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Fläskgraven på Läckö. 
Av 

Ä R L A N D NOREEN. 

den s. k. köksborgen på Läckö slott, omedelbart in
nanför den medeltida mur, som utgör slottets begräns
ning mot norr, och från vilken klippan stupar brant 
ned i Vänern, finnes ett djupt, i själva klippan utar
betat nästan cirkelrunt schakt, som av ålder kallas 

för Fläskgraven. Namnet kommer därav, att man tänkt sig att 
vid bergets urholkande med eld fläsk använts såsom bränsle, var
om mera längre fram. När den här nedan beskrivna undersök
ningen tog sin början, var schaktets djup 131/2 meter och dess bot
ten, som befann sig ungefär i nivå med Vänerns medelvattenstånd, 
stod genom en låg, knappast framkomlig gång i förbindeiso med 
sjön. Gångens liksom schaktets botten utgjordes av grus och sten. 
Det hela påminde starkt om grottan i Hagaparken. I samband med 
restaureringsarbetena på Läckö år 1926 beslöts att Fläskgraven 
skulle rensas upp. 

Först utgrävdes ingången, som på yttre sidan var nästan igen
fylld av sten, tegel och allehanda bråte, och det visade sig så små
ningom, att gången hade en ganska aktningsvärd höjd, som fram
går av vidstående bild (fig. 69). 

I inre ändan av gången, rakt framför ingången till Fläskgraven, 
stucko tvenne stockar upp ur jorden. Dessa kunde icke rubbas förr
än stenhögarna inne i brunnen avlägsnats, vilket åter hindrades av 
samma stockar. Dessa avsågades därför varefter tömmandet av 
Fläskgraven vidtog. Till att börja med gick allt som det skulle, men 
sedan man hunnit ungefär i jämnhöjd med grottans botten, började 
stenarna glida undan i okända hål och försvinna. Det började se 
mystiskt ut, det var mörkt och gyttjigt inne i grottan, så att ingen 
kunde se tydligt, och då de stora stockarna hindrade arbetet allt 
mera, beslöt man sig för ett nytt försök att bli av med dem. Arbets-
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styrkan samlade sig ute i gången, och med 8 mans förenade an
strängningar lyckades man hala ut de tunga, genomsura bjälkarna 
i det fria. När sedan arbetet skulle fortsättas befanns det att Fläsk-
gravens botten var försvunnen — i stället för vad man trott vara 
fasta marken, låg där en klar vattenspegel. Vattnets djup kunde ej 
mätas förrän lodlina anskaffats, då det befanns uppgå till 10 meter. 

Fig. 67. Läckö från sjösidan. Korset utmärker gångens mynning. 

Att ingen människa råkade följa stenarna och gruset i djupet måste 
betraktas som en ren slump. 

Emellertid fortsattes arbetet. Gynnade av det ovanligt låga vatten
ståndet, som var lägre än gångens botten, sattes utpumpningen av 
den nyupptäckta brunnen igång med hjälp av järnvägens i Lidköping 
stora pump, som benäget ställts till förfogande. Efter hand som vatt
net sjönk, påträffades en väldig järnbeslagen rundstock, diverse stän
ger, spiror, långa järn m. m., vilka visade sig tillhöra det gamla 
pumpverket, och när brunnen äntligen tömts, hittades på bottnen dess 
viktigaste del, den gamla ventilstocken, en pjäs av ungefär ett halvt 
tons vikt. Sedan även bottenlagret i brunnen forslats i dagen och 
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sållats, gjordes nya fynd av smådelar tillhörande pumpen. Alla 
bitar uppmättes och passades ihop med varandra, till dess man så 
småningom lyckades få klarhet angående den gamla pumpinrättnin
gens konstruktion. Hedern av detta arbete tillkommer helt kontrol-
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Fig, 68. Gångens yttre del. 

lanten på platsen, arkitekt Sune Maconi, vilken även utfört de här 
reproducerade uppmälningsritningarna (fig. 70 och 71). 

Sedan Fläskgraven fullständigt rensats är dess djup i det närma
ste 27 m., vidden är i genomsnitt över 2 m. i diameter. Väggarnas 
jämna och släta struktur och avsaknaden av borrhål bekräftar, att 
brunnen tillkommit på det sätt namnet antyder. Längst ned är en 
liten utvidgning av schaktet åt sjön till; det ser nästan ut, som om 
man börjat med ytterligare en horisontal gång men uppgivit arbetet. 

Pumpverket har nu rekonstruerats; dels med användande av gamla 
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delar, som ännu voro brukbara, dels, och huvudsakligen, med nytt 
materiel. Å ritningarna finnes angivet, vad som är nytt, och 
vad som är gammalt. Alla de gamla delar, som voro obrukbara, 
finnas utställda i slottsmuseet. Pumpen är en sug- och tryck-

Fig. 69. (l&ngens imc del. 

pump. Dess viktigaste delar äro: Bärbalkcn (B), av ek, 44X40 
cm. i genomskärning, uppbär det hela och vilar med sin ena ände 
på tröskeln till gången och med den andra på ett par i berget inki
lade hakar. Nedre pumpstocken (C) med sin silstock i nedre ändan. 
Vontilstocken (A) av ek, beslagen med järnband och med ventiler 
av mässingslikiiiiiidc legering. De övre pumpstockarna (D), som 
sinsemellan sammanhållas av kramlor. Kolvstocken (E), Kolv
stången (G). Den ovan jord befintliga pumpställningen befann 
sig till sin huvudsakliga del i oskadat skick. Den utgöres av ett 



166 Ärland Noreen. 

I 
i i *•••* 

i i i rot-1 

d 
a) >• 
ta 
ja 
M 

M 

:C3 

S 
— 

V) 

f-Ä 

* 

•O 



Fläskgraven på Läckö. 167 
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Fig. 71. Uppmätning av pumpverkets detaljer. 

slags parallellogramformad gunga, där en väldig ekstock (N) brin
gas i svängning i sin längdriktning och sedan huvudsakligen ge
nom sin egen tyngd hålles i pendelrörelse och därigenom driver 
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pumpstången, som är fästad vid en från axeln (K) utgående häv
stång. Konstruktionen brukar på gruv-språket kallas för en 
"bugare" eller "gumse". 

Ytterligare beskrivning torde vara överflödig; ritningarna klar
göra konstruktionen med alla dess små tekniska finesser av olika 
slag bättre än ord. 

Fläskgravens ålder är okänd, men det är otvivelaktigt att den 
går tillbaka till medeltiden. Därpå tyder ej blott dess allmänna 
karaktär och läge i förhållande till den medeltida yttermuren, 
utan den finnes även omtalad i Olaus Magnus Historia, där det 
i andra bokens nittonde kapitel "Om tre berömda sjöar i Göta
land", på tal om Vänern, heter: "I denna sjö och dess närmaste 
omgivning finnas många präktiga adelsslott, av vilka det för
nämsta är Läckö slott, beläget på en hög klippa och uppfört genom 
Skarabiskoparnas försorg. Där finnes en brunn, uthuggen i den 
hårda klippan, med ett djup av mer än 200 fot. Men denna ur-
hålkning har utförts ej ensamt med redskap av järn, utan även 
med eld, som underhållits med trehundra de fetaste fläsksidor, 
varvid man dag för dag omväxlande anbragt elden och borttagit 
den. Ty bland dessa folk har man gjort den erfarenheten, att 
ingenting hastigare genomtränger den hårda stenen än späck eller 
svinister." 

Om man alltså icke kan komma till något egentligt resultat 
angående tiden för fläskgravens tillkomst, kan man däremot gan
ska noga bestämma när pumpverket utfördes. För den skull må
ste jag emellertid för ett ögonblick uppehålla mig vid en annan, 
för övrigt i och för sig nog så intressant lokal inom slottet, näm
ligen fängelset. 

I nordöstra tornet på Läckö, under bottenvåningens plan, finnes 
en av ett par meter tjocka murar omgiven källarhåla. Rummet 
har genom en ytterligt liten glugg erhållit en sparsam dager, och 
tillträdet har skett genom en trång och låg gång vars andra ända 
numera mynnar i en bakugn i Magnus Gabriel de la Gardies 
stora kök. En massiv, spikbeslagen ekdörr, utan handtag eller 
låsanordning på den inre sidan, men som utifrån stängts med en 
bom, har skiljt rummet från yttervärlden. På ritningen här bred
vid (fig. 72), som i övrigt är tagen i bottenvåningens plan, har för 
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tydlighetens skull även fängelset och den underjordiska gången 
inritats. Observera bl. a. bomhålet vid dörren. 

När den här beskrivna källaren, som var till ett par meters 

Fig. 72. Plan av norra delen av Läckö slott. De streckade partierna 
markera den av Magnus Gabriel de la Gardie tillbyggda "köksborgcn". 

höjd fylld mod jord och skräp, rengjordes, upptäcktes nära nord
västra hörnet ett i muren medelst en kort järnkätting stadigt fästat 
halsjärn, och i omedelbar närhet därtill hittades vad som i övrigt 
erfordrades, för att man skulle få en bild av en fånges liv på 
Läckö i äldre tider: ett halmlager, en bit av en presenning, en 
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sked och en kniv, båda klumpigt skurna av trä, djurben, nöt
skal m. m. 

Att denna ruskiga håla ännu på 1600-talet användes som fängel
se, framgår av ett i riksarkivet förvarat protokoll från ett förhör, 
hållet med vaktmanskapet på slottet och vissa andra personer med 
anledning av en skrivelse från hovrätten, daterad Jönköping den 
32 mars 1660, angående ansvaret för åtskilliga fångars flykt från 
Läckö torn, vilka fångar Kungl. hovrättens advokatfiskal påstod 
hade blivit av hauptmannen frivilligt utsläppta. Av förhöret fram
gick bl. a. följande: 

Tjuven Per Ryttare "som staall ifrån Söffringh Nillsson i Giö-
thenborgh öffuer 100 Rix Dr", och som var insatt i tornet till
sammans med en annan fånge, Swen Persson, "hadhe uppgreffuet 
i Tornet Ett gammallt Brädhe som dher länge wnder hallm och 
annan Böstia legatt hadhe, samblar så tillhopa i Een högh huadh 
han kundhe fåå och stijger så dher wppå och stöthe wpp Een 
Biellke på tråssningen medh Brädett och sätter dhett sedan emott 
muren wthj Ett gammallt huull som war på muren wttstött Så 
lenge han kleff wpp i samma Hååll och fick i dhett hållett som 
biellken satt i medh händerna och halp sigh dher medh wth medh 
dhen andre fångenss Swenss tillhiellp, seden hallp han honom effter 
sigh; och i kiökzgården toghe dhe Brunsslijnan och hijssadhe sigh 
vthföre och komme dher medh wndan". 

Mandråparen Andherss Swensson på Maletorp och en bonde 
Bengtt Kollboo, som sutto fängslade i tornet tillsammans, sluppo 
ut på följande sätt, enligt vad Kollboo den 14 juni 1660 bekände 
på stämman i Gällstad: "Förbem:te Mandråpare war dhen natten 
dhe wthkommo waaken mädhan Bengtt Soff och i medier tijdh fick 
han wpp dörren men huruledhess weet han Jnthett, wthan Anderss 
roopadhe till honom och sade Statt wpp wij welle gåå wth och Dher 
medh gienge dhe bortt igienom hualffuett till kiällgårdhen och 
satte sigh på Jncken1 och hijssadhe sigh på Lijnan wthföre och 
will på sin Euighe Salighet swäria att Jngen menniska dher aff 
wiste meer ähn dhe bådha" . . . 

En femte fånge, Måns Arensson, som också lyckades komma ige
nom bjälklaget och sedan kröp ut i det fria genom ett hål i muren, 

i Västgötsk form för "hink". 
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som var så trångt att han måste lämna efter sig hatt och hand-
skar(!) intresserar mindre i detta sammanhang. Men de båda andra 
flykthistorierna har jag inte relaterat uteslutande för nöjes skull, 
utan kan man av dem draga vissa slutsatser. 

För det första, att det verkligen var det nordöstra tornet, som 
användes till fängelse — i annat fall hade inte mandråparen, som 
gick ut genom dörren, sedan behövt gå "genom valvet" för att 
komma till källgården utan hade hamnat där direkt (det är näm
ligen av flera skäl bara de två stora tornen, som kunna komma i 
fråga). 

Vidare tyder benämningen "källgården" på, att brunnen låg i 
det fria. I annat fall skulle namnet vara föga betecknande, ty 
även invid stora borggården finnes en brunn ehuru inne i ett 
medeltida rum. Då man vet, att köksborgen byggdes av Magnus 
Gabriel de la Gardie och blev färdig 1667,1 är det också det 
naturligaste att tänka sig, att gården före denna tid endast kring
gärdades av den medeltida försvarsmuren. 

Slutligen framgår det ganska tydligt, att pumpverket inte fanns 
när fångarna flydde. Per Ryttare tog brunnslinan och hissade sig 
ned och mandråparen Anders satte sig på hinken och gjorde det
samma — om pumpen existerat borde det varken hava funnits hink 
eller lina. Den fanns alltså ej vid 1660-talets början, men då, som 
ovan nämnts, köksborgen ej blev färdig förr än 1667, är det san
nolikt att pumpen ej kom till före detta år. 1685 däremot står det 
i inventariet för detta år talat om en "Wattkonst . . . någodt ofer-
dig", och ett senare inventarium skriver uttryckligen "Wattukonst 
eller Pumpwerck" ("oferdig" torde i detta sammanhang betyda 
"bristfällig" ej "ofullbordad"). Då emellertid på grund av reduk
tionen arbetet vid Läckö avstannade 1681, och det skulle strida för 
mycket mot, vad man i övrigt vet om slottets behandling efter 
reduktionen, att tänka sig något mera kvalificerat arbete utfört 
efter denna tid, bör pumpverket med all sannolikhet hava konstrue
rats mellan 1667 och 1681. 

Och ser man efter, så finns det verkligen i riksarkivet bevarad 
en förteckning över "byggningsbetjänterna" vid västgötagodsen 
den 1 jan. 1680, vilken som första namn upptager "Watnkånstmä-

i Jfr Hahr, "Läckö slott", sid. 123. 
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siaren Niclas Steen". Det kan väl knappast råda något tvivel om, 
att vi här hava funnit pumpens konstruktör. Steen hade en årslön 
av 1,000 daler kopparmynt eller betydligt mer än någon annan av 
de på listan upptagna. Som jämförelse må nämnas, att de, som 
komma närmast i fråga om lönen, icke ha mer än 720 daler om 
året, och bland dem återfinna vi dock så pass kända namn som 
målaren Anders Ling och bildhuggaren Georg Baselaque. Det 
var tydligen ett lönande yrke att vara vattenkonstmästare; ingen
jörsvetenskapen var då som nu högre uppskattad än de sköna 
konsterna. 

Om pumpverket, vilket ju är sannolikt, kom till just år 1680, så 
var det i sista stund, ty redan året därpå nedlades, som sagt, allt 
arbete på slottet. 1681 markerar det definitiva slutet på Läckös 
storhetstid, då det rörliga liv, som rått där under mer än ett halvt 
sekels nästan oavbrutna byggnadsverksamhet, plötsligt och för 
alltid upphör. Den 20 september d. å. skriver stallmästaren Bengt 
Jonsson sin sista, vemodiga rapport till Magnus Gabriel angående 
arbetena vid slottet: "Handtvärckarne äre alla härifrå aff färdade 
uthom Jöns Nilsson; han haffuer tagit tienst hos Landshöffdin-
— ?> g e n . . . 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Ä r l a n d N o r e e n : Das Speckgrab auf Läckö. 

In der sog. Kilchenburg im Schloss Läckö, dicht an der mittelalter
lichen Mauer, die die Begrenzung des Schlosses nach Norden hin biidet, 
findet sich ein tiefer, in dem Felsen selbst hcrausgcarbeiteter, fast krois-
runder Schacht, der seit alters "das Speckgrab" ("Fläskgraven") genannt 
wird (Fig. 72). Der Name riihrt dahor, dass man, wie u. a. Olaus Magnus 
angibt, Speck als Brennmaterial beim Anmachen von Feuer zum Sprongou 
des Folsons benutzt hat. Im Sommcr 1926 wurde beschlossen, dass das 
Speckgrab geroinigt werden sollte. Man kannte damals nur dio obere 
liiilfto dos vertikalen Schachtes sowie den horizontalen Gäng, der unge
fähr im Nivoau des Wasserspiegels des Wäncrsecs den Schacht mit dem 
See vcrbindct. Der untere Teil dos Brunnens wurde im Laufe der Arbeit 
entdeckt, und auf seinem Grunde fand man die Roste des alten Pump-
werkcs, das nun rckonstruicrt worden ist (siehe Fig. 70 und 71). Die 
Gcsamttiefe dos Spockgrabcns beträgt za. 27 Meter. Die Brunnenanlage 
stammt zweif ellos aus dem Mittelalter her. Das Pump werk dagegen ist 
vermutlich um 1680 herum konstruiert worden. 


