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Summary 

The author gives an account of three earth boxes of unusual appearance, men
tions references to counterparts found in documents, and seeks similar examples 
in other churches. 

»Den dolda källan i Varbergs fästning» 

En replik 

I Fornvännen 1966/1 har jag publicerat en redogörelse för vattenförsörjningen 
pä Varbergs slott och fästning. 1 Fornvännen 1966/3 har Märta Hähnel sökt 
bevisa att den s. k. »Kung Carls källa» är en outtömlig tillgäng pä friskt vatten; 
»med denna grundvattcntillgäng inom murarna kunde Varbergs fäste med lugn 
motse och uthärda en läng belägring». (S. 180.) Hon säger vidare att man »grävde 
cn brunn genom sanden och blåleran tills man nådde grundvattnet, för så vitt ett 
springvatten, en artesisk källa, ej redan dä fanns på platsen». (S. 179.) Det heter 
vidare att man byggde »i kallmur med grova gråstenar en oregelbunden cylinder»; 
denna hade en diameter av fyra meter och en höjd av tio. 

Nu är mellanrummet mellan fästningens östra kurtinmur och muren längs den 
gata, där brunnsvalvet mynnar ut, omkring tjugo meter. Sistnämnda mur har en 
längd av nägot mera än sextio meter. Mellan murarna har fästningens bygg
mästare fyllt utrymmet med en jord, som hämtats frän strandängarna mellan 
Varberg och Himleän; en starkt sandblandad jord, eller, om man sä vill, sjösand 
med inblandad jord. Den övre, vågräta ytan är omkring 1 200 m2 och här faller 
alltså årligen rätt mycket regnvatten. Vi få räkna med en årsnederbörd av 
minst 700 mm. Fyllnaden mellan murarna är sä genomsläpplig att det aldrig 
rinner bort ytvatten härifrån. Det gär ned i fyllningen. Den i kallmur av grova 
grästenar byggda cylindern är ocksä den genomsläpplig: den är som ett säll, och 
vattnet i denna cylinder står följaktligen lika högt — eller lagt — som grundvattnet 
i fyllningen mellan murarna. Vid ihållande regn stiger alltså vattnet i denna 
regnuppsamlingsbrunn, vid ihållande torka sjunker vattnet. Det finns nämligen 
några svaga punkter i murarna, varigenom vattnet sakta avgår. 

Hähnels uppgift att det kunde ha funnits »en artesisk källa» pä platsen för den 
nämnda cylindern saknar grund. Det finns inga springvatten som förmå tränga 
upp genom flera meter blälera.1 Uppgiften att man grävde »omkring tvä meter» 

1 Bläleran ligger i sä mäktiga lager runt borgklippan att bastionernas murar byggdes 
på rustbädd (danska: slingverk). Hade lerlagrcn inte varit alltför djupa, hade man 
självfallet grävt ned till grusbotten. Jfr Sandklef, Varbergs historia, s. 310. 
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Fig. i. De prickade linjerna beteckna fästningens ytterport, varifrån går en välvd gång, 
f, till cisternen c, som är skild frän vallgraven av två metertjocka tegelmurar, genom vilka 
kanaler leda vatten mellan vallgraven och cisternen. — The dotted lines indicate the 
outer gateway of the fortress, from which a vaulted passage, f, goes to the cistern, c, 
which is separated from the moat by two brick walls one mctre thick each, through 
which channels lead the water between the moat and the tank. 

(s. 179) är oriktig. Jag har nyligen kontrol lerat mat ten med ett 25 meters mått

band av rostfritt stål (i vi t tnens närvaro) och fann, at t b runnens d jup är 9,70 

meter, höjd frän b runnens överkant till murkröne t är 3,90 meter, men höjden frän 

marknivån till murkröne t är 14,30 meter. Brunnens bot ten ligger alltså 0,70 me

ter högre än marknivån, vilket kan bero pä at t jord och sten fallit ned under 

byggandet. — Vat tendjupet var en meter den 17.6.1967. 

Som jag tidigare (Fornvännen 1966/1, s. 38) framhällit, var det natur l ig t för 

fästningens arkitekt att vid belägring lita till vallgravens vat ten. H a n byggde 

därför en vattenreservoar, en cistern, i bast ionen Vita Mu n k en . Den avgränsades 

frän vallgraven genom tvä nära metertjocka murar , genom vilka ledde kanaler 

till vallgravens vatten. Se bild 1. 

När fästningen 1830 lades ned som försvarsverk, tömde m a n snart vallgraven 

på vatten. Pä dess bot ten växte gräs som gav pengar; betet var u ta r rendera t 

ä n n u pä ig2o-talct. Nu rev man murverket mellan vattencisternen och vallgraven 

och öppnade en por t för att k u n n a nä det gamla cis ternutrymmet frän vallgraven. 

I l ähne l vet inte det ta . H o n framhäller med rätta, at t en reservoar »hade aldrig 

behövt en fem meter hög och två meter bred port för att s läppa in vat ten». 

Nej , men vem har sagt det? 
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Fig. 2. Fästningen hade ett välbeläget utanverk, 13, byggt mellan havsstranden och vall
graven. Ytterligare ett utanverk, 14, hade just blivit påbörjat när fästningen överlämnades 
till Sverige. Ville man göra ett utfall skedde det enklast från utanverken. — The fortres» 
had a well-placed outwork, 13, between the sea and the moat. The construction ot an
other outwork, 14, had just been commenced when the fortress was surrendered to Swe
den. It a sally was to be made, it could be organized most easily from an outwork. 

Kommendan ten Swen Kellander och conclucteurcn2 Magnus Siösteen frän for-

t i l ikationsförvaltningen avläto 1770 en skrivelse till myndigheterna om fäst

ningens til lstånd. Där tala de bl. a. om den i bast ionen Vita M u n k e n befintliga 

»Watn Cisternen u n d e r högra Cassematten». Av deras r i tn ing framgår att det 

är det av mig som vattenreservoar betecknade utrymmet . De tala också om den 

av H ä h n e l berömda »dolda källan», som de kalla »en wattn cisterne» m e n de 

funno att det var sä långt ned till va t tnet att »det eij kan ätkommas med nik 

och wef». I sin sammanfat tn ing säga de slutligen u n d e r rubr iken »Cisterner och 

b runnar» följande: »Cisternerne i Bastionen Hwita M u n k e n och u n d e r Cour t inen 

derjämte äro förut omrörde.» 

Mejers karta, da terad 1638, uppger dammen i Dammbast ionen som en fisk

damm, men Mejers karta ri tades i Köbenhavn med ledning av upprä t t ade pro

jek t r i tn ingar och icke efter mätn ingar i fältet. De båda östra bast ionerna ha fått 

det 1638 projekterade, först genom ombyggnad 1638-45 erhål lna utseendet . Nor r 

om fästningen har ritats ett projekterat men aldrig utfört utanverk, stort som 

- Conducteur var en byggnadstekniker, anställd vid fortifikationen. Han hade löjtnants 
rang. 
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halva fästningen osv. Pä denna bevisligen otillförlitliga karta betecknas ifrågava
rande damm som »Fischdamm», men pä den av svenska kartografer är 1645 efter 
mätningar och studier pä platsen ritade kartan kallas den »En Cisterne». Den 
är byggd av huggen sten på kalt berg. Sä bygger man inte en fiskdamm. 

»Brunnen» vid Smedjebastionens mur återfanns av byggmästare Tell år ig22. 
Han fann att det här framsipprande vattnet utnyttjats som ett ständigt rinnande 
spolvatten i ett avträde, inbyggt i muren. 

Hähnel, som tror att cisternen i Vita Munken stod i förbindelse med vall
graven genom en öppen port, liksom nu, har en lustig uppfattning om använd
ningen. Hon påstår att här i detta utrymme 4,5 x io meter »kunde man förvara 
och utrusta båtar osedd av och i fullständigt skydd för fienden»; och båtarna 
skulle nyttjas för utfall frän fästningen! Detta förtjänar ju intet bemötande, men 
det bör dock framhållas, att fästningen hade ett väl beläget utanverk, varifrån 
utfall lätt kunde ordnas. Se bild 2. 

Albert Sandklef 

Summary 

The author refutes a theory advanced by M. Hähnel regarding the supply of 
water to Varberg Fortress (Fornvännen, ig66, 3), and adheres to the opinion he 
expressed earlier (Fornvännen, ig66, 1). 


