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Vattenförsörjningen på Varbergs 

slott och fästning 

Av Albert Sandklef 

Aren 1287-1300 byggde greve Jacob av Halland en borg på en klippa 
som kallades Wardhberg därför att där fanns en vårdkase, en wardhe. 
Slottet kallades därför Wardhberg, vilket med tiden blev Varberg.1 

Långt senare fick samhället invid slottet även heta Varberg. 
Borgklippan hade en relativt jämn övre yta. I söder och öster stu

pade klippan tämligen brant. I väster svallade havets vågor vid foten 
av den här oregelbundna klippan. I norr var klippans sluttning inte 
brantare än att man kunde köra upp till klippkrönet med den tidens 
fordon. Vår kännedom om klippans utseende bygger på dels vad man 
på liera ställen ännu kan se, dels på vad man erfarit vid grävningar 
och borrningar. Här reproducerade avbildning av slottet och borgklip
pan är i stort sett riktig ifråga om klippan.-

Vattenförsörjningen på ett så beläget slott kunde endast tillgodoses 
på två sätt: dels genom att taga vara på regnvatten, och dels genom 
att hämta vatten utifrån. Det senare kunde omöjliggöras av en beläg
rande fiende. 

Så vitt man nu kan se vidtog greve Jacob inga åtgärder för att trygga 
vattenförsörjningen utöver de vanliga, att taga till vara regnvattnet 
från hustaken genom att leda det i rännor till utställda vattentunnor. 
I förbigående sagt fanns det sådana vattentunnor vid byggnaderna på 
borgen ännu 1920, när jag flyttade till Varberg. Greve Jacob synes 
icke ha åstadkommit någon damm för regnvatten. 

Vi sakna uppgifter om slottets vattenförsörjning under belägring
arna på 1500-talet. När danska trupper under T ru id Ulfstand erövrade 

1 |öran Sahlgren i Svenska Turistföreningens årsskrift 193}, s. 213. 
2 Utsnitt ur kopparstick hos P. Hansen Resen, jVong Fredericks Den Andens Kronicke. 
Köbenhavn 1680. Bilden är äldre och går synbarligen tillbaka pä en förlaga frän 1585. 
Se förf. i Varbergs historia, Varberg 1963. s. 257 ff. 
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l ig. 1. Varbergs slott återtages av Friedrich II år 1569. Ur Resens Kronickc. 
of Varberg Castle by Fredrick II in 1569. 

Retaking 

slottet från Marcus Meyer, varade belägringen endast nägra dagar. 
När svenskarna erövrade slottet år 1565, varade belägringen fem dagar, 
men när danskarna återtogo slottet den 14 november 1569 — då svens
karna kapitulerade — hade slottet varit belägrat i 33 dagar. Vanligen 
brukar det regna mycket i slutet av oktober och början av november, 
men det kan inträffa torkperioder även vid den årstiden. Vi känna 
icke väderleksförhållandena hösten 1569. Det är tänkbart, att vatten
brist medverkade till svenskarnas kapitulation den 14 november 1569. 

Är 1581, alltså nägra år efter det stora nordiska sjuårskriget, sände 
kungen ett par »bcrggesäller» till Varberg för att undersöka möjlig
heterna att spränga en brunn i berget på slottets borggård. Kungens 
länsman i Varbergs län, slottsherren på Varberg var vid denna tid 
Anders Bing till Smidstrup, en praktisk man som förhörde gesällerna 
om deras metoder och om vilken tid de beräknade för arbetet. När 
han talat med dem, fann han att arbetet skulle bli orimligt dyrt, och 
ändå fanns ingen garanti för gott resultat. Han skrev därför till kungen 
och föreslog att gesällerna sändes hem igen, vilket kungen biföll. I 
brev till Bing skrev kungen, att han fick avskeda gesällerna och »lade 
dem reise hvorhen de ville». Anders Bing lät i stället rensa upp en 
klyfta i berget på borggården. I norr har klyftan naturlig avslutning, 
och ett par famnar sekler därom lät han lägga en stenmur i kalkbruk 
tvärs över klyftan. Så erhölls en »brunn», dvs. en regnuppsamlings-
brunn eller damm. 
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Fig. 2. IMan av Valbergs fästning ar 1770. Krigsarkivet. — IMan of the fortress at Varberg 

Denna brunn pä borgården, som än i dag finns kvar, återfinnes 
pä alla upprättade planritningar över slottet och fästningen. 

När man vet hur det stod till med renligheten vid denna tid, är 
det lätt att förstå vilken kvalitet vattnet i denna brunn hade. I av-
lagringama på borggården kan man ännu se hur allsköns avfall, djur-
ben och andra matrester, slängts ut på borgården. När regnvattnet 
sköljde över denna borggård och småningom silade ned i bergklyftan 
under brunnstaket, beir det ha fått både färg och lukt. 

Borggårdsbrunnen kunde följaktligen inte bli någon vattentillgång 
av verkligt värde vid en ev. belägring. På den här reproducerade 
planen över fästningen av år 1770 har brunnen ifråga utmärkts med 
siffran 1. 

Är 1594 påbörjades det omfattande arbetet på att bygga den av Hans 
van Stenwinkel d. ä. ritade fästningen kring slottet och borgklippan. 
Nu skulle en modern fästning med stor besättning — vid krigsfara 300-
400 man — förses med vatten. Mitt på den nya fästningens västsida 
gjordes en bastionliknande utbyggnad av yttermuren. På murkrönen 
placerades sex kanoner, men innanför dessa lade man en stor damm, 
ännu en regnvattendamm. Ned till vattnet ledde en trappa, och vattnet 
i denna damm nyttjades till tvätt. I förbigående må nämnas att fäst
ningens invånare med tiden fingo en tvättstuga invid denna damm, 
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och här tvättades kläder ända till år 1926. På här reproducerade plan 
har denna damm betecknats med siffran 2. 

Vid svenskarnas beskjutning av slottet dagarna före erövringen 1565 
avskötos icke mindre än 2 280 skott med »grofwe stycker». Härigenom 
åstadkoms en svår förödelse på slottet. Hela det sydligaste huset i slot
tets östlänga jämnades med grunden. Det östligaste partiet av Kom
mendantshuset blev likaledes jämnat med grunden. På slottets syd
länga förstördes hela nordmuren och en stor del av västgaveln, medan 
östgaveln egendomligt nog klarade sig bättre. I slottets västlänga rasade 
östmuren liir kanonaden på en lång sträcka och massor av rasmassor 
mäste alltså avlägsnas efteråt. En stor del av dessa rasmassor placerades 
på borggården, som därigenom jämnades ut, men man ville inte höja 
borggårdsnivån hur mycket som helst, och därför transporterades stora 
partier tegelskärvor och murbruk till omrädet mellan de båda stora 
portarna: ytterporten och den s. k. mellersta porten. På detta område 
byggdes nu tre hus, ett tyghus och två bostadshus; de båda sistnämnda 
kallas numera befälsbyggnad nr 1 och nr 2. Tyghuset har i senare 
tid felaktigt kallats »Carl XI:s stall», antagligen därför att husets norra 
gavel ståtar med Carl XI:s namnchiffer. Det har placerats där är 1692 
i samband med en reparation. Tidigare fanns här Christian IV:s namn
chiffer; det hade rivits ned vid samma reparation och har senare an
träffats strax under marknivån invid husets gavel. 

Nära mitten av den trekantiga gården mellan de tre nyssnämnda 
byggnaderna grävdes nu en brunn. Den borde bli en god regnvatten-
brunn alldenstund vattnet filtrerades genom stora mängder tegelskär
vor och murbruk. Ä andra sidan var omgivningen så genomsläppt ig 
att vattnet snart borde sina. I verkligheten gick det bättre än man 
kunnat förvänta. Brunnen höll vatten rätt bra, och i början tycks 
kvaliteten ha varit god. Brunnen fanns kvar till ett stycke in på 1920-
talet, då den blev igenfylld såsom onödig, sedan fästningen anslutits 
till stadens vattenledningsnät. Denna brunn har pä planen markerats 
med siffran 3. 

Vid siffran 4 på här reproducerade plan finnes mellan den östra 
av de tre byggnaderna kring den trekantiga gården (byggnaden längst 
ned) och jordvallen innanför östra kurtinmuren en gata som sedan 
gammalt är stensatt med kullersten. En mur vars krön är i nivå med 
kurt inmuren löper längs denna gata, instängande jorden mellan sist
nämnda mur och kurt inmuren vid vallgraven. Just vid siffran 4 finns 
i gatuplanet en dörr, som leder in till en valvgäng, nyttjad som mat-
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källare för de närmast boende ända in på 1940-talet. Den lägenhet jag 
själv bebor sedan 1924 hade del i denna matkällare. Källaren befanns 
slutligen olämplig som förvaringsplats för mat och dryck på grund av 
fukt och mögel. F. ö. myllrade hela valvgången av feta spindlar och 
gråsuggor. Husmödrarna undveko sä länge som möjligt att gå dit. 

Längst in i denna valvgäng finnes ytterligare en brunn. Den är rätt 
djup; bottnen befinner sig i nivå med vallgravsbottnen, där en oge-
nomsläpplig blålera bör effektivt hindra det i brunnen insilande regn
vattnet från att r inna bort. Även denna brunn är alltså en uppsam
lingsbrunn för vatten som i form av regn fallit mellan muren längs 
ovan nämnda gata och kurt inmuren. Brunnens vatten filtreras genom 
de hitkörda jordmassorna, som huvudsakligen bestå av starkt sand-
blandad jord från strandängarna strax norr om Varberg. Brunnens 
vatten sägs vara klart; det omvittnar bl. a. C. G. Brunius. ' Men för 
vattenförsörjningen på fästningen har icke heller denna brunn fått 
någon betydelse. Av obekant anledning kallas denna brunn Carl XII:s 
källa. 

Ända sedan fästningen genom moderniseringen på 1640-talet blev de
finitivt färdig har den för sin vattenförsörjning varit beroende av till
försel utifrån. Detta är helt naturligt. Samtliga de brunnar och dam
mar som funnos inom färstningens område tillfördes vatten genom 
nederbörden, och den är som bekant ganska ojämn. Vid långvarig 
torka sinade brunnar och dammar. 

Det går knappast att med hjälp av slottsförsamlingens kyrkoböcker 
fastställa antalet inom fästningen boende personer under svensk tid, 
alltså efter 1645. Det högsta av pastor redovisade antalet var 185 (år 
1750), men då är att märka att till garnisonen hörande infanteri icke 
togs med. Infanteristerna kyrkobokfördes vid sina resp. regementen. 
Det verkliga antalet invånare på fästningen torde ha varit omkring 
200-250 i fredstid, vartill kom alla djur: hästar, kor, svin etc. Vid 
krigsfara kunde garnisonen ökas betydligt, och vi veta att under dansk 
tid fanns här tidvis 300-400 personer inom fästningen. Härtill kommo 
husdjuren. Det har funnits flera fiir länge sedan rivna träbyggnader 
för djur. I slottets sydvästra hörn hade Bengt-Arne Person tillfälle att 

* C. G. Brunius, Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom Halland etc. 1838. Lund 1839. 
S. 30. Senare citerat av J. E. Jönsson, Anteckningar lill Härbergs fästnings historia. Var
berg 1872. S. 35. 
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1962 undersöka ett stall, det enda inom själva slottet, övriga djur-
stallar ha legat utanför slottskomplexet. 

På den äldsta karta vi äga över Varberg — upprättad av svenska 
kartografer år 1645 — återges fästningens plan tämligen korrekt. Sta
den med gator, kvarter, kyrka, kyrkogårdar etc. återges, liksom utanför 
själva stadsområdet befintliga förhållanden såsom bäckar, berg, lun
dar etc. Utanför stadens dåvarande område flöt en bäck med rikligt 
vattenflöde. Den hade under dansk tid kallats Rinnen; på kartan av 
1645 kallades den Rännan. Det heter i kartans text: »En bäck, Rännan 
kalladh, därwthur man på slottet och i staden plägar hempta färskt 
watn.» Bäcken utmynnade i havet omkring 300 meter öster om nuva
rande uppgången till fästningen. 

Vattnet i denna bäck försåg alltså såväl stadens som fästningens 
innevånare med färskt vatten. Detta förhållande fortsatte, och när ett 
s. k. bayerskt bryggeri i slutet av 1800-talet anlades i Varberg räckte 
bäckens vatten även för bryggeriets behov. Bäcken anges på kartan 
av 1645 komma från Klombergslund, men dess ursprung låg längre 
i öster, i berg- och skogspartierna öster om staden. 

Antalet innevånare på lastningen minskades starkt år 1830, dä garni
sonen avtågade, sedan kungl. maj:t bestämt att lastningen skulle ned
läggas som försvarsverk. Från 1850 till 1872 inhystes ett varierande 
antal livstidsfångar inom fästningen, där de sysselsattes med stenarbete, 
om krafterna tilläto, eljest med iiiomhusarbeten av olika slag. Sedan 
straffångarna flyttats bort inkvarterades en tid ett s. k. disciplinkom
pani pä fästningen, och därefter under ett antal år infanteriets under-
officersskola. 

Från 1852 till 1931 fanns ett s. k. kronohäkte pä fästningen, inrymt 
i en 1852 nyuppförd fängelsebyggnad, som ännu står kvar. 

Samtliga de här nämnda fångar och militärer erhöllo hushålls- och 
dricksvatten frän den förut nämnda bäcken eller frän någon av stadens 
brunnar. Det fanns vattentunnor som kördes pä vagnar frän staden 
till fästningen. Den sista av dessa vattentunnor som var i bruk, till
hörde kronohäktet, och den såg jag ännu i början av 1920-talet. 

När Varbergs stadsfullmäktige år 1897 beslöto att inrätta ett vatten
verk blev fästningen icke omedelbart ansluten till vattenledningsnätet. 
Men till tjänst för de på fästningen boende inrättades en vattenpost 
vid Tullhuset . 

När löjtnant Alexander Odenstam år 1907 såsom tillsyningsman pä 
fästningen flyttade hit, hämtade hans familj vatten för tvätt o. d. i den 

__̂ _̂ ^̂ _ 
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brunn som på planen betecknats med nr 3. Hushälls- och dricksvatten 
fick man bära från vattenposten vid Tullhuset . Men Carl XH:s källa 
nyttjades icke. Vattendammen vid nr 2 nyttjades för klädtvätt. En tvätt
stuga med eldstad fanns invid denna damm. 

Vattenhämtningen utanför fästningens område kunde naturligtvis för
hindras, om fästningen råkade bli innesluten av en belägrande fiende. 
Under sådana förhållanden måste man räkna med maximal garnison: 
bortåt 400 personer bosatta inom fästningen. Härtill husdjur. De inom 
området befintliga, här nämnda brunnarna och dammarna skulle snart 
sina, det kunde man lätt räkna ut. Var skulle man finna en tillräckligt 
stor vattenreserv? Ftir fästningens arkitekt var det självklart att man 
i en sådan nödsituation fick tillgripa vallgravens vatten. Den här ovan 
nämnda bäcken, ur vilken stadens och fästningens innevånare plägade 
»hempta färskt watn» leddes ned till vallgraven, som därigenom fick 
friskt vatten. Här må nämnas att på kartan av 1645 utmynnar bäcken 
i havet, vilket förklaras därav att vallgraven var torrlagd under de 
stora arbetena under 1640-talet. Vallgraven stod fortfarande torr, när 
de svenska kartograferna ritade sin karta hösten 1645. Men fästningens 
arkitekt hade beräknat att bäcken skulle förse vallgraven med vatten. 
Arkitekt Karl Berlin fäste redan 1923 min uppmärksamhet på att i 
bastionen Vita Munken — vid siffran 5 på planen — fanns den re
servoar, sora vid belägring skulle förse de inneslutna med vatten. Där 
finns ett tegel väl vt rum, vars botten är i nivå med vallgravsbottnen, 
och det är öppet mot vallgraven inne i bastionens indragna flank. Til l 
detta utrymme leder en sluttande gång inifrån bastionens inre. 

Kunde vallgravens vatten anses gott? Säkerligen icke. Men det var 
icke heller avsett för konsumtion annat än vid en verklig nödsituation, 
då ingen annan vattentillgång fanns. Vallgraven var en praktiskt taget 
outtömlig reservoar. Reservoaren har aldrig anlitats. Sedan fästningen 
blev färdig har ingen fiende sökt beläga detta fäste. Det föll utan 
svärdsslag; Lennart Torstensson marscherade upp genom Jylland. 

Regnvatten som samlades i fästningens brunnar och dammar, eller i 
de stora vattentunnorna vid takens vattenrännor — dessa tunnor fun
nos kvar ännu i början av 1920-talet — försmåddes av de inom fäst
ningen bosatta familjerna lika väl som av där inhysta korporationer 
av vad slag de än voro. Anledningen är inte svår att hitta. Hade det 
funnits tillgång till gott hushålls- och dricksvatten inom fästningen, 
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skulle man inte ha kört vatten i tunnor nedifrån staden, eller burit 

vatten i ämbar från vattenposten vid Tul len. 

Sedan fästningen äntligen blev ansluten till stadens vattenlednings

nät och ungefär samtidigt fick anslutning till avloppsnätet, hålla de 

gamla förhållandena på att falla i glömska. 

Summary 

The Water supply for Varberg Castle and Fortress 

The oldest part of the castle of Varberg was built during the years A.D. 1287-
1300 on top of a rock. As there was no well at the site the garrison had to rely 
011 rain water. There are no accounts ol this problem frön) medieval time. In 1581 
a pond was dug to collect the rainwater from the roof and courtyard of the castle 
(see no. ) on the map). Låter on another pond was made (no. 2 011 the map). 

Between 1594 and 1645 a fortress was built round the medieval castle. Within 
the fortress precincts there were two wells to gather the rainwater (nos. 3 and 4 
011 the map). Ever since the completion of the fortress in 1645 the garrison has 
had a supply ol water Ironi outside, originally from a rill in the neighbourhood. 
We know that 300-400 persons lived in the fortress and that they fetched their 
water from the rill and, låter on, from the waterservice of the town Varberg. Since 
this would be impossible in the event of a siege, the architect of the fortress had 
built in one of the bastions a vault to which water from the moat was led. The 
moat water was of course lar from being first-class, but it was meant only for tlie 
use in case of a siege. And as the fortress has never been besieged since 1645, 
the water in the bastion vault has never had to be used for the garrison. 
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