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Generalstabskarta 1863 – och 1910?
Denna klassiska karta mättes upp av »Topografi ska Corpsen« 
i slutet av 1830-talet, efter laga skiftet. Sockengränserna och 
kyrkorna syns tydligt – t.o.m. Rödbo sockens namn fi nns med, 
fastän kyrkan är nedlagd. Bymönstret är tydligt, med 
bondbyar som vi kan besöka än idag, t.ex. Lundby, Lärje, 
Öxnäs, Qvillehed, Qvistljungby och Låssby. Gränsen mellan 
de två häraderna »V:a H:d« och »Ö:a H:d« följer gränsen 
mellan landskapen Bohuslän och Västergötland – och lever 
kvar sedan den tid då halva Hisingen var norskt, halva 
svenskt. Kartan är översedd 1866, och då fanns inga tydliga 
industrianläggningar på Hisingen. Landsvägarna följer mycket 
gamla sträckningar – se t. ex. gamla riksvägen genom Backa, 
Prästvägen Lundby-Tuve och gamla vägen genom Lilleby. När 
sedan industrialiseringen sköljde över Sverige i det sena 
1800-talet hann inte riktigt generalstaben med. Någon där 
måste ha fått syn på den här föråldrade kartan kring 1910 och 
ritat dit en del som verkade fattas. Därför är alla järnvägar 
med (inklusive Bohusbanan som öppnades 1909), en tunn 
Hisingsbro och ett antal sekelskifteskvarter – de i Gårda och 
Hultmans Holme t. ex. , men inte de samtidigt byggda i 
Majorna och på Lindholmen. I den expansiva industriboomen 
hann kartan inte med verkligheten – något som ju också kan 
sägas utmärka Hisingens planering.
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Upptäck Hisingen! 
Hisingen fyller hälften av Göteborgs yta och har en 
fjärdedel av stadens invånare. Det är Sveriges till ytan 
fjärde ö, omfl uten av två mäktiga älvgrenar. Det är inte så 
konstigt att Hisingen rymmer det mesta, från storindustri-
er till vildmark, från öppna betesmarker till täta stadskvar-
ter. Längs Göta älv har storstaden vuxit ut med industrier 
och bostäder. Här följer stadsbebyggelsen gamla möns-
ter, och de nya har lagrats in i de gamla. Allt sedan 
1800-talets början har Hisingen fått ta emot det som inte 
rymts inom normalt stadsplanerat område, men ändå 
varit oundgängligt för näringslivets och stadens utveck-
ling: de första sillsalterierna, de växande skeppsvarven, 
kolhamnen, raffi naderierna, mentalsjukhusen, fl ygplatser-
na, Volvos tre stora industriområden, bergtäkter, renings-
verk, stormarknader, galoppbana, speedwaybana... 
Närmare Nordre älv kan vi uppleva genuin bohuslänsk 
landsbygd och orörda kustområden med fi na badplatser 
och båthamnar. Trettio år efter den stora varvskrisen har 
Hisingens älvstrand börjat byggas ut med bostäder och 
kontor i ett tätt band. Här ställs frågan – kan Hisingens 
utveckling bidra till att staden växer samman över älven?

Den här guiden tar dig med på 22 vandringar på 
kontrasternas Hisingen. Vandringarna rör sig i nuet. De 
tar särskilt fasta på den moderna historien som skapade 
industristaden, miljöstaden och kunskapsstaden med 
Hisingen som viktig motor. Men de tar också stöd i 
Hisingens äldsta historia och landsbygd. Också de visar 
att här fi nns något att bygga på för en hållbar utveckling 
av Göteborgsregionen.
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Bakgrund

Gränsbygd och jordbruksbygd 3500 f Kr–1750 
Hisingens många fornlämningar vittnar om att området 
varit attraktivt för bosättningar ända sedan stenåldern. 
Många fornlämningar har grävts bort för att ge plats för 
bostäder, industrier och vägar, men mycket fi nns kvar 
att se. Torslanda, Björlanda och delar av Lundby var 
mest omtyckta under sten- och bronsålder, medan 
Säveslätten och angränsande delar av Björlanda och 
Tuve lockat fl est bosättare under yngre järnålder. Detta 
beror på landskapets dåtida utseende och förutsätt-
ningarna för försörjning under olika tider – jakt och fi ske 
under främst stenålder men också under bronsålder 
och betesmarker under yngre järnålder. När stranden 
förskjutits nedåt hade stora områden blivit betesmarker/
strandängar längs det dåtida Kvillesundet/Kvilleån och 
Nordre älv, där det fanns gott om bete för järnålders-
böndernas boskap. Skändlaberget [19:8] mitt på 
Hisingen visar ovanligt många spår från alla tidigare 
epoker. Byar som Öxnäs och Kvillehed [18:9] fi nns kvar i 
sina lägen sedan järnåldern. 

Hisingens milstolpar 1

Gränsbygd och jordbruksbygd

9000–1700 f Kr Stenåldersboplatser
1700–500 f Kr Bronsålderssund  
1000 f Kr – 1000 e Kr Fornborgar
1100 Kongahälla Norges tredje stad, Bohus fästning kontrollerar älven
1100 Lundby kyrka byggs
1257 Halva Hisingen blir svenskt: Lundby och Tuve
1473 Nya Lödöse grundas
1603 Karl IXs Gbg
1621 Göteborg grundas
1658 Hela Hisingen blir svenskt
1700 Sillperiod med salterier längs älven
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Under vikingatiden var Hisingen fortfarande delad av 
ett sund i nuvarande Kvillebäckens dalgång. Hela det 
viktiga området kring Göta älvs mynning var föremål för 
ständiga strider mellan de tre nordiska kungadömena 
Sverige, Norge och Danmark. Lundby och Tuve socknar 
blev svenska i mitten av 1200-talet genom en uppgörelse 
mellan kung Håkon av Norge och Birger Jarl som stötta-
de med soldater i kriget mot Danmark. Store Vette [9:10] 
blev ett viktigt röse på gränsen mellan Sverige och 
Norge. På Slottsberget låg ett slott på 1300-talet och 
Gustaf Vasa planerade en stad här. Svenskarna fl yttade 
1473 sin handelsstad till Nya Lödöse fyra mil nedströms 
älven, i dagens Gamlestaden. Man försökte också 
anlägga en ny stad vid själva älvmynningen, intill Älvs-
borgs fästning, sedan vid Färjenäs, det s. k. Karl IX:s 
Göteborg. Först när man grundat den befästa staden 
Göteborg 1621 kunde Sverige gå till storoffensiv och 
erövra både Bohuslän och Halland. Vid freden som slöts 
i Roskilde 1658 blev hela Hisingen svenskt.

Fåren betar ängarna och håller kulturlandskapet 
öppet vid Göddered i Rödbo. På andra sidan Nordre älv 
låg den medeltida staden Kungahälla (sidan 107).
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Från bondland till industrikoloni 1750–1906

Från 1700-talet blev Hisingen en koloni för den växande 
handelsstaden Göteborg. Hisingsbönderna tog färjorna 
den korta biten över älven vid Hisingstad och Färjestaden 
med grönsaker och säd till Göteborg och Klippanområdet. 
Sillen gick till i mitten av 1700-talet och skapade expan-
sion och välstånd för en period. Sillsalterier och tjärkoke-
rier anlades då bland annat vid Lindholmen. Under 1820- 
talets laga skifte fl yttades Lundbys gårdar ut på ägorna. 
Sannegården och Brämaregården är exempel på stads-
delar som fått namn efter gårdarna. I början av 1800-talet 
anlades nya fabriker för bland annat segelduk, tjära och 
ättika. Med skeppsvarven blev Hisingen ett betydande 
industriområde. Familjen Tranchell startade Lindholmens 
varv 1848 och invigde sin moderna docka insprängd i 

Göteborg under 
bronsåldern. 
Stranden ligger 
då ca 10 meter 
över dagens nivå. 
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berget 1875 [3:7]. Varvsarbetarna byggde tillsammans 
sina timrade bostadshus på varvets mark, på bergen 
påminde de om fi skelägena i Bohuslän. 1867 fl yttade 
Alexander Keiller Göteborgs Mekaniska Verkstad över 
älven och etablerade Götaverkens stora varvsområde. 
Han sålde också industritomter i attraktivt läge vid 

Hisingens milstolpar 2

Från bondland tilll industrikoloni

1840 Lindholmens varv
1883 Tingstadsvass inkorporeras
1874 Hisingsbron
1867 Göteborgs Mek verkstad till Hisingen
1871 Eriksberg blir varv
1906 Lundby inkorporeras
1909 Bohusbanan till Uddevalla
1914 Buss till Lundby
1922 Frihamnen

Domarringen på Bräckeåsen från äldre järnålder, undersökt 1935. 
I bakgrunden anas Masthuggskyrkan vid horisonten (sidan 64).
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Kvillebäckens utlopp. Det tredje storvarvet, Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad byggde sitt första fartyg 1873. Andra 
stora industrier som grundades vid 1800-talets slut var 
Göteborgs porslinsfabrik, Gahms väskfabrik på Lindhol-
men och valskvarnen vid Eriksberg [4:7]. Stora träföräd-
lingsindustrier var Strömman och Larsson och Färjenäs 
snickerifabrik. De fl esta av varvs- och industriarbetarna 
bodde i omoderna ettor som hyrdes ut av privata värdar. 
Bostadsnöden var svår i Brämaregården och Hisings-
stad. Eftersom Hisingen låg utanför stadsgränsen var 
byggbestämmelserna generösa och speciella landshöv-
dingehus byggdes med två bostadsvåningar i stensockel 
och tre i trähusdelen ovanpå. Vid Ramberget ligger 
Porslinsfabrikens disponentvilla kvar som en symbol för 
klasskillnaderna i fabrikernas 1800-tal. [2:6]

Från 1883 till 1974 inkorporerade Göteborg Hisingen steg för steg – 
för att få utrymme för behoven av ökad plats för industrier och bostäder.
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Hisingens planering och inkorporering 
– det ofullbordades historia 
Hisingens bebyggelsemönster är en tydlig spegling av 
växlingen mellan expansiva industriers lokalisering och 
utbyggnad och stadens ambitioner att ordna stadsplane-
ring och utveckling. Till förutsättningarna hörde gränser-
na mellan de olika socknarna på Hisingen som genom 
tiderna också utgjort riksgräns, landskapsgräns, stads-
gräns och kommungräns – med olika bestämmelser och 
ambitioner på ömse sidor. Staden Göteborg grundades 
på södra sidan älven, där den fi ck större markområden 
och förväntades växa söderut och österut. På norra sidan 
var landsbygd. De första hamnarna och industrierna 
anlades vid älvstranden. Mot slutet av 1800-talet stod det 
klart att Lundby behövde expandera. Stora torrläggningar 

En storstad kräver olika skrymmande anläggningar och institutioner – från 
skeppsvarv till galoppbanor. Från 1840-talet till idag har sådana anläggningar 
ofta funnit en plats på Hisingen.
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gjordes, bland annat i Lundbyvassen och kring Lindhol-
men. Dessa områden delades in av lantmätare efter 
Alexander Keillers anvisningar. Kvarteren blev rätvinkliga 
och gatunamnen hämtades från den grekiska mytologin. 
Herkulesgatan och Neptunusgatan är kvarlevor sedan 

Hisingens milstolpar 3

Välfärdsbygge och rekordår

1935 Självbyggda egnahem
1937 Generalplan för Lundby
1940 Götaälvbron och spårväg till Hisingen
1948 Backa inkorporeras
1950 Folkhemmets grannskap: Slättadamm, Kyrkbyn, Biskopsgården
1959 Spårväg på egen banvall tvärs över Hisingen
1959 Lundby Centrum etableras
1963 Volvo Torslanda / Arendalsvarvet
1962 Skandiahamnen – containerhamn
1964 Älvsborgshamnen RoRo
1964 Bra Stormarknad vid Backaplan
1966 Älvsborgsbron
1967 Torslanda, Säve och Tuve inkorporeras
1967 Tingstadstunneln
1971 Hisingens generalplan

Utsikt över hamnen och Keillers verkstäder 
(Göteborgs mekaniska verkstad) – 1890-talet (sidan 34).
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denna tid [2:7]. Kvarteren började bebyggas med lands-
hövdingehus här och var. I övrigt byggde man mest längs 
gamla vägsträckningar som Gamla Lundbygatan och 
Gamla Tuvevägen. 

1906 inkorporerade Göteborg Lundby landskommun. 
Staden motiverade det med att det hotade att växa fram 
en självständig konkurrerande industristad på andra 
sidan älven. En tävling om utveckling 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 översikts-
plan för Lundby 1923 och Backa socken 1925, men bara 
mindre delar förverkligades. Först på 1930-talet gjorde 
Uno Åhrén större planer, i samband med egnahems-
utbyggnaden i Bräcke, Kyrkbyn och Tolered. General-
planen för Lundby 1937 visade spårväg i Hjalmar Bran-
tingsgatan och Nya Björlandavägen, omgivna av nya 
bostadsområden. Varven och hamnen gavs rejält med 
expansionsutrymme. Flera älvförbindelser, mest tunnlar, 
för både spårväg och gator fanns med i planen. 1943 blev 
Tage William-Olsson stadsplanechef. Han ligger bakom 
planerna för Tolered, Kyrkbyn och Södra Biskopsgården, 
med stora grönområden och bebyggelse som följer 
terrängens linjer [8:9]. 

Generalplan för utbyggnad av Backa 1923. Ritad av Albert Lilienberg, 
då stadsingenjör i Göteborg. Lägg märke till industrier längs älven, med två 
nya broar och torg vid nuvarande Backaplan.
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Lundby generalplan, ritad av stadsplanechef Uno Åhrén 1937. 
Dagens spårvägsnät går att känna igen, men förslagen om tunnlar 
under älven är betydligt fl er än vi har förverkligat idag.

Ekonomisk karta över området vid älven 1935. Fler och fl er industrier 
byggs i Lundby som nu hör till Göteborg. Kolupplagen i Sannegårdshamnen 
kan anas och det ligger rader av hamnskjul längs Masthuggskajen och 
Stigbergskajen. Varven är stora anläggningar med goda järnvägsförbindelser. 
Volvos första fabriker syns i f. d. Nordkulan. Längs Kvillebäckskanalen 
ligger industrierna tätt, bl. a. Porslinsfabriken och Bultfabriken. Inom Backa 
socken syns Rosengrens kassaskåpsfabrik. Från Hisingsbron får vägen 
ta en stor krök förbi den moderna Frihamnen. Ringön är fortfarande en ö med 
sparsam bebyggelse. Lundby by är ganska lantlig. Bostadsområden med 
landshövdingehus har vuxit upp i Brämaregården och Rambergsstaden 
och intill varven, främst på Lindholmen. Lundbykolonin är större än idag och 
några rader med funkishus börjar uppträda. 
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Göteborg fortsatte med sina inkorporeringar. På 1940- 
och 50-talet gällde det i första hand att skaffa ny mark för 
kommande bostadsområden, men också industriområ-
den. 1948 inkorporerades Backa kommun, utan någon 
entusiasm bland Backaborna, som inte lyckades i för-
handlingarna. Den nya generalplanen visade en utbygg-
nad av hamn och industri på västra Hisingen och fl era 
tusen nya lägenheter i Backa. Stadsmotorvägar ritades 
upp med nya älvförbindelser vid Tingstad och Färjenäs. 
Storindustrin ville växa på Hisingen, nära hamnen. 
Götaverken invigde sitt moderna storvarv i Arendal 1964, 
och Volvo köpte mark i Torslanda kommun för sin stora 
personbilsfabrik [10:1]. Stadens kostym räckte inte för 
denna exempellösa expansion. De förtäckta kommunala 
markköpen i Angered och Bergum bäddade för den 
största utbyggnadsplanen hittills och en inkorporering av 
en och en halv kommun.

Men staden förhandlade snabbt och lyckades 1967 
inkorporera Torslanda, Tuve och Säve – tre Hisingskom-

Monteringshallen vid Volvo Lundbyverken från 1950-talet (sidan 52).
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muner samtidigt. 1971 gjordes den omtalade General-
plan för Hisingen, som delade in Hisingen i ett rutnät av 
vägar, avsatte större delen av västra Hisingen till industri-
er och hamnar och lade ut stora bostadsområden kring 
ett snabbspårvägsnät på centrala och östra Hisingen. 
Planen blev mycket omdiskuterad för sina stora industri-
områden. Bara några år senare satte tomma lägenheter 
ett stopp för det storskaliga bostadsbyggandet. Volvo 
byggde sin Tuvefabrik på ett område redan planerat för 
bostäder. Många permanentade sina sommarbostäder 
och nya radhusområden växte upp i Torslanda, Tuve och 
Kärra. Industrins expansion öppnade för invandring av 
stora grupper som fann arbete i industrin.

1974 skulle Sveriges storkommuner vara »färdigritade«. 
Göteborg hade köpt mark i Hermansby för att förlänga 
snabbspårvägen dit över Nordre älv. Detta verkade nu 
mer än avlägset och staden ville återlämna mark till 
Kungälv – men samtidigt inkorporera Rödbo, som länge 
tillhört Kungälv. Så blev hela Hisingen göteborgskt. Stora 
delar förvaltades sedan som jordbruksmark av Göte-
borgs fastighetskontor.

Varvskrisen drog in över Göteborg i spåren av om-
strukturerad världshandel med olja och tuff konkurrens 
från asiatiska varv. Svenska Varv AB lade ned Lindhol-

Affärslänga mitt emot Toleredsgatans mynning – 1947 (sidan 58).
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mens Varv 1976. Götaverkens sista sjösättning på 
Arendalsvarvet ägde rum 1989. Cityvarvet på gamla 
Götaverksområdet överlevde som reparationsvarv. 
Svenska Varv tog under direktören Bengt Tengroth ett 
grepp på varvsområdena som ett stadsutvecklingsom-
råde. Förväntningarna var höga när projektet lanserades: 
Här skulle bli en ny, blandad stadsdel för alla, ett nytt 
Masthugget, utlovades det. 

Under 1980- och 90-talen började behovet av hållbar 
stadsutveckling och förnyelse av befi ntliga bostads- och 
industriområden göra sig gällande på allvar. De stora 
bostadsföretagen, såväl allmännyttiga som privata, 

Hisingens milstolpar 4

Varvskris och utvecklingsinitiativ

1976 Varven börjar avvecklas
1985 Första bostadsprojekten på Norra Älvstranden
1990 Miljöprojekt Göteborg – renare luft på Hisingen!
1993 Bo Bra-process i Biskopsgården
1994 Chalmers Lindholmen etableras
1997 Lundbytunneln öppnas
2005 Dialog Södra Älvstranden

Kyrkbyn under byggnad 1952 (sidan 60).
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prövade olika sätt att rusta upp sina delvis nedgångna 
områden som börjat få dåligt rykte. Biskopsgården har 
blivit den mest variationsrika provkartan på olika sätt att 
förnya en stor stadsdel. 

1990 besökte miljöminister Birgitta Dahl Göteborg 
vilket blev starskottet för en stor statlig utredning, »Miljö-
projekt Göteborg«. Den hade som huvudsyfte att rena 
Hisingsluften. Man arbetade på okonventionella sätt med 
nya transportkoncept och kretsloppstänkande i avfalls-
cirkulationen. Framför allt arbetade man direkt med 
industrierna och hamnen och kunde snart peka på 
möjliga förbättringsåtgärder.

Idag visar översiktsplanerna framför allt på nya tänk-
bara utbyggnadsområden i nordöstra Hisingens utkanter. 
Nya sträckningar för järnvägen till ytterhamnarna skis-
seras och utredningen K2020 tar rejäla grepp på utveck-
lingen av kollektivtrafi ken.

Storskaligt och småskaligt – skillnadernas ö 
Hisingen har gett plats för det mest storskaliga – samti-
digt som det alltid funnits plats för det småskaliga och 
personliga. De tre storvarven lade grunden för Göte-

Brunnsbotorget, invigt 1965 (sidan 92).
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borg som varvsstad. Hisingen blev verkstadsarbetarnas 
stadsdel. Färjorna tvärs över älven gick varje kvart. 
Volvobilen utvecklades på SKF och den första bilen på 
Hisingen byggdes 1927. Koppartrans oljeraffi naderi 
byggdes ut från 1940-talet och fi ck en syster i BP:s. 
Volvo startade en jättefabrik med kilometerlångt löpan-
de band i Torslanda 1963. Året efter började Götaver-
ken bygga fartyg i fabrikshallar på Arendal [11:9]. Nya 
hamnar för containerfartyg och oljeimport byggdes ut 
på de gamla badplatserna och sommarstugeområdena i 
Skarvik och Arendal. Det var under denna tid Hisingen 
fi ck tillnamnet »Sveriges Ruhr« efter sin tyske storebror. 
Tingstadstunneln och Älvsborgsbron satte 1966–67 
hela Hisingen mitt i ett transportsystem med ständigt 
ökande trafi k. Längs motorvägarna har allt större lager 
och terminaler byggts för ett samhälle där logistik blivit 
ett nyckelord. 

Riktigt svårplacerade samhällsnyttiga inrättningar 
rymdes ingenstans inom storstadens gränser, utan 
grannkommunerna fi ck hjälpa till. Redan i slutet av 
1800-talet fl yttade Göteborgs hospital till Hisingen och 

Sjösättning av M.S . »Guyana« på Götaverken 1947. Packhusplatsen med 
rederikontor och navigationsskola i bakgrunden (sidan 34).
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blev S:t Jörgens mentalsjukhus [13:2]. På 1930-talet 
tillkom också Hökälla, senare omdöpt till Lillhagens 
mentalsjukhus, för stadens egna invånare. Både den 
civila Torslanda fl ygplats [22:1] och Säve fl ygbas [19:10] 
från 1920-talet hamnade på Hisingen och blev stora 
hinder för utvecklingen av bostadsområdena. Kring de 
stora ridklubbarna i Alleby och Klareberg [17:5] byggs 
ridvägarna ut och Björlanda reserveras, litet informellt, 
för plats åt ridning.

Hisingens storskaliga utveckling påverkar stora 
områden längs älven och de stora trafi kstråken. Men 
samtidigt har det alltid funnits plats i mellanrummen. 
De gamla vägarna och de långa kusterna skapar möns-
ter med utrymme. Många industriarbetare kände till 
omgivningarna och valde Hisingen även på fritiden. 
På Lindholmen och i Lundby fanns koloniområden 
redan i början av 1900-talet. Torslanda Havsbadskoloni 
kom till 1924. Med 1930-talets semesterlagstiftning 
började fl er hyra och bygga sommarstugor. Dessa fi nns 
utspridda i Torslanda och Björlanda, ganska nära 
kusten. Lilleby Fritidsby grundades 1954. Även egna-
hemsbyggandet har varit stort på Hisingen. I Lundby 
Egnahem började varvsarbetarna bygga kring sekelskif-
tet – många av de personliga självbyggena fi nns kvar. 
Också de stora självbyggarkvarteren i Bräcke, Kyrkbyn 
och Tolered under 1930- och 40-talen gav utrymme för 
egen skaparglädje. På många håll fi nns fortfarande 

Den mycket varierade Hisingsparken knyter samman stadsdelarna 
Tuve, Tolered och Länsmansgården. Den etablerades 1980.
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billiga lokaler för butiker, verkstäder och andra småföre-
tag som kan fi nna start- och överlevnadsmiljöer. På 
Lindholmen startade redan i mitten av 1960-talet kam-
pen mot rivningen av Slottsbergets arbetarbostäder. 
Efter många år och ändrade planer kunde såväl Slotts-
bergets som Lindholmens bostäder byggas om med 
stora inslag av självbyggeri – en kontrast till den kom-
munstyrelseledda utvecklingen av Norra Älvstranden. I 
Biskopsgården har den nu 15-åriga Bo-Bra-processen 
lett till medborgargrupper av »Södra Älvstrandsmodell« 
som har kommit med egna förslag till lämpliga förtät-
ningsområden. De har fått en folklig förankring och går 
snabbt vidare till planering.

Att återvinna älven, staden och miljön 
Oljekrisen 1973–74 blev den utlösande faktorn för en 
förändring av Göteborg som dock hade andra, mer 
djupgående orsaker. Varven lades ner i snabb följd, när 
efterfrågan på stora oljetankers försvann och de dess-
utom kunde byggas billigare på andra håll. För första 
gången sedan stadens grundläggning minskade befolk-
ningen, från 1970 till 1980 med 21000 invånare. Men 
Göteborg hämtade sig vartefter världsekonomin ställdes 
om från produktion till distribution och hamnstadens 
fördelar gjorde sig gällande på nytt. Allt detta kom i hög 
grad att sätta spår på Hisingen.

5 km varvsområden och hamnar på Hisingens södra 
strand blev tillgängligt för stadsbyggande. Varven togs 
över av statliga Svenska varv. Marken och de första 
byggena i slutet av 1980-talet kom att förvaltas av Eriks-
bergs Förvaltnings AB. Området döptes till Norra Älv-
stranden i en period när det fanns en marknad för attrakti-
va bostäder i vattennära läge. Stadsbyggnadskontorets 
ambition var att bygga »Den goda staden«, en blandstad 
med både arbetsplatser och bostäder. Tidiga planer på en 
spårväg längs älvstranden sköts dock på framtiden. I 
stället byggdes området ut i en Göteborgstradition av »de 
små stadsdelarnas stad«, kring de brohuvuden som 
industrietableringarna på Hisingen varit. Utbyggnaden 
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startade längst ut vid Eriksberg där marken var först 
tillgänglig. Norra Älvstranden marknadsfördes med konst, 
fi nkrog och olika evenemang. 1997 gick marken över i 
kommunens ägo genom Norra Älvstranden Utveckling AB. 
Det självfi nansierande kommunala bolaget drev utbyggna-
den vidare framgångsrikt, så framgångsrikt att man också 
fi ck ta ansvaret för Södra Älvstranden.

Den tunga Ruhr-stämpeln har börjat tvättas bort också 
från andra delar av Hisingen. Ett exempel är Lundbytun-
neln som leder den tunga trafi ken under Lundby kyrkby, 
som kan andas ut. Intressanta ekologiska hus har byggts 

Rolling Stones spelar på Eriksberg 1990. Som en start för 
stadsbyggandet på Norra Älvstranden fungerade Eriksbergsområdet 
som evenemangsscen (sidan 44).
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på fl era håll, nu även s. k. passivhus. Hamnen renar 
utsläpp och Volvo Tuveverken vill bli klimatneutralt med 
hjälp av nya vindkraftverk.

De stora centrala markområdena i Frihamnen, på 
Ringön och kring Backaplan är en väldig tillgång för Göte-
borg, men innebär också ett antal utmaningar. Tätare 
förbindelser över älven måste lösas och här fi nns en 
konfl ikt med fartygstrafi ken. Norra Älvstrandens isolering 
från resten av Hisingen genom skyddszonen kring den 
viktiga hamnbanan med dess transporter av farlig last är 
ett kvarstående problem. Och utbyggnaden av en ny 
central stadsdel minst lika stor som den gamla befästa 
staden kräver visioner om hur man utformar en stad för en 
långsiktigt hållbar framtid. Hisingen har framtiden för sig!

Stora delar av Hisingen upptas av grönområden. Längs älvdalarna 
ligger stora naturreservat, andra områden domineras av jordbruk. 
Det täta stadsområdet är genombrutet av parkområden av olika slag.
De gamla landsvägarna är fortfarande fullt synliga på många håll.
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22 vandringar på Hisingen

Vi har lagt upp guiden med 22 vandringar. De är ordnade efter 
guidens tre huvudavsnitt: 

Industristaden längs älven – tur 1–4 
Välfärdsbygge längs spåren – tur 5–11
De inkorporerade kommunerna – tur 12–22

Startpunkterna är lätta att nå. Kartan visar hur man når Hisingens 
olika delar med spårvagn, buss och båt.

Spårvagn linje 5, 6 och 10 går från Göteborgs centrum till 
centrala Hisingen och Biskopsgården. Stombussarna 16–19 
ger täta förbindelser till Norra Älvstranden, Tuve och Backa. 
Till Torslanda går de direkta busslinjerna 21, 25 och 240, till 
Kärra 40, 42 och 43, till Lillhagsområdet linje 52. Till de mer 
avlägsna områdena i Torslanda, Björlanda, Säve och Rödbo 
bör man konsultera tidtabellerna för linje 23, 26, 35, 36 och 
37. För sight seeing kring Volvo och ytterhamnarna kan man 
använda buss 27/32 från Eketrägatan alla dagar. Backa industri-
område (Importgatan) utforskas vardagar med linje 47. Över 
Älvsborgs bron går linje 20, 64 och 99. Älvsnabbens båtturer 
går tätt från Rosenlund till Lindholmen dagtid vardagar. Till 
Slottsberget och Eriksberg (och Lindholmen i lågtrafi k) gäller 
halv- eller heltimmes trafi k. Det fi nns också goda cykelvägar 
på Hisingen. Guiden På cykel i Lundby ger dig cykeltips för 
centrala Hisingen.

I alla stadsdelar fi nns välutrustade bibliotek, som hjälper till med 
böcker och material kring stadsdelarna i guiden. Biblioteken 
säljer också guiden »Upptäck Hisingen« liksom Medborgarkonto-
ret i Lundby, som ligger i samma hus som Hisingens bibliotek.

Hisingens bibliotek, Wieselgrensgatan 11, tel 031-366 71 00
Kyrkbyns bibliotek, Kyrkbytorget, tel 031-366 71 15
Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6 (Lindholmen), 
tel 031-367 26 26
Biskopsgårdens bibliotek, Vårväderstorget, tel 031-366 61 01
Backa bibliotek, Selma Lagerlöfs Torg, tel 031-366 90 10
Kärra bibliotek, Kärra Centrum, tel 031-366 94 60
Tuve bibliotek, Tuve Torg, tel 031-366 80 50
Trulsegårdens bibliotek, Emelie Lejmans Väg 4 (Skra Bro), 
tel 031-366 55 24
Torslanda bibliotek, Torslanda Torg, tel 031-366 50 60

Alla biblioteken hittar du via Göteborgs stads 
hemsida www.goteborg.se – Kultur och bibliotek
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Teckenförklaring till vandringskartor
5  Hänvisning till plats i texten

 Buss- eller spårvagnshållplats
 Utsiktspunkt

Hänvisning i texter

[4:6] Hänvisar till annan plats i guiden – i det här fallet till Tur 4, punkt 6.

Allmänna lästips

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – 
bevarandeprogram för Göteborgs stad 
Caldenby m. fl . Arkitekturguide över Göteborg
Lundby – från bondby till industristadsdel
Eriksson Hisingens historia
Wedel 63 skäl att besöka Hisingen
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Industristaden längs älven
Det gemensamma för området är att det ligger nära Göta 
älvs norra sida, Hisingens södra strand. Det har därför 
också god kontakt med Göteborgs centrala och histo-
riska delar på andra sidan älven.

Områdets karaktär är tät och blandad. Här fi nns 
levande hamn- och industriområden och bevarade kvarter 
med trähus och landshövdingehus från sent 1800-tal. I de 
stora varvsområdena har byggnader återanvänts och 
många nybyggen kompletterar. Den centrala delen är en 
modern kontorshusstad och ett stort utbildningscentrum. 
Området ger också en provkarta på bostadsbyggande 
från 1980-talet och framåt, genom postmodernismens 
och nymodernismens tydliga årsringar.

Historiens spår består av dockor, kranar och hallar 
som visar storleken och framgångarna för de tre stora 
varven – Götaverken, Lindholmen och Eriksberg. På 
Lindholmen har hela samhällets karaktär bevarats. 
Färjenäs ligger som en grönskande träförstad på platsen 
för en tidigare stadsbildning – Karl IX:s Göteborg. 

Utvecklingsfrågorna här handlar om att blanda upp de 
stora kontorsområdena med bostäder och att knyta det 
nya Älvstrandsområdet bättre till resten av Hisingen och 
till Göteborg söder om älven. 

Gamla industribyggnader i Lundbystrand och nya kontorshus 
i Lindholmsområdet – sedda från Ramberget (sidan 32).
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Vi presenterar området i fyra turer:
1 Ringön–Backaplan. Gamla hamn- och verkstadskvar-
ter med mycket att upptäcka. 
2 Brämaregården–Ramberget. Äldre och blandade 
stadsmiljöer samt det höga och intressanta berget.
3 Lundbystrand–Lindholmen. Gamla varvsområden 
med bevarade fabriker och trähus och modernt utbild-
nings- och utvecklingscentrum.
4 Sannegården–Eriksberg. Nya bostadskvarter med stor 
variation, älvpromenad och trähusförstaden vid Färjenäs.

Båtar, bilar, broar – Hisingens livsvillkor genom tiderna. Götaälvbron 
invigdes 1939. En ersättning planeras nu, 70 år senare (sidan 24).

Nya bostäder byggs i Eriksbergsområdet, 
intill dockan med bockkranen (sidan 44).
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Tur 1

Ringön och Backaplan

1 Götaälvbron

Från 1874 gick all vägtrafi k till Hisingen över den gamla Hisingsbron 
och Kvillebäcksvägen fram till Backa bro över Kvillebäcken, där 
väga r na grenade sig. Ett tätt linjenät med färjor klarade transporterna 
i övrigt. Efter utredningar om ny centralhamn och generalplaner 
för Lundby beslöt man att bygga en modern högbro med spårväg till 
Hisingen. Här demonstrerades ESABs [5:12] nya elsvetsteknik. 
Invigningen skedde i full snöstorm i november 1939.

2 Knutpunkt Hjalmar 

1940 kom spårvägen över Götaälvbron och den fi ck sin första änd-
station vid Hjalmar Brantingsplatsen. Här tog stora vägen mot Backa 
av och platsens folkliga namn Backaplan har visat sig mycket livs-
kraftigt. Under 1960- och 70-talet växte trafi ken liksom Backa plans-
området och trafi kbelastingen ökade. I mitten av 1990-talet satsades 
många miljoner av staten på förbättrad kollektivtrafi k och ombyggnad 
till en rymlig och trafi kseparerad buss- och spår  vägsknut, »Hjalmar«. 
Söder om hållplatsen fi nns minnesplatsen över katastrofen 1998 då 
63 unga människor dog i en diskoteksbrand. 

3 Backaplan

Backaplans industritraditioner började 1905 med Rosengrens Kassa-
skåpsfabrik 1905 och mekaniska verkstaden och gjuterifi rman Calvert 
& Co. Backaplansområdet av idag växte fram i ett »postindustriellt 
bakvatten«, med tomma f. d. industribyggnader och lucktomter men 
nära bostadsområden och staden i övrigt. I f. d. Rosengrens lokaler 
startade Turitz/EPA stadens första stormarknad BRA 1964, tätt följd 
av Domus. Dessa pionjärer bröt förbudet mot handel i industriområdet 
och inledde utvecklingen mot externa köpcentra. Backaplan har nu 
blivit ett av Sveriges största sådana. I en aktuell översiktsplan föreslås 
en mer blandad bebyggelse med inslag av bostäder och nya grön-
stråk. I Kvillebäckens nedre del har den oansenliga vattenväxten knöl-
nate sin enda växtplats i Sverige, förutom några bestånd I Mölndalsån.

4 Frihamnen

Under början av 1900-talet planerade staden för en stor centralhamn, 
delvis på öar i Göta älv. 1922 inviges den moderna Frihamnen med 
pirar, järnvägsspår och stora magasin i funktionalistisk utformning. 
Gatan från Hisingsbron med all trafi k till Hisingen fi ck då läggas om i 
en stor båge mellan höga staket mot det avspärrade Frihamnsområ-
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3 Backaplan lockar unga från kvarteren i närheten

2 Knutpunkt Hjalmar – ett miljöprojekt 3 Knölnate i Kvillebäcken
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det. Planerna på en centralhamn övergavs snart, och hamnen bygg-
des allt längre västerut längs älvens stränder. Södra Frihamns piren 
kallas Bananpiren, efter den bananimport som drevs av Banankom-
paniet. Traditionella lastmetoder användes länge för de ömtåliga 
bananlådorna. På 1990-talet övergick man till pallar och hanteringen 
fl yttades till Skandiahamnen. Frihamnen blev för en kort tid kryss-
ningsterminal. I väntan på framtidsplanerna används piren nu för 
konserter och streetrace i evenemangsstadens anda.

5 Ringögatan

Under 1880-talet muddrades Göta älv för större fartyg. Muddermas-
sorna användes bl. a. för att fylla ut Tingstadsvassen, där hamnar pla-
nerades. En kanal byggdes då i en båge för att man lätt skulle kunna 
lossa mudder. Genom kanalen skapades den s. k. Ringön. Här eta-
blerades industrier från 1890-talet, bl. a. Göteborgs stads varv som 
lever kvar i verkstäderna nära Götaälvbron. Från 1930-talet lades 
kanalen igen och det moderna industriområdet byggdes upp. Det 
fi ck behålla sitt gamla namn: Ringön.

6 Hamnbassängerna–Gotenius Varv

Vid hamnbassängerna längs Järnmalmsgatan fi nns rester av en klas-
sisk hamn, med fartygsskrov, varvsverksamhet och vattenglitter mel-
lan pålverken. Gotenius varv på Manufakturgatan är ett aktivt repara-
tionsvarv för bl. a. skärgårdsbåtar, bilfärjor och fi skebåtar från öarna. 
Bogser AB Sven var 1936 en av de första företagarna på Ringön, 
bland björkar och baracker. De hade tidigare mycket jobb med pråm-
frakt och bogseringar åt varven. En del av fl ottan fi nns kvar på platsen 
men uppdragen är i dag färre. Intill hamnbassängen ligger Claessons 
trätjära, en butik med traditionella material och metoder som åter bli-
vit högaktuella. På Ringön fi nns ännu livsrum för entusiaster som rus-
tar upp veteranbilar och båtar. 

Tur 2

Brämaregården och Ramberget
Hisingen industrialiserades utmed älven. Invid Kvillebäcken förlades 
också tidigt ett fl ertal företag, med tyngdpunkt på kemisk/teknisk 
industri. Området tvärs över älven från innerstaden hade länge varit 
attraktivt för industrin. Redan 1883 inkorporerades Tingstadsvass 
(nuvarande Ringöområdet ) med Göteborg som ett expansionsom-
råde. Men industrierna valde att lägga sig i det som ännu var Lundby 
landskommun. Industrialisten Alexander Keiller var tidigt ute i fastig-
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6 Egen båt 
vid Ringökajen

5 Vy mot 
stadens centrum 

från Hjalmar 
Brantingsgatan

6 Gotenius – 
ett aktivt varv



28 Brämaregården och Ramberget

hetsaffärer. Han lät dika ut en hamn och sålde vasslotter till hugade 
fabrikörer. Flera industrier byggdes här och en arbetarstadsdel med 
landshövdingehus växte upp – dagens Kvillestaden. 

1 Bron över Kvillebäcken

Intill Herkulesgatans bro över Kvillebäcken syns rester av Kvillebäcks-
hamnen. Rörstrands porslinsfabrik fl yttade hit från Stockholm 1898 
och vidare till Lidköping 1936. Dess gula tegelkomplex dominerade 
området. Efter en lång tid som industrihotell och med visioner om 
upplevelsepark hade förfallet gått så långt att den revs 2002. Nu 
byggs nya bostäder. Delvis bevarade Göteborgs Bult- och Nagel-
fabrik har anor från 1800-talet. Här låg barn- och ungdomsteatern, 
Backateatern till 2007. Man utnyttjade Bultfabrikens lokaler på ett 
sätt som påminde om 70-talets totalteater.

2 Kvilletorget

Det gamla salutorget Kvilletorget är stort, med torghandel och ett 
tempel för Frälsningsarmén i före detta biografen Gnistan. Torget 
pryds av en fontän av Carl Milles. Torget var centrum i den stadsdel 
som byggdes upp för arbetare i fabriker och varv i närheten under 
slutet av 1800-talet. Kring torget låg landshövdingehus med två sten-
våningar, två fulla trävåningar och en vindsvåning med kupor. Sådana 
höga trähus var inte tillåtna i Göteborg, där de ansågs alltför brand-
farliga, däremot i Lundby landskommun. Dessa hus blev »k-märkta« 
på 1970-talet, men vansköttes och brann ned ett efter ett. Nya fyra-
femvåningshus byggdes med sockelvåningar i sten och de övre 
våningarna klädda i plåtpanel som imiterar trä. De representerar det 
sena 1970-talets sökande efter alternativ till stora och likformiga kvar-
ter i tegel eller betong. Med de nya husen lanserades det idag vanliga 
namnet på området: Kvillestaden.

3 Vågmästareplatsen – 50-talscentrum

Vågmästareplatsen är en gatukorsning som berättar mycket om 
Hisingens historia. I 1880-talets rutnät av kvarter drogs större gator. 
Gustaf Dahlénsgatan blev utfart mot Tuve och Hisingsgatan huvud-
gata mot hamnen. När spårvägen byggdes ut i början av 1940-talet 
fi ck fl era Hisingsbussar sin ändstation här. 1957–58 revs fl era trähus 
och HSB byggde tolvvånings punkthus för att göra Hisingen mer 
storstadsmässigt. I förnyelsen ingick ett tidstypiskt centrumhus med 
mosaikfasader. Lundgrens konditori i huset har en bevarad 50-tals-
miljö. Spårvägen lades på viadukt 1959 och platsen blev allt mer tra-
fi kstörd. På 1990-talet satsade man på miljöinriktad stadsförnyelse i 
samarbete med fastighetsägare. Boulebanan på Vågmästareplatsen 
är ett steg i den riktningen.
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1 Grön sida av Kvillebäcken
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4 Gamla Tuvevägen 

Öster om Kvillebäcken går landsvägen mot Tuve i sin gamla sträck-
ning – Gamla Tuvevägen. Kring vägen växte det upp småindustrier 
sedan 1800-talets slut. Blandningen av småföretag och industrier 
lever vidare. Här fi nner man nu ett kvalitetscharkuteri, en resebyrå 
specialiserad på kulturresor till Orienten, Emmaus och Myrornas 
stora second-handbutiker samt ungdomshuset Teendream. Bland 
lunchrestaurangerna dominerar de indiska. Sedan 1980-talet har 
området förfallit och fastigheter rivits men det har också funnits 
drömmar om bostäder och en ny fi lmstad. En ny plan för området 
innebär nya bostadskvarter längs Kvillebäcken.

5 Långängens blandstad

Längs Hjalmar Brantingsgatan och Långängen är rutnätsstaden kvar 
med landshövdingehus med lokaler i bottenvåningarna. Ett par av de 
äldsta landshövdingehusen ligger kvar. I lokalerna har butiker och 
matställen fl yttat in. Detta visar de öppna bottenvåningarnas bety-
delse för en livlig och blandad stadsmiljö. På andra sidan Långängen 
möter en funktionalistisk 1940-talsplan med parallella lamellhus – 
också här är det gott om lokaler.

6 Hallegatan längs Ramberget

Hallegatan följer Rambergets brant och har fått sitt namn av berget 
med hällarna. Här klättrar små bostadshus från sekelskiftet uppför 
berget. En liten butiksbod har bevarats i hörnet av Brämaregatan. 
Längre bort ligger stora villor i trädgårdar. En av dem är den påkos-
tade disponentvillan för porslinsfabriken. Vid Brämaregatan ligger 
Brämaregårdens kyrka från 1920-talet, ritad av Sigfrid Ericsson, 
Masthuggskyrkans arkitekt. I kvarteren ligger också nyare hus, som 
äldreboende från 1980-talet, i en skala anpassad till området.

7 Hisingsgatan – Herkulesgatan

I kvarteren kring Hisingsgatan och Herkulesgatan fungerar blandsta-
den som bäst. Husen har olika ålder och rimliga hyror som lockar 
yngre hyresgäster. En rad lunchrestauranger betjänar arbetsplatser-
na runtom. Skolbyggnaden ligger kvar. På Herkulesgatan 28 ligger 
Matteuskyrkan, en träkyrka från 1928 med intressanta målningar av 
Joel Mila. Tidigare fanns även en biograf vid hörnet mot Jägaregatan. 

8 Från Solgårdar till studentbostäder

De gröna parallella huslängorna vid Jägaregatan byggdes av stadens 
stiftelse Solgårdarna. Dessa hus hade för 1930-talet rymliga tvårum-
mare avsedda för stora barnfamiljer. 2006 byggdes de om till stu-
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5 Ramberget med punkthus från 1950-talet sett från Långängen

3 Hatt-Nytt – på samma plats sedan 1950-talet

2 Kvilletorget med »nya landshövdingehus« och fi skbil
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dentbostäder för bl. a. högskolor på Lindholmen. Det blåa nybygget 
vid Madängsgatan innehåller också studentbostäder. 

9 Ättestupan 

Café Ättestupan har en vegetarisk inriktning och ett soligt läge med 
utsikt mot Rambergets brant, kallad Ättestupan. På 1990-talet fanns 
planer på en moské nedanför branten. Motståndarna använde argu-
ment om en påstådd nordisk kultplats. Namnet är dock sekelskiftes-
romantiskt och här har aldrig funnits någon ättestupa. Nu har Saudi-
arabiska staten skjutit till pengar och en moské lär bli byggd. Den 
gamla vägen alldeles under Ramberget leder förbi Lundbys gamla 
badhus, nu karatestudio. 

10 Rambergsskolan

Kring första världskriget byggdes en rad folkskolor i Göteborg av så 
hög kvalitet att de väckte uppmärksamhet i samtiden och i arkitektur-
historien. Dessa nationalromantiska skolor i tegel har också klarat 
hårt slitage under lång tid. Rambergsskolan byggdes 1917 för 1 100 
barn och ritades, liksom fl era andra av tidens skolor, av arkitekterna 
Arvid Bjerke och R O Swensson.

11 Ramberget

Ramberget är en av stadens mest spektakulära utsiktspunkter. Till 
toppen leder en serpentinväg och slingrande gångstigar. Berget 
donerades av Götaverkens grundare Keiller till Göteborgs stad – 
därav namnet Keillers park. Villkoren var att den skulle användas till 
rekreation. En vacker donationstext har huggits in i hällen vid parken 
kring Rambergsskolan. Intill fi nns en fontän av Carl Milles och Villa 
Parkudden, en verkmästarvilla med utsikt över Götaverkens varv. 
Strax intill, ovanför Ättestupan ligger en lättillgäng utsiktspunkt. 

Tur 3

Lundbystrand–Lindholmen
Götaverken, ännu i början av 1960-talet världens fjärde största varv, 
och Lindholmen lades ner kring 1970. Efter 1970-talets krisbearbet-
ning började nya verksamheter fl ytta in i fastighetsboomens sena 
1980-tal och området byggs nu ut av kommunägda Älvstranden 
Utveckling AB med företag i IT-branschen, utbildning och kultur. 
Lindholmen och Slottsberget är idag de enda bevarade bostads-
miljöerna i anslutning till de gamla varven, idyller mitt i storstaden.
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8 Solgårdarna - lyx för Brämaregårdens barnfamiljer på 1930-talet

10 Rambergsskolans gård

9 Verkstäder i 
Rambergets skugga
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1 Lindholmsallén

Lindholmsallén är Norra Älvstrandens entrégata. Den breda gatan 
anlades i början av 2000-talet i det ännu inte bebyggda området för 
att underlätta orienteringen och skapa en struktur för utbyggnaden 
på ett sätt som liknar 1800-talets stadsanläggande. Dess monumen-
talitet gav upphov till öknamn som Stalinallé. 28 pyloner i corténstål, 
av konstnärerna Sivert Lindblom och Ulrik Samuelsson, tecknar om 
man ser efter noga gatunamnet Lindholmsallén. Längs allén byggs 
bostäder på norra sidan och kontor på södra sidan.

2 Hasselblads/SVT

Längs kajen i gamla Lundbyhamnen ligger ett tidstypiskt svart hus 
med spetsigt uppglasat hörn mot väster. Det berättar en dramatisk 
historia om »branding« med hjälp av arkitektur i den digitala tidsål-
dern. Huset byggdes för kameratillverkaren Hasselblads 2003 och 
ritades av Krook & Tjäder. Här fanns en idé om »corporate image«, 
med den glasade kontorsdelen som linsen och den svarta lådan/
produktionsdelen som kamerahuset. I samma veva fi ck Hasselblads 
skära ner kraftigt eftersom de inte hängt med i den digitala fototekni-
ken. In fl yttade i stället Sveriges radio och TV som en del av en 
önskan att utveckla mediabranschen på Norra Älvstranden. Huset 
döptes då i folkmun till »Kanalhuset«.

3 Lundbystrand

Av tidigare Götaverken i Lundbyvass återstår nu bara Cityvarvets 
reparationsvarv. Glädjande nog syns det ända in i Stora Hamnkana-
len. Götaverken fl yttade under 1960-talet ut till nybyggda Arendals-
varvet. Namnet ändrades så småningom till det fl ottare Lundby-
Strand. Citadellet på Stjärngatan 10 byggdes om till kombikontor 
1989. Arkitekt var Arkitektlaget. 141:an var en hall som ett tag använ-
des för konstutställningar i strävan att locka besökare till det nyetab-
lerade området. Träverkstaden byggdes 1992 om till kontor med 
långtgående hyresgästanpassning av det lilla företaget Industriför-
nyelse. Den två fotbollsplaner stora LundbyStrandshallen fi ck ny 
användning som sporthall.

4 Lindholmen Science Park

»Triple helix« är ett begrepp för samverkan mellan tre parter: sam-
hälle, näringsliv och universitet. Tanken är att goda spiraler (helix) ska 
åstadkommas i teknikparken på Lindholmshamnens gamla område. 
Här fi nns 8 000 anställda i en rad stora företag och 3 000 studenter 
på Campus Lindholmen. Tre områden är prioriterade: mobil kommu-
nikation, intelligenta transporter och medieindustri, alla starkt IT-be-
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2 Frihamnen väntar på planer och Hasselbladsfabriken har blivit TV-hus
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roende. Centrum i anläggningen är Navet med kontor, konferens, bu-
tiker och restaurang. Byggnaden ritades av White arkitekter och stod 
klar 2003. Torget som bildas i vinkeln har inte fått den önskade stads-
mässigheten, eftersom det mesta här är stängt på kvällar och helger.

5 Pirarna

När Älvstranden Utveckling i slutet av 1990-talet fi ck Ericsson intres-
serade av att etablera sig i det mest attraktiva läget ute på Lindholms-
piren gjorde kommunen om planen som tidigare innehållit en funk-
tionsblandad bebyggelse. Här etablerades ett »IT-kluster« med 
företag som Ericsson, Semcon och Sigma. Företag inom samma 
område förväntas stimulera varandra. Samtidigt får man en enfunktio-
nell miljö. Ericssons tidstypiskt nymodernistiska byggnad ritades av 
Liljewall arkitekter, klar 2003, med en central täckt gata och fl yglar 
mot kajerna. På en smal pir intill ligger den lilla men monumentalt 
upplagda konferensbyggnaden Örnen, Cullberg arkitektkontor 1995, 
på en gång »himlastege« och fyrhus.

6 Chalmers

Chalmers etablerade sig i området 1994. När man tog över Sjöbe-
fälsskolan fl yttades den till Lindholmen och ett Campus Lindholmen 
byggdes ut i en kvartersliknande bebyggelse i rutnät. Husen ritades 
av White arkitekter. Efter viss tvekan om satsningarna på Campus 
Lindholmen kontra Campus Johanneberg planerar Chalmers nu för 
fortsatt utbyggnad. På Marcusplatsen (!) står en skulpturgrupp av 
Gert Marcus, di-edersekvensen (di-eder = tvåsiding).

7 Lindholmsvarvet

De gamla varvsbyggnaderna återanvändes för yrkesteknisk gymna-
sieskola kring 1990, mer än tio år efter varvets nedläggning 1976. Här 
byggdes en ny matsal och hit fl yttade 1991 Ester Mosessons livs-
medels- och restauranggymnasium med bageri och restaurang öpp-
na för allmänheten. En del av den stora plåtverkstaden i hus Santos 
byggdes 2007 om för Backateatern. Arkitekt för ombyggnaden var 
Kvarnström arkitektkontor. Till varvsområdet hör också den 1875 dra-
matiskt utsprängda dockan som nu rymmer en småbåtshamn.

8 Förmansgatan

Lindholmen var från början en ö. Här gavs arbetarna på varvet möjlig-
het att bygga bostäder, på Slottsberget i form av egnahem men längs 
Förmansgatan också som fl erbostadshus, »åttamannahus« för åtta 
familjer. Efter varvets nerläggning fanns inget stort ekonomiskt intres-
se i de nergångna husen och de boende fi ck i början av 1980-talet 
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6 »Marcusplatsen« - tomrum med skulpturer och utsikt

4 Entréhallen i Lindholmen Science Park

3 Cityvarvet med fl ytdockor i drift
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möjlighet att köpa husen. Upprustningar gjordes med delvis eget 
arbete och stöd från arkitekter på Chalmers.

9 Nybyggen

Den fi nt bevarade och upprustade trähusmiljön med staket och 
blommande gårdar har kompletterats på ett varsamt sätt med nya 
byggnader som följer kvartersmönstret men också har en egen 
karaktär. I östra delen av Lindholmsvägen och Arbetaregatan ligger 
små fyrfamiljshus med träpanel och franska fönster i stället för bal-
konger (White arkitekter 1994). Längre västerut ligger tre kvarter 
från 1996 där Hisingen arkitekter, som också arbetat med upprust-
ningar av de äldre husen, byggt i ett elementbyggsystem i trä. Norr 
om Lindholmsskolan (Arvid Bjerke 1913) ligger ett litet loftgångshus 
(arkitekt: qpg 2003).

10 Aftonstjärnan

Som ett Folkets hus för stadsdelens då 5 000 invånare byggdes 
Aftonstjärnan 1903 med drag av landshövdingehus och hörntorn 
över entrén. Med de boendes frivilliga krafter rustades huset upp 
1987–93 och har kommit att användas för bio, revy och möten.

11 Ekohuset

Som demonstrationsprojekt till en konferens 1997 byggdes detta 
ekohus av Bostadsbolaget. Arkitektoniskt är det en »kentaur« med en 
kropp som utifrån antikvariska krav är en reproduktion av ett lands-
hövdingehus längs gatan och ett modernistiskt huvud mot gården 
som innehåller solfångare. Återanvänt tegel och odlingslotter hör 
också till i detta projekt som inte fått någon lika spektakulär efterföljd.

12 Slottsberget

Ett medeltida slott låg på Lindholmen och sten från resterna av det 
användes till grunderna för Lindholmens bebyggelse. På Slottsber-
get, längst ut mot älven, ligger en småhusbebyggelse som ett fi ske-
läge som klättrar uppför berget. Husen här rustades upp på 1980-
talet med stora insatser av eget arbete från de boende.
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12 Slottsberget – grönt berg med hamnutsikter

10 I kulturhuset Aftonstjärnans kulisser

8 Bevarat tolvmannahus vid odlingar på »Åkern« 
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Tur 4

Sannegården–Eriksberg
Nedläggningen av varven på 1970-talet frigjorde stora markområden 
för annan användning. Det dröjde ett tiotal år innan planeringen för 
en ny stadsdel tog fart, med början längst ut från centrum. Norra Älv-
stranden, inte Södra Hisingsstranden, blev dess namn och utbygg-
naden drevs till en början av idéer om »den goda staden« som en 
blandstad med bostäder och arbetsplatser. Eriksbergs varv och 
Sannegårdens tidigare kolhamn blev de först bebyggda områdena. 
Långsiktiga satsningar gjordes på hög kvalitet i verksamheter och 
arkitektur, för att ge området en bra start.

1 Sannegårdshamnen

Sannegårdshamnen var en gren av älven runt Lindholmen och blev i 
början av 1900-talet Göteborgs kolhamn. Området planerades för 
bostäder redan i början av 1990-talet men stoppades då av fastig-
hetskrisen. Östra kajen byggdes med nymodernistiska bostadshus i 
början av 2000-talet. På västra sidan fortsätter utbyggnaden med 
både ett höghus och trevånings »stadsradhus« med muromgärdade 
gårdar, intill Sörhallsparken som är en fortsättning på Sörhallsber-
gets park. I Snickeriets sågtakstäckta verkstadsbyggnad byggdes 
fartygens inredningar. Här fi nns nu både kontor och vinkällare.

2 Lindholmens herrgård

Kring Lindholmens herrgård låg en stor jordbruksfastighet. Man-
gårdsbyggnaden är bevarad, ett tvåvånings trähus från mitten av 
1800-talet. I parken, mot Sannegårdshamnens inre del har byggts 
en skola för området, Herrgårdsskolan, och här planeras nu också 
för ett butikscentrum med vårdcentral och bostäder.

3 Hamnhuset – passivhus

Längst in på Västra Sannegårdskajen byggs Sveriges hittills största 
passivhus i ett kvarter med 115 lägenheter i två hus, färdigt 2008. 
Passivteknik innebär att huset saknar radiatorer. God isolering, hög 
lufttäthet, värmeväxlare på ventilationen, solfångare m. m. ska ge låg 
energianvändning. Med 2,5 % extra investering blir energianvänd-
ningen och därmed koldioxidutsläppen 75 % lägre än normen.

4 Sörhallen

Sörhallen, Sörhallstorget 10, är en stor tegelbyggnad, byggd som 
ångkvarn på 1880-talet och ombyggd till kontor 1986. Det var en av 
de första ombyggnaderna, ritad av Arkitektlaget som kom att bli ett 
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1 Bostäder vid Sannegårdshamnen med »waterfront« och båtplats
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slags »husarkitekter« för utbyggnaden. Beställare var Bengt Teng-
roth, vd för statliga Eriksbergs förvaltnings AB, som tagit över det 
nedlagda varvsområdet.

5 Pirarna och kajen

Pirarna som var en del av varvet och andra verksamheter på Eriks-
berg har bevarats. Pirhuset på Dockepiren byggdes 1956 som ser-
vicebyggnad för fl ytdockorna och byggdes 1990 om till lyxkrog med 
bästa vattenläge för att attrahera nya verksamheter till området. På 
Bogserpiren byggdes 1991 magasinsbyggnader för Röda Bolagets 
bogserbåtar, i ambitionen att blanda verksamheter och boende, 
också de med Arkitektlaget som arkitekter. Behovet av bogserhjälp 
har dock minskat kraftigt och både Röda Bolaget och Juvelkvarnen 
med sin inlastning på Kvarnpiren har försvunnit. Kajerna har fått en 
extra lägre nivå för att lättare komma ner i mindre båtar. Bostads-
husen längs kajen byggdes ut under 1990-talet. De vänder gavlarna 
och öppna gårdar mot vattnet och har en traditionell stadsarkitektur. 
Bottenvåningarna är högre för att ge plats för verksamheter och här 
fi nns gott om kaféer och konsultföretag. Villan, byggd 1916, innehöll 
varvets administration. Den stora träbyggnaden sågades 1990 i två 
delar, »sjösattes« och drogs i land igen 100 m längre västerut, för att 
ge bättre plats åt bostadshusen intill.

6 Blå hallen/Hotell 11

Den stora maskinhallen från 1961 byggdes 1992 om för hotell, konfe-
rens och kontor. Det enda som kunde bevaras var den kraftfulla stål-
stommen som målats i starka primärfärger, med inspiration från 1920-
talets holländska De Stijl. Arkitekt var White arkitekter. Hallens stora 
bredd har lett till en lösning med ett öppet schakt mitt i huset. Det 
runda fönstret i fasaden mot kajen påminner om avgasröret från de 
stora dieselmotorer som byggdes upp och provkördes här inne. 
Namnet Hotel 11 syftar både på traditionen att numrera hamnens alla 
hus och på huset vid älven (»älva«). Grannhuset, Eriksbergshallen, 
köptes som prefabricerad maskinhall från Tyskland 1922 och har 
använts för utställningsverksamhet.

7 Kvarnen

Juvelkvarnens produktion upphörde 2001 och de stora tegelbyggna-
derna från 1914 har 2008 byggts om för »loft living«. De höga vita be-
tongsilorna gick inte att återanvända men kommer att ersättas med 
liknande nya bostadshus med runda tornformer.
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8 Eriksbergstorget vid Maskinkajen

6 Hotell 11 på Eriksberg – från maskinverkstad till konferenscenter

5 F. d. Röda 
Bolagets 
bogserbåtshamn
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8 Maskinkajen

Väster om Hotell 11, vid Eriksbergstorget, ligger ett kvarter med en 
blandning av bostäder och kontor och butiker i bottenvåningen. Det 
ritades av Arkitekturkompaniet 1998. Kajhuset på Maskinkajen från 
2001 är en ovanlig hustyp med en inre ljusgård och balkonger runtom 
Det ritades av White arkitekter liksom Parkkvarteret med adress Styr-
farten 4–8, också från 2001. Här har nymodernismens vitputsade, 
skarpskurna block med stora fönster och cederträpanel slagit igenom.

9 Västra Eriksberg

Den stora dockan och bockkranen i Västra Eriksberg byggdes 1969 
för att producera halvmiljontons oljetankers. Bara några få år senare 
lades varvet ner. Så småningom togs ett beslut om att behålla dock-
an och kranen som industriminnen. Kranen har blivit till logotyp för 
Eriksberg. Från 2008 och 10 år framåt byggs Västra Eriksberg ut med 
2 000 lägenheter i fem delområden. Det blir den sista utbyggnaden i 
Norra Älvstrandens västra del.

10 Färjenäs

Vid Färjenäs låg en kortlivad föregångare till Göteborg, Karl IX:s Gö-
teborg, mellan 1604 och 1611. Danskarna brände ner bebyggelsen 
med dess kyrka (minnessten på Kvarnberget). Här gick från denna tid 
en kungsväg från Bohus fästning söderut via den enda färjan över 
älven. Kring färjeläget växte från mitten av 1800-talet upp en mängd 
industrier – snickeri, salt- och sodafabrik, varv – och till dem hörde en 
bostadsbebyggelse i trä, landshövdingehus närmast färjeläget och i 
övrigt villor på stora tomter. Området har naggats ordentligt i kanterna 
både av Eriksbergs utbyggnad och av Älvsborgsbron. Färjan lades 
ner 1967, när bron stod klar. Idag är området avsatt som parkområde i 
anslutning till Västra Eriksberg. Liksom Slottsberget är det en över-
raskande rest av ett annat, äldre Göteborg.

11 Älvsborgsbron

Den stora hängbron bildar en port till Göteborg, liksom föregånga-
ren Golden Gate till San Fransisco. Älvsborgsbron byggdes 1966 
för att förbinda de nya bostäderna i Frölunda med Volvo och andra 
växande arbetsplatser på västra Hisingen. Konstruktör var S O Asp-
lund. Bron har ett fritt spann på 418 m och en total längd av 933 m. 
Den fria seglingshöjden är 45 m. Brobanan är uppbyggd av fack-
verksbalkar i stål, som förstyvar mot vindlast. Banans halvmeter-
tjocka kablar hänger över pyloner i betong och är i ändarna förank-
rade i kassuner fyllda med sand.
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10 Två gator med förstadsträhus har bevarats i Färjenäs

5 Täta 90-talskvarter på Eriksberg – Norra Älvstranden från söder
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Välfärdsbygge längs spår och vägar 
Gemensamt för detta område är det moderna, plane  rade 
stadsbygget. Spårvägsutbyggnad, bostadspolitik, folk-
hemsambitioner och modern industriexpansion sätter sin 
prägel på området, liksom översiktliga planer.

Områdets karaktär är den öppna stadens, med stora 
gröna områden. Kvarteren består av lamellhus och stora 
egnahemsområden, många av dem byggda med själv-
byggeri. 1930- och 40-talets stad består av ett gatu- och 
kvartersmönster anpassat till terrängen och gamla 
vägdragningar. På 1950- och 60-talet framträder de 
tydligt avgränsade grannskapsenheterna kring välforma-
de torg. Många av områdena har rustats upp på olika 
sätt. Vid sidan av de välorganiserade bostadsområdena 
växer ett stort område längs älven med moderna oljeham-
nar, containerhamn, raffi naderier och Götaverkens och 
Volvos nya stora industriområden.

Historiens spår fi nns i de gamla by- och vägmönster 
som fi nns kvar kring Lundby. Hela området bär vittnes-
börd om det moderna välfärdsbyggets stad, inte som 
någon idealmodell, utan förverkligat utifrån platsens 
förutsättningar med gott om arbetsplatser och bostäder 
av olika slag.

Från Älvsborgsbron mot Shell Raffi naderi och Biskopsgården (sidan 68, 86).
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Utvecklingsfrågorna i området handlar mycket om 
hållbarhet och miljö. Industrins och trafi kens miljöpro-
blem har man arbetat med framgångsrikt, men mycket 
återstår. Segregationens negativa sidor har drabbat delar 
av Hisingen. Nu arbetar man framför allt med komplette-
ringsbebyggelse med de bostadstyper som saknas. 

Vi presenterar området i sju turer:
5 Lundby Centrum och Rambergsstaden. Centrala 
och livliga delar av Hisingen.
6 Kvillebäcken–Tolered. Luftiga kvarter i anslutning till 
Slätta Damm och Hisingsparken. 
7 Kyrkbyn–Bräcke. Lundby gamla bykärna fi nns kvar intill 
50-talsgrannskap och självbyggarkvarter från 30-talet.
8 Jättesten–Södra Biskopsgården. Nyskapande 
stadsplanering av 50-talets bästa märke med många 
experiment från 1980- och 90-tal.
9 Norra Biskopsgården–Länsmansgården. Från 
folkhem till mångkultur, från slitet till upprustat med 
ständigt pågående förnyelseprocess.
10 Volvo. Det stora industriområdet är en egen stad.
11 Ytterhamnarna. Skandinaviens transportcentrum 
med tung containertrafi k lika väl som vindkraftverk.

Kyrkbytorget – 
med bibliotek, forum 
och 50-talsskulptur 
(sidan 60).
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Tur 5

Lundby Centrum och Rambergsstaden

1 Wieselgrensplatsen – Lundby Centrum

Enligt 1959 års generalplan skulle Hisingen få ett stort centrum. Det 
ritades av arkitekterna Nygård och Hultberg. Det fi ck namnet Wiesel-
grensplatsen, där också spårvägen fi ck en ny vändslinga. Dagens 
Lundby centrum påminner om större svenska städers gågata och har 
en storstadsmix av butiker. Entrén till torget bär tydliga spår av det ur-
sprungliga stora EPA-varuhuset med restaurang. Huset har en karakte-
ristisk kopparklädsel i den övre våningen och klockspelet fungerar fort-
farande. Vid själva torget reser sig bostadslängor i åtta våningar med 
butiker i bottenvåningen och en våning som används för läkarmottag-
ningar och kontor. Ett sjukhus, också det kopparklätt med fält i 1970-
talsorange, ligger intill affärscentrumet. En ny magnet vid torget är låg-
prispionjären LL Livs som ligger kvar i ett souterrängläge – nu med 
namnet Willys. Vid torget planerades ett kulturhus, senast i samband 
med en tävling som vanns av arkitekt Carl Nyrén. Men i likhet med andra 
av hans intressanta Göteborgsprojekt genomfördes inte heller detta.

2 Bjurslättsskolan

Skolan är byggd 1949, arkitekt John Eliasson, och är en av den tidens 
stora folkskolor i tre våningar. I stället för kulturhuset på Wieselgrens-
platsen byggdes en del av skolan 1994 om till ett större bibliotek med 
samlingslokaler.

3 Flunsåsparken

Sockenvägen är ett gammalt namn på den väg som förband Lundby 
och Tuve kyrksocknar. Här ligger entrén till Flunsåsparken, som lig-
ger inpassad som i en gryta i terrängen med friluftsscen. Sommartid 
besöker mängder av folk olika friluftsaktiviteter – teater, sång- och 
musikevenemang. Det är Sveriges största folkpark med fritt inträde. 

4 Lundby gymnasium

Det första gymnasiet på Hisingen, vid Mötesplatsen, blev känt som 
»Röda gymnasiet«. Här låg redan från 1957 Försöksgymnasiet där en 
pedagogik av ämnesintegrering och självständigt kunskapssökande 
drevs av engagerade rektorer. Den stora skolan får en måttlig skala 
genom »kamlösningen« med korta fl yglar i två våningar kring en cen-
tral axel. Från entréhallen med en keramikrelief av Lisa Larsson nås 
de viktigaste rummen, som aulan i sin prismatiska tegelvolym. Mate-
rialen är hållbara – tegel, teak, koppar – och detaljeringen precis. 
Arkitekt var Bo Cederlöf och skolan byggdes 1955–56.
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1 F. d. EPA-varuhuset vid Wieselgrensplatsen
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5 Rambergsvallen och badet

Rambergsvallen är hemmaarena för Hisingens eget hemmalag, BK 
Häcken. Vallen byggdes 1935 som »statskommunalt reservarbete«. 
På 1970-talet tillkom Hisingens stora friskvårdscentrum, Lundbyba-
det. Det har byggts ut och moderniserats, senast 2004, och fått sol-
värme och energiåtervinning.

6 Lundbykolonin

Lundbykolonin grundades 1918 som en av de första koloniträdgår-
darna i Göteborgs arbetarstadsdelar. Under första världskriget gav 
de både rekreation och ett tillskott till matförsörjningen. Enligt de ur-
sprungliga reglerna skulle i stort sett bara grönsaker odlas. De änd-
rades sedan till hälften nyttoväxter, hälften prydnadsväxter. 1969, 
efter 50-årsjubileet, revs halva området för att ge plats för nya bollpla-
ner och parkering. Intresset för odling bedömdes då vara avtagande. 
Kolonisterna krävde dock ersättningstomter och ett nytt koloniområ-
de etablerades, Gunnesby i Säve.

7 Virvelvindsgatan

Hisingens stadsstruktur har varit oregelbunden på grund av utbygg-
nadshistorien. På Rambergets norra sida låg en relativt gles trähus-
bebyggelse. Med utbyggnaden av spårvägen och Lundby Centrum 
blev detta område mer attraktivt. Från 1956 till 1968 byggdes slutt-
ningen full med stora fl erbostadshus i 6–12 våningar. De större hu-
sen längs Virvelvindsgatan understryker storstadsmiljön, medan de 
fritt lagda punkthusen ger god utsikt.

8 Rambergsstadens funkis

Söder om Lundbykolonin ligger ett litet bostadsområde. Längst i sö-
der låg den s. k. Rödstaden. Det var enkla varvsarbetarbostäder i trä 
som nu är rivna. Dessa ersattes av bostadshotell för tillfälligt anställ-
da på Volvo, en hustyp som Bostadsbolaget byggde på olika håll 
med service åt de boende. Här startade en lokal kabel-TV med Kålle-
visionen och Leif Loket Olsson. Det lilla området intill, med parallella 
huslängor är ett av de första funktionalistiska områdena i Göteborg.

9 Dalgången – passivhus

Intill Ramberget, vid Dalgången, låg ett landshövdingehus med kring-
byggd gård. Det revs på 1990-talet medan vårdträdet står kvar. Här 
har byggts ett nytt kvarter med hus enligt passivhuskonceptet som i 
Göteborg utvecklats i radhusen i Lindås, Askim.
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10 Volvo Lundbyverken

Den första Volvobilen, »Jakob«, utvecklades av Gustaf Larsson och 
Assar Gabrielsson på SKF och började tillverkas 1927 i den ned-
lagda kullagerfabriken »Nordkulan« inom ESABs nuvarande område. 
Vid Gropegårdsgatan ligger Volvos första stora industriområde. Det 
har byggts ut i etapper sedan 1930-talet. 1940 drogs spårvägen fram 
till fabriksportarna i hörnet mellan Hjalmar Brantingsgatan och Gro-
pegårdsgatan. När Torslandaverken invigdes 1963 fl yttades person-
bilstillverkningen dit och Lundbyfabrikerna blev lastvagnsfabriker. 
Inom området ligger trähuset som tidigare var Kyrkbyskolan. Här 
fi nns Lundby hembygdsförening och Varvshistoriska föreningens 
samlingar.

11 Inlandsgatan–Gamla Rambergsvägen

Runt Inlandsgatans backe låg tidigare enkla egnahem och andra trä-
hus. Ett landshövdingehus ligger kvar som ett minne av de stora kvar-
ter som planerades i början av 1900-talet. Nedanför Rambergets fot 
går Gamla Rambergsvägen. Här ligger fortfarande några trähus och 
landshövdingehus kvar. De kantar gatan på ett sätt som var typiskt 
för Hisingens förstäder. 

12 ESAB-området

Herkulesgatans backe följer den gamla landsvägen mot Lundby kyrk-
by. Rakt fram ser vi ett industriområde. Här utvecklade Oscar Kjell-
berg svetselektroden och fi ck patent på den redan 1907. Denna upp-
fi nning kom att revolutionera arbetet på varven och lade grunden till 
Elektriska Svetsnings AktieBolaget, ESAB. Vid Herkulesgatan ligger 
också Lundby brandstation, i drift sedan 1935.

Tur 6

Kvillebäcken–Tolered

1 Gamla och nya Björlandavägen

De gamla landsvägarna går fortfarande genom Hisingens stads-
landskap, kantade av äldre egnahemsbebyggelse. Vid Gamla Björ-
landavägen låg en tågvirkesfabrik in på 1930-talet. På 1940-talet 
gjordes en stadsplan med den nya Björlandavägen som huvudgata. 
Gatans bredd beror på att man reserverade plats för en spårvägs-
linje mot Tolered. Under andra världskriget var det brist på byggma-
terial och fl era kvarter byggdes med tvåvånings trähus i rätvinkliga 
kvarter. I slutet av 1950-talet byggdes radhus med inslag av själv-
byggeri vid Maskrosgatan. 
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2 Hildedal – ny trädgårdsstad

I kvarteren norr om Björnsonsgatan syns tydligt var stadsgränsen 
mellan Tuve och Göteborg gick fram till 1967. Åkrar och rester av 
Hildedals trädgårdsmästeri låg kvar under en planeringsprocess 
som pågick i över 20 år. Här har man byggt låga hus kring små platser 
efter trädgårdsstadens ideal. Längst i norr ligger Länkarnas vita hus 
i den f. d. trädgårdsmästarbostaden.

3 Fyrklöversgatan 

Att råda bot på bostadsbristen i »Trång-Sverige« var en stor uppgift, 
inte minst för 1950-talets växande storstäder. Industrialisering var en 
given lösning och allmännyttiga Göteborgsbostäder, med energiske 
Inge Hjertén i spetsen, var drivande. Efter ett par små experiment-
byggen i Kortedala och Biskopsgården kom man igång med rationell 
serieproduktion, först Sommarvädersgatan i Biskopsgården och året 
efter Fyrklöversgatan 1958–61. Fyravåningshus ligger i en rad lamel-
ler med 466 likadana fyrarumslägenheter. Biskopsgårdens små bal-
konger ersattes här av ett ännu mindre »torkrum« med öppningsbara 
luckor intill badrummet. Argumentet var produktionstekniskt, men 
också att undersökningar visat att balkongerna mest användes för 
torkning och vädring av kläder. Det ansågs »tvivelaktigt om man i vårt 
klimat kan använda balkongerna mer än ett fåtal gånger per år för 
›uteliv‹«. Vid en genomgripande upprustning 2006 har lägenheterna 
fått balkonger eller uteplatser. Området har haft en starkt mångkultu-
rell prägel. Nu ägs området av Stena Fastigheter som har rustat upp 
husen, satt på rejäla balkonger och aktivt sökt svenska hyresgäster.

4 Ljungängsbacken

Det kuperade landskapet på Hisingen har lett till att stora gröna om-
råden med bergshöjder och utsikter har sparats mellan egnahems-
kvarteren, gröna kilar i stadslandskapet. Kring några av dem fi nns det 
plats för såväl bígårdar som duvslag. 

5 Blackevägen 35

På krönet av Blackevägen döljer sig en villa från 1954 på en liten berg-
knalle. Den ritades av Bruno Mathsson, mest känd som möbelarkitekt, 
enligt hans idéer om ljusa, sunda, effektiva moderna bostäder. Huset har 
glasväggar med direkt utgång till terrasser runt om och utskjutande tak 
för att begränsa solinstrålningen. Trots allt glas är det skyddat för insyn.

6 Bjurslätts häll

Under andra halvan av 1800-talet var Sven Adolf Hedlund chefredak-
tör för Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning. Här i Bjurslätt hade 
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han sitt sommarställe, som nu är rivet. Många kända personer kom på 
besök. Författarna Henrik Ibsen och Ellen Key fi ck sina namn inrista-
de i denna »gästbok«, liksom kvinnosakskämpen Fredrika Bremer 
och upptäcktsresanden Andrée på väg mot nordpolen. Hedlunds 
eget namn står inhugget på berget till vänster om Hällskriftsgatans 
slut. Här ligger också Källdalen, med olika slags träd, planterade av 
den trädgårdsintresserade Hedlund.

7 Stockholms- och Malmöhusen 

På Arvid Lindmansgatan 8–14 ligger tre till synes ganska vanliga bo-
stadshus från 1951 som berättar om en stridsfråga i bostadsbyggan-
det. Sverige var i stort behov av nya bostäder. Med statliga lån följde 
krav på ekonomiskt byggande. Undersökningar ansågs visa att de 
tjockare hus som var standard i Stockholm och än mer i Malmö gav 
billig extra yta. Göteborg höll envist fast vid smalhusens högre bo-
stadskvalitet. Nr 8–14 byggdes för att få ett jämförelsematerial. Göte-
borgshuset (nr 14) är 9 m djupt och har ljusa badrum och klädkam-
mare. Malmöhuset (nr 8–10) är i gult tegel och har brantare tak. 
Husdjupet 12 m ger tre lägenheter per trapphusplan. Så småningom 
tvingades Göteborg överge smalhusen.

8 Bjurslätts torg

Kring Bjurslätts Torg ligger en grannskapsenhet av tidig 50-talsmodell, 
med trevåningshus som ramar in en stor gräsyta. Torget är format efter 
samma mall som Bostadsbolagets första grannskapsenhet, Torpa, 
med portiker in till torget. Här fi nns också ett av stadens tidigaste »hög-
hus« som skulle markera det moderna områdets centrum. 

9 S. A. Hedlunds Park och Slätta Damm

I anslutning till sin gård Bjurslätt lät S. A. Hedlund anlägga en park 
1928, för såväl familjen som bygdens folk. En uppdämd bäck blev till 
Slätta Damm, som i början var en populär badsjö för ungdomarna. Det 
fi nns märkta stigar mot södra och norra toppen med utsiktspunkter. 
Den norra toppen ligger intill Burshällsberget som har en forn borg 
med stor stenmur. På södra delen av berget i öster fi nns rester av ett 
gravröse från stenåldern. I kvarteret närmast Slätta Damm ligger BK 
Häckens klubbhus, byggt 1960. Den »häck« som laget är uppkallat 
efter fanns vid deras första plan i Brämaregården.

10 Toleredskyrkan

Granne med Toleredsskolan ligger Toleredskyrkan med sitt karak-
teristiska fristående torn, ritad av Torsten Hansson 1960. Kyrkan är 
en enkel och klassisk hallbyggnad. Entrén är genom klockstapeln i 
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likhet med äldre tiders stiglucka i kyrkomuren. Kyrkan innehåller 
också församlingslokaler.

11 Toleredsgatan – bio och självbyggen 

Vid Toleredsgatans korsning med Björlandavägen ligger ett butiks-
centrum med karaktär och anor från tidigt 1940-tal. Efter några år 
kompletterades centrumet med Mohlins konditori, som fortfarande 
fi nns kvar. Göteborgs hittills sista kvartersbio byggdes 1959, med 
namnet Vingen. Lokalen är intakt och rymmer för tillfället en blomster-
affär. Kvarteren runt omkring präglas av självbyggda egnahem och 
radhus från 1940-talet i blandade typer.

12 Landamäret

Gamla Björlandavägen fortsätter mot norr genom blandade egna-
hemskvarter. I närheten gick stadsgränsen mot Björlanda fram till 
1967. Ända sedan medeltiden var samma gräns riksgräns mot Norge, 
»landamäret«. Detta historiska faktum gör att de backiga gatorna här 
bär fornnordiska och medeltida namn, som Sankt Olofsgatan, Lan-
damäresgatan, Vikvärjegatan och Miklagårdsgatan.

Tur 7

Kyrkbyn–Bräcke

1 Lundby gamla by och kyrka 

Lundby är ett urgammalt bysamhälle kring en lund. Dagens kända 
namn på gårdar på Hisingen som Biskopsgården, Sannegården, 
Åbogården, Länsmansgården och Stillestorp hör till Lundby by. Vid 
gångvägen bortanför kyrkan på vänster sida ligger den kringbyggda 
Putsegården från 1700-talet, och härifrån kan man följa den bevarade 
bygatan söderut. Längs Gamla Lundbygatan låg gårdar med åkrar, 
och kalvhagar. Utanför låg slåtterängarna och djurens betesmarker – 
ända bort till dagens Biskopsgården. Lundby gamla kyrka är från slu-
tet av 1300-talet. Byn brändes av danskarna men kyrkan av sten kla-
rade sig. På 1600-talet blev Lundby moderkyrka med Tuve som 
annex. Prästen gick mellan kyrkorna på »Prästvägen«. På kyrkogår-
den fi nns gravar med smidesstaket med herrskapsnamn som Stål-
handske och Eketrä. De levde gott under den stora sillperioden på 
1700-talet. Här fi nns också helt nya gravar – Lundby har en minnesrik 
kyrkogård mitt i stadsdelen. På andra sidan Åbogårdsgatan ligger ett 
samlat område med »krigshus« från 1940-talet. Bristen på byggmate-
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rial under krigsåren ledde bl. a. till att man byggde tvåvåningshus i trä 
i stället för planerade landshövdingehus.

2 Kyrkbytorget

Kyrkbytorget är ett typiskt 50-talstorg, med bevarat mönster i stensätt-
ningen. Västra huset är tidstypiskt i rött tegel med grå band som delar 
in fasaden i rutor samt franska balkonger. Trots nedläggningar fi nns 
det ännu gott om butiker i bottenvåningarna. Det lilla biblioteket fi nns 
kvar, liksom samlingslokalen Forum. Tidigare fanns en av stadens för-
ortsbiografer, Roxy, i den nuvarande verkstadslokalen. 

3 Kyrkbyn – med ekohus

Kring torget ligger 1950-talsområdet Kyrkbyn med trevåningshus och 
tidstypiska punkthus kring stora gröna ängar. Många av gatunamnen 
i Kyrkbyn har tydliga kopplingar till Lundby by. Under 1990-talet har 
fastigheterna renoverats med stor hänsyn till miljön. Ett av återvin-
ningshusen är byggt av tegel från en riven skorsten till panncentralen. 
Inägogatan 23 är ombyggt med urinseparerande toaletter, torviso-
lering, sedumtak m. m. 

4 Gamla Lundbygatan

Längs den gamla bygatan ligger fl era gårdar kvar efter skiftena av 
byn, t.ex Skomakargården på höger sida. Mellan de gamla gårdarna 
byggde hantverkare egnahem kring sekelskiftet, som Johanneberg, 
svenskamerikanens Elim eller den tornkrönta villan Dalhem. Längst 
ner i byn ligger den bevarade Letsegården. Letse betyder »ledet« 
eller grinden, och en av de gamla grindstolparna står kvar. Byn har 
kompletterats med nya egnahem på 1980-talet.

5 Lundbytunneln och miljön

Gamla Lundbygatan mynnar i Stålhandskegatan. Den var tidigare en 
gata med tung tankbilstrafi k ut mot oljehamnarna, som gjorde hela 
området till en trafi kslum. 1997 öppnades Lundbytunneln, och Lund-
by knöts åter samman med gator i ett kvarterssystem. Vid hörnet av 
Åbogårdsgatan har en arkitekttävling genomförts som syftar till ny-
byggen med ambitiös miljöanpassning.

6 Lundby nya kyrka 

Medeltidskyrkan blev med en växande befolkning för trång och 1886 
byggdes en större, nygotisk kyrka i rött tegel. Kring den ligger också 
en större begravningsplats. Den nya kyrkan brann ner 1993 och er-
sattes på samma plats av Lundby nya kyrka, färdig 1995. Också den 
är i rött tegel och med traditionella former. Inspirationen är närmast 
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italiensk medeltid och kyrkan har både fristående klocktorn, förgård/
kyrkbacke och en basilikaform där sidoskeppen innehåller försam-
lingslokaler. Arkitekter var SWECO FFNS. På kyrkogården fi nns 
många gravar med kända namn från varvsindustrierna vid älvstran-
den. Utanför kyrkogården åt söder på branten står fyra bautastenar 
från järnåldern. De stod tidigare vid Sannegården men fl yttades 1874 
hit för att grusåsen skulle kunna exploateras. 

7 Krokängsparken

Krokängsparken är en park med hundraåriga ekar. I början av 1900-
talet hade den framväxande arbetarrörelsen svårt att hitta platser där 
politiska möten kunde hållas. De använde parken. För att få in pengar 
ordnade den socialdemokratiska arbetarkommunen en nöjespark 
med dansbana, karusell, kasperteater m. m. Om söndagsmorgnarna 
anordnade fackföreningar och andra närstående organisationer mor-
gonturer till Krokäng. Man samlades vid färjeläget på Hisingen och 
tågade bakom musikkår och fanor till festplatsen. Dansbanor och 
stånd såldes i början av 1930-talet då Lisebergs nöjespark kommit 
igång på allvar. Ett program har upprättats för att rusta upp parken.

8 Bräckeskolan

I Pölseboområdet ligger Bräckeskolan, en stor skola som är ett fi nt 
exempel på 1940-talsarkitektur. Den är ritad av G Ålander och om-
nämnd i bevaringsprogrammet. Nära Oslogatan fi nns en kolerakyrko-
gård från 1830-talet då epidemin tog många liv. Den breda cykelvä-
gen förbi kyrkogården följer banvallen för den nedlagda spårvägen till 
Bräcke, som gick här mellan 1951 och 1968. Då ändrade Älvsborgs-
bron helt trafi kmönstret i området.

9 Bräcke självbyggen

Bräcke är ett av de första och största självbyggda egnahemsområ-
dena i Göteborg. På 1930-talet fi ck arbetare och lägre tjänstemän 
genom stadens egnahemsbyrå möjlighet att disponera tomter, få till-
gång till standardritningar, billiga lån och billigt virke. När de själva 
byggde husen räknades det egna arbetet som insats, och ingen kon-
tantinsats behövdes. Hisingen är ett av stadens största självbyggeri-
distrikt. De små – nu oftast om- och tillbyggda – stugorna längs 
Dysiksgatan hör till de tidigaste typerna. Gatunätet består av smala, 
parallella gator med snörräta rader av hus – ett av de mest utpräglat 
funktionalistiska områdena i Göteborg.
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10 Vårvindsgatan

Kring Vårvindsgatan och Södra Sälöfjordsgatan ligger ett egnahems-
område med blandade hustyper. Hit fl yttades många hus när oljeraf-
fi naderierna och oljehamnarna skulle byggas i Skarvik bortom Färje-
näs. På ängen vid spårvägen till höger ligger Wartas hemma plan och 
klubbhus. Från Rydholmsgatan har man bra utsikt över Hisingen. 

11 Bräcke diakoni och duvslagsberg 

1923 startades Göteborgs Diakonissanstalt av enskilda i Svenska 
kyrkan, för att hjälpa människor i nöd. Man började utbilda diakonis-
sor, kvinnor med en sjuksköterskeutbildning. Sedan 1927 har verk-
samheten haft sin utgångspunkt i diakonissanstalten Bräcke på 
Hisingen. Jämsides med utbildningen har alltid bedrivits vård. Mest 
kända under tidigare år är kanske Bräcke Västergård med äldrebo-
ende sedan 1957, samt Bräcke Östergård som varit banbrytare inom 
boende, skola och habilitering sedan 1958. Här fi nns också landets 
första Hospiceavdelning sedan 1982. På berget bakom ligger ett 
område med duvslag och vid utsikt. På berget fi nns också s. k. skärv-
stenshögar. De är minnen av en stor bronsåldersboplats, en plats för 
bronsgjutning eller en kultplats.

Tur 8

Jättesten och Södra Biskopsgården 

1 Lundby Egnahem

På Hisingen fanns det gott om plats för att bygga egnahem och 
andra mindre bostadshus. Varvsarbetare och hantverkare byggde 
redan kring 1900. När Volvo etablerades blev Lundby Egnahem att-
raktivt för Volvoanställda. Bussarna började också gå från Göte-
borgs centrum till Lundby och gjorde området mer tillgängligt. Kring 
Putsegårds- och Marstrandsgatorna fi nns en del äldre hus kvar lik-
som områdets förstadskaraktär.

2 Kubhusen 

Kring Prosten Ahlbergs Gata ligger 127 friliggande hus och radhus, 
med identisk, kvadratisk planform. De byggdes av Göteborgs egna-
hemsbyrå och kallades kubhus efter sin form. Prosten Ahlberg lycka-
des få kyrkostämman att bevara Lundby medeltidskyrka när den nya 
kyrkan byggdes på 1880-talet.
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3 Jättestensområdet 

Området kring Baltzers- och Jättestensgatan byggdes ut i mitten av 
1950-talet av Stiftelsen Samhällsbyggen. Husen byggdes efter 
»Avestametoden« med centralt placerade byggkranar. De fi ck eternit-
beklädnad 1960 efter problem med putsen. Området har stått sig väl 
och fi ck åter putsfasader efter tilläggsisolering på 2000-talet. Åter-
vinningsstationer och kvarterskomposter byggdes in i gröna »miljö-
kullar«, som uppmärksammar kretsloppstänkandet. Ett litet centrum 
med samlingslokal och butikslänga i tegel hör till området. Här låg 
Göteborgs första planerade ungdomsgård. 

4 Självbyggen Korsklevegatan

Kring Korsklevegatan och Hakefjordsgatan ligger ett område med 
självbyggen från sent 1940-tal. Här blandas friliggande hus med rad-
hus. Kuperade naturpartier har sparats och ger en omväxlande miljö 
trots de likformiga husen – som i detta område inte har förändrats så 
genomgripande.

5 Jättestensskolan 

Brolid och Wallinder var i början av 1950-talet ett ungt arkitektkontor 
som gärna experimenterade med ovanliga lösningar, både i skolor 
och bostäder. Jättestensskolans smala S-formade klassrumslänga 
saknar korridorer. Den liknar mest ett bostadshus med två klassrum 
kring varje trapphus i tre våningar. Klassrummen får ljus från två håll 
och söderfönstren är mindre för att inte ge för mycket solvärme. 
Slöjdsalar och kök ligger i en egen fl ygel som avslutas med matsa-
lens runda volym. Skolan stod färdig 1955.

6 Kv Klostermuren – brukarplanering 

På Kölnåsgatan ligger ett litet kedjehusområde som var ett långtgå-
ende experiment i brukarplanering, helt i 1970-talets anda. Initiativet 
kom från Johannes Olivegren som var professor i bostadsplanering 
på Chalmers. De blivande boende, 12 hushåll, fi ck planera sina egna 
hus med utgångspunkt i ett antal givna byggbitar. Grundenheten var 
en tvåvåningsvolym som sedan kunde byggas till. Husen som var fär-
diga 1977 fi ck sadeltak och målades i kraftiga färger. Experimentet 
analyserades av Olivegren i en avhandling, Brukarplanering.

Södra Biskopsgården planerades i början av 1950-talet. Stadspla-
nechefen Tage William-Olsson (W-O) lät gatorna följa terrängens 
kurvor och skiftningar för att ta hänsyn till det västsvenska, kuperade 
landskapets former och ljus. Samtidigt hade W-O en stark tro på 
ratio nellt byggande. Biskopsgården blev uppmärksammat som ett 
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stort bostadsområde med höga ambitioner. I bostadsutställningen 
Boplats 58 visades lägenheter och inredning i fl era färdigbyggda hus 
kring Vårväderstorget. Södra Biskopsgården har gått genom många 
förändringar. 1986 togs AB Göteborgshems hus över av Skanska. 
1993 drog man igång den långsiktiga Bo-Bra-processen i Biskops-
gården i samarbete mellan bostadsföretagen och kommunen. 2007 
genomfördes ett samråd där medborgargrupper föreslog komplett-
eringar med nya bostadsformer.

7 Sommar- och Höstvädersgatan

AB Göteborgsbostäder var en byggherre som hade som mål att byg-
ga billiga familjelägenheter i en tid av bostadsbrist. Direktören Inge 
Hjertén utvecklade ett elementbyggnadssystem och rationella plan-
lösningar. I såväl punkthusen som trevåningslängorna fi nns det i prin-
cip enbart identiska fyrarumslägenheter på c:a 90 m². Han ansåg 
inte balkonger vara så viktiga i det blåsiga Göteborg, utan man fi ck 
nöja sig med vädringsbalkonger. Husen kläddes med eternit mot det 
tuffa klimatet. Detta material sprack och åldrades, vilket bidrog till att 
Biskopsgården tidigt uppfattades som slitet. AB Göteborgshem bör-
jade redan 1979 rusta upp trevåningshusen med nya skivmaterial. 
Det blev också möjligt att förändra de små fyrarummarna till stora 
tvårummare. På 1990-talet hade husen tagits över av Skanska. De 
första idéerna om total »turn-around« övergavs och punkthusen rus-
tades upp varsamt med syftet att folk skulle ha råd och vilja bo kvar. 
På berget öster om Sommarvädersgatan ligger fl era stensättningar 
från brons- och/eller järnåldern och en ganska skadad hällkista från 
yngre stenålder. Gravarna är skyltade.

8 Vårväderstorget

Torget går i terrasser ner mot söder från den upplyfta spårvägen. Bu-
tikshusen ritades av Helge Zimdal 1959. Vid en upprustning 1990 
invigdes ett nytt Folkets Hus med stort bibliotek i f. d. EPAs varuhus. 
Huset smyckades med »romerska bågar«och kolonner i postmoder-
nistisk stil av ABAKO. Längst i söder ligger Biskopsgårdens kyrka 
från 1961 som en fri skulptur i vit betong och spetsiga vinklar i kon-
trast mot bostadshusens rätvinklighet. Tornet kröns av en kyrktupp 
och altarväggen har ett högt fönster i färgat glas. Kyrkans arkitekt, 
Johannes Olivegren, har ritat fem kyrkor i Göteborg och många fl er 
på andra håll i landet. 

9 W-O på Blidvädersgatan

Söder om Vårväderstorget ligger åttavånings skivhus runt en stor gård. 
De är utpräglade betongelementbyggen, av en typ som blev allmän 
först ett tiotal år senare. Även här låg stadsplanechefen William-Ols-
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son bakom. Han trodde på industrialisering av byggandet och samar-
betade i detta projekt med Folke Blomqvist på Stiftelsen Samhällsbyg-
gen. Ett av husen är dagcentral för äldre och har fått 1980-talsfasad.

10 K-märkt Blidvädersgatan

Blidvädersgatans båge följer naturens linjer och bär tydlig prägel av 
W-O:s stadsplanekonst. Längs gatan ligger sex likadana gårdar, ri-
tade av arkitekt Helge Zimdahl. De kantas av trevåningshus med put-
sade fasader, grafi sk utsmyckning och balkonger med smidesräcken. 
Mellan gårdarna ligger fyravånings punkthus som avgränsning. I des-
sa hus fi nns stora lägenheter med öppen spis i vardagsrummet. Hu-
sen och gårdarna har rustats upp varsamt de senaste åren. Kvarteret 
ingår i bevaringsprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

11 Vårvädersgatan

På en knalle med hamnutsikt ligger 11 punkthus med mindre lägen-
heter, vridna i förhållande till varandra för att få så bra solinstrålning 
som möjligt. Husen var ursprungligen gråputsade, tilläggsisolerades 
i slutet på 1970-talet och renoverades med större och inglasade bal-
konger med ny färgsättning 2007. Mitt emot ligger tvåvåningshus 
byggda 2007. Det är det första kompletteringsbygget med lägre hus 
som är resultat av ett pågående förnyelseprogram. 

12 Radhus Erik Väderhatts Gata

Ett av de första försöken med hyresradhus med välstuderade lägen-
heter utvecklades av Bostadsbolaget i Järnbrott med Lars Ågren 
som arkitekt. Området i Biskopsgården är större med fl era lägen-
hetsstorlekar. På 1960-talet visade det sig svårt att fi nansiera radhus 
som hyreshus. Därefter fortsatte Egnahemsbolaget på den inslagna 
vägen och utvecklade tillsammans med GAKO arkitektkontor radhus 
i egnahemsform.

13 Ryaskolan

Denna stora skola ligger i en stark sydsluttning och är ritad av Jan 
Wallinder. Skolgården är uppdelad i rum på olika nivåer. Det har lett 
till souterränglösningar men även stora glaspartier som tar till vara 
den vida utsikten över hamninloppet och skärgården. Även från gatan 
utanför skolan är utsikten god mot raffi naderier och hamnar.

14 Väderlekstorget 

Vid Väderlekstorget ligger ett område med bågformade hus, kvarte-
ret Mistralen. Bågformen kan ses som en rest av Tage William-Ols-
sons planer. Husen följer terrängkurvorna medan mindre nivåskillna-
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der tas upp i sockelvåningen som innehåller gemensamma lokaler. 
»Bananerna« bildar gårdar där från början glasade trapphus lyste 
som lyktor, något som förstördes vid en klumpig inplåtning på 1980-
talet. Pelare i stället för bärande väggar skulle möjliggöra fl yttning av 
väggar för att möta behov av allt större lägenheter. Även de monte-
ringsfärdiga trapphusen som ligger helt utanför huskroppen var fl ytt-
bara. Väggarnas eternitskivor var en »regnkappa« för Göteborgskli-
matet. Mistralen ritades av Erik och Tore Ahlsén 1954–57.

15 Naturstigen mot Väderutsikten

I skogsområdet väster om Biskopsgården fi nns promenadstigar och 
skyltade naturstigar. Genom området gick riksgränsen mot Norge i 
400 år och här fi nns även en fornborg. Planer fi nns på att koppla ihop 
Hisingsparken från Tuve via Svarte Mosse fram till Väderutsikten. Det 
är ett berg som uppförs av schaktmassor från tunnelbyggen. Här pla-
neras kälkbacke och en utsiktspunkt.

Tur 9

Norra Biskopsgården–Länsmansgården
Norra Biskopsgården ligger högt och blåsigt, och i planeringen efter-
strävade man skyddade gårdar. Ursprungligen hade man planerat en 
stor radhusstad norr om Svarte Mosse, men buller från Säve fl ygfl ot-
tilj begränsade planområdet. I stället fi ck landshövdingehusens 
Kungsladugård stå modell, vilket märks såväl på Klarvädersgatan 
som på God- och Dimvädersgatan. Norra Biskopsgården fi ck på 
1970-talet en stor turkisk befolkningsgrupp som kom för arbete på 
Volvo. En annan stor grupp var portugiser med stenhuggarbakgrund. 
Länsmansgården byggdes ut i en tid av markbrist 1963–66 och spår-
vägslinjen förlängdes. Här fi nns det tidiga miljonprogrammets gula 
trevåningsgårdar lika väl som rader av åttavånings skivhus. Såväl 
Norra Biskopsgården som Länsmansgården förnyades från 1985 till 
2000. Det är en intressant provkarta på olika slag av upprustning och 
nybyggnad. 

1 HSB Önskevädersgatan

HSB-området i Biskopsgården är en blandning av traditionella trevå-
ningshus och åttavånings skivhus. Husen ligger kring lummiga går-
dar i väl inbodd HSB-miljö. Trevåningshusen stöter på några håll 
samman med skivhusen på ett trubbigt sätt. Detta kan illustrera kam-
pen mellan förespråkarna för smalhusens kvaliteter i Göteborg och 
de kostnadseffektiva tjockhusföreträdarna i Stockholm.



14 »Bananhusen« vid Väderlekstorget följer naturens linjer



74 Norra Biskopsgården och Länsmansgården

2 Friskväderstorget 

Norra Biskopsgårdens torg ligger centralt vid spårvägshållplatsen. 
Det stora bostadshuset ritades av Erik och Tore Ahlsén 1958 i det 
sena 1950-talets växande skala, dock fortfarande med butiker i bot-
tenvåningen. Suterrängvåningarna mot vägen har betongreliefer. De 
var planerade för föreningslokaler och mot torgsidan fanns en nu 
igenlagd amfi teater, ett tecken på ambitionerna att skapa ett litet kul-
turcentrum i varje stadsdel. Det korta höghuset byggdes om till dag-
central och servicelägenheter med postmodernistisk design. Det 
långa huset byggdes om senare och bevarade ursprunglig karaktär.

3 Klarvädersgatan och Solvädersbyn

Arkitekt Rune Falk på White ligger bakom området Sol- och Klarvä-
dersgatan. Från början omslöt slingrande, eternitklädda längor fem 
gårdar. Husen var i 2–3 våningar med sockel – enligt arkitekten direkt 
inspirerade av landshövding ehusen. Gårdarna var bilfria med parke-
ringsplatser på utsidan – ett nytänkande, som prövats i det kända bo-
stadsområdet Baronbackarna i Örebro. Klarvädersgatan byggdes om 
på 1980-talet i en process som engagerade de boende. Man fi ck nya 
balkonger, smålägenheter och en upprustad gård med en stor vägg-
målning av Bengt Nordenborg. Efter en lång tvekan revs Solvädersga-
tan i början av 1990-talet. Man planerade därefter en ambitiös radhus-
bebyggelse och hisshus för äldreboende. Det blev dock för dyrt och 
1995 beslöt man att återanvända träbarackerna från OS i Lillehammer 
som just använts i Friidrotts-VM. Trälängorna anpassades till helårs-
bruk och fi ck namnet Solvädersbyn, med namn som Kulstötaregången 
som minne av VM. Från parkeringen vid Klarvädersgatans slut ges en 
vid utsikt över Hisingen och över till Masthugget. Området söder om 
Klarvädersgatan mot Önskevädersgatans hållplats planläggs nu för 
nya bostäder efter förslag från medborgargrupper.

4 Biskopsgårdens vattentorn

Tornet är Hisingens enda större vattentorn och syns vida omkring. 
Tornet ritades av Nils Einar Eriksson 1957 och är fortfarande i drift. 
Planer på nya bostäder med vid utsikt har funnits men inte förverkli-
gats. Tornet har nyligen fått en ansiktslyftning med blanka metallplat-
tor och ny färgsättning.

5 Svarte Mosse

Svarte Mosse är en liten sjö med rikt fågelliv, ett populärt friluftsom-
råde med skog och hällmarker. Genom området går cykelvägen Sju-
milastigen som ger stadsdelen cykelavstånd till Volvo Torslanda. I 
området fi nns också uteklassrum för skolungdomar. Här fi nns bas-
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ketplan, gräsmattor och Sjumilagårdens café. Svarte Mosse-
området är kopplat till Hisingsparken genom gångvägnät norrut. 

6 Blocken – Bostadsbolaget

Området kring God- och Dimvädersgatan kallas normalt »Blocken« 
efter de åtta slutna kvarteren som planerats med landshövdingehus-
kvarter som förebild. För att få variation har kvarteren växelvis ritats av 
tre olika arkitektkontor, Lars Ågren, Nygård/Hultberg och Nils Einar 
Eriksson. I Erikssons kvarter har lägenheterna en glasvägg mellan 
kök och vardagsrum som gör dem mycket ljusa. Gårdarna har rustats 
upp efterhand liksom uteplatserna i bottenvåningarna.

7 Sjumilaskolan

Den smala tomten ledde till att skolan byggdes som låga hus kring en 
»skolgata«, något som också var tänkt att minska karaktären av insti-
tution. Sjumilaskolan ritades av Erik och Tore Ahlsén 1963.

8 Väderilsgatan 

Väderilsgatan byggdes 1961 i Samhällsbyggens grå betong. Det har 
varit ett stabilt område som inte pockat på ombyggnad. Men 1996 
beslöt Bostads AB Poseidon att rusta upp området, mer 50-talslikt, 
med ljus puts och sadeltak av tegel. Man fi ck också en kvarterslokal i 
den gamla panncentralen. Ombyggnaden fi ck ett arkitekturpris från 
Per och Alma Olssons fond, med motiveringen: »en omgestaltning i 
mer tidsenlig dräkt, där grundläggande fi na egenskaper i stadsplan 
och bostadsplaner bibehållits och nya kvaliteter tillförts.« 

9 Länsmanstorget 

Vid det lilla butikstorget ligger en vandringskyrka sedan 1971. Vand-
ringskyrkor i trä utvecklades av arkitekterna Hansson och Sördal och 
sattes upp som provisoriska kyrkor innan de permanenta byggdes. 
Vårvindens fritidsgård ritades av GAKO arkitektkontor 1963 och är en 
av de stora fritidsgårdarna med teaterlokal. Den har varit ett viktigt 
fritidscentrum i Biskopsgården i 45 år. Tidvis har också den ombygg-
da panncentralen kopplats till fritidscentrum, »Pannhuset«.

10 Klimatgatan – Store Vette

I Länsmansgården fi nns stora kvarter med trevåningshus i tegel. 
Längs Klimatgatan ligger betongelementhus byggda av Stiftelsen 
Samhällsbyggen – nu upprustade och färgsatta i milt kulörta färger. 
Ovanför området ligger Store Vette som är ett bronsåldersröse, ca 
3 000 år gammalt. Det har senare har fått fungera som gränsmarke-
ring mellan Lundby och Björlanda socknar och under vissa tider allt-
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så även mellan Sverige och Norge. Sten från röset har säkert tagits 
till de stengärdesgårdar som utgår från röset. Från Store Vette har 
man utsikt över stora delar av Hisingen.

11 Solstrålegatan turnaround

I mitten av 1980-talet var hela Solstrålegatan eternitklätt och mycket 
slitet. AB Göteborgshem ville tömma hela området och lägga det i 
malpåse. Men Skanska såg en affärsidé i att bygga om storskaliga 
bostadsområden till moderna och attraktiva kvarter. Miljoner plöjdes 
ned i förnyelse av ledningar och rör. Men man lät också arkitekten ge 
området en ny image, med avtrappade gavlar, nya burspråk och te-
gelinklädnad. Metoden kallas turn-around, husen förvandlas totalt 
och normalt byter man också boende. Men Skanska subventionera-
de den nya bostadsrätts föreningen och många biskopsgårdsbor 
kunde fl ytta in. Det blev dock dyrt och Skanska valde mer var samma 
ombyggnader senare.

12 Fjädermolnsgatan – stadsförnyelse

Fjädermolnsgatans stora längor hör till det tidiga miljonprogrammet. 
På 1980-talet drevs ett grannskapsarbete för ökad trygghet och hy-
resgästerna enga gerade sig för en upprustning. Men bostadsföreta-
get Poseidon valde sedan att ge området en helt ny karaktär. De sto-
ra längorna fi ck tegelfasa der och tegeltak. Utemiljön omdanades 
med planeringar, staket och skulpturer. Dessutom byggdes helt nya 
radhus och låga fl erbostadshus med påkostade lägenheter. På så 
sätt formades skyddade gårdsrum i det blåsiga området. Även ett 
kontorshus byggdes i området. Fjädermolnsgatan, numera också 
kallat Karlaplatsen, är ett ovanligt exempel på en helt ny stadsmiljö i 
ett typiskt miljonprogramsområde. 

13 Svartedalen – skola och äldreboende

I dalen ligger Svartedalsskolan, byggd 1965. Högstadiebyggnaden 
var en »betonglåda« med frilagd ballast på fasaderna, och skolan be-
stod i övrigt av träpaviljonger. Skolan har byggts om och till genom 
åren. 1995 fi ck högstadiet en stor, öppen entréhall, nya tegelfasader 
och sadeltak. Strax intill ligger Svartedalens äldreboende, ombyggt i 
fl era omgångar. Ursprunget är fortfarande tydligt: ett av de stora 
sjukhemmen, ritade av White i mitten av 1960-talet.

14 Torpet Klara

Torpet Klara fl yttades på 1880-talet från Kvillebäcken där det hade 
stått länge. På sin nuvarande plats lydde torpet under Grimbo herr-
gård. På arrendet odlades råg och potatis och man hade ko, grisar 
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och höns. El drogs till torpet 1990 och rinnande kallt vatten drogs in 
1997. Idag är torpet byggnadsminne och närboende sköter hönsen.

15 Långströmsgatan

Längs Långströmsgatan ligger en tät samling av fyravåningshus med 
enbart trerummare och gråvita betongfasader. Det är ett av Skanskas 
första områden i Göteborg, mycket välbevarat och representativt för 
sin tids ideal: rationell storskalig bebyggelse i konstruktion, material 
och utsmyckning. 

Tur 10

Volvo Torslanda
1950-talets internationella högkonjunktur blev också bilismens stora 
genombrott. Volvo nästan tiodubblade sin produktion av personbilar 
under decenniet och Lundbyfabriken blev för liten. 600 ha jordbruks-
mark i Torslanda köptes upp för att bygga en ny personbilsfabrik. De 
stora fabrikshallarna byggdes 1959–64 och området kompletterades 
vartefter med kontor, provbanor och annat till en hel stad för sig. Det 
s. k. bronsålderssundet gick rakt genom Volvos område och utgräv-
ningar har gjorts. Sedan 1999 ägs Volvo Cars Torslanda (VCT) av 
Ford. Flera av Volvos underleverantörer har lokaliserats till Arendals-
området i närheten. Valet av AKOS som arkitekter för stora delar av 
anläggningen har en koppling till Volvos rötter i SKF. A Krüger & Son 
(AKOS) var arkitekt också för de äldsta delarna av SKF.

1 Fabriksområdet

Den centrala produktionsanläggningen består av tre stora, samman-
kopplade hallar, TA , TB och TC med en total golvyta på 180 000 m2. 
T står för Torslanda och A , B och C är i tur och ordning från norr 
karosserifabriken, måleriet och slutmonteringen. Fabriken går dygnet 
runt och det tar 3–4 dagar för en bil att passera genom anläggningen 
från plåt till provning. TA och TB är högt automatiserade medan TC 
bygger mer på manuellt arbete. Den senare byggda Bulyckefabriken 
väster om Torslandaverken iordningställer motorer, byggda i andra 
fabriker, för montering. 

2 Gamla huvudkontoret

En ny kontorsbyggnad för Volvo byggdes 1967 på Sörredsvägen, 
strax intill den stora produktionsanläggningen. Det var det första ex-
emplet i Sverige på kontorslandskap, en fl exibel och utrymmesbespa-
rande lösning med förebilder i Tyskland. Planeringen fokuserade 
starkt på teknik- och programfrågor. Byggnaden består av fyra kva-
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dratiska kroppar, tre med kontor och en matsalsbyggnad, förskjutna i 
förhållande till varandra. Fasaden är betongelement med frilagd bal-
last av mörk dansk sjösten, samma typ som i miljonprogrammets för-
orter. Ledningens rum skiljs knappt märkbart ut genom att ligga högst 
upp ovanför entrén och ha en fönsterindelning som berättar om en 
uppdelning i skilda rum. Arkitekter var Lund & Valentin arkitekter.

3 Volvohallen

En spektakulär byggnad intill gamla huvudkontoret är den kupolfor-
made Volvohallen med stor fri spännvidd, byggd 1975. Den innehåller 
en konferensanläggning, som en trappstegspyramid inne i hallen, 
och kring den utrymme för att ställa ut bilar. Volvohallen är till formen 
en hängkupol med kvadratisk grundplan. Kupolen vilar på fyra punk-
ter och har bågformade fasader. Konstruktionen är en »geodetisk 
kupol« uppbyggd av raka stänger i ett fackverk. Kupolbyggnader, 
främst i betongskal men också i stålfackverk, var vanliga internatio-
nellt under den första efterkrigstiden men Volvohallen har få svenska 
motsvarigheter. Arkitekt var Lund & Valentin.

4 Nya huvudkontoret

Mera avskilt, på en höjd ovanför fabriksområdet med utsikt över skär-
gården, byggdes 1982–84 koncernledningens huvudkontor på Volvo 
Bergegårds väg. Arkitekter var amerikanska Mitchell/Giurgola i sam-
arbete med Volvos lokala husarkitekt AKOS. Kontrasten mellan de 
två generationerna kontor visar en brytning i arkitektursyn från moder-
nism till postmodernism. 1960-talskontorets linjära planeringspro-
cess och fl exibla och icke-hierarkiska arkitektur byttes i starka uttryck 
för intern hierarki och en »corporate image«, vilket Volvo inte trodde 
någon svensk arkitekt om att kunna åstadkomma. Den amerikanska 
marknaden blev vid den här tiden allt viktigare och Volvo hade kommit 
i kontakt med den amerikanske arkitekten Aldo Giurgola i samband 
med fabriksbyggen i USA. Giurgola och Volvos direktör P G Gyllen-
hammar formulerade vad det nya huvudkontoret skulle vara i analogin 
»En romersk villa med nordiskt ljus«. Huvudkontorets tre delar har fått 
olika karaktär efter sitt innehåll. Koncernledningens atriumgård är den 
romerska villan med delvis direkta lån från en byggnad som kejsar 
Domitianus palats i antikens Rom. Uppfarten har formen av den 
romerska Circus Maximus. Konferensdelen är modernismens vita 
atlantångararkitektur med terrasser och skorstensmotiv. Kontors-
delen har Alvar Aaltos veckade solfjädersformer som på nordiskt vis 
nära följer terrängen. Detaljer och material är återhållsamt vita men av 
högsta kvalitet. Det nordiska ljuset fi nns närvarande överallt i de sma-
la huskropparna men hade också en koppling till konstutställningen 
Nordic Light, om nordisk sekelskifteskonst, som sponsrades av Volvo.
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2 Gamla Huvudkontoret från 1967 – idag Volvo Personvagnars

3 Volvohallen
– kundcenter och 
konferenscenter

4 Nya huvudkontoret 
från 1984 – 
idag AB Volvo 
(Lastvagnar)
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5 Sörredsgården

Volvo byggde, samtidigt som SKF och varven i medbestämmandets 
1970-tal, en egen personalanläggning med sporthall, bowling, 25 
meters simhall och konferenslokaler. Den invigdes 1972.

Tur 11

Ytterhamnarna
Läget med en skyddad älvhamn nära havet var från första början en 
förutsättning för Göteborgs lokalisering. Göteborgs hamn är sedan 
länge Nordens största och ägs helt av kommunen. Från 1960-talet 
fl yttade hamnen ut utanför Älvsborgsbron i specialiserade områden 
för olja, containers och ro/ro-trafi k. Skandiahamnen blev en av Euro-
pas första containerhamnar, en innovation från USA. Fartygens ligg-
tid i hamn minskade drastiskt. 3 000 anställda hanterade på 1960-
talet 3 miljoner ton gods om året. Idag hanterar 1 000 anställda över 
40 miljoner ton. Miljöfrågor och infrastruktur för godstrafi ken har blivit 
allt viktigare. Av säkerhetsskäl är hamnen en sluten värld.

1 Rya skog

Som en märkligt kringskuren relikt av ett skogklätt Hisingen ligger 
Rya skog mellan oljehamn och reningsverk. Området är länets äldsta 
naturreservat (1928) med det skydd det innebär. Här fi nns rester av 
gammal ekskog men större delen är nu tät alsumpskog. Speciellt på 
våren är både fl oran och fågellivet mycket rika med fl era mindre van-
liga arter. Kontakten med älven över Rya Nabbe har brutits.

2 Ryaverket

Ryaverket (GRYAAB) tar via 130 km tunnlar hand om avloppsvattnet i 
Göteborgsregionen. Anläggningen har byggts ut sedan 1972 och re-
nar drygt 4 000 liter vatten per sekund från fosfor, kväve och organiskt 
material. Det renade vattnet släpps ut i älven vid Rya Nabbe. Biogas, 
biomull och överskottsvärme är produkter från verket. Senare utbygg-
nader har gjorts i två våningar för att undvika större intrång i Rya Skog.

3 Ryahamnen och Rya kraftvärmeverk

Från Ryahamnen lastas raffi nerade produkter via cisterner och berg-
rum till mindre tankfartyg. Kajerna är stängda för allmänheten. 2004–
2006 byggdes på tidigare oljehamnsmark ett kraftvärmeverk som 
producerar el och fjärrvärme (35 % av Göteborgs behov) från natur-
gas. Miljöambitionerna var höga, också när det gällde att på sikt göra 
älven tillgänglig från Rya skog. En glasfasad visar upp verksamheten 
mot älvmynningen. Arkitekter var Liljewall arkitekter.
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4 Olja, speedway och kross

Mer än hälften av Sveriges oljeprodukter raffi neras på Hisingen. Rå-
olja tas in vid Hjärtholmen och leds i pipelines 8 km till raffi naderierna. 
Spillvärme levereras till fjärrvärmenätet. Tätning av tankar och andra 
miljöåtgärder har minskat miljöstörningarna i Biskopsgården. Mellan 
Oljevägen och Torslandavägen låg Kaparnas provisoriska speedway-
bana, avvecklad 2007 under svåra omständigheter för klubben. En ny 
bana, som del av en »multisportanläggning«, planeras intill Aeroseum i 
Säve. I området fi nns hällristningar med skeppsfi gurer och en stor 
hällkista från stenåldern. Norr om Torslandavägen har Vikan Kross & 
Asfalt grävt och sprängt en drygt kilometerlång krater, dold av skog.

5 Skarvikshamnen

I Skarvikshamnen lossas tung råolja och lastas petroleumprodukter 
och kemikalier. Anläggningen karaktäriseras av mängden av cister-
ner och pirar med pipelines. Bensinångor och ballastvatten från far-
tygen tas om hand.

6 Skandiahamnen

Skandiahamnen är den största containerhamnen och här fi nns också 
Volvos bilterminal. 2006 anlände per båt från Shanghai de tre höga 
kranarna som ger hamnen dess speciella profi l. Den stora utkrag-
ningen krävs för att kunna lasta de breda containerfartygen.

7 Älvsborgshamnen

Älvsborgshamnen är inriktad på ro/ro-trafi k på hamnar i Nordsjön 
och Östersjön, dvs. last som körs på och av (roll on/roll off) som på 
en färja. Också här satsar hamnen på miljön, med tågpendel direkt till 
kaj och elanslutning vid kajplatserna.

8 Arken

Arken byggdes 1975 som Götaverkens personalanläggning och är 
nu privat konferenshotell. Liksom det samtida Kristinedal för SKF 
användes det för personalens utbildning, konferens, rekreation och 
kultur. Arkitekturen visar 1970-talets intresse för uppdelning i mindre 
enheter med tydliga takformer, här med japansk inspiration. Arkitek-
ter var K-konsult som vid samma tid ritade Blå Stället i Angered.

9 Arendal

Den över 200 m långa och 30 m höga hallen med gigantiska skjutpor-
tar byggdes 1964 för det kortlivade Arendalsvarvet. Stora fartyg 
monterades inomhus i sektioner och sköts ut i dockor. Här fi nns nu 
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1 Rya Skog

6 Skandiahamnen med nya kinesiska containerkranar

4 Shell Raffi naderi
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ett företag som expanderat från cisterner för det lokala lantbruket, via 
volymelement för oljeplattformar till modulbyggda laboratorier för 
världsmarknaden, och bytt namn från Emtunga till det mer internatio-
nella Pharmadule.

10 Volvo museum

På Volvos museum kan man se alla de klassiska bilmodellerna som 
PV444 och P1800, men också prototyper från 1920- och 30-talen 
och elbilsexperiment. Museet är öppet året runt.

11 Vindkraftverk

Göteborg Energi har byggt elva vindkraftverk på Risholmen, Hjärt-
holmen och Torsholmen i Göteborgs hamninlopp. De fyra som står 
på Hjärtholmen ägs av andelsföreningen Göteborgsvind. Shell har 
kostnadsfritt upplåtit mark till föreningen. Göteborg Energi har planer 
på ytterligare vindkraftverk som del av ett samarbete med Volvo Last-
vagnar i Tuve. Verken skall täcka lastvagnsfabrikens elbehov.

12 Torshamnen – råoljehamn

Torshamnen är landets största oljehamn som svarar för en fjärdedel 
av de svenska hamnarnas oljetrafi k. Hit importeras råolja från framför 
allt Nordsjön. Hamnen kan ta emot fartyg på över 200 000 ton. Den 
ökade importen från Nordsjön sker normalt med mindre fartyg. Under 
Hjärtholmens fem vindkraftverk döljer sig ett bergrum där 4 miljoner 
ton råolja per år tas in och leds i pipelines till raffi naderierna.
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11 Vindkraftverk på Hjärtholmen och en råoljetanker i Torshamnen

8 F. d. personalanläggningen Arken – nu konferenshotell

9 Arendalsvarvets skrovhall används nu av ett annat expansivt företag
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De inkorporerade kommunerna 
Detta stora område omsluter det täta stadsområdet i 
gamla Lundby socken. Gemensamt för området är att 
jordbruksbygder, kuststräckor och skogspartier fi nns 
kvar i de fem kommuner som inkorporerades mellan 1948 
och 1974. Här möts tätbygd och glesbygd, stad och land. 
Historiens spår är tydliga i de gamla sockenkyrkorna som 
fi nns kvar liksom i många väl bevarade byar. Den spridda 
bebyggelsen visar också hur de olika kommunerna vuxit 
av egen kraft i Göteborgs närhet. 

Områdets karaktär är det öppna landskapet med små 
bergknallar längs älvdalarna och Kvillebäckens dalgång. I 
öster ligger också ett stort och kuperat skogsparti. I 
dalarna har egnahemsområden, fl erbostadsområden, 
institutioner och industrier vuxit upp i ett ganska fritt 
mönster. Mellan älven och motorvägen norrut ligger stora 
områden med logistik och handel i slutna plåtklädda hallar.

Utvecklingsfrågorna handlar om hur Göteborg kan 
växa på yttre Hisingen på ett hållbart sätt. Hur kan 
jordbruksbygdens och kustlandskapets kvaliteter tas 
tillvara? Är trädgårdsstäder ett rimligt sätt att bygga här? 
Hur kan trafi klandskapet utvecklas?

Nyinfl yttade i Gerrebacka (sidan 110).
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Vi presenterar området i 11 turer:
12 Brunnsbo–Tingstad. Backas barndom med bostä-
der och industrier.
13 Kvilledalen och Lillhagen. Egnahem och institutioner.
14 Backa. Stora områden med fl erbostadshus.
15 Importgatan–Transportgatan. Korridor med logistik 
och köpcentra.
16 Rödbo. Inom gamla Kongahällas område.
17 Kärra. Den kooperativa staden – och utfl ykter till 
fornborgar, våtmarker, gårdar.
18 Säve. Levande jordbruksbyar och stationssamhälle.
19 Tuve. Kommunen som byggde en egen liten stad, 
med Skändlaberget som historiebok.
20 Björlanda. Bylandskap vid Nordre älv i stark, men 
småskalig utveckling.
21 Torslanda–Lilleby. Fritidsbyar och radhus vid havet.
22 Amhult–Hjuvik. Stadsbebyggelse och småvägar 
kring den gamla fl ygplatsen.

Bönered med utsikt mot Angeredsbron och Gårdsten (sidan 110).
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Tur 12

Brunnsbo–Tingstad
Backa socken var inriktad på grönsaksodling. Med industrialiseringen 
längs älven sköts tyngdpunkten söderut från Backa kyrka och skola. 
Göteborg inkorporerade Backa 1948, men Backaborna ansåg sig ha 
fått mycket litet i gengäld. Brunnsbo var den första delen av Backa 
som stadsplanerades i början av 1960-talet.

1 Brunnsbotorget

Torget har den enda välbevarade butikshallen av Bostadsbolagets 
tidiga små inomhustorg. Det höga taket ger ett vackert överljus på kon-
ditoriets servering. Hallen ritades av Sven Brolid 1965 och ser nästan 
mer sakral ut än Brunnsbokyrkan intill. Den nuvarande kyrkan ersatte 
1972 en prefabricerad vandringskyrka. Det tältliknande kyrko rummet 
följer den fl itige kyrkoarkitekten Rolf Berghs idéer om »Samlan«, ett 
rum där gudstjänstdeltagarna sitter i ring kring dopfunten.

2 Höghusen

De nio våningar höga bostadshusen närmast torget från 1965 är 
som stora skepp med avfasad för och akter. Balkongerna ligger intill 
vinklade burspråk i vardagsrummet. Arkitekterna, Sven Brolid m fl , 
var kritiska mot att bygga höga skivhus i vad de ansåg vara »stadens 
mest blåsiga hörn«. Utsikten över älvdalen är dock storslagen.

3 Tingstad 

Tingstads municipalsamhälle byggdes upp kring industrierna vid 
älven. Här låg två pappersbruk som utnyttjade älven för transporter 
från egen hamn. Bakom nuvarande Beijer byggvaror låg Göteborg-
Dals pappersbruk från 1905 till början av 1980-talet. Tingstad hade 
egen hållplats vid järnvägen. Några äldre egnahem och arbetarbo-
städer ligger kvar söder om Tingstadsvägen.

4 GP och Aftonbladet

Göteborgs-Posten fl yttade 1978 sitt tryckeri från Polhemsplatsen till 
större lokaler med expansionsutrymme i Tingstad. Tidningstryckerier 
är en dynamisk bransch i omvandling och hård konkurrens. I närheten 
låg en tid också Aftonbladets tryckeri, nu rivet. 

5 Backa Folkets Hus

I Tingstad byggdes ett Folkets Hus 1924. En ombyggnad och ny-
byggnad gjordes 1939, ritad av arkitekt Sven Wedenmark. Särskilt 
entréhallen och entréfasaden är karakteristisk funktionalism. 



Brunnsbo–Tingstad 93

1 Brunnsbotorgets 
butikshall

1 2 Brunnsbotorget 
med de slanka 
skivhusen i bakgrunden
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6 Kvillängen och Aröd

Två egnahemsområden för arbetare från 1930-talet och 1940-talet. 
Har fortfarande egna vägföreningar.

7 Telegrafberget

Detta berg är högre än Ramberget och ger en vid utsikt över Backa 
och Göteborg. Här har funnits radiomast för Taxi Göteborg. Området 
planeras nu bli mer tillgängligt som rekreationsområde.

Tur 13

Kvilledalen och Lillhagen
Kvillebäckens dalgång sträcker sig tvärs över Hisingen, där det för 
1 000 år sedan fanns ett segelbart sund. Bäcken rinner sakta åt två 
håll från våtmarken vid Tuve som ligger 4 meter över havet. I dalgång-
en fanns plats för institutioner som Göteborgs hospital och Lillha-
gens sjukhus. Bohusbanan genom dalen öppnades 1907.

1 Lillhagens egnahem

I bergen söder om S:t Jörgens sjukhus sålde Hugo Johansson tomter 
»för 7 öre foten« till personal på sjukhuset omkring 1910. Bland de 
individuellt formade husen blev grannsämjan god med fruktodlarför-
ening, konsumbutik och festplats.

2 S:t Jörgen

Hospital kallades sedan äldsta tid sjukhusen för psykiskt sjuka. Göte-
borgs hospital utlokaliserades 1872 till Hisingen. Det fi ck namnet 
Sankt Jörgen 1928 och lades ner 1991 i samband med decentralise-
ringen av de stora mentalsjukhusen. Sjukhusets plan påminde om 
samtida kaserner. Några äldre trähus fi nns kvar men området domine-
ras av tre ljusa paviljonger ritade av White arkitekter 1959–64. Under 
Bohuslandstingets tid utvecklades en modern psykiatri på sjukhuset. 
Efter nedläggningen ville Göteborgs stad satsa på miljöprojekt S:t 
Jörgens park med ekologiska byggen, företag och organisationer. 
Bland de få initiativ som förverkligades var Ekocentrum och ett litet 
ler- och halmhus. I de bevarade paviljongerna fi nns skolor och kontor. 
I övrigt byggdes fl erbostadshus och småhus. 

3 Skogaberg – personalbostäder och nyfunkis 

Dalgången söder om sjukhusområdet har välplanerade egnahem 
i nyfunkis intill bevarade personalbostäder från 1950-talet. Hospita-
lets lilla kyrkogård ligger kvar som ett minne. 



1 Brunnsbo kyrka  (tur 12)
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4 Kvillebäckens våtmarksprojekt

Mitt för Lillhagen fi nns Kvillebäckens högsta punkt. Här renar våtmar-
ker vattnet från omgivningarna, kor betar, och fågellivet frodas. Våt-
marksområdet förbättrar den biologiska mångfalden i området, men 
är också en »grön rehabilitering« för storstadsmänniskor.

5 Hökälla säteri

Lillhagens sjukhus byggdes på mark som hörde till Hökälla, ett stort 
säteri under 1700- och 1800-talen. Ett magasin från slutet av 1700-
talet och en bagar-/tvättstuga fi nns bevarade. 

6 Lillhagens sjukhus

Lillhagen mentalsjukhus skulle komplettera Gibraltar försörjningsin-
rättning i Johanneberg. De slutna och stramt uppradade tegelbygg-
naderna ritades 1929–32 av Melchior Wernstedt, professor i arkitek-
tur på Chalmers. Anläggningen har den klassiska institutionens 
strikta rumsliga ordning. Olika patientgrupper skildes åt i olika 
»blockbyggnader«. Personalbostäder låg på området, gift personal 
för sig och ogift för sig. Patienterna deltog i arbetet med fruktodling 
och fårskötsel. Den höga vita vårdbyggnaden från 1960 stod för en 
mera öppen psykiatrisk vård. Området kallas nu Lillhagsparken och 
rymmer bland annat äldreboende och vandrarhem. En utvecklings-
plan med nya bostäder och kretsloppsperspektiv är på gång.

7 Skogome 

1956 sökte Kriminalvården efter en ersättning för Härlanda fängelse. 
Efter snabb behandling invigdes anstaltens första etapp 1957. Ett 
radhusområde byggdes strax intill i etapper. Skolan i området har 
växthus och höns och utnyttjar Kvillebäcken i undervisningen.

8* Golfbanor

Albatross golfklubb anlades i parklandskap 1974, i början på en stark 
tillväxtperiod i svensk golf. Namnet kommer av golfens mest långtfl y-
gande slag, tre under par (= normalt antal slag).

* Punkt 13:8 återfi nns på karta på omslagets bakre insida.

Tur 14

Backa Röd och Blå staden
Stadsplanen för Backas centrala delar gjordes i början av 1960-talet 
med en planerad spårväg längs Litteraturgatan. Backa Röd byggdes 
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2 S:t Jörgens park med ombyggd sjukhuspaviljong

6 Lillhagsparken – vårdbyggnad från 1960

6 Lillhagsparken – vårdbyggnad från 1932
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1968–70 av AB Göteborgsbostäder efter ritningar av Celander For-
ser Lindgren. Det är ett stort hyreshusområde med 1500 lägenheter i 
ett Backa där bostadsrätter annars dominerar. Här fi nns lamellhus 
och punkthus i tre våningar och åttavånings skivhus. Alla är byggda 
med fasader i betongelement. En rad olika ombyggnader och miljö-
förbättringar har gjorts i området. Inför bygget grävde man ut ett stort 
fält med 2 000 år gamla gravar från äldre järnålder. 

1 Värdens park

Vid entrén till området ligger en park med 500 arter perenner, med rik 
blomning vår och sensommar. Rabatterna varierar i färg och form, här 
fi nns ovanliga träd, sittgrupper och ett solur som samlande symbol. I 
norra delen fi nns installationer med sinnesupplevelser i ljud och ljus. 
Poseidons miljöhus inrymmer både lokal kompostering och avfalls-
återvinning. Bakom designen ligger Landskapsgruppen och träd-
gårdskonsulterna Mona Holmberg & Ulf Strindberg.

2 Åsbacka studentbostäder

Två av åttavåningshusen har byggts om. Ekbacka blev studentbostä-
der 2002. Grannhuset Åsbacka var tidigare äldreboende. Det fl yt-
tade och även Åsbacka är nu studentbostäder.

3 Markurellgatan

Markurellgatan är den första färdiga etappen i Backa Röds upprust-
ning. Karaktären har ändrats genom fasader målade i ljusa färger, 
inglasade balkonger, upprustade gårdar och prisbelönt ljussättning. 
En ovanlig detalj är stugor för övernattande gäster. 

4 Backaskolan 

Backaskolan låg vid riksvägen genom Backa och hade ett mycket 
centralt läge. Huvudbyggnaden är från 1897, men byggdes om på 
1920-talet i klassicistisk stil. Då byggdes även lärarbostäder i radhus 
i direkt anslutning till skolan, idag använda som kontor och förskola.

5 Bällskär – tätt och lågt

Området har en tät och låg småhusbebyggelse av trä, typisk för 
1970-talet, med bevarad ursprunglig karaktär. Det har både smala 
och breda gångvägar samt byggnader som bildar fond för blicken.

6 Selma Lagerlöfs Torg

Det innehållsrika torget invigdes 1971 och har både affärsgator och 
ett litet inomhustorg med butiker. Kulturhuset har bland annat ung-
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7 Blå Staden

6 Selma Lagerlöfs 
Torg med äldreboende 
i takvåningen

1 Värdens park 
i Backa Röd
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domsgård och galleri. På taket till ett butikskvarter ligger ett äldre-
boende med lägenheter som tidigare hade det speciella gatu-
namnet Gurlita Klätt. Skälltorpsskolan är en 70-talsskola av den 
kompakta modell som White ritade på fl era håll. Skolan rymmer 
Göteborgs balettskola.

7 Blå staden

Riksbyggens stora område med närmare 900 lägenheter stod färdigt 
1971, på kulmen av miljonprogrammet. Det ritades av Riksbyggens 
eget projekteringskontor och väckte uppseende med sina starka fär-
ger valda av konstnärerna Elvy Engelbrektsson och Agneta Goes. 
Fasadernas blå korrugerade plåt och P-däckens färgsatta fasader 
var en djärv nyhet bland miljonprogrammets mestadels grå och 
beiga. En vinklad fyravåningslänga med loftgångar på gatusidan 
skyddar området mot norr och motorvägen. 6–10-vånings skivhus i 
sydslänten släpper in sol på den stora parkliknande gården.

8 Backatorp

Backatorp planerades som ett område med fl erbostadshus. Men när 
de tomma lägenheterna blev många på 1970-talet lades området på 
is och byggdes i stället som egnahemsområde på 1980-talet. Be-
tongelement från de nedmonterade husen vid Stjärnbildsgatan i 
Bergsjön kom väl till pass som fasader när Egnahemsbolaget bygg-
de på Båtsman Kapers Gata.

9 Fridhems kyrkogård

Kyrkogården invigdes 1968. Den har stora träddungar och vackra 
naturpartier samt stadens största minneslund. En del är muslimsk 
begravningsplats. Vid Truls väg ligger stadens djurkyrkogård.

10 Lärje radby 

Norr om Skälltorpsvägen ligger en rad gårdar, resterna av Lärje rad-
by. Stenhuset med allé byggdes 1764 på Bäckebols gård, som länge 
varit adelsgods. Intill ligger den välbevarade 1800-talsgården Lärje 
Östergård med fl era ekonomibyggnader. Sist i raden ligger Lärje 
Albogård, nu hembygdsgård för Backa hembygdsförening.

Tur 15

Importgatan–Transportgatan
Backa utvecklades med sitt läge vid älven tidigt till ett industriområde 
med inte minst trävaruföretag och pappersbruk, försörjda med virke 



9 Fridhems kyrkogård
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från Värmlands skogar. Området kring gatorna med de passande 
namnen Importgatan, Exportgatan, Transportgatan har nu blivit ett 
logistikcentrum i Göteborg. Det typiska bebyggelsemönstret i såda-
na områden är stora slutna plåtklädda hallar med vidsträckta asfalt-
ytor kring. Arkitekten Rem Koolhaas har döpt byggnadstypen till 
»IKEA height« (och gjort anspråk på copyright till namnet!), efter den 
10-metershöjd som är vanlig för höglagerbyggnader.

1 Dagab

Dagab är partihandel som främst levererar till Axfoods butikskedjor 
Hemköp och Willys. Stoltheten är det 21 m höga höglagret från 
2006. Det är en värld för sig med 10 000 pallplatser och en helauto-
matisk hantering som klarar 152 pallrörelser i timmen mot hälften eller 
mindre för ett konventionellt lager. Stadsbyggnadskontorets krav var 
att byggnaden skulle se mindre ut än den var, vilket man försökt 
åstadkomma med en rutmönstring i fasadens två lager av plåt, det 
yttre delvis perforerat.

2 Fredrikshamns skans

Intill och delvis under Timber Tradings imponerande lagerhall i trä 
ligger resterna av Fredrikshamns skans, byggd som skydd för en bro 
på 1640-talet på den då danska sidan under kriget med Sverige. Den 
stjärnformade befästningsanläggningens mönster anas fortfarande i 
terrängen. Här pågår ett projekt för att delvis rekonstruera byggnader 
utanför befästningen med 1600-talets byggnadsteknik. Anläggning-
en nås på lite krokiga vägar från Exportgatan 63–67.

3 Backa strand

Vid Backa Bergögata har ett byggföretag satsat på att öppna Göta 
älvs strand. En lunchrestaurang har uteservering vid älvens strand. 
Historiska skyltar berättar om tidigare industrier och hamnar och en 
förlängning av gångstråket längs älven. 

4 Stigs center

Stigs center marknadsför sig idag som Sveriges största bensinsta-
tion med tre bensinbolag. Anläggningen innehåller dock mer, alltifrån 
psykolog till hotell. Stig Andersson från Säve startade åkeri och 1946 
också en liten bensinstation vid gamla Rikstvåan. När motorvägen 
kom 1964, längre ner mot älven, byggde Stig efter amerikansk före-
bild, på obebyggd mark, ett stort center med bank, mataffär, restau-
rang, motell, bowling och verkstad, invigt 1968. Efter den senaste 
utbyggnaden 1990 är det en anläggning på 15 000 m2 kring några 
trevåningshus med glasade gårdar emellan.
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5 Trämjölsfabriken

En sista rest av de gamla industrimiljöerna längs älven är Svenska 
Trämjölsfabrikerna. Industrin grundades 1923 och tillverkade fi nmalet 
trämjöl av sågspån med speciella kvarnar. Det användes som fyll-
nadsmaterial i korkmattor och i det tidiga plastmaterialet bakelit. 
Verksamheten är nu mer eller mindre avvecklad men kvar fi nns en 
mycket suggestiv industrimiljö med torkskjul klädda i rostig korruge-
rad plåt och rester av järnväg ända ner till den egna bryggan.

6* Bäckebols köpcenter

Kooperationens varuhus Obs! öppnades i Bäckebol 1972. Efter en 
genomgripande ombyggnad 2003 döptes anläggningen om till Bäcke-
bol homecenter: »Norra Europas största nischade handelscentrum 
med fokus på hus och hem med en årsomsättning på cirka 850 Mkr«. 
2005 förstärktes hus och hem-profi len av 30 000 m2 IKEA-varuhus i 
två våningar med tillhörande 10 m högt höglager, byggt på 9 månader.

* Punkt 15:6 återfi nns på karta på omslagets bakre insida.

Tur 16 

Rödbo
Rödbo blev en del av Kungälvs kommun 1952. När Göteborg skulle 
återlämna områden i Hermansby som inte behövdes för 1960-talets 
planerade stadsutbyggnad önskade man Rödbo socken i stället. 
Trots att Rödbos invånare ville tillhöra Kungälv fi ck Göteborg Rödbo, 
men Rödboborna fi ck fortsätta att använda skolor m. m. i det mer när-
belägna Kungälv. Göteborgs översiktsplaner från 1990-talet och 
framåt har ofta visat på omfattande utbyggnad i Rödboområdet.

1 Eriksdal och älvgrenen

Vid Eriksdal förgrenar sig Göta älv. I älvgrenen ligger den ursprungli-
gen norska staden Kungälv och Bohus fästning, som visar hur strate-
giskt viktig platsen varit sedan 1300-talet.

2 Rödbo kyrka

Rödbo hade en kyrka fram till 1640, därefter användes Kungälvs 
kyrka. Kyrkogården ligger dock kvar med ett begravningskapell.

3 Göddered

Göddered är en by vid Nordre älv, där gårdarna har fl yttats. Kultur-
landskapet med stengärdsgårdar och betesmarker är vackert. Här 
har man gjort fynd från äldsta stenålder, bland annat yxor.
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4 Hakered

I Hakered fi nns ett fi nt kulturlandskap med spår från 1700- och 1800-
tal. Här ligger också en fornborg, Rannebergen, och en stenålders-
boplats. På en stig kan man gå runt fornborgen och få fi na utsikter 
över älven, Kungälvs stad och området där det gamla Kongahälla låg 
med Ragnhildsholmens fästningsruin. 

5 Ragnhildsholmen

Ragnhildsholmen är en ruin efter en fästning som byggdes på 1250-
talet för att skydda den rika norska staden Kongahälla, Norges fjärde 
stad, som låg tvärs över älven. På den fl acka Munkholmen mitt i älven 
betade klostrets boskap. Staden hade antagligen en lång brygga 
längs älven, likt Bergen idag. Ragnhildsholmen är känd för sitt fågel-
liv, särskilt för näktergalens sång i sommarkvällarna.

6 Fågelcentralen

Fågelcentralen drivs av Göteborgs ornitologiska förening sedan 
1987. Den etablerades för att rädda den då utrotningshotade pil-
grimsfalken. Nu arbetar den som räddningscentral för alla sorters 
skadade fåglar, med viltrehabilitering och kartläggning av sjukdomar 
och skador. Man tar emot studiebesök. 

7 Ellesbo

Ellesbo var under 1700-talet bostad för kommendanten på Bohus 
fästning. Den övertogs av en landskamrer i Göteborg som lät stads-
arkitekten Carl Wilhelm Carlberg rita den nuvarande huvudbyggna-
den och trädgården. Ellesbo är ett väl bevarat exempel på de ledan-
de Göteborgsfamiljernas anläggningar från denna tid.

8* Ormoskärmen

Vid Nordre älvs stränder står två 24 m höga torn, byggda på 1930-
talet. De innehåller motvikter för att höja en skärm som leder om vat-
ten till Göta älv och därigenom hindrar saltvatten att tränga upp till 
Göteborgs vattenintag vid Alelyckan i Göta älv.

* Punkt 16:8 återfi nns på karta på omslagets bakre insida.

Tur 17

Kärra
Kärra har en lång historia som viktig korsväg i östra delen av Säve kom -
 mun. På 1920-talet etablerades Handelsboden och Kärra kapell kom 



Kärra 107

3 Betesmarker vid Nordre älv

3 Göddereds gårdar

5 Ragnhildsholmens fästningsruin



108 Kärra

till. Efter inkorporeringen med Göteborg 1967 köpte HSB mark i Kärra. 
HSB och Riksbyggen förvaltar så gott som hela denna »k o ope rativa 
stad« i bostadsrättsform. 2006 gjordes en översiktsplan för ett område 
väster om Kärra, med ny järnvägslinje och upp till 25 000 invånare.

1 Kärra kapell och skola

Här passerade den gamla landsvägen, vilket en milsten från 1737 
visar. Kärra skolas äldsta byggnad är från 1874 och nybyggen av 
arkitekterna Brolid och Wallinder tillkom på 1950-talet. Kapellet 
invigdes 1928.

2 Orrekulla skans och Nyebro färja

På 1600-talet fanns det en bro över Göta älv vid Nyebro. Orrekulla 
Skans anlades för att skydda överfarten. På 1800-talet förföll skan-
sen och bron revs 1820. Nyebro färja ersatte bron. Den slutade gå 
1978 när Angeredsbron var klar. 

3 Kärra Centrum

Kärra centrum är ett gott exempel på Boendeserviceutredningens 
idéer om integrerade områdescentra. Butiker, restauranger, biblio-
tek, sporthall och fritidsgård är samlade kring en central gågata. 
Centrum ritades av kooperativa Riksbyggen, invigdes 1978 och fi ck 
arkitekturpris ur Per och Alma Olssons fond. ICA Handelsboden i 
Kärra fi rade 60-årsjubileum 1987. Då lät köpmannen Fred Olsson 
sätta upp en jätteamaryllis vid torget, en gåva till Kärra Miljögrupp. 

4 Kärra – loftgångshus

I sydvästra Kärra blandas radhus och hus med korta loftgångar i ett 
område förvaltat av Riksbyggen. Området har en intim skala med ute-
platser och en variation i både hustyper, fasadmaterial och rumsbild-
ningar. I miljonprogrammet fanns också färg och variation vid sidan av 
stora, ensartade kvarter, som kan ses i andra delar av Kärra.

5 Clareberg 

Clareberg är en av Göteborgstraktens få herrgårdar, byggd i slutet av 
1600-talet med trädgård i fransk stil. Några äldre inredningar sattes 
upp i dåvarande Historiska museet. Tillbyggd i fl era omgångar. Den 
stora ladugården är stall för Clarebergs ridklubb.

6 Fagerdals koloniområde

Området etablerades 1989. Här har hus på 30 m² planerats in på 
grästun för att skapa känslan av »minivillaområde«.
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7 Tolsereds 4H-gård

Föreningen 4H:s stadslantgård är en restaurerad gård från 1800-
 talet med hästar, kor, svin och andra djur.

8 Gerrebacka 

1990 planerades Gerrebacka som en ny »trädgårdsstad« med låga 
hus med olika upplåtelseformer i ett tätt mönster. Gatorna lades ut, 
men först 1996 kom byggandet igång på allvar. Området är nu en 
provkarta på egnahem och grupphus från de senaste tio åren.

9* Djupedals fornborgar

På bergets naturliga branter skapade bronsålderns Hisingsbor en 
mäktig fornborg. Främst har den troligen använts under järnåldern 
och antagligen till järnbearbetning. Följ skyltade stigar förbi natur- 
och kulturminnen till utsikter mot havet. 

10* Svankällan – våtmarkspark

Milstenen vid Svankällevägen markerar den äldsta vägen mellan Göte-
borg och Kungälv där Linné red fram 1746. Här fanns en fi skodling för 
100 år sedan med rikt fågelliv. Området har restaurerats för att skydda 
intressanta fåglar och insekter och dessutom rena vatten från bostads-
området Gerrebacka på ett biologiskt sätt. Nya stigar, fågeltorn och 
information har gjort våtmarksparken tillgänglig för en större allmänhet.

11* Djupedalen

Dalgången är typisk för det bohuslänska landskapet med husen och 
landsvägen liggande i bergroten. Här gick vägen till Kongahälla [16:5].

12* Bönered

Välbevarat kulturlandskap med gårdar längs väg med mycket 
gammal sträckning och utsikt mot Angeredsbron.

* Punkterna 17:9–17:12 på karta på omslagets bakre insida.

Tur 18

Säve
Säve kommun har alltid varit en viktig jordbruksbygd. Fortfarande 
bedrivs jordbruk i byar som Öxnäs, Åseby och Kyrkeby. 1907 drogs 
Bohusbanan genom socknen och ett stationssamhälle med småindu-
strier växte upp. När fl ygbasen byggdes 1940 gjorde bullerstörningar-
na att alla utbyggnadsplaner lades på is. I Hisingens generalplan 1971 
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visades stora utbyggnadsområden. På senare tid har naturreservat 
lagts längs Nordre älv och jordbruksbygdernas värde framhålls åter.

1 Bärby

Vid Bärby korsväg ligger ett tingshus från 1800-talet och ett boställe 
för häradshövdingen Stiernecreutz. Han donerade pengar till en 
sockenskola 1814. Den äldsta skolan stod kvar till 1981. Bärbyskolan 
är än idag Säves största. Häradshövdingegården har blivit hem-
bygdsgård. Bärby är också känt för självplock med gårdsbutik.

2 Säve kyrkeby och stationssamhälle

Säve Kyrkeby med Säve kyrka har sedan 1200-talet varit socknens 
centrum. Kyrkans takmålningar är ett exempel på det speciella väst-
svenska dekormåleri som utvecklades under 1700-talet. Intill kyrkan 
fi nns en väl bevarad bymiljö med två gårdar, ekonomibyggnader och 
jordbruksmark. Järnvägsstationen från 1907 är ritad av SJs arkitekt 
Folke Zettervall efter samma typritning som Bohusbanans fl esta sta-
tioner. Hårdbränt tegel valdes som fasadmaterial för att stå emot 
havsvindarna. Den sammanhållna taklinjen och de slutna murfasa-
derna skall ge intryck av en bohusklippa av granit. 

3 Brunstorps by – landskapsanpassning

Brunstorp var en by norr om Säve station och här fi nns ett gravfält 
från järnåldern med fl era gravhögar. Norr om en bevarad gård har ett 
nytt område byggts med småhus och ett äldreboende, Humlelyckan. 
Efter diskussioner med lokalbefolkningen valdes här en utformning 
som tog stor hänsyn till det omgivande odlingslandskapet.

4 Gunnesby radby

Väster om landsvägen norr om Säve station ligger åker och ängsmar-
ker. En rad stora lador markerar resterna av byn Gunnesby. Det gam-
la skolhuset används av Säve Hembygdsförening.

5 Gunnesby koloniområde

Gunnesby koloniområde kom till delvis på grund av protester från 
dem som sades upp då halva Lundbykolonin revs 1972 [5:6]. 1974 
invigdes kolonin, med stugorna byggda på entreprenad. Här fi nns 
200 hus och samlingslokal, boulebana och kiosk.

6 Kornhalls färja

Sedan 1830-talet har det gått färja över till Inland vid Kornhall. Passa-
gerarna hjälpte till att dra i linan vid svår väderlek. Från 1920-talet 
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elektrifi erades linfärjan, och sedan dess är platsen sig ganska lik. Åt 
båda hållen sträcker sig naturreservat. Mot älvmynningen är det ett 
marint reservat – älvens estuarium (mynningsområde). 

7 Öxnäs – by i kulturlandskapet

Öxnäs ligger i ett för Hisingen typiskt landskap med små bergsknal-
lar som öar i åkerlandskapet. Med fossila åkermarker, gravfält och 
brukade fält visar byn jordbrukets utveckling från järnålder till laga 
skifte. Byn ligger torrt på en kulle som kom i dagen under landhöj-
ningen efter inlandsisen. Vid laga skiftet 1827 lämnades många går-
dar kvar på sina platser och bykaraktären bevarades. Flera gårdar har 
en traditionell, kringbyggd form.

8 Kvillebäcken och älven

Norr om Öxnäs rinner Kvillebäcken ut i Nordre älv. Här låg Saltska-
ven, ett färjeläge före Kornhall. I bäcken ligger en småbåtshamn.

9 Åseby och Kvillehed jordbruksbyar

Kvillehed, Åseby och delar av Askesbys f. d. utmark är ett levande 
jordbrukslandskap med historiskt djup. Landskapet innehåller tydliga 
byplatser med lång kontinuitet, liksom övergivna by- och torptomter, 
senare utfl yttade gårdar, små sommarstugor, beteshagar, hägnader, 
dammar, vägsystem etc. På den västra byplatsen norr om vägen 
ligger en gårdsanläggning med ett aktivt jordbruk, bl. a. mjölkkor. By-
vägen leder till en båtplats vid älven. 

10 Säve fl ygfält

Den militära fl ygbasen Säve (F9) grundades 1940 och lades ner 
1969. Basen låg i berghangarer som nu används för fl ygmuseet Aero-
seum [19:10]. Bullermattorna begränsade möjligheterna att bygga ut 
bostäder på Hisingen, bl. a. vid Biskopsgården. Efter nedläggningen 
har här funnits privatfl yg och de senaste åren har lågprisfl yget ökat. 
Flygplatsen kallas också Göteborg City Airport, då den ligger några 
kilometer närmare Göteborg än Landvetter.

Tur 19

Tuve
Tuve sockens bynamn lever kvar – Grimbo, Glöstorp, Gunnestorp 
och Tången. Längst i norr ligger Skändla by som fortfarande är gan-
ska intakt efter skiftena. Eftersom den lilla kommunen låg så nära 
Göteborg började man bygga bostadsområden på 1950-talet. Detta 
fortsatte i ökad takt sedan Tuve inkorporerats 1967.
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1 Gårda Johan Center

Vid sidan av den nya Tuvevägen går den gamla vägen i en allé genom 
Grimbo. Mitt emot Grimbo Nordgård fi nns infarten till Gårda Johan 
Center. Företaget grundades 1892 av Johan Johansson som entre-
prenadverksamhet i Gårda – från vägbyggen till rivningar. 1973 köp-
tes företaget av Hans Andersson, son till Stig »Stigs Center« Anders-
son [15:4]. Här byggs en företagspark av amerikansk modell, där 
gröna områden ska åstadkomma en arbetsmiljö som skiljer sig från 
traditionella industriområden. Och har egen golfbana.

2 Tuve Centrum med Glöstorpskyrkan

Tuve centrum invigdes 1971 och består av butikshallar längs en 
gågata och ett litet kulturhus med bibliotek. 1976 kom kyrkan till på 
en bergknalle i änden av butiksgatan, vilket gav arkitekten Voldemars 
Vasilis anledning att forma en »Via Sacra« och en kyrkbacke från sta-
dens handel upp till kyrkan. Konstruktionen är limträbalkar som sluter 
kyrkorummet mot parkeringen och trafi ken i öster och öppnar det 
med ett stort glasparti mot berget i väster. 

3 Norumshöjd

Detta stora område byggdes av Bostadsbolaget 1967 och är det 
enda större hyreshusområdet. Det ritades av arkitekt Nils Einar Eriks-
son i samma anda som Norra Biskopsgården med ljusa lägenheter 
runt kringbyggda gårdar.

4 Arvesgärde och Hinnebäcksgatan

Tuve består till stor del av bostadsrättslägenheter och egnahem. Ar-
vesgärde är ett stort område med tegelhus grupperade kring ett grön-
område. Det byggdes av Riksbyggen 1965 och ritades av GAKO arki-
tektkontor. Söder därom ligger ett välbevarat område med atriumhus.

5 Hisingsparken med Kättilsröd

Hisingsparken är ett sammanhängande grönområde mellan Tuve, 
Tolered och Länsmansgården. En rad befi ntliga parkområden och 
friluftsområden håller på att knytas samman. Området fi ck status av 
park 1980. Den äldsta delen är S A Hedlunds Park [6:9]. I norr ligger 
Tuvevallens idrottsområde och i väster Klare Mosses koloniområde. 
Gunnestorps Mosse är en riktig torvmosse. På Kättilsröds 4H-gård 
kan barn komma i kontakt med hästar, kor, får och andra djur. Gång-
vägar och ridstigar har entréer mot en rad stadsdelar.
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6 Tuveskredet

30 november 1977 inträffade ett stort jordskred i Tångens egna-
hemsområde i Tuve. Nio omkom och 67 hus förstördes. Ymniga höst-
regn och tung trafi k kan ha varit bidragande orsaker. Efter skredet 
ökade kraven på kartläggning av skredkänsliga områden. De som 
drabbades kunde bygga nya hus, bl. a. i Petters Hage.

7 Tuve kyrka

I Tuve, på en höjd nära byn, ligger en vitputsad kyrka med brant tak, 
en av Hisingens fem medeltidskyrkor. Tuve är från 1200-talet och har 
den enklaste och vanligaste av plantyperna i Västergötland: rektan-
gulärt långhus och smalare rakt avslutat kor. Vapenhus, läktare, stör-
re fönster och mycket inredning är från 1700-talet. Den lilla glasade 
vänthallen för begravningar kom till 1975 och ritades av Sven Brolid. 
På höjden söder om kyrkan ligger ett järnåldersgravfält.

8* Skändla by och Skändlaberget

Skändlaberget är en av Göteborgs bästa historieböcker. Här fi nns 
stenåldersboplatser i skyddade vikar på den dåtida Skändlaön. 
Bronsåldersrösen och små stensättningar ligger på höjderna. Skänd-
la Rös var det största röset på bergets högsta punkt – senare tidvis 
riksgränsröse. Från järnåldern fi nns en fornborg och ett delvis utgrävt 
gravfält liksom boplatsrester. Över berget går stigar med skyltar som 
berättar om natur, fornlämningar, torp m. m. Skändla by kom lindrigt 
undan i laga skiftet 1827 – eftersom byn brunnit 1819 och husen var 
nya. Skändla Sörgård har välbevarade miljöer från 1800-talet och hyrs 
av Tuve Hembygds- och fornminnesförening.

9* Stora Holm

Stora Holms säteri har en lång historia. Huvudbyggnaden och några 
ekonomibyggnader stammar från 1700-talet. Dammen var reservoar 
för en vattenkvarn i bäcken. Den har en rik fl ora, bland annat den säll-
synta spetsnaten. På Stora Holms trafi kövningsplats testade Volvo 
sina bilar. Det är nu trafi kutbildning med halkkörningsbana.

10* Aeroseum

Stiftelsen Aeroseum arbetar sedan våren 1999 med att bevara f. d. 
berghangarer vid Säve fl ygfl ottilj som ett underjordiskt, levande fl yg-
museum. Anläggningarna visas regelbundet.

* Punkterna 19:8–19:10 på karta på omslagets bakre insida.
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Tur 20

Björlanda 
Björlanda socken är rikt på lämningar från förhistorisk tid, främst i det 
s. k. Bronsålderssundet. Flera jordbruksbyar ligger kvar än idag. 
Många bönder sålde regelbundet mjölk, kött, ägg och potatis på sta-
dens torg. Bussar började gå till de nya fritidshusområdena och ba-
den i Lilleby. 1952 slogs Björlanda och Torslanda samman. När 
Torslanda inkorporerats med Göteborg 1967 började utbyggnader. 
Av förslagen i Hisingens generalplan genomfördes bara Hisingsle-
den och Volvo Tuveverken. Många sommarstugor har vartefter per-
manentats. 

1 Bronsålderssundet

Under bronsåldern, för 3 000 år sedan, låg stranden tio meter högre 
än idag. Bronsåldersfolket bodde då längs ett sund från Arendal i 
söder till Björlanda kile i norr. I den bevarade nordvästra delen vid 
Gamla Lillebyvägen fi nns en markerad stig med skyltar som berättar 
om kulturlandskapen i området. 

2 Låssby

Låssby och Kvisljungeby är två välbevarade klungbyar på Hisingen. 
Här fi nns bostadshus, ekonomibyggnader och kulturlandskap med 
ålderdomliga drag. Låssbys sammanhållna karaktär beror på att 
nästan alla gårdar fi ck ligga kvar vid laga skiftet 1862.

3 Kvisljungeby

Kvisljungeby är en tydlig jordbruksby med stora, vita dubbelhus 
och ekonomibyggnader. Kopplingen mellan byplatsen och gravfältet 
Ambros kulle väster om byn tyder på en lång historia.

4 Trulsegårdens skola

Korsvägen i Skra Bro är ett litet bygdecentrum. Björlandavägen bygg-
des som nödhjälpsarbete 1922 och Kongahällavägen 1936. 2005 
byggdes här en skola med litet bibliotek. Arkitekterna på ABAKO har 
varit inspirerade av 1950-talets stora skolor som ofta höll hög kvalitet.

5 Björlanda by och kyrka

På berget väster om Skra Bro ligger Björlanda by som har glesats ut 
under skiftena. Björlanda kyrka är från 1100-talet men har förlängts och 
byggts om i omgångar. Medaljongerna på interiörens norrvägg är från 
1200-talet. Takmålningarna av Kristian Lundstedt från 1954 fi ck inspi-
ration från 1700-talsmålningar som togs fram 1936. Texten på en kol-
lektbössa innanför ingången berättar om att den är från Hisingens nor-
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3 Kvisljungeby
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6 Björlanda kile – småbåtshamn

Björlanda kile är norra Europas största småbåtshamn med 2 300 
båtplatser, nära till den norra skärgården.

7 Osbäcken

Osbäcken rinner från Klare Mosse i Hisingsparken till havet vid 
Björlanda Kile. Bäcken var både igenvuxen och förorenad, men nu 
har den muddrats. Fyra nya dammar ger ekologisk vattenrening 
med hjälp av vattenväxter, sand, sten och lergrus. En bro och en 
vandringsled runt Klare Mosse har också byggts.

8* Kippholmen – Nordre älvs mynning

I Nordre älvs mynningsområde där sött vatten möter salt har ett ovan-
ligt stort s. k. estuarium bildats. Det är ett av länets värdefullaste natur-
områden. Vid Kippholmen fi nns minnen från 1700-talets sillsalterier.

9* Volvo Tuveverken

1978 öppnade den nya monteringsfabriken för Volvo Lastvagnar i 
Tuve, med ca 2 000 anställda. Den har utsetts till att bli koncernens för-
sta koldioxidfria fabrik, bl. a. med el från vindkraftverk i hamnområdet.

10* Östergärde industriområde

Hantverks- och industrihotell, dit fl era företag fl yttat från rivna centra-
la kvarter. Parallella längor kan delas in i olika stora verkstadshallar 
med högt sittande fönster. Arkitekt var Kvarnströms 1964–68.

11* Alleby ridskola

På Alleby bedrevs jordbruk sedan slutet av 1700-talet. 1966 ändrades 
verksamhetens inriktning till ett inhyrningsstall. 1979 etablerades 
Alleby Ridskola. Strax intill ligger Göteborgs galoppbana.

* Punkterna 20:8–20:11 på karta på omslagets bakre insida.

Tur 21

Torslanda–Lilleby 
Torslanda var bebott redan på stenåldern. Här fanns både jordbruks- 
och fi skebygd. Redan i slutet av 1800-talet byggdes sommarbostä-
der vid Hjuvik och Hästevik och från 1920-talet blev sommarstugorna 
allt fl er. Torslanda storfl ygplats byggdes 1923. I början av 1960-talet 
beslöt Volvo lägga sin stora fabrik i Sörred i Torslanda kommun. 



4 Trulsegårdens skola med bibliotek

5 Björlanda kyrka
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Inkorporeringen av Torslanda skedde samtidigt med övriga Hisings-
kommuner 1967. Under 1970-talet byggdes centrala Torslanda ut 
med stora radhusområden. Många fritidshus permanentades. De 
senaste åren har ett nytt centrum byggts vid Amhult. Nya skolor har 
byggts för den ökande befolkningen.

1 Torslanda kyrka och torg

Torslanda kyrka är från 1100-talet och en av Hisingens äldsta. En fl er-
hundraårig lind vid kyrkogårdsmuren stärker känslan av tradition. 
Några gårdar från Torslanda by ligger kvar nära kyrkan. Nolereds torg 
är ett 60-talscentrum med fristående byggnader i två våningar, på 
några ställen med pensionärslägenheter en trappa upp. 1992 gjor-
des en stor om- och tillbyggnad och torget fi ck en ny karaktär med 
sammanbindande gångstråk.

2 Nolered – förortens miljonprogram

I början av 1960-talet började en tätort planläggas i området vid Tors-
landa kyrka. Stadsplaneringen skedde parallellt med byggprojekte-
ringen, ofta av samma arkitekter, exempelvis Göteborgs Förorters 
arkitektkontor. Öster om torget ligger det första bostadsområdet, ett 
lamellhusområde som kallas »Gamla Solbo« efter bostadsrättsfören-
ingen. Väster om torget byggde HSB ett område med fyravånings 
punkthus som bildar en karakteristisk 60-talsmiljö kring en kulle. Nya 
Solbo är ett stort radhusområde öster om kyrkan.

3 Domarringen – atriumhus

Norr om Torslanda kyrka byggdes stora områden med radhus och 
atriumhus ut under 1960- och 1970-talen. Gatunamnen ansluter all-
mänt till Torslandas forntidshistoria och fornfynd – någon Domarring 
har dock aldrig funnits i närheten av Domarringsgatan. 

4 Tumlehed

Trots ny bebyggelse har dalen som vetter mot havet bevarat sin ka-
raktär och fl era gårdar ligger kvar. Dalen var ett sund under hela sten-
åldern och är ett av landets mest boplatstäta områden. I norra delen 
ligger en 7 000–11 000 år gammal fyndplats, Gabriels. Där fi nns den 
unika hällmålningen med motiv av djur och båtar. 

5 Träbyggen i Änghagen

Vid Torslanda Bäckegårdsväg ligger ett område med trähus. Här har 
Egnahemsbolaget experimenterat med tillbyggbara hus. 
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6 Egnahem vid Bottnevägen, lågenergihus av passivhusmodell

1 Nolereds Torg

1 Den gamla linden vid Torslanda kyrka
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6 Bottnevägen – lågenergihus

Lågenergihusen i Lindås, de s. k. passivhusen har väckt stor upp-
märksamhet. Vid Inez Svenssons Väg i Änghagen följde Egnahems-
bolaget upp konceptet i ett bygge av 44 hus 2006. Här valde man 
större fönster och ett lite annat värmesystem utan solfångare. 

7 Lillebyns skola

Fint inlagd i ett skogsparti ligger Lilleby skola från 1992. Den är ett 
exempel på det omsorgsfulla skolbyggandet i Torslanda.

8 Älvegårdsvägen

Älvegårdsvägen är ett stort nybyggnadsområde för 400 bostäder i 
låga hus med blandning av egnahem, bostadsrätter och hyresrätter. 
Det är intressant som exempel på hur man 2008 försöker skapa låg-
husbebyggelse med variation och sammanhållning.

9 Lillebybadet

Lillebyvägen byggdes i slutet av 1930-talet genom besvärlig terräng 
med utsikter över skärgården. Här byggdes fl era områden med som-
marstugor. Lillebybadet har campingplats. Vägen fortsätter i högt läge 
fram till Sillvik med badplats.

10 Lilleby Fritidsby

Fritidsbyn etablerades 1954 av Göteborgs Koloniträdgårdsförening. 
127 hus av två olika typer ligger i en skyddad dalgång. Tomterna 
röjdes av nybyggarna som också reste sina monteringsfärdiga hus. 
Eftersom odlingsmöjligheterna bland bergen inte var så goda ville 
man att husen skulle ligga fritt i naturen och kallas »fritidsby« snarare 
än »koloni«. Odlingarna har dock tagit sig med åren.

11 Skalgrusbankar

Sillviks naturreservat ligger norr om Tumlehed på norra Hisingen. I 
området fi nns en skalbank med värdefull fl ora, bl. a. orkidéer och mos-
sor. Här fi nns stora bestånd av kärrknipprot och Jungfru Marie nycklar. 
I den stora gropen i skalgrusbanken har man funnit skelett och fl intdol-
kar från stenålderns slut för ca 4 000 år sedan. Området ingår i EUs 
ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2 000. 

12 Hästevik

En smal väg slingrar förbi bevarade gårdar med krinbyggda tun och 
öppna ängslyckor. Vägen fortsätter som gångstig genom lövskog 
och längs fi na strandpartier fram till Tumlehed.
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10 Lilleby fritidsby

8 Lilleby Kronogård – bevarad gård bland Älvegårdsvägens nybyggen

9 Lillebybadet



128 Amhult–Hjuvik

Tur 22

Amhult – Hjuvik

1 Flygplatsen

Torslanda var Göteborgs fl ygplats, invigd utställningssommaren 1923 
och ersatt av Landvetter 1977. Lokaliseringen valdes för att ha möjlig-
het till en kombinerad fl ygplats och sjöfl yghamn utan annan bebyggel-
se alltför nära. Med början 2003 byggdes här den nya stadsdelen 
Amhult. Det gamla fl ygledartornet från 1968 har bevarats på Snäcke -
berget. I anslu tning till det ligger nya bostadshus, kallade »fågelhol-
karna«. De gamla terminalbyggnaderna och hangarerna används nu 
av olika företag.

2 Amhults centrum

Centrum i den nya stadsdelen är en stor butiksanläggning med stor-
marknad och mindre butiker. På norrsidan vetter den ut mot en gata 
med stadskaraktär. Vid ett torg med en stor trappa som också kan 
fungera som amfi teater ligger kulturhuset Vingen från 2004 (arkitekt 
Frenning & Sjögren). Vingen har Göteborgs första digitala biograf 
som kan visa fi lm och även direktsända föreställningar från andra 
platser. Intill Vingen ligger nya fl erbostadshus.

3 Amhult trädgårdsstad

Kring den gamla 50 m breda asfalterade landningsbanan har Am-
hults trädgårdsstad byggts med 300 hyreslägenheter 2002–2005. 
Den fyller ett behov av lägenheter i villastadsdelen Torslanda, samti-
digt som de låga husen ger ett hyresboende med markkontakt. Stor 
omsorg har lagts på att utforma gaturummen inte bara för bilar.

4 Torsviken

Torsviken är en havsvik som under 1900-talet successivt vallats in 
och fått ta emot både stora mängder muddermassor och avfall. Av 
den ursprungliga viken fi nns inte mycket kvar. De speciella biologiska 
förutsättningarna tillsammans med bl. a. dagvatten från kringliggande 
industrier har paradoxalt nog skapat ett unikt fågellandskap. Torsvi-
kens roll för fl yttfåglar har gjort att området klassats som ett Natura 
2 000-område. Här fi nns en vision om att skapa ett stadsnära natur- 
och rekreationsområde.

5 Skutehagsskolan

En stor skola från 1990-talet med modernt utformad, årstidsanpas-
sad ventilation. Tvärs över Flyghamnsvägen ligger den gamla gården 
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1 Utsikt från fl ygtornsberget över Amhult



130 Amhult–Hjuvik

Amhult Lyse. Den är nu hemvist för Torslanda hembygdsförening 
med ett museum som bl. a. visar fi skets historia.

6 Skeppstadsholmen

Denna havsbadskoloni anlades 1924. Området hade blivit över när 
den nya fl yghamnen var färdig. Stadsfullmäktiges ordförande Her-
man Lindholm drev fram en koloni med 120 stora stugor. Mycket 
arbete lades ned på plantering i det kala kustlandskapet. Kolonin 
var hotad på 1970-talet av hamnens expansionsplaner.

7 Nötö och Långholmen

Längst ut mot havet ligger Långholmen som man når på en gångbro. 
Grannön Nötö har bebyggts med enhetliga hus på ett sätt som läm-
nar kusten fri. Det rimligt bebyggda området hotas nu av förtätning. 
Efter oljekrisen var området aktuellt för ett nytt kolkraftverk.

8 Hjuvik

Hjuvik var tidigare färjeläge för Norra Skärgården. Det gjorde områ-
det till ett populärt sommarstugeområde. Idag har sommarhusen 
oftast blivit permanenta. Området har byggts ut med fl er hus. Längs 
strandkanten ligger stora villor med havsutsikt. 

9 Stora Varholmen

1933 fi ck några nykterhetsorganisationer arrendera hela ön. Det var 
början på den koloni som nu utgör en idyll med bortåt 80 hus. Från 
början ritade arkitekt Ragnar Dahlberg en billig och enkel funktiona-
listisk låda, men lådorna har byggts om och till i den ena fantasifulla 
skapelsen efter den andra. 1970 sågs kolonins chanser att överleva 
inte som stora. En oljehamn för halvmiljontonnare behövdes och Var-
holmen sågs som alternativ till Lysekil.

10 Lilla Varholmen

Under sillperioden producerades upp till 4 750 tunnor sill om året i 
salteriet på Lilla Varholmen. På öns södra sida fi nns magasin, bas-
säng m. m. bevarade från salteriet. Från färjeläget går Vägverkets fär-
jor till Hönö och Björkö med anknytning till de andra öarna i Öckerö 
kommun. Leden till Hönö är Sveriges mest trafi kerade med tre färjor 
som tar 75 bilar vardera. Trafi ken började 1962, när fi sket på öarna 
blivit allt kärvare. Med Volvos expansion ökade pendlingen.
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8 Villor i olika storlekar i Hjuvik

7 Villor på Nötö med utsikt över havet och Långholmen

2 Amhults centrum, sett inifrån kulturhuset Vingen



132

Tack
Länsstyrelsen Västra Götaland och Stadsdelsförvaltningarna 
Backa, Biskopsgården, Kärra–Rödbo, Lundby, Torslanda och 
Tuve–Säve för ekonomiskt bidrag. 

Särskilt tack för faktagranskning och faktaunderlag till 
Karin Nordström, Mona Lorentzon, Stina Andersson, Ulf Ragnesten,
Karl Arvidsson, Anette Wigeborn-Bergström, Helena Engvall och
Anna-Karin Sintorn.

Bilder
Claes-Göran Svantesson har tagit samtliga bilder, utom följande:
Claes Caldenby: s 43 övre, s 61 3, s 69 mitten, s 71 10 båda, 
s 99 alla, s 105 5, s 109 1, s 111 3, s 111 4
Krister Engström/Stadbyggnadskontoret: s 83 2, s 83 4
Sanja Peter: s 25 3 knölnate
Stig Sjöstedt/Bostadsbolaget: s 16
Stadsmuseets arkiv: s 5, s 8, s 9, s 10, s 11, s 12, s 13, s 15

Kartor
© Lantmäteriverket Gävle 2008: Ekonomiska kartan, s 10 övre
Ur Fångsfolk och bönder, Göteborgs Stadsmuseum, 2005: s 4
© Stadsbyggnadskontoret: övriga kartor
Kartunderlag Marie Bladskog och Susanne Norrby, 
Stadsbyggnadskontoret
Alla kartor godkända ur sekretessynpunkt för spridning

Upptäck Hisingen!
är utgiven av Göteborgs Stadsmuseum
Form Olof Bruce
Tryckt hos Fälth & Hässler i Värnamo 2008
ISBN: 978-91-85488-97-1





Upptäck Hisingen! ges ut av 
Göteborgs Stadsmuseum. Bakom 
skriften står en redaktionsgrupp 
bestående av Einar Hansson, 
Melica; Claes Caldenby, Chalmers; 
Sanja Peter, Göteborgs Stadsmuseum.
Foto av Claes-G. Svanteson.

Upptäck Hisingen! tar dig med 
på 22 vandringar på kontrasternas 
Hisingen, ön som fyller hälften av 
Göteborgs yta och har en fjärdedel 
av stadens invånare. Här fi nns det 
mesta, från stora industrier till 
vildmark, från öppna betesmarker 
till täta stadskvarter och projekt för 
hållbar utveckling.

Upptäck Hisingen! är den fjärde 
guideboken i serien Det moderna 
Göteborg. Tidigare utgivna titlar är 
Upptäck Angered!, Upptäck Nordost! 
och Upptäck Västra Frölunda!


