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id Kommendörsgatan och i dess omedelbara närhet finner vi några nyss _genomförda'
ombyggnadsprojekt som är värda sörskild uppmörksamhet. Artike_1ft)rfattaren,_s.om I
trår, någoi iiarbeiar på Länsstyrelsens kulturmiliöenhet hos länsantikvarie Jan-Gunnar Lindgren, hai på ett eller ainat sätt haft ett finger med i spelet. Han har alltså idag god.nytta.au sina
"erfarenheter
från "de hårda åren" 1976-85, då han i söllskap med andra entusiaster ihtir!.lSt
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kåmpade mot enAgda saneringsivrares anlopp. Av gamla Hängmattan bid_de en tumme (Karl Johanigatan 22) mei i kvartereiPluto blev det full (slicke-)pott. Vi låter nu Staffan siälv berätta lite
o m sina ö gonstenar, Kommendör s gatans " p iirlor "

Även Majorna har som bekant drabbats av den
sanslösa trettioåriga rivningsvåg som förintat stora delar av Göteborgs rika byggnadskulturella arv.

I den goda bostadsproduktionens namn har våra
folkvalda makthavare låtit enskild och samhällsägd byggnadsindustri tävla med nazisternas och
de allierades bombmattor över Europa och uppnått likvärdiga resultat över hela landet. Gröna
gatan med omnej d, StigbergstorgetiB angatan, samt
nu senast Hängmattan är genuina miljöer i Majorna som totalt bytt ansikte genommedveten, kompromisslös ringaktning av ett unikt kulturarv. Bevarad kvartersbebyggelse med landshövdingehus
från olika stilperioder (c 1880-1940) återfinns i ett
sammanhängande område mellan Djurgårdsgatan och Mariebergsgatan/Kabyssgatan.
En vandring genom trakten kring Kommendörsgatan kan för den intresserade bli en givande
resa i specifikt göteborgsk arkitekturhistoria och
säger dessutom åtskilligt om Majornas bebyggelseutveckling.
Kommendörsgatan är en tämligen idyllisk bakgata, parallell med den bitVis väl så pittoreska men stökiga - genomfartsleden Djurgårdsgatan.
Dessa båda stråk ,och anslutande delar av Allmänna Vägen, utgör tillsammans med Såggatan/
Karl Johans Torg de från kulturhistorisk synpunkt
mest intressanta delarna av gamla Majorna. Ingen
annanstans finns bevarad den för Göteborg karaktäristiska blandningen av det traditionella
kustsamhällets anspråkslösa kåkar i oregelbundna klungor och stadsplanemässigt strikta landshövdingehusrader med skiftande fasadsSlar i tegel, putl och trä. Här kan man i bebyggels8n avläsa
lrtajbrnas utveckling från spontant framvuxBt sjöf artssamhälle på Elfsborgs Kungsladugårds lrund
till planlagd arbetarstadsdel inom Göteborgs stad.
Från korsningen Kommendörsgatan - Allmänna Vägen ser man tre fastigheter som nyligen mo12

derniserats och fått en välbehövlig ansiktslyftning.
Två av dessa är landshövdingehus med bostäder
ochlokaler, den tredje däremot enf dvillafrånden
avlägsna tid då Allmänna Vägen var pulsådern
genom landskommunen Majorna. Längst bort i
söder mot Oljekvarnsgatan skymtar kvarteret
Pluto, vars äldre landshövdingehus nu också har
genomgått en efterlängtad upprustning. Dessa fyra
objekt har det gemensamt att många års segslitna
kommunala turer angående bevarandemöjligheter, ägandeförhållanden, finansiering o s v medförde långt gånget förfall - till de kringboendes
förargelse och besökande turisters förundran.
Dessbättre kan de numera betraktas som kulturhistoriska "pärlor" som vi majbor och övriga göteborgare bör vara stolta över att kunrta visa upp för
främlingar.
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Allmönns Vögen 18-20
Denna nätta men lite kärva tegelvilla med putsade
gavlar och gårdsfasad - samt sin elegant insvängäa, kraftiga takfot av trä är Majornas äldsta
bevarade stenhus (ett obetydligt äldre, bagare
Sjögrens hus på Stigbergstorgets norra sida, revs
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Byggnåden uppfördes av handlanden Carl
1862,
som härjade bebyggelsen på båda sidor om Allmänna Vägen. Den är troligen ritad av Victorvon
Gegerfelt, 7872-96 stadsarkitekt i Göteborg och
sedän 1848 stadens mest inflytelserike byggnadsformgivare. Till manbyggnaden hörde flera ekonomibyggnader samt en stor trädgård, vilken vid
sekelskiftet ungefär halverades genom Kommendörsgatans utläggning och slutligen 1915 helt försvann när landshövdingehusen på östsidan uppfördes.
Under större delen av vårt sekel har fastigheten
använts av staden som skola för verkstadslärlingar (på senare år mindre verkstadsfirmor) men har

Albin Borgström efter den stora branden
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i väntan på rivning - blev
förfallet påtagligt. När så Hyresgästföreningen
1976 trumfat igenom en "avvecklingsplan" för
vanvårda hela stadsdelar

Hängmattan tillhörde 22:an de 6us som först evakuerades. Det stod öde 1977-88, ständigt utsatt för
vandalism i olika former, innan Bostadsbolagets
starkt försenade byggprojekt fick klartecken av
myndigheterna. Husetvisade sigvara oerhört stryktåligt.
Kommunens planarbete, sonl avsåg "totalsanering" (rivning/nybyggnad) av hela den s k Hängmattan - siu kvarter på båda sidor av Karl Johansgatan, mötte hårt motstånd från bl a de samverkande föreningarna Karl Johansgruppen och
Rädda Majorna. Genom flera års ihärdigt ideellt
arbete av en skara entusiaster (bl a grävdes 35
egna provgropar som komplettering av kommunens futtiga 5 för en säkrare bedömning av grundförstärkingsbehovet) undantogs Karl Johansgatan 22 till bevarande. Historiska Museet, som
anser att huset är i byggnadsminnesklass. poängterade inför ombyggnadsprojekteringen att exteriören och hörntrappan bör bevaras intakt. Då länsantikvarien reserverat 0,8 mkr av Riksantikvarieämbetets medel för antikvariska överkostna-

der har stor omsorg nedlagts vid återställandet av
hörntornet med ruttäckning och dekorativt smi-

deskrön, samt hörntrapphusets ;zackert sVlingda
räcke (tillvarataget från Karl Johansgatan 28 som
ersättning för det forlorade originalet).
,
Som ett kuriosum kvarstår i gathörnet ännu den
ledningsstolpe vilken redan på 70-ta1et uppsattes

Karl Johansgatan 22/ Kommendörsgatan 9
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Besökaren bör särskilt lägga märke till den stämningsfulla utblicken in mot gården -över taken på
de nederst belägna husen * man har i den starkt
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sluttande porten Oljekvarnsgatan 13. Det förtjänar också nämnas att en mindre del av Oljekvarnsgatan 15 är helt återuppbyggd (enligt ursprungligt
utseende) efte,r en brand 1987 som förstörde trävåningarna. Särskilt anlitade snickare har rekonstruerat den gamla spiraltrappan i trä med mycket
gott resultat.
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Bild och text
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