naturligt att de utvecklats 
med en tydlig riktning mot älven. 

Eftersom områdena också legat väl exponerade från södra älv-
stranden, i synnerhet från centrala staden, har man också gjort 
sig synliga över älven, både med skyltar och med byggnader och 
andra anläggningar. Dockan på Götaverken var till exempel en 
flytande reklamskylt under många år. 

Mot trafiklederna och hamnbanan norr om industristråket har 
man inte annonserat sig på samma sätt, men det finns lokala 
landmärken som är viktiga i sin närmiljö. 

Inåtvända anläggningar 
Byggnaderna på industriområdena vänder sig inåt mot den egna 
verksamheten, det vill säga att de har sina viktigaste kommuni-
kationer mellan verksamhetens olika delar. Det har inte funnits 
någon stark drivkraft att skapa direkt kommunikation mellan 
de olika områdena, det räckte med kopplingar ut till den större 
infrastrukturen. 

Anläggningarna har ofta varit inhägnade, vilket ytterligare bidra-
git till att de inte integrerats i den omgivande stadsstrukturen. 

Med detta sagt så fanns det ändå en mer finmaskig stadsväv runt 
de stora industrierna, men av dem är inte mycket bevarat fram till 
idag. Det handlar om bostadsområden för arbetare (ofta lands-
hövdingehus) och områden av småindustri som kompletterade de 
stora anläggningarna. Mycket försvann i saneringar på 1970-talet. 

Fristående byggnader
Inom industriområdena är byggnaderna oftast fristående och 
placerade så att de passar in i infrastrukturen, både inom och till/
från anläggningen. Transportvägar och ytor för upplag med mera 
omger byggnaderna. 

På norra älvstranden har de huvudsakliga transportlederna varit 
Göta Älv och Hamnbanan. De flesta av de stora industrierna 
förhåller sig till dessa och har egna kajer, hamnar och stickspår till 
järnvägen. Stora matargator för vägtrafik finns också i området. 

Byggnader av olika ålder 
Industriområdena består typiskt av en samling olika byggnader 
som uppförts successivt under industrins verksamhetstid. Ny-
byggen har skett när verksamheten vuxit, när behoven föränd-
rats, eller för att utvecklingen inom det speciella fältet krävt eller 
möjliggjort nya typer av byggnader för nya funktioner. Industri-
anläggningarna blir därmed ofta en samling byggnader av olika 
typer och olika åldrar, och därtill ofta med olika ambitionsnivåer 
gällande arkitektonisk gestaltning beroende på funktion och tids-
anda vid byggnadstiden.  

De olika arkitekturstilarna skildrar områdenas olika epoker och 
bildar årsringar. Det skapas ofta kontraster i volym och höjd, och 
mellan massivt och småskaligt, vilket ger en dynamisk helhets-
miljö. 

Industriområdena som historieförmedlare
Ur ett samhälls- och socialhistoriskt perspektiv är de stora indu-
striområdena värdefulla historieberättare om hur människor levde 
och arbetade förr och hur det har förändrats med tiden. Bebyg-
gelsens olika tidsskikt visar inte enbart industriarkitekturens och 
teknikens utveckling, utan även synen på de yrkesverksammas 
arbetsmiljö.

Att bevara och utveckla områdenas speciella karaktär är avgö-
rande för förståelsen för Göteborg, och i synnerhet för 1900-ta-
lets industrihistoria, på vilken staden växte sig stark. 

Enskilda ritkontor sätter prägel
På många av industriområdena har enskilda arkitekter/kontor ri-
tat många byggnader. På Götaverken var det t.ex. Sven Steen som 
ritade och F.O. Petersson som byggde många av byggnaderna 
under första halvan av 1900-talet. De står även bakom en del 
byggnader i kvarteret Propellern. På Lindholmen anlitades ingen-
jör Birger Ludvigson för stora delar av nybyggnationerna under 
mitten av 1900-talet, alltså många av de bevarade byggnaderna. 

Järnvägsspår och andra spår
Rälsar, kajer, förtöjningsringar, pollare, järnskoningar, fundament, 
skyltar, gatubeläggning, staket, lastintag, plåtskjul och alla övriga 
hundratals detaljer som lämnats kvar efter industriverksamheten 
hjälper till att förmedla berättelsen om industriverksamheten i 
området. 

Ett industriområde utan baksidor blir för sterilt. Till industrika-
raktären hör också det rostiga och skeva. Det finns en skönhet 
också i det lite vardagliga och robusta. 

Byggnadernas namn på fasaderna

På byggnaderna inom varven är ofta namnen skrivna direkt på fa-
saderna med stora bokstäver. Det är en lite mer modern företeelse 
men det är karaktärsskapande för området och binder samman 
byggnaderna inom varven. De hjälper också till att berätta områ-
dets historia. 

Att särskilt tänka på: 

 – Älvrummet var ett levande industriområde i hundra år. Den 
berättelsen behöver bevaras. Likaså berättelsen om att leva och 
verka i industristaden. 

 – Industrierna på norra älvstranden har haft riktning mot älven och 
kommunicerat över älven med byggnader och skyltar. 

 – Industrierna har varit inåtvända med starka sammanhang inom 
anläggningen, svaga mot stadsstrukturen runt om.

 – Byggnaderna är oftast fristående och uppförda en och en under 
längre tidsperioder, ibland ritade av samma arkitekt(kontor).

 – Byggnaderna är uppförda som solitärer, ej i samkomponerade 
miljöer.

 – Stadssiluetten mot älven är viktig, inklusive kajer och kranar
 – Baksidor och industrispår är viktiga för områdets karaktär. 
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Varvshistoriska arkivet, flygbild över Götaverken 1958. Jämför gärna med 
bilden på sida 35 av varvsområdet 2015. Nummer 1 på bilden är huvud-
kontoret, 9 snickeriet, 16 plåtverkstaden. Nunreringen är densamma som på 
det övergripande uppslaget om f.d. Götaverken.

På bilden ser man tydligt hur varvsområdet är avgränsat utåt och kopplar 
till de viktigaste trasportlederna på älven och Hamnbanan. Kopplingar 
inom varvet är viktigare än ut mot stadens gatunät. 

På en flygbild är det lite svårt att uppfatta hur mycket de många kranarna 
dominerade i älvrummet, men det finns bilder från marknivå på annan 
plats i rapporten där man kan få en bild av detta. 

9

1

16
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HISTORISKA SPÅR I STRUKTUREN

Siktlinjer och stråk (se bild A och C på nästa sida)
Området erbjuder siktlinjer från flera platser och mot alla vä-
derstreck. När blicken når långt bidrar det till en känsla av för-
bindelse och älven uppfattas därför inte som en barriär. Det är 
betydelsefullt att lättillgängliga stråk leder ner mot älven samt att 
kajen hålls öppen för fri sikt. Kajerna är långsträckta och öppna. 
Här skapas visuell kontakt med staden på andra sidan älven. 

De kritiska aspekterna/punkterna är att behålla en profil i stads-
landskapet som har koppling till varvens epoker och Göteborgs 
tynande identitet av industristad. Kvarstående kranar och den 
industrihistoriska grammatiken ner mot älven är viktiga kultur-
historiska värdebärare. Dan Broströms kaj anlades vid sekelskiftet 
1900 och är ett av de äldsta spåren av varvsverksamheten. 

Lindholmshamnen omfattar en stor hamnbassäng väster om f d 
Götaverken. ”Diagonalen” och den namnlösa kajkanten vid foten 
av Skatberget leder till Torrdockan som är från 1875 och är något 
utvidgad och har idag en ny funktion, men ger ändå exempel på 
en tidig anläggning inom varvet. Den visar också genom sitt läge 
hur arbetsplats och bostäder varit integrerade på Lindholmen.

Från Lindholmsallén leder Götaverksgatan och senare Therés 
Svenssons gata raka vägen ner mot älven. Siktlinjen är lång och 
når Skansen Kronan på Risåsberget i Haga/Linné.

På flera platser i området går siktlinjer norrut mot Ramberget. 
Varierad skala på bebyggelsen och öppna rum skapar kontakten 
med berget. 

Ett stort stråk i området är Regnbågsgatan som går från Lind-
holmsallén söderut till områdets mittpunkt där det möter det 
andra stora stråket Anders Carlssons gata. 

Den krökta Valdemar Noréns gata har fått sin mjukt svängda 
form av ett tidigare stickspår från Hamnbanan. Kurvan är järn-
vägens svängradie. Gatan är idag ett långt stråk som går mellan 
områdets två största byggnader. Gatan är snäv och ger en mer 
sluten karaktär än de andra, det skapar ”små rum” i stråket.

Platser och mellanrum 
Då området förut utgjorde arbetsplats för tusentals varvsarbetare 
användes mellanrummen på ett annat sätt än de gör idag. Bygg-
nader har rivits, byggts om och/eller tillkommit under en lång 
period i området. Men det är just den stora variationen av bygg-
nadskaraktärer som berikar upplevelsen av rummen. 

Platsbildningar har även under senare år skapats med anläggning 
av mindre parker, sittplatser, utomhusgym och parkeringar.

Mellan Plåtslageriverkstaden och Pannverkstaden uppstår mindre 
rum i byggnadernas vinklar.  Vid Gothiahuset finns en halvöppen 
parkliknande plats med viktig historisk anknytning. Vid ”Dia-
gonalen” är platsen öppen och stor, här når blicken långt och ger 
utrymme för att visualisera, locka fram frågan om vad som kan ha 
funnits på platsen förr.

Kajer, med sin koppling till älven och lockande ljus- och vat-
tenspeglingar, är spontana mötes- eller picknickplatser, när vädret 
tillåter. 

Gatusträckningar och gatunamn
De gator som går genom området har i stort sett samma sträck-
ning som gatorna i området under 1930-talet. Innan dess låg ka-
jer och byggnader något annorlunda placerade. Anders Carlssons 
gata (före detta Varvsgatan) har länge haft samma sträckning 
genom området. Den då mycket dominerande Lundby Hamn-
gata förkortades däremot rejält när området byggdes ut under 
1940-talet. 

På senare tid har gatunamnen bytts ut.  De som försvunnit har 
ofta stark anknytning till varvets verksamhet, som Gjutaregatan 
och Plåtgatan (idag Valdemar Noréns gata), Varvsgatan (idag 
Anders Carlssons gata), Varvsgränd (idag förlängning av Regn-
bågsgatan), Förrådsgatan (idag Bror Nilssons gata) och Riggare-
gatan (idag Theres Svenssons gata). 

Att ta tillbaka gatornas gamla namn skulle värna områdets ur-
sprung och knyta an till byggnaderna. Det skulle öka förståelsen 
för platsen och skapa en förankring bakåt i tiden. Ursprunget bör 
ses som en kvalitet att ta tillvara.

Älven har genom varvets hela verksamhetstid varit den viktigaste kommu-
nikationsleden vilket betyder att de flesta stråk mynnar där. 

Valdemar Noréns gata har fått sin mjukt svängda form av ett tidigare 
stickspår från hamnbanan. Längs gatan bildas flera små rum. 

Längs älven öppnar sig långa vyer. 

Att särskilt tänka på: 

 – Siktlinjer och vyer från och mot området
 – Varvsområdets profil i stadslandskapet, med kajer och kranar
 – Gatustrukturens raka stråk ned mot älven och den krökta Val-
demar Noréns gata som fått form av tidigare järnvägsspår

 – Äldre kajer, hamnbassänger och f.d. torrdockan
 – Variationen av byggnadskaraktärer och byggnadsåldrar
 – Platsbildningarnas varierande storlek och karaktär 
 – Ursprunglig och historisk användning.
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A. De blå linjerna ger en grov uppskattning för kajkanter samt viktiga transportstråk inom om-
rådet under perioden 1910-1930-talen. Men eftersom strukturerna ändrades successivt under de 
tre decennierna, försvann till exempel järnvägsspåren som gick rakt in i Götaverksområdet redan 
under 1930-talet. Kopplingen till Hamnbanan förstärktes istället. 

Kajkanternas linjer är överförda från 1920-talets karta. Kvar från den tiden,  som var starten 
för den stora moderniseringen av varven, finns enbart en liten del av sträckan i sydväst, närmast 
Slottsberget, som också är ett riksintresse för kulturmiljövård. Kvar är även en liten del nedanför 
Skatbergets östra sida med rester av Lindholmens gamla slip. I övrigt visas en kraftigt förändrad 
kajkontur. Dan Broströms kaj anlades vid sekelskiftet 1900 och är ett av de äldsta spåren från 
varvsverksamheten. Det återstår att bedöma om någon del skulle behöva värnas som berättelse 
om den senare moderna epoken.

B. Gula markeringar på nästa karta visar existerande byggnader eller grupper av byggnader som 
fanns inom området under 1910-1930-talen. Förutom ett objekt inom Götaverken-området och 
bostadsbebyggelsen på Slottsberget och Lindholmen revs allt annat i omgångar. Den senaste större 
saneringen skedde under 1980-talet. 

C. De lila strecken och ellipserna visar 1900-talets första decennier. Illustrationen visar några av 
de viktigare stråken och kommunikationsnoderna. 

A

B C
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ÄLVRUMMET SOM KULTURMILJÖ I ETT RIKSPERSPEKTIV

Älvrummet som kulturhistoriskt landskap 
Göteborg växte under 1900-talet snabbt till en internationellt 
betydelsefull stad. Detta genom sin industriella produktion, 
skeppsbyggeriet, transoceana handelsförbindelser och snillein-
dustrin. Som tidigare konstaterats (i avsnittet "Industrikaraktär")  
blev älvrummet under industriepoken närmast en förlängning av 
industriområdena längs älvens båda sidor. 

Under 1930- till 1960-talen var Göteborg Sveriges förnämsta 
sjöfartsstad, med den största hamnen i Sverige. Minst 30% av den 
svenska importen och exporten passerade genom Göteborg under 
den tiden. Det handlade om varor som trä, papper, järn, stål, verk-
tyg, maskiner, oljor, kemikalier, textilier och livsmedel. 

Fram till varvskrisen vid mitten av 1970-talet var Göteborg 
utan tvekan först och främst en industristad. Världens största 
skeppsbyggarstad, som byggde världens största fartyg. Hela 
1900-talsstaden har formats av industrins behov, med stora in-
frastrukturbyggen, arbetarområden (senare förstäder) och själva 
verksamheternas utbyggnader. 

Älvrummet är fortfarande en av de tydligaste miljöerna som 
berättar om industristaden Göteborg. Ett storskaligt modernt 
kulturlandskap.  Tillverkningens dimension har gått förlorad i 
och med att verksamheten kring produktion och reparation har 
upphört, men det finns en del spår kring älvrummet som kan 
bevara berättelsen om den tiden. 

Riksintresse, vad är det?
Det som bedöms vara av stort intresse inte endast för Göteborg 
utan för hela Sverige kallas för riksintresse. I Sverige finns olika 
typer av riksintressen och här talar vi om sådana där man bedö-
mer att kulturmiljön bör ha tolkningsföreträde. 

Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kulturhistoriska land-
skap och miljöer. I Sverige finns cirka 1650 sådana riksintressen. 
De antogs 1987 och därefter har endast få tillägg och ändringar 
gjorts. De 1650 områdena ska sammantaget ge en bild av sam-
hällets kulturhistoriska utveckling, med regionala variationer och 
särdrag.

Man kan konstatera att 1900-talets industrisverige är mycket 
tunt representerat bland riksintresseområdena. Det beror säkert 
till stor del på att man vid tiden för urvalsprocessen stod mitt i 
resterna av industriepoken. Det var svårt att lösa praktiskt och 
svårt att få en överblick när man stod så nära. 

Göteborg och industrin i de antagna riksintressebeskrivningarna
Göteborgs innerstad beskrivs som en kärna i stadens hela utveck-
lingsprocess där hamn och sjöfart traditionellt spelade roll. I rik-
sintresset Lindholmen beskrivs hamnarbetarnas bostadsområde 
tillsammans med de antika resterna av ett slott.  

I befintliga riksintressebeskrivningar finns hamnens och varvens 
betydelse beskrivet men varken Lindholmens varvsområde, Göta-
verken eller Kvarteret Propellern är utpekade som kärnområden. 

Förslag: Älvrummet som riksintressant kulturmiljö
Eftersom det inte finns någon beskrivning av det industriella 
kulturarvet som riksintressant kulturmiljö, vill vi här ge ett förslag 
på en sådan. Vi har försökt göra en tolkning för det som gäller 
hamnen och varven som riksintressant kulturarv från Sveriges 
industriepok. 

Med tanke på hur centralt älvrummet varit i Göteborgs, regio-
nens och rikets ekonomiska utveckling under 1900-talet så vill vi 
här resa frågan om inte älvrummet bör bedömas som en kultur-
miljö av riksintresse. Se det som en diskussion, ett sätt att lyfta 
blicken och se vilka nationella värden vi faktiskt sitter på här i 
Göteborg. 

Älvrummet som riksintresse för kulturmiljövården kunde utgöras 
av flera industrihistoriskt värdefulla platser och objekt längs älven, 
sammankopplade genom sitt ursprung och historiska funktion. 
Exempelvis Frihamnen, Götaverken, Lindholmen, Älvsborgs-
bron, Eriksbergskranen, Ringön med flera.

Älvrummet som kulturmiljö i ett riksperspektiv 
Uttrycket för älvrummet som kulturmiljö kan samlas kring dessa 
punkter: 

 – Den samlade robusta miljön av industri, sjöfarts- och varvsstad 
utmed norra älvkanten som möter blicken från södra älvstran-
den med utsikt mot hamn- och varvsverksamhet på Hisingen. 

 – Kranar från olika epoker som står spridda utmed älvkanten. 
 – Älvrummet som riksintresse för kulturmiljövården skulle 
kunna utgöras av ett pärlband av platser längs älven, viktiga 
miljöer och landmärken som sammantaget representerar Göte-
borgs industrihistoria. 

Gällande riksintressebeskrivningar
Göteborgs innerstad [O 2:1–5], Uttryck för riksintresset, del av: 
Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden med hamnanläggningar och 
bebyggelse från skilda tider, som visar hur kanalernas ursprung-
ligen slutna innerhamnar från och med 1840-talet ersattes av 
älvstrandens djuphamn, och affärslivets utveckling från de gamla 
patricierhusen till varuhus och saluhallar. Kajer och sjöfartsan-
knuten bebyggelse som f. d Ostindiska kompaniet och andra 
gamla handelshus kring Stora Hamnkanalen, kontor och magasin 
för handelsfirmor och rederier mot älven.

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

Att särskilt tänka på: 

 – Göteborg var under perioden från 1930-talet till och 
med 1960-talet en stad där epiteten användes ofta: först, 
störst och snillrikast inom industriområdet 

 – Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden Göteborg som 
helhet är redan utpekad som riksintressant i kulturmil-
jöperspektiv.

 – Den robusta miljön utmed norra älvkanten med hamn- 
och varvsverksamhet på Hisingen, och med de få kvar-
varande kranar från olika epoker skulle kunna utgöra 
uttryck för ett modernt riksintresseområde.

 – Landets 1650 områden av riksintresse för kulturmil-
jövården ska sammantaget ge en bild av samhällets 
kulturhistoriska utveckling, med regionala variationer 
och särdrag. Den storskaliga industrin, så viktig för Gö-
teborg och Sverige, saknas. Älvrummet är en kandidat. 



Värdebärare - teman 27

Ovan: När man rör sig på älven blir det tydligt hur stark relation staden har  
till vattnet och hur nära till centrala staden Lundbyvassen och Lindholmen är.  

Illustrationen till höger visar ett skrafferat utsnitt  
av älvrummet som den främsta bäraren av berättelsen  

om industristaden Göteborg och bör skyddas.

 
Nedan ett panorama över delar av undersökningsområdet från södra  
älvstranden som är ett industrihistorisk landskap värt att värna om. 
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TOPOGRAFI

Från vatten till vassar till fast mark
Lindholmen och Lundbyvassen ligger centralt i staden, på Göta 
älvs norra strand, mitt emot Masthuggskyrkan respektive Ro-
senlund. Vad som en gång var en ö eller holme har genom utfyll-
nader och muddringar för länge sedan förenats med fastlandet 
och Hisingen. På kartor från 1600-talet syns här vassar med 
uppstickande friliggande holmar. Det återspeglas i traktnamnen: 
Lundbyvassen, Tingstadvassen, Lindholmen och så vidare.

Lindholmen var, innan sin moderna tid, en ö med två mindre 
berg, Slottsberget och Skatberget, kringfluten av vatten ännu i 
mitten av 1800-talet. Möjligtvis fanns här mycket lövskog av 
lindar. Det vi kallar Göta älv kallades för länge sedan bara Älven. 
Vattendraget runt Lindholmen försvann helt under 1860-talet, 
kanske i samband med järnvägens framdragning. Resterna syns 
ännu på 1921-års karta i form av något som kallas för T-kanalen 
och som är en del av Götaverkens område. Sannegårdshamnen 
är den enda rest av det forna vattendraget, men breddad och 
muddrad för hamnbehov. 

Vägar lades där det var fast mark, till exempel Gamla Rambergs-
vägen som slingrar längs bergets fot. De mer ålderdomliga land-
vägarna som följde topografin blev ersatta av järnvägens spår-
läggning. De första stora infrastrukturändringarna hände under 
1910- och 1920-talet. 

Ramberget, Slottsberget och Skatberget (Skaddeberget) är de tre 
höjderna som utgör den naturliga topografin i området. Resten är 
konstruerad mark, landutfyllnader i åar, muddrade kanaler eller 
anlagda kajer. Stora torrläggningar gjordes mot slutet av 1800-ta-
let, bland annat i Lundbyvassen och kring Lindholmen. Större 
funktionella landutfyllander gjordes fram till och med 1960-talet.  
Sedan dess har kajkanterna behållit sin profil utmed hela sträckan 
i det aktuella utredningsområdet.

Stadssiluett och landmärken 
Siluetten med flacka utdikade före detta vassar mellan istidsfor-
made mjuka bergknallar, de flesta med bebyggelse på, är en viktig 
del av områdets karaktär. Det är topografin som skapat bebyg-
gelsemönstren i området.  Det är fortfarande möjligt att avläsa 
det historiska landskapet i området även om det är utdikat och 
bebyggt. 

Norra Älvstrandens stadsfront mot älven domineras av storskalig 
bebyggelse och av Rambergets landmassiv. Historiska landmär-
ken såsom skansar och kyrktorn, som det finns gott om längs 

södra älvstranden, saknas längs norra älvstranden. Men industri-
området vid Götaverken och Frihamnen ger en karaktäristisk och 
massiv siluett. Denna har ändå en rätt jämn byggnadsskala med 
hushöjder på fem-sex våningar. 

Götaverkens kvarvarande kranar är karaktäristiska landmärken 
som syns från många håll i stadskärnan. Bergsmassiven markerar 
olika geografiska lägen i älvdalslandskapet på håll. Andra bety-
dande landmärken i älvrummet är Älvsborgsbron och Götaä-
lvbron. Det högsta byggnadsverket i älvdalen är för närvarande 
Skanskahuset (”Läppstiftet”). 

Lindholmens varv med kvarteret Propellern i bakgrunden. Bild ur boken "Gothenburg - a picture book" från 1958. 

Att särskilt tänka på: 

 – Den tydligaste kontrasten i landskapet är den mellan det 
platta, tidigare sumplandskapet och det enskilda berget i 
fonden. Det har format platsens struktur genom tiderna 
och det gör att även det urbana landskapet blir tydligt från 
den södra sidan av älven

 – Slottsberget och Skatberget intill Sannegårdshamnen är 
viktiga platser som bevarar spåren av Göteborgs äldsta 
medeltida men även yngre tidigindustriella historia.
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Utsnitt ur karta från 1855 med 
Lindholmen och Hisingsvassen. 

Lindholmen (det vill säga Slott-
berget och Skatberget) är en ö 
omfluten av vatten. Lindholmens 
mekaniska verkstad har börjat sin 
verksamhet nedanför bergets fot, 
men österut från verkstaden är det 
fortfarande sumpmarker (vassar). 
Texten "Mudder uplag" visar på 
ambitionen att skapa fast mark för 
industrins expansion.

Vägen till verkstaden går via 
Lundby (som ligger strax norr om 
kartutsnittet). Nuvarande Gamla 
Rambergsvägen smyger längs Ram-
bergets fot, där det finns fast mark. 
Den går mellan Kvillebäcken, där 
Hisingsbron går över till Göteborg, 
och Lundby by.  

Utsikt över hamnen och Keillers 
verkstäder (Göteborgs Mekaniska 
verkstad) på 1890-talet. 

Hisingsvassarna har börjat bli fast 
mark, men man ser fortfarande 
hur det flyter fritt vatten en bit in 
från strandlinjen. Göta Älv är den 
viktigaste transportleden, det går 
ännu inte att anlägga några riktiga 
vägar på land. 

Vid Rambergets fot kan man se 
hur bebyggelse har börjat växa 
fram men den ligger fortfarande 
bara närmast berget där det går 
att bygga. Längst till höger i bild  
ligger "Gillbladska landeriet", en stor 
trävilla med ett säreget torn. Där 
röken syns mitt i bild är Andersson 
& Lindbergs sågverk. 
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KRANARNA

Göteborg står inför stora förändringar där stadens fysiska ut-
formning kommer att förnyas för att fortsätta att utveckla en 
attraktiv och hållbar stad. I samtalen kring detta ingår att skapa 
ikonbyggnader som ”ska sätta Göteborg på kartan”. Kranarna på 
Norra älvstranden är redan kraftfulla ikoner som många kopplar 
samman med Göteborg och som fungerar som tydliga varumär-
ken för staden. 

Under Göteborgs storhetstid som varvsstad fanns det som mest 
över 200 kranar i stadens hamnområden. På före detta Göta-
verkens område står fem av kajområdets tidigare drygt tjugo 
portalsvängkranar. Det är den enda samlade gruppen av denna 
typiska varvskran som står kvar i Göteborgs hamn. De är mycket 
betydelsefulla kulturhistoriska värdebärare i varvsmiljön och i 
älvrummet i stort. 

Det finns ytterligare några grupper med kranar, på Gotenius varv 
och i ytterhamnarna. Goteniuskranarna är alla fackverkskranar 
och utgör också en värdefull grupp med kranar. Kranarna i ytter-
hamnarna är moderna containerkranar.

Hamnkranar är en del av den tekniska infrastrukturen i hamnen, 
kanske de mest slående inslagen i hamnlandskapet. Götaverk-
skranarna är typiska varvskranar, stora och kraftiga för att kunna 
lyfta över tunga delar i fartygen. Två av kranarna är fackverkskon-
struktioner, en med och en utan vipparm. Två kranar är av fabri-
kat Hensen (1962) medan den femte och högsta av kranarna är 
av fabrikat Kone (1974). 

Ikoner och landmärken
Hamnen, sjöfarten och varven är en del av Göteborgs själ. Kra-
narna står för något genuint göteborgskt, för tradition och histo-
ria. De binder nutiden tillbaka till en tid då staden i princip var 
synonym med varven. Vid 1900-talets mitt var Göteborg i sär-
klass störst i Sverige inom verkstadsindustri, varv och sjöfart och 
en av världens främsta båtbyggarstäder. 

Kranarna är symboler för 1900-talets industrisamhälle. De är 
uppförda som riktiga arbetshästar på en tung industri men har 
samtidigt stora estetiska värden. Ett av de stora värdena idag 
är kranarnas roll som stadsskulpturer. Materialet och storleken 
utstrålar kraft och styrka medan utformningen med de graciösa 
vipparmarna ger dem en lätthet. Till attraktionen hör också att de 
svänger och flyttar sig längs kajerna så att gruppen av kranar inte 
har ett statiskt utseende utan gruppen växlar utseende.  

Att de kvarvarande hamnkranarna är så närvarande i stadsrum-
met är viktigt för Göteborgs historiska identitet som hamn- och 
varvsstad. 

2021 firar Göteborg 400 år som stad. Den historia som hamnen 
berättar visar mycket av Göteborgs utveckling under de 100 år 
som gått mellan de två jubileerna.  

Försäljningen 2015
Hur viktiga kranarna är som symboler visades med all önskvärd 
tydlighet när kranarna lades ut till försäljning 2015. I dåvarande 
ägarens avveckling hade redan torrdockorna sålts och man var nu 
rädd att även kranarna skulle försvinna från hamnen. 

Göteborgsprofilen Ingvar Oldsberg tillsammans Stena Line, 
Volvo och Serneke köpte tre av kranarna i avsikt att rädda kvar 
dem i Göteborg.  Efter inköpet överlämnades de till Älvstranden 
Utveckling AB. Älvstranden köpte även de två sista kranarna, så 
nu är de åter Göteborgsägda. 

"Göteborgs skyline räddad!" står det i pressmeddelandet som 
meddelar att Älvstranden tar hand om förvaltningen. Rubriken 
speglar hur viktiga kranarna faktiskt är för många göteborgare.  
Till Sjöfartstidningen (25/2 2015) säjer en av kranköparna, Olof 
Persson, Volvos VD och koncernchef:

– Kranarna är en del av Göteborgs industrihistoria och 
ett vackert landmärke. De knyter ihop stadens varvshis-
toria med vår framtid som en modern och högteknologisk 
industristad.

Kranar med ny funktion - internationell utblick
Varvens tillbakagång är inte en unik Göteborgsföreteelse och i 
många andra hamnstäder står också hamnkranar som är en del av 
städernas skyline men som förlorat jobbet. På olika kreativa sätt, 
bland annat genom ljussättning, har kranar i hamnstäder som 
kroatiska Pula och Rijeka, svenska Luleå och polska Gdansk fått 
ett fortsatt liv och städerna har behållit viktiga identitetsmarkörer 
som betyder mycket för städernas invånare. 

Oslos hamn har till och med tagit fram en bevarandeplan (Ma-
ritim kulturminneplan for Oslo havn) för sin hamn för att säker-
ställa att kulturhistoriska värden, inklusive hamnkranar, inte går 
förlorade. 

Att särskilt tänka på: 

 – Varvskranar har i över 100 år varit klassiska siluetter över 
varvsområdena sett från staden på andra sidan älven och 
har ett stort symbolvärde för Göteborg. De är en del av 
stadens identitet och en viktig del av stadens skyline. 

 – Av Göteborgs tidigare otaliga hamn- och varvskranar 
återstår idag bara en handfull. Detta är den enda gruppen 
av de riktigt stora varvskranarna som står kvar i Göte-
borgs hamn.

 – Kranarna som symboler är både varumärken för staden 
och ikoner över varvsepoken. Därtill är de och attraktiva 
stadsskulpturer som genom sin placering rakt i linje från 
hamnkanalen är närvarande långt in i stadskärnan.  

 – Många göteborgare känner stark anknytning till kra-
narna. 
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De många hamnkranarna 
bildade ett särpräglat landskap 
längs älvrummet. 

De tre färgbilderna är från 
1966, okänd fotograf, och visar 
älvrummet från centrala sta-
den, antagligen från en punkt 
i området vid Sjöbefälsskolan. 
Det är en skog av hamnkranar 
och varvskranar som framträ-
der på bilderna, ett helt annat 
älvrum än dagens. 

Till höger bild från 1977, Gö-
taverken från öster. Skylten  på 
plåtverkstaden var ett land-
märke. Foto Staffan Westergren.  
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FERROFÖNSTER

Historik
Vid Götaverken var produktionen uppdelad i dels motorproduk-
tion i en stor maskinverkstad och dels fartygsproduktion som 
byggde på inköp av komponenter utifrån.  Här tillverkades utöver 
fartyg och motorer även tekniska stålkonstruktioner som broar 
och kranar. 

Fönster av järn fanns med i företagets (Keillers Mekaniska, senare 
Göteborgs Mekaniska, senare Götaverken) produktion sedan 
grundandet på 1840-talet. Fönstertillverkningen tog mer fart 
1905 då James Keiller tog patent på ”rosettfönstret” som var en 
förenkling av de tidigare helgjutna järnfönstren. 

Det nya patentet blev en framgång som ledde till att fönstertill-
verkningen fortsatte att utvecklas. 1914 tog Götaverken över ett 
patent på ett betydligt smäckrare järnfönster som var billigare att 
tillverka. Tillverkningen startade 1914–15 med namnet Ferrolux-
fönster eller Ferrofönster. 

1931 började Götaverken tillverka Ferrofönster även med kopp-
lade bågar och trådförstärkta glas. Företagets fönstertillverkning 
blomstrade under 1930-talet och en ny fönsterfabrik byggdes upp 
i verkstadsområdets norra del.

1935 uppfördes två verkstadshallar med sammanlagt tre skepp på 
tomten norr om Gothia (där byggnaden Tornen står idag).  Till-
verkningen pågick sedan här tills 1952 då hela fönsterverkstaden  
brann ner.  Eftersom varvet växte i riktning med större maskin-
byggnadsverksamhet, köptes istället en snickerifabrik i Kållered 
in, och fönstertillverkningen flyttade dit. 

Bevarade Ferrofönster och andra Ferroprodukter 
Nästan alla byggnader på Götaverken uppfördes med Ferroföns-
ter, och ibland även andra delar ur Ferroproduktionen. De ka-
raktäristiska fönstren är tyvärr utbytta på de flesta ställen inom 
Götaverken. Det går att förstå var de suttit förut, genom föns-
teröppningarnas proportioner och genom utformningen på de 
fönster som ersatt Ferrofönstren. 

Vid framtida fönsterbyten och kompletteringar bör det ursprung-
liga utseendet vara vägledande, så att det även i framtiden går att 
förstå dessa historiska spår. Detsamma gäller för andra ställen där 
det suttit Ferroprodukter, med fokus på det som suttit i fasader. 

Några Ferrofönster sitter kvar på baksidan av M1:an, och på 
plåtverkstadens personalbyggnad. De har ett speciellt värde i sitt 
sammanhang och bör bevaras. 

När det gäller andra produkter ur Ferro-serien så finns ingen 
inventering av var de eventuellt finns kvar. Det handlar t.ex. om 
entrépartier, dörrar, innerväggar, takfönster och lanterniner. Det 
som är tillverkat på plats har ett stort värde att bevara. 

Det vore även intressant med en övergripande inventering av Fer-
rofönster i Göteborg. Flera av Göteborgs kyrkor har stora järn-
fönster, där några sannolikt är Ferrofönster. Handelshögskolan på 
Vasagatan byggdes med delar från Ferro. 

På andra ställen, som t.ex. i kvarteret Mistralen i Biskopsgården, 
stod Götaverken för de uppmärksammade glasade halvrunda 
trapphustornen.  (Bild nedan.) Dessa är numera inklädda. 

Att särskilt tänka på

De Ferrofönster och eventuella andra delar ur Ferro-serien som 
finns kvar på f.d. Götaverken bör bevaras. Om möjligt bör de få 
skydd i detaljplan. 

Vid framtida fasadändringar där Ferroprodukter ursprungligen 
suttit bör dessa vara vägledande, t.ex. vid utbyte av redan bytta 
fönster. Syftet är att man även i framtiden ska kunna förstå  his-
toriska spår.  

Nedan, från vänster: Kvarte-
ret Mistralen i Biskopsgåden 
(1959), bevarade Ferrofönster på 
Gamla Maskinverkstaden (M1) 
på baksidan av 1940- 
talstillbyggnaden, Trapphus på 
Stockholms stads yrkesskolor samt 
i Otterhall, Göteborg. Till höger 
bild på fönster med öppningsbar 
mittdel, foto ur Varvshistorsiska 
samlingarna. 
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Reklam ur hantverkska-
taloger från början av 
1950-talet
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F.D. GÖTAVERKEN

Götaverkens gamla varvsområde är idag ett tättbebyggt område 
som sjuder av verksamheter av olika slag. Merparten av de äldre 
byggnaderna som fanns kvar när varvet lades ner har bevarats och 
fått nya användningar. 

I området finns kontor, företag, utbildning och restauranger och 
i vissa byggnader förekommer även ren industriverksamhet. Här 
finns också plats för kreativa verksamheter, vilket gagnar stadsli-
vet, stadens attraktivitet och identitet. 

Området är, trots förändrad funktion, en nästan intakt industri-
miljö med goda upplevelsemässiga kvaliteter. Spår, stråk, siktlinjer 
och rumsbildningar samspelar för helhetsupplevelsen av platsen 
och bildar tillsammans en bevarandevärd kulturmiljö.

Identitesskapare för Göteborg
Götaverksområdet som kulturmiljö är viktig för berättelsen om  
Göteborg. Området bidrar till förståelsen för den lokala utveck-
lingen och varvets betydelse för Göteborg, med paralleller till 
omvärlden. Götaverken var en gång världens största skeppsvarv. 
Det satte Göteborg på kartan som en betydande hamnstad och 
var med och formade stadens och invånarnas identitet.

Med sitt läge tvärs över älven från centrala staden är Götaverken 
än idag en viktig identitetsskapare för Göteborg. Kranarna, 
kajerna och områdets byggnadslinje mot vattnet syns hela vägen 
från hamnkanalen, mitt i stadens hjärta.  Varvet bildar också en 
kontrast mot den omgivande stadsmiljön och ger stadsbilden 
variation, dynamik och ett historiskt djup. 

Stadens mest välbevarade moderna varvsmiljö
Den övergripande karaktären på området överensstämmer med 
den för de stora industrierna längs norra älvstranden (se avsnit-
tet "Industrikaraktären"). Götaverken är dock mer välbevarat än 
Eriksberg och Lindholmen såväl i struktur som i detaljer. 

Områdets karaktär
Området är tydligt avgränsat av älven, mot söder, öster och 
nordost samt av Lindholmshamnen i väster. I områdets södra 
del mot vattnet finns kajer och pirar kvar från varvets tid samt 
fem varvskranar och några byggnader från det nyligen nedlagda 
Cityvarvets verksamhet. 

Den befintliga bebyggelsen är en kraftfull arkitektur av tydlig 
industrikaraktär där den stora skalan, de robusta materialen och 
typiska byggnadsdetaljer samspelar till en spännande och tydligt 
läsbar helhet. Viktigt för miljön är även samspelet med vattnet, 

där kajer, kranar, gamla järnvägsspår och andra avtryck av varvs-
verksamheten är väsentliga för förståelsen av områdets historia. 

Utöver de kulturhistoriska kvalitéer som området bär i form av 
industrihistoriska, byggnadshistoriska och arkitektoniska värden 
så finns här stora stadsbildsmässiga och rumsliga kvaliteter vilka 
bör ses som en stor tillgång i en framtida stadsutveckling. Det 
handlar om exempelvis lokala landmärken såsom Gamla Mask-
inverkstaden, serien av rumsbildningar längs Anders Carlssons 
Gata med en potentiell torgyta framför Gamla Maskinverksta-
den och stråket längs älven som vistelsemiljö med vattenkontakt, 
långa vyer och karaktärsstarka anläggningar. 

Byggnaderna 
Byggnaderna bildar sammantaget en storskalig och tät bebyg-
gelse. De äldre byggnaderna har ofta fasader av mörkrött tegel, 
vilket sätter prägel på de centrala delarna av området. Många av 
byggnaderna är kvartersstora i sin utbredning.  De är uppförda 
en och en och i sin tids arkitekturstilar. Många av de stora funk-
tionsbyggnaderna är utbyggda i flera omgångar. 

Inom området finns flera generationers verkstadsbyggnader 
representerade, från det tidiga 1900-talets hallar med betonade 
gavlar och ett medeltidsaktigt formspråk, de därpå följande 
amerikaniserade dagsljusfabrikerna med generösa fönsterpartier 
och stora invändiga öppna volymer fram till senare tiders högmo-
dernistiska  verkstadshallar med minimala fönsteröppningar och 
plåtklädda fasader. Samlingen av bevarade byggnader på Göta-
verken berättar inte enbart om industriarkitekturens utveckling 
utan också om teknikens, arbetsmiljöns och samhällets progres-
siva anda.

Kranar, kajer och andra spår
I jämförelse med Eriksberg och Lindholmen finns det på Göta-
verken förhållandevis många spår kvar av verksamheten. Därfoör 
att varvsverksamheten fortsatte längst här. Cityvaret var igång till 
för några år sedan. 

De mest påtagliga spåren är de gigantiska kranarna som står kvar 
längs kajerna. Denna handfull bevarade kranar av de hundratals 
som tidigare dominerade älvrummet är viktiga historieförmed-
lare, och faktiskt viktiga för stadens identitet. 

Kajerna med alla bevarade spår av bruk är också viktiga för hel-
hetsupplevelsen. På Götaverken finns också många rustika mel-
lanrum och baksidor. Allt detta bidrar till områdets karaktär. 

Nuvarande gator kan ha funktionskopplade sträckningar. Det är 
fallet med exempelvis Anders Carlssons gata som fick sin böjda 
form av järnvägens svängradie, där gick tidigare ett stickspår från 
Hamnbanan. 

Inom området finns många långa siktlinjer mot vattnet. Funktio-
nerna inom varvet har krävt raka stråk ner mot kajerna, och stora 
öppna ytor runt byggnaderna för upplag och produktion. Från 
områdets öppna ytor och stråk har man visuella kontakter till 
staden omkring.

Att särskilt tänka på, Götaverken som helhet

 – Detta är det sista området med en tät och relativt välbe-
varad industrimiljö som kan ge en uppfattning om den 
tidigare varvsverksamheten längs Norra Älvstranden. 

 – Vyn från centrala staden mot varvet med kranar, kajer och 
funktionsbyggnader är en del av stadens identitet. 

 – Siluetten mot älven med byggnader av olika karaktär och 
ålder. 

 – Fristående byggnader som vänder sig mot vatten och vägar.
 – Samspel mellan byggnader och vatten.
 – Den centrala delen av varvsområdet har en relativt tät be-
byggelse dominerad av varvsbyggnader med fasader av rött 
tegel.

 – Byggnaderna är uppförda en och en och i sin tids arkitek-
turstilar och alla har sin speciella prägel. 

 – Miljöerna är inte skapade vid en tidpunkt utan byggna-
derna kompletterades och anpassades utifrån funktion, 
sammanhang och infrastruktur. 

 – Det finns industrihistoriska spår och berättelser även i om-
rådets öppna ytor och stråk. 
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Byggnader och anläggningar, f.d. Götaverken

Beskrivna byggnader och anläggningar: 

1. Götaverkens huvudkontor (1951)
3. Nya maskinverkstaden, M2 (1959)
5. Gothiahuset (1920)
6. Gamla maskinverkstaden, M1 (1906)
7. Smedjan (1946)
8. Experimentverkstaden, 141:an (1952)
9. Snickeriverkstaden (1929-1930)
10. Förrådet (1943)
11. Rörverkstaden (1936)
12. Reparationsverkstaden (1974)
13. Galjonen (1974)
13a. Riverside (1984)
16. Plåtverkstaden (1949)
17. Pannverkstaden (1962-1974)
19-26 Kranar och kajer

Flygfoto 2015, Lars Bygdemark.  
Fotnot:  Flytdockorna är borta sedan dess. 
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Nr 1. Huvudkontoret

Historik
Götaverkens huvudkontor ritades av arkitekt Sture Frölén och 
uppfördes 1951 längst norrut på varvsområdet. I den stora bygg-
naden samsades bland annat inköpsavdelning, avlöningskontor, 
ritkontor, bokföringsavdelning, arkiv, kopiering och bibliotek.

Enligt teknisk tidskrift från 1951 var det arbetarnas krav på att få 
matsalar i varvsområdets redan tättbebyggda centrum som aktu-
aliserade frågan om att ändra gamla kontoret i maskinverkstaden 
till matsalar och bygga ett nytt kontor, vilket kunde läggas mindre 
centralt.

Byggnaden ligger norr om Lindholmsallén, något avskild från 
övriga varvsbyggnader. Den fungerar fortfarande som kontor, 
men nu åt ESAB. Åt norr ligger en tvåvånings tillbyggnad från 
2010 klädd med grafitgrå plåt. 

Kontoret byggdes med flyttbara innerväggar av Götaverkens eget 
system Ferro. Flexibel planlösning var nytt och modernt för tiden.

Interiörbeskrivning ur teknisk tidskrift:  

I stort sett upptas de nedre våningarna av de merkantila avdelning-
arna, medan ritkontoren förlagts i de övre. I nedersta våningen har 
man arkiv, kopiering, skyddsrum, i den därovanför inköpsavdelning, 
avlöningskontor, Hollerith-avdelning, intressekontor etc., i nästa 
våning direktion, bokföring, kassa etc., i följande fartygsritkontor, i 
den däröver maskinritkontor och högre upp marinavdelning, ång-
panne- och fönsteravdelningarna, bibliotek osv. Förbindelsen mellan 
våningarna sker genom två trappor, tre 10-personers hissar och en 
liten specialhiss, med vilken man sänder ritningar, brevpärmar m.m. 
mellan arkivet och de olika våningarna.

Planlösningen är i samtliga våningar anordnad på så sätt, att det 
i husets mittlinje löper en korridor, från vilken man kommer in i de 
olika avdelningarna. Man har utfört alla väggarna inuti byggnaden i 
flyttbara sektioner enligt ett nytt system, som utarbetats vid Götaverk-
ens fönsteravdelning. Därigenom kan man, om en avdelning framde-
les skulle behöva ökat utrymme, lätt flytta dessa skiljeväggar. 

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är uppförd i sex plan, klädd med gult fasadtegel och 
med ett sadeltak täckt med gråmålad takplåt. Den ursprungliga 
byggnaden är 92 meter lång, med tillbyggnaden sträcker den sig 
en bra bit över 100 meter längs Lindholmsallén. 

Fönstren med mörkt gröna fönsterbågar är alla lika stora och 
symmetriskt placerade längs norr- och söderfasaderna, något som 
förstärker byggnadens blocklika karaktär. I mittpartiet åt sydost 
sitter större fönster, högst upp med franska balkonger som ersatt 
de ursprungligen öppna balkongerna. 

Rakt över huvudentrén sitter Götaverkens emblem hugget i 
granit, med husets byggnadsår 1951, och däröver en stor och 
tydlig klocktavla. 

Byggnaden är trots sin enkelhet mycket gediget och noggrant 
uppförd med diskreta men dekorativa detaljer. Teglet under 
fönstren på byggnadens entréparti har till exempel murats lo-
drätt och takfoten har en enkel mönstergjutning i betong. Kon-
torsbyggnadens gula tegel skiljer sig från verkstädernas röda.

Under krigsåren rådde brist på byggnadsmaterial som stål och 
armeringsjärn. Jämfört med modernismens första period innebar 
1940-talet en återgång till mer traditionella material. Fönstren 
minskade i storlek jämfört med 1930-talets på grund av bränsle-
brist och hårda krigsvintrar. 

Att särskilt tänka på 
Kontoret är med sin blocklika byggnadskropp med markerat 
entréparti direkt inspirerad av den rationella fabrikens idéer. 

Den välbevarade och gediget uppförda byggnadens viktigaste 
kulturhistoriska värdebärare är dess fasadmaterial, symmetriska 
utformning, huvudentré, karakteristiska gröna fönsterbågar och 
diskreta men dekorativa detaljer. Götaverkens emblem över en-
trén är en viktig historisk detalj.

 

Ovan och t.h. Göta-
verkens huvud-
kontor. Foto Lena 
Knutson Udd 2016 
och Teknisk Tidskrift 
1951. 

Till höger: Huvu-
dentrén med Göta-
verkens emblem på 
fasaden.

Nedan: Detalj av 
fasadtegel och takfot. 
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Nr 3. Nya maskinverkstaden (M2)

Historik
Nya maskinverkstaden, M2, byggdes 1958 efter ritningar av 
arkitekt Ladislaus Rigele.  Orsaken till nybygget var att varvets 
motortillverkningsdel utvecklades starkt under 1950-talet,. Den 
nya maskinverkstaden byggdes ihop med en befintlig pannverk-
stad och togs i bruk 1959. 

En stor ombyggnad genomfördes 2004, från verkstad till  kontor, 
parkering med mera, efter ritningar av White arkitekter. Använd-
ning 2016: Gym, kontor och verksamheter inom transport- och 
bilindustri bland annat

Byggnadsbeskrivning
Nya Maskinverkstaden är en stor hallbyggnad i stål och betong 
klädd med rött fasadtegel från Slottsmöllan i Halland.

Hallen har höjt mittparti och flacka sadeltak, stora fönsterpartier 
och uppglasade entréer. Ytterligare ljusinsläpp finns genom tre-
kantiga takkupor i den stora takytan. Två tillbyggda entréer med 
trapphus finns mot Lindholmsallén. 

Nya tillägg har industrikaraktär i material men med en tydlig 
tidsprägel från ombyggnadstiden.  

Att särskilt tänka på 
Industriarvet är tydligt i byggnadens massiva volym, i byggnads-
formen och de stora ljusinsläppen. Den stora volymen berättar 
om företagets expansion under efterkrigstiden och den fortsatta 
rationaliseringen. 

Det röda teglet är typiskt för Götaverkens industribyggnader.  

På den nordöstra sidan, mot Regnbågsgatan, syns en kontorsdel 
som avviker i våningshöjd och fönstersättning. 

Ovan: M2 från väster, foto 
Lena Knutsson Udd 2016

Till vänster: från västre 
1988, inför rivning av till-
byggnad åt norr. 

Nere till vänster: Nordöstra 
fasaden, med kontorsdelen 
närmast. 

Till höger: Nya metallkon-
soller vid entréer och som 
solskydd. 

Nedan Sektion med traverser 
och sydvästfasaden 1958
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Ovan: Gothiahuset idag, samt bild från ca 1920 (Skeppsbyggaren 1962:1)  
Nedan: Söderfasaden idag och från tiden vid uppförandet (GSM arkiv) 

Nr 5. Gothiahuset

Historik
Byggnaden uppfördes som "Ungkarlshotellet Gothia" och stod 
klart 1918, efter ritningar av arkitekt Folke Bensow. Syftet med 
bygget var att Götaverken skulle bli en mer attraktiv arbetsplats 
under en tid med stor brist på arbetskraft samtidigt som det var 
svår bostadsbrist i staden. Det skapade problem vid rekrytering. 

I huset fanns, förutom hotellrum och några lägenheter för 
förmän,  en stor matservering samt kontor för Götaverkens 
Intresseförening som skulle ge service och stöd till arbetarna. 
Gothiahusets då avskilda placering och dess ovanligt dekorativa 
utformning hade säkert också en avsiktligt lockande effekt. 

1941 beskrivs funktionen som "hotell, kök, marketenteri, polikli-
nik etc.". Gothia fungerade som bostadshotell under fyra decen-
nier. Idag är det ett kontorshus och kontorshotell med lunchres-
taurang i bottenvåningen.  

Byggnadsbeskrivning
Gothiahuset är en murad fyravåningsbyggnad, putsad och ljust 
gul/beigefärgad med detaljer i vitt. Åt söder har den två korta 
flyglar och ett betonat rundat trapphustorn mitt på fasaden. Tor-
net avslutas med en kupol krönt med en dekorativ urna. Taket är 
valmat och har senare tillkomna kupor.

Vid ombyggnationer har byggnadens uttryck förenklats ganska 
kraftigt. Många putsdekorer kring fönster har tagits bort, särskilt 
märkbart på den södra sidan. Markhöjning runt byggnaden har 
gjort mycket stor skillnad för byggnadens resning och helhetsver-
kan. Hela sockeln, uppskattningsvis upp till 1,5 meter hög, ligger 
idag under mark. 

Fönsterbyten har också tyngt byggnadens uttryck. Ursprungligen 
hade huset spröjsindelade tvåluftsfönster med smäckra bågar 
och poster, i bottenvåningens rundbågade fönsteröppningar satt 
mycket smäckra järnbågar. Sannolikt var de tillverkade på Göta-
verken och av märket Ferrofönster. 

Bland den dekor som är bevarad finns flera klassicistiska dekore-
lement som lisener med joniska kapitäl, en dekorativ relief över 
den ursprungliga matsalsingången och flera fönsteromfattningar.  

Att särskilt tänka på 
Viktiga kulturhistoriska värdebärare i Gothiahuset är dess hotel-
liknande planlösning samt dess klassicerande formspråk, exteriört 
fortfarande rikt på detaljer.

Fönsterbytena och förenklingen av fasaddekor är en förlust i 
byggnaden, kulturhistoriskt och estetiskt. Vid kommande föns-
terbyte bör ursprungligt utseende vara vägledande. Det bör även 
övervägas att återskapa förlorade fönsteromfattningar och annan 
putsdekor. Det bör också studeras om bottenvåningen ska mar-
keras tydligare för att kompensera för sockeln som försvunnit 
genom markhöjning.  

Gothiahusets södra fasad är dess  mest arkitektoniskt betonade 
med korta flyglar och centralt trapphustorn. Byggnaden behöver 
ett respektavstånd vid komplettering inom området. 

Söder om husets huvudfasad ligger en liten grönyta med gräs och 
buskar, kantad av uppvuxna lövträd. Ytan har potential att utveck-
las med högre rekreationsvärden samtidigt som man kan tillvarata  
de estetiska värdena i Gothiahusets betonade södra fasad.  

Kuriosa: Arkitekten Folke Bensow har även ritat flera välkända 
parkmöbler för Näfveqvarns bruk. 
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Nr 6. Gamla maskinverkstaden (M1)

Historik
Gamla maskinverkstaden uppfördes 1906 i samband med att 
bolaget ombildades till Göteborgs Nya Verkstads AB. Byggnaden 
har fasader av rödbrunt tegel och består av flera årsringar och i 
huvudsak tre långa skepp som ursprungligen saknade våningsplan 
och fungerade som verkstadshallar med full takhöjd. 

Den äldsta byggnadsdelen med den ännu bevarade karakteristiska 
gaveln (södra delen av västgaveln) ritades av Göteborgsarkitekten 
Ernst Otto Krüger. Här byggdes stora motorer. Byggnaden var en 
av Götaverkens viktigaste och mest centrala och inrymde också 
en gång företagets huvudkontor. 

Det norra skeppet uppfördes 1946 av F. O. Peterson & Söner ef-
ter ritningar av Sven Steen. Skeppet har en mittrisalit i väster och 
höga vertikala fönsterpartier längs hela norra fasaden. 

Vid en tillbyggnad mot söder 1953 försvann den ursprungliga 
södra fasaden från 1906. I söder finns idag många olika genera-
tioners tillbyggnader och entréer och i öster syns spår av igensatta 
fönster och dörrar från tidigare verksamheters behov. Byggnadens 
norra skepp gjordes 1999-2000 om till kontor och fick samtidigt 
ett nytt trapphus med entré på den västra långsidan. 

Användning 2016: Kontor, Wärtsilä, Volvo och Älvstranden 
Utveckling AB, samt verkstadslokaler. Byggnaden har behand-
lats med stor varsamhet vid omvandlingen från verkstadshall i 
ett plan till kontor, restauranger och evenemangslokaler på flera 
våningsplan.

Byggnadsbeskrivning
Gamla maskinverkstaden har en mycket karaktäristisk exteriör. I 
västfasaden, som är väl synlig från flera håll, kombineras två helt 
olika formspråk. 

Den äldre, södra delen, har ett brett lågt gavelparti med stort 
halvcirkelformat fönster, mönstermurning, pilastrar, valv och 
trappfris. Den äldsta delens hallbyggnad är typisk för sekelskiftets 
industriarkitektur med betonade gavelpartier och stora, rundbå-
gade fönster. 

Den norra är relativt hög med stora vertikala fönsterpartier och 
genomgående ”pilastrar” som förstärker höjdverkan, även i den 
långa raka norra långsidan. Tillbyggnaden i norr påminner i sitt 
formspråk om det mest moderna av amerikansk sekelskiftes-
arkitektur, som Louis Sullivans banbrytande skyskrapor (t.ex. 
Wainwright building i S:t Louis eller Guaranty building i New 
York). Likheterna finns i det röda teglet, indragna fönsterband 

som skapar vertikalitet och en starkt utskjutande takfot på ett till 
synes platt tak. Arkitekturen ger byggnaden ett resligt uttryck 
trots att den faktiskt inte är så enormt hög.  

Att särskilt tänka på 
Gamla maskinverkstaden är områdets äldsta byggnad. Genom sin 
ålder, sina arkitektoniska kvaliteter och sitt centrala läge är den 
en av Götaverkens viktigaste karaktärsbyggnader. Den har höga 
estetiska och industrihistoriska värden. 

Byggnaden representerar både det tidiga 1900-talets verkstads-
hallar med betonade gavlar och medeltida formspråk och nästa 
generations verkstadshallar där nya konstruktionsmaterial och 
tekniker möjliggjorde generösa fönsterpartier och öppna volymer 
inspirerade av den amerikanska dagsljusfabriken. 

Västfasaden är ett väl synligt lokalt landmärke inom området. M1 
behöver även i fortsättningen få stå fritt med ett respektavstånd 
till västfasaden. 

I östra fasaden sitter ursprungliga Ferrofönster kvar. De är tillver-
kade på Götaverken och har mycket höga dokumentvärden i sitt 
sammanhang. 

Byggnaden är varsamt ombyggd och har många kulturhistoriska 
värdebärare där vissa fasader framhäver olika generationers verk-
stadshallsideal medan andra fasader bär på byggnadens många 
årsringar. 

Fönsterpartier, fasadindelning, fasadmaterial och spår av tidigare 
konstruktioner är viktiga kulturhistoriska värdebärare.

 
Överst: Gamla Maskinhallens västra 
fasad med de två generationernas 
paradbyggnader tydligt avläsbara.

Ovan: "Baksidan" åt öster, även den 
med stora kvaliteter. Åt öster finns 
Ferrofönster bevarade. 

Till vänster: Norra fasaden. Fönster-
sättingen skapar en vertikalitet i den 
långa horisontella fasaden. Foto Lena 
Knutsson Udd, 2016
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Nr 7. Smedjan

Fotnot: Detaljeringsgraden i detta textavsnitt beror på att det finns en hel 
utredning om den enskilda byggnaden. Att det är mer detaljerat här betyder 
inte att det är mer värdefullt än något annat.  Källa: rapporten Smedjan - 
Götaverken, Kulturmiljöunderlag, Stina Ekberg, SBK 2016. 

Historik
Smedjan byggdes 1946 efter ritningar av Sven Steen för F.O. 
Peterson & Söner. Den ersatte då en äldre smedja på området. 
Den nya smedjan byggdes för att effektivisera produktionen i en 
expansiv tid, men även för att förbättra för personalen. Här fanns 
moderna omklädningsrum, kontor och, i efterkrigsanda, skydds-
rum i källaren. 

Smedjan byggdes i fem våningar i armerad betong klädd med rött 
fasadtegel. Mitt i byggnaden skapades två stycken två våningar 
höga rum med plats för traverser i taket. 

Ändringar  i urval

1946 Nuvarande Smedjan byggdes. Den inrymde utöver fin-
smedja och grovsmedja även omklädningsrum och kontor.  

1949 Ventilationsanordning installerades samt nya innertak. 
1958 Förbindelsegång byggdes mellan smedjans översta våning 

och experimentverkstaden (141:an). Gången revs 1990.
1973 Smedjan byggdes om till verkstadsskola, verkstadslokaler, 

teorirum och kontor. 
1984 Utvändig hiss tillkom på den östra fasaden. 
1989 Plan 1 och 2 byggdes om till företagshotell. Ny dörr i fasad. 
1990 Ombyggnation och renovering: Fasadrenovering - öppning 

i västra fasaden flyttades - ny ventilationsanläggning - i 
stort sett alla fönster byttes ut mot aluminiumbågar.

2017 Planering pågår för ombyggnad till studentlägenheter. 

Interiört har större förändringar gjorts då byggnaden från 
1970-talet fram till 2000 har använts som undervisningslokaler 
och senare kontor. Ursprungliga detaljer finns men är få.  

Byggnadsbeskrivning
Smedjan är en fem våningar hög byggnad i rött fasadtegel med 
flackt valmat tak. Byggnadsformen är rektangulär med en fyr-
kantig mindre uppbyggnad på taket (maskinrum för hiss) nära 
den södra gaveln. Stilen är modernistisk i 1940-talets något mer 
traditionella form, med naturmaterial (tegel) och sadeltak.  

Fasaderna är klädda i rött fasadtegel i ½-stens löpförband med 
enkel mönstermurning runt fönster och dörrar, samt en gesims 

längs takfoten. Tre partier i fasaden är målade i tegelrött med 
husets namn SMEDJAN i svart färg. Fönstren och dörrpartierna 
är i brännlackerad aluminium i en brunröd kulör. Enstaka fönster 
har spröjs. I gavelfasadernas bottenplan finns industriportar med 
gångdörrar i aluminium. Relativt låg sockel är i vitputsad betong.  
Den östra fasadens översta våningsplan har en centrerad balkong 
med räcke i järn. På samma sida finns även en plåtklädd utanpå-
liggande hiss. 

Två av våningsplanen byggdes som entrésolvåningsplan, vilket 
är läktarliknande halvvåningar som möjliggör verksamhet som 
kräver högt i tak. Takhöjden i byggnaden varierar därför bero-
ende på våning och lokal. Trapphusen är placerade i byggnadens 
sydöstra respektive nordöstra gavelhörn. Trappräcken är i målat 
smidesjärn, med rundade, tunna ledstänger. Väggar är i varierande 
kulörer. Originalelement finns i trapphus. I byggnaden finns ett 
omklädningsrum med bevarad kakelbeklädnad samt ett original-
fönster, det enda kvarvarande i byggnaden. En travers finns be-
varad i taket i vad som senast varit lektionssal. I bottenvåningen 
finns en lokal med högt i tak och en bevarad travers. Källarplanet 
består av de gamla skyddsrummen som senare blivit förråd.

Att särskilt tänka på 
Värdefulla egenskaper exteriört 

 – Det röda fasadteglet är typiskt för byggnadstiden och för 
varvsområdet.  

 – Byggnadens enkla form med det flacka taket och de sparsma-
kade murade detaljer är typiskt för efterkrigstidens funktions-
arkitektur. 

 – Byggnadens namn som är skrivet på fasaden.

Värdefulla egenskaper interiört 
 – Traverserna är de sista kvarvarande industridetaljerna som 
tydligt förmedlar ett industriursprung. De ökar läsbarheten av 
Smedjans industriella ursprung. 

 – Trapphusen med smidda trappräcken och en tydlig industri-
känsla bidrar till en ökad förståelse för industriverksamheten. 

 – De omsorgsfullt kaklade väggarna i omklädningsrummet är 
bevarade. De reflekterar en tid då sunda och renliga verksam-
hetslokaler var en stor angelägenhet och prioritet. 

 – I omklädningsrummet finns även det enda ursprungliga fönst-
ret med bevarade haspar, troligtvis från 1940-talet. 

 – Skyddsrummen i källarplan har ursprungliga detaljer, bland 
annat skyddsrumsdörrar.

 – Takhöjd och entrésolvåningar, karaktäristiskt för Smedjan. 

Ovan: Södra gaveln och västra fasaden.  
Nedan: Smedjan och experimentverkstaden från nordväst.  
Nederst: Detalj av det sydvästra hörnet med målad text, fasadtegel och enkla 
mönstermurningar längs takfot och runt fönster. 
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Nr 8. Experimentverkstaden, 141:an

Historik
Experimentverkstaden uppfördes 1952 efter ritningar av Ernst 
Järnfelt Byggnadsaktiebolag i Göteborg. 

Under rapportskrivningen har inte mycket framkommit om exakt 
vad man gjorde i byggnaden men det verkar ha varit utveckling 
och tester av motorer och andra instrument. Södra änden av 
byggnaden inreddes som en enda stor hall med travers i taket, 
den norra änden innehöll monteringsrum, ritkontor, instrumen-
trum, mörkrum med mera. I källaren fanns ett truckgarage, oklart 
om det hade med husets verksamhet att göra. 

År 1957 gjordes en påbyggnad med en våning för omklädnings-
rum, ritad av samma arkitekt. Taket fick en ny form och ett 
trapphus tillkom på den södra gaveln. 

Byggdes om 1990, handlingarna beskriver då "Kontor/Utställ-
ningshall (Samlingslokal) f d El-Marin". Ritningar av Arkitektla-
get AB

Användning 2016: Kontor, restaurang och blandad verksamhet. 
Svensk Sjöfarts Tidning har sitt kontor i byggnaden bland annat.

Byggnadsbeskrivning
Experimentverkstaden uppfördes med en stomme i betong och 
fasadbeklädnad av rött tegel. Taket är flackt, sockeln är putsad. 
Tre partier i fasaden är målade i ljust tegelrött med husets namn 
141:an i svart färg. Fönstren och dörrpartierna är i brännlackerad 
aluminium i en brunröd kulör. De är utbytta från de ursprungliga 
Ferro-systemen. 

Byggnadsstilen är modernistisk i efterkrigstidens något lokal-
anpassade stil med mer traditionella drag och byggnadsmaterial 
från regionen. Den är också tydligt anpassad och samkompone-
rad med den något äldre Smedjan, i volym och material. Båda har 
dock olika fasadkompositioner.  

Fönster och portar berättar om byggnadens ursprungliga använd-
ning. Åt söder fanns en stor port där stora motorer och maskiner 
kunde tas in/ut. Den stora experimenthallen är avläsbar i de stora 
höga fönsterpartierna i den södra delen av byggnaden. Åt norr vi-
sar fönstersättningen att våningshöjderna är mer konventionella,  
liksom i översta våningens påbyggda omklädningsrum. 

Att särskilt tänka på 
Experimentverkstaden är en parhäst till Smedjan, samkompone-
rad i placering, volymer och material. De är uppförda med några 
års mellanrum och är därmed också närbesläktade i stil och ut-
tryck. De skilda funktionerna och de olika arkitekterna ger ändå 
två olika byggnader med var sina uttryck. Fönsterplaceringen, 
omfattningar runt muröppningar och takform är t.ex. olika. 

Byggnaden är välbevarad trots renovering och ändrad funktion. 
Vid framtida fönsterbyten ska ursprungligt utseende vara vägle-
dande. 

De två byggnaderna står med gavlarna mot en öppen yta framför 
M1, Gamla Maskinverkstaden, och precis i korsningen mellan 
Theres Svenssons gata och Anders Carlssons gata, där en poten-
tiell platsbildning finns. De befintliga byggnaderna riktar sig mot 
denna plats och är start- och målpunkt för stråket längs Anders 
Carlssons gata. 

Överst: En helt ny 
typ av fartygsmotor 
provkörs i experi-
mentverkstaden ca 
1970. Bild:  
digitaltmuseum.se

Ovan:  Namnet är 
målat på tegelfasaden. 

Till vänster: Två vyer 
från söder, där man 
ser samkompositionen 
av de två byggna-
derna men även skill-
naden i fönstersätt-
ning som skvallrar om 
skillnad i funktion. 
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Överst: Södra och östra fasaden. Ovan: Anläggningen från norr.  
Nedan: Västra och södra fasaden, samt vy av sydfasaden från älven. 

Nr 9. Snickeriverkstaden

Historik
Snickeriverkstaden ritades av Sven Steen och uppfördes 1927-
1930 av F. O. Peterson & Söner som flera sammanbyggda bygg-
nadskroppar med sågeri mot väster och träverkstad mot öster. 

Snickeriet byggdes om 1988 efter ritningar av Husbygget arki-
tektkontor i Åmål och Industriförnyelse AB för Lundbystrand, 
samt 1989 efter ritning av Arkitektlaget för Eriksbergs förvalt-
nings AB. Då byttes bl.a. de ursprungliga Ferrofönstren ut. Även 
putsen ska vara modern. Verkstaden byggdes om 1992, bl.a. med 
mindre utbyggnader i rött tegel. Därefter har anläggningen an-
vänts som kontor, ateljéer, konstskola och lokaler för småföretag. 
En restaurang ligger in den lägre byggnadsdelen åt väster. 

Byggnadsbeskrivning
Snickeriet/sågeriet är uppfört i funktionalistisk stil, den tidigaste 
formen av modernistisk arkitektur som sedan kom att dominera 
fram till 1980-talet. Funktionalismen är en kritik mot vad man 
såg som onödiga dekorelement hos de historiserande föregång-
arna. Man ville betona skönheten i det ändamålsenliga, lyfta 
fram rationella lösningar och konstruktion utan att dölja dem i 
stilhistoriens dekorativa element. Lådaktiga volymer med platta 
tak, släta murar, odekorerade fasader och glaspartier över flera 
våningsplan är karaktärsdrag för funktionalismens byggnader och 
syns även i Snickeriet. En kompromissovilja mot omgivningen, 
att byggnaden står för sig själv utan anpassning, är ett annat funk-
tionalistiskt förhållningssätt. I en industrimiljö är detta inte något 
särskiljande drag för just Snickeriet, alla byggnader på området 
har formgivits utifrån sin funktion och är inte alltid anpassade till 
omkringliggande byggnader. Det ingår i spelreglerna i ett indu-
striområde. 

Snickeriet är uppbyggt som en komposition av enkla grundfor-
mer, rätblock (rektanglar) som ställts samman i en grupp och med 
byggnadshöjder som varierar från en till fem våningar. Centralt 
står en stor, blocklik byggnadskropp med gaveln mot vattnet.  
Byggnadens båda trapphus har en dubbel utskjutande taklist 
som dragits ner som lisener längs med trapphusens ena sida hela 
vägen ner mot marken, vilket förstärker höjdverkan. 

Byggnaden är tydligt inspirerad av den rationella fabrikens idéer. 
Fasadindelningen, byggnadens avskalade karaktär, fönstrens 
storlekar samt trapphusen med sina enkla mönstermurningar är 
viktiga kulturhistoriska värdebärare för denna byggnad.

Att särskilt tänka på
Snickeriet ligger väl exponerat vid kajkanten. Det är en behaglig 

solitär som är lätt att tycka om, och en viktig del av varvets siluett 
mot älven. Såsom en av de äldre byggnaderna längs strandlinjen 
förtydligar den varvets genom åren långa kontinuitet på platsen. 

Industribyggnader var en av funktionalismens paradgrenar. Där 
kunde rationella produktionsidéer få uttryck i byggnadernas form 
och fasader. I Göteborg börjar vi få allt mer ont om funkisbygg-
nader med industriurspung, vilket är en förlust i en stad vars mo-
derna historia till så stor del bygger på industrins framgång under 
1900-talet. Spännande industrifunkis börjar bli en bristvara.  

Viktiga vyer mot byggnaden är från älven, dit huvudfasaden 
vänder sig, åt norr där kompositionen med många lådliknande 
byggnadsdelar är som mest tydlig, samt längs långsidorna där 
raderna av tätt sittande stora ljusinsläpp berättar om byggnadens 
historia som industri. De markerade trapphusen är viktiga för 
byggnadens uttryck. 

Hela anläggningen är avskalat modernistisk i sitt uttryck. Den är 
uppbyggd av rätblock med skarpa hörn och komponerad så att 
helhetsverkan alltid varit viktigare än utformningen av detaljerna. 
Med detta sagt är bevarade originaldelar viktiga för upplevelsen 
av den funktionalistiska arkitekturen. På 1930-talet framställdes 
fortfarande många byggnadsdelar hantverksmässigt och materi-
alen valdes utifrån utseende och funktion. I den avskalade form-
givningen får materialen större plats. 

Vid framtida arbeten bör ursprungligt utseende vara vägledande.  

Tvärs över älven, vid Packhusplatsen, ligger ytterligare två bygg-
nader av arkitekten Sven Steen, Broströmia (1926) och Trans-
atlantic (1942), paradbyggnader för göteborgska storrederier. 
Sammantaget visar byggnaderna på arkitektens och byggbolaget 
F.O. Peterson & Söners verksamhet under tre decennier. 
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Nr 10. Förrådet

Historik
Förrådet uppfördes 1943 efter ritningar av Sven Steen på F.O. 
Petersson & Söner. Förutom förråd innehöll byggnaden sjuk-
stuga, kontor, utlämningsdiskar och arkiv.  Sjukstugan hade för 
tiden modern utrustning, exempelvis röntgen. I källaren låg 14 
skyddsrum för sammanlagt 700 personer. 

Byggnaden är i tre våningar med flackt sadeltak. I den höga för-
sta våningen inreddes ett entresolplan längs den västra långsidan. 
I bottenvåningens höga förrådsdel fanns en travers.  

Fasadytorna anges som "fogat Slottstegel" med band i "mörk 
puts", sockeln av betong och fönstren av "Ferro-typ". Även 
invändigt syns Götaverkens Ferrosystem då många innerväggar 
anges som Ferro. 

Förrådet byggdes om till vårdlokaler och företagshotell 1989, 
efter ritningar av Husbygget arkitektkontor i Åmål och Industri-
förnyelse AB i Göteborg. Användning 2016: Kontorslokaler.

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är långsträckt och massiv med markerade upphöjda 
gavlar. Tegelfasaderna är murade i munkförband. I byggnadens 
längdriktning löper vertikala, putsade band som förstärker det 
långsträckta uttrycket. I de putsade banden ligger låga fönster. 

Fönstren är av aluminium och från ombyggnadstiden. De saknar 
de ursprungliga Ferrofontrens spröjsindelning. Åt Bror Nils-
sons gata kan den gamla sjukstugan och kontorsdelarna avläsas i 
större fönsterytor i bottenvåningen. I andra våningen har större 
fönster tillkommit. Dörrpartier har ersatts med aluminiumkas-
setter. 

Att särskilt tänka på
Förrådet är en gedigen byggnad i mörkrött tegel. Tegelbyggna-
derna är karaktäristiska för varvsbyggnaderna från perioden före 
1960 och ger området ett traditionellt och robust uttryck. Den 
historiska funktionen som förråd och sjukstuga kompletterar 
berättelsen om varvets sociala historia. 

Ursprungsfunktion som förråd är avläsbart i de relativt slutna 
fasaderna med stora portar i gavlarna och små ljusinsläpp med 
regelbunden placering. Riktningen med gaveln mot vattnet är 
också typisk för varvsbyggnaderna. 

Vid framtida ändringar av fönster och dörrar bör ursprungligt 
utseende vara vägledande. 

  

Ovan: Byggnaden från sydväst, rörverkstaden ligger höger om Förrådet. Nedan: Ritning av nordostfasaden 1942
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Nr 11. Rörverkstaden

Historik
Byggnaden ritades av Ernst Järnfelt på Ernst Järnfelt Byggnads-
aktiebolag i Göteborg och uppfördes 1936 som rörläggeriverk-
stad, tunnplåtslageri, förråd, smedja m.m. 

Verkstadsbyggnaden konstruerades i stål och armerad betong, 
utvändigt klädd med fasadtegelplattor. På ritningarna anges att 
byggnaden skulle ha "Ferro"-fönster. 

Användning 2016: Kontors- och verksamhetslokaler.

Byggnadsbeskrivning
Rörverkstaden är en långsträckt byggnad som ligger med gaveln 
mot älven. Den är byggd i två våningar med högt i tak. 

Byggnaden har ett flackt sadeltak med taklanterniner på nocken. 
Den är putsad och färgad i en tegelröd kulör, sannolikt vald uti-
från tidigare fasadmaterial av fasadtegel. 

De två fönsterbanden som finns på byggnadens båda långsidor 
visar att man ännu på 1930-talet värdesatte rikliga dagsljusin-
släpp i verkstadsbyggnader. 

Att särskilt tänka på
Rörverkstaden är ovanligt välbevarad och som enklare verkstads-
byggnad från 1930-talet mycket tidstypisk. Byggnaden har få 
årsringar. Fasadindelningen, industriportarna, taklanterninerna 
och de karakteristiska fönsterbanden är byggnadens viktigaste 
kulturhistoriska värdebärare. Den har vissa funktionalistiska drag 
med sin enkelhet, sina putsade fasader samt den tydliga domi-
nansen av fönster och ljusinsläpp. 

Rörverkstaden är välbevarad till sin karaktär men inte lika väl-
bevarad i material. De ursprungliga Ferrofönstren och fasad-
tegelplattorna är utbytta mot enklare fönsterlösningar och en 
putsfasad i tegelröd nyans. Vid framtida arbeten bör ursprungligt 
utförande vara vägledande. 

Verkstadsbyggnaden är en del av områdets siluett mot älven, och 
bidrar med variation och historiskt djup till stadssiluetten längs 
älv fronten. 



Värdebärare - objekt 45
Nr 12. Maskinhall, filarverkstad

Historik
Uppförd 1974 som maskinverkstad. Verkstadsbyggnad med 
vidbyggt kontor och transformatorstation. Ritningar Västsvenska 
Byggkonsult AB, VBK, Leif Gustafsson. 

Har varit filarverkstad. Användning 2016: Varvshistoriska fören-
ingen, vävförening, IBF Älvstranden förening samt andra kontor.

Byggnadsbeskrivning
Hög hallbyggnad med fasader i röd trapetsprofilerad plåt, så 
kallad fasadprofil, på en stomme av stål och betong. Fönsterband 
längs den mindre kontorsdelen i nordost och nära takfoten på 
hallbyggnaden. Hög sockel i betong. Byggdes för att inrymma 
kroktraverser och konsolkranar, som finns kvar än idag.

Under 1960- och 1970-talet kom modernismen till sin mog-
nad. Exteriört präglas tidens byggnader av rena former och stora 
obrutna ytor i neutrala färger. Vanliga material är slätbetong, 
tegel, trä och plåt. Installationer av olika slag fick gärna synas, 
därför är ventilationstrummor och rörledningar ofta framträ-
dande på tidens byggnader.

Industribyggnader som tillkom under detta skede upplevs ofta 
som anonyma. Vanligast är den långsträckta, avskalade, plåtklädda 
och enkelt geometriskt formade varianten. En byggnad som sva-
rar mot den förekommande verksamhetens behov, till synes helt 
utan arkitektoniska anspråk. De är också ofta en produkt av en 
icke namngiven ingenjör snarare än en arkitekt. 

Utformningen berättar för betraktaren att all prioritet läggs på 
verksamheten. Byggnaden blir ett klimatskydd, ett hölje som om-
sluter det betydelsefulla som egentligen görs, detta betydelsefulla 
från vilket följaktligen så få resurser som möjligt bör användas till 
det högst sekundära höljet. 

En typisk industribyggnad från tiden uppvisar en långt driven 
formförenkling, långsträckt rektangulär planform, fasader i pro-
filerad plåt på en stomme av stålpelare, horisontella fönsterband 
ett stycke under den omarkerade takfoten och ett mycket flackt 
sadeltak. Ibland är fönsterbandet endast markerat med en linje i 
fasaden ett stycke nedanför takfoten eller så kan fasaden ha fått 
en kontrasterande färg ovanför fönsterbanden. 

Det är också vanligt med anläggningar som är sammansatta av 
produktions-/lagerbyggnader i denna enkla stil och kontorsdelar 
med ett mer ”traditionellt” uttryck. 

Att särskilt tänka på
Byggnaden är en representant för högmodernismens industribyg-
gen, en långt driven funktionalism som är närmast en symbol för 
1960- och 1970-talens storindustrier. Det är som sådan den har 
sitt värde.

Byggnaden är väl synlig från älven och södra älvstranden. Till-
sammans med den orangefärgade Galjonen och de stora portals-
vängkranarna bildar den en samlad miljö från 1960- och1970-ta-
let, från varvets sista expansiva period. 

Till vänster: Området 
från en av kranarna, 
foto Ida Dicksson 
2016. 

Till höger, överst 
byggnaden från öster, 
i mitten port mot 
hamnen, nederst kon-
torsbyggnaden vid den 
östra fasaden. 
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Nr 13. Galjonen

Historik
Service- och administrationsbyggnaden Galjonen byggdes 1974, i 
samband med omvandlingen till reparationsvarv. (Det som senare 
blev Cityvarvet.) 

Galjonen är ritad i två omgångar, den lägre delen ut mot ka-
jen har ritningar signerade arkitekt Ch Liljewall, den högre A 
Elfdahl, båda på White Arkitekter AB (WAAB). Byggnaden 
innehöll utöver kontor även swimmingpool i direkt anslutning 
till en restaurang/cafeteria i byggnadens nedre plan. Det fanns 
även studierum, gym, omklädningsrum med bland annat bastu. 
En gångpassage i röd plåt mellan Galjonen och Plåtverkstaden 
byggdes på 1990-talet då Galjonen inrymde omklädningsrum för 
idrottshallen.

Användning 2016: Kontor, har använts som skola.

Byggnadsbeskrivning 
Galjonen är en gul-orange sjuttiotalsbyggnad. Den är uppbyggd 
av två distinkta byggnadskroppar, en trevåningsbyggnad med när-
mast trekantig planform och en högdel på nio våningar i byggna-
dens nordöstra hörn. 

Konstruktionen är i betong och stål, fasadmaterialet är bränn-
lackerad aluminiumplåt, trapetsprofilerad respektive släta kasset-
ter, i två orange nyanser. Bottenvåningen är klädd med fasadele-
ment i betong med synlig ballast av dansk sjösten. Dörrpartierna 
är i en blågrön kulör. Dörrar och fönster är aluminiumkassetter.
Byggnadsstilen är högmodernism med lite postmoderna drag i 
detaljerna. 

Att särskilt tänka på
Galjonen är ett blickfång i varvets siluett mot älvrummet. Med 
sin höjd, sin speciella färg och sin placering är den väl synlig från 
älven och södra älvstranden. Den är ett lokalt landmärke och en 
referenspunkt i älvrummet. 

Till form, material och kulörer är den mycket tidstypisk, och där-
till mycket välbevarad sedan byggnadstiden. Material och färg-
sättning anknyter till strukturer som finns i hamnmiljön vilket 
gör att den samspelade väl med t.ex. de stora kranarna, flytdock-
orna (nu borta) och även med själva skeppen. Form, material-
uppbyggnad och kulörer, samt dess välbevarade skick, är viktiga 
kulturhistoriska värdebärare. 

Byggnaden är en god representant för den mer lekfulla delen av  
högmodernismens industribyggen, där man använder moderna 
material, enkla klosslika byggnadsformer och en otraditionell 

färgsättning. Byggnadsstilen är ett steg på vägen mot den kom-
mande postmodernismen, där dekorativa element åter får ta mer 
plats i arkitekturen. Betoningen av hörn, fönster med mittposter, 
och dekorativa element som cirkelformer pekar mot nämnda 
postmodernism. 

Galjonen är väl synlig från älven och södra älvstranden. Tillsam-
mans med den röda verkstadsbyggnaden (byggnad 12) och de 
stora portalsvängkranarna bildar den en samlad miljö från 1960- 
och 1970-talet, från varvets sista expansiva period. 

I placeringen vid kajen fanns en medvetenhet om att den orange-
gula kontorsbyggnaden skulle bli ett synligt blickfång från södra 
älvstranden. Detta var den sista stora satsningen på varvet, mitt 
i varv- och oljekrisen, och man kan se byggnaden som ett försök 
att visa på nytänkande och initiativförmåga, en satsning på  att 
utveckla sig ut krisen.  

 

Överst: Galjonen från söder 
med maskinhallen (byggnad 
12) i förgrunden. 

Ovan till vänster: Dörrparti 
i sydvästra fasaden.

Ovan till höger: Detalj av 
fasaderna på den lägre och 
den högre delen, från söder.

Till höger: Galjonen sedd 
från älven, med en av 
kranarna på kajen framför 
byggnaden. 
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13a Riverside

Historik
Efter varvskrisen gjordes flera satsningar med både kommunala 
och statliga medel för att satsa sig framåt. En av satsningarna 
var att ändra inriktning på varvsverksamheten på Götaverken 
från skeppsbyggnadsvarv till reparationsvarv.  Val av Götaveken 
för detta var att man mycket snabbt skulle kunna ta in fartygen, 
reparera och sätta ut dem i trafik igen. 

Detta krävde att rederiernas fartygsinspektörer hela tiden kunde 
övervaka reparationerna. För detta uppfördes byggnaden River-
side, en däckhusinspirerad byggnad där rederiinspektörerna för de 
olika fartygen som låg inne för reparation kunde få ett eget rum. 
Förutom arbetsrum inreddes konferensutrymmen och vilrum. 

Byggnaden uppfördes ovanpå en av de gamla fartygsbäddarna 
framför kontorshuset Galjonen mitt för piren som ledde ut till 
flytdockorna och togs i bruk 1984. På dockpiren, stapelkajen och 
vid ”Hacket” uppfördes också tre reparationscentra som lättast 
kan jämföras med byggföretags ”på platsen kontor”. 

Byggnaden är ritad av Sektionsbyggarna Oresjö AB, för Göta-
verken Cityvarvet. 

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är i två plan och ser närmast ut som en komman-
dobrygga från ett stort skepp som placerats på kajen. Övervå-
ningen är klädd med vitlackerad profilerad plåt, bottenvåningen 
med Steni-fasadskiva i en ljust sandfärgad nyans. Taket är papp-
täckt och har en uppbyggnad likt en fartygsantenn. Längs över-
våningens framsida sträcker sig ett fönsterband utformat som på 
ett skepp. 

Att särskilt tänka på
Riverside berättar om satsningarna som gjordes efter varvskrisen. 
Speciella tider behövde speciella lösningar, och här fick de också 
en speciell utformning. 

Byggnaden är välbevarad och kompletterar berättelsen om stor-
varvets uppgång och fall. 
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Nr 16. Plåtverkstaden

Historik
Denna mycket stora byggnad uppfördes 1949-1950 som en plåt-
verkstad placerad i linje med stapelbäddarna och i anslutning till 
utrustningskajer och flytdockor. I byggnaden fanns också en stor 
mallvind. För ritningarna stod Ernst Järnfelt Byggnadsaktiebolag. 

Byggnaden bestod av fem skepp som orienterades i linje med 
stapelbäddarna d v s. vinkelrätt mot älven. Produktionslinjen ra-
tionaliserades på detta sätt genom att råmaterial kunde lastas in i 
plåtverkstadens ena ände och bearbetat material plockades ut vid 
fartygsbäddarna i den andra änden. Intill den nya plåtverkstaden 
uppfördes även en fyravåningsbyggnad, som utöver verkstäder 
även innehöll ombytesrum för tolvhundra personer. Byggnaden 
fick namnet Sociala huset. 

När varvet omvandlades från nybyggnadsvarv till reparations-
verksamhet fanns inte samma behov av bearbetad plåt och delar 
av byggnaden blev därför tidigt överflödiga och hyrdes ut redan 
under Cityvarvets tid. Den användes bland annat som idrotts-
hall och har även hyst en industriskola. Idag håller Göteborgs 
Curlinghall till i byggnaden vid sidan av kontor och industriell 
verksamhet. Användning 2016: Idrottshall, curlinghall, kontor, 
industri- och föreningsverksamhet. 

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden består av flera sammanbyggda verkstadsskepp samt 
en mindre personalbyggnad längst i öster. Den är uppförd som 
en betongskelettkonstruktion med tegelväggar. Tegelfasaderna är 

idag putsade i en laxrosa kulör medan betongskelettkonstruktio-
nen är vitmålad och framträder som lisener. Byggnaden var på 
varvets tid helt oputsad och omålad. I sydost och norr finns ännu 
några oputsade partier kvar. 

Fönstren, som tidigare var tätspröjsade, har en genomgående 
symmetri med höga smala fönster längs bottenplanet och ovanför 
dessa en rad med tätt sittande mindre fönster. Vissa fönster är 
idag igensatta medan andra har moderna aluminiumbågar, med 
eller utan spröjs. Fönsterformerna har däremot som regel behållits 
och symmetrin återspeglas fortfarande i byggnadens fasader. På 
personalbyggnaden längst i öster är originalfönstren ännu beva-
rade med de för äldre industribyggnader så typiska vädringsru-
torna. Fönstren är sannolikt så kallade ”Ferro-fönster” tillverkade 
på Götaverken.

Byggnadens planform är närmast trekantig med en nästan 150 
meter lång f.d. plåtslagerihall längst i söder och en nästan 40 me-
ter lång f.d. verkstad och personalbyggnad längst i norr. Däremel-
lan fyra långsmala hallar som trappar upp i längd mellan dessa.

Åt öster öppnade sig stora portar i långsidan ut mot stapelbäddar 
där flera skeppsbyggen pågick parallellt. Portarna är fortfarande 
delvis avläsbara, men stapelbäddarna är igenlagda. Östfasaden 
vetter istället mot en kaj. 

Stilen är modernistisk i efterkrigstidens något lokalanpassade stil 
med mer traditionella drag och byggnadsmaterial från regionen, 
som till exempel sadeltak och naturmaterial. Typiskt för tiden är 
det karaktäristiska röda industriteglet, ibland blandat med puts 
som betonar konstruktionen och samtidigt ger byggnaden en mer 

detaljerad fasad. På många håll sitter stora fönster och speglar 
verksamhetens behov av ljus. På taken sitter långa sektioner av 
lanterniner i samma syfte. 

Att särskilt tänka på
Genom sin placering nära älven och i kontakt med kajer och 
pirar ger byggnaden en förståelse för verksamhetens beroende av 
älven och även dess roll som Götaverkens ansikte utåt, sett från 
älven och från Göteborg. 

Byggnaden är en viktig del av kärnan i varvsverksamheten, och 
viktig i berättelsen om varvets verksamhet. Idag bidrar den även 
med en arkitektonisk variation och i egenskap av byggnad från 
1950-talet kompletterar den kavalkaden av historiska industri-
byggnader i siluetten mot älven. 

Den modernistiska utformningen och de sammanbyggda bygg-
nadskropparna, deras olika takfall och taklanterniner, och fasader-
nas tydlighet låter oss ana konstruktionen. Fönstersättningen är 
väsentlig för fasadkompositionen. 

I den f.d. personalbyggnaden sitter sannolikt ursprungliga Fer-
rofönster kvar. De är tillverkade på Götaverken och har mycket 
höga dokumentvärden i sitt sammanhang. Vid framtida ersätt-
ning av nu utbytta fönster bör ursprungligt utseende vara vägle-
dande. 

Tidigare satt en stor skylt på taket med texten Götaverken res-
pektive Cityvarvet, synlig från andra sidan älven. Idag finns bara 
skylthållaren kvar och möjligheten finns att med en lämplig skylt 
återigen ge området ett tydligare ansikte åt detta håll.

I mitten utsnitt ur flygfoto från 2015 där man kan 
utläsa både byggnadens konstruktion och de fem 
skeppen plus personalbyggnaden. Stapelbäddarna är 
igenlagda. 

Till vänster: Varvet i drift 1958, skeppsbygge på sta-
pelbäddarna. På taket skylten Götaverken som syntes 
in till centrala staden. Utsnitt ur flygfoto. 

Till höger östra fasaden med f.d. perso-
nalbyggnaden med bevarade Ferroflnster 
närmast i bild, foto från 2012
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Nr 17. Pannverkstaden

Historik
Pannverkstaden ritades 1906 men har om- och tillbyggts i så 
många omgångar att det nu är svårt att sätta en ålder på bygg-
nadskomplexet som står där idag. Den uppfördes ursprungligen 
som gjuteri.

Den äldsta delen ligger närmast Gamla Maskinverkstaden (M1) 
och är ritad samtidigt som M1:ans äldsta del. De är en del av 
återuppbyggnaden efter den stora branden på varvet 1898. 

Mellan 1906 och 1962 gjordes en lång rad ändringar utifrån 
varvets behov. En av de första var att bygga samman de två nya 
byggnaderna till en enda enormt lång tegellänga. 1962 byggdes 
ett "babbitsgjuteri" direkt söder om byggnadsdelen från 1906. 
(Babbits är en tennlegering.) Den står kvar idag. Under 1970 och 
1973 uppfördes resten av Pannverkstaden i två etapper. 

Användning 2016: Långedrags Teknik AB, ev. fler verksamheter.

Byggnadsbeskrivning
Pannverkstaden är en långsmal byggnad som ligger öster om 
Gamla maskinverkstaden (M1). Byggnaden består av flera sam-
manhängande byggnadskroppar. 

Närmast M1 ligger två äldre byggnadsdelar. Det ursprungliga 
gjuteriet kan skönjas genom den annorlunda takformen som syns 
i gavelpartiet mot M1, och de utanpåliggande (nu inplåtade) 
"strävpelare" som satte prägel på byggnaden från 1906. Gjuteriet 
och M1 var sammanbyggda under större delen av 1900-talet men 
nu är en passage åter upptagen mellan byggnadskropparna. Att de 
suttit samman illustreras i fasaden på M1 som har samma puts-
behandling som Pannverkstadens gavel.  

Söder om f.d. gjuteriet ligger en byggnadsdel som uppfördes som 
babbitsgjuteri. Denna byggnadsdel ritades 1962 av Nils Palmers 
och har ännu kvar sin ursprungliga konstruktion som en betong-
byggnad med 1 ½-stens tegelväggar samt med obrutna fönster-
band längs med västra och södra fasaden. 

1970 och 1973 ersattes de östra delarna av komplexet med ett 
större nybygge. På en sockel av betong står en stor hallbyggnad av 
trapetsprofilerad plåt på en stålstomme. Strax nedanför takfoten 
löper ett fönsterband i hela fasadens längd. 

Utanför Pannverkstaden finns områdets enda bevarade utomhus-
travers med fungerande spår och anordningar, något som tidigare 
var en mycket vanlig syn kring verkstadshallarna på Götaverkens 
varvsområde.

Att särskilt tänka på
Byggnadsdelen från 1906, om än kraftigt förändrad, har ett 
historiskt värde då den tillhör de äldsta på varvet. De många om- 
och tillbyggnaderna är i sig typiska för funktionsarkitektur som 
denna. 

Den stora 1970-talsutbyggnaden tillhör den sista generationen 
varvsbyggnader på Götaverken och uppfördes när varvet gick 
från nybyggnadsvarv till reparationsvarv. Den är också ett ex-
empel på det tidiga 1970-talets rationaliserade byggande som 
möjliggjordes av billigt material, billig elektricitet och låga upp-
värmningskostnader. Stora ljusinsläpp var inte längre viktiga då 
lysrörsarmatur kunde skapa ett gott arbetsljus, billig uppvärmning 
möjliggjorde tunna lätt isolerade väggar av plåt. Kontrasten mot 
dagsljusfabriken M1 med sin påkostade fasad och sina markanta 
fönsterpartier är därför mycket stor. Den sista bevarade utomhus-
traversen är en viktig kulturhistorisk värdebärare varvsmiljön.

  

Pannverkstaden med utomhustraversen och bakom denna skymtar gamla 
maskinverkstaden. Foto Lena Knutson Udd 2016.

Flygbild från 1958 med M1 och Pannverkstadens alla utbyggnader skissar-
tat markerade. Nedan till vänster flygbild från 2015, från norr, där man ser 
den nu förenklade (effektiviserade) byggnadskroppen. Närmast M1 rester 
av gjuteriet från 1906, bortanför den byggnadsdelen från 1962. Resten är 
1970-tal. Traversen hitom. Nedan: Västra fasaden på äldsta delen. 
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Nr 19-26. Kajer, pirar och kranar

Historik
Dan Broströms kaj invigdes 1927. Den var då 193 meter lång och 
24,5 meter bred, med en hamnbassäng som var 240 gånger 75 
meter och 8 meter djup.  På kajen stod två 30 tons kranar, 50 me-
ter höga, som tillsammans kunde lyfta de största maskindelarna 
som förekom vid Götaverken. Uppgifter finns om utbyggnader 
kring 1940 och 1955.

1947 anlades Hugo Hammars kaj (Hammarkajen) på det av 
staden arrenderade området mellan Götaverken och Frihamnen. 
Hammarkajen byggdes som en hundrasjuttio meter lång utrust-
ningskaj med järnvägsspår och kranar. Den hade även en fartygs-
bädd för fartyg upp till 30 tusen ton. 

Keillerkajen färdigställdes 1956. Den är 150 meter lång och var 
vid invigningen 9 meter djup samt utrustad med tre 40 tons 
bäddkranar samt flera mobila kranar. 

Den stora flytdockan som låg vid dockepiren fram till 2016 kom 
till Götaverken 1954. Dockepirarna är sannolikt samtida med 
denna dockan. 

Det saknas ålder på de två fackverkskranarna på Broströms kaj, 
men de kan ha varit tillverkade på Götaverken. Kranar ingick i 
verkets produktion. De två kranarna på Stapelkajen är av fabrikat 
Hensen och från 1962, den största kranen, på dockepiren, är en 
Kone från 1974. Inte heller för själva Stapelkajen har några årtal 
hittats, men den bör vara samtida med kranarna på kajen. 

Beskrivning
Kajerna och pirarna inne på Cityvarvets område har än idag 
rikligt med industrihistoriska spår bevarad såsom pollare, räls, 
kajkanter med olika form och konstruktion för olika behov. 

De två flytdockor som fanns kvar längst såldes 2015 och lämnade 
varvet 2016. Kvar idag finns däremot de båda dockpirarna. Här 
finns också fem av kajområdets tidigare drygt tjugo portalsväng-
kranar, som alla är typiska varvskranar, stora och kraftiga för att 
kunna lyfta över tunga delar i fartygen. 

På Hammarkajen står också en fackverkskran som ägs av ett av 
företagen på f.d. Cityvarvets område. Den kompletterar gruppen 
av kranar men ingår inte i inventeringen. 

Att särskilt tänka på
Varvskranar har i snart 150 år varit klassiska siluetter över varvs-
områdena sett från staden på andra sidan älven och har ett stort 
symbolvärde för Göteborg. De fem ännu bevarade portalsväng-
kranarna är alla typiska varvskranar. 

De bevarade kranarna, dockepirarna och de industrihistoriska 
spåren ner mot älven, så som pollare, räls, kajkanter med olika 
form och konstruktion för olika behov, utgör områdets stora kul-
turhistoriska värdebärare. I material och bevarade spår av verk-
samheten finns viktiga delar av berättelsen. Dessa måste hanteras 
varsamt.  

Obs! Se även avsnittet "Kranarna" tidigare i denna rapport, där kra-
narnas värde som symboler för Göteborg beskrivs.  

Ovan till vänster: Flygbild från väster, 2015. Flytdockorna ligger då ännu 
kvar vid dockepirarna. Ovan: De fem kranarna inom f.d. Götaverken, från 
vänster fackverkskran med vipparm och fackverkskran utan vipparm, båda 
vid Broströms kaj och sannolikt tillverkade på Götaverken. Den största kra-
nen i förgrunden står på dockepiren, de två övriga vid Stapelkajen. 

Nedan: Broströms kaj från väster, med många bevarade detaljer. 
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KVARTERET PROPELLERN

Kvarteret Propellern ligger på en plan markyta kantad av Ram-
bergets vertikala sidor. Kvarteret är triangelformat och består 
framför allt av industri- och verkstadsbebyggelse uppförd under 
efterkrigstiden, vilken senare har utvecklats till andra verksam-
heter och kontor. Bebyggelsen inom kvarteret Propellern kan ses 
som en tidig föregångare för den moderna verkstadsindustrins 
etablering i Göteborg och på modernismens genom Uno Åhréns 
och senare Tage William Olssons stadsplanerings- och arkitektu-
rideal i Göteborg.

Kvarteret Propellern idag illustrerar en brokighet och en övergång 
mellan småskalighet i kvarterets södra del utmed Karlagatan och 
mer storskalighet utmed Polstjärnegatan. Flera obebyggda tomter 
ger området karaktären av ”brownfield”, övergivna industriområ-
den med potentiell kapacitet att rymma alternativa verksamheter. 

Ovan flygfoto SBK 2015. I övre 
mittpartiet på bilden syns kvarteret 
Propellern. De beskrivna byggna-
derna är: 

27. Nordiska syrgasverken  
28. Lundby Mekaniska verkstad 
29. Göteborgs galvaniseringsfabrik 
30. Lindholmen 735:491

Bild höger: Lindholmen under 
1950-talet med kvarteret Propellern 
nedanför Ramberget och bland annat 
Zink- eller Galvaniseringsfabriken 
i mitten. Ur Gothenburg a Picture 
book, 1958.

Byggnader och anläggningar kvarteret Propellern

Att särskilt tänka på i området

 – Detta är ett av få kvarvarande kvarteren med en stadsplan 
utformad  under 1940-talet 

 – Innehåller olika årgångar av fastigheter med byggnader som 
speglar tidstypiska arkitekturtrender, tillsammans en intressant 
byggnadshistoria

 – Det finns spår av äldre funktioner och produktion i de öppna 
ytorna och överloppsbyggnader. 
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De två byggnaderna som ligger längs Polstjärnegatan samt tillverkningsan-
läggningen byggdes runt mitten av 1950-talet. Foto Sanja Peter 2016. 

Ovan: Nordiska syrgasverken AB, verkstadsdelen. Foto Lena Knutson Udd 
2016. Nedan ritningar från 1953 samt detaljer på de båda tegelhusen, dör-
röverstycke och gavelbalkong vid avfasat hörn. 

Nr 27. Nordiska syrgasverken AB

Polstjärnegatan 12A o B, Karlavagnsgatan 17 och 19

Historik
Troligen var det Nordiska syrgasverken AB som 1950 lät uppföra 
en karbidgasstation och 1953 en syrgasfabrik på platsen eftersom 
företaget etablerades på fastigheten 1955. Fastigheten finns även 
beskriven i Kulturhistorisk dokumentation, Karlavagnsplatsen, 
Hisingen av Maja Lindman och Sanja Peter 2015. Här byggdes 
lager och kontorsbyggnader i flera omgångar och 1955 tillkom 
den kontorsbyggnad i tre plan av rött tegel som ännu står kvar 
med fasaden vänd mot Polstjärnegatan. Byggnaden uppfördes av 
F. O. Peterson & Söner. Intill denna finns en gul byggnad som 
ursprungligen var den ammoniakcentral och fabriksbyggnad som 
ritades 1957. 

Nordiska syrgasverken AB hade tillverkning på fastigheten fram 
till åtminstone 1966. Därefter har ett halvdussin byggnader rivits 
och andra tillkommit. Några har fått en annan användning, bland 
annat av Gothenburg Studios. Fastigheten ägs av JM AB. 

Nordiska syrgasverken hade fabriker i Örebro, Göteborg, Motala, 
Hedemora, Trollhättan och Jönköping. 

Byggnadsbeskrivning
Mot Polstjärnegatan ligger två trevånings tegelbyggnader från 
1950-talet i gult respektive rött tegel. Den röda kontorsbygg-
naden har en betonad entré mot Polstjärnegatan och dekorativa 
detaljer som avfasade hörn och balkonger med smidesräcken i 
tredje våningens gavlar. 

I den gula byggnaden syns funktionen tillverkning, främst genom 
dess enkla fasader och den låga utbyggnaden in mot fabrikens 
gård. Den har en markerad entré och trapphusaxel mot gatan. 

Inne på gården står den mycket om- och tillbyggda ursprungliga 
fabriksbyggnaden. Den är en tydlig funktionsbyggnad med spår 
av sitt modernistiska ursprung bevarat, och med senare tiders 
tillägg som ger en intressant karaktär.  

Att särskilt tänka på 
Kontorsbyggnader från 1950-talet har tidstypiskt stiliserade små 
detaljer i form av eleganta dörromfattningar och dekorationer. 
Löpande rader av fönster med grafisk verkan. Produktionsbygg-
naden har kvar spår av den övergivna verkstaden, vilket är ett av 
få kvarvarande vittnesmål om en mer småskalig industri- och 
verkstadsproduktion under den perioden. 
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Nr 28. Lundby mekaniska verkstad

Historik
AB Lundby mekaniska verkstad grundades 1888 och byggde till 
att börja med bogserbåtar och ångmaskiner. Mellan 1949 och 
1953 uppförde företaget denna kontors- och verkstadsbyggnad på 
Karlavagnsgatan 9. Man hade då 50 anställda och sysslade mest 
med reparationer av fartyg och maskiner. Även på 1960- och 
1970-talet bedrevs här fartygsreparationer. På samma adress fanns 
1975 även färgtillverkaren Ljungdahls Handels- och Fabriks AB 
med inköps- och försäljningskontor. 

Byggnadsbeskrivning
Industribyggnaderna omgärdar en innergård där den södra 
byggnadskroppen som vetter ut mot gatan är uppförd i fyra plan 
medan östra och västra byggnadskroppen är uppförd i två plan. I 
fonden finns en verkstadsbyggnad med sågtandstak. Mot den väs-
tra längan sitter en travers. Byggnaden är putsad och målad i en 
ljust gul kulör och har ännu kvar sina tidstypiska fönster, dörrar 
och portar målade i grönt. Under 1980-talet skedde ombyggna-
der och fasadförändringar av Lundby mekaniska verkstads kontor 
och 1994-1995 ändrades användningen till ungkarlshotell.  Idag 
finns flera olika hyresgäster i fastigheterna.

Att särskilt tänka på 
Om den aktuella rivningsplanen förändras bör ny värdering göras. 

Byggnaden är en typisk men idag sällsynt representant för den 
småindustri som växte upp kring de större industrierna och var-
ven. Vid Lindholmen var en del industriverksamheter insprängda 
i bostadsbebyggelsen, men Lundby mekaniska verkstad byggdes i 
ett kvarter som uppfördes helt för varvsindustrins biverksamheter. 

Den högre kontorsliknande byggnadskroppen mot gatan, den 
industriella innergården med travers, sågtandstaket med sina 
ljusinsläpp, de enkla men tidstypiska putsade fasaderna, de gröna 
fönstren och industriportarna är alla viktiga kulturhistoriska de-
taljer i denna ännu välbevarade småindustriella 1950-talsmiljö.

Före detta Lundby mekaniska verkstad gårdshus med sektionsritning från 
1949. Foto Maja Lindman 2015.
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Nr 29. Göteborgs Galvaniseringsfabrik

Historik 

Sveriges kanske första galvaniseringsfabrik uppfördes vid Eriks-
bergs Mekaniska Verkstäder och galvanisering som verksamhet 
har därmed gamla anor på Hisingen. 1946-1947 lät företaget 
Göteborgs Galvaniseringsfabrik uppföra denna fabriksbyggnad 
av tegel i två plan på Karlavagnsgatan 3 i det då ännu ganska 
obebyggda kvarteret Propellern. Verksamheten var i drift, under 
två olika ägare, fram till omkring 2014. 

Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden hade från början två stora skorstenar och rikligt med 
fönster som gav dagsljus in i lokalerna. Verksamheten är numera 
nedlagd men verkstadslokalen med biutrymmen finns till stora 
delar kvar och lokalerna används delvis av Serneke Byggservice. 
Exteriört är byggnaden idag däremot helt förändrad. De tidigare 
skorstenarna saknas, väggarna är klädda i plåt och olika skivma-
terial och lokalen har idag endast enstaka ljusinsläpp. Exteriört är 
följaktligen byggnadens kulturhistoriska värde otydligt, men dess 
historia är avläsbar interiört.

Att särskilt tänka på 
Om den aktuella rivningsplanen förändras bör ny värdering göras. 

Byggnaden är idag en sällsynt representant för den småindustri 
som växte upp kring de större industrierna och varven. Propellern 
var ett kvarter som uppfördes helt för varvsindustrins biverksam-
heter. De välbevarade verkstadslokalerna har närmast musealt 
värde. 

Före detta Galvaniseringsfabrikens verkstadshall och exteriör från Karla-
vagnsgatan. Foto Sanja Peter 2015
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Nr 30. Lindholmen 735:491

Karlavagnsgatan 13, 21 samt Polstjärnegatan 10

Historik
Hörnbyggnad inom kvarteret Propellern, Lindholmen 735:491 
ritades 1948 som en fabriksbyggnad. Signaturen på arkitektrit-
ningen är svår att tyda men L-Augutis kunde vara en av under-
skrifterna. Fabriken blev omvandlad till verksamhetslokaler under 
2000-talet. 

Fastigheten har en koppling till varvsverksamheten och fastig-
hetsbeteckningen är densamma som Juvelkvarnens och några av 
varvsmagasinens. 

Byggnadsbeskrivning 
Trevåningsfabriken har fasad av gult tegel. Den ligger som en 
hörnbyggnad inom kvarteret med fasad mot Ceresgatan och 
mittemot Lindholmens Herrgård. Kontors- och verksamhetslo-
kaler samt lager med komplementbyggnader. 

Att tänka på
Den karaktäristiska hörnbyggnaden skapar en tidstypisk profil 
vid motet här vid Ceresgatan 

Det är ett av de tidigast byggda objekten inom det på 1940-talet 
stadsplanelagda kvarteret. 

Bild 1: Gårdsfasad, med blå fackverk på en del av fasaden, puts och skivma-
terial.

Bild 2 och 3 planritning: Huvudfasaden är mot Ceresgatatan och den öppna 
gaveln tillsammans med planritningen nedanför antyder att huskroppen var 
tänkt som att den skulle täcka hela hörnet men blev inte kompletterad.

Bild 4 och ritning: Gårdshuset är ett garage och fasadritningen visar en 
provisorisk byggnad,  kanske i väntan på att färdigställande av kvarteret.

1 2

4
3
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LINDHOLMENS HERRGÅRD

Historik
Säteriet som fanns innan ”Lindholmens Herrgård” var ett stort 
gods med anor i sjuttonhundratalet och som revs under 1920-ta-
let. På gården bedrevs jordbruk och nästan trettio personer bodde 
där. Till den gårdsbyggnaden hörde manbyggnad, ekonomibygg-
nader, trädgård och en kanal som ledde ner till älven. Säteriet låg 
öster om Ceresgatan. 

Efter 1844 delades Lindholmen mellan flera ägare. Bonden An-
ders Magnusson fick den nordvästliga delen och byggde där en ny 
gård: ”herrgården”. Anläggningen uppfördes under 1850-talet och 
omfattade ursprungligen bostadshus och en stor ladugård. Bo-
stadshusets andra våning tillkom under 1880-talet. Ladugården 
revs cirka 1920. 

Byggnadsbeskrivning
Bostadshuset är av trä i två våningar med tegeltäckt sadeltak. Det 
har en stram fasad klädd med locklistpanel och en stor tvåvånings 
veranda med tätt sittande fönster. I bottenvåningen finns låga fyr-
delade fönster medan övriga delar har korspostfönster med spröjs 
i nedre bågen. 

Huset ligger norr om Slottsbergets och Lindholmens blandade 
bostadsområde och omges av en stor trädgård vid den så kallade 
Adolfs kulle.

Fornlämningen
I området finns fornlämningen Lu 254, bestående av ett 100- tal 
sentida ristningar. Ristningarna är unika såtillvida att de anger 
fullständiga namn, initialer, årtal samt diverse symboler såsom 
skepp och sköldar. Majoriteten av dessa ristningar ligger inom det 
öst-sluttande parti som vetter mot parkeringen vid Polstjärnega-
tan. Mer information finns i Fornsök/Riksantikvarieämbetet.

Att särskilt tänka på

Lindholmens herrgård med trädgården är den sista kvarvarande 
strukturen som visar hur en från säterimiljö ungefärligen kan ha 
sett ut. 

Herrgårdsmiljön är ett historiskt ankare i området. Miljön med 
trädgården och kullen har även höga rekreationsvärden. 

Även hällristningarna har ett dokument- och ett pedagogiskt 
värde 
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DISPONENTVILLAN PÅ SKATBERGET

Historik
Disponentvillan byggdes åt grosshandlaren Theodor Wilhelm 
Tranchell på 1850-talet. Vid tiden för anläggningen av Lindhol-
mens varv på östra sidan av Skatberget fanns där tre bostadshus 
som flyttade upp på berget och gjordes om till tjänstemannabo-
städer.

Tvåvåningshuset har varit disponentbostad till sekelskiftet och är 
den enda byggnad som är kvar från den perioden.  Villan tillhör 
numer Campus Lindholmens studentboende på Plejadgatan. År 
2002 gjordes en ombyggnad för 16 moderna bostäder med hän-
syn tagen till byggnadens kulturhistoriska värden.

Byggnadsbeskrivning 
På Skatberget ligger den före detta disponentbostaden i en liten 
klunga med byggnader från helt olika byggepoker. Kontorsbygg-
naderna är från 1950-talet och ett litet gasverkshus från 1945. 

Bostadshuset har ett högt och fritt läge, det är av trä i två vå-
ningar med bred framsida med två entréer. Detaljplanen från 
2010 ändrade dåvarande ändamål industri och kontor till bo-
stadsändamål med kontors och galleriverksamhet. 

Att särskilt tänka på
Disponentvillan på Skatberget befinner sig i ett strategiskt läge 
nära älven, i nära kontakt med före detta Lindholmens varv samt 
med utsikt åt både Lindholmens platta industrilandskap och 
Slottsbergets mer ålderdomliga charm. 

Den bevarade bebyggelsen på Skateberget omfattar ett 20-tal bo-
stadshus på Slottsberget, ca 30 äldre bostadshus i den inre delen 
samt ett antal byggnader inom och intill bostadsområdena.

 

Bilderna ovan: Före detta dispo-
nentvillan och ett litet tegelhus med 
före detta gasverk från 1940-talet, 
med fritt läge vid älven. 

Till vänster: Disponentbostad, Lind-
holmen interiör från 1897. Bohusläns 
digitalmuseum.

Till höger: Gasverksbyggnaden av 
Svenska vägaktiebolaget – naturga-
sverk å Lindholmens varv 1945

Nedan: Orienteringsbild, foto 2015
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F.D. LINDHOLMENS VARV

Utbildningscentrum
Lindholmens gamla varvsområde är idag ett område som präglas 
av utbildningsverksamheter. I västra delen huserar främst utbild-
ningar på gymnasienivå, i den östra delen ligger Lindholmen 
Science Park. Där bedrivs forskning, innovation och utbildning 
inom tre fokusområden; hållbara transporter, modern infrastruk-
tur och media. Lindholmen Science Park AB samägs av Chal-
mers, Göteborgs stad och näringslivet. 

Omvandlingen från varvsområde till utbildningsverksamhet 
inleddes i samband med varvskrisen. 1978 byggdes plåtverksta-
den (Äran) om till å 1980-talet. I början var det en satsning för 
att omskola arbetslösa varvsarbetare, under 1990-talet växlade 
verksamheten över till gymnasieskolor. Samtidigt togs de första 
stegen mot en Science Park. Idag arbetar, studerar, forskar eller 
bor över 21 000 personer på Lindholmen. Målet är att den siffran 
ska vara 30 000 personer senast år 2020, enligt Lindholmen Sci-
ence Park.

Bebyggelsestrukturen
I de centrala delarna runt Lindholmspiren, där färjorna lägger till, 
är all bebyggelse från den period då den stora omvandlingen från 
varv till kunskapscentrum skedde. Nya karaktärsstarka byggnader 
har tillkommit, som den färgstarka runda byggnaden Kuggen 
och den anslutande/omslutande entrébyggnaden till Lindholmen 
Science Park. Miljön är helt modern men ansluter till varvets 
byggnadsskick med sina stora fristående byggnadskomplex och i 
många fall även i material. 

Väster om denna miljö finns de bevarade (men ombyggda) bygg-
naderna från varvets tid. Ytterligare åt väster ligger de bevarade 
spåren efter stapelbäddarna, och sedan Skateberget med det 
gamla varvskontoret och disponentvillan. Här ändrar området 
karaktär och går på andra sidan den gamla torrdockan över i 
Slottbergets småskaliga trähusbebyggelse. 

Spåren efter varvet
De varvsbyggnader som är bevarade ligger i en grupp mellan 
Lärdomsgatan och de gamla stapelbäddarna. De uppfördes på 
1940- och 1950-talet som stora verkstadshallar, förråd och lokaler 
för de anställda. 

De bevarade byggnaderna hör till de sista som byggdes på Lind-
holmens varv. I omvandlingen efter varvskrisen var det de äldsta 

och enklaste byggnaderna som revs. Bland annat har kajskjul 178 
med anslutande silobyggnad (1939-40) rivits, de låg på kajen vid 
Lindholmshamnen trots att kajen finns med i bevarandepro-
grammet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Byggnaderna, undantaget varvskontoret, ritades av civilingenjör 
Birger Ludvigson och uppfördes av Svenska Vägaktiebolaget. De 
har fått sina namn efter fartyg tillverkade vid varvet och ibland 
står dessa namn och/eller tillkomstår väl synliga på fasaderna. 

Alla byggnader har karaktäristiska tegelfasader med mörkt brunt 
tegel och ljusa fogar, mörka flacka tak och mycket små eller inga 
takutsprång. 

Området runt de gamla stapelbäddarna är den sista bevarade 
delen av Lindholmens varv där själva storleken på platsen ihop 
med bevarade små spår av industriell verksamhet kan förmedla 
berättelsen om de stora skeppsbyggena.  

Ändringar av bevarad bebyggelse
Samtliga byggnader har byggts om kraftigt och anpassats till 
dagens verksamheter och vid en jämförelse med äldre fotografier 
är flera av dagens byggnader svåra att känna igen, framförallt för 
att de tidigare karakteristiska och symmetriska fönsterpartierna 
på byggnaderna idag är förändrade. 

Byggnaderna har inte likriktats i sina uttryck utan är fristående 
med egna särskiljande karaktärsdrag. 

Nytillkomna fasadpartier har på många byggnader markerats 
genom att putsas i en mörkrosa kulör.

De små spåren
Lindholmen i sin nya skepnad som kunskapscentrum har inte 
mycket bevarat av det som ibland kallas industriell gramma-
tik, alltså rester av produktion och verksamhet, mellanrum och 
baksidor som kan berätta om hur området fungerade när det var i 
bruk. Här är ytorna omdanande och "välstädade" på industrispår 
för att det ska kännas som ett gammalt industriområde. Kajerna 
är enhetligt täckta med gatsten, många tidigare hårdgjorda ytor är 
planterade med gräs och träd. 

Kvar är de stora dragen, samlingen med äldre byggnader, kajernas 
form, hamnarnas form, vattenkontakten och än så länge en del 
spår och lämningar kvar runt stapelbäddarna. 

Att särskilt tänka på, Lindholmens varv

 – Området runt stapelbäddarna kan med sin skala och bevarade 
spår av verksamheten berätta om de stora skeppsbyggena. 

 – Nästan alla bevarade byggnader är alla ritade av civilingenjör 
Birger Ludvigson och uppfördes av Svenska Vägaktiebolaget. 

 – De har fått sina namn efter fartyg tillverkade vid varvet och 
ibland står dessa namn och/eller tillkomstår väl synliga på 
fasaderna. 

 – Alla byggnader har fasader i mörkt brunt tegel med ljusa fogar, 
mörka flacka tak och mycket små eller inga takutsprång. 

 – Byggnaderna har, även efter ändringar, bevarat särskiljande 
drag.  

I övrigt är det främst de karaktärsdrag som beskrivs i avsnittet 
"Industrikaraktär" som är applicerbart på f.d. Lindholmens varv. 

Ovan flygbild över Lindholmens varv på 1970-talet, Göteborgs stadsmuseums 
varvshistoriska arkiv. I jämförelse med bilden på nästa sida saknas, förutom 
själva skeppen, alla spår av verksamheten såsom kranar, dockportar, slipar och 
upplag med mera, och den lite gyttriga äldre bebyggelsen. 
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Beskrivna byggnader och anläggningar

1. Torrdockan (1875, utvidgad  på 1890- 
   och 1950-talet)
2. Stapelbädden, ungefärlig avgränsning
3. Sociala huset (ca 1945)
4. Polhem (ca 1947)
5. Driftsbyggnad (ca 1952)
6. Äran (ca 1949)
7. Göta (1952)
8. Santos (ca 1946)
9. Isolerings AB Cementol (1929)
10. Affärskontor (1957)

Flygbilden är tagen 2015 från sydost.  
Infovisaren, SBK  

Byggnader och anläggningar på f.d. Lindholmens varv
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Nr 1. Torrdockan

Historik
Mellan Slottsberget i väster och Skateberget i öster anlades 1875 
en torrdocka som länge var landets största. Dockan utvidgades på 
1890- och 1950-talet. 1974 byggdes det sista fartyget på Lind-
holmen men man fortsatte att reparera fartyg fram till 1985 då 
verksamheten i torrdockan slutligen lades ner. 

Idag används dockan som småbåtshamn och promenadstråk. Det 
finns inga andra spår kvar från verksamhetstiden än själva dock-
ans form, delvis huggen ur berget och delvis stenskodd. Alla spår 
av dockportar, kranar och transportanordningar är borta.  

Beskrivning av anläggningen
Torrdockan består av en skeppsformad uthuggning i berget 
mellan Slottsberget och Skateberget. Den har träbryggor längs 
kanterna på ena sidan och sjöbodsliknande förråd på den gjutna 
kajen. Närmast mynningen har en gångbro byggts under den 
senaste stora utbyggnaden.   

Att särskilt tänka på
 – Genom sitt läge visar dockan på hur tätt varvet och arbetarbo-
städerna var förbundna med varandra. 

 – Dockans form berättar om den historiska funktionen som varv. 
 – Dockan, resterna av stapelbädden och lämningarna nere vid 
vattnet är den enda industrihistoriska grammatik som finns 
kvar idag och som kan berätta även för den oinvigde att det en 
gång i tiden fanns ett blomstrande varv här.

 – Historiskt- och dokumentvärde och ligger i kanten av riksin-
tresset. 

Ovan: Torrdockan 1987, okänd fotograf, Göteborgs stadsmuseums arkiv. Till 
höger dockan idag. Nedan till höger torrdockan från Slottsberget. 

Nedan flygbild över Lindholmens varv på 1970-talet, Göteborgs stads-
museums varvshistoriska arkiv. Tor Line-färjan med blått skrov ligger i 
torrdockan. På andra sidan Skateberget pågår ett stort och minst ett mindre 
skeppsbygge på stapelbädden. Santos, nuvarande Backa Teater, ligger till 
vänster om skeppsbygget, med tre öppna portar mot stapelbädden. Närmast i 
bild Slottsberget. 
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Nr 2. Rester av stapelbäddar

Historik
Mellan Lindholmens bevarade varvsbyggnader och torrdockan 
finns ännu resterna av vad som tidigare varit en stapelbädd med 
varvskranar.  

Nere vid vattnet och strax öster om stapelbäddarna finns enstaka 
spår i form av äldre betong och rostiga stålkonstruktioner. 

Beskrivning av anläggningen
Av själva stapelbädden syns idag främst en stor, sluttande, delvis 
järnskodd betongyta som egentligen legat precis i utkanten av det 
område där de största skeppen byggdes. Vid de gjutna kanterna 
syns järnvägsräls som tidigare ingått i kranbanor för hamnkranar. 

Nere vid älven anas mynningen till stapelbädden och man kan 
förstå bredden på slipen. På östra sidan om mynningen syns pål-
ning i vattenbrynet och några äldre pollare finns bevarade.  

Mot Skateberget avslutas stapelbädden med en sprängd bergs-
kant, tidigare nödvändig för att få plats med kranbanor och servi-
cefunktioner, idag en ganska svårläst barriär. Ovanför kanten med 
utsikt över stapelbädden låg huvudkontoret med ritavdelning. 
Detta syns på den översta historiska bilden till höger. 

 

Att särskilt tänka på
 – Torrdockan, resterna av stapelbädden och lämningarna nere 
vid vattnet är en så kallad industrihistorisk grammatik och den 
enda som finns kvar idag för att berätta (även för den oinvigde) 
att det här en gång i tiden fanns ett blomstrande varvsverksam-
het.

 – Den stora sluttande ytan med järnskoningar och spår av kran-
banor är de varvsrester som tydligast ger en förståelse för hur 
stora och långa fartygen var som byggdes på Lindholmens varv.

 – Byggnaden Santos som nu innehåller Backa teater var plåt-
verkstad på varvet. Relationen mellan Santos, stapelbädden och 
älven är viktig. 

 – För att kunna förmedla berättelsen om de stora skeppsbyg-
gena på ett tydligare sätt behöver detaljerna tas om hand på ett 
pedagogiskt tydligt sätt. 

Ovan: Stapelbäddarna i drift, foto Staffan Westergren 1977. Vy mot Plejad-
gatan, till vänster i bild, på bergskanten, syns f.d. affärskontoret från 1957 i 
gult tegel.  

Till höger två bilder på de tydligaste kvarvarande rester av stapelbädden 
mellan Santos (Backa teater) och älven. Den järnskodda ytan är den som 
syns längst ner i högerkanten på bilden ovan. 

Nederst till höger är spår av hamnverksamheten öster om slipens mynning. 

Ovan: stapelbädd från norr, 1976. Fotograf Staffan Westergren står snett 
framför Santos, nuvarande Backa Teater. Gaveln som skymtar bakom kra-
nen hör till, driftsbyggnaden från 1952 bredvid Sociala huset. Den spetsiga 
takvinkeln ytterst i bildkanten är Ärans sydvästra fasad, längs nuvarande 
Utvecklingsgatan. 
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Nr 3. Sociala huset

Historik
Byggnaden uppfördes 1947 efter ritningar av AB Armerad 
Betongs Göteborgsavdelning. 

Funktionen var kontor och personalutrymmen åt Lindhol-
mens varv och kom snart att kallas ”Sociala huset” på var-
vet. Här låg ackordskontoret och varvets sjukstuga. Stora 
delar av huset var inrett med tvätt- och omklädningsrum 
samt en stor WC-avdelning. 

Byggnaden byggdes om för utbildningsverksamhet efter 
varvets nedläggning och används även idag för utbildning. 

Byggnadsbeskrivning
Sociala huset är en byggnad i tre plan och är huvudsakligen 
uppförd i betong med tegelfasader. Fasaderna har ett för 
Lindholmens varvsbyggnader karakteristisk mörkt brunt 
tegel med ljusa fogar. 

Fasaderna är sakligt utformade med enstaka dekorativa 
element i murverket. Taket är ett flackt sadeltak täckt med 
svartmålad plåt och takutsprånget är enkelt formgjutet i 
betong. Entréerna i öster och väster har enkla men dekora-
tivt huggna portaler av granit. 

Dörrarna är utbytta. Fönsterbågarna är av trä men inte 
ursprungliga. Vid de två trapphusen finns karakteristiska 
större fönsterpartier vars fönsterbågar har bytts ut mot 
oregelbundna perspektivfönster. 

Att särskilt tänka på
 – De för Lindholmens varv typiska mörkt brunröda tegel-
fasaderna med ljusa fogar är viktiga att bevara. 

 – Det flacka taket, det knappa takutsprånget, entréernas 
enkla portaler av granit och trapphusens fönsterpartier 
är viktiga detaljer. 

 – Byggnaden är en del av den ganska tättbebyggda kärnan 
i varvsområdet och tillsammans bildar de en miljö med 
historiskt djup och berättarinnehåll. 

 – Byggnadsvolymen och relationen till övriga byggnader 
på området är viktiga. 

 – Sociala husets historia påminner idag om det stora antal 
personer som en gång i tiden haft sin arbetsplats på 
varvet. 

 

Till höger: Kontors- och personalbyggnaden Sociala huset 
förr och nu. Överst ritning på långsidornas fasader, i mitten 
södra fasaden på 1940-talet (foto Engelsbergs arkiv Nords-
tjernan), nederst samma fasad 2016 (Lena Knutson Udd). 

Nere till vänster syns gaveln på det lägre sociala huset bred-
vid servicebyggnaden (nr 5 ). 

Nedan en bild från sjukstugan, 1940-tal. 
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Ovan: Foto från öster och över sydöstra hörnet, med Ärantill höger i bild. 

Till vänster: Polhem 1986, efter första ombyggnaden, foto Staffan Wester-
gren, oxh nedan t.v. över nordöstra hörnet, foto Lena Knutson Udd 2006

Nedan montage av ritningar från 1947, 1978 och 1994 över norra fasaden. 

1978

1947

1994

Nr 4. Polhem 

Historik
Polhem uppfördes 1947 efter ritningar av Birger Ludvigsson. 
Den byggdes som huvudförråd i fyra våningar, en konstruktion 
av betong med fasadtegel. Fasaderna var slutna med långsmala 
fönsterband, en högre bottenvåning och stora lastportar. Perso-
naldelarna markerades med en mer traditionell fönstersättning. 

Efter varvskrisen byggdes Polhem om till gymnasieskola, inom 
"Projekt Lindholmen". Första ombyggnaden ritades 1978 av 
Arkitektkontoret Vallgatan 13 AB. Nuvarande utformning fick 
byggnaden 1994, ritat av samma arkitektkontor. Byggnaden an-
vänds idag för utbildning och hyser Polhemsgymnasiet.

Jämfört med äldre fotografier är byggnaden idag svår att känna 
igen. De ursprungliga raka och enkla fönsterraderna har efter 
förrådstiden fått en postmodern utformning, den östra fasaden 
har flyttats ut och en helt ny och karaktärsstark utformning på 
1990-talet. 

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är något mindre än de stora verkstadshallarna Santos, 
Göta och Äran. Den uppfördes ursprungligen som en betongs-
kelettkonstruktion med armerade betongpelare och bärande 
tegelväggar. Fasaderna har ett för Lindholmens varvsbyggnader 
karakteristisk mörkt brunt tegel med ljusa fogar. 

De två risaliterna i öster består av en rektangulär och en halvrund 
utbyggnad, båda i fem våningsplan, och är sena tillskott till bygg-
naden. Polhem är väl synlig från strandkanten men med de nyare 
partierna i öster i blickfånget. Mot väster finns ett nyare tillbyggt 
trapphus klätt med orangeröd plåt samt en helt inbyggd förbin-
delsegång till Sociala huset intill. Trapphus och entréer är idag av 
nyare slag.

Att särskilt tänka på
 – De för Lindholmens varv typiska mörkt brunröda tegelfasa-
derna med ljusa fogar är viktiga att bevara. 

 – Byggnaden är en del av den ganska tättbebyggda kärnan i 
varvsområdet och tillsammans bildar de en miljö med histo-
riskt djup och berättarinnehåll. 

 – Byggnadsvolymen, placeringen vid kajen och relationen till 
övriga byggnader på området är viktiga. 
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Nr 5. Driftsbyggnad

Historik
Byggnaden, som på ritningarna på ett sakligt sätt benämns 
"driftsbyggnad" uppfördes 1956 efter ritningar av arkitekt La-
dislaus Rigele, Göteborg. 

I bottenvåningen fanns små verkstäder (plåtslageri/filareverkstad, 
maskinverkstad) och förråd (stropp- och taljeförråd, verktygs-
förråd, brännareförråd) I östra gaveln fanns utlämning av slangar 
och regnkläder. En trappa upp elverkstad, två trappor upp rig-
gareverkstad och på  översta våningen omklädningsrum för 186 
personer samt matsal för 150 personer. 

Byggnaden byggdes om för utbildningsverksamhet efter varvets 
nedläggning och används även idag för utbildning.

Byggnadsbeskrivning
Driftsbyggnaden är en byggnad i fyra plan med en källare som 
sträcker sig även under mellanrummet till Sociala huset. Den är 
huvudsakligen uppförd i betong med tegelfasader. Fasaderna har 
ett för Lindholmens varvsbyggnader karakteristisk mörkt brunt 
tegel med ljusa fogar. Mittsektionen av södra fasaden är putsad 
och rödfärgad. 

Fasaderna är sakligt utformade med enstaka dekorativa element i 
murverket. Taket är ett flackt sadeltak täckt med svartmålad plåt 
med ett litet takutsprång.  

Dörrar och fönster är inte ursprungliga. Fönsterindelningen 
efterliknar de ursprungliga, vilket stärker byggnadens karaktär. 
Balkonger på gaveln och fönstrens indelning är viktiga detaljer. 

Att särskilt tänka på
 – De för Lindholmens varv typiska mörkt brunröda tegelfasa-
derna med ljusa fogar är viktiga att bevara. 

 – Det flacka taket, det knappa takutsprånget, balkongerna och 
fönstrens indelning är viktiga detaljer. 

 – Byggnaden är en del av den ganska tättbebyggda kärnan i 
varvsområdet och tillsammans bildar de en miljö med histo-
riskt djup och berättarinnehåll. 

 – Byggnadsvolymen och relationen till övriga byggnader på om-
rådet är viktiga. 

Ovan till vänster: Arkivbild ur Engelsbergs arkiv Nordstjer-
nan, av Lindholmens varv på 1950-talet. Mellan driftsbygg-
naden och Sociala huset är en inhägnad materialgård.

Ovan: Fasadritningar ur Byggnadsnämndens bygglovarkiv.

Ovan: Driftsbyggnaden från väster. 

Till höger: norra fasaden 



Värdebärare - objekt 65
Nr 6. Äran 

Historik
Äran uppfördes 1949 efter ritningar av Birger Ludvigsson. Den 
byggdes som maskinverkstad i fyra plan mot vattnet, och med en 
enorm maskinhall i hela byggnadens höjd mot väster. Alla fasader 
försågs med mycket stora ljusinsläpp.  

De olika funktionerna syntes i fasadkompositionen, verkstads-
hallen fick ett pulpettak och fönsterslitsar i hela byggnadshöjden 
som avslöjade rumsvolymen. Den östra byggnadshalvan hade 
fönster som bildade nästan genomgående fönsterband. 

1994-1998 genomfördes en omfattande ombyggnad där verk-
staden blev skola. Ändringarna ritades av White Arkitekter för 
Lindholmen Utveckling.  Idag används Äran främst av olika 
utbildningsinstitutioner såsom Göteborgsregionens Tekniska 
Gymnasium och Lindholmens Tekniska Gymnasium. I Äran  
finns också en stor restaurang samt Älvstrandens bibliotek. 

Byggnadsbeskrivning
Äran är uppförd med betongstomme, bjälklagsbärande innerväg-
gar av betong och ytterväggar av det för Lindholmens varvsbygg-
nader karakteristiska mörkt bruna teglet med ljusa fogar. Med sitt 
läge närmast älven är byggnaden väl exponerad från den öppna 
platsen framför byggnaden i öster. 

Byggnaden är idag kraftigt ombyggd och årsringarna är många. 
Byggnadens tidigare symmetriska fönsterpartier och karakteris-
tiska tak med pulpettak i väster och platt tak i öster har delvis 
renoverats bort. 

Vissa delar av fasaderna är putsade i en mörkrosa kulör, exempel-
vis delar av den senare tillkomna pelargången i väster. Mot söder 
sitter ett nyare utanpåliggande trapphus/hisstorn i glas och svart 
aluminium. Hela bottenplanet har byggts om med höga glasfa-
sader och moderna entréer. Mot öster och norr finns olika nyare 
tillbyggnader på taket. 

Fönstren är genomgående nya med grå- eller lilamålade bågar av 
aluminium med undantag av ett äldre fönsterband på den västra 
fasaden, bestående av stora liggande fönster strax under byggna-
dens taklist. 

Att särskilt tänka på
 – De för Lindholmens varv typiska mörkt brunröda tegelfasa-
derna med ljusa fogar är viktiga att bevara. 

 – Det äldre fönsterbandet på fasaden mot väster har doku-
mentvärden. 

 – Byggnadens proportioner, fönsteröppningarnas genomtänkta 
regelbundenhet som i viss mån är bevarat på den väl synliga 
östra fasaden. 

 – Byggnaden är en del av den ganska tättbebyggda kärnan i 
varvsområdet och tillsammans bildar de en miljö med histo-
riskt djup och berättarinnehåll. 

 – Byggnadsvolymen, placeringen vid kajen och relationen till 
övriga byggnader på området är viktiga. 

Överst: Fasaden åt nordväst. Mitten och nederst: Maskinhallen Äran förr 
och nu. Bilerns är tagna över det södra hörnet. Foto Engelsbergs arkiv 
Nordstjernan och Lena Knutson Udd 2016.

Ritningar av fasaden åt sydväst vid nybyggnationen 1949 och ombygg-
naden 1993. Byggnadens särart är delvis bevarad men det modernistiska 
uttrycket är mindre tydligt idag. 
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Nr 7. Göta

Historik
Göta uppfördes 1952 efter ritningar av Birger Ludvigsson. Den 
byggdes som maskinmonteringshall. Hela byggnaden var en stor 
hall i ett plan med travers och kranar i taket. 

Ritningarna visar ett löpande fönsterband i hela byggnadens 
längd åt nordväst. Dessa har sex lufter och åt sydost satt ett lika-
dant men bara två lufter högt. Gavlarna var närmast helt slutna. 

1990 började ombyggnaden till restaurangskola. Ändringarna ri-
tades av White Arkitekter för Projekt Lindholmen AB. Ombygg-
naden är en i princip totaländring av byggnaden inifrån och ut. 

Idag innehåller byggnaden Ester Mosessons gymnasium. 

Byggnadsbeskrivning
Byggnaden är mycket kraftigt ombyggd sedan uppförandet som 
maskinhall. Den har också två olika byggnadsår målade på fasa-
den, vilket i detta fall är helt korrekt. 

Göta har en plats i miljön i det gamla varvsområdets tättbe-
byggda kärna och den hjälper förståelsen för det gamla varvet. 

Göta och de andra väldigt ombyggda varvsbyggnaderna bär också 
på historien om varvskrisen och stadens satsningar för att ta sig 
framåt i det postindustriella samhället.

Byggnaden har ett starkt eget uttryck med estetiska värden.  

Att särskilt tänka på
 – De för Lindholmens varv typiska mörkt brunröda tegelfasa-
derna med ljusa fogar är viktiga att bevara. 

 – Byggnaden är en del av den ganska tättbebyggda kärnan i 
varvsområdet och tillsammans bildar de en miljö med histo-
riskt djup och berättarinnehåll. 

 – Byggnadsvolymen och relationen till övriga byggnader på om-
rådet är viktiga. 

 

Ovan: arkivbild ur Engelsbergs arkiv Nordstjernan som visar Lindholmens 
varv på 1950-talet.

Till höger, överst samma gavel som på arkivbiden. I mitten bild över västra 
hörnet och nederst bild från öster. 

Nedan utsnitt ur ritningar från 1951 respektive 1990, av gavlarna.  
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Nr 8. Santos

Historik
Santos uppfördes 1946 efter ritningar av Birger Ludvigsson. Den 
byggdes som plåtverkstad åt varvet och var i princip en fyrskeppig 
jättehall med fyra 6-tons traverser i bana fram till fyra portar i 
sydvästra fasaden. Fasaderna hade regelbundna stora fönsterpar-
tier och i taket satt lanterniner. Plåt, profiler och spantbockning 
till skeppsbyggeriet utfördes i verkstaden. Precis utanför portarna 
började stapelbäddarna.

Santos är den största av de kvarvarande varvsbyggnaderna på 
Lindholmen. Den har byggts om i flera omgångar och användes 
sedan 2007 av Backateatern och Victor Hasselblad AB. En del av 
Bräckegymnasiet och Yrkeshögskolan Göteborg är också i huset. 

Vid ombyggnader har fönsteröppningarna utökats och i vissa fall 
fått andra former än de ursprungliga vilket delvis har tagit bort 
den symmetri som tidigare präglade byggnadens form. Takets 
karaktäristiska triangulära tvärställda taklanterniner är borta. 

Byggnadsbeskrivring
Byggnadens relativt låga höjd, med fönster i tre plan, och stora 
kvadratiska golvyta på cirka 90 x 90 meter skiljer ut den från 
övriga verkstadshallar på Lindholmen. 

Byggnaden är uppförd som en plåtbalkkonstruktion med bärande 
tegelväggar och har ett mycket flackt sadeltak. Fasaden har ett 
för Lindholmens varvsbyggnader karakteristiskt mörkt brunt 
tegel med ljusa fogar. Mot väster och söder är fasaderna något 
mer autentiska medan det mot öster och norr har gjorts moderna 
tillbyggnader med fasader putsade i en mörkrosa kulör. 

Att särskilt tänka på
 – De för Lindholmens varv typiska mörkt brunröda tegelfasa-
derna med ljusa fogar är viktiga att bevara. 

 – Byggnadens proportioner, det flacka sadeltaket, de till viss del 
ursprungliga fönsteröppningarna. 

 – Byggnaden är en del av den ganska tättbebyggda kärnan i 
varvsområdet och tillsammans bildar de en miljö med histo-
riskt djup och berättarinnehåll. 

 – Byggnadsvolymen, relationen till stapelbäddarna och till övriga 
byggnader på området är viktiga. 

Ovan: Santos från väster, och nedan till vänster från sydväst, foto Staffan 
Westergren 1976. Nedan: sydvästfasaden och södra hörnet idag.  
Till höger fasadritningar från 1946 respektive 2006



Värdebärare - objekt68
Nr 10. Affärskontor

Historik
1949 godkändes ritningar på ett nytt affärs- och ritkontor sig-
nerade Brolid och Wallinder. De visar ett kontor med kvadratisk 
planform och med en lägre länga vidbyggd. Den är tydligt mo-
dernistisk och har mycket av den lätthet och balans som känne-
tecknar ett verk av Brolid och Wallinder.  

1957 kommer en ny omgång ritningar som ser ut som en vidare 
bearbetning av det första förslaget. Den lägre längan liknar bygg-
naden i första förslaget medan det högre huset nu är betydligt 
större, kvadratiskt i planformen och grövre i sitt uttryck. 

Byggnadsbeskrivning
Huvudbyggnaden i gult tegel ligger i suterräng och är i tre vå-
ningar mot Plejadgatan och fyra mot älven. Den har många beva-
rade tidstypiska detaljer såsom en betonad entré med skulpterad 
mörk stenomfattning och snickerier i ädelträ. Flera andra detaljer 
i ädelträ är bevarade runt entrén.  

Den långa längan är i två våningar och visar många perioder av 
tillbyggnader och renoveringar. Formen känns igen från 1949 
års ritningar medan senare renoveringar och tillägg dominerar 
uttrycket idag.  

Att särskilt tänka på
- Kontoret är placerat med utsikt över kärnan i det gamla varvs-
området. 

- Bevarade tidstypiska detaljer har estetiska och historiska värden. 

Ovan: norra och östra fasaden på kontoret .

Nedan till vänster den tidstypiskt och omsorgsfullt dekorerade portalen 

Nedan kontoret sys på Skatebergeet bakom kranarna. Arkivbild  GSM, 
Staffan Westergren 1976  
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KÄLLOR                  ÖVRIG INFORMATION  

Arkiv

 – Göteborgs Stadsmuseums arkiv
 – Stadsbyggnadskontorets bygglovarkiv 
 – Göteborgs stad Infovisaren     
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Ovanligare begrepp i texten

Palimpsest (Svenska akademins ordlista) – pergamenthandskrift 
vars text bortskrapats och ersatts med ny. Det är ett vanligt före-
kommande uttryck för att beskriva när det finns historiska ”över-
lagringar” på en fysisk plats. 

Metamorfoser – förvandling, omdaning. I det här fallet handlar 
det om att ett område omgestaltas i omgångar och ändrar utseen-
det på den fysiska miljön. 

Brownfield är en anglo-amerikansk term som används i stadspla-
nering för att beskriva mark utvecklad för industriellt eller kom-
merciellt bruk men som inte används längre. 

Värdebärare är det som är väsentligt för förståelsen av det kultur-
historiska och det byggnadshistoriska värdet.

Byggnadshistoriskt värde är ett dokumentvärde som i huvudsak 
handlar om anläggningens ålder och ursprunglighet, inklusive 
förändringar som format anläggningen. Även det arkitektoniska 
värdet räknas hit som bland annat kan ligga i rent estetiska egen-
skaper. Dessutom finns ett antal förstärkande värden. Mer infor-
mation finns i boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 2012.

Rektifierade kartor

Bearbetade kartutsnitt med överlägg av historiska strukturer 
stämmer inte exakt med moderna kartor på grund av tekniska 
svårigheter att rektifiera historiska kartor.  Utsnitten kan ses som 
vägledande skisser och orientering i det historiska landskapet.



Flygbild över Götaverken 1958, från väster. En liten del av Lindholmens varv syns längst ner i bild. I bildens överkant syns Göta Älvbron, uppe till höger stenpiren och Stora Hamnkanalen.  Till vänster om bildens mitt syns fasaden på M1, framför byggnaden går Göta-
verksgatan. I hamnbassängen längst ner i bild angör Älvsnabben idag. Några kvarter med bostadshus (landshövdingehus) i anslutning till varven syns i nedre respektive övre vänstra hörnet av fotot. GSM arkiv


