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Välkommen till Majorna – och till Stigberget – där du just nu står och tittar mot det Gathenhielmska huset. Hade du stått här för hundra år sedan, hade du förresten befunnit dig mitt
emellan Himmelriket till vänster och Helvetet till höger, två krogar som konkurrerade om
majbornas törst.
Följ med och hälsa på i stugorna häromkring. Träffa några i den brokiga kavalkad av människor
som under århundradena ”arbetet, kämpat, hoppats, trott” här ute på den lilla plats av den stora
jorden, som är belägen mellan Stigbergstorget och Djurgårdsgatan.

Januari

Januari

Återstående byggnader av repslagarbanan vid Bangatans mynning i Stigbergstorget

Här har du ett vändbräde och ett tvinnhuvud

I byggnaderna, som du ser genom grinden vid Gathenhielmska huset, använde man de här
redskapen för några hundra år sedan, då man slog rep. Husen är de enda återstående resterna
av repslagarbanan, som låg här redan under Karl XII: tid – inte långt från Amiralitetsvarvet och
Warfvet Wiken.
Nu är det blomsterhandel här och ett par soliga damer står för blomsterprakten och kommersen.
Men de bedriver sin verksamhet i sanning på historisk mark. Jag misstänker , att om vi började
gräva i marken här, så skulle vi hitta lika spännande ting, som man funnit i stockholmarnas
riksgrop – och det från årtusenden tillbaka. Det sägs att redan under stenåldern var området här
en kulturbygd.
Min bäste ”tidskonsument” – gör den här månaden till din ”frågemånad” och fråga våra
arkeologer, om de vill hjälpa oss att sätta igång med grävandet och skattsökandet, innan
grävskoporna för nybebyggelsen förstör alla spår

Februari
Dahlströmska huset samt Jedeurska huset, Allmänna Vägen 2
”Den lille kamraten med rödlätta kinden”
Men nu ger vi oss iväg på promenad. Nedför Allmänna Vägen bär det. Den sluttar här lätt från
Stigbergstorget. På gamla kartor från 1700-talet kallas den Allmänna Landsvägen, och man
berättar, att den var den enda väg som ledde från Göteborg ut mot väster genom förstaden
Majorna. Den var så att säga fortsättningen på den Breda Vägen, som från staden löpte utefter
Masthuggsbergens kant och i sin fortsättning från Stigbergsliden kom att passera både
Himmelriket och Helvetet.
Det lilla, rara, bruna pepparkakshuset till vänster kallas Dahlströmska Huset, och det skulle kunna
vara efter repslagarmästaren vid Amiralitetsvarvet, Mathias Dahlström. Tittar du sedan in genom
porten vid tvåan lite längre ner, så kan du kanske i din inbillning höra spirituell konversation och
glada visor från sällskapet, som sitter bänkat under parkens lummiga trädkronor. Ett eko från
1800-talets första hälft. Husets ägare, överfältläkaren och Riddaren Doktor Niklas Jedeur firar
samkväm i glada vänners lag. Vid bordet föredrar kanske just nu skalden och vännen J.A.
Wadman – göteborgarnas egen Carl Mikael Bellman – sin visa om värden

”den lille kamraten med rödlätta kinden
från Masthugget flyger som skatan för vinden
att hinna i tid fram till Winbergskans krog”.

Mars
K – O säger ko,
L—E säger le, säger ko-le, R – A säger ra,
säger ko-le-ra
Ett seglande skepp kommer in till Känsö i juli månad 1834 och för med sig den fruktade asiatiska pesten.
Koleran hade kommit till Sverige och Majorna drabbades först.
Doktor Jedeur fick mycket att göra. Människor insjuknade i tusental. Det berättades att var tionde majbo
dog. Sjukhusen blev överfulla och man måste upprätta provisoriska sjukhus för att kunna ta hand om alla
offren.
Mitt emot det Jedeurska huset vid Allmänna Vägen, där nu biografen Kaparen ligger , låg Carlgrenska
skolan. Den fick under koleraepidemin utrymmas och i stället tjäna som provisoriskt kolerasjukhus.
Annars var Carlgrenska skolan en förnämlig skola. Nästan alldeles ny var den vid den här tiden. Man
undervisade barnen enligt den så kallade lancastermetoden. Upp till 100 barn och mer kunde gå i samma
klassavdelning. Men bland eleverna fick de duktigaste fungera som så kallade monitörer. Deras uppgift var
att träna sina mindre duktiga kamrater i bokstaveringens och läsningens konst samt i räknekonsten. När
skolan revs 1938 för att ge plats åt biografen Kaparen, hittade man på vinden bland annat de
halvcirkelformade järnbågar, som man använde i skolsalen. Dessa bågar var fästade i salens väggar.
Monitören tog plats innanför halvcirkeln medan de kamrater, som han skulle träna, stod utanför bågen.



APRIL

April
Majornas 3-dje rote nr 140, Kullen 95, Allmänna Vägen 6

Öst är öst och väst är väst
och aldrig mötas de båda.
I hörnet av Allmänna Vägen och Pölgatan ligger ”vårt hus”. Där bor vi, Margareta och jag sedan
tio år tillbaka i tiden. Det där med ”vårt hus” är inte sant. Vi delar det i dag med flera andra
hyresgäster. Dessutom delar vi det med alla dem, som sedan mitten av 1700-talet har kunnat
säga: ”Här är vårt hem” – Copvardiecapitainer, skeppare, segelsömmarmästare och timmermän
men också krögare, gesäller, arbetskarlar, lärlingar,drängar, hustrur, mamseller och pigor.
Får jag presentera för dig några av dem, som bokstavligen tagit i samma dörrhandtag som vi,
slitit samma golvtiljor som vi, eldat i samma stänkmålade kakelugnar som vi. Vi tänker på dem,
när vi ser spåren av deras händer på den smalslitna dören i köket.

Jag tänker på inhyses sjömannen Olof Westerling, som bodde i huset, när kalkbruksmästaren
Börje Olsson på 1770-talet ägde huset. Olof hade en son, som hette Lars. År 1773 bodde alltså
Lars Westerling i det hus där exakt 200 år senare, 1973, Lars Österling flyttade in. Öst är öst och
väst är väst och aldrig mötas de båda. Men här, i huset nummer 140 i Majornas tredje rote,
Kullen 95, beläget i Sävedals härad, Örgryte församling, skedde det i alla fall.

Maj
Gården vid Allmänna Vägen 6

Eftertankens hus
Jag behöver en ren skjorta om så där en timme drygt. Går ner i tvättstugan. Den ligger på
gården. Du ser den till höger på bilden. Jag slänger in den smutsiga skjortan i maskinen. Trycker
in program 4,. Fintvätt 40. En deciliter tvättmedel i främre facket. Vattnet spolar. Maskinen
snurrar. Allt fungerar, automatiskt. Jag går in och sätter mig och skriver – just på det, som du
läser – medan skjortan tvättar sig själv. Börjar att tänka på alla som under århundradena bott i
huset, men just nu mest på pigorna.
Pigan Elisabeth Lewander, född 1810 – 24 år, när koleran kom till Majorna. Klarade hon sig
undan den, tro? Pigan Christina Pettersson, lika gammal. Pigan Johanna Liljegren, född 1815.
Pigan Anna Gretha Ryberg, född 1792. Pigan Maria Sophia Hammarberg, född 1821 och många
flera.
Kan just undra hur många gånger de legat där nere vid älvstranden vid Bläsan, kämpat med den
våta, tunga, kalla tvätten och försökt hålla borta lorten med klappträ och tvättbräden. Jag ser
deras blåfrusna, nariga händer och armar. Jag hör hur deras blöta kjolar smaskar mot benen, när
de rör sig. Vilken kamp – då var det tidigt 1800-tal – nu är det 1983 – och här sitter jag, i
elvärmen inomhus och har det skönt, medan tvätten tvättar sig själv. Mitt hus är just nu

Juni
Hus vid nuvarande Delawaregatan
och Allmänna Vägen

Vatten för tre öre vännan
Går och köper tidningen i kiosken på Stigbergstorget på lördagseftermiddagen. Jag stannar till
bakom biografen Kaparens vidunderligt fula betongvägg.
Varje hus har sin individualitet, det ser jag. Där ligger ”Kommendanthuset” – det är sjuan vid
Allmänna Vägen – kanske var det en gång bostad för chefen på Amiralitetsvarvet. Lite längre ner
Gyllene Suggan” med sina gladgröna väggar, en gång krog och glädjehus. Väggarna lutar nu lite
oroväckande. Och så ”Kullen 95” – sexan – och där nedanför ”Hälleberget”, där Gamla
Masthuggspojkar nu trivs tillsammans.
Det är med hus som med oss människor, när vi blir gamla. Vi blir lite krumma med åren. Får lite
fler rynkor. Men nog blir vi med åren lite mer själfulla. Har lite mera att berätta om. Vad kan inte
dessa gamla hus berätta. Om hur ”skottsåret” i väggen på Kommendanthuset kom till. Om hur
man köpte vatten för tre öre ”vännan” i ”Lefflerska huset” – femman – när inte ”Vatten-Oskar” och
”Vatten-Anna” var till hands och kunde bära upp det nerifrån ”Bläsan” vid nuvarande
Betongskjulet. Huset har nu förlorat sin själ,tycker jag, när jag nu, när någon nitisk husrenoverare
har vandaliserat det med att revetera det.
Och om morgonunderhållningen i Hästhagen i juli 1853, då Garns hustru på ”Amerikanska
Flaggan” och tvenne ”nymfer”, trängt in uti Brattbergska bordellen och där överfallit ett par
yrkessystrar samt därefter under tre timmar uppfört den mest infernaliska kattmusik, åtföljt av råa
kvickheter och lumpna tillmälen såväl mot de brattbergska nymferna som mot
tillstädeskommande polis.
Ja, tänk på så mycket som kan hända på en liten gatstump mellan Stigbergstorget och
Djurgårdsgatan.

Juli
Husen Gavanna och Gilgal vid Pölgatan

”Sådan här fin teater fick man
betala minst sex shilling för i England”
Den teatern gavs i huset till vänster, Majornas tredje rote nr 131, ”Gavanna” som just då, vid
skiftet mellan 18- och 1900-talen, ägdes av kapten Knape på ångaren ”Falken”.
Skådespelarlistan upptog bland annat två namn, som så småningom kom att gå till
teaterhistorien. Majborna Lars Hansson och Victor Andersson, ”Kulörten” kallad. Scenen var i
kapten Knapes finrum. Lågt till taket, 1iten salong, enkel rekvisita och dekor, förresten förfärdigad
av herr skådespelaren Lars Hansson själv. Han visade nämligen också målartalang så ung han
var. Dräkterna syddes med fru kaptenskans benägna hjälp. Repertoaren var minsann ganska
omfattande. Vad sägs om pjäser som August Blanche’s ”Hittebarnet” och ”Ett resande
teatersällskap” eller om ”Tre förälskade poliskonstaplar”. Tio öre kostade biljetterna och från hela
Majorna kom man. Bifallet lär ha varit stort. Och sjöfolket i Majorna, som hade varit ute i stora
världen och sett teater i London tyckte att Pölgatans teater väl kunde jämföras med den.
Nu träffas Gamla Majgrabbar där, pratar, diskuterar, minns och vårdar sitt hus och sin trädgård
med stor ömsinthet. Grannhuset ”Gilgal” lär vara ett av Majornas äldsta hus. När det byggdes
trodde man ännu på häxor i Sverige
Förra

Nästa

Augusti
Huset Allmänna Vägen 6 mot Pölgatan

Sommareftermiddag på Pölgatan
Solljuset silar genom lövverket i vår hängbjörk och kastar solkatter på den faluröda husväggen.
Masthuggspojkarnas välansade gräsmatta står saftigt grön mot det röda. Den inbjuder till en sen
siesta och till meditation. Jag ser på de små vänliga fönsterna och böjar meditera. Jag räknar
efter, bakom dessa fönser bor i dag sju personer. År 1873 berättar mantalslängden, att här bodde
tjugosju personer på samma yta. Det meddelas kort och gott: ”Eges af kakelugnsmakare J.
Bergqvist” och han har i sitt hushåll såväl hustrun Anna som tre lärlingar, en dräng, en piga och
en svägerska. Dessutom redovisas två sjökaptener av vilka en är före detta, två enkor, två pigor
förutom respektive hustrur, söner och döttrar. En brokig samling människor.
Wennerlund hette den före detta sjökaptenen. Han var född 1791 – året innan Anckarström satte
sin kula i Gustaf III. Hans hustru hette Laura och hon var betydligt yngre än sin make. Hon var
född 1809, ett annat dramatiskt år i Sveriges historia. Det år, då vi förlorade Finland, då Gustaf IV
Adolf lämnade landet och då hans son, prinsen av Vasa drog mot Wien, för att bli överste och
chef för Vasaregementet där och ge namn åt en Vasagata även i Wien. Kan just undra om Laura
och hennes sjökapten diskuterade dessa händelser i köket i Kullen 95, huset, som i dag kallas
Allmänna Vägen 6.

Men det kan också hända, att Wennerlundar i samma kök kanske diskuterat Gustaf VI Adolfs roll
i Sverige eller lillprinsens kommande öden. Så sent som år 1967 flyttade nämligen de sista
representanterna för familjen Wennerlund från Kullen 95, Ingeborg och Martha fick representera
den tredje generationen. Det kan man väl kalla bofasthet.

September
Stora Klämman med Lilla Klämman
samt Hjortbergska huset vid Pölgatan

”Vad är det som i havet glimmar
är det silver eller guld? Nej det är liken av Karl och Axel, Oskar-Fredrik och Waldemar”.Så slutar
den dramatiska visan om den hemska sjöolyckan på Älvsborgsfjorden med många
drunkningsoffer. En Älvsborgsvisa av annat slag än den vanliga. Den visan och många andra
kunde man få höra i Stora Klämman, när Henrietta Svensson, pappa Svensson och alla deras
barn, Allan, Edith, Astrid, Vera och Inez om kvällarna sjöng de gamla visorna, som framför allt
mamma Henrietta hade lärt dem. Stora Klämman är huset till vänster.
Vi har nu hunnit in på 1900-talet. Trångt bodde man också nu, det kan syskonen Svensson vittna
om, men sångarglädjen var stor. Och än i dag sjunger syskonen och minns gärna barndomen på
Pölgatan. Och i Hjortbergska huset till höger bodde fröknarna Hjortberg. När de var unga berättas
det att de arbetade och bodde i staden, men var fjortonde dag besökte de mor och far på
Pölgatan. I dag tar resan till centrum tio minuter med bil. Den gången var det ett dagsföretag.

Oktober
”Bäckska lusthuset” i Söderlingska parken

”Goda vänner trivas här”
Sjökaptenen, varvsägaren och redaren Charles O. Bäck hade namn om sig att vara en generös
och gästfri man. Den Bäckska gården på södra älvstranden, mellan Höglunds- och
Slottsskogsgatorna långt ute i västra Majorna hade en vacker trädgård med tvenne lusthus, varav
ett i grekisk stil. Här träffades man under 1850-talet och några decennier framåt till litterära och
musikaliska aftnar och i lusthusen idkade man sällskapsliv inte mnst med de sköna Bäckska
döttrarna. En av deras beundrare var förresten skalden Viktor Rydberg, som i deras sällskap lär
ha inspirerats till mången lyrisk utgjutelse på vers, och detta, likaså enligt hörsägen, just i nämnda
lusthus.
Nu är Bäckska gården borta, liksom den vackra trädgården. Men ett av lusthusen, det grekiska,
är flyttat till Söderlingska ängen. Jag letar förgäves efter skylten över dörren ”Goda vänner trivas

November
Söderlingska parken vid hörnet av Djurgårdsgatan och Allmänna Vägen

Börje Olsson Enka och den franska revolutionen
Den 14 juli 1789 stormade en uppretad människomassa fängelset Bastiljen i Paris. Folket krävde
sin rättmätiga makt. Så småningom miste både kungen, Ludvig XVI och hans drottning –
österrikiskan – huvudet, och övriga franska kungligheter fick rädda sig ut ur landet bäst de kunde.
Några av dem – hertigen av Angoulème, också kallad greven av Provence, och hans bror, greven
av Artois, kliver en dag ur en landå – i Majorna — i hörnet av Allmänna Vägen och nuvarande
Djurgårdsgatan, ungefär där Betelkyrkan nu ligger. Genom grinden i hörnet vandrar det förnäma
sällskapet uppför trädgårdsgången mot ”Oljekvarnen”. Där uppe gnistrar kristallkronorna i de
gustavianska gemaken, ty husets ägare, commercerådet och grundaren av Warfvet Wiken, Carl
Bagge med hustru f. Beckman – enligt samtida vittnesbörd en av Göteborgs skönaste kvinnor –
har bjudit till bal för den göteborgska societeten.
Huset ”Kullen 95”, Allmänna Vägen 6, mitt hem i dag, ägdes på den tiden av arbetskarlen Börje
Olssons enka. Några år tidigare hade mannen, en gång kalkbruksmästaren Börje Olsson gått ur
tiden, liksom svägerskan Sigri, som i flera år varit ”gammal och bräcklig”. Nu var Börjes enka
nästan ensam i huset, men ännu hade hon hos sig sonen Olle, som enligt mantalslängden ”idkar
studier”. Efer några år tycks hon få sällskap av avskedade dragonen Jonas Lustig, också han
”gammal”. Kan just undra om dessa majbor bevittnade de skådespel, som utspelades några steg
från deras hem? Undrar om de i så fall anade, att det var två blivande konungar av Frankrike –
Ludvig XVIII och Carl X – som de såg vandra uppför trädgårdsgången i Majorna, Örgryte
församling, Sävedals härad.
Majorna är en förunderlig bopats. Här har hög och låg, fattig och rik, verkligen levat i varandras
närhet. Med vår tids fikonspåk skulle vi kanske kalla det för boendeintegration. Men ändå levde
man säkert på ljusårs avstånd från varandra.

December
Bangatans mynning i Stigbergstorget

Med spårvagn genom himmelriket
Så lider då året mot sitt slut. Jag står utanför ”snabbköpsaffärens” entré vid Stigbergstorget och
tittar mot Gatenhielmska huset. Här låg Himmelriket för hundra år sedan. Nu åker man spårvagn
genom Himmelriket – linje 4. Egentligen hette Himmelriket Thimantes och hyste förutom krogen
också en så kallad viktualiehandel som är det samma som en livsmedelsaffär i dag. Nu ligger här
ett snabbköp med en cafeteria – då låg här en viktualieaffär med en krog. Vad är skillnaden? Allt
är egentligen sig likt men ändå så annorlunda.
Hur man än vill definiera begreppet tid, så tycks det i varje fall ha med förändring att göra. För du
ser ju tydligt med egna ögon, att tiden har gått, när du idag ser en spårvagn rulla fram genom
Himmelriket.
Gott slut på 1983 och Gott Nytt 1984 önskas dig!
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