
En promenad, 2015, längs Västra Holmgatan 
tillsammans med Pia Larsson.



Här börjar idag Västra Holmgatan, i korsningen 
med Odengatan. Kontakten med norra delen är 
bruten. Den lever sitt eget liv som Museigatan. 
Hörnhuset här hade en gång adressen Västra 
Holmgatan 23.



Nu börjar numreringen här på Västra Holmgatan.



Länsmuséets äldsta del, invigd 1956, syns på andra 
sidan Odengatan



Innergården på husen i hörnet.



Här gick Västra 
Holmgatan tidigare, rakt 
genom muren och den 
numera gemensamma 
entrén till muséet och 
stadsbiblioteket.



Den här delen av gatan 
hette en period 
Bokbindargatan. Som 
synes av skylten har den 
fått tillbaka sitt namn. 
Gång- och cykelvägen går 
mitt i Västra Holmgatan. 
Inga trottoarer närmast 
husväggen



Vid f.d. Nydahls Gjuteri & 
Mekaniska Verkstad har det 
blivit ett torg. Vätterhem har 
sitt kontor med ingång i det 
rundade entrépartiet.



Det står fortfarande nr 14 på 
husfasaden. Den nyare 
delen har putsats och byggts 
om till bostäder. 



Det gula tegelhuset hyser 
Kålgårdens äldreboende. 
Gatan som går ner till 
Teaterrondellen heter numera 
Nydalsgatan. Tidigare gick 
Kålgårdsgatan rakt fram här.



Nydalsgatan fortsätter en 
bit österut.



Vid den lilla trekantiga 
Enanders plats mynnar 
Nydalsgatan i 
Kålgårdsgatan. Österut har 
Kålgårdsgatan sin gamla 
sträckning. Det blå trähuset 
vid Gelbgjutargatan har 
flyttats hit från sin tidigare 
adress Västra Holmgatan 
12, just där Kålgårdens 
äldreboende ligger idag.



Här syns det flyttade och 
renoverade huset med sina 
rutiga fönster. Det kallades 
förr Hjertmanskärr efter 
hovrättsvaktmästare 
Hjertman som i slutet av 
1700-talet ägde kålgården 
huset byggdes på.



Gelbgjutargatan hette förr 
Målaregatan och gick ända upp till 
Kanalgatan. I fonden syns Kristine 
kyrka och församlingshemmet som 
en gång var stadens läroverk. 
Gelbgjutaren själv hette J A 
Svensson och bodde i Gustafsro, 
en föregångare till det blekgula 
huset norr om Hjertmanskärr.



Mitt emot Hjertmanskärr 
finns den renoverade 
Målargården.



Även gården är fint 
renoverad.



Norr om Målargården finns 
det flyttade huset från Västra 
Holmgatan 23 – Nydala. Här 
låg tidigare Allianskyrkan, 
eller Stora Missionshuset 
som det hette från början.



Huset är byggt 1858. Under 
många år ägdes huset av J 
A Svenssons Metallfabrik, 
och grundarens son 
ingenjör Ernst Svensson 
bodde på andra våningen i 
norra änden till i början på 
50-talet. Hushållerskan 
Valborg skötte hushållet och 
tillbringade en del av fritiden 
i ridhuset på Yttre 
Ljungarumsvägen



Huset flyttades hit 1989 och renoverades året därpå. Den fina 
portalen har återfått sin forna glans.



Här gäller det att parkera på 
anvisad plats för att undvika 
skador på bilen.
Inte alla är bekväma med 
de äldre husens lågt 
placerade fönster utmed 
gatan, men det finns fiffiga 
lösningar som synes.



Det blå huset längst upp 
mot Odengatan är nybyggt i 
nygammal stil, och passar 
väl in.  Här var tidigare en 
gräsmatta som utnyttjades 
som skolgård av eleverna 
vid Storckenfeldtska skolan 
mitt emot. Skolan upphörde 
1909, men gräsmattan 
levde kvar.



En ny fin portal har 
tillkommit med namnet på 
huset som hyste den Högre 
skolan för kvinnlig ungdom, 
Västra Fridhem. Tidigare 
passerade man en portal 
genom huset på Målargatan
16 för att komma in på 
gården. Det förra Gustafsro
var inte så stort som det 
nya. Det fick plats ett hus 
emellan.



Nu går man in på gården genom grinden.



Att komma in här på gården 
från gatan känns nästan som i 
den gamla bebyggelsen. Följa 
stenläggningen längst bort för 
att svänga till vänster och 
hamna utanför trapphuset till J 
A Svenssons kontor, i vinkel 
med det gamla gjuteriet med 
sitt stora rutiga fönsterparti



Det finns dock inget runt 
hörnet i den nybyggda miljön. 
Man får kika in på gården till 
vänster innanför grinden för att 
se hur det ser ut idag.



Plank och grind till 
grannhuset Hjertmanskärr.



Det moderna Gustafsro har 
fått balkonger mot gården.



Här har gårdsmiljön fått något av en renässans fast något 
hoptryckt eftersom ett hus saknas. Västra Fridhem låg utanför den 
här gården.



Nu har vi kommit in på den 
återskapade 
Poppelgränden på andra 
sidan dagens 
Gelbgjutargatan.
Det nya huset har 
balkonger åt gårdssidan.



Det låga huset i vinkel mot 
Nydala är hitflyttat och i samma 
läge som tidigare.



Fler fönster har tillkommit i 
bottenvåningen liksom nya 
vindsfönster.



Gårdsfasaden på Nydala 
ser ut som tidigare, bortsett 
från att vinden inretts till en 
lägenhet.



Grus och gräs i stället för 
kullersten. Växter tillför färg 
till gården.



Den här hörnan är sig lik. 
Bara trappan till vinden 
saknas, och så har det 
tillkommit ett extra fönster.



Målargårdens fina 
utsmyckade trapphus syns 
över planket.



Tillbaka på Gelbgjutargatan passerar vi Hjertmanskärr och 
konstaterar att det går bra att ta sig ut på gården via 
entrétrappan.



Enanders plats har på sätt 
och vis ersatt 
Bokbindargatan, som ju 
fått tillbaka sitt tidigare 
namn. Bokbinderiet låg ju 
på Fortunagatan, så 
Enanders plats ligger i alla 
fall ett kvarter närmare.



Kålgårdsgatan österut är 
inte längre så rak.



Här vid Enanders plats har Kålgårdsgatan fått en krök och 
fortsätter ner mot Munksjön och f.d. Bruuns  magasin.



Här fortsätter Västra 
Holmgatan på andra sidan 
torget. Gula putsade hus 
på västra sidan.



Ljusare puts på östra sidan.



Här tittar vi tillbaka mot 
torget.



Tillbakablick på västra sidan. 
Vid den vita skåpbilen finns 
det esplanadliknande partiet 
som går ner till rondellen vid 
Munksjön.



Västra Holmgatan 30 har en 
gång fått stadsbyggnadspris 
för sin arkitektoniska 
utformning. Arkitekt: Gunilla 
Gustafsson på Tengboms 
arkitektkontor.



Nu har vi lämnat den 
nybyggda delen av 
Kålgården och passerat 
Stenhuggargatan. Gatan 
kan sägas vara en 
förlängning av Änkhusgatan 
över det igenfyllda Sotarns
kärr. Till höger ser vi 
grinden vid Upptech och till 
vänster skolbyggnader som 
en gång hette AMU-center.



Intill Upptech finns en 
idrottshall som kallas 
Kålgårdsarenan. I 
bakgrunden ses lite av den 
nya Kålgårdsparken med 
sin påhittade ålderdomliga 
gravplats på kullens topp.



Här ungefär där 
betongstaketet slutar byter 
Västra Holmgatan namn till 
Östra Holmgatan.
Tidigare var sista utposten 
boningshuset som tillhörde 
Håkanssons 
handelsträdgård.



Skylten Malms Inredningar 
påminner om den 
snickartäthet som en gång 
fanns längre upp på Västra 
Holmgatans västra sida.



Den gula tegelvillan hörde 
till Bergqvists 
handelsträdgård som en 
gång fanns här.



Malms Inredningar i det 
lägre gårdshuset.



En motorfirma finns kvar på 
området. Granaths 
bilreparationer är namnet.



Så vänder vi tillbaka mot 
Stenhuggargatan igen.



Vid idrottshallen skymtar vi 
det stora kontorshuset i 
kvarteret Ön vid 
Munksjöstranden.



Det finns några verksamheter kvar längs Östra Holmgatan kan vi 
se av skylten. Windens Mekaniska Verkstad minner om liknande 
verkstäder som funnits vid Västra Holmgatan förr i tiden: Nydals
Gjuteri & Mekaniska verkstad och J.A. Svenssons Metallfabrik. 
Den senare belägen på det som idag heter Gelbgjutargatan efter 
denne man och hans företag, som bl.a. tillverkade vattenkranar i 
gulmetall



Vid Upptechs bilbana står 
ännu en skylt. 



På taket har Upptech en 
vertikal vindsnurra.



Vi tar till vänster in på 
Stenhuggargatan i riktning 
mot byggkranen och den 
tvärgata som går upp till 
esplanaden.



Det näst sista huset på 
Stenhuggargatan verkar bli 
klart inom kort.



Sotargatan heter tvärgatan 
som korsar esplanaden. Det 
verkar vara den enda gatan 
som förverkligats enligt 
tidigare stadsplaner.



Vid esplanaden ligger det 
gamla utvärdshuset 
Aspholmen, ursprungligen 
byggt 1780. Vid denna tid 
kunde man i ett tjugotal år 
fram till 1801 få sig serverat 
ett glas vin eller svagdricka 
här i trädgården vid den 
lägre, idag röda, 
byggnaden.



Esplanadpartiet som 
sträcker sig ner till 
Munksjön är flankerad av 
två gator: Aspholmsgatan
och Fortunagatan. Fortuna 
var också ett 
förlustelseställe med 
servering och kägelbana i 
trädgården. Det låg intill 
Poppelgränd.



Här vid det pågående bygget 
går Aspholmsgatan, och på 
andra sidan Fortunagatan. 
Ytterst förvirrande att gatorna 
fått byta plats. 
Aspholmsgatan är döpt efter 
Aspholmen och passerade 
utvärdshuset på västra 
sidan. Entrén till värdshuset 
var från gatan. Åt östra sidan 
låg trädgård och potatisåker.



Det finns ett modernt 
förlustelseställe vid 
Aspholmsgatan, nämligen 
konditori och bageri 
Rosetten.
Det ligger mitt emot 
Aspholmen.



Entrén till det gula 
bostadshuset har alltid varit 
från trädgårdssidan via en 
utvändig trappa. Det unika 
med huset är den höga 
stenfoten av huggen 
sandsten av liknande 
utförande som i 
hovrättsbyggnaden. I denna 
källarvåning finns tre 
valvförsedda rum.



Den moderna 
kartan över 
Kålgården visar 
en del odöpta 
gatstumpar och 
gränder, eller är 
det bara kartan 
som inte 
stämmer? Det 
kanske finns 
uppsatta 
namnskyltar.


