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Hjörnearkivet – ett unikt  
göteborgskt kulturarv
Bildarkiv: Hjörnearkivet omfattar miljontals pressbilder från ett drygt sekel. Fotografierna – som nu 
doneras till Göteborgs Stadsmuseum – är GP:s present till Göteborg på 400-årsdagen. GP:s Kristian 
Wedel presenterar ett urval från ett fascinerande göteborgskt bildarv som ska bli tillgängligt för alla.

Kungsgatan vid Korsgatan år 1939. Julskyltningen lyste den första krigsvintern – och tidningarna skrev om ransoneringskort och det vinterkrig som Sovjetunionen och Finland sedan en vecka 
utkämpade. Bild: Hjörnearkivet
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Bild: Måns Langhjelm

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år

n bild säger mer än 
tusen ord”, säger 
ordspråket. Det 
lär komma från ett 
uttalande av den 
legendariske ameri-
kanske redaktören, 
publicisten och 
pr-personligheten 

Arthur Brisbane. Första gången 
uttrycket användes var i reklam för 
ett bildmagasin 1918, i en tid när 
bildjournalistiken började ta fart 
på allvar.

En bild säger mer än tusen ord är 
ett aningen besvärligt uttryck i ett 
tidningshus, där vi i hög grad lever 

av ordet och litar till ordets kraft 
och makt. Men vi kan inte i dag, 
som på 1800-talet, enbart förlita oss 
på ordet. Då var en tidningssida en 
grå, ganska så steril och trist ord-
mängd att läsa sig igenom. Länge 
ansågs bilder, för att inte tala om 
stora bilder, vara en styggelse på en 
tidningssida.

När Harry Hjörne tog över GP 
1926 var det knapert och sparsam-
het var en nödvändig dygd. När 
bilderna likväl gjorde sitt intåg 
fick inga bilder var bredare än ”en 
spalt” på tidningssidan. Skulle det 
tas gruppbilder fick de som skulle 
avbildas vara så goda att tränga 

ihop sig för att få plats. När Lars 
Hjörne en gång hade en ovanligt 
stor grupp politiker som skulle 
avporträtteras lydde han sin fars or-
der om ”en spalt” genom att ställa 
alla kommunalpolitikerna i en hög 
spiraltrappa. Bilden i tidningen 
var på en spalt men den var hela 52 
centimeter hög. En ”revolutionär” 
handlig som tillfälligt skapade ge-
nerationsmotsättningar i familjen 
Hjörne. Bilder kostade inte bara 
utrymme och papper utan också 
därför att man för varje bild var 
tvungen att ha en så kallad kliché. 
Dessa framställdes av en särskild 
yrkesgrupp – litograferna. Länge 

var klichéerna gjorda i trä och 
mycket dyrbara. Så kom det sig 
att klichéen på Kaiser Wilhelm var 
försedd med instruktionen ”Kejsar 
Wilhelm. Kan även användas som 
Bismarck.”

Allt detta är sedan länge förändrat. 
I journalistiken har bild och ord in-
gått ett äktenskap där kombinatio-
nen bild och text är nödvändig för 
att beskriva skeenden, händelser 
och företeelser.

I ett bildarkiv däremot har bild-
en självklart huvudrollen. Bilder 
som fångar ögonblick, människor, 
miljöer, hus. fartyg, bilar, fotbolls-

Stadens historia förevigad  
   i unikt, journalistiskt bildarkiv 

ÓE

GP:s förre chefredaktör och ägare Peter Hjörne lämnar över ett symboliskt och välkänt fotografi från 1965 med Blåvittlegendaren Bertil ”Bebben” Johansson till 
Carina Sjöholm, chef för Göteborgs stadsmuseum. Med på bilden är också Britta Söderqvist, avdelningschef för Göteborgs museer och kosthall, GP:s marknads-
chef Josefin Meyer och tidningens chefredaktör Christofer Ahlqvist.

Förord
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matcher, industrier, olyckor och 
natur – rakt upp och ner, utan kru-
siduller. Men bilderna kan tala om 
och ge en känsla av så mycket mer. 
De kan tala om misär och klyftor, 
om rikedom och självförtroende 
om glädje och sorg, om kärlek och 
hat, om självförhärligande pompo-
sitet, om personligheter, om hand-
lingskraft och om varje tids uttryck.

Bilder kan ljuga, förfalska och an-
vändas i propagandasyfte. Bilderna 
kan vara av brukskaraktär men ock-
så vara till lyst, vackra för sin egen 
skull. Som konst!

Bilden är helt enkelt fantastisk, 
mångfasetterad och oersättlig.

De senaste decennierna har bild-
en blivit digital och fått en allt 
större roll. Det räcker att nämna 
Instagram, Facebook och selfie så 
blir förändringen tydlig. Bilderna 
räknas i miljarder och åter miljar-
der ( kanske inte så underligt när 
varje frukostbulle skall dokumen-
teras).

Men i bildarkivet som GP över-
lämnat till Göteborgs Stadsmu-
seeum som en 400-årspresent till 
göteborgarna räknar vi bilder i 
miljoner, inte i miljarder. Likväl 
är det en unikt stor bildskatt med 
journalistiska bilder från de senaste 
100 åren. Fotona berättar stadens 

historia, visar det som är för evigt 
borta och som inte lät sig fångas på 
något annat sätt än genom bilder. 
Genom bilderna kan vi minnas om 
det som en gång var – stort som 
smått, miljöer, hus, gator, hän-
delser och människor, kända och 
okända. På sitt sätt är det stadens 
kollektiva minne. Vi är stolta över 
att få möjligheten att lämna över 
bildarkivet dit de hör hemma – hos 
Göteborg och göteborgarna!

Josefin Meyer
Marknadschef på Göteborgs-Posten

Peter Hjörne
Göteborgs-Postens förre chefredaktör  
och ägare

” Fotona berättar  
stadens historia, 
visar det som är för 
evigt borta och som 
inte lät sig fångas på 
något annat sätt än 
genom bilder.

Översta bilden till vänster i kollaget: Den fruktansvärda spårvagnsolyckan på Aschebergsgatan den 12 mars 1992. Översta bilden till höger i kollaget: Under en storm blåste en tankbåt upp på skäret 
och fyren Kråkesunds gap den 7 februari 1973. Understa bilden till vänster i kollaget: Bruce Springsteen springer på scenen på Ullevi 1985. Understa bilden till höger i kollaget: Kravaller och sten-
kastning drabbade Göteborg under EU-möte i juni 2001. Bild: Hjörnearkivet
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Ljust och rymligt – med vita kaffekoppar och 
 lättavtorkade bord – är det i matsalen på Wettergrens 
kappfabrik i Stigbergsliden. Det är den 19 december 

1937. I slutet av 1930-talet gick det så bra för Wettergrens 
att man börjat starta filialfabriker i andra städer. Den stora 
svenska  tekokrisen – som sedermera skulle leda till bolagets 
 nedläggning i början av 1970-talet – kändes fortfarande mycket 
fjärran. 

Kristian Wedel

På kappfabriken

Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Den 17 november 1995 står GP-fotografen Sören 
 Håkanlind på Götaplatsen och tar ett legendariskt 
 göteborgskt reportagefoto. Snökaoset i november 

1995 är av den magnituden att alla göteborgare som var med 
har historier att berätta – om inställda tåg och bussar,  pulsande 
på trottoarerna, den plötsliga och oväntade tystnaden i en 
storstad där det bara (och knappt ens det) gick att ta sig fram 
till fots. De flesta minns också vänligheten från dessa  snödagar. 
Det var en alldeles lagom mild och tillfällig göteborgsk 
 naturkatastrof. Hotell servererade varm choklad och lapplisor 
hjälpte bilister att hitta insnöade bilar.

Kristian Wedel

En snödag vi minns

 Bild: Sören Håkanlind/Hjörnearkivet



fredag 4 juni 20216

Skydd från regnet

Viadukter är inte bara utmärkta trafiktekniska  lösningar. 
De kan också tjänstgöra som regnskydd. Här har 
 handeln vid Olskrokstorget flyttat in under tak den  

26 november 1941.

Kristian Wedel

 Bild: Hjörnearkivet 

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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En gång var ishockey en utomhussport och spelarna 
 föredrog att bära lite för stora filtkepsar istället för 
hjälm.  Hockeyklubben Västra Frölunda grundades 1944, 

ligger fyra i elitseriens  maratontabell och har bytt namn minst 
två gånger. De äldsta  Frölundabilderna präglas inte sällan av 
 snöflimmer. Denna bild är tagen  
i januari 1947. Det framgår inte av samtida skildringar hur ofta 
målvakten tappade kepsen.

Kristian Wedel

Västra Frölunda  
grundades

 Bild: Hjörnearkivet
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Den nya lekplatsen i Landala provleks en solig aprildag 
1945. Till folkhemsprojektet hörde också barnlekplat-
ser, gärna med sandlåda eller gungor. I Stockholm 

fanns det redan på 1930-talet bemannade parklekar. Fullt så 
raskt framåt gick det inte i Göteborg. Själva ordet ”lekplats” an-
vändes inte  allmänt förrän på 1950-talet. Klädseln på fotografiet 
antyder att det är kallare än det ser ut.

Kristian Wedel

Lekplatser blir vanligare

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Barn leker på Södra Lidens kullersten den 24 september 
1920. Möjligen klappas en katt – en svans anas. Det 
hände att romantiskt lagda stadsflanörer på 1920-talet 

prisade dessa kvarter på Otterhällan för dess sydländska charm. 
Liknelsen var oavsiktligt träffande, för Otterhällan var i början 
av 1900-talet fattigkvarter som i smuts och elände verkligen 
kunde jämföras med slummen i europeiska storstäder. För 
2000-talets göteborgare är det inte lätt att orientera sig i de 
gamla bilderna. Södra Liden är utplånad. 1960-talets rivnings-
våg förintade de gamla byggnaderna och ersatte dem med en 
märkligt själlös och avvisande arkitektur. Numera går ingen 
göteborgare uppför backarna till Otterhällan utan att ha ett 
ärende.

Kristian Wedel

Ett uns sydländsk charm

 Bild: Hjörnearkivet
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Söndagen den 30 augusti 1970 står tre fotbollslegender 
på Lisebergs stora scen: Karl-Alfred Jacobsson (Gais), 
 Gunnar Gren (IFK Göteborg) och Sven Rydell (Öis). Dagen 

därpå meddelade GT: 
– Och dom gamla gubbarna kan än, sa en gammal Ada när 
hon fick se lirarna Gunnar Gren, Sven Rydell och Karl-Alfred 
 Jacobsson lattja omkring med en gammal fotboll. 
En annan Kal – Sven Wollter – stod på scen och snackade med 
kompisen Osborne som hade hittat en kapsyl. 
– Nu undrar jag bara var resten är nånstans.

Kristian Wedel

”Gubbarna kan än”

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Det är okänt av vilket skäl dessa läroverksungdomar 
marscherade på Norra Hamngatan den 1 november 
1926. Men högtidligt var det: med blåsorkester, mörka 

byxor, och pressveck.

Kristian Wedel

Framåt marsch!

 Bild: Hjörnearkivet
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Renovering av restaurangen i Palacehusets östra del i 
februari 1938. Källarfönstren vetter mot Drottningtor-
get. Restaurangen gick i decennier under beteckningen 

”Gropen” och var det traditionella vattenhålet för stadens jour-
nalister – strategiskt beläget halvvägs mellan Göteborgs-Pos-
tens, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings och GT:s redak-
tioner. Numera hyser källaren Kinakrogen Ching Palace.

Kristian Wedel

Här förenades  
journalisterna

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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 Bild: Hjörnearkivet

Höjde rösten mot gaskrig

En demonstration för fred och mot stridsgaser på Järn-
torget den 29 juli 1929. Gaskrigföring – bland annat 
med klorgas – i stor skala var ett av många  otrevliga arv 

från första  världskriget. I  princip hade  gaskrigföring förbjudits 
enligt  Génèveprotokollet 1925, men  protokollets regelverk 

var ganska svagt. Det fanns  alltså goda skäl att  demonstrera 
mot  gaskrig även 1929. Fotografiet avslöjar den  besvärande 
 omständigheten att två av de fem  demonstranterna i täten går i 
otakt med  musiken.

Kristian Wedel
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En göteborgsk hotellreception den 5 april 1937.  Hotellets 
namn framgår inte av arkivinformationen, men 
 telefonväxeln och piccolon signalerar god standard. En 

detalj fanns på alla hotell år 1937 och saknas på de flesta nutida 
hotell: brevvågen.

Kristian Wedel

Checkar in i Göteborg

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Liseberg tar form

Den 9 maj 1929 hade Liseberg just slagit upp portarna 
för sin  sjunde  säsong. Nöjesparken hade börjat hitta 
sin identitet. Göteborgarna gick och dansade på pol-

ketten, de åkte  Bergbanan – och årets nyhet var den stora rosa 
 entrébyggnaden med torn. Kulören påstods vara vald till följd 
av att  Lisebergschefen  Herman Lindholm älskade lingon och 
mjölk. I bildens bakgrund syns  Cabarethallen – en ombyggd 
variant av 1923 års  utställningsteater.

Kristian Wedel

 Bild: Hjörnearkivet
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Snaps till sillen

Denna kvinna med regnrock och solvargsgrin var länge 
placerad i arkivmappen  ”fiskhandel”. Men en närmare 
 granskning av  bilden visar att det trots allt rör sig om 

ett  annat evenemang. Hon  hanterar  färdiga sillfiléer – och inte 
ens  göteborgska fiskkunder fick med sig en snaps på stående 
fot. I alla händelser är fotografiet taget den 1 juli 1942. Det ver-
kar ha regnat.

Kristian Wedel

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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En helt ny stadsdel

Det är oktober 1957 och fotografen fångar en stunds 
lek i den helt nybyggda stadsdelen  Biskopsgården. 
De  första hyresgästerna hade flyttat in i Södra 

 Biskopsgården sommaren 1956. Egentligen är Biskopsgårdens 
historia äldre än staden Göteborgs. I hundratals år var detta 
gamla  kulturlandskap på södra Hisingen gränsbygd mot Norge.

Kristian Wedel

 Bild: Thure Christiansson/Hjörnearkivet
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ÓStadens starke man” är ett slitet uttryck, men det 
 fångar den  blandning av formellt och informellt 
inflytande som en färgstark  personlighet med 

begåvning för att navigera i en politisk miljö kan skaffa sig. 
 Göteborgaren och  socialdemokraten Göran Johansson torde 
vara det  svenska 1900-talets bästa exempel på en sådan stark 
man. Hans  inledande politiska plattform var verkstadsklubben 
på SKF. År 1988 blev han  första gången kommunstyrelsens 
 ordförande. I drygt två decennier var han  Göteborgs domine-
rande  kommunpolitiker. Några av de projekt som kan  tillskrivas 
Johanssons energiska förmåga att baxa det byråkratiska och 
 politiska maskineriet framåt är Götatunneln, Universeum, 

Göteborgs starke man

 Bild: Annette Friberg/Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år

Göteborgsoperan och Gamla Ullevi. Han saknade inte kritiker. 
Påståendet att den som blott fick till stånd ett möte i hans 
hörnrum på Börsen kunde få en friåkningsfil genom kommunal 
byråkrati saknade väl inte helt grund. Han talade ibland med 
näringslivsföreträdare på ett sätt som måhända inte tedde sig 
fullt renlärigt för alla socialdemokrater. Han hade en burdus 
och slagfärdig charm. Med sin fallenhet för att blanda formella 
och informella lösningar – inte sällan med godmodiga politiska 
hästhandlartrick – hade han en sällsam förmåga som inte ens 
hans argaste motståndare kunde förneka: han fick saker gjorda. 
Här porträtteras han år 1998, på okänd plats i Göteborg.

Kristian Wedel
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Göteborgs brandkår testar ångsprutan den 21  februari 
1923. Göteborgs historia är besvärande späckad av 
förödande stadsbränder och en strid ström av mer 

eller mindre lyckade brandbekämpningsinitiativ. Under de 
första  århundradena, fram till 1844, användes  brandvakter 
som med sax och skramla ropade ut klockslaget och 
 budskapet ”från eld och brand, från fiendens hand, bevare 
Gud vår stad och land”. Under några decennier i mitten av 
1800-talet  laborerade man med en frivillig brandkår som 
1872 ersattes av en fast  organisation som var  föregångaren 
till nutidens  räddningstjänst. Enligt arkivnoteringen var 
syftet med  ångspruteövningen att förbereda sig inför 
 jubileumsutställningen. Det framgår inte om övningen var 
lyckad. Däremot kan man fastslå att det var en ganska dyster 
vårvinter för den göteborgska brandkåren. Bara ett par veckor 
senare – den 14 mars – misslyckades man med att bemästra en 
stor brand på den nyrenoverade Centralstationen.

Kristian Wedel

Övning inför jubileet

 Bild: Hjörnearkivet
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Några göteborgska män samlas kring groggbuffén. Den 
avspända – rentav förslappade – kroppshållningen 
antyder att sittningen har pågått en stund. Bilden 

 porträtterar ett manligt klädtrendskift – slipsen är på väg att 
ersätta flugan som standardplagg.

Kristian Wedel

Goda vänners lag

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Mannagrynsvälling serveras i Redbergsskolan den  
20 september 1943. Den mycket göteborgska glosan 
”bamba” – en förkortning av ”barnbespisning” – har 

använts sedan åtminstone 1950-talet.

Kristian Wedel

Välling i bamba

 Bild: Hjörnearkivet
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Den 12 oktober 1958 tog IFK Göteborg emot Djurgården 
på Sveriges nya storarena: Ullevi i Göteborg. Här syns 
Djurgårdens Gösta ”Knivsta” Sandberg i närkamp 

med Blåvittmålvakten Ronald Johansson. Hemmalaget vann 
med 4–3. (Djurgårdaren ”Knivsta” Sandberg – som dock inte 
kan sägas höra till den göteborgska idrottshistorien – var 
förresten Sveriges sista verkliga allroundidrottsman. Han var 
 landslagsman i fotboll, ishockey och bandy.)

Kristian Wedel

Rivalmöte på Ullevi

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Den 19 september 1937 var det handbollslandskamp 
mellan Sverige och Tyskland utomhus på Gamla Ullevi. 
Världen hade börjat vänja sig vid att tyska landslag 

gjorde Hitlerhälsning inför matcherna.

Kristian Wedel

Det nya normala

 Bild: Hjörnearkivet
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Hisingsbron började rivas nästan i samma stund som 
den stängdes av, i slutet av april 1968.  Göteborgarna 
hade just fått en ny och betydligt modernare 

 älvförbindelse – Tingstadstunneln, öppnad den 29 mars.

Kristian Wedel

Ut med det gamla

 Bild: Ivan L. Wennergren/Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Klockan tre på eftermiddagen den 3 september 
1967, efter ett dygns trafikförbud, var det fritt 
fram att köra på höger sida i centrala Göteborg. 

 Högertrafikomläggningen – skiftet från vänster- till  högertrafik 
– var ett nästan ofattbart stort trafikplaneringsprojekt. Bara 
i Göteborg byttes ungefär 20 000 vägmärken. Nästan alla 
 spårvagns- och busshållplatser fick byggas om. Bilden från 
 Östra Hamngatan antyder ett kontrollerat kaos.  Reklamskylten 
på brandväggen, som påminner om att det är högertrafik, 
känns en smula överflödig.

Kristian Wedel

Kontrollerat kaos

 Bild: Hjörnearkivet
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I december 1951 skyltade skobutiken Oscar Baeckman med 
julgranar i skyltfönstret. Biografen Spegeln visade komedin 
”Alla tiders dadda i sitt esse” med Clifton Webb och Joanne 

Dru. Intrigen präglades av de förvecklingar som uppstår om 
man äter tibetanska föryngringstabletter. Den har inte gått till 
filmhistorien.

Kristian Wedel

Jul och bioklassiker

 Bild: Thure Christiansson/Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Arkaden – byggnaden och den välvda genvägen mellan 
Norra Hamngatan och Östra Hamngatan – blev aldrig 
en äkta arkad. Det var meningen att valvbågar över 

gatan skulle förbinda två syskonbyggnader med varandra. 
Men aktiebolaget Göteborgs arkader fick slut på pengar efter 
att år 1899 ha byggt klart den första halvan.  Arkitekten Frans 
Louis Enders hade ritat en trevlig svängd tegelbyggnad på fem 
våningar som rentav hade förberedda klackar i tornen för att 
kunna överbrygga gatan. Eftersom projektet aldrig slutfördes 

förrycktes för all framtid göteborgarnas allmänna uppfattning 
om vad en ”arkad” egentligen är: det blev helt enkelt en trevlig 
gata med butiker och en tegelbyggnad med tinnar och torn. När 
bilden togs kring jul 1969 var den gamla Arkadenbyggnaden 
dödsdömd. Den började rivas år 1972. Dagens Arkadenbyggnad 
öppnade 1974. I bildens vänstra hörn syns den yttersta delen av 
en av 1900-tals-Göteborgs snyggaste logotyper: musikhandeln 
Waidele.

Kristian Wedel

Arkaden som aldrig blev av

 Bild: Hjörnearkivet
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När rivningsvågen drog över Linnégatan i början av 
1980-talet fanns det alla skäl att befara att Villa 
 Ideborg – här fotograferad år 1983 – skulle ligga illa 

till. Men Villa Ideborg klarade sig och står kvar än i dag.  Denna 
märkliga byggnad är faktiskt – om man tittar noga – ett 
 landshövdingehus, det sista bevarade av sitt slag, uppfört år 
1897.

Kristian Wedel

Sista av sitt slag

 Bild: Hjörnearkivet

Hjörnearkivet

Göteborg 400 år
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Förvirring kring procenten

Mellanölet – och mellanölsdebatten – har nästan bli-
vit en symbol för  1970-talet. Mellanölsförsäljning i 
livsmedelsbutiker förbjöds år 1977, efter vad som kan 

betecknas som ett misslyckat tolvårigt experiment. I efterhand 
präglas  diskussionen av lätt förvirring eftersom mellanölets 
styrka angavs i viktprocent, ett mått som numera nästan helt 

har ersatts av volymprocent. Det mellanöl som troligen dricks 
på bilden – på en inte närmare angiven utomhusbänk i Gö-
teborg – har alltså en  viktprocentstyrka på 3,6 procent, vilket 
motsvarar ungefär 4,5 volymprocent. Det är alltså med dagens 
mått ett typiskt starköl.

Kristian Wedel
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Stigbergskajen år 1938. Det var aldrig tyst på 
 Stigbergskajen – antingen lossades eller lastades 
 apelsiner, kaffe, mössor, salt, russin eller motorer 

 eller också lade någon av Amerikabåtarna till och då var det 
 spektakel i hela västra Göteborg. Denna skarpt soliga dag låg 
det norska Wilhelmsenrederiets splitt nya M/S ”Trafalgar” 
vid Stigbergskajen. Och på bryggan av detta toppmoderna 
 lastfartyg på 8 690 dödviktston stod väl kapten Nils Løken och 
övervakade kranarnas arbete. M/S ”Trafalgar” skulle bara få 
ytterligare fyra år i trafik. Den 15 oktober 1942 gick hon med 
 solrosolja och corned beef mellan Buenos Aires och New York 
och sänktes av en tysk ubåt utanför Guadaloupe.  Torpedträffen 
var så kraftig att kapten Løkens byxor och strumpor  blåstes 
bort. Halvnaken klev han i livbåten. Hela besättningen 
 räddades. De seglade i elva dygn, men råkade gå i land på en 
nazistvänlig ö, och tvingades i båten igen innan de togs emot 
som hjältar på Dominica – en minimal bananodlarrepublik 
 mellan Puerto Rico och Trinidad.

Kristian Wedel

Alltid något på gång
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Pusterviksbron år 1937. Det gäller att hålla i hatten 
när saltvindarna drar in från älven. Inga noteringar 
finns om varför dessa göteborgare så beslutsamt 

 strömmade i riktning mot Järntorget. Klädseln antyder en 
helgdag på våren eller den tidiga hösten, men mannen i 
 förgrunden är väl i  sprättigaste laget – med sin ljusa, flott 
stukade hatt och  näsduken i bröstfickan – för att vara  tänkbar 
 som socialdemokratisk förstamajdemonstrant. Fotografen 
 Thure Christiansson var en idog pressfotograf, verksam 
till långt in på 1970-talet, men inga detaljer avslöjar vilket 
 evenemang han denna dag var utsänd att dokumentera. Det 
fanns  annars gott om småhändelser i Göteborg våren och 
 förhösten 1937 – turistmässa, läkarkongress,  luftförsvarsövning 
och Svenska hamnförbundets 25-årsjubileum. Kanske var 
Thure  Christianssons journalistiska uppdrag helt enkelt att 
 dokumentera en blåsig dag.

Kristian Wedel

Strid ström i blåsten
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Saluhallen vid Södra Larmgatan år 1946. Larmgatorna 
är en  daglig påminnelse om fästningsstaden Göteborg. 
De var  ämnade för alarm i en smal korridor närmast 

 muren och vallgraven – bullrande, yrvakna, halvt panikslagna 
 språngmarscher i fackelsken till bastioner som ryktesvis anfölls 
av danskar.  Larmgatorna hade hus bara på ena sidan. För en 
sentida  göteborgare – 1900- eller 2000-tal spelar ingen roll 
– förmedlar de en  uppfattning om försvarsanläggningarnas 
storlek. Mellan Södra Larmgatan och vallgraven ligger Stora 
Saluhallen,  Kungstorget, körfält och  parkeringsplatser. Allt 
detta var gråsten, vallar,  timmerkonstruktioner, vaktstugor och 
ammunitionsförråd. Det är naturligtvis omöjligt att veta vad 
kvinnan på bilden tänkte eller om hon skulle till saluhallen eller 
över Kungsportsbron – men göteborgarna i allmänhet  tänkte 
nog inte mycket på försvarsanläggningar denna tidiga majdag. 
 Amerikalinjens ”Drottningholm” hade nyligen gjort sin första 
resa efter världskriget och på Götaverken byggdes rederiets 
 blivande flaggskepp ”Stockholm”. Och dessutom – någon vecka 
innan  denna bild togs – hade den svenska manliga tronföljden 
räddats av  Hagasessornas nyfödde lillebror Carl Gustaf.

Kristian Wedel

Kvarleva från annan tid
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Järntorget år 1934. En sådan här bild förklarar Göteborgs 
identitet som varvs- och hamnstad – och möjligen också 
som arbetarstad. Järntorget liknar ett  industriområde, 

en förlängning av hamnskjulkvarteren. Här annonserar 
 möbelhandlare och barberare. I kanten mot Haga (ej synligt på 
bilden) ligger den imposanta tegelborgen  Arbetareföreningens 
hus – ett socialdemokratiskt allaktivitetshus med  möteslokaler, 
teatrar, biograf och tidningen Ny Tids redaktion. Få platser i 
Göteborg har haft fler namn och ställer till större  förvirring 
för  lokalhistorikerna än Järntorget. På 1700-talet talade 
 göteborgarna om Masthuggstullen – efter ett tullhus varifrån 
Majornas smugglare hölls efter. Sedan Johan Albert Pripp 
börjat servera tyskt öl på en friluftsservering växlade man 
till  Bierhalleplatsen eller Bierhalle. Eftersom möbler såldes 
vid det rörigt framväxande torget övergick många till att 
tala om  Möbeltorget eller Trätorget. Uttröttade medborgare 
 försökte introducera namnet Allétorget. År 1867 tog  Göteborgs 
stad  fasta på den järnvåg där man mellan 1781 och 1892 
 kontrollvägde järnet från de värmländska bruken.

Kristian Wedel

Kärt barn
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Stigbergstorget år 1946. Man får hoppas att fotografen, 
som denna skarpt soliga augustidag hade tagit hissen 
upp i Sjömanstornet, inte hörde till de trafikanter som 

parkerat på torget. Bilarna måste ha blivit som stekpannor. 
Mitt i bilden syns Gathenhielmska huset under valmat tak. Lars 
Gathenhielm – Karl XII:s mest legendariske kapare – lär ha 
kontrollerat en flotta på nästan 50 fartyg. Han dog 1718. Den 
som flyttade in var dock konvojkommissarien Johan Busck och 
hans fru Anna Thalena, och hon var Lars Gathenhielms syster. 
Vad som inte riktigt framgår på bilden är Stigbergstorgets 
starkt dramatiska topografi. Det störtar åt alla håll, utom på 
Bangatan. Bortom och ovanför Masthuggskyrkan – det vill säga 
söder om Fjällgatan – hade husen äntligen börjat kravla uppför 
 bergsidan. Här fanns knappt någonting före 1930. Man kan ana 
vad  springschasarna på cykel ansåg om den utvecklingen.

Kristian Wedel

Uppför berget
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Götaälvbron och Lilla Bommen år 1938. Den nya 
 älvförbindelse som hösten 1939 kommer att  invigas 
 under namnet Götaälvbron har börjat välva sig 

över  älven. Brobyggarna har pricksäkert träffat en historisk 
 göteborgsk trafikknut. Vid Östra Hamnkanalen fanns i äldre 
 tider i det sanka vasstungna deltalandskapet en liten träbom 
som fälldes ner över strömfåran mellan älven och kanalen. En 
vresig tullare tittade ut ur en kur. Denna bom var lilla  bommen 
eftersom det fanns en större bom vid  landshövdingens 
 residens. Nästan all mark som syns på bilden erövrades på 
1800- och 1900-talen från älven, träskmarkerna eller  kanalerna. 
Östra Hamnkanalen fylldes igen år 1936. Lilla  Bommens 
torg skapades vid en stor igenschaktning på 1870-talet. Här 
 inträffade den 15 april 1908 en märklig fartygskatastrof när 
 ångaren “Göta Elf” – full av passagerare och gods – slog 
runt vid kaj. Medan en maktlös folkmassa tittade på det 
 uppochnervända svarta skrovet drunknade 26 personer.

Kristian Wedel

En historisk knutpunkt
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Frihamnen år 1957. Frihamnen var den sista  orörda 
 stranden när Göteborg blev storstad. Fram till 
 1910-talet kunde ornitologer smyga i vassen och sikta 

rara  exemplar medan nithammarna och järnvägsvagnarna 
slamrade några hundra meter bort. Frihamnen – det vill säga 
ett tullfritt område – kunde invigas 1922 efter ett heroiskt 
 muddringsarbete till nio meters djup. Till Frihamnen kom 
 Banankompaniets fartyg. Man hade inledningsvis  magnifika 
problem. Bananerna kom fram sönderfrusna, klämda och 
 svarta. Efter hand lärde sig  göteborgarna knepen med 
 tempererade mogningsboxar klädda på insidan med kork. 
 Under andra världskriget importerades inga bananer. Då 
 användes i stället Frihamnen för utväxling av tyska och brittiska 
krigsfångar.

Kristian Wedel

Bananer och krigsfångar
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Herkulesgatan–Ättestupan 1944. Denna  oktoberdag 
hade världskriget pågått i snart fyra år och  cyklandet 
(tyckte väl de prövade bensinbefriade  göteborgarna) 

i en evighet. Det är också en bild av den  energiska 
 ingenjörsfamiljen Keillers Göteborg. Vägen under viadukten 
till vänster leder till Götaverken som länge hette Göteborgs 
 mekaniska verkstad och drevs av keillrarna. Alexander  Keiller 
d ä köpte redan i mitten av 1800-talet blöta vattensjuka 
 strandtomter på Hisingen. År 1944 var Götaverken – blott anat i 
den dimmiga bakgrunden – på väg att bli ett av världens största 
varv. I bildens högra kant anas ett annat av familjen Keillers 
köp – Ramberget, skänkt av James Keiller till göteborgarna 
och öppnat som park år 1908. Ramberget ska uttalas kort och 
 snärtigt, för det är korpens berg (ramn i äldre svenska, jämför 
med engelskans raven). Korparna har säkert gött den föga 
sanningsenliga sagan om Rambergets ättestupa där gamla 
vikingar (angelägna om att snabbt komma till Valhalls fläsk) ska 
ha hoppat.

Kristian Wedel

Keillers stad
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Brunnsparken 1959. Denna bild är insorterad i  arkivet 
 under genren “trafikproblem” – en antagligen lämplig 
etikett för denna punkt i Göteborg sedan  1620-talet. 

 Under detta ögonblick syntes i korsningen Saab 93,  Renault 
CV4, Opel Rekord, Volvo PV, Ford Taunus och ett par 
 asfaltbubblor från Volkswagen. De flesta hade naturligtvis ett 
registreringsnummer som började på 0 – de var  göteborgare. 
Men en av bilarna – den med det ljusa taket och den ljusa 
 huven kraftigt belysta av solen – är en Hudson Rambler  Super 
Six som registrerats i Malmöhus län. Den mest långväga 
 resenären är den tyskregistrerade Mercedesen i förgrunden. 
År 1959 trodde väl få något annat än att vänstertrafiken  skulle 
bestå, eftersom man bara några år tidigare hade haft en 
 folkomröstning då 82,9 procent motsatt sig en förändring. I det 
vita hörnhuset mot Östra Hamngatan gjorde Göteborgs-Posten 
reklam genom att hänvisa till en daglig medelupplaga på 225 
000 exemplar. År 1926, när Harry Hjörne tog över tidningen, 
hade upplagan varit 23 000. Mest idylliska för 2000-talets 
 trafikant – präglad av en kärvare trafikkultur med stora rotiga 
asfaltknutar i storstädernas utkanter – ter sig de små pilarna 
med budskapen “Örebro” och “Karlstad”.

Kristian Wedel

Trafikkaos sedan 1621
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Sannegårdshamnen och älven på 1930-talet. Staden 
 Göteborg var blott kuliss när pressfotografen Thure 
 Christiansson klättrade upp på Sörhallsberget för att 

fånga ett historiskt ögonblick: tre Amerikafartyg  samtidigt 
i  Göteborgs hamn. Det var trotjänaren S/S  “Drottningholm” 
(t h) – byggt i Glasgow 1905, använt som brittiskt 
 trupptransportfartyg under första världskriget och förvandlat 
till svenskt kryssningsfartyg i början av 1920-talet. Det var 
M/S “Gripsholm” (t v), som hade dieselmotorer och var ett av 
 världens modernaste kryssningsfartyg, men som hade fått 
hånfull kritik för sin smaklösa pseudohistoriska och kitschiga 
inredning. Och det var naturligtvis M/S “Kungsholm” (mitten) 
– rederiets underbara revansch efter kritiken mot  “Gripsholm”, 
ett flytande palats i klassicistisk stil med inredning och 
 utsmyckning av Isaac Grünewald och Carl Malmsten. Alla tre 
fartygen var ungefär lika stora – mellan 158 och 181 meter långa 
och med plats för cirka 1 500 passagerare. De var alltså i ungefär 
samma storlek som 2000-talets mest bekanta passagerarfartyg 
i Göteborgs hamn – “Stena Danica” (som är 152 meter lång, men 
betydligt knubbigare än Amerikabåtarna).

Kristian Wedel

Tre fartyg möts
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Per Dubbsgatan 1942. I december 1942 sköljde världskri-
get över kontinenten, men vid Annedalskyrkan puttrade 
ångvälten när Per Dubbsgatan byggdes om. Utöver den 

ständiga oron –  kanske för en bror på ett handelsfartyg – märk-
tes kriget i form av  ransonering på nästan allt: kaffe, te, mjöl, 
bröd, havregryn, makaroner, potatismjöl, ljus, socker, sirap, ost, 
ägg, mandel, nötter och bensin.  Privatbilar ställdes i garaget. 
En märklig effekt i marginalen var  alltså att många tjocka gö-
teborgska kamrerer blev allmänt friskare. De  magrade när bif-
farna inskränktes, och blev spänstigare när de tvangs att cykla. 
(Någon har också påpekat att de blev svettigare och att detta 
i kombination med varmvattensransonering skapade ett litet 
 arbetsmiljöproblem.) De två göteborgska cyklisterna – den ena 
med portfölj på pakethållaren – strävande i det halkiga gruset 
på väg mot Linnéplatsen denna kalla morgon står för det stora 
världskrigets kanske enda positiva hälsoeffekt.

Kristian Wedel

Krigets positiva  
hälsoeffekt
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Vemod på Kungsgatan

Kungsgatan vid Korsgatan år 1939. Julskyltningen 
lyste den första krigsvintern – och tidningarna 
skrev om  ransoneringskort och det vinterkrig som 

 Sovjetunionen och Finland sedan en vecka  utkämpade. Samma 
dag som fotografen fångade julstämningen på Kungsgatan 
– den 7 december – inleddes slaget vid Suomussalmi i östra 
Finland. Världen skulle snart nås av uppgifterna om en stor 
finsk seger. Med historiens facit vilar alltså något vemodigt över 
denna bild. Inom ett par månader ska göteborgarna ha upplevt 
bilkolonner på  Hisingsbron för att hindra tysk flyglandsättning 
på Torslanda flygfält, flyglarm,  mötesförbud och sjösättning av 
örlogsfartyg vid Eriksbergsvarvet. Men i december 1939 gick 
göteborgarna som vanligt till Kungsgatan och köpte julklappar 
på den driftige herr Turitz lågprisvaruhus Grand – och kunde 
antagligen med acceptabel trovärdighet tänka sig en god jul 
och ett gott nytt år.

Kristian Wedel
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Runstavsgatan i Kortedala 1957. Ungefär i hörnet 
av  nuvarande Runstavsgatan och Minutgatan låg 
en gång ett torp som för första gången nämndes i 

skrift år 1827 och då kallades “Korta Dahlen”. När stadsdelen 
 Kortedala  byggdes i början av 1950-talet kom den  planerade 
 folkhemsförorten till Göteborg och därmed alla den nya 
tidens nyckelord: terränganpassning, lamellhus, punkthus, 
 allmännytta. Plötsligt stack trekantiga trettonvåningshus 
upp över bergen. Naturligtvis måste den nya stadsdelen ha 
 spårvagn. Denna bild togs den 20 maj 1957 när den nya linjen 
från Sahlgrenska sjukhuset till Kortedala invigdes.

Kristian Wedel

Folkhemsförorten
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Eriksberg 1946. Eriksbergs mekaniska verkstad  startade 
blygsamt år 1853 som galvaniseringsverkstad och 
utvecklades till ett av Europas största skeppsvarv – 

trots att man ofta bara var trea i Göteborg efter grannarna 
 Götaverken och Lindholmen. Bilden är tagen under Eriksbergs 
guldålder – när det fanns hur mycket som helst att göra efter 
kriget och när ägarfamiljen Broström kunde låta Eriksberg 
bygga fartygen till det egna rederiet Tirfing. Eriksberg gick med 
vinst. Familjen Broström var solid. Ingen kunde tro att allt skulle 
gå under. När varvskrisen på 1970-talet fällde de tre jättarna 
på Hisingsstranden (och Broströms) innebar det inte bara 
 förlorade jobb. Göteborgs identitet rubbades. Det sista fartyget, 
tankern M/T “Atland”, gick av stapeln på Eriksberg 1979.

Kristian Wedel

Varven kom och gick
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Spårvagnen låg steget före

Den 3 september 1967 klockan fem på morgonen 
införde  Sverige högertrafik. På Korsvägen var de 
första  trafikanterna fyra reklambyrådirektörer som 

 händelsevis råkade  komma cyklande rakt in i en teveintervju. 
Bilden är tagen några  timmar  senare. Spårvagnen i bildens ne-
dre kant tycks dock fortfarande gå i vänstertrafik.  Sanningen är 
att spårvägen hade förberett  skiftet i  åratal genom att högertra-

fikanpassa vissa vagnar som sedan  användes som provisoriskt 
baklängesåkande släpvagnar under den sista vänstertrafiktiden. 
Vid skiftet i gryningen den 3 september gick helt enkelt  föraren 
till den bakre vagnen och körde i den  andra  riktningen. Vips 
uppstod högertrafik. Den vänstervagn som tio  minuter tidigare 
hade varit först i ekipaget kom nu i stället sist.

Kristian Wedel
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