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Förord

Denna bok är tillkommen med stöd av förre riksantikvarien Erik Wegræus, 
och har sin upprinnelse i resultaten av de arkeologiska undersökningar som 
genomfördes i Göteborg av Riksantikvarieämbetet under åren zooo-2.002.. 
Normalt publiceras resultaten av våra arkeologiska undersökningar i rap
porter avsedda främst för en vetenskaplig publik. Med denna bok vill vi i 
stället nå ut till en bredare allmänhet. Boken begränsar sig inte till resultaten 
som kom fram vid utgrävningarna, utan skildrar Göteborgs historia från grun
dandet till i dag. Med breda penseldrag tecknar Tomas Andersson en bild av 
Göteborgs utveckling, och Carina Bramstång och Göte Nilsson Schönborg, 
från Riksantikvarieämbetets enhetskontor för arkeologiska undersökningar 
i Kungsbacka, ger arkeologens syn på samma tidsperiod. Anders Anderssons 
teckningar, och bilder från arkiv och museer illustrerar berättelserna.

Titeln Pålad stad syftar på den skog av pålar som påträffas under mark
ytan i Göteborg. Pålar är vanliga fynd inom Göteborgs stad. De är rester av 
grundläggningsarbeten som framför allt gjordes för större byggnadskonstruk- 
tioner. Över pålarna påträffas rester av befästningsanläggningar, rester av 
hus, verkstäder och hamnanläggningar.

Boken kan läsas både som en god historia och som en faktabok. Börja 
med att läsa berättelserna och få sedan mer kunskap genom att läsa faktasi
dorna om Göteborgs historia från början till nu.

Mycket nöje!
Inger Liliequist
Riksantikvarie
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Jaan förstod inte. Hur skulle havet plötsligt bara kunna ta slut? 
Som fiskare visste han att horisonten flyttar på sig. Varken han 
eller hans pappa hade grubblat nämnvärt över frågan. Och varför 
skulle de göra det? Fanns det någon anledning?

Men att världen skulle sluta vid ett stup, där hemska monster 
låg på lur, var inget annat än fantasier och amsagor. Den där gamla 
gubben vid bordet bredvid, som helt klart fått för många supar, 
visste inte vad han pratade om.

Åtminstone det var Jaan säker på, även om han var en enkel 
man från Haarlem, världen var inte alltid vad den utgav sig för att 
vara.

♦ ♦♦

En ny värld stod för dörren. Perspektiven höll på att förskjutas. 
Gamla invanda tankar och handlingar hade nått vägs ände. Runt 
om i Europas städer, smedjor, universitet, bland stormän, bönder 
och daglönare, började det växa fram något nytt. Det var som om 
själva tiden tog ett annat lopp.

Jorden var äntligen rund.
Gud levde lika starkt som förr, men i ny skepnad. Biskopen 

av Rom fick finna sig i att testamentet översattes från grekiskan 
och latinet till olika nationalspråk, så att lekmännen kunde förstå 
det prästerna sade.

Påvens auktoritet urholkades sakta men säkert. Hans största 
teologiska medtävlare, patriarken i Konstantinopel, lydde från 1453 
under de muslimska osmanerna. Men Martin Luther, Jean Calvin 
och andra reformerta fritänkare, vetenskapsmän och filosofer, ba
nade väg för nya sätt att betrakta Guds skapelse.

De gudfruktiga, som tog Herrens ord på djupaste allvar, såg 
med fasa på den katolska kyrkans orättfärdiga försäljning av avlats- 
brev. De höga prelaternas furstliga liv i sus och dus väckte avsmak.

Runt om i norra Europa såg maktfullkomliga monarker chan-
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sen att utnyttja missnöjet mot påven, för att en gång för alla fri
göra sig från Roms inflytande. Reformationer genomfördes. Kyrk
liga egendomar drogs in. Nationalstaterna stärktes.

Det var bara för Petri stol att inse att bannlysningarna som 
slungades hit och dit inte alltid efterlevdes. Alla vägar bar inte längre 
till Rom eller Jerusalem.

♦ ♦ ♦

De gamla handelstraderna förbi Levanten, där Asiens karavanleder 
nådde Medelhavet, hade spelat ut sin roll. In i det sista försökte 
sultanen i Konstantinopel och de italienska handelsmännen att 
gemensamt behålla greppet över världens rikedomar. Men till slut 
fick Venedig och Genua finna sig i att bli omseglade.

I Östersjön utsattes hansastädernas koggar för en allt hår
dare konkurrens från uppstickande sjöfartsnationer, som inte tog 
den minsta hänsyn till de senaste århundradenas handelstraditioner.

Europeisk prolog

I sin gudomliga vishet delade påven år 1494 världen i två hälfter. 
Spanjorerna och portugiserna skulle i fred och samförstånd få lägga 
jorden under kristen spira. Detta gjordes två år efter det att Isa
bella och Ferdinand hade fullbordat erövringen av Iberiska halvön 
från morerna, och de sefardiska judarna flytt till mer frisinnade 
länder som Osmańska riket och Holland.

Spanjorerna seglade västerut för att finna en ny väg till In
dien, men stötte på den amerikanska kontinenten och grundade i 
stället ett imperium.

Portugiserna sökte sig fram längs den afrikanska kusten och 
lyckades slutligen under Vasco da Gamas ledning runda Godahopps- 
udden. Sjövägen mot Malabars, Ceylons och Celebes kryddkuster 
låg öppen.

Under närmare ett århundrade fick portugiser och spanjorer 
ensamma styra och ställa över den transatlantiska och indiska han
deln. Men ganska snart var det fler europeiska nationer som ville 
slå sig in på de vinstgivande marknaderna. Holländare, britter och 
fransmän tog upp konkurrensen.
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Världen kom att stöpas om för gott.
♦ ♦ ♦

Europas kartritare hade bråda dagar. Ideligen drogs nya gränser. 
Freder och krigsförklaringar avlöste varandra i strid ström. Från 
sydost avancerade turkarna snabbt. Ar 1529 stod de utanför Wiens 
murar. Den tysk-romerska kejsaren, av huset Habsburg, slog till
baka den turkiska armén, för att i nästa stund sätta in trupperna 
på andra fronter, mot uppstudsiga tyska furstar eller krånglande 
flamländare.

På Karl V:s tid, kring 1500-talets mitt, hade de habsburgska 
kejsarna tillskansat sig enorma landområden, i och utanför Eu
ropa. Förutom det Tysk-romerska riket tillhörde Ungern, Neapel 
(södra Italien och Sicilien) och Spanien med sitt imperium i Latin
amerika, kejsar Karls domäner.

Aldrig hade en europeisk furste haft större resurser till sitt 
förfogande. Från kolonierna flöt en aldrig sinande ström av ädel
metaller och varor. Spanien blev Europas självklart ledande na
tion. Mycket av rikedomarna användes till palatsbyggen och lyx
konsumtion. Den spanska adeln styrde modet i Europa. De kejser
liga trupperna tycktes oövervinnliga. Men inget varar för evigt.

Är 1588 ansåg kejsar Karls efterträdare på den spanska tro
nen, Filip II, att det var hög tid att göra upp med England. Alltför 
länge hade den lilla Nordsjönationen stört de spanska handels
intressena. Den formella anledningen till krigsförklaringen var att 
Filip ville avsätta den reformerta drottning Elisabeth.

Den stora armadan som avseglade från Lissabon i april 1588 
bestod av 130 skepp som transporterade 19 000 soldater. Ombord 
fanns också ett hundratal fanatiska munkar, som med den heliga 
inkvisitionens eld och järn skulle återföra engelsmännen till den 
katolska tron.

Holländsk prolog

År 1581 utropade de sju nordligaste provinserna i Spanska Neder
länderna sig till självständig republik, under namnet Förenade 
Nederländerna, av omvärlden kallad Holland, efter det nya rikets 
folkrikaste del.
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Under närmare tre årtionden kom Holland att mer eller mindre 
konstant ligga i krig med Spanien. De spanska kungarna kunde 
inte på några villkor acceptera utbrytningen, utan gjorde uppre
pade försök att återföra landet under sin spira. Slutligen sinade 
dock krafterna på båda sidor och länderna ingick ett stillestånds- 
avtal. Men det skulle dröja ända till Westfaliska freden 1648, innan 
Spanien formellt erkände Hollands fulla suveränitet.

♦ ♦ ♦

Europas ekonomi hade gått i stå, med massor av grus i maskine
riet. Jordbruket var misskött. De stora landägarna gjorde inga ny
investeringar. Ägarstrukturen, som stelnat i ett konservativt adels
välde, uppmuntrade inte till förbättringar. De oändliga krigen och 
skövlingarna hade dessutom ätit upp stora delar av 1500-talets 
tillväxt. Missväxt och hungersnöd drabbade land efter land. Det 
spanska silvret sinade och stora delar av överflödet hade spende
rats på improduktiv flärd och lyxkonsumtion. I de spanska kung
arnas ambitioner ingick ingen långsiktig ekonomisk planering.

♦ ♦ ♦

Holländarnas kamp mot spansk överhöghet var i lika hög grad en 
kamp för religionsfrihet som för politisk oavhängighet. Kalvinister
na förföljdes hänsynslöst av de fundamentalistiskt katolska spanjo
rerna. Religionsfriheten landet hade vunnit medförde inte i första 
hand ett motsatsförhållande till katolska kyrkan. Den innebar sna
rare att alla religioner tilläts verka fritt. Visserligen skedde en folk
förflyttning, där kalvinister utvandrade norrut och katoliker söder
ut, till Spanska Nederländerna. Men faktum kvarstår att en majo
ritet av befolkningen i det Förenade Nederländerna utgjordes av 
katoliker, även efter freden med Spanien.

Den religiösa toleransen skapade ett socialt klimat som ver
kade lockande på många förföljda minoriteter runt om i Europa. 
Inflyttningen av judar från Spanien och franska hugenotter bidrog 
till den snabba ekonomiska utvecklingen. Holland blev en magnet 
som drog till sig driftigt folk från områden som antingen stagnerat 
eller aldrig hade utvecklats ekonomiskt. Många handelsmän, hant
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verkare och annat yrkesfolk, gjorde slag i sak och emigrerade dit.
♦ ♦ ♦

Holland hade goda förutsättningar för en expansion mot oceaner
na. Läget var rätt, vid rätt hav. Sedan länge var holländska fartyg 
vana att gå på Östersjön, där tillgången på timmer, tjära, hampa 
och lin var obegränsad. En varvsindustri som höll högsta kvalitet 
till lägsta pris byggdes upp. Något tidskrävande arbete med att 
finna vägen till Indien eller någon annanstans behövdes inte. Banan 
var redan snitslad. Det var bara att segla ut, i spanjorernas och 
portugisernas kölvatten.

Konkurrensen från grannländerna var också försvagad. Frans
männen var inte att räkna med som motståndare. All deras energi 
gick åt till kampen mot habsburgarna. Det tyska rikets splittring, 
politiskt och ekonomiskt, gjorde det ofarligt. I så fall skulle det 
vara England. Men engelsmännen hade ännu inte kommit över de 
interna bråken och landet höll på att samla sina krafter.

Så förutsättningarna fanns.
♦ ♦♦

Den nya republikens män visste hur de skulle handla, vad som 
krävdes. Inställningen till ekonomisk verksamhet var pragmatisk 
och fri från religiösa övertoner. Det var inte längre fult eller skam
ligt att göra vinst och ta ränta på utlånat kapital.

Finansmännen i Amsterdam var både finansiella och kommer
siella entreprenörer. För att maximera vinsten blandades många 
verksamheter. Samma handelshus kunde exempelvis bygga skepp, 
driva handel och kontrollera återförsäljningen.

Amsterdam övertog snabbt Antwerpens roll som Europas 
kommersiella centrum. Den pålade stadens hamn blev kontinen
tens viktigaste. Fängs kajer och kanaler trängdes handelsmän från 
Europas alla hörn.

År 1609 grundades Amsterdams bank, som snabbt blev ett 
låneinstitut för både affärsföretag och stater. Kapitalbildningen 
skedde snabbt. En viktig bidragande orsak till att Amsterdam tog 
ledningen var att statsmakten respekterade lagar och förordningar, 
vilket fick marknaden att trivas. Ty det var inte helt ovanligt att
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furstar plötsligt förklarade sig bankrutta över en natt, för att kort
fristigt komma undan skulder och borgenärer.

De holländska bankirerna kände inga nationella gränser. Kapi
talet som riktades mot omvärlden flödade fritt. Alla var välkomna att 
låna. Furstar som behövde medel till att rusta en armé eller föra krig 
fick givetvis betala ränta på lånat kapital. Men de holländska kredit
givarna nöjde sig inte alltid med att förränta utlånat kapital. Ofta 
ställde de också krav på att få monopol och olika slags privilegier.

Nederländarna var inte bara driftiga handelsmän och Euro
pas ledande bankirer. Inom flertalet näringsgrenar framstod de som 
föredömen. Runt om på kontinenten försökte man dra lärdom av 
deras kunskaper.

Havskappsegling

Under århundraden hade människorna längs den Frisiska kusten 
gått i kamp med sjöns raseri. Det var en viktig del av livet. Alla 
räknade med att anhöriga kunde omkomma till havs. Likväl var 
havet ursprungskällan till den rikedom som försörjde dem. Saltad 
och torkad fisk såldes tonvis på den internationella marknaden. 
Den holländska fiskeflottan seglade långt ut på Nordatlanten.

♦ ♦ ♦

Flera av de senare holländska städerna var fullt utvecklade hansa- 
städer under medeltiden: Groningen, Zwolle och Arnhem. Landet 
ingick i ett handelssystem som fullkomligt kontrollerade handeln i 
norra Europa och gjorde Östersjön till ett hanseatiskt innanhav. 
Holländska sjömän kände vattnen väl och deras bindningar var 
starkare till Hull, Bergen, Visby och Windau, än till inlandsstäderna 
Dortmund och Göttingen.

Livet vette ut mot havet och begränsades inåt land.
Därför är det inget att förvånas över att holländarna under 

slutet av 1500- och början av 1600-talet försökte ta kontroll över 
Östersjöhandeln, då Hansan försvagades. De fortsatte på redan 
invanda trader. Från de nordiska och baltiska hamnarna seglade 
de hem råvaror som användes till skeppsbyggnad. Kapital investe
rades utan minsta knussel. Skepp efter skepp sjösattes i rask takt. 
Handel och sjöfart passade dem som hand i handske. Med det
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Jaan förstod inte. Hur skulle havet 
plötsligt bara kunna ta slut? Som 
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flyttar på sig. Varken han eller hans 
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frågan. Och varför skulle de göra det? 
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ekonomiska uppsvinget efter självständigheten, fanns det ingen 
holländare som tvivlade på landets kapacitet att ta kontroll över 
handeln på världshaven.Med kapitalistisk frenesi och segervisshet 
kastade sig holländarna in i spelet. I ryggen hade de starka män 
och institutioner som vädrade stora vinster.

♦ ♦ ♦

År iéoz grundades Holländska ostindiska kompaniet. Investerare 
strömmade till i rask takt. Kompaniet blev på kort tid det största 
och mäktigaste handelshuset i Holland. Av staten tilldelades det en 
mängd privilegier och handelsmonopol. För att skydda sin verksam
het och kunna ta upp kampen med portugisiska och spanska han
delsmän, fick kompaniet rätten att hålla sig med egen militär - ett 
femtiotal tungt beväpnade örlogsmän och en armé på tio tusen man. 
Den holländska flaggan blev en allt vanligare syn i toppmaster och 
på bastioner runt om i världen. Framför allt var det portugiserna 
som fick dra sig undan där holländarna stormade fram. Längs Af
rikas västkust upprättade det ostindiska kompaniet stödjepunkter, 
erövrade mindre landområden och uppförde befästningar, för att 
på ett seriöst sätt kunna blanda sig i den lukrativa slavhandeln. 
När portugiserna var försvagade i Sydamerika grundade de en 
koloni på den brasilianska kusten. Skeppslast efter skeppslast med 
slavar skickades över havet. Vinsten var god, långt bättre än nå
gon vågat räkna med.

Godahoppsudden, på Afrikas sydspets, Kapkolonin, fick med 
tiden ta emot en ganska stor holländsk emigrationsvåg. De rika 
jordarna och det behagliga klimatet lockade småbrukare från Zee
land och Geldern att rycka upp bopålarna och dra åstad med pick 
och pack.

En och annan ö i Västindien bytte också ägare. På den Norda
merikanska östkusten grundades Nya Holland och Nya Amster
dam. Kompaniet gjorde Malabarkusten i Indien och Ceylon till 
sina domäner.

Inget tycktes dem omöjligt. Handelsstationer växte upp som 
pärlor i ett pärlband längs oceanernas kuster, många befästa med 
höga murar, kurtiner och bastioner, enligt senaste fortifikationsteknik.
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Magasin och förrådshus fylldes med orientens alla skatter. Varor 
seglades hem till Holland med en sådan vinstmarginal att många 
handelsmän blev fartblinda. Det spekulerades som aldrig förr på 
börsen i Amsterdam. Finansbubblor sprack, men nytt kapital pum
pades in och dansen kring guldkalven virvlade allt snabbare. Stän
diga krig med främmande makter avlöste varandra, men pengar 
luktar inte och holländarna fortsatte under pågående konflikter 
att handla med antagonisterna.

Holländska ostindiska kompaniet lyckades nästan förverk
liga målet om monopol på handeln med Ostasien. Först tvingades 
portugiserna bort från Malacka och Java. Sitt starkaste fäste, det 
som överglänste alla andra, juvelen i kronan, var Batavia på ön 
Java, som kom i kompaniets ägo 1619 och blev huvudort i det 
holländska kolonialväldet. Från denna kraftigt befästa stad, byggd 
helt i holländsk stil, och från Malacka på Malackahalvön, styrde 
och ställde nederländarna efter eget huvud. Härifrån seglade 
handelsfartygen till Moluckerna och Sundaöarna. Där lastades 
muskotnötter och andra kryddor, som gav enorma vinster på auk
tionerna i Amsterdam.

Engelsmännen seglade nu ut och försökte blanda sig i leken, 
men lyckades aldrig etablera sig på Kryddöarna. Ideligen var hol
ländarna där och störde. Den brittiska drömmen slutade med att 
de fick lägga om rodret, lämna Moluckerna och segla ut på In
diska oceanen.

Holländarnas storhetstid som kolonialmakt kröntes när de 
som enda främmande nation fick rätt att driva handel med Japan.

♦ ♦ ♦

Tiden gick och andra länder kom ikapp. När allt kom omkring var 
Holland en liten nation, som i det långa loppet varken hade mili
tära eller ekonomiska resurser för att upprätthålla sitt handels
imperium. Huvudmotståndare blev England. Visserligen hade det 
engelska East India Company gått i konkurs 1657, om inte Crom
well pumpat in friskt statligt kapital. Men i stället för att återuppta 
kampen med holländarna över Kryddöarna, riktade nu britterna 
sitt intresse mot den indiska subkontinentens hamnar.

Kapitel 1. Tiden tar ett nytt lopp. Européerna lämnar hemmahamnarna, ... I 9



Under i6oo-talets senare hälft erövrade britterna flertalet holländ
ska kolonier, inklusive Nya Amsterdam vid Hudsonfloden, som 
därmed bytte namn till New York. Trots motgångar på främmande 
kontinenter, med undantag av Nederländska Indien (Indonesien), 
lyckades ändå holländarna behålla ett visst grepp om Östersjö
handeln.

Paradoxalt nog fortsatte Holländska ostindiska kompaniets 
totala försäljningsvolym att öka även under nedgångsperioden.

De holländska affärsmännen var fortfarande att räkna med. 
Amsterdam befäste för lång tid framöver positionen som Europas 
finansiella centrum.
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Göteborg - Sveriges öppning 
mot världshaven
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Det definitiva privilegiebrevet 
från den fjärde juni år 1621 var 
författat på tyska. Det har tyvärr 
förkommit genom brand, men 
översatta avskrifter på svenska 
finns kvar. (Kungl. biblioteket. 
Reproduktion: Marie Persson.)
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De sjöfarande europeiska natio
nerna konkurrerade om handels
vägar över världshaven. Handeln 
på Afrika, Indien och Kina expan
derade under beskydd av militära 
flottstyrkor. Kolonisationen av Af
rika och Amerika, och exploate
ringen av dessa kontinenters re
surser, gjorde de europeiska län
derna rika på bland annat ädel
metaller. Nordeuropas råvaror var 
eftertraktade på de europeiska 
nationernas marknader. Krigs- och 
handelsflottornas fartyg var bygg
da av nordiskt trä och bestyckade 
med kanoner gjutna med svensk 
koppar i legeringen.

Sveriges handelsintressen 
hade länge koncentrerats främst

till Östersjöområdet. I början av 
1600-talet inriktades den svenska 
politiken i stället mot världshan
deln. Grundandet av ett nytt han
dels- och försvarscentrum i västra 
Sverige var ett strategiskt drag i 
konkurrensen med bland annat 
Danmark. Med hjälp av ett starkt 
fäste i Götaälvdalens mynning 
skulle Östersjöhandeln, liksom 
jordbruksresurserna i Västergöt
land och järnbruken i Värmland 
och Dalsland, utnyttjas mer effek
tivt. Samtidigt låg världsmarkna
den inom räckhåll.

Efter holländsk förebild

Efter Hollands frigörelse från Spa
nien år 1578 utvecklades landet

till Europas ledande handels- och 
finanscentrum. För att säkerställa 
en lönsam sjöfartshandel grun
dade holländarna befästa han
delsstäder i sina kolonier och i de 
delar av världen som erbjöd ef
tertraktade varor. De befästa stä
derna Djakarta (Batavia) i Indone
sien och Nya Amsterdam (New 
York) i Nordamerika etablerades 
av holländare efter samma prin
cip som Amsterdam i Holland.

Holländare lät befästa handelsstäder 
i sina kolonier för att skydda den lön
samma sjöfartshandeln i de delar av 
världen som erbjöd eftertraktade va
ror. Målningen visar Batavia i Indone
sien. (Andries Beeckman 1656. Rijks
museum, Amsterdam.) T
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L Under Karl IX:s regering delades 
städer upp i stapelstäder och upp
städer. Stapelstäderna gavs i början 
av 1600-talet privilegium att handla 
med utlandet. Kartan visar ett förslag 
till stadsplan fór Karl IX:s Göteborg. 
Originalkartorna är troligen förkom
na och vad som nu finns kvar är se
nare avritningar, av vilka denna är 
en av de äldsta. (Krigsarkivet, Stock
holm. Foto: Bertil Olofsson.)

Hollands intresse för utvecklingen 
i Norden var vid denna tid stor, 
liksom Sveriges förhoppningar på 
att landet skulle kunna dra förde
lar av ett försvarssamarbete med 
Holland. I detta världsomspän
nande nät av stadsbildningar och 
handelsstationer planlades därför 
staden Göteborg vid Göta älvs 
mynning efter holländsk förebild.

Göteborgs föregångare 

Flera stadsbildningar föregick Gö
teborg i Götaälvdalen - Lödöse, 
Nylöse och Älvsborgsstaden, invid

fästningen Gamla Älvsborg. Dessa 
städer hade länge bedrivit handel 
med bland annat de tyska hansa- 
städerna och Holland.

År 1602 byggdes så en befäst 
stad på Hisingen, mitt emot Gam
la Älvsborg. Staden brukar kallas 
Färjenäs eller Karl IX.s Göteborg. 
De förhandlingar som hölls med 
holländarna inför grundandet av 
Karl IX:s Göteborg resulterade i 
stadsprivilegier som påtagligt gyn
nade holländsk handel. Staden var 
tänkt att ha en avgörande han
delspolitisk betydelse med bland 
annat holländska invånare och 
skulle samtidigt fungera som ut- 
skeppningshamn för de, på den 
europeiska marknaden, så efter
traktade varorna svenskt trä och 
svensk koppar.

En karta över staden visar en 
stadsplan med rätvinkligt gatusys- 
tem och stadsmur med bastioner 
enligt holländsk modell. Hur

mycket av stadsplanen som verk
ligen uppfördes vet vi inte då en
dast några enstaka arkeologiska 
undersökningar gjorts på platsen. 
Men denna holländska handels
koloni fick, trots den nya befäst- 
ningstekniken, ett kort liv. Karl IX:s 
Göteborg, anlagd så nära danska 
gränsen, hade naturligt nog inne
burit ett hot mot Danmark. Bohus
län och Halland var ju vid denna 
tid danska landskap. Staden brän
des därför år 1611 av danskarna 
och Älvsborg intogs.

Förutom en kyrkoruin finns 
i dag inga synliga spår kvar ovan 
jord vid Färjenäs, och numera lig
ger en golfanläggning och parke
ring på platsen.

Handelsprivilegier 

och allianser

Gustav II Adolfs planer på att 
bygga upp ett nytt Göteborg var 
en följd av den politiska situatio-
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A År 1622 införde Gustav II Adolf tull 
på varor som fördes in till försäljning 
i städerna. Z princip tilläts ingen 
handel utanför städer och marknads
platser. En miniatyr av Gustav II Adolf 
målad av Jacob van Doordt år 1629. 
(Fredriksborgs slott, Danmark).

nen. Den svenska statsledningen 
hade slutit en allians med Holland 
år 1614 som innebar ömsesidig

handelsfrihet och hjälp vid krigs
hot för att säkra handelsintressena 
i Nordsjön och Östersjön. Holland 
hade också hjälpt svenskarna med 
finansieringen av Älvsborgs lösen 
till danskarna genom ett statslån.

Nu skulle Göteborg bli ett oin
tagligt handelsfäste. Inför dessa 
planer anknöt man återigen till de 
holländska intressena. Det nya Gö
teborg fick så handelsprivilegier år 
1619 - de så kallade Jönköpings- 
privilegierna - som grundades på 
den gamla överenskommelsen för 
Karl IX:s Göteborg vid Färjenäs. 
Efter ihärdiga förhandlingar med 
Holland var privilegierna slutgiltigt 
utformade den 4 juni 1621.

Till uppförandet av Göteborg 
anlände holländska stadsbyggare 
och ingenjörer. Staden skulle, lik
som föregångaren vid Färjenäs,

byggas upp som en barockstad 
med rötter i den holländska renäs
sansstaden. Stadsplanen skulle 
också här bestå av ett rätvinkligt 
gatusystem, vilket i sin tur hade 
rötter i den romerska stadsplane
ringen, med vinkelräta gator - så 
kallade Cardo och Decumanus. 
Den holländska förebilden före
skrev också kanaler, vallgravar och 
befästningsmurar, byggda med 
rakt flankerade bastioner.

Holländska bankirer och köpmän 
hjälpe svenskarna med finansie
ringen av Älvsborgs lösen till dans
karna genom ett statslån. Holländska 
representanter förhandlade också 
med den svenska stadsledningen 
om Göteborgs stads privilegiers 
utformning. Resultatet skulle bli 
väldigt förmånligt för de holländska 
intressena. (Karel Dujardin,l669. 
Rijksmuseum, Amsterdam.) f
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Kapitel 2. Karl IX drömmer 
världshandelsdrömmar och 
lockar holländare till sin 
nya stad Göteborg. Staden 
bränns av danskarna och 
Sverige tvingas betala 
Älvsborgs lösen
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Viborg försvann och skogen tog vid. Tätt sammanpressade 
satt de fyra under tre filtar och ett björnskinn. Släden kastade och 
snön yrde om medarna. Solen hade ännu inte färgat himlen röd. 
Det var bitande kallt och resan till Stockholm skulle ta många dagar.

Hertigen satt längst till vänster, med Gustav Adolf inkrupen 
under armhålan, slumrande under faderns beskydd. Karl Filip sov 
tryggt i moderns knä. Då och då gnydde någon av parvlarna till.

Djupt försjunken spejade han ut över frusna sjöar och vita 
myrar. Tankarna kretsade kring hur han skulle bära sig åt för att 
definitivt och slutgiltigt sparka ut Sigismund? De eviga trätorna 
dem emellan slet på honom själv. Varför kunde inte den förban
nade papisten finna sig i sin lott och lämna honom ifred? Han 
visste hur det skulle bli i Stockholm. Landets herrar skulle kräva 
fred och han skulle tvingas till hårda ord för att få loss nya medel, 
men det skulle lyckas. Trots allt var han landets kung, även om 
han själv inte kallade sig så. Men hur mycket skulle riket tåla? 
Resurserna var inte oändliga. Och nu, i och med striderna i Liv
land, var både jutarna och holländarna upprörda. Med vilken rätt, 
kan man fråga? Men så var det!

Han tänkte stort. Nu behövde han inte begränsa sig till her- 
tigdömets gränser. Hela landet skulle bli hans smedja. Bergsbruk 
och järnhantering skulle få en chans att blomstra. Efterfrågan fanns 
på kontinenten. Och han behövde pengar, mycket pengar! Skogar 
skulle svedjas av flitiga och raska finnar, timmer fällas och säljas. 
Tjäran skulle flyta som svart guld ner i kistan.

Släden nästan välte innan hästens broddar fick fäste på Saimas 
is. Ungarna vaknade med ett ryck. I Nyslott skulle andra frukost 
intas och hästar bytas innan resan fortsatte mot Torneå. Förhopp
ningsvis gick det att ta sig över isen längre söderut. Men Karl tog 
inget för givet.
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♦ ♦ ♦

Karl IX strävade efter att få fart på svensk ekonomi. Han var trött 
på en evigt klagande allmoge som inte förstod sitt eget bästa. Och 
adeln, med sitt konservativa sinnelag, där flera dessutom var kato
liker, framstod inte mycket bättre.

Annat var det med flamländare, tyskar och holländare - ja, 
även finnarna på sitt sätt. Det var ett flitigt och duktigt folk. De 
visste hur bergshantering och smide gick till. Och pengar förstod 
de sig på. Den sortens kunskap behövdes i landet.

Och så var det jutarna som spärrade sundet vid Kronborg. 
Varför skulle svenskt gods behöva förtullas danskt? Detta var ett 
ok hans far hade försökt komma tillrätta med genom att flytta 
Lödöseborna nedströms, närmare havet, då han byggde en ny stad 
under borgarnas gnäll. Hur ofta hade inte kung Gustav tvingats 
att med hot och lockelse försöka förmå invånarna att bygga rik
tiga stadsvallar och befästningar?

Visserligen hade handeln ökat och kronan dragit in pengar. 
Men det ville sig aldrig riktigt. Inte heller hans bror, Johan III, 
hade lyckades få fason på verksamheten. Karl insåg att något dras
tiskt måste komma till stånd.

Att förlita sig på sina landsmän var inte att tänka på.

1603
Under en hel månad gästade Karl IX Älvsborgs slott vid Göta älvs 
mynning.

Fyrtio år tidigare hade dansken erövrat slottet under nordiska 
sjuårskriget. Svenskarna förband sig vid freden i Stettin 1570 att inom 
tre år betala en lösen på 150 000 daler. Det fick inte hända igen.

Kung Karl vankade av och an och tvinnade mustaschen medan 
tankarna for genom huvudet. Nedanför fönstret glittrade Göta älvs 
vatten i eftermiddagssolen. I fjärran, på andra sidan floden, reste 
sig de norska bergen och strax söder om fästet gick gränsen till 
Danmark.

Han hade bestämt sig. Mitt emot slottet, på Hisingslandet, 
skulle han anlägga staden Göteborg, en merkantil kil mot fiende
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land. Där skulle han få handeln att blomstra med hjälp av holländ
ska borgare och handelsmän. Det var dags att göra en storsatsning 
mot väst. Ingen som handlade med koppar och järn från Sverige 
skulle längre behöva betala tull i Öresund.

♦ ♦ ♦

Den 14 mars 1603 utfärdades i sju punkter tillfälliga privilegier för 
staden Göteborg. Om allt gick som det var tänkt skulle de första 
holländska bosättarna komma och slå ner bopålarna nästkom
mande år, så fort isen släppt.

Mot vårkanten spejades det ut mot havet, mer än brukligt. 
Alla på Älvsborgs slott var fyllda av förväntan. Från Stockholm 
kom order om att holländarna skulle behandlas väl. Ingen av de 
oinvigda svenskarna kunde föreställa sig vilka fantastiska privile
gier utlänningarna skulle erbjudas; och när de väl fick veta det, 
kunde ingen riktigt tro att det var sant.

Men det kom inga holländska skepp den våren, trots att vin
tern varit isfri.

Nya direktiv gavs från Stockholm. Byggnation av den nya 
staden på kronotorpet Färjestadens ägor skulle börja i kronans 
egen regi. Timmermän och dagsverkare kommenderades ut under 
sommaren för att röja och bygga stugor. Vid älven anlades en hamn, 
som egentligen bara var en brygga ut i vattnet.

”Den kommer väl till pass när den holländska armadan an- 
löper”, sades det i folkmun.

Det spekulerades över varför de inte kom. Många trodde att 
avtalet var för dåligt. Andra som varit i Tyskland och Holland 
menade att ingen människa därifrån kunde tänka sig att flytta upp 
till en leråker så där utan vidare.

Men förhandlingar pågick nere i Holland. Under de två föl
jande åren skickades delegationer från Stockholm till Amsterdam. 
Visst fanns det ett intresse. En grupp holländska handelsmän hade 
i god köpmannaanda bildat ett kompani för dem som var intresse
rade. Det gällde bara att komma överens, vilket troligen inte skulle 
bli några problem.
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En sensommardag 1607 anlände äntligen holländarna till Stock
holm. Till ljudet av pukor och fanfarer lade de till vid Skeppsbron. 
Det var en frisk fläkt från den stora världen. Längs kajen trängdes 
folk för att beskåda spektaklet.

I gåsmarsch, med vajande hattar, vandrade sällskapet med 
några av rikets herrar upp till slottet Tre kronor där kungen satt 
och väntade vid förhandlingsbordet. Holländarnas ledare, Abra
ham Cabiljau, rak som en fura, hade rykte om sig att vara en hård
för man. Jacob van Dijck, som senare blev det nuvarande Göte
borgs första burggreve, var delegationens jurist.

I trevande artiga ordalag inleddes samtalen. Båda parter viss
te vad de ville. Kungen förklarade på tyska sin oerhörda tillfreds
ställelse över att de äntligen var på plats, medan holländarna satt 
och fingrade på kulramarna. Utan tvekan skulle de komma fram 
till en uppgörelse som passade alla.

Vad kungen och statsmakten ville ha var en holländsk handels
koloni som indirekt skulle kunna hjälpa dem att få ordning på 
kronans finanser. Krigen i Polen och Ryssland slukade pengar, och 
sådana var det inte alltid så lätt att få fram. Fortfarande betalades 
det mesta av allmogens skatt in natura. Vad holländarna skulle 
göra var att se till att svenska naturtillgångar omsattes i reda pengar, 
helst gulden, så att löner kunde betalas ut till de värvade knektar
na och vapen inhandlas. Tanken var att de holländska göteborgar
na, som både hade kapital och kunde ordna krediter i hemlandet 
för kronans räkning, i gengälld skulle få driva handel med koppar, 
järn, timmer och tjära från Sverige, ja allt de så önskade, på ytterst 
gynnsamma villkor.

Holländarna lyssnade och begrundade svenskarnas argument. Då 
och då bad de om ett förtydligande. Som handelsmän och bankirer, 
förklarade de, satte de vinstberäkningarna i främsta rummet - och de 
skulle vara höga. Hur skulle man annars få någon att flytta hit?

Svenskarna nickade instämmande.
Och så var det frågan om religionsfriheten kunde garanteras - 

för holländarna en hjärtefråga med tanke på deras erfarenheter
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11 Viborg försvann och skogen tog vid. Tätt sammanpressade satt de fyra 
under tre filtar och ett björnskinn. Släden kastade och snön yrde om 
medarna. Solen hade ännu inte färgat himlen röd. Det var bitande 
kallt och resan till Stockholm skulle ta mänga dagar.



under spansktiden i sitt hemland.
Svenskarna sade att detta inte var något som helst problem.
Holländarna skulle vidare få alla fiskerättigheter på Nordka

lotten, vilket skulle kunna bli enormt vinstgivande med tanke på 
efterfrågan på torkad och saltad fisk på kontinenten.

Till på köpet skänkte kronan holländarna alla handelsrättig
heterna i Lapp- och Finnmarken. Tanken var att öppna upp den 
ryska marknaden via Ishavet, och därmed lura dansken på tullav
gift. Allt kronan krävde var rätten till tionde.

Till allt detta nickade Cabiljau och van Dijck instämmande.
Den knivigaste frågan för dem var om göteborgarna kunde 

garanteras tullfrihet genom Öresund?
Kungen gjorde en avvisande gest och hänvisade till avtalet 

med danskarna vid freden i Stettin 1570, som givit Sverige tullfri
het vid Sundet. Var inte göteborgarna när allt kom omkring goda 
svenskar? Vad hade jutarna för rätt att avgöra vilket gods eller 
skepp som var svenskt?

För de potentiella nybyggarna var frågan helt avgörande. 
Merparten av frakterna till Holland skulle skeppas ut från svenska 
Östersjöhamnar.

Och så kom kungen slutligen med sitt trumfkort: göteborg
arna erbjöds tio års total skattefrihet.

När dessa ord uttalades var det många av de svenska herrar
na och borgarna som tyckte Hans Majestät gått för långt. Varför 
skulle just Göteborg inta en slik särställning?

Fast holländarna hoppade inte upp i glädjeskutt. De satt sam
manbitna kvar i stolarna och viskade.

Efter en stunds överläggning reste sig Cabiljau och sade att 
förslaget var intressant, men att skattefriheten var något för kort. 
I sina kostnadsberäkningar hade de kalkylerat med tjugo års skat
tefrihet, inte en dag mindre.

Och så fick det bli. På punkt efter punkt drev holländarna 
genom sina krav, även i de frågor som stred mot svensk lag.

Allt sattes på pränt. I 21 punkter reglerades förfaringssättet 
för hur staden skulle byggas och befolkas. Och den 14 augusti fick
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staden sina privilegier, skrivna på tyska, i 5 3 punkter. Holländarna 
var nöjda och kungen hade fått sin handelskoloni i väst.

I glädjeyran över framgångarna framförde göteborgarna ett 
förslag på att även grunda ett handelskompani, liknande det hol
ländska, som skulle specialisera sig på Ryssland och framför allt 
Persien. Kungen gav dem genast mandat att undersöka möjlighe
terna. Tanken var att Göteborgskompaniet skulle kunna använda 
hamnarna i Persien som var stängda för Holländska ostindiska 
kompaniet, eftersom holländarna låg i krig med Portugal.

Verksamheten kostnadsberäknades av göteborgarna i Amster
dam året därpå, men Holländska ostindiska kompaniet ansåg att 
riskerna var för stora, även om göteborgarna seglade under svensk 
flagg. Handeln över Ryssland gick också om intet och planerna på 
det första svenska ostindiska kompaniet föll snart i glömska.

♦ ♦ ♦

Nu blev det fart på byggandet. Soldater och dagsverksbönder kal
lades in från de omkringliggande gårdarna på Hisingen. Skog fäll
des och timmer forslades fram, klövs, bearbetades och blev till hus 
som grupperades kring ett utstakat rektangulärt gatusystem. Sta
dens befästningsarbete leddes av Nicolaus de Kemp. Stadsmuren 
var en uppkastad vall i halvcirkel, som knappast kan ha gjort nå
got imponerande intryck. Att bygga i sten var ännu inte att tänka 
på, det fick vänta.

Den enda murade byggnaden var sakral, ett tempel för den 
reformerta holländska befolkningen. Lutheranerna fick nöja sig 
med ett timrat kyrkorum. Över detta gnyddes en del bland präster
skapet i nejden. Hur kunde kungen, den augsburgska trosbekän
nelsens försvarare, tillåta något sådant? Men för Karl själv var det 
inga problem. Han var både djupt religiös och teologiskt skolad. 
Alla visste att han drogs åt det kalvinistiska hållet. Och ganska 
snart upphörde klagan. Religionsfriheten i Göteborg innebar inte 
att katoliker fick utöva sin tro, vilket ändå var viktigast.

Handelsmännens och hantverkarnas fruar gjorde sitt bästa 
för att skapa trevliga hem. De besuttnas tjänstefolk förundrades 
över herrskapets val att lämna Amsterdam och Franekers bekväm
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lighet för denna timmerby i en blåsig och kall obygd, men sakta 
togs steg för steg mot ett drägligare liv. När allt kom omkring rådde 
en nybyggarstämning. Alla var med om att bygga något nytt, som 
förhoppningsvis skulle generera förmögenheter.

♦ ♦ ♦

Göteborg blev en rent holländsk stad, där en och annan tysk och 
svensk slog sig ner. Styrelseformen var tagen efter Amsterdam. Det 
ledande rådet bestod av 25 ledamöter som själva valde sina efter
trädare när någon dog eller flyttade. De bestämde i alla viktigare 
frågor. Till deras hjälp fanns en borgmästare som skötte de löpan
de ärendena.

Statens inflytande över staden var kraftigt reducerat, nästin- 
till obefintligt. Förvisso utsåg kungen en burggreve att leda förvalt
ningen, men han tillsattes efter rekommendation från rådet. Inte 
ens rättsväsendet var svenskt. Enligt privilegiebrevet skulle staden 
styras efter egna lagar. Men i praktiken rådde holländsk rätt. Ingen 
göteborgare kunde fängslas eller ställas inför rätta i Sverige. Enda 
undantaget från denna praxis var majestätsbrott.

Alla handlingar rörande stadens skötsel och rättsväsende var 
på holländska, vilket också gällde skrivelser som kom utifrån. Guds 
ord och all undervisning förmedlades dock på lågtyska.

Till råga på allt fanns det inskrivet att ingen kunglig ämbets
man på Älvsborgs slott hade något att säga till om i Göteborg. 
Kungens män fick på inga villkor visitera skeppen som lade till i 
hamnen. Alla affärstransaktioner var hemligstämplade för stats
makten.

Allt detta fick kronan ödmjukt finna sig i för att ruljansen 
skulle hållas i gång och pengar strömma in. Och det rörde sig med 
svenska mått om stora belopp, tiotusentals riksdaler per år.

1611
Måttet var rågat.

Danmark förklarade Sverige krig. Karl IX:s ambition att ut
vidga rikets gränser stötte på patrull. På punkt efter punkt upp
levde danskarna att Sverige skodde sig på deras bekostnad. Anled
ningarna var många. Att svenskarna hade mage att göra anspråk
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på Ishavskusten, och till på köpet ge rätten till exploatering åt ett 
holländskt kompani, var ändå väl starkt. Jutarna retade sig också 
på taskspelet med holländarna, från staden Göteborg, som flaggade 
svenskt och kunde segla tullfritt fram och tillbaka genom Sundet. 
De ville även begränsa svenskarnas expansion i Livland. Kristian 
IV tänkte sig kunna återupprätta unionen.

♦ ♦ ♦

Från Älvsborgs slott såg man danskarna bränna Göteborg till grun
den. Holländarna hade redan givit sig iväg. När röken skingrats 
syntes inte ett spår. Att där över huvud taget legat en stad framstod 
mest som en dröm.

Just denna dag lämnade danskarna älvmynningen och slottet 
utan strid, bara för att återkomma två år senare.

Kriget kom som en fullkomlig överraskning för kung Karl. 
Som en furie stormade han genom salarna i slottet Tre kronor och 
svor ve och förbannelse över danskarnas svek. Arg och olycklig 
somnade han in för gott efter ett slaganfall och slapp i alla fall 
uppleva hur hans dröm om en stad i väst gick upp i rök.

1613
Danskarna var segervissa. Kalmar intogs. Västergötland härjades. 
Svenskarna bet ifrån så gott de kunde - tog Jämtland och förorsa
kade jutarna förluster här och där.

Kristian IV ville ha ett snabbt avgörande. Han visste att lego
trupperna inte skulle finna sig i utebliven sold. Kreditgivarna i 
Holland och Tyskland hade redan sagt sitt: mer pengar var inte att 
räkna med. Om inte kriget vanns snabbt och geschwint var ett 
återtåg omöjligt att undvika.

När allt kom omkring var det bra för finansmarknadens ak
törer att svenskarna inte förlorade allt. Bra låntagare skulle man 
vara rädd om.

På våren 1612 återvände danskarna till Göta älvs mynning. 
Älvsborgs slott och Gullbergs fäste intogs efter häftiga strider. Under 
Kristians ledning fortsatte armén till Jönköping, för att i norra Små
land förenas med trupperna som marscherade från Kalmar. Till-
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sammans skulle de tåga mot Stockholm. Men verkligheten kom 
ikapp. Kristian satt och väntade vid Vättern i högsommarvärme, 
på en armé som redan vänt söderut. Pengarna var slut.

Likväl var det svenskarna som fick bita i det sura äpplet i 
Knäred, när herrarna samlades för att medla fred. Svenskarna 
tvingades ge upp alla anspråk på Finnmarken och Nordkalottfisket. 
Men det verkliga dråpslaget var att Sverige blev utestängt från 
Västerhavet. Danmark fick behålla Älvsborgs slott med sju väst
götska härader som pant tills den svindlande lösesumman på en 
miljon riksdaler betalats in mellan 1616 och 1619.

♦ ♦ ♦

Älvmynningen: svenska herrar byttes till dansk-norska. Nylöses 
borgare flyttade längre in i Västergötland, en handfull stannade 
kvar. Oxkärror fortsatte att forsla överskottet till västerhavets 
danska hamnar.

Från Stockholm utfärdades ett dekret att alla svenskar, herrar 
som bönder, skulle vara med att betala Älvsborgs lösen. Ingen gick 
fri. Den unga Gustav II Adolf hade inte släppt faderns tanke på ett 
fäste i väst. Men han kunde inte hålla fingrarna borta från kriget i 
Ryssland, och stora delar av extraskatten gick åt till att betala lego
knektar.

Skattkistan blev allt lättare och rikskanslern Axel Oxenstierna 
sökte febrilt efter alternativa finansieringssätt.

Var holländarna att räkna med?
Gud ske pris! Ett holländskt konsortium tog kontakt med riks

rådet 1618 och erbjöd ett lån på hundra tusen riksdaler (250 000 
gulden).

En av konsortiets medlemmar hette Louis de Geer. I hård kon
kurrens med andra köpmannagrupper i Amsterdam lyckades denna 
drygt trettio år gamla man skriva kontrakt med svenskarna om 
leverans av vapen för 80 000 gulden. Vad han och de andra köp
männen var ute efter var inget mindre än ensamrätten till den 
svenska kopparexporten.

Danskarna fick sina pengar i tid och Göta älv med omnejd 
flaggade om.
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i6oo-talets Göteborg etableras

De första kartorna som gjordes över 
Göteborg är från tidigt 1620-tal. 
Denna karta är upptecknad år 1624. 
(Göteborgs stadsmuseum. Foto: Uno 
Lindström.)



De första göteborgarna

Redan vid slutet av 1500-talet 
fanns en del etablerade och bo
fasta handelsmän från andra län
der i Nylöse, inte minst från Hol
land och Tyskland. Vid grundandet 
av Karl IX:s Göteborg vid Färjenäs 
fick en del av invånarna flytta från 
såväl Nylöse som Älvsborgssta- 
den. Men befolkningen i den nya 
staden kom också att bestå av in
flyttade holländska näringsidkare.

När Karl IX:s Göteborg förstör
des flyttade en del av stadens nu 
bostadslösa befolkning tillbaka till 
Nylöse. Gustav II Adolf förmanade 
dem emellertid att inte göra sig 
alltför hemmastadda där och år 
1620 uppmanade han dem att 
skaffa bjälkar, tegel och annat

material för att nästa år påbörja 
byggnadsarbetena på det nya 
stadsområdet. Nylöses befolkning 
befalldes så återigen att dra upp 
bopålarna och bygga upp sina hus 
igen i det nya Göteborg.

Värvning av välbärgade 

invånare

För att Göteborg skulle utvecklas 
snabbt försökte man förmå kom
petenta och framför allt förmögna 
utlänningar att flytta dit. Skrivel
ser till Holland, Spanska Nederlän
derna, Tyskland, Frankrike, Eng
land och Skottland uppmanade 
till emigration med löften om fri
heter och förmåner. Magistraten 
organiserade stadsförvaltningen i 
staden med borgmästaren i led

ningen - biträdd av rådmän. Av 
25 rådmän skulle endast 13 
stycken vara svenska. Värvningen 
gav resultat. Många människor 
från skiftande samhällsklasser 
lockades till den nya staden av de 
fördelaktiga villkoren. Åtskilliga var 
handelsmän och hantverkare, en 
mindre del bönder och enstaka 
var fortifikationsingenjörer.

På Eklanda bys utmarker

Marken som staden byggdes på 
hade tillhört Eklanda by. Staden 
var naturligt nog beroende av ett 
omland och av de människor som 
bodde där. Bönderna och deras 
husfolk hjälpte troligen till genom 
dagsverken att bygga Göteborg. I 
viss mån kan också soldater ha 
medverkat vid den första grund
läggningen av staden.

Ansvaret för tomtindelningen 
och husbyggnationen hade en 
kommissarie Johan Adler Salvius. 
Den syn som mötte de tidiga 
nybyggarna var till stor del strand
ängar och våtmarker. I ett brev 
daterat den 28 september år 1621 
lät kungen meddela att en utlott- 
ning av byggnadstomter skulle äga 
rum. Några tomter förbehölls dock 
förmögnare personer som kunde 
tänkas bygga dyrbara stenhus. 
Holländarna tilldelades i första

◄ Värvningen av förmögna stadsbor 
till Göteborg gav resultat. Åtskilliga 
handelsmän och hantverkare föll för 
frestelsen att pröva lyckan i fjärran 
länder. Några valde Göteborg - lock
ade av löften om friheter och förmå
ner i den nya staden. Man räknar 
med att ett hundratal holländska fa
miljer etablerade sig i staden under 
de första åren. (Ludolf Bakhuysen 
1631-1708, Rijksmuseum, Amsterdam.).
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M En påle från pål- 
spärren. Den sanka 
mark som staden 
till stora delar 
byggdes på krävde 
en stabil grund
läggning i form av 
rustbäddar. Dessa 
var uppbyggda av 
trästockar. På de 
vertikalt ställda 
stockarna höggs 
inhak så att de 
kilades fast i leran. 
(Foto: Carina Bram- 
stång, RAÄ.)

hand tomter på sank mark, sådan 
de var vana vid att bygga på i hem
landet. Den svenska och tyska de
len av befolkningen anvisades 
tomter på stadens berg och an
dra höglänta partier.

Johan Salvius begärde snart 
avsked från det besvärliga uppdra
get som kommissarie. Han efter
träddes av holländaren Jacob van 
Dijck, som långt tidigare anställts 
av Karl IX för svensk diplomatisk

tjänst. Denna efterträdare fick 
också problem i sitt nya uppdrag 
och beklagade sig i ett brev över 
de egensinniga Nylöseborna, som 
ogärna ville bryta upp från Nylöse 
och som också klagade över att 
de nyinflyttade holländarna fick ta 
de bästa tomterna.

Vilka bodde i Göteborg?
Under de första årtiondena bodde 
drygt 1 500 personer i Göteborg. 
Omkring en tredjedel av dessa 
människor hade borgerliga yrken 
som handelsmän och hantver
kare. De deltog i stadens styrelse 
och ansvarade för ekonomin. Lis
tan på antalet hantverksyrken i 
borgarlängden är lång. De flesta 
var redan från början organiserade 
i ämbeten, så kallade skrån.

Resten av stadens bofasta var 
arbetare, sjömän och diverse 
tjänstefolk. Periodvis fanns också 
en stor mängd militärer i staden. 
Stadssoldater fungerade som vakt-

A Husen i Göteborg byggdes av trä. 
Oftast i en våning, men i vissa fall i 
två våningar. (Ur Magalottis reseskild
ring. Uppsala universitetsbibliotek.)

styrka och emellanåt låg land
skapsregementen i Göteborg. Kon
flikter mellan inkvarterade solda
ter och övriga invånare var van
liga. Först år 1680 fick Göteborg 
ett stationärt garnisonsregemente. 
Tillfälliga besökare i staden var 
också de vittberesta sjömännen 
och andra utländska besökare.

Befolkningen växte 

långsamt
Anlagd på i stort sett ett kärr var 
staden från början en ohälsosam 
miljö och på grund av de sanitära 
missförhållandena frodades sjuk
domar som orsakade epidemier. 
Dopregister och dödslängder vi
sar befolkningens långsamma till
växt. Barnadödligheten var hög. Ett 
exempel från 1600-talets första
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hälft visar att i 12 familjer nådde 
endast 18 av totalt 67 födda barn 
vuxen ålder. Den höga barna- 
dödligheten hämmade en natur
lig befolkningstillväxt.

Inflyttningen utifrån fortsatte 
dock om än inte i lika stor utsträck
ning som de första åren efter eta
bleringen. Men åtskilliga männis
kor lämnade också staden efter 
bara några år eftersom de fördel
aktiga villkoren som lockat många 
bosättare upphörde att gälla efter 
år 1637. Stadens mantalsskrivna 
befolkning (15-63 år) var år 1637 
endast 1 150 personer, varav blott 
ett femtiotal holländska hushåll. 
Inte förrän under 1600-talets se
nare del ökade antalet götebor
gare igen och år 1700 bodde drygt 
5 000 personer i staden.

Vilka språk talades 

i Göteborg?

Enligt paragraf 18 i stadens privile
gier från år 1621 skulle holländ
skan användas som förmedlings- 
språk vid sidan av svenskan. Tys
kan var dock det främsta språket i 
officiella handlingar som proto
kolls- och domböcker. En anled
ning uppges i protokollen vara att 
plattyskan ska ha förståtts av fler
talet inflyttade. Men både i tal och 
skrift ingick tyskan i det svenska 
kanslispråket.

Till en början var holländarna 
den största gruppen som inte 
hade svenska som modersmål. 
Det ursprungliga antalet hollän
dare i staden har uppskattats till 
cirka 500 personer, motsvarande 
ett hundratal hushåll. Näst däref-

Det fanns inget ► 
färskvatten innan
för stadens murar. 
Dricksvatten hämta
des med häst och 
vagn på landsbyg
den och lämnades 
sedan vid särskilda 
vattenposter. (Ur 
Magalottis rese
skildring. Uppsala 
universitetsbibliotek.)

ter kom den tyska befolkningen, 
följt av ett mindre antal engels
män och skottar. Endast en hand
full fransmän flyttade till Göteborg 
under de första tio åren. Så små
ningom blev det svårare att skilja 
de olika nationaliteterna åt, famil
jerna assimilerades genom bland 
annat giftermål och en ny befolk
ningsstruktur bildades.

Vi får också utgå ifrån att mer 
avlägsna språk kunde höras på 
stadens gator. Besökare från alla 
världens hörn landsteg emellanåt 
i den internationella hamnstaden.

Religionsfrihet
Under 1600-talet fanns två luth
erska och en reformert kyrka i Göte
borg. Några av de först inflyttade 
holländska köpmännen förde år 
1622 med sig en egen präst som 
informator för barnen. Prästen 
predikade i hemmen på sönda
garna och folk från andra natio
ner deltog. Men dessa hemliga

sammankomster med främman
de religionsbekännare förbjöds av 
superintendenten Phrygius. År 

1623 ansökte därför de inflyttade 
hos kungen om att få hålla egen 
predikant och öppna kyrka och 
skola. Detta tilläts om de stod för 
alla kostnader själva. Så inkalla
des en pastor Wilhelm Longinus 
Kleinschmidt från Lybeck. Första 
predikan hölls i den holländske 
köpmannen Peter Janssen Brandts 
hus. Gillius van Eyck från Nya 
Lödöse köpte kort därefter ett li
tet trähus till församlingen för att 
användas som kyrka. Därefter till
kom den tyska församlingen och 
så småningom kyrkan Christinae.

Superintendenten i Göteborgs 
stift beklagade sig dock över att 
Luthers tankar inte följdes så noga 
sedan kalvinisterna fått fri reli
gionsutövning i staden, med egen 
kyrka. Han såg ogärna att luthera
ner gästade kalvinisternas guds
tjänst, vilket ändå ofta skedde.
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Med slamrande steg tågade Herman Wrangel över borggården 
på Älvsborgs slott. Lösen var betald och hans svenska trupper av
löste de danska på post efter post. Om drygt en månad skulle kungen 
anlända med sitt följe och presentera framtidsplanerna för borgar
na i Nya Lödöse.

Vid fredsförhandlingarna i den halländska obygden Knäred 
var jutarna inledningsvis emot varje tanke på en ny svensk stad vid 
Göta älvs mynning. De mjuknade något och släppte på kravet när 
det skrevs in i dokumentet att en eventuell ny stads privilegier inte 
skulle få innefatta intrång på danska kungens ”höghetsrättighet” i 
Öresund.

♦ ♦ ♦

Under flera dagar drog det kungliga följet fram och åter på häst
rygg mellan Nylöse och slottet. Varje kulle skulle bestigas, gran
skas och värderas. Mannarna skickades ut i vida cirklar i landska
pet, forcerade vassruggar och buskage. Hästarnas hovar halkade 
på hala stenar vid vattenbrynet, sjönk djupt ner i leran vid älvbrin- 
ken och kastade ryttare ur sadeln. Alternativ diskuterades ingåen
de, vägdes mot varandra. Åsikterna gick isär. Kungen berättade 
för sina närmaste män, när de stod på Otterhällans krön, att hans 
farbror Johan lekt med tanken att bygga en stad strax nedanför. 
Kanske ett alternativ väl så gott.

I Nya Lödöse rådde förvirring. Borgarna, som varit kungen 
trogna under dansktiden, och på egen bekostnad flyttat längre inåt 
land, undrade om det inte var passande att frånta avfällingarna 
deras burskap (borgarrättigheter)? När allt kom omkring var de 
förrädare mot svenska kronan, och hade skott sig under Kristians 
spira. Varför skulle de få samma privilegier som kungens trogna 
undersåtar?

Nog var deras handling en stor synd och skam, medgav kungen.
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Men svenskdanskarna var ju så många, en bra bit över hundra. Var 
det kanske inte bättre att låta dem bo kvar, och i gengäld tvinga dem 
betala sin beskärda del av Älvsborgs lösen retroaktivt?

Så fick det bli. Det var kungens vilja. Flyttlass efter flyttlass 
återvände till staden. Gamla trätor fick nytt liv. Hans Skräddare 
tog med våld sitt hus i besittning. Men nylösingarna uppmanades 
till återhållsamhet. Gustav Adolf gav stränga order att ”inte bygga 
något som varaktigt vara skall”. För på återresan till Stockholm 
stannade rikets herrar i Jönköping den 17-19 mars och formulera
de det första privilegiebrevet till det nya Göteborg.

♦ ♦ ♦

Gustav II Adolf ville inte göra om sin fars misstag. Den nya staden 
skulle bli en sammansmältning av Nya Lödöse och det tidigare 
Göteborg. Det var inte frågan om att upprätta en handelskoloni 
för utlänningar. Men Axel Oxenstierna tog kontakt med hollän
darna för att locka ”göteborgarna” tillbaka. Det nya Göteborg 
skulle byggas på Gullbergs äng, innanför Otterhällan och Kvarn
berget.

Planeringsarbetet fick en rivstart. Projektet hade högsta prio
ritet. Holländsk expertis kallades in för att leda grundläggningsar- 
betet. Kosta vad det kosta ville.

I höga kragstövlar kämpade folk från Amsterdam hela som
maren med våtmarkernas och vassruggarnas irriterande mygg. Trä 
och timmer forslades fram. Pålningsarbetet beräknades och plane
rades. Provisoriska bryggor sköt ut i älven. Så snart ritningar skick
ats ner från Stockholm skulle staden slutligen stakas ut och tomter 
fördelas. Anläggandet av hamnen sattes i främsta rummet.

Nylöseborgarna stretade emot, djupt förbittrade över hur de 
behandlades. Vad skulle allt detta tjäna till? Staden dög väl som 
den var? Varför skulle de tvingas flytta ett kort stycke, bara för att 
bygga nytt? Och varför fick de tidigare göteborgarna och andra 
utlänningar löften om de bästa tomterna på Otterhällan och andra 
torra högt belägna platser? Själva skulle de få nöja sig med tomter 
ute i dyn, i sumpen, där det var ”nidrigast” att bygga.

Kungen lyssnade inte till klagosången. Det var holländarna
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som kunde sin sak. Motståndare och bakåtsträvare hade han inget 
till övers för. Därför började han förhandla direkt med holländarna 
om de slutgiltiga privilegierna. Nylösingarna fick nöja sig med vad 
de fick.

1620
På sommaren kom en holländsk delegation till Stockholm. Ledare 
var den före detta göteborgaren Peter Langer.

Det var ett styvnackat gäng som slog sig ner kring förhand
lingsbordet. De hade allt att vinna. För dem fanns ingen anledning 
att komma med blygsamma krav. För att locka tillbaka götebor
garna till älvmynningen krävdes en del av svenska staten. Många 
hade blivit för gamla och orkade inte med en flytt till. Några hade 
sökt sig till andra städer och kontinenter. Ett fåtal var med om att 
bygga Batavia på Java.

Peter Langer hade med sig ett utkast till avtal, som i stort var 
en kopia av privilegiebrevet från 1603. Skillnaden var att hollän
darna nu krävde större landområden. De tio närmast liggande hära- 
dena skulle läggas under stadens ägo, vilket fick de svenska herrar
na att höja på ögonbrynen. Ishavshandeln var struken. Kravet på 
tullfrihet i Öresund stod kvar.

De svenska rådsherrarna drog sig leende undan och förklara
de att frågorna måste diskuteras med konungen. Redan på förhand 
visste de att detta var krav han inte skulle skriva under på. Utan 
några konkreta löften med sig hem, återvände Peter Langer till 
Amsterdam.

Motbudet kom senare på hösten. Nu var det holländarnas tur 
att skruva på sig. Någon religionsfrihet i den meningen att de re
formerta skulle få bygga egen kyrka var det inte tal om. Sverige 
var ett rent lutheranskt land och skulle så förbli. Kravet på tio 
häraden blev till ett. Tjugo års skattefrihet bantades till tolv. För 
att rådet skulle tillsättas på samma sätt som tidigare, krävdes att 
holländarna skulle utgöra majoriteten av befolkningen, eller allra 
minst femhundra personer. Svenska skulle parallellt med holländ
ska användas som rättsspråk. Och ville holländarna handla med
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koppar fick de allt vara så goda att placera kapital i Kopparkom
paniet för att få del av vinsten. Något annat var det inte tal om.

162.1
Frågan diskuterades i Amsterdams varma salonger under vintern. 
Visst var svaret nedslående efter en första genomläsning. Men än 
var inte sista ordet sagt. De holländska köpmännen och banki
rerna kände sin styrka. Den svenska kronan var beroende av goda 
kontakter med dem, och av likvida medel. Trots allt kunde affären 
Göteborg på sikt ge god vinst. Det var bara att vässa pennan och 
ge sig in i en andra förhandlingsomgång.

I mars återvände Peter Langer till Stockholm för att sätta hårt 
mot hårt, med ändringar på nästan samtliga punkter.

Gustav II Adolf var kanske en skickligare diplomat och för
handlare än vad Langer räknat med. Endast på en viktig punkt 
backade svenskarna: det sattes ingen tidsgräns för när stadens hög
sta råd skulle tillsättas. Chevalereskt överlät kungen åt Göteborg 
Mölndals ström ”med sina tillhöriga land” i Askims härad. Anta
let skattefria år utökades till sexton. Men då var det ingen hollän
dare som längre yppade något om någon tullfrihet genom Öre
sund. Frågan var som bortblåst. Kungen lät holländarna förstå att 
detta var det sista slutgiltiga bud som gavs. Allt sattes på pränt. 
Det skålades för den nya stadens framtid.

Göteborgs stora privilegiebrev är daterat den 4 juni anno 1621.
En första grupp invandrare från Holland, Tyskland och Skott

land seglade senare på sommaren uppför älven, till den leråker 
som skulle bli Göteborg. Längs relingen stod de i klungor och spe
jade in mot land. Husgeråd lastades av och roddes in till bryg
gorna som sköt ut mellan vassruggarna. Vart hade de kommit? Var 
detta staden de blivit lovade? Inget tycktes klart. Var det kanske så 
att kapten pekat ut fel plats, att själva staden låg där borta där ett 
kyrktorn skymtade? Nej, det var Nylöse.

Längs långa spångar gick de på led in mot torra land. Och nu 
kunde de se, efter den skymmande vassen. Arbetet var i full gång 
med det som skulle bli en hamn. Överallt låg byggnadsmaterial
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pallat i travar på vassmattor för att inte sjunka ner i den djupa 
leran. En gigantisk grop nedanför Kvarnberget markerade ett för
sta försök till grävning av en hamnkanal, som misslyckats därför 
att berg kommit i dagen. Några enkla timmerstugor tjänade som 
arbetsfolkets kantin och övernattningsplats till de utkommenderade 
soldaterna och dagsverksbönderna. Holländska svordomar for ge
nom luften när svenskarna gjorde fel i pålningsarbetet. Stövlar fast
nade i leran.

Det skulle nog bli bra vad tiden led.
Nybyggarna fick anpassa sig så gott de gick. I flygande fläng 

uppfördes övernattningsstugor på Otterhällan och annan torr mark 
för hantverkarna. Rikare köpmän och handelsmän valde att hyra 
in sig hos borgare i Nylöse, eller på någon gård i närheten.

På värdshuset Hoorn dracks det genever och spelades tärning 
till långt in på småtimmarna.

♦ ♦ ♦

Det var bråda dagar för Johan Adler Salvius. Han trivdes inte med 
sitt jobb. Den Z3 maj hade han av kungen utnämnts till kommissa
rie för att leda stadens byggnad och organisation. Snabba resultat 
och framsteg krävdes av de styrande. Tomtfördelningen var svå
rast. Nylöses borgare gnällde på allt han sade, och till viss del kunde 
han förstå dem. Varför skulle svenskarna nöja sig med de sämsta 
tomterna? Bara sexton nylösingar han talat med var villiga att flytta 
över. De andra hade allehanda svepskäl för att låta bli. Och så 
hade de inte fått se privilegiebrevet själva. Hur skulle de kunna 
veta att det han sade stämde överens med kungens vilja?

För att komma till rätta med problemen införde Salvius ett 
nytt fördelningssystem, som skulle upplevas mer rättvist. Då sta
ten helst såg att stenhus uppfördes i staden skulle de som tänkte sig 
bygga sådana få de bästa tomterna vid hamnen. Om man ville 
uppföra hus med endast stengavel, skulle tomt tilldelas vid de inre 
gatorna (kanalerna). Längst från hamnen fick de tomter som tänkt 
sig bygga i trä. Fördelningen skulle ske genom lottdragning ur tre 
olika ”pottor”.

Kaos utbröt genast utanför rådhuset i Nylöse. Knytnävar och
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glåpord ven. Nylösingarna var i upplösningstillstånd. Detta var 
det sämsta av alla tänkbara scenarier. Något dummare hade de 
aldrig varit med om. Alla rusade i vilt tumult fram till den meller
sta pottan för att rycka en lott, och få en tomt vid vatten till så lågt 
pris som möjligt. Och till råga på allt, vilket inte gjorde situationen 
lugnare, nekade holländarna att delta i lottdragningen, utan ”ut
valde bästa lägenheterna efter sitt eget huvud”. Kalabaliken blev 
total när svenskarna senare krävdes på en tomtavgift, medan hol
ländarna slapp.

Det gick så långt att Salvius, hela tiden stressad av nya direk
tiv och krav från Stockholm, utlyste stränga straff för de som sin
kade processen. Fast inget hjälpte. Slutligen förstod höga vederbö
rande att Salvius inte var sin uppgift mäktig. Han återkallades till 
Stockholm och blev utnämnd till assessor vid Svea hovrätt. Hans 
efterträdare var ingen mindre än den gamla göteborgaren Jacob 
van Dijck.

Van Dijcks första åtgärd då han tillträdde som kommissarie i 
början av november var att försöka kyla ned stämningarna. Han 
sammankallade ett möte i Stadskyrkan där han inför nylösingarna 
höll fram stora privilegiebrevet. Ingen osäkerhet skulle få råda. 
Det var kungens vilja han yppade. Nu fick det vara nog. Borgarna 
fick vara så goda och finna sig i sitt öde. Under allmänt burop 
meddelade han också att Nylöses stadsrättigheter skulle upphöra 
månaden därpå.

Men fan den som ger sig. Trots att stadens magistrat upplös
tes och förvaltningen flyttades över till Göteborg med rådhus och 
allt, envisades många nylösingar att bo kvar. Van Dijck stack inte 
under stol med att han hade att göra med ”människor, vilkas vett 
ej vore bättre än hästars och mulåsnors”.

1622
En varm sommardag stod van Dijck tillsammans med ståthållaren 
Nils Stiernsköld, kyrkoherde Sylvester Phrygius och andra dignitä
rer på Otterhällan och tittade ut över stan. I fjärran skockade sig 
mörka moln över Norge. Kanske åska var på väg. Men över Väs-
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En första grupp invandrare från Holland, 
Tyskland och Skottland seglade senare 
på sommaren uppför älven, till den 
leråker som skulle bli Göteborg. Längs 
relingen stod de i klungor och spejade 
in mot land. ... Vart hade de kommit? 
Var detta staden de blivit lovade? Inget 
tycktes klart.





terhavet syntes inte minsta tecken på att torrperioden var till ända. 
På älven låg ett pärlband av mindre båtar, på väg från Nylöse hamn.

Kommissarien hade haft tur. Den långa torkan hade under
lättat arbetet. Blåleran var hård och fast. För stadens invånare inne
bar det ett behagligt underlag att gå på. Trallarna var inte slippriga. 
Ingen av de hundratalet på berget uppstigna åskådarna hade lera 
längre upp än till anklarna. Till och med van Dijcks gamle vän 
Cabiljau, som mestadels höll sig hemma, var på väg upp för att 
beskåda spektaklet.

Staden nedanför var en i vardande. An så länge var den inte 
mycket mer än en by. Husen, som var av trä, med torv eller en
staka tegeltak, låg grupperade utmed ett djupt dike som helt strax 
skulle fyllas. Jacob van Dijck hade helt enkelt fått acceptera att 
varken svenskar, tyskar, skottar eller holländare var intresserade 
av att bygga i sten. Han var tvungen att se mellan fingrarna. Nu 
låg i alla fall ganska många köpmanshus, i två våningar med tra
vers, vid Stora Hamnen och väntade på vattnet.

Det låg förväntan i luften.
Signalen gick och allas blickar vändes ner mot dikeskanten, där 
vallmästarna Jan Arendtz och Jost van Wer dt gjort klartecken för 
att lemmen skulle lossas och vattnet släppas på. Ett tiotal män 
fattade släggorna och gick till verket. Rytmiskt och entonigt slogs 
kilarna bort.

Sakta, sakta, sakta steg vattennivån i hamnen, efter den för
sta korta störtfloden. Kommissarien var nöjd. Allt tycktes gå bra. 
Förvisso var hamnen enbart skodd med furupålar, men det skulle 
bli bättre vad tiden led. Vad han däremot inte visste var att 
höstregnen det året skulle bli så häftiga att pålarna trängde upp ur 
marken och kanterna rasade in.

Ståthållaren på Älvsborgs slott gav van Dijck en kamratlig 
dunk i ryggen. Nu väntade banketten på rådhuset. Äntligen kunde 
göteborgarna börja dra fördel av sin stad.

Det var en stolt Jacob van Dijck som den aftonen skrev till 
rikskanslern Axel Oxenstierna och meddelade att större delen av 
nylösingarna snart flyttat över, nu när hamnen var klar.
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i6z4
Aret kom att bli en vändpunkt för Göteborg. Inte mindre än två 
gånger fick staden kungligt besök.

♦ ♦ ♦

Kommissarien visste inte riktigt hur han skulle tackla problemet. 
Fortfarande, efter alla dessa år, vägrade några bångstyriga 
nylösingar flytta på sig. Han hade försökt med allt, lockat och 
pockat. Men ingenting hade hjälpt. Till slut arrenderade han ut 
Nylöses stadsområde och utmarker till holländska bönder, med 
den förhoppningen att de skulle lägga allt under plogen. Ändå bet 
de sig kvar som iglar, träskallarna.

Göteborgs magistrat skrev en välformulerad klagoskrift om 
läget till kungen. Utan dröjsmål fick de svaret att överflyttning 
skulle ske, om än så med hjälp av våld. De trilskandes hus skulle 
rivas till grunden om de satte sig på tvären.

De sista nylösingarna insåg allvaret i kungens ord, spände 
oxen för kärran och flyttade över.

Och så var den saken ordnad för all framtid. Från och med nu 
kallades Nylöse för Gamlestaden.

♦ ♦ ♦

Den 24 februari lyftes bommen vid Gamleport och Gustav II Adolf 
red in i staden för första gången. Högt uppflugen på sin häst tog 
han emot borgarnas hälsningar, när han i stilla lunk red gatan fram 
mot Stora torget.

Han förvånades över hur raskt staden vuxit. Hamnen var klar. 
Kanaler höll på att grävas. Gatorna var förvisso inte stenlagda, 
men utstakade. Bebyggelsen var väl något av en besvikelse. Fortfa
rande gapade stora hål mellan husen, som alla var av trä, visserli
gen präktigt timrade. Men några stenhus kunde han inte se. Däre
mot gladdes han över mängden hantverkare.

Det fanns mycket kvar att göra. I stadens privilegiebrev utlo
vades gravar, vallar och ammunitionsforråd till stadens försvar. Av 
detta fanns nästan inget. En plan skulle färdigställas senare under 
året.

♦ ♦ ♦
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Ett överskuggande problem för statsmakten var hur Göteborgs 
stadsråd skulle sammansättas. Kungen ville inte under några om
ständigheter låta utlänningarna få ett för starkt inflytande. Det 
kunde straffa sig på sikt. Framför allt ville han begränsa hollän
darnas makt, som redan var stark. Kronan var inte längre i lika 
hög grad beroende av holländskt kapital. Krigsframgångarna i 
Baltikum genererade tullinkomster. Och genom det nya Koppar
kompaniet, visserligen drivet av en holländare, kunde staten avytt
ra den betydelsefulla varan genom andra kanaler. Men en balans
gång var nödvändig. Det var viktigt att hålla sig på god fot med de 
utländska köpmännen i Göteborg, inte stöta sig med dem i onö
dan. Men saker och ting skulle ske efter kungens vilja.

Å andra sidan var det svårt att finna svenskar som hade den 
kompetens som krävdes. Kungen bestämde därför att rådet skulle 
bestå av tolv män: fyra svenskar, tre tyskar, tre holländare och två 
skottar. Men i realiteten, när det kungliga följet hade lämnat sta
den, sammansattes rådet av fem holländare, tre svenskar, två tys
kar och två skottar.

Under vintern härjade digerdöden Västergötland. Dagen före 
nyårsafton utfärdade kungen en skrivelse till magistraten i Göte
borg att ingen fick bege sig utanför stadsportarna. Om så skedde 
skulle de straffas med döden.

163 O-TALET

Vapenhandlare gjorde goda affärer runt om i Europa. Arméerna 
slukade materiel och manskap. Den uppåtgående stormakten Sve
rige ville skaffa sig en plats i solen. Kronan insåg vikten av att göra 
landet självförsörjande i den mån det var möjligt. Louis de Geer, 
från Liege, fick i uppdrag att utveckla det svenska bergsbruket. 
Hans kontakter med bankerna i Amsterdam och de vallonska vapen
smedjorna gjorde honom idealisk. Med fast hand lyckades han 
organisera en produktion i stor skala. Inflyttade vallonska och tyska 
smeder göt och hamrade fram stormaktstidens Sverige. Kanongju- 
terier och smedjor försåg armén med vapen. Segervissa kastade sig 
svenskarna ut på de europeiska slagfälten.

Pålad stad. Berättelser om Göteborg från början till nu



Koppar var hörnstenen i den svenska utrikeshandeln. Ur Falu kop
pargruva hämtades metallen som möjliggjorde Sveriges engage
mang på kontinenten. Utan den skulle rikets herrar ha stått sig 
slätt. Sverige hade i det närmaste monopol. Louis de Geer, som var 
en ledande aktör på marknaden, utnyttjade denna situation. Ge
nom skickligt spel på börsen i Amsterdam lyckades han hålla pri
set uppe: leveranser hölls tillbaka, priset steg, och leveranserna kom 
i gång igen.

Gustav II Adolf insåg statens prekära läge. Visserligen var det 
helt nödvändigt att ta hjälp av utländsk expertis. Men han oroades 
över Louis de Geers och andra utlänningars grepp om vapen
leveranserna. Riket fick inte bli alltför beroende av enskilda aktö
rer. Därför beslöt kungen, efter slaget vid Breitenfeld 1631, att 
annullera kronans beställningar hos de Geer.

Louis fann sig snabbt. Marknaden var rörlig. Bland annat bör
jade hans svensktillverkade kanoner gå på export. Succén var given. 
Engelsmännen som ditintills varit världsledande inom vapenhandeln 
ville göra sig kvitt konkurrenten genom att köpa upp hans lager. 
Louis de Geer svarade kategoriskt nej och sänkte i stället priset.

♦ ♦ ♦

Trots allt var Sverige ett litet land. Resurserna var begränsade. Peng
arna räckte inte. Att värva soldater, så som kejsaren i Wien gjorde, 
var inte att tänka på. I stället ökade utskrivningarna i Sverige och 
Finland. Lösdrivare, folk utan fast anställning, bondpojkar och 
drängar, sögs in i ru Horna, kläddes i uniform och kastades ut till 
fronten. Men till slut var gränsen nådd och leden måste ändå fyllas 
med tyska och skotska legoknektar. Krigen blev en sj älvgenererande 
mardröm för människorna på kontinenten. För att kunna betala 
soldaternas sold hölls arméerna ständigt på marsch; nya land
områden erövrades och plundrades, städer brandskattades.

Sverige var en stormakt med lånta fjädrar.

1640-TALET

Benedictus Fistulator - barberare, kvacksalvare, handelsman och 
rådsherre - stod på Kvarnberget och tittade ut över staden han
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varit med om att påla upp ur blåleran. Tankarna flög snabbt som 
sparvar genom huvudet. Än hit, än dit sökte han bilder ur minnet. 
Med ålderns rätt tyckte han sig kunna lämna handelsboden, för att 
få en stund över åt sig själv. Hustrun klarade ruljansen ypperligt 
på egen hand.

Två mäktiga kyrktorn bröt horisonten. På gamla kyrkogår
den, nedanför berget, höll takläggarna under evigt hojtande på med 
att lägga takpannor på kronans nyuppförda magasin. För några 
dagar sedan hade visst en takläggare trillat ner och slagit ihjäl sig. 
Det var ett farligt jobb som krävde sin man.

Borta vid kurtinmuren, mellan Sanchtte Erichttzie och basti
onen Gustavus Primus, sprang några pojkar och lekte tafatt. Vad 
Benedictus kunde förstå blev de åthutade av en vakt och försvann.

I Stora Hamnen höll småbåtar på att lossa. Under morgon
timmarna hade ett fartyg från Hamburg anlöpt. Det låg nu på red
den, omsvärmat av hamnbåtar som lossade och tog iland. Av rul- 
lorna visste han att lasten bestod av främst papper, ris och bomull, 
men också mindre partier av såpa, tyger, ättika, alun, kardemumma 
och tobak. Han hoppades innerligt att damstrumporna han be
ställt från Frankrike fanns med. Senast i går hade fru Justina von 
Ackern frågat honom när han trodde de kunde tänkas komma.

Benedictus rös till. Han knäppte rockens översta knappar. So
len värmde men vinden var fortfarande kall. April var en lynnig 
månad. Han fick passa sig för att dra på sig en förkylning.

Den gamle stoppade kritpipan i fickan och gick längs slänten 
ner mot kurtinmuren, där han följde kanalen in mot Stora torget. 
Vid hörnet till Wintergatan stötte han på Jonas Jönsson, ägaren till 
repslagarbanan borta vid Drottninggatan. Båda slog ner blicken. 
Det var allt stor synd och skam att de inte träffades mer. Jonas var 
en trevlig karl, men Benedictus kunde inte komma över hur han 
fifflat till sig manufakturen några år tidigare.

På bryggorna låg fruntimmer på knä och tvättade i det kalla vatt
net. Han kunde fortfarande erinra sig stanken som varma sommarda
gar stigit ur kanalen, innan greve Per Brahe kom till stan och invigde 
kanalen som band samman vattenvägen med Mölndals kvarnar.
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Över Stora torget skramlade en vattenvagn på väg mot Nyeporten 
för påfyllning utanför stan. Kusken bromsade in vid skampålen, 
spottade på den fjättrade och skrek: Du kan gott ha det, din jävla 
holländare.

Benedictus kunde inte minnas varför mannen fjättrats. Men 
han tog illa vid sig. Det fanns ett agg mellan grupperna. Hollän
dare och tyskar ansågs av många svenskar vara riktiga översittare. 
Inte så sällan hade han själv varit inbegripen i hårda strider i rådet, 
utan att drabbas personligen. Bråken hade under en period varit så 
omfattande att självaste rikskanslern Axel Oxenstierna oroat sig. 
Han hade besökt staden, rutit till och fått slut på gnabbet.

Det fanns en tid då Benedictus funderade på att flytta till Ams
terdam, Nya Amsterdam eller rent av Batavia. Det var det året 
Calmar Nyckel och Fogel Grip satte segel mot Amerika för att 
grunda kolonin Nya Sverige. Aret dessförinnan hade kronan åter
infört Stora sjötullen och vinsten hade rasat. Han var då trött på 
de eviga översvämningarna om höstarna och svenskarnas småsku
renhet. Vännen Albrecht van der Velden, som drev ett skeppsvarv 
vid Stigberget, hade övertalat honom, en kväll de suttit i badhuset, 
att stanna kvar. När allt kom omkring skulle säkert bättre dagar 
komma.

Och det var väl lika bra att han blivit kvar. Hustrun Catelene 
hade nog ändå satt sig på tvären. De gifte sig 1631. Sju barn blev 
det. Tre dog i späd ålder. Sönerna Gustav och Eugenius, som gjorde 
bra ifrån sig inom handeln, skulle föra namnet vidare. Vad tiden 
led skulle väl döttrarna giftas bort till passande män i staden. Han 
ansåg sig nöjd med livet. Gud hade varit honom nådig. Många av 
hans närmaste vänner hade förlorat alla sina barn i tidiga år. Det 
var kanske just därför han tyckte det var så sorgligt att se alla 
fattigbarn som drog omkring och tiggde i stan. Så hade det inte 
varit förr om åren.

Plötsligt rusade en ilsken hund ut från en port på Köpmans- 
gatan och fick hönor och änder att försöka flyga. En gris som fred
ligt gått och bökat blev så uppskrämd att den med ett skri satte av 
ner mot älven. Benedictus halkade till i leran och for på ändan.
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Hundens ägarinna, en viss fru Caj sa Jonsdotter, som några år tidi
gare tillsammans med fyra väninnor dömts för att ha kastat ”träck 
och andra orenligheter” på kapten Hans Kinnairds och Leonard 
Sadelmakares husväggar och fönster, kom skrattande fram och sade: 
om den högvälborne skadat sig får han väl gå till apotek Enhör
ningen och be Treutiger om medikament.

Men hon tystnade och gick in när en av stadens poliser run
dade hörnet.

Herr Fistulator reste sig utan smärtor. Trots allt hade han upp
levt värre saker. Som då danskarna anföll staden två år i rad.

År 1644 hade jutarnas flotta legat på redden och skjutit över 
stadsmuren och Hannibal Sehested hade belägrat staden från land. 
Dygnet runt ringde klockorna men danskarna stormade aldrig. Det 
gick rykten om att en svensk flotta, finansierad av ingen mindre än 
Louis de Geer, var på väg från Holland. Kusten brändes och Hi
singen härjades. Göteborg fylldes av flyktingar från Gamlestaden. 
Men vid freden i Brömsebro var det danskarna som förlorade Hal
land och andra landområden.

Benedictus vandrade sakta över bron vid Stora Hamnen. I 
väst färgades himlen röd. Han gick vidare mot Svenska kyrkan 
och det nya gymnasiet, där unga hallänningar flitigt studerade teo
logi, för att som präster skickas hem och göra sina landsmän till 
goda svenskar.
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Stadens befästningar byggs

Kiettil Klassons karta från år 1644. 
Kartan var ett plan förslag med gator 
och kanaler som vi känner igen dem 
än idag. Det skulle dröja ytterligare 
årtionden innan befästningsverken 
byggdes fullt ut (Göteborgs stadsmu
seum. Foto: Uno Lindström.)



Det första skedet

Göteborgs befästningsverk bygg
des i flera etapper. Redan i sam
band med stadens grundläggande 
påbörjades bygget av försvarsver
ken. Detta arbete fortsatte med 
om- och tillbyggnader under hela 
1600-talet och en bit in på 1700- 
talet. År 1624 antogs den befäst- 

ningsplan som visade huru staden 
skulle fortifierad varda. Detta in
nebar att hela staden skulle om
gärdas med befästningar och att 
den endast kunde tillträdas ge
nom portöppningar och bommar.

Det första befästningssyste- 
met byggdes efter nederländska 
principer och omfattade en jord
vall som var mellan 2 och 3 me

na byggdes av jord- och lermassor 
och förstärktes mot älvsidan med 
sten och träkonstruktioner. De fick 
vinkelräta kurtinmurar och raka 
flanker. Utanför befästningsvallen 
grävdes en 1,5 meter djup vall
grav.

Planen, från år 1624, visar ett 
antal bastioner mot stadens södra 
sida och enklare palissader mot 
östra sidan. På denna plan syns 
också ett förslag till en slottsbygg
nad som aldrig blev uppförd. Bygg
naden var placerad ungefär där 
Drottningtorget ligger i dag. På 
1630-talet byggdes Skansen Kro
nans föregångare på Risåsen, det
ta var ett mindre befästningsverk

kallat Juteskrämman. Befästnings
arbetet leddes från år 1638 av ge
neralkvartermästare Olof Hansson 
Örnehufvud.

Det andra skedet

Nästa etapp i befästningsverkets 
utbyggnad påbörjades år 1644. Då 
hade generalkvartermästare Johan 
Andersson Wärnschiöld övertagit 
ledningen för befästningsarbetet, 
ett arbete som han ledde fram till 
1683. Under hans tid ökade tryck
et på gränserna, men fredsfördra
get i Roskilde 1658 slöts till Sveri
ges fördel. Fästningsverket moder
niserades nu enligt den franska 
befästningsskolans principer. Be

ter hög med bastioner. Bastioner-

A Vid den arkeologiska undersök
ningen sommaren 2001 påträffa
des rester av en kurtinmur, ett sänk- 
verk och en pälspärr vid Lilla Bom
men. Dessa lämningar är tydligt ut
märkta på stadskartan från år 1684. 
Närmast befästningsmuren syns 
pålspärren som en linje. Strax utan
för pålspärren är sänkverket marke
rat som en något kraftigare linje. 
(Detalj ur karta från 1684. Göteborgs 
stadsmuseum. Foto: Uno Lindström.)

För att göra det möjligt att i 
framtiden bygga upp en del av 
kurtlnmuren i området vid Lilla 
Bommen markerades och spa
rades fasadstenen. (Foto: Carina 
Bramstång, RAÄ.)
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Kronhusets första våning byggdes ► 
år 1644. Några årtionden senare till
kom ytterligare våningar. Huset an
vändes som lagerutrymme för bland 
annat vapen och tyg. (Foto: Anders 
Andersson, RAÄ.)

fästningarna förbättrades genom 
att stadsvallarna höjdes så att vall- 
gångarna kom sju meter över vall
gravarnas medelvattenstånd. Tjock
leken på vallen ökades, liksom 
vallgravens djup till 2,2 meter och 
arbetet med att anlägga raveliner 
påbörjades. Fästningen Gamla 
Älvsborg sprängdes och demon
terades år 1661 och man använde 
stenen till stadsmurarna. Under 
denna period anlades bastioner 
även mot hamnsidan. Dessa bygg
des fortfarande med raka flanker 
och vinkelräta kurtiner.

De tidigare timrade stadspor
tarna Gamleport och Österport 
byggdes om i tegel år 1652 res
pektive 1659. Till portarna hörde 
även vindbryggor.

Det tredje skedet

Generalkvartermästare Erik Dahl- 
bergh upprättade en fullständig 
ombyggnadsplan av Göteborgs 
befästningsverk år 1683. Planen, 
som godkändes av Karl XI år 1684, 
ingick i en allmän förstärkning av 
rikets försvar. Erik Dahlbergh var 
också påverkad av den franska 
befästningsskolans principer där 
fortifikationsarkitekten Vurban ha
de utvecklat skolbildande bygg- 
nadsprinciper. Erik Dahlbergh vi

dareutvecklade en modell som var 
mera lämpad för de svenska ter
rängförhållandena.

I Göteborg ersattes de äldre 
jordvallarna med murar av sten. 
Bastionerna blev större och fick nu 
insvängda flanker i stället för de 
raka som nu var omoderna ur for
svarsteknisk synpunkt. Bastioner
na fick också kasematter (bomb- 
säkra rum) och så kallade kontra- 
minlogement i bastionernas främ
re del. Dessa hade till uppgift att 
vara försvarsposteringar där man 
kunde skydda sig mot minor eller 
granateld. Yttermurarna byggdes 
av stora stenblock sammanfogade 
med kalkbruk, med mindre stenar 
infogade för att få plasticitet i mur
verket. Detta kan fortfarande be
skådas på de murverk som tillhör 
Bastion Carolus XI Rex som har 
bevarats på Otterhälleberget invid 
Kungsgatans öppning mot Espe
rantoplatsen. Utanför stadsmuren 
byggdes Skansen Kronan mellan 
åren 1687 och 1697 och Skansen

-< Drottningportens utseende år 
1711 (även kallad Österporten).
(Ur Suecia Antiqua et Holdierna. 
Göteborgs Stadsmuseum. Foto:
Uno Lindström.)
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Vy över Göteborg mot väster i slutet 
av 1600-talet. Upptecknad av Erik 
Dahlbergh. (Ur Suecia Antiqua et 
Holdierna. Göteborgs Stadsmuseum. 
Foto: Uno Lindström.)



Västgöta Lejon mellan åren 1687 
och 1689. Mot förstaden Haga 
konstruerades en kaponjärgrav, 
som var en skyddad gång eller 
löpgrav och kommunikationslänk 
mellan staden och Risåsen.

Förfall

Under 1700-talet förföll befäst
ningsverket. Underhållet av mur
verken försenades på grund av 
landets dåliga ekonomi. Mot slu
tet av århundradet var fästnings
verken mycket bristfälliga. När en 
dansk här hotade Göteborg år 
1788 sattes fästningen, trots sitt 
dåliga skick, provisoriskt i stånd. 
Konung Gustav III var då person
ligen i Göteborg och förde befä
let. Men genom Englands och 
Preussens diplomatiska ingripan

de upphävdes krigshotet. Därmed 
hade Göteborgs befästningar spe
lat ut sin roll i försvarshänseende. 
Fästningen förföll alltmer och de
lar av den användes bland annat 
till kålgårdar. Stadens invånare til
läts också låta sina kreatur beta 
på vallarna.

Beslutet att riva befästning
arna togs år 1806. Raseringskon- 
traktet, som skrevs året därpå, 
innebar att murarna skulle rivas 
ner till Larmgatornas nivå, fun- 
damenten skulle bli kajmurar men 
vallgraven fick bli kvar. Sten och 
jord användes som utfyllnad. 
Kungsporten var tänkt att behål
las, men när murarna intill revs 
blev porthuset frostskadat och år 
1839 revs även porten. Vallgraven 
muddrades upp och en allé plan

A Kartan från år 1813 visar hur 
staden tog sig ut efter att befäst
ningsverken rivits. (Göteborgs 
Stadsmuseum. Foto: Uno Lindström.)

terades utanför. Skansarna Kronan 
och Lejonet sparades liksom en 
del av bastionen Carolus XI Rex 
vid Otterhällan. Rivningen av mur- 
verken tog lång tid och först vid 
mitten av 1800-talet var det mesta 
nerbrutet. Underhand fylldes se
dan delar av stadens kanalsystem 
igen.

Vem byggde och hur?

På 1600-talets kartor finns en 
pålspärr samt ett kraftigt sänkverk 
markerat som ett yttre försvarsverk 
mot älvsidan. Detta ingick i den 
så kallade sjöfronten som skulle
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På bilden sticker pålarna till 
pålspärren upp en halv meter 
över leran. När de var i bruk bör 
de precis ha nått upp över vat
tenytan. Fartyg som åkte på 
pålspärren skulle ha åsamkats 
stor skada och ofrånkomligen 
sprungit läck.(Foto: Carina Bram- 
stång, RAÄ.)
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förhindra att ovälkomna fartyg 
kom intill stadsmurarna så att 
dessa kunde äntras. Vid grävning
arna hittades rester av både pål- 
spärr och sänkverk. Dessutom an
träffades delar av den kurtinmur 
som utgjorde förbindelsen mellan 
bastionerna S:t Erik och Gustavus 
Primus.

Bönder i stadens närhet var 
ålagda att genom dagsverken 
transportera sten och annat bygg
nadsmaterial in till staden. Även 
den halländska bondeseglationen 
försåg staden med byggmaterial. 
Kronan ansvarade för att arbetet 
med att uppföra befästningar kom 
i gång, dessutom var soldater med 
i byggarbetet.

De som byggde staden och stads
murarna använde enkla redskap 
som järnskodda träspadar, enax- 
liga transportkärror och pålkranar 
med hejare för att slå ner de långa 
träpålarna i leran.

Ordlista

Bastion, en framskjuten del av fäst
ningsvallen på äldre befäst
ningar. Bastionen är öppen in 
mot fästningen, och med fyra 
sidor brutna i vinklar bildar den 
en spets. Artilleriet som var upp
ställt på bastionen kunde däri
genom beskjuta terrängen fram
för fästningens huvudvall, kurti- 
nen, och angränsande bastioner. 

Flank, sidan på en bastion.

◄ Bilden illustrerar insvängda flan
ker enligt Erik Dahlberghs principer.
(Illustration efter Göte Nilsson
Schönborg.)

Kurtin, del av huvudvallen i en be
fästning. Kurtinen förbinder två 
bastioner.

Kaponjär, en förbindelsegång som 
också användes som skyttegrav. 
Avsedd för försvar av en fäst- 
ningsgrav.

Kasematt, bombsäkert rum. Erik 
Dahlbergh utformade en ny typ 
av befästningar som främst ut
märktes av torn. I tornen var pjä
serna ställda i kasematter, ett 
slags värn som skyddade pjä
serna. Skansarna Lejonet (1689) 
och Kronan (1697) i Göteborg 
illustrerar Dahlberghs system 
med befästningstorn som stöd
punkter i ett större befästnings- 
sammanhang.

Kontramin, rum där man kunde 
skydda sig mot minor och an
fallseid. Bombsäkert rum.

Pålspärr, pålar nedslagna i rad i vat
ten en bit utanför befästnings- 
murarna som spärr mot oväl
komna fartyg.

Ravelin, ett vinkelformat utanverk 
framför huvudvallen. Raveliner 
förekom framför allt vid basti
onssystemet för att skydda hu
vudvallen mot direkt anfall.

Sänkverk, träkistor med stenfyllning 
en bit utanför befästningsmu- 
rarna och pålspärren. Samma 
funktion som pålspärr.
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Kapitel 4. Göteborg, 
ett av Europas starkaste 
fästen. Karl X Gustav har
visionen att göra staden 
till Nordens huvudstad



1654-1658
I Stockholm lämnade drottning Kristina över rodret till 
kusinen Karl Gustav, för att i ståtligt majestät dra som segrarinna 
genom Europa till Rom. Holland och England låg i krig. Sveriges 
rikaste man, Louis de Geer, var död sedan två år. I Westfaliska 
freden 1648 vann Sverige landområden på tysk mark och skrämde 
över holländarna till danskarnas läger. Det svenska imperiet styrde 
och ställde efter eget huvud kring Östersjön. Grannländerna var 
ingalunda nöjda. Ryssar och polacker knorrade. Då Karl X Gus
tav lämnade Stockholm gjorde han det för sista gången.

År 16 5 5 kastade sig svenskarna in i Polen. Målet var att säkra 
”sjökanten” längs Östersjöns södra kust, och därmed handeln. I 
en räcka av segrar drog hären slingrande fram genom Storpolen, 
Lillpolen och Ost-Preussen. Kungen ville förekomma en eventuell 
rysk expansion, men retade även gallfeber på holländarna, som 
inte ville se ett svenskt herravälde över Weichselmynningen med 
hansastaden Danzig, ”Östersjöns öga”.

Kungens planer skiftade under med- och motgångarna genom 
kriget. När svenskarna stod på topp var det tal om att behärska hela 
Polen och dela upp riket.

År 1656 seglade holländarna in i Östersjön och året därpå 
föll allt samman i Polen. Nederländarna demonstrerade att väst
europeiska handelsintressen inte tillät att en enda makt domine
rade hamnarna i Östersjön.

Med stor glädje tog Karl Gustav emot nyheten att danskarna, 
i juni 1657, förklarat krig. Jutarna passade på när den svenska 
armén uppfattades som svag och fortfarande var kvar i Polen. Från 
Bohus fästning gjorde kommendant Krabbe räder mot Hisingen. 
Och från Göteborgs stadsmur kunde man se rök stiga upp från 
brinnande gårdar.

Till Kung Fredriks stora bestörtning gjorde svenskarna helt
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om, tågade upp mot Danmark, erövrade fästningen Fredriksodde 
och besatte Jylland under hösten.

Under förhandlingarna med Cromwell om engelskt flottunder
stöd satte kylan in och havet frös till is. Den svenska armén satsade 
allt på ett kort, tågade över Stora och Lilla Bält och tvingade dans
karna till fredsförhandlingar i Roskilde. Den 26 februari 1658 blev 
Bohuslän, Skåne och Blekinge svenska domäner.

♦ ♦ ♦

Tidigt på morgonen hade fru Strutz bett Stina sammankalla sta
dens hårpigor. Läget var delikat. Endera dagen skulle kungen åter
vända i triumf. Stadens societet ville inte framstå som lantsluskar 
med loppätna hår när rikets herrar gjorde entré. Efterfrågan på 
peruker var så stor att hårkonstnärerna fick arbeta dygnet runt. 
De senaste dagarna hade fjorton nya beställningar kommit in. Håret 
var i det närmaste slut.

Strax efter soluppgången träffades hårpigorna vid Gamleport, 
rustade med sax, kam och säck. Ett sista svep kring stadens omgiv
ningar kanske ändå skulle inbringa en och annan tuss.

Ute på vindbryggan lovade vakterna dem ett billigt pris på sin 
korta ull, bara de följde med till kuren för en morgontaffel. De 
yngre pigorna skruvade på sig, vände sig om och log. De äldre 
väste hest att dynghögarna allt fick nöja sig med att plåga fångar
na i portens källare; att de inte dög till något bättre.

På andra sidan vallgraven delade de upp sig två och två och 
följde olika stigar ut i jaktmarken.

Margareta och Stina skulle till Burgården för att försöka förmå 
Johan Buren att övertala sina pigor att släppa till flätorna.

Johan var en flitig jordbrukare och mejerist. Han var en av 
många holländare som av magistraten tilldelats mark för att pro
ducera förnödenheter till stadens invånare, då kritter och fä inom 
vallgraven inte längre räckte till. Och nog var det tänkt att han 
även skulle lära en eller annan svensk bonde några nya knep inom 
agronomins ädla konst.

Fru Strutz hade inte själv satt sin fot på Burgården sedan äga
ren talat nedlåtande om en avlägsen släkting till henne som varit
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med om att grunda Nya Sverige i Nordamerika. Med illa dold för
tjusning hade Johan sagt ”att de svenska inte passade till att grunda 
kolonier, och därför tvingat holländarna att överta ruljansen”. Trots 
holländskt påbrå på faderns sida hade fru Strutz tagit illa vid sig. 
”Vet hut karl”, hade hon sagt. ”Av vilken kung har du fått denna 
jord?” Sedan dess hade de inte talats vid.

Men nu var fru Strutz redo att stryka ett streck över grollet 
och gå vidare. Kanske Buren också var det? Var det då inte möjligt 
för honom att övertala pigorna på gården att sälja sina rågblonda 
flätor till Stina? Priset skulle då ingen kunna klaga på. Ett endaste 
litet klipp och pengarna var deras. Förresten var pigorna på K viberg 
och Sävenäs landerier redan kortklippta och söta. Nog skulle hå
ret hinna växa ut innan det var dags att stå brud.

♦ ♦ ♦

I mars 1658 närmade sig det kungliga följet Göteborg söderifrån. 
Karl X Gustav hade kallat ständerna till möte.

Under flera veckor hade ekipage med adel, präster, borgare 
och bönder, rullat in genom Drottningporten och fyllt varje säng 
som gick att uppbåda. Borgarna fick rum hos sina vänner inne i 
staden, bönderna hos sina bröder utanför stadsmuren.

Det var en segrare som gungande närmade sig staden längs 
halländska lervägar, en av Gud utkorad fältherre. Huvudet gick 
från sida till sida. Han tyckte om det han såg - små byar kringgär
dade av sten- och trägärdesgårdar, rökslingor som steg från bonings
husen och lade sig i skikt över ängar och åkrar i den kalla morgon
luften.

För några år sedan trodde han allt var förlorat. Dagarna på 
Öland, det eviga supandet med taffelbröderna, kändes oändligt 
avlägset. Då hade hela hans väsen varit inställt på att förbli en 
lånt junker, undanskymd världens och livets huvudfåra. Men när 
kusinen, den magnifika, abdikerat och släppt fram honom till tro
nen öppnades himlen och änglars trumpetstötar skingrade mol
nen. Rikets rådsherrar, även de som ihärdigast motarbetat honom, 
skulle nu tvingas erkänna hans snille. Danskarna var nere på knä.
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Gud var på Karl Gustavs sida. Om det rådde ingen tvekan. Fälttå
gen i Polen och Tyskland var det yttersta beviset. Härdad av mot
gångar lät Herren honom se in i framtiden. Lyckan står den djärve 
bi. Han skulle smida ett nytt rike i Norden. Isvandringen över Bäl
ten var inget mindre än ett Guds finger i spelet ...

Landskapet reste sig. På båda sidor begränsades dalgången 
av höga, rundade berg. Följet tog den västra vägen. Långt där fram
me kunde han se två kyrktorn peka mot skyn. Efter en stund fram
trädde muren.

Likt en romersk imperator tågade han in genom stadsporten, 
genom Gamleport, i hans ögon en kejserlig Gyllene port mot fram
tiden.

♦ ♦ ♦

Det var bråda dagar. Efter firandet av freden i Roskilde, där både 
Gustavi och Christinae tempel fyllts av lovsång och tacksägelse, tog 
vardagsarbetet vid. Ideligen gjorde kungen visiteringar. Likt sina 
anfäder ville han ha ett finger med i spelet. Det gamla slottet vid 
älvmynningen var i så uselt skick att det inte ens kunde härbärgera 
det kungliga följet längre, som i stället fick bo i Lennart Torstenssons 
nyuppförda hus invid Stora Hamnens mynning.

Försvaret måste förstärkas med tanke på kommande krig. 
Uppförandet av fästningen på Kyrkogårdsholmen gick för lång
samt. Fortifikationsledningen urskuldade sig med att bönderna i 
Frölunda socken, ålagda skjutsningsplikt att forsla sten och virke 
till fästningsarbetet, sinkade och förhalade arbetet under ihärdigt 
gnäll. Wärnerschöld förklarade för kungen att bara förstärknings- 
arbetet av befästningarna mellan Carolus Rex och Karlsporten kräv
de närmare sex tusen pålar, sexton tusen kluvna pålar, ettusen sex
hundra bjälkar, brädor och torv i oändlig mängd och en förfärlig 
massa sten.

♦ ♦ ♦

Stadens societet levde upp under ”den kungliga våren” 1658. Ett 
aldrig sinande segerrus letade sig in i var mans hjärta. Hotet mot 
staden tycktes som bortblåst, nu när Halland och Bohuslän var 
svenskt. I ljumma försommarkvällar strosade stadens herrar och
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damer mellan bjudningar hos varandra. Apotekaren Kilian Treuti
ger sålde konfekt och marsipan som aldrig förr till stadens förnä
ma familjer. Hans välsmakande bakverk fann också sin väg till de 
kungligas bord.

En ny tid låg i luften. Göteborgarna började ana att kungens 
planer skulle förändra deras liv i grunden. Mest utsatta var hollän
darna, som i och med Hollands stöd till Danmark, kände sig utpe
kade. Även om inget sades rent ut visste de att folk pratade. Han
deln med deras forna hemland minskade. Det seglades mer och mer 
på tyska och engelska hamnar, främst med järn från Värmlands 
och Dalslands järnbruk.

Den 5 juni r658 lämnade Karl X Gustav Göteborg för att sjö
vägen ta sig till Flensburg.

1660
Dagen före lucia 1659 återvände kungen till Göteborg. En riksdag 
var sammankallad till efter nyår, och skulle hållas i Kronhusets 
ombyggda lokaler. Kungen med familj skulle först fira jul i Torstens- 
sonska huset, som nu kallades Residenset.

Det var inte med samma segerhuva han tågade in i staden 
denna gång. Kriget mot Danmark hade inte gått Sveriges väg. Trup
perna, som inledningsvis tagit kontroll över de danska öarna, fick 
slutligen stånga sig blodiga mot Köpenhamns murar. En holländsk 
flotta kom danskarna till undsättning och lyckades häva blocka
den till havs. Längs Östersjöns stränder föll fäste efter fäste. Karl 
Gustavs tanke att tillsammans med Cromwells England tillintet
göra Danmark som nation kunde inte förverkligas. I stället tvingade 
stormakterna Sverige och Danmark till förhandlingsbordet.

På riksdagen skulle rikets kritiska läge diskuteras. Kungen 
ville få ständerna att göra nya utskrivningar och skjuta till riksda
ler från statskassan.

♦ ♦ ♦

Den 4 januari öppnades riksdagen i Kronhuset. Alla var samlade. 
Riksråden förde sin talan. Nationens framtid diskuterades. Kungen 
satt inledningsvis mest och lyssnade. Hur det än var skulle det i
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slutändan ändå bli som han själv ville. Ingen skulle kunna motsäga 
honom i hans gudomliga planer.

Inget blev som någon tänkt.
Under mellandagarna utbröt en svår influensa i staden. Runt 

om i staden insjuknade människor i hög feber, vilken inte sällan 
ledde till lunginflammation. Döden vandrade från hus till hus. Lä
kare, apotekare, barberare och kvacksalvare gjorde allt för att be
gränsa strömmen av kistor till kyrkogården.

Hög som låg ställdes inför Guds ansikte. På Norra Hamngatan 
låg rikstygmästaren Eric Stenbock i frossa och tynade bort. På morg
narna fick polisen in rapporter om nya kroppar funna i Stora Ham
nen eller kanalerna.

Den n januari lät drottning Hedvig Eleonora meddela att 
kungen insjuknat över natten. Kungen envisades med att följa riks
dagens arbete, men blev strax sämre och sängliggande och lämna
de inte Residenset igen.

Under sin tid som kung hade Karl en strävan att göra Öster
sjön till ett svenskt innanhav. Motgångarna i Baltikum och fram
gångarna mot Danmark hade fått honom att byta fokus. Nyckeln 
till en svensk dominans och önskan att göra riket till den enda 
stormakten i Norden, krävde ett tillintetgörande av Danmark. Ju
tarnas land skulle bli en provins och delas upp på olika guverne- 
ment. Universitetet i Köpenhamn skulle flyttas till Göteborg. Den 
motsträviga danska adeln skulle tvingas utvandra eller deporteras 
till Ingermanland, där de säkerligen skulle kuvas och bli till ett 
nyttigt redskap för sin nya kung. De danska bönderna skulle han 
nog komma till tals med, på ett eller annat sätt. I sina klaraste 
stunder lekte han med tanken att göra Göteborg till huvudstad i 
det nya riket. Läget var perfekt. Om Öresund och Stora och Lilla 
Bält fylldes igen, och en kanal grävdes genom Sverige från Öster
sjön till Västerhavet, skulle Göteborg bli det nav kring vilket all 
handel i norra Europa skulle kretsa.

Den 13 februari 1660 dog Karl X Gustav i Residenset. Lik
vaka hölls i en vecka.
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Förvirring utbröt. Stadsportarna hölls stängda i fem dagar. Det 
blev ont om färskvatten. Nyheten om kungens död fick inte lämna 
staden förrän rikets ständer fattat beslut. Den döda kungens bror, 
hertig Adolf Johan, gjorde, förgäves, ett desperat försök att till
skansa sig makten. Dubbla vakter stod vid stadsportarna. Tillresta 
som nekats att komma in satt i klungor vid eldar utmed vallgraven. 
Det spekulerades vilt om vad som hänt. Soldaterna på krönet sva
rade inte på tilltal.

Arvtagare till kronan var den blott fyra år gamla kronprins 
Karl. Vad skulle rikets herrar ta sig till med denna parvel?

Trots stor oenighet kunde råd och riksdag enas om ett slut på 
krigen. Fredsförhandlingar inleddes med samtliga parter, vilket slutli
gen resulterade i att Roskildefredens villkor kvarstod, med undan
tag av att Trondheims län och Bornholm återgick i dansk ägo.

Svårare var det för riksständerna att komma överens om 
förmyndarstyrelsens sammansättning. Slutligen hyllades gossen som 
kung under namnet Karl XI. Fram till myndighetsdagen skulle lan
det styras av modern och ett råd, vars medlemmar uteslutande ut
gjordes av idel ädel högadel.

Göteborgs stadsportar öppnades och sorgebudskapet flög ut 
över Europas länder.

1666
Redan på drottning Kristinas tid begärde Göteborgs magistrat till
stånd att få bygga en förstad utanför stadsportarna, vilket bevilja
des. Befästningsanläggningarnas utvidgning hade inneburit att tomt
marken innanför vallgraven minskat. Lämpligt ställe ansågs vara: 
”den sidan om staden som wetter åth Stigberget, hwarest fiskiare 
och båtkarlar sampt andre daglönare kunne bo, de där skole sittia 
närmast siön, skeppen och hampnen”.

Av praktiska skäl var det svårt för sjöfolk att bosätta sig innan
för muren. Stadsportarnas öppettider passade inte med deras 
arbetsrutiner.

FFaga fick sin första utarbetade stadsplan samma år som Karl 
X Gustavs kista fördes i kortege till Stockholm.
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Under Risåsens skans utstakades tomter. Från staden löpte redan en 
kaponjär (en förbindelsegång skyddad av vattengravar) fram till 
bergets fot. Som villkor att få bygga ingick ett avtal där krigsmak
ten förbehöll sig rätten att riva husen i händelse av krig. Byggna
derna skulle inte få skymma skansens eldgivning eller komma fien
den till gagn. Och kåkarna blev därefter.

En första segregering av befolkningen var ett faktum.
Redan från början fick Hagaborna dåligt rykte. Inget rekor

derligt folk skulle komma på tanken att flytta dit, om inte nöden 
krävde. Tunnbindarnas råa språk, sillsaltarnas stank, öltapparnas 
försupenhet och dagsverkarnas ”inneboende slöhet och rädsla för 
hederligt jobb”, fick köpmanshustrur och adelsdamer inne i sta
den att rysa vid blotta tanken på att behöva sätta sin fot där. Ingen 
handelsman eller hantverkare med skråtillhörighet skaffade tomt i 
Flaga. Staden var till för de fina och förorten för alla de andra. 
Men inget kunde hindra pilska och festsugna herrar från att söka 
sig till krogarna i Flaga för att träffa glädjeflickor och höra det 
senaste hamnskvallret, eller göra skumraskaffärer med utländska 
skeppare och sjömän. Om de missade stadsportarnas stängning 
kunde de alltid säga att de sovit över på Stigbergets värdshus, vil
ket betraktades som något bättre.

Även innanför vallgraven krävdes en upprensning, en ansikts
lyftning. På Otterhällan hade sedan stadens grundande kakbebyg
gelse klättrat längs bergets ekbeväxta slänter. Magistraten ansåg 
att det var en skam för staden att slikt fanns innanför stadens mu
rar. Polisen fick i uppdrag att göra en rensning. Kåkar revs och ”löst 
folk” skickades ut med huvudet före genom Karlsporten om de 
vågade sätta sig på tvären. Tomterna erbjöds till ”hederligt” folk 
mot löfte att de uppförde bättre hus.

♦ ♦♦

Staden började ta allt fastare form. Göteborgarna blev än mer gö
teborgare. De första invandrarnas barn växte upp och bildade fa
miljer. Gränserna suddades ut. Tyskar och skottar försvenskade 
sina namn. Holländare började äta makrill.

Sakta men säkert förbättrades staden. Till allas oerhörda glädje
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påträffades en vattenkälla på Kvarnberget, och utan att någon visste 
hur det gick till förbättrades hälsotillståndet i staden.

Lärdomen stärkte sin position när gymnasiet fick nya tegel- 
byggda lokaler, i hörnet Hamngatan och Kungsgatan. Kravet på 
fler lektorer motiverades med att bohuslänningarna skulle försvens
kas. Och 1665 kunde Klingius, i högtidlig procession, tåga in i 
Gustavi domkyrka som det nya stiftets första biskop.

Köp- och handelsgillet bildades för att främja verksamheterna 
och skydda medlemmarna mot yttre konkurrens. Från hamnen av
seglade i snitt ett skepp varannan dag. Stångjärnet blev en allt vikti
gare exportvara. Tio procent av rikets export gick över Göteborg. 
Importsiffran var något högre.

Längs kusten gick sillen till.

1669
Det var inget lätt år för Jacob Hertz. Två gånger brann staden, och 
nästan på årsdagen av bröllopet dog hustrun, Katarina von Ackern, 
i barnsäng.

Den första branden började sent en kall januarikväll. Efter 
vad Jacob hört berättas i efterhand hade handelsman Paul Rokes 
den kvällen haft några vänner hemma på middag. Framåt småtim
marna, när en bitande vind smugit sig in genom fönsterkarmarna 
och fått kammarbehängselns tyg längs ena kortväggen att röra sig, 
frågade Mathias Strokirch om de inte kunde lägga in några klabbar 
till i kakelugnen. Paul hade först tvekat, men slutligen gjort det 
ändå. Postmästare Henrik Schmidt berättade att de tre herrarna, 
då ganska berusade, dragit de stoppade stolarna över parkettgolvets 
rutor så repor uppstod, för att komma närmare värmen.

Plötsligt hade Paul hoppat upp och skrikit att det brann. Tjock 
rök vällde in under takbjälken. Skorstenen var överhettad. Likt en 
tjock dimma täckte brandröken de på väggen upphängda fajans
faten, ner till väggpanelens överkant. Paul sprang fram till sals- 
skåpet, ryckte upp dörrarna, drog ut familjens klenoder av ost- 
indiskt porslin och rusade mot dörren ropande att alla skulle med. 
Chockade stod de minuterna senare på gatan, med var sin dryck-
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esskål i handen och såg eldslågorna slå upp genom taket.
Den natten slukade elden femtio hus mellan Kungsporten och 

Drottningporten.
Den andra branden var ännu värre. Då tornväktaren från mu

ren slog larm, på natten den io maj, var det för sent. Män sprang 
som tokar till corps de gardet för att hämta läderämbar och spru
tor. Överallt hördes skrik. Ur mörkret dök halvnakna människor 
upp. Tyska kyrkan fattade eld. Byggnaderna runt Kronhuset blev 
till aska. Från Otterhällan såg norra staden ut som en scen ur Dan
tes inferno. Barn sprang gråtande och skrek efter föräldrarna. Tak 
rasade in över gamlingar som inte hann ut. Rådhuset brann ner. 
För att komma undan hettan flydde folk över Kvarnberget. Vinden 
låg på från nordväst. Brännskadade lades i långa rader på Stora 
torget, där stadens fåtaliga läkare och barberare gjorde sitt bästa 
för att lindra lidandet.

När morgonen grydde satt Jacob Flertz på Kvarnberget med 
hustrun vid sin sida och såg ut över förödelsen, lyckligt ovetande 
om nådestöten fyra månader senare.

♦ ♦ ♦

När magistratens medlemmar dagen efter branden gick och spar
kade i askan och försökte få en överblick av skadegörelsen, insåg 
man att stadens arkiv slukats av lågorna. Återuppbyggnadsarbetet 
skulle bli kostsamt. Ekarna på Otterhällan skulle komma väl till 
pass. Vad medlemmarna i sitt stilla sinne ändå kunde se fram emot, 
var att stadens protokoll från och med nu skulle skrivas enbart på 
svenska.

Tyskan och holländskan var ett överspelat kapitel i stadens 
administrativa historia.

1675
Omkring fyra tusen personer levde och verkade i Sveriges andra 
stad när danskarna förklarade krig. För den turkiske ambassadö
ren Absden Aga från Konstantinopel, måste Göteborg ha fram
stått mer som en befäst by, en småstad där magistraten förbjudit 
kritter och boskap att beta på kyrkogården runt Gustavi domkyrka.
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Det var en liten avkrok av världen, där alla kände alla. På sönda
garna hände det att kvinnor tog till våld, slet i varandras hår och 
klöstes, i kampen om platserna i Guds hus. Den sociala hack- 
ordningen var en allvarsam lek.

♦ ♦ ♦

Kristian V såg som sitt gudomliga uppdrag att återerövra Skåne, 
Blekinge, Halland och Bohuslän från svenskarna. Den nyligen myn
dige Karl XI var med Guds hjälp redo att försvara samma områ
den till varje pris. Brandenburg och Holland var på danskarnas 
sida, Frankrike på Sveriges.

Det började illa. I Östersjön fick svenska flottan stryka flagg. 
De tyska provinserna föll i fiendens händer. I juni 1676 landsteg en 
dansk här i Skåne, strax söder om Helsingborg. Från norr tågade 
Ulrik Fredrik Gyldenløve med norska trupper söderut. Tanken var 
den klassiska: fästningarna skulle tas med överraskning och arméer
na sammanstråla i Västergötland.

Göteborgarna var inställda på ytterligare ett krig. Med ökad 
oro inkom rapporter om norrmännens snabba marsch. Vänersborg 
erövrades. Från söder väntades en dansk här under ledning av den 
skotske generalen Duncan. Husen revs i Haga. Drängar kommen
derades ut från gårdarna kring Göteborg för att bilda ett yttre för
svar ... Då red oförväntat en kunglig kurir genom Kungsporten 
med nyheten om att svenskarna, under ledning av Karl XI själv, 
drivit danskarna på flykt utanför Halmstad.

Under en kort tid kunde staden andas ut. Danskarnas reträtt 
i söder gav hopp om att staden inte skulle belägras. Fast redan 
några veckor senare steg rök från brinnande gårdar på Hisingen. 
Bohus fästning var belägrad. Från Ramberget riktade Gyldenløve 
kanoner mot Göteborg. Panik utbröt. Kyrkklockorna klämtade. 
Fast till borgarnas glädje slog höga vattenkaskader upp mitt ute i 
älven. Skotten nådde inte fram.

Ytterligare en gång utsattes Göteborg för belägring av Gyl
denløves trupper. På våren 1678 stod han utanför stadsmuren och 
tittade upp. Utan att avlossa ett skott tågade han bort för att i 
stället belägra Bohus. Ute till havs kryssade danska örlogsskepp.
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Ytterligare ett fullkomligt meningslöst krig hade utkämpats. Vid 
fredsförhandlingarna bevarades i stort sett status quo.

1683
Holländska flottan siktades vid Vinga. Rollerna var ombytta. En 
fransk flottilj lämnade Köpenhamn för att undvika batalj. Bunds
förvanterna ankrade upp i innerskärgården och på redden utanför 
hamnen. Soldater och sjömän hade blivit lovade permission i land. 
Den holländska befälhavaren fick inbjudan till middag hos ”legen
den” Rutger von Ascheberg, i dennes hus vid Stora torget.

Göteborgarna respekterade och fruktade den gamla genera
len och landshövdingen. Han ansågs excentrisk och lite oberäkne
lig. Det sades i allmänhet att det var hans gamla läromästare Len
nart Torstensson som övertalat honom att slå ner bopålarna i stan.

Ascheberg hade stridit vid Karl X Gustavs sida i Polen, varit 
med vid marschen över Bältens is, blivit svårt skadad utanför Kö
penhamns murar och njutit segerns sötma vid Lund. Under de 
många krigen höll hustrun Magdalena ställningarna som ledstjärna 
i Göteborgs societet, med otaliga fester i hemmet.

Magdalena kom att föda tjugofem barn, varav endast fem 
överlevde fadern. Detta föranledde ett rykte att han var en karl av 
stora mått. ”Skjuta kan han, på två sätt”, blev ett talesätt.

Stadens borgare förundrades även över den energi Ascheberg 
lade ner på sitt fysiska eftermäle. I anslutning till Christinae kyrka 
lät han uppföra ett pampigt gravkor, för sig och familjen. Elva år 
före sin död 1693, invigde han själv högtidligt vilorummet, och 
avslutade kvällen med en uppsluppen middag för stadens socitet.

♦ ♦ ♦

Stina Jonsdotter lämnande hemmet på eftermiddagen och följde 
”gatan vid skogen” ner mot Lilla torget. Redan på håll kunde hon 
höra de holländska soldaterna och sjömännen. Hon sneddade över 
torget utan att ta notis om visslingarna bakom ryggen. Vis av erfa
renhet ville hon inte ge sig i slang med och få en påflugen karl på 
halsen, utan fortsatte rakryggad längs hamnen.

Staden var i feststämning. Lolk var i rörelse. Till och med
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måsarna verkade inse det. De skrek högre än vanligt, trots att ingen 
fisk lossades. En flock kajor jagade en falk, och försvann bakom 
Tyska kyrkans tak. Två små barn, klädda i lump, satt hopkrupna 
nedanför vid brofästet. Ute på älven låg ett holländskt skepp.

När hon kom upp på Europeaebron mötte hon fru Schmit, som 
med en avmätt nick hälsade på sin tidigare piga. Stina kunde inte låta 
bli att stanna upp för att se plågoriset gå in genom porten på Korsga- 
tan. Aldrig mer skulle hon behöva stå ut med fru Schmits gnat. Aldrig 
mer skulle hon tvingas ligga hela dagar på bryggan och tvätta.

På Stadskällaren var det trångt trots den tidiga timmen. To
baksröken stack henne i ögonen. Ännu mer folk skulle strömma in 
före kvällningen från Prissekrogen vid Gullbergs bro, innan porten 
reglades. Vid ett av borden spelades det tärning.

Det var Stinas första arbetsdag. Gabriel Spalding, som hade 
huset jämte Schmits på Korsgatan, hade frågat henne en afton om 
hon inte ville börja arbeta för honom, nu när han tog över Stadskäl
laren? Beslutet hade varit lätt. Bättre att servera vin, öl och mumma 
till glada män än att tvätta och städa för ragatan.

Den kvällen följdes hon till porten av korpral Edward de Bruin, 
ovetande om sin framtid i Amsterdam.

1696
Det var ett tecken från ovan. En tidig köldknäpp på sommaren 
förstörde höstens skörd. Värst drabbades Finland och landskapen 
norr om Dalälven. Men sviterna nådde även Göteborg. Vintern 
var sträng och bark blandades i brödet. Missväxten fick priserna 
att stiga i höjden. Allmogen och krigsfolket som arbetade på de 
nya befästningsanläggningarna i staden hade en dagslön på tre ören 
silvermynt, vilket knappast räckte för att mätta familjernas mun
nar. Fattigfolk vandrade in till stan för att leta igenom avskrädes- 
högarna utanför husen.

Året därpå dog reduktionskungen, slottet Tre kronor brann 
och Karl XII besteg tronen.
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Hur såg staden ut?

Interiören i några av de holländska 
hemmen i staden kan ha sett ut 
som i Jan Steens målning från 1668. 
(Rijksmuseum, Amsterdam.)



Utomhus
Staden inom vallarna var sluten. 
Stora och Lilla Bommen var inlopp 
till stadens kanaler från älvsidan. 
Bommarna vaktades noga. På dag
tid hölls bomklaffarna öppna, men 
nattetid var de stängda.

Förtullning av varor långväga ifrån 
skedde oftast vid hamninloppen,
Stora och Lilla Bommen. Varor som 
lastades av de stora handelsskeppen 
vid Klippan, på 1700-talet, forslades 
ibland landvägen in till staden. (Ur 
Magalottis reseskildring. Uppsala 
Universitetsbibliotek). ►

De första vägarna både i och ut
anför Göteborg var så dåliga att 
vagnar knappast kunde framföras. 
Man var hänvisad till att ta sig fram 
till fots eller till häst. Flera sam
tida klagomål finns nedtecknade 
om svårigheterna att ta sig fram. 
Gatorna närmast hamnområdet 
svämmades årligen över vid höst
stormarna.

Bärstolar användes inom sta
den av mer bemedlade männis
kor. Gatorna stensattes vartefter

◄ / magistratens protokoll från den 
8 december år 1715 kan man läsa 
att de pigor och kvinnfolk som tvät
tade linkläder i hamnarna ofta fyllde 
dem med orenligheter. Därför kände 
man sig tvungen att inrätta flottar 
som endast fick användas för skölj- 
ning av lakade kläder. (Detalj ur 
Suecia Antiqua et Holdierna. Göte
borgs Universitetsbibliotek.)

◄ De första vägarna både i och 
utanför Göteborg var dåliga. Man 
var hänvisad till att ta sig fram till 
fots eller till häst. Gästgiverier utanför 
staden hade att erbjuda hästbyten 
och skjuts. (Detalj ur Suecia Antiqua 
et Holdierna. Göteborgs Stadsmuse
um. Foto: Uno Lindström.)
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Ett borgerligt hem i Göteborg bör, ► 
på 1600-talet, ha bestått av ett sepa
rat kök, en stuga och möjligtvis en 
kammare och kanske något gavel
rum. Bara enstaka hus hade tapeter 
eller annan väggbeklädnad. Rum
men värmdes upp av öppna eldstä
der och ugnar. (Ur Magalottis rese
skildring. Uppsala Universitetsbib
liotek).

med kullersten. Tyska kyrkans för
samling uppmanades till exempel 
att stenlägga framför sin kyrka in
för ett kungligt besök i staden. 
Kanalernas kanter var uppbyggda 
i trä. Detta trä fick allt som oftast 
bytas ut då det snart murknade. 
Varje hus utmed kanalerna hade 
en egen träbrygga för husliga gö- 
romål.

Färskt dricksvatten hämtades 
utanför staden, i tunnor med häst 
och vattenkärra. Ett fåtal brunnar 
fanns inom staden, bland annat 
hälsobrunnen i Brunnsparken med 
mineralhaltigt vatten, liksom brun
nen vid Karlsporten. Vatten häm
tades även ur kanalerna för olika 
ändamål, trots att de också använ
des till avlopp.

Samtida resenärer beskriver 
Göteborgs holländska utseende. 
Mest känd är Carl von Linnés be
skrivning av Göteborg när han i 
sin Västgötaresa beskriver staden 
som den täckaste i riket. En an
nan populär och spridd skildring 
är Eric Cederbourgs beskrivning 
över sjö- och stapelstaden Göte
borg.

Murar och portar

All införsel och utförsel från sta
den var noggrant reglerad. Alla re
sande kontrollerades av gardes- 
soldater och alla varor besiktiga

des av tullpersonal vid Göteborgs 
portar. Staden hade tre portar som 
efter hand fick regala namn - Drott
ningporten i öster, Kungsporten i 
söder och Karlsporten i väster. Por
tarna stängdes vid solnedgången 
varje kväll och öppnades inte för
rän morgonen därpå. Långväga 
besökare till staden fick ett tids
begränsat uppehållsbevis. Utländ
ska gäster skulle dessutom helst 
ha ett respass med sig. Smuggling 
förekom trots grundliga kontrol
ler enligt protokoll förda vid Göte
borgs Sjötullsrätt. Uppfinningsrike

domen tycks ha varit oändlig i am
bitionen att dra tullen vid näsan.

Husen

Den första bebyggelsen var mes
tadels av trä - enkla envånings
hus, ofta med gaveln åt gatan. 
Husens form anpassades efter de 
långsmala tomterna. Endast ensta
ka större hus fanns. Brädväggar
na uppges i vissa fall vara målade 
i rött eller gult, med vita eller blå 
knutar och fönsterkarmar. Fönst
ren var små med blyinfattade ru
tor och hade träluckor på ytter-
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väggen som stängdes på kvällarna. 
Taken bestod av eldfängt material 
som torv eller spån. Efter hand 
täcktes flera hustak med tegel
pannor, som stundom kunde vara 
svartglaserade i tidens smak.

Omfattande bränder inträf
fade med jämna mellanrum och 
hela kvarter sveptes med av elden. 
Därför uppmuntrades byggandet 
av stenhus. Men kostnaden för att 
uppföra hus i sten var så stor att 
mycket få människor kunde ha 
råd med ett sådant bygge. Riks- 
skattmästaren fick därför ansök
ningar om allmänna medel för att 
bygga upp stenhus, vilka inte säl
lan beviljades. Vissa hus hade en
dast gavelfasaden i tegel, övriga 
delar av byggnaden var fortfaran
de i trä. I en dåtida resenärs betrak
telse påpekades att man byggt flera

vackra tegelhus som inte lär bli 
gamla eftersom de var svagt upp
murade.

Likt holländska byggnader i 
Amsterdam hade köpmanshusen 
invid kanalen hissanordningar 
med krokar som användes då fö
remål skulle tas in i husen.

Inomhus
Några dåtida berättelser beskriver 
1600-talets standard på bostäder
nas interiör. Till exempel beskrev 
den engelske ambassadören Whi- 
telocke år 1653 det värdshus han 
bodde på vid ett besök i Göteborg, 
liksom Christoffer Christofferson 
som framförde klagomål på sin 
hyresgäst Christian Kock som för
stört dennes inredning. Dessa 
män beskriver några av de bättre 
husen i staden.

A Den vanligaste bildkonsten var 
stillebenmåleri. I stillebenmålning
arna återfinns många av de be
medlade hemmens föremål och 
symboler. (Pieter Claesz 1627. 
Rijksmuseum, Amsterdam.)

Det holländska inredningsmodet 
stod som förebild i de borgerliga 
rummen. De enda skriftliga infor
mationskällor vi har i dag är diver
se inventarieförteckningar. Tavlor 
ger däremot en bild av tidens in
teriörer. Den vanligaste bildkon
sten var stillebenmåleri, porträtt
måleri och kroginteriörer. I stille
benmåleriet känns de holländska 
praktfaten av fajans igen, oftast 
med kinesiserande dekorer eller 
holländska landskapsmotiv. Dessa 
kom framför allt från den kända 
tillverkningsorten Delft.
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Kapitel 5. Svenska 
ostindiska kompaniet 
sätter segel. Stormakts
tiden är slut



i yoo
Gråkappans son, Karl XII, passade bättre i blått. Väl upp
flugen på tronen, där han själv satt kronan på huvudet, dröjde det 
inte många månader förrän han tvingades ut i fält. En brådmogen 
pojke på femton år var av Gud utsedd att regera landet.

Rustat till tänderna gick norra Europa det nya seklet till mö
tes. Habsburgarna i Spanien kom att få överlämna landområden 
till sina släktingar i Wien. Spanska Nederländerna blev i stället de 
Österrikiska. Frankrike försvagades men var fortfarande starkt. I 
Ryssland hade tsar Peter I bestämt sig för att utveckla landet till en 
europeisk stormakt. I planen ingick en expansion västerut för att 
skaffa riket hamnar i Östersjön, och därmed vinna kontroll över 
handeln. Valet av den sachsiske kurfursten August II till kung gav 
Polen en handlingskraftig ledare. Holland upplevde en relativ till
bakagång. England blev den alltmer dominerande sjönationen.

♦ ♦ ♦

Den fjortonde april år 1700 lämnade Karl XII Stockholm, för att 
aldrig återvända.

I Göteborg mottogs den danska krigsförklaringen med jämn
mod. Det var bara en i raden av motgångar. Skörden hade slagit fel 
några år, fisket var uselt. Ett nytt krig skulle bara innebära nya pro
blem, handelsrestriktioner och skattepålagor. Att danskarna näs
tan omedelbart tvingades till förhandlingsbordet, för att skriva på 
en separatfred, ändrade inget. Krigsmakten behövde transportfar
tyg och lade beslag på göteborgarnas handelsflotta. Konkurser var 
oundvikliga. Över en natt drevs många från hus och hem, när låne
kontoret drogs in och alla krediter omedelbart skulle betalas. Att 
svenska armén då och då rapporterade om segrar utanför någon 
stad man aldrig hört talas om, möttes inte av spontant jubel.

Livet i Göteborg gick på sparlåga när amiral Erik Siöblad 
utsågs till guvernör över Göteborg och Bohuslän.
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Nattmännen Sven Persson och Sven Eriksson ansåg sig klara. Sven 
stod på relingen och väntade på att kollegan skulle göra en sista 
lov in mot Kyrkogatan. De hade fått tydliga direktiv att inte lämna 
något åt slumpen. Sedan guvernören infört regeln att allt träck och 
alla sopor skulle samlas upp på två pråmar vid Lilla Bommen, för 
att föras över till Hisingen och berika öns jordar, skulle nattmännen 
nogsamt inrapportera alla förseelser.

Magistraten hade åtskilliga gånger försökt få invånarna att 
förstå att kanalerna och hamnen inte var rätt ställe för att dumpa 
avfall. Det hade förvisso blivit bättre, då böter och spöstraff in
förts. Men fortfarande var det många som smög sig ut i skydd av 
nattmörkret och utförde sitt tarvliga verk. Under de senaste måna
derna verkade det som om tömningarna oftast gjordes utanför 
någon annans port.

Sven och Sven hade under morgontimmarna samlat ihop allt 
avfall i sina rotar. Uppsamlingsbåten var fylld till brädden. Om en 
timme skulle allt vara klart. Då skulle andra ta vid för vidare trans
port över älven. Med kraftiga tag stakade de sig över Stora Ham
nen. Än var det mörkt och broarnas lyktor speglade sig i vattnet. 
Hamnen låg tyst. Det enda som bröt den spegelblanka ytan var en 
råtta som simmade mot Holmen.

De stod på var sin sida av båten, med blickarna riktade framåt 
mot Lilla Bommen. Ingen av dem lade märke till hur nära vatten
ytan relingen var. Männens kraftfulla stakande fick båten att kränga 
något. Plötsligt insåg Sven deras dilemma. Med en så stilla vrid
ning på kroppen som möjligt vände han sig om för att varna kom
panjonen, men för sent. Svens blick mötte Svens. Båda visste, un
der loppet av en sekund, att det som inte fick hända höll på att ske. 
Efter en överilad rörelse av Sven kantrade båten åt babord, för att 
i nästa stund ta in vatten på styrbordssidan.

1711
Pesten härjade på Hisingen. Stadsportarna hölls stängda. Göte
borg slöt sig för att undkomma Guds vrede.
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Under vintern hade matbristen drivit invånarna till smuggling av 
kött och andra förnödenheter. Kreaturen inne i staden räckte inte 
på långa vägar och många vakter hade tagit emot mutor. Myndig
heterna hade tvingats se mellan fingrarna, bara det sköttes på ett 
diskret sätt. Som tur var hade vintern varit ovanligt sträng. Kölden 
ansågs rensande. Magistraten konstaterade tillfredsställt att många 
hemlösa tiggare frusit ihjäl.

I Gustavi domkyrka tackade man Herren för den stränga kylan.
♦ ♦ ♦

Efter förlusten vid Poltava 1709 växte oron sig allt starkare för ett 
eventuellt dansk-norskt anfall mot staden. Kriget kröp närmare. 
Kungens och arméns evigt flackande tillvaro, och fiendens längtan 
att kasta sig över Sverige så snart tillfälle gavs, började upplevas som 
en av Gud instiftad ordning. Kriget kanske var en prövning, sänd 
från ovan? Nästan inga utländska skepp ankrade upp på redden.

Den svenska flottan, vid det nyanlagda Nya Varvet, var heller 
inte mycket att skryta med.

Den iz maj fick Lars Gathe kunglig fullmakt att bedriva ka- 
peri. Danmark och andra fiendenationer kapade sedan länge svens
ka handelsskepp. Det var dags att svara med samma mynt. Utan 
tvekan skulle ett effektivt svenskt kaperi kunna förorsaka fienden 
svåra förluster. Under de närmaste åtta åren blomstrade svenskt 
sjöröveri. Flera av stadens rikaste män investerade i olika kaperi- 
företag, där Lars Gathe (adlad Gathenhielm) var ett ledande namn. 
Vinsterna var enorma. Enbart Lars Gathes fartyg kom att kapa 
närmare ett hundratal skepp, bränna flera och skrämma bort res
ten.

Resultatet lät inte vänta på sig. Krigföringen medförde att 
Sverige isolerades alltmer. Slutligen vågade inga handelsfartyg från 
icke-krigförande länder segla på Göteborg. Riskerna var för stora 
och vinsterna för små.

♦ ♦ ♦

År 1711 avsattes guvernör Erik Siöblad och dömdes samtidigt till 
döden; för mutor, olaga handel och för att helt sonika ha kastat 
konkurrenter i fängelse. Under flera år hade han lyckats skaffa sig
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fiender bland stadens mäktiga män. Visserligen hade han utfört ett 
och annat och vunnit kungens öra, men måttet var rågat. Mutkolven 
fann sig plötsligt övergiven. Ingen ville veta av honom.

Fast i en tid där en enväldig kungs namnunderskrift är det 
samma som Guds egna ord, kan de märkligaste saker inträffa. Från 
Bender kom ingen bekräftelse på Siöblads dödsdom. Amiralen tog 
sitt pick och pack och flyttade till Stockholm, hyrde sig en lägenhet 
och levde ett fridfullt ståndsmässigt liv under ytterligare sex år. År 
1717 ändrade kung Karl dödsdomen till livstids fängelse, och Erik 
Siöblad burades slutligen in på Örebro slott, för att långt senare 
benådas igen.

1718
Att konungen höll på att tappa greppet var alla överens om på 
Stigbergets krog. Hur kunde han tro att två tusen sjörövare från 
Madagaskar skulle lösa några problem. Förvisso hade han blivit 
lovad ett stort antal fartyg, bestyckade och bemannade. Men att 
göra dem till göteborgare och svenska medborgare var väl ändå 
att gå för långt. Ryktet sade att han beviljat piraterna kungligt 
svenskt beskydd. Galloway, en engelsman - eller var han skotte? - 
hade till och med utsetts till svensk guvernör över Madagaskar.

Att strida mot Danmark var väl en sak. Men de församlade 
krogsittarna visste allt för väl att det bara var en tidsfråga tills 
Sverige drog på sig mäktigare fiender. Varken engelsmännen eller 
fransoserna skulle se mellan fingrarna om det tilltänkta svenska 
kompaniet drevs av mördare och patrask från deras egna länder.

Västerman, som satt närmast dörren, hade föregående år med 
egna ögon sett kungen rida in genom Kungsporten, strax efter det 
att Tordenskiolds flotta drivits bort från Nya Varvet. Han tyckte det 
funnits något olycksbringande över kungen. Likt en gäckande skugga 
hade han suttit uppkrupen på hästen, jagad från plats till plats.

Var detta verkligen den oövervinnelige hjältekonungen de hört 
så mycket om?

Framtiden kändes oviss.
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I72.0-TALET

Döden vid Fredri kstens fästning i Norge kom som en chock, och 
som en lättnad. Många önskade att kriget därmed skulle få ett 
snabbt slut. Men redan året därpå, 1719, anföll Tordenskjolds flotta 
Göteborg med oväntad kraft. Marstrand föll i danskarnas händer, 
genom list. Nya Älvsborg utsattes av ett aldrig förr skådat bom
bardemang, men höll stånd och staden jublade. Lite snöpligt var 
det väl att danskarna återvände en natt på hösten samma år och 
helt osedda lyckades ta sig in till Nya Varvet, tända eld på byggna
der och skepp, och segla ut igen.

Under landshövding Nils Posses tid, 1719-23, lägrade sig ändå 
lugnet över staden. År 1719 slöt Sverige fred med England, året därpå 
med Danmark och Preussen. För att få Ryssland att skriva under 
tvingades Sverige 1721 avträda Livland, Estland, Ingermanland och 
Kexholms län till Peter den store; samma år som Göteborgs sju tu
sen invånare återigen fick se stora delar av staden brinna ner.

Stormaktstiden var till ända.
♦ ♦ ♦

Handelsman Johan Andris Olbers kom tillbaka från Stockholm, 
där han representerat borgarståndet vid riksdagen 1719, och be
rättade om de nya strömningarna. Enväldet var definitivt avskaf
fat. Själv hade han varit närvarande då Georg Heinrich von Görtz 
avrättats med svärd på torget. Både knapadeln och borgarna var 
överens om att den nya tiden skulle präglas av en nysatsning på 
handel och manufaktur. Skyddstullar skulle införas på utländska 
varor, för att värna inhemsk produktion.

Under krigsåren hade repslagarbanan varit den enda manu
fakturen i Göteborg som givit någon vinst. Daniel Krokats tobaks- 
spinneri och David Amijas klädesväveri, hade haft svåra dagar.

Nu när fred rådde skulle hamnen fyllas med skepp. Ström
båtar skulle transportera järn på älven från Värmlands och Dals
lands järnbruk. Järnet skulle vägas på vågen vid Brunnsparken och 
lastas i hemförarbåtar för vidaretransport till de stora skeppen ute 
på redden. Allt tydde på att den engelska marknaden var omättlig.

Handelsman Olbers berättade för de ivrigt lyssnande affärs
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vännerna, att det fanns långt framskridna planer på att genom la
gar och förordningar stödja den svenska handelsflottan. Inom några 
år skulle det läggas en femtioprocentig extraskatt på alla ”ofria” 
icke-svenska fartyg. De ”fria” svenska skeppen skulle därmed kunna 
hävda sig gott mot de stora sjöfararnationerna.

En landshjälpfond skulle inrättas för att stimulera framväx
ten av bärkraftiga manufakturer. Regeringen ville på alla sätt stödja 
svensk produktion.

För de församlade handelsmännen på Stadshuskällaren var 
dessa ord ren änglamusik.

♦ ♦ ♦

En sen lördagseftermiddag lämnade bödeln Bödelslyckan för att 
gå till hospitalet i Gamlestaden. Han hade ärende dit å tjänstens 
vägnar. Sedan några år tillbaka ingick i hans ämbete att upprätt
hålla moralen bland de uttjänta skökor, som där bodde på stadens 
bekostnad. Stadens magistrat ville upprätthålla en god kristen anda 
bland de intagna. Dårarna var ju inte mycket att göra åt, men det 
lösaktiga kvinnfolket hade ett och annat att lära.

Bödeln skötte denna sin plikt utan något större nöje. Livet 
hade lärt honom att vara ödmjuk. Hans egen mor, som var död 
sedan många år, hade varit en av dessa samhällets utstötta kvin
nor. Som liten hade han fått utstå smädelsen att bli kallad horunge. 
Fadern hade varit korpral vid Smålands regemente. ”Honom såg 
jag aldrig igen efter han dragit upp byxorna”, hade hans mor jämt 
sagt. Och som pojke visste han aldrig vem som skulle slå upp ho
nom ur sängen på morgonen.

Han brukade pliktskyldigt utföra sitt arbete på hospitalet. En 
efter en fick kvinnorna smaka piskan och lära sig veta hut. Men så 
mycket kraft lade han inte i slagen. Vid ett tillfälle hade en ful 
gammal kärring hånat honom för just det: ”Ge mig nu en riktig 
omgång så jag ser himmelriket”, hade hon skrikigt.

Ibland lät han någon av sina nattmän gå dit. Ett par av dem 
tycktes till och med njuta av uppgiften. Men de var ena riktigt 
klemiga typer, som inte ville ta i när det verkligen gällde. Han hade 
fått berättat för sig att några av dem tänkte gå till magistraten och
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Nu två år efter utresan gick fyrtioåttaS 
man i land vid Klippan, femtiofem man 
färre än när de seglat ut. En av dem 
var Gajendrak Roy från Bengalen.



kräva att bli fria från uppgiften att assistera honom vid avrättning
ar och pining. Som om det skulle vara bättre att bara syssla med 
renhållning. Ett arbete var ju bara ett arbete. Inför Gud var de 
ändå lika.

1731
Den 14 juni 1731 blev allt klart. Sverige hade fått ett eget ost- 
indiskt kompani med statliga privilegier för att driva handel på 
Indien och Kina.

Vägen dit var lång. Frågan hade gäckat makthavarna ända 
sedan 1600-talets början. Med avund hade svenskarna sett de stora 
europeiska handelsnationerna generera enorma vinster genom han
deln med Bortre Orienten. Vid upprepade tillfällen framfördes mer 
eller mindre realistiska förslag till hur svenska handelsmän skulle 
kunna roffa åt sig en del av kakan.

Men nu var det klart. Henrik König & Compagnie tilldelades 
den första oktrojen, att under femton år fritt driva sjöfart och han
del på Ostindien och på orter öster om Godahoppsudden.

Privilegierna omfattade 18 paragrafer som alla syftade till att 
skydda inhemska intressen. Bland annat skulle kompaniets fartyg 
så mycket som möjligt byggas och rustas på svensk mark. Kompa
niet fick också betydande ekonomiska förmåner av staten. Det be
friades från alla tullar och avgifter på skeppsvirke och annat mate
rial, liksom på proviant och ammunition. Kompaniet fick inte föra 
svenska mynt ur landet. Sjöfolket och soldaterna var befriade från 
värvning och pressning från kronans sida. Skeppen skulle avsegla 
från Göteborg.

För att skydda de utländska tjänstemännen som var med på 
resorna, framför allt engelsmän och skottar, fick de svenskt med
borgarskap. De andra nationerna såg inte med blida ögon på den 
nya konkurrenten.

En febril verksamhet utbröt. På Stockholmsvarvet Terra Nova 
byggdes det första skeppet, under ständig uppsikt av Henrik Kö
nig och skotten Colin Campbell.

I februari 1732 lämnade Friedericus Rex Sueciae Göteborg. 
Ombord fanns Colin Campbell som kompaniets i:e superkarg.
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1734
En grupp indiska sjömän klev i land vid Klippan. De lämnade skep
pet Ulrica Eleonora, som några dagar tidigare landat i leran mitt 
för Kungsladugård, hemkommen från kompaniets andra expedi
tion.

En av dessa män var en viss Mr Roy från Calcutta, systerson 
till Mr Ganeshan, som Charles Irvine, skeppets superkarg, träffat 
och gjort affärer med i Bengalen.

Det var ett uppsluppet sällskap som gick i land. Trots spåren 
efter havets vedermödor och en isande fuktig februarivind från 
väst, var stämningen god. De hade överlevt, vilket man inte kunde 
säga om de flesta.

Hemfärden från Indien hade varit mardrömslik. När Ulrica 
Eleonora lättat ankar i Bengalen, den 27 januari 1734, var vatten
förråden fyllda. Svin, kor, socker och bröd hade förts ombord. Rig
gen hade setts över och en ny stormast hade tillverkats och baxats 
på plats av ett tjugotal kulier. I lastrummet stuvades buntar med 
palans och säckar med paddi.

Det skulle dock dröja ett drygt år innan de nådde hemma
hamn, innan det sköts salut från Nya Älvsborg.

♦ ♦ ♦

Gajendrak Roy hade aldrig varit lika övertygad som sin morbror 
Ganeshan, som bjudit honom till sitt hem i Burrabazar för att över
tala honom.

Det var av en ren slump Ganeshan kommit i kontakt med 
Charles Irvine. Han hade först trott att mannen varit engelsman, 
sedan holländare, fransman eller dansk. Men Irvine envisades med 
att påstå att han var från Sverige, ett land Ganeshan aldrig hört 
talas om. Irvine försäkrade honom om att det Svenska ostindiska 
kompaniet kommit för att stanna. Vad han ville var att få en stadig 
kontakt i Bengalen, en banjan, som kunde hjälpa till med affä
rerna. Provisionen skulle vara lika hög som den britterna gav, ja 
till och med något högre. Nu kunde tyvärr svenskarna inte handla 
så mycket denna gång, eftersom det mesta silvret de fört med sig 
från Cadiz låg kvar på deras nyuppförda faktori i Porto Novo.
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Men visst var de intresserade av att köpa upp sig på några partier 
siden- och bommullstyger, kryddor och något mer. Om inte annat 
så för att visa lite god vilja inför framtiden.

Ganeshan kände till européernas eviga bråk, hur de jagade 
varandra med bössor och kanoner över haven. Han visste att fram
för allt britterna skulle ta illa vid sig om svenskarna fick ett fot
fäste i Bengalen. Säkerligen skulle de vända sig till nawa ben, mogul- 
kejsarens representant, och inlägga protest. Men förslaget om att 
bli svenskarnas banjan med ensamrätt på handeln var alltför lock
ande för att han skulle kunna tacka nej. Om det ville sig väl skulle 
han kunna bli en mycket rik man. Och ryktet i basaren sade att 
Irvine talade sant. Svenskarna hade uppfört ett faktori i Porto Novo.

Men han ville ha garantier. Och det var med detta systersonen 
skulle hjälpa honom. Ganeshan bad Gajendrak följa med Ulrica 
Eleonora, åtminstone till Porto Novo.

Och han lät sig övertalas.
♦ ♦ ♦

Det verkade så bra, men resan blev en katastrof. Allt visade sig 
stämma, och samtidigt inget. Ulrica Eleonora jagades som en för- 
lupen tjuv längs kusten av engelska och franska örlogsmän. När de 
passerade Porto Novo vajade förvisso den svenska fanan, vid si
dan av den holländska, över faktoriet. Men svenskarna lät sig inte 
luras. Kapten von Utfall hade redan i Bengalen snappat upp ryktet 
att faktoriet erövrats av de två nationer som förföljde dem som bål- 
getingar söderut.

Gajendrak såg med förtvivlan hur morbroderns planer höll 
på att gå om intet, liksom hans eget liv.

Läget blev än mer utsatt när även holländarna i Porto de Galla, 
på Ceylon, nekade dem rätten att fylla på vattenförråden och provi
antera. Hundar och grisar slängdes överbord för att spara på de 
dyrbara vattendropparna. I ett sista desperat försök tog sig svens
karna i land på Malabarkusten, men holländarna upptäckte dem 
efter några dagar, gick till angrepp och tog sjutton svenskar till 
fånga under strid.

Törsten satte in. Köttet härsknade. De seglade vidare. Storm
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rasade under de följande veckorna. I en stark kultje och rullande 
sjö sprang stora märsseglet. Hungern fick ett allt starkare grepp 
om manskapet. Vattenförråden sinade. Känslan av att skeppet var 
förbannat och skulle gå under spreds likt en löpeld från för till 
akter.

Gajendrak förberedde sig på att dö. Varför hade han låtit sig 
övertalas? Under de svåraste stunderna hade han noga övervägt 
att kasta sig överbord. Kroppen och själen orkade inte mer. Han 
ville bara få vila. En av hans landsmän, en muslim, svalt och kräk
tes ihjäl. Det fanns bara härsket fläskkött kvar att äta.

Mer levande än döda tog de sig i land på Mauritius.
Under vistelsen på Mauritius, som varade i sju månader, sökte 

han desperat efter ett fartyg som kunde ta honom till Calcutta. Till 
slut hade von Utfall ändå övertalat honom att följa med till Sverige. 
Det skulle säkert finnas möjlighet att segla tillbaka senare, med en 
svensk ostindiefarare.

♦ ♦ ♦

Nu två år efter utresan gick fyrtioåtta man i land vid Klippan, 
femtiofem man färre än när de seglat ut. Gajendrak Roy från Ben
galen var alltså en av dem.

Lasten var förseglad.
Nu skulle det festas för livet. Aldrig hade det varit skönare att 

sätta fotterna på fast mark. Kring de ilandstigande kretsade anhö
riga som ömsom grät ömsom prisade Herren att de var hemma igen.

Med ens glömde de svenska sjömännen strapatserna till havs. 
De hade överlevt och livet tycktes dem plötsligt ljust. Både timmer
män och matroser hade en full lön att hämta ut. Med sig i bagaget 
hade de också ”förningen”, varor de lagligt förde i land, som skulle 
säljas och förverkliga en och annan dröm. Någon i ledet ropade på 
brännvin, men befälet sade med bestämdhet att det fick vänta.

I samlad tropp gick de längs vägen mot Stigbergets värdshus 
för att äta frukost. Utanför husen och stugorna stod gamlingar och 
barn och bligade. En kvinna med huckle pekade mot Gajendrak 
och hans landsmän när de gick förbi. Ett barn sprang in och slog 
igen dörren efter sig.
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Frukosten intogs nyktert. Sedan bar det av till Kompaniets nyupp
förda magasin vid Stora Hamnen där mönstringen skedde; och sedan 
återvände de till värdshuset, för ”hönsefest” under en veckas tid.

Gajendrak satt mestadels ensam i ett hörn under festen. Han för
stod inte språket, och befälen som kunde engelska var inte där. Då 
och då reste sig någon upp och utbringade en skål för konungen, 
eller för kompanidirektörerna, eller någon annan. Han blev inte klok 
över hur mycket hans nya kamrater kunde få i sig av öl och bränn
vin. I början hade han smakat på det som bjöds, men ganska snart 
blivit illamående och tvingats rusa ut och spy, till allmän glädje. 
Efter det satt han mest för sig själv.

Under den sjunde dagens stora tack- och avskedsfest hände 
något märkligt. Supandet hade kommit i gång tidigt på morgonen, 
och framåt kvällningen när kvinnor släpptes in i salen, var många 
så fulla att de ingenting märkte. Men en av damerna kom fram till 
Gajendrak och hlev sittande med honom i hans hörn till långt in på 
småtimmarna.

De hade väl inte utbytt så många ord, mer än ett och annat på 
engelska. En gång hade han fått ställa sig mellan kvinnan och en 
matros som försökte dra med henne mot hennes vilja. Erik, som 
han hette, gav slutligen upp med ett väsande läte: ”Behåll du horan. 
Hon kanske vill ha dig boende i sin stuga.”

♦ ♦ ♦

Gajendrak Roy stannade fyra år i Sverige, innan han slutligen lycka
des ta sig hem igen med ostindiefararen Suecia. Han lärde sig ald
rig infödingarnas språk. Men det hindrade honom inte från att 
leva ihop med Christin i hennes lilla dragiga hus uppe på Otterhäl- 
lan, intill kvarnen.

Han lyfte en oansenlig pension från kompaniet, som skulle 
återgäldas den dag han återvände till Bengalen.

Varje morgon gick han backen ner till kontoret för att höra 
efter när avresan skulle bli av. Varje eftermiddag gick han ner till 
Karlsporten för att se om skotten Brian var i tjänst.

Gajendrak och Christin gifte sig aldrig och var kanske inte det

IOO Pålad stad. Berättelser om Göteborg från början till nu



lyckligaste av par. För att slippa trakasserier från myndigheter och 
infödda, gick han på kompaniets rekommendation och kallade sig 
kristen.

Christin födde honom två söner. Under ett svagt ögonblick 
funderade Gajendrak på att ta med dem till Bengalen. Men Christin 
nekade. Om han seglade hem igen fick han allt göra det utan dem.

Gajendrak lovade Christin att skicka pengar till henne och 
pojkarna med första bästa svenska ostindiefarare som lämnade 
Bengalen.

1740-TALET

Gatorna blev bättre och nattvandrare snubblade inte längre lika 
ofta på dåligt lagd gatsten.

På svenska skepp fraktades järn, plankor, master och tjära till 
engelska hamnar. Där fylldes lastrummen med stenkol och tenn, 
glas och verktyg, kläder och tyger. Från Bordeaux hämtades viner 
och salt, tvål, såpa och alla tänkbara små pryttlar och delikatesser 
ett hem kunde behöva. Rum möblerades efter holländskt snitt och 
även tegel lastades i Rotterdams hamn. Fruktimporten från Medel
havet ökade kraftigt när tiderna var goda. Citrusfrukter letade sig 
in i de välbesuttnas hem.

Det illa planerade och genomförda kriget mot Ryssland, för
des långt från Göteborg. Landavträdelsen i Finland 1743 togs med 
en axelryckning.

Då var det bra mycket värre under ödesåret 1745, då ostin- 
diefararna Drottningen af Swerige och Stockholm förliste på väg 
till Kanton, i en januaristorm utanför Shetlandsöarna. Som salt i 
såret förolyckades samma år skeppet Götheborg, fullastat med 
orientens alla skatter, vid hamninloppet till Göteborg. Då kraxade 
en och annan olyckskorp om kommande sämre tider.

♦ ♦ ♦

Stadens magistrat hade under de senare åren utsatts för en allt 
fränare kritik från borgerskapet. Vem hade egentligen rätt att för
valta stadens tillgångar och fatta beslut i viktiga handelsfrågor? 
Korrupta rådmän eller driftiga borgare? Uppgifterna var inte längre 
så enkla som att organisera Larsmässan och Mattismässan, som
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för övrigt minskat i betydelse och mest lockade till sig lokala hant
verkare och småfolk.

♦ ♦ ♦

Under det senaste decenniet upplevde manufakturen ett verkligt 
uppsving. Ett nytt tegelbruk hade uppförts mitt emot stadens gamla, 
av Anders Drake, vilket retat gallfeber på vissa. Vid Mölndalsån 
låg Johan Andris Olbers och Samuel Schutz kattunstryckeri, som 
tryckte fina bomullstyger. Borta vid fallen i Mölndal tillverkade 
Esbiörn Schiller papper. Men den största av alla manufakturerna 
var bröderna Jacob och Niclas Sahlgrens sockerbruk i Gamlestaden.

1750
Pojkarna tog som vanligt omvägen förbi Christinae kyrka för att 
se hur långt de kommit på bygget av Ostindiska kompaniets nya 
kontor. Vädret var det bästa tänkbara. Från havet fläktade en varm 
sommarvind. Morgonsolen värmde deras nackar.

När de kom fram till byggplatsen såg de en klunga herrar stå 
vid kajkanten. Några av dem kände de igen. Niclas Sahlgren peka
de med hela armen och visade Colin Campbell något med vidlyf
tiga gester. De andra visste pojkarna inte vilka de var. Men de såg 
rika och mäktiga ut.

I stället för att själva bli stående, vände de och gick tillbaka 
samma väg, sprang över Stora torget och jagade varandra utmed 
kanalen. Det var alltid lika kul att få slippa barnhemmet en stund 
och sitta med dinglande ben på sänkverket utanför Gustavus Pri
mus och fiska.
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Från stormakt till 
handelsnation

Sjöfartshandeln från Göteborg på 
Sydeuropa och Medelhavet växte, 
men handeln med Kina som startade 
år 1731 skulle visa sig vara det mest 
lukrativa företaget. Först vid nästa 
sekelskifte, runt år 1800, tog handeln 
med Nordamerika fart. (Ostindie- 
fararen Wasa. Göteborgs Sjöfarts- 
museum.)



Det politiska läget inför det 

sjuttonde århundradet

Vid mitten av 1600-talet nåddes 
kulmen i det svenska rikets expan
sion. Efter nära hundra års kamp 
hade Sverige tryggat sin ställning 
som stormakt i Norden, genom 
erövringen av de dansk-norska 
gränslandskapen. Men Karl X Gus
tavs aggressiva politik eftersträ
vade också att behärska alla flod
mynningar i Östersjön och där
med handeln med exportvarorna 
från länderna runt Östersjön. Dess
utom skulle hela Danmark eröv
ras, något som oroade andra län
der som bedrev handel i Öster
sjön. Frankrike, Nederländerna 
och England manade därför Sve
rige och Danmark att påbörja freds
förhandlingar - vilket var bak
grunden till Göteborgsriksdagen 
år 1660.

Riksdagen i Göteborg 

Erövringsplanerna skrinlädes de
finitivt år 1660 då Karl X Gustav 
dog i sviterna av en förkylning i 
samband med riksdagen i Göte

borg. Stadsportarna stängdes un
der sex dagar för att hindra att ny
heten spreds. Dödsbudet skulle 
föras med kurir till Stockholm in
nan det blev känt att kungen var 
död. I det Torstenssonska palat
set hade kungen upprättat sitt tes
tamente och Karl XI, fyra år, utro
pades officiellt som tronan/inge 
vid riksdagen i Kronhuset.

Alla Kronhusets väggar var in
vändigt klädda i svart tyg inför lik
vakan. Begravningsregalier hade 
tillverkats i förgyllt silver av en Gö- 
teborgssmed. Ett par hundra riks- 
dagsdelegater, som vistades i sta
den sedan drygt två månader, 
övervarade ceremonin. En stor be
gravningsprocession startade så 
mot kungliga huvudstaden.

Efter kungens död slöts fred 
med landets alla fiender. Men för 
att vidmakthålla den ställning och 
de besittningar som erövrats kräv
des ansenliga resurser och åtskil
liga förhandlingar under resten av 
århundradet. Efter Karl Xll:s död 
förlorade Sverige väsentliga delar 
av sina besittningar. Tiden som

europeisk, politisk stormakt var till 
ända i och med freden med Ryss
land år 1721.

Från manufakturverk till 

industri

Sveriges kontakter med de övriga 
stora handelsnationerna i Västeu
ropa ökade efter Hollands tillba
kagång som stormakt till förmån 
för dess största handelskonkur
renter Frankrike och England.

England var det land i Europa 
som tidigast fick en avgörande 
industriell utveckling. England er
bjöd en säker marknad för försälj
ning av svenskt järn och trä. En 
väsentlig del av dessa produkter

Begravningsprocessionens intåg i 
Stockholm, åtföljande Karl X Gustavs 
kvarlevor, dokumenterades mycket 
minutiöst med alla prominenta del
tagares namn angivna i marginalen 
under deras bild. Arkeolog Göte Nils
son Schönborg studerar det över tre 
meter långa kopparsticket av Samuel 
Puffendorf: "Karl den X bragder".
Till vänster ett utdrag ur verket 
(Göteborgs Universitetsbibliotek.
Foto: Carina Bramstång, RAÄ.) y
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A Detaljen ur kartan från 1815 visar 
hamnen vid Masthugget. Järnvågs- 
piren är tydligt utmärkt med dess 
byggnader markerade som mörka 
fält. Hör fanns bland annat våghus, 
kontor och lagerhus. (Cöteborgs Stads
museum. Foto: Uno Lindström.)

skeppades ut från Göteborg. Han
delsmän i Göteborg etablerade på 
sent 1600-tal stadiga förbindelser 
med bruksnäringen i Värmland 
och Dalsland. Järn och trä var un
der hela 1700-talet basen i Göte
borgs export.

Under 1600-talet och tidigt 1700- 
tal dominerade hantverk och ma
nufakturverk, medan 1700-talets 
senare del präglades av mer stor- 
skalig industri. Inhemsk manufak
turproduktion uppmuntrades ge
nom privilegier, tullskydd och 
finansiellt understöd. Manufak
turernas tre största produktions
områden var textiltillverkning, to- 
baksbearbetning och sockerraffi
nering.

Sjöfarten
Från 1700-talets mitt expanderade 
det bohuslänska sillfisket. I dess 
kölvatten utvecklade Göteborgs- 
handlarna en omfattande bered- 
ningsindustri med sillsaIterier och 
trankokerier.

Handeln med de stora han
delsstäderna Hamburg, Amster

dam och London kom att betyda 
mycket för göteborgsekonomins 
expansion. Utrikeshandeln regle
rades av tullarna som gav inkom
ster åt staten. Utländska fartyg 
belastades med 50 procent högre 
tull än de svenska. Vid mitten av 
1700-talet kom därför svenskägda 
fartyg med svenska kaptener att 
dominera trafiken från svenska 
och baltiska hamnar på sjöfart till 
Amsterdam.

Pirater har funnits så länge 
det funnits kommersiell sjöfart. De 
attackerade fartyg utan urskiljning

Vid våra arkeologiska undersökningar 
dokumenterades järnvågspiren som 
var utskeppningsplats för det svenska 
stångjärnet Fotografiet visar pirens 
fasad med järnkrampa som förtöj- 
ningsring och arkeolog Anna Aulin. 
(Foto: Tina Fors, RAÄ.) y
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för egen vinning. Ka pa re däremot 
hade i uppdrag av sin regering att 
angripa och plundra fartyg, örlogs- 
såväl som handelsfartyg från fien
denationer. Som bevis för att de 
agerade på uppdrag var kaparna 
försedda med en skriftlig fullmakt, 
ett kaparbrev (fribrev). Kapningen 
skulle ske efter givna bestämmel
ser, den fångna besättningen skul
le behandlas enligt vissa regler 
och det erövrade bytet fördelas 
enligt instruktioner från kronan. 
Ofta skulle kronan ha sin del av 
bytet. Den svenska amiralitets- 
rätten i Göteborg fastslog värdet 
och angav hur bytet skulle förde
las.

Brittiska och skotska 

handelsfamiljer
Om 1600-talet var de holländska 
och tyska köpmännens århundra
de i Göteborg, så tog brittiska och 
skotska handelsmän stadens luk
rativa marknad i besittning på 
1700-talet. De bildade egen kyrko- 
församling med kollektkassa som 
socialt skyddsnät för församlings
medlemmarna. Redan etablerade

handelsmän gav landsmän hus
rum och anställning. Flera famil
jer etablerade sig och några av de 
mer namnkunniga var Carnegie, 
Chalmers, Dickson och Hall.

Staden växer
Göteborg var nu en liten och trång 
stad innanför vallarna. I de delar 
av staden där de fattigaste bodde 
var tomterna mycket små och 
bebyggelsen tät. Trähusen var 
byggda i en eller två våningar med 
smala fasader åt gatan.

De tomter som låg närmast 
hamnen och kanalerna värdera
des högst. De stora köpmännen 
bodde vid Östra hamnen som 
hade förbindelse med Göta älv. 
Tomterna runt stora hamnen var 
bebyggda med stora trä- eller sten
hus i två våningar, med valvmu- 
rade källare och takkupoler ovan
för vindsutrymmen.

Stadens utgifter ökade mar
kant under 1700-talet. Underhåll 
av fastigheter, skötsel av gator och 
brandväsen samt ämbetemännens 
löner slukade alla inkomster. Sta
dens ekonomi blev ansträngd. Un-

Bebyggelse utmed kanal i Ams
terdam mot slutet av 1600-talet.
/ Göteborg fanns vid denna tid, för
utom staden innanför vallarna, också 
en förstadsbebyggelse i Masthugget 
och Haga. I Majorna tåg skeppsvan/, 
sillsalterier, repslagener och mast
hamn. (Gerrit Adriaensz Berckheyde 
1672. Rijksmuseum, Amsterdam.)

der 1700-talets slut blev bebyggel
sen mer varierad, eftersom flera 
stora bränder hade lett till att sta
den fick nya byggnader.

Göteborgarna blir fler

Sveriges befolkning ökade drama
tiskt i antal till drygt det dubbla 
under 1700-talet och snabbast var 
befolkningstillväxten i västra Sve
rige. Samtidigt växte antalet göte
borgare, liksom stadens andel av 
landets utrikeshandel. Omkring 
sekelskiftet 1800 bodde upp emot 
13 000 människor i staden. När
mare tre fjärdedelar av dessa lev
de under osäkra ekonomiska vill
kor och en del under riktigt usla 
förhållanden.

Något som präglade staden 
var den höga andelen inflyttade 
unga kvinnor och män. Det var 
unga människor från landsbygden 
som sökte lycka och levebröd. 
Frukterna av detta visade sig i det 
höga antalet utomäktenskapliga 
barn. De unga inflyttade kom ur
sprungligen från landsbygden i de 
västsvenska landskapen och de 
kom att tjäna sitt uppehälle fram
för allt som pigor och drängar el
ler lärpojkar och gesäller. Ett fåtal 
blev soldater, betjänter eller 
ammor. Det var bara enstaka lyck
ligt lottade män som fick följa 
med på en ostindiefarare.
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driver människor till vansinne 
Teaterkungen besöker ofta 
staden, ibland för att låna 
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175 O-TALET
Alla drogs in i dansen. De europeiska furstarnas eviga rocka
der om vem som skulle styra över vem, om vem som var i allians 
med vem. I revirmarkeringarnas och kabinettpolitikens tidevarv 
upplöstes världen.

Preussen var på frammarsch och krävde plats. Österrike gick 
därför i allians med ärkefienderna Frankrike och Ryssland. För att 
sätta den tyska uppstickaren på plats tågade Habsburg, Bourbon 
och Romanov ut i samlad tropp. Huset Hannover i England gav 
Fredrik den store sitt stöd.

I marginalen befann sig Sverige plötsligt i samma båt som Ryss
land, i ett krig mot Preussen som slutade i ett föga ärorikt status 
quo 1762.

I främmande länder, längs kuster och hav, gjorde England och 
Frankrike upp om herraväldet. I Nordamerika och Indien käm
pade fransmännen förgäves mot de segrande britterna. I koloni 
efter koloni hissades Union Jack. Industrialismens successiva ge
nombrott skapade nya förutsättningar och krävde nya marknader. 
I slaget vid Plassey 1757, i Bengalen, lade Engelska ostindiska kom
paniet grunden till ett världsomfattande imperium.

Världen var i krig.

1753

Tiden var förryckt, så förryckt att sjömän och fiskare sågs sitta vid 
samma bord på krogar runt om i Majorna. Var inte det ett säkert 
tecken på att allt inte stod rätt till?

Det rådde panikstämning på kvällen den 17 februari.
De samlades i klungor på Billingen för att möta domedagen. 

Med flackande blickar sökte människorna efter tecken på himlens 
stjärnbeströdda valv. Helvetets portar skulle öppnas. Hin håle vän
tades eldsprutande stiga ned och ta över världen. Solen skulle ald-
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rig igen stiga upp över bergen bortom Gamlestaden. Guds rike var 
förrått av rikets herrar som ingått allians med de mörka krafterna.

Rykten om världens undergång hade cirkulerat hela hösten. 
Först insåg inte alla hur nära den stundade. Tiderna var ju ändå så 
goda. Hur kunde Gud först skänka de arma denna rikedom av sill, 
för att i nästa stund låta världen gå under? Var havets sprattlade 
silver ett djävulens bländverk? Var det så att Herren i sin gudom
liga nåd velat sålla agnarna från vetet, att de som tagit emot kro
nans gåva att fritt bygga på öarna och bedriva fiske, var de förtap
pade? Vem kunde veta? Prästerskapet bara hummade sina ramsor 
utan att ge några svar.

Vad var det som fick kungen att godkänna detta djävulskap, 
att slita sönder den gudomliga ordningen och förkorta var mans liv 
med elva dagar? Vad skulle en ny kalenderordning vara bra för? 
Varför fick inget förbli vad det var?

I sin förtvivlan förberedde sig många på en snar död. De stod 
på berget och inväntade midnatt.

Plötsligt steg ett hjärtskärande skri av fasa mot rymden. Där 
syntes det tecken som gycklaren från Jönköping förutspått. Ett eld
klot kom farande över himlen. Alla kastade sig till marken och bad 
gråtande Herren om nåd, om att skona deras liv och frälsa dem 
från ondskans makter. De låg med ansiktena tryckta mot den släta 
kalla graniten och skakade i hela kroppen ...

När så solen slutligen färgade himlen röd i öst droppade de 
av en efter en, lättade och en aning besvikna. Den onde var inte 
mer närvarande än vanligt.

Det var den i mars och världen tycktes ändå bestå.

1756
Redan kvällen före hade vagnen lastats på gårdsplan. Tygerna låg 
väl stuvade i stora lårar under höet. Husbonden hade sagt att de 
inget hade att frukta. Allt de skulle göra var att köra vagnen in i 
staden och leverera till fru Birgitta Skar på Drottninggatan.

De båda unga drängarna, Erik och Lars, hjälptes åt att spänna 
för hästen. Husbonden stod vid farstukvisten och samtalade med
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en man de inte kände igen i brun långrock och peruk. ”Kör in 
genom Karlsporten, glöm inte det”, var det sista han ropade till 
dem, när vagnen gungande krängde långsamt över tunet.

Det var inte långa biten till staden från Frölunda. Vägen ledde 
förbi Grimmered, Maj orna och Masthuggets timmerupplag. Vid 
Stigbergsliden fick hästen vila medan drängarna gick in på värds
huset och drack varsin öl.

Efter liden flackade det ut och strax rullade de in mot Karls
porten under skuggan av Carolus Rex.

Husbonden hade haft rätt. Ingen av vakterna vid porten gjorde 
minsta ansträngning. De körde in i staden och fortsatte Ekebacken 
ner mot Gusta vi domkyrka.

Plötsligt kom två ilskna skällande hundar rusande ner från 
Stora Otterhällan och började nafsa hästen i bakhasorna. Stressad 
av attacken kastade den sig åt sidan. Det högra hjulparet gick ner 
i diket, vagnen krängde till och välte.

När pojkarna tittade upp såg de tulluppsyningsmannen Johan 
von Klebeck stå och rota bland tygerna i de sönderslagna lådorna. 
Han tittade strängt på dem och frågade om varorna var förtullade. 
Av någon anledning svarade Erik att de var på väg till slusskvarnen 
vid Drottningporten, att förtullningen skulle ske där. Men Lars, 
som inte fattat galoppen, kontrade med att de var på väg till fru 
Skar på Drottninggatan.

Tullinspektören beslagtog tygerna och tog pojkarna i förhör.
Vad som senare framkom fördes aldrig in i protokollet. Poj

karnas husbonde förnekade all inblandning. Fru Skar svor sig fri. 
Den okända mannen, som de unga drängarna sett på gårdsplan, 
förblev anonym. Men von Klebeck förstod att han var medlem i 
frimurarlogen Den Salomoniska Logen af Trenne Lås, som bildats 
i staden några år tidigare, där självaste landshövdingen, von Kaul- 
bars, var stormästare.

Efter några turer i rätten förklarades pojkarna fara med osan
ning och betecknades som vanartiga och hårdnackade.

Målet lades ner.
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Fred med Preussen och rikets ekonomi var körd i botten. Tiggeriet 
hade aldrig varit mer utbrett.

Den 18 augusti anlöpte ostindiefararen Rikets Ständer Göte
borg. Kapten Baltzar Grubb och i:e superkarg David Sandberg för
seglade lasten och gav sig in till Ostindiska kompaniets nya huvud
kontor vid Stora Hamnen, där spänt förväntansfulla delägare såg 
fram emot goda vinstmarginaler, nu när kriget var slut och haven 
säkra.

Återigen skulle staden fyllas med utländska uppköpare. En 
katalog över varorna trycktes. Hugade spekulanter från London, 
Amsterdam och Hamburg förväntades strömma till. Förhoppnings
vis skulle en och annan köpstark judisk handelsman hinna få ett av 
Kungl. Maj:t speciellt utfärdat inresetillstånd till auktionen. Under 
åtta dagar skulle intressenterna titta och klämma på varorna, innan 
köpslagningen kom i gång.

Staden levde upp. Kompaniet var en av landets största arbetsgi
vare, med bortåt tusen anställda när det begav sig. Direktörerna 
överöstes med ordnar och hederstitlar. De nyrika göteborgarna, 
där många var skottar och engelsmän, tyckte sig göra en insats för 
landets ekonomi. Frikostiga donationer till staden och dess sämre 
bemedlade invånare ingick i deras sociala verksamhet. De fattiga 
och sjuka blev helt beroende av rika människors goda vilja, nu när 
statens kassakista i det närmaste var tömd.

♦ ♦ ♦

I juli månad tilldelades hovpredikant Eric Lamberg biskopsstolen i 
Göteborg. Han var född och uppvuxen i staden. Som liten pojke 
var han med om att se den första ostindiefararen lämna hamnen. 
Mer än en gång hade han stått vid älven tillsammans med kamra
terna och drömt om att segla till Kina. Men det blev aldrig av. 
Föräldrarna ville något helt annat.

Nu flyttade han tillbaka, som biskop och stiftets högsta le
dare. Han var en lärd man som visste att ta för sig av livets goda.

De första åren bodde han i biskopsbostaden på andra sidan
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älven. Sannegårdens säteri var sannerligen inget dåligt ställe, men 
alltför isolerat beläget. Varje gång han skulle in till staden var han 
tvungen att bli rodd över vattnet. Han ansåg det opassande att ett 
kyrkans överhuvud skulle vara beroende av vädrets makter. För 
att kunna bosätta sig inom vallgraven, beslöt han att för egna medel 
köpa kapten Carl Hästesko af Målas fastighet, i hörnet av Västra 
Hamngatan och Kyrkogatan, ett stenkast från både domkyrkan 
och gymnasiet.

Biskopen fick Hästeskos hus till ett bra pris. För att förbättra 
sin ekonomi sålde han ganska omgående fastigheten till staten, för 
ett mycket högre belopp. I köpeavtalet garanterades han att under 
den resterande delen av livet få bo kvar gratis.

Biskop Lamberg tog sitt ämbete på största allvar. Under kom
mande år blev han alltmer skeptisk till samhällsutvecklingen. Han 
tyckte sig kunna skönja en osund lättja. Friheten fick vanligt en
kelt folk att tappa respekt för både världslig överhet och kyrkans 
män. Visst var det bra att boklig lärdom spreds. Men nymodighe
terna från Frankrike och England fick man allt se upp med. Enk
lare människor kunde inte själva avgöra vad som var irrläror. Att 
intresset för böcker ökat stod helt klart. Då stadsmäklaren Georg 
Ross anordnade ett boklotteri på gymnasiet, kom herrskap från 
när och fjärran för att delta; flest lotter hade visst handelsmannen 
John Hall köpt. Men då var det folk som förstod sig på, inte tras
hankar och fattiglappar, som tolkade evangeliet efter eget huvud.

Det som oroade biskopen allra mest var att herrnhutarna fått 
ett starkt fäste bland sjöfolket i Majorna. Det ryktades om att 
fattighusprästen Johan Willin var besmittad av denna irrlära. För
stod inte ens han, en kyrkans man, att om lekmän fritt började 
tolka evangeliet och Guds ord, vad fanns då kvar? Satan skulle 
förleda de stackars själarna och störta dem i fördärvet. Och efter 
vad biskopen hört bestod societetens möten av orgier, där kvinnor 
och män ställdes lika. Fanns det då ingen respekt för gudomlig 
ordning?

Det hade gått så långt att när domkapitlet 1767, givetvis på 
biskopens initiativ, fördömde irrlärorna i den herrnhutiska skrif-
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ten Lysande ljus i mörker, fanns det en tryckfrihetslag från föregå
ende år som omöjliggjorde ett bokbål.

1766
Staden var i feststämning när kronprinsparets vagn rullade in genom 
Kungsporten, dragen av fyra vita springare. De trolovade, prins 
Gustav och prinsessan Sofia Magdalena av Danmark, var på snabb
visit i staden. Gatorna kantades av jublande folk. Flaggor smattrade 
i västanvinden. Kungligheterna vinkade glatt genom vagnsfönstren.

Det var den tredje oktrojens födelseår för Svenska ostindiska 
kompaniet.

lyyi
Pluggen gick plötsligt ur Olof Sahlberg på långfredag. Han tap
pade visst fattningen efter att ha blivit orättvist behandlad av sina 
överordnande vid Kungliga artilleribataljonen. Mörk till sinnes och 
kokande av ilska bestämde han sig för att dräpa en människa, vem 
som helst, var som helst, ilskan måste få sitt utlopp.

Han gick fram till den första han mötte på gatan, en soldat. 
Leende och vänlig inledde han ett samtal, för att i nästa sekund 
stöta en kniv i mannens hjärta så att han föll död ner. Därefter styr
de han stegen mot artillerihögvakten och anmälde sig själv, varpå 
han sattes i arrest.

Krigsrätten i armén dömde Olof Sahlberg att under två dagar 
stå fjättrad vid skampålen, samt slita tjugo par spö vardera dagen, 
med en skylt ovanför huvudet som beskrev hans hemska brott. På 
den tredje dagen fördes han baklänges med förbundna ögon på en 
kärra till galgbacken, där han halshöggs och lades på fem stegel.

Olofs vidriga dåd kom som en överraskning för hans kamrater. 
Visserligen hade han aldrig gjort sig känd som en muntergök, men 
att han med berått mod ändat en annan människas liv, kunde ändå 
ingen riktigt förstå. Befälen ville inte säga vad som hänt den ödes
digra långfredagen.

Olof kom, som de flesta andra soldater i Göteborg, från Väster
götland, närmare bestämt Laske härad, där hans far varit indelt sol-
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Plötsligt steg ett hjärtskärande skri 
av fasa mot rymden. Där syntes det 
tecken som gycklaren från Jönköping 
förutspått. Ett eldklot kom farande 
över himlen.





dat. Som artonåring hade han försökt mönstra på en ostindiefarare, 
men blev inte antagen, vilket grämde honom resten av livet.

Någon familj skaffade han sig aldrig; det ville sig inte riktigt 
med kvinnor.

När han tog värvning som artillerist vid Spensiska bataljonen 
i Göteborg, trodde han ändå att livet skulle ta en vändning till det 
bättre. Men han hade fel. Han framlevde sina dagar på Göteborgs 
stadsmur, och slet hund för stadens borgare.

Under en kortare tid var han förlagd till Orrekulla skans en 
bit uppåt älven. Det var där han hade börjat supa.

Som så många andra soldater fick han aldrig pengarna att 
räcka. Ersättningen till inkvartering var ynklig och rann dessutom 
mellan fingrarna. Periodvis sov Olof i lador och uthus, varje mor
gon hunsad och bortmotad av ilskna fruntimmer och arga hundar. 
Hos bryggare Lars Andersson blev han hänvisad en halmlös bädd 
där regnet droppade in rakt över sängen.

Till råga på allt blev han permitterad då och då. Lönen hölls 
inne av kompanichefen. Eftersom han från barnsben var både duktig 
och rask, inom mångahanda sysslor, kunde han ganska lätt få sä
songsanställning på någon av stadens manufakturer. Men rätt som 
det var kallades han in i tjänsten igen, kastades hit och dit, och allt 
började om från början.

Dagen innan det hemska dådet hade han, Heide och Tapfer, 
suttit på en krog i Haga och slagit sig i slang med änkan till en 
gammal vän som försvann i kriget mot Preussen.

Hon ondgjorde sig över livet. Barnen som varit utflugna se
dan många år hade glömt bort sin gamla mor. Hon visste inte vad 
hon skulle ta sig till. Kanske Olof ville gifta sig med henne? skrock
ade hon. Vad hade han att förlora? Nog skulle de två vara ett pas
sande par!

Olof hade blivit svart i synen och skrikit att ”hellre döden än 
att dela säng med dig, din satans gamla fitta”, varpå han rest sig 
och givit henne ett rungande slag över käften.

Därefter hade han lämnat sällskapet utan ett ord.
Nästa gång Heide mötte Olof var han fjättrad vid skampålen.

118 Pålad stad. Berättelser om Göteborg från början till nu



Utan att känna igen sin forna vän hade han sagt med slutna ögon: 
”Rädda mig, snälla, från helvetets gap.”

1772
Kronprins Gustav frotterade sig i Paris med Europas ledande intel
lektuella och förhandlade med den franska regeringen om lån och 
subsidier då budet om faderns död nådde hans öra. Han gjorde en 
teatralisk gest och lät alla förstå att han tvingades lämna sitt äls
kade Paris för ett gudomligt ämbete.

Utan tvekan var kronprinsen populär bland sina undersåtar. 
Det rådde en allmän uppfattning om att han skulle bli en av de 
stora konungarna. Förväntningarna var enorma, och Gustav strå
lade av lycka och tillförsikt. Något betänksam blev han dock när 
han fick höra att många trodde honom om att kunna råda bot på 
missväxten som härjat landet några år. Visserligen var han kung. 
Men det fanns ju gränser som naturen satt upp.

Den 29 maj kröntes Gustav av ärkebiskopen i Storkyrkan till 
svears, götars och venders konung. Det kliade i fingrarna. Nog hade 
han helst själv satt kronan på huvudet.

I Göteborg paraderade militären till kungens ära. Frimurar
logens medlemmar tågade ut i samlad tropp genom Drottningpor
ten, österut för att markera att de gick kungen till mötes. På Bagare
gårdens värdshus dracks det bål, innan stegen styrdes mot staden 
och fortsatt festande.

Det var en ny kung och en ny tid. De sköna konsterna kom på 
modet. Franska talades vid hovet. Runt om i Göteborg sattes pjä
ser upp, som alla inleddes med en lovsång till Gustav III. Borger
skapet tävlade om att publicera hyllningsdikter och pekoral i sta
dens tidningar.

♦ ♦ ♦

Frihetstidens Möss- och Hattpartier var försvagade. Adeln ville ha 
ökat inflytande, likaså bönderna och borgarna. Riksdagen var splitt
rad och kraftlös. I sin kammare på Stockholms slott satt kungen 
och finslipade på kupplanen. Om allt gick som det var tänkt skulle 
överste Sprengtporten på Sveaborgs fästning segla över Östersjön
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med sina trupper och tvinga riksdagen att överlämna makten åt 
kungen. I Kristianstad skulle överjägmästare Toll förmå fästning
ens soldater att resa sig till kungens stöd.

Den 19 augusti sattes planen i verket.
Inget gick som det skulle. Ryktet om en förestående kupp var 

redan i luften och dessutom låg Sprengtporten inblåst i Finska viken. 
Helt sonika tog kungen saken i egna händer. På morgonen sam
mankallade han livvaktens officerare på Stockholms slott och bad 
dem svära honom trohet, vilket de gjorde utan minsta knussel. 
Riksrådet låstes in. Och kungligt envälde infördes.

♦ ♦ ♦

I Göteborg upplevde landshövding Anders Du Rietz bråda dagar. 
Ryktena om en förestående kupp hade han hört, men inte när den 
skulle ske eller vilka som stödde den. Postgången var inte den bästa. 
Motstridiga uppgifter strömmade in. Förvirringen var total. Han 
hade samlat stadens styrande män i rådhuset för att informera dem 
om läget när det från Stora torget hördes hurrarop. Nedanför fönst
ret såg de att flera av männen där nere bar vit arm bindel - tecknet 
för att de stödde kungen. En ny kurir hade anlänt från huvudstaden 
med nyheten att kungen tagit makten.

Mötesdeltagarna skingrades och rusade hem för att leta fram 
vita armbindlar.

Slut på första akten!
♦ ♦ ♦

Den 8 december stod staden än en gång i festskrud. Gustav III var 
ute på sin eriksgata.

Kanonerna på Skansen Lejonet sköt salut och göteborgarna 
visste att kungen snart skulle göra entré genom Drottningporten.

För att inte störa bilden hade man dagarna före samlat ihop 
alla tiggare och trashankar inom vallgraven och kört ut dem med 
huvudet före ur staden.

Det jublades och skreks! Kalaset blev så kostsamt att kraftiga 
nedskärningar av stadens knapphänta stöd till sjuka och fattiga 
blev nödvändiga.
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1776

Amerikanerna bjöd engelsmännen på te i Boston och utropade sig 
till självständig republik.

I Göteborg bildade hökarna en egen societet, gruppen av han
delsmän som handlade med viktualier och livsmedel i mindre par
tier. De fick nöja sig med småskaliga affärer på lokal nivå. De släpp
tes aldrig in i gemenskapen med de ”riktiga” borgarna: handlare 
och hantverkare.

Handelsmännen var dock ingen homogen grupp. Grosshand
lare sysslade med både export och import och kunde skapa sig 
enorma förmögenheter. De var inte nödvändigtvis hänvisade till en 
verksamhet. Inte sällan investerade de vinsterna från handelsverk- 
samheten i andra projekt som järnbruk, skeppsfart, fastigheter och 
jordbruk.

Manufakturisterna intog en särställning. I strikt mening till
hörde de inte borgerskapet, eftersom de producerade varor med 
stöd och särskilda privilegier från staten. Det var dock inget som 
hindrade att en grossist, vid sidan av sin handelsverksamhet, ägde 
en eller flera manufakturer. Niclas Sahlgren, som var djupt enga
gerad i Ostindiska kompaniet, var också tillsammans med sin bror 
ägare till stadens och ett av rikets största sockerbruk.

Minuthandlarna stod hökarna närmast. Även de var småföre
tagare, med en eller annan anställd bodbetjänt. De fick endast syssla 
med inrikeshandel, men var en del av handelssocieteten och var full
värdiga borgare.

Hantverkarna utgjorde en brokig skara, med olika förutsätt
ningar och social status. De två största grupperna var skräddare 
och skomakare, tätt följda av smeder. Det säger sig självt att en 
skräddare som teoretiskt sett kunde bli kunglig hovleverantör, stod 
högre i den sociala rangordningen än en tunnbindare. Likväl in
gick samtliga i den lilla skara handlare och hantverkare på cirka 
fyra procent av stadsbefolkningen, som åtnjöt förmånen att vara 
fullvärdiga burskapsägande borgare.
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1787
Utan tvekan tyckte Elias Martin att det skulle bli skönt att resa till 
England igen. Stockholm i all ära, men någon världsstad var det 
inte. I London kändes luften lättare att andas.

Med en behaglig lätt känsla inombords strosade den nyligen 
utsedda professorn vid Konstakademien utmed Stora Hamnen i 
Göteborg. Hamnbassängen kryllade av hemförarbåtar som staka
des in med ostindiefararen Cron Prins Gustafs last till kompaniets 
magasin. Han ställde sig i skuggan av en lind vid kajkanten och 
betraktade spektaklet. Utifrån Stora Bommen kom båt efter båt 
glidande in under Kämpebron, dock ingen så hög att klaffarna 
behövde öppnas, blev sedan liggande i det stilla vattnet och vän
tade på sin tur att få lossa vid kranen på andra sidan hamnen. 
Knarrande vinschades balar och lådor upp på kajen, baxades upp 
på vagnar och drogs in.

♦ ♦ ♦

Gårdagskvällen satt kvar i kroppen. Hos grosshandlare Holter- 
man hade det bjudits rikligt på både mat och vin. Diskussionens 
vågor hade gått höga, och tonen stundtals varit riktigt hätsk.

Som vanligt debatterades den allt sämre lönsamheten på ori
enthandeln. Vinsterna krympte för varje år. Freden i Versailles tidi
gare under året hade kullkastat göteborgarnas förhoppningar om 
ett fortsatt krig mellan stormakterna. Det var bra för affärerna så 
länge Frankrike, England och Holland var mer upptagna med att 
kriga än att handla. Men nu skulle säkert en ändring komma till 
stånd. Risken var att Sverige hamnade i bakvattnet.

En god stämning rådde kring bordet så länge affärslivet disku
terades. Men så var det någon på ena kortändan som inte kunde 
låta bli att nämna biskop Wingårds namn, och med ens steg tem
peraturen i rummet till kokpunkten. Elias, som träffat biskopen 
åtskilliga gånger, visste att han var en mycket speciell och excent
risk man - både fåfäng och lärd, omtyckt och hatad.

Att mannen var närig förstod alla när han hade tillträtt sitt 
höga ämbete. Förutom biskopsstolen fick han fyra pastorat i sta
dens närhet som löneförmån. Det kostade på att leva som han
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gjorde. Biskopsresidenset var fullkomligt draperat i siden. Den höga 
prelaten älskade lyx.

Tills helt nyligen var det ingen som öppet vågat ifrågasätta 
biskopens hovliknande liv. Han stod Gustav III nära. Men när han 
för två år sedan fått domprosttjänsten, på kungens inrådan, vand
rade en protestlista runt som skrevs på av flera hundra borgare.

Men vad hade det hjälpt. Kritiken rann av Wingård som vat
ten på en gås. Året därpå blev han en av de första som invaldes i 
den nya Svenska Akademien.

Annat var det med Niclas Sahlgren. Det var en rättskaffens 
man med ett sant kristet sinnelag. När han dog 1776, som Sveriges 
rikaste man, lät han testamentera en ansenlig summa för bygget av 
ett sjukhus, vilket invigdes åtta år senare på Sillgatan.

Lojal mot kronan hade Niclas varit, men aldrig någon stre
ber. Vid flertalet tillfällen hade han erbjudits adelskap, men avböjt. 
Sådant imponerade på män som själva drömde om att få sätta ett 
af eller von före sitt namn.

Kungen var fortfarande populär. Alla vid bordet kunde in
tyga detta. Han hade bland annat givit bifall åt Göteborgs borgare 
när dessa ledsnat på stadens magistrats eviga förhalande beträf
fande en dragning av en vattenledning från Kallebäcks källa in till 
Kungsporten.

Åsikterna gick dock isär om det varit rätt av majestätet att 
införa religionsfrihet i landet. Nu fick judar bosätta sig i staden. 
Givetvis vägrades de medlemskap i skrån och handelsgillen, någon 
ordning fick det väl ändå vara? Borgarna ansåg att kristusmördar- 
na allt fick hanka sig fram så gott de kunde som fria handlare.

Inte så sällan besökte kungen själv Göteborg, för att låna peng
ar av de rika finansmännen Clas Alströmer och John Hall. Flera av 
middagsgästerna hade träffat honom mer än en gång. Då kunde 
det hända att Gustav passade på att förlusta sig på nöjesstället 
Vauxhall utanför Karlsporten, en bit upp mot Stigberget.

♦ ♦ ♦

Elias Martin strosade vidare mot Lilla torget. Han kunde inte se 
några tydliga spår av ett ökat franskt inflytande i staden. Han vis-
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ste att fransmännen fått tillstånd att tullfritt lagra varor i Göte
borgs hamn. Kungens franskvänliga sinnelag hade resulterat i att 
kronan fått överta en ynka liten ö i Västindien - Saint-Barthélemy. 
Men det var inte många göteborgare som räknade med att detta 
skulle kunna bli någon vinstgivande affär.

Före kvällen skulle han träffa några medlemmar ur Kungliga 
Vetenskaps- och Vitterhets Samhälle i Göteborg. Det förpliktigade 
att vara professor. Helst av allt skulle han ha gått tillbaka till Holter- 
man och satt sig vid fönstret och tecknat av folklivet vid Stora Ham
nen. Kanske skulle han hinna med det dagen därpå.

Det var fortfarande några dagar kvar före avresan till Lon
don. Till dess fick han roa sig så gott det gick i ”Lilla London”. 
Om han förstått kapten Peter Peterson rätt kvällen före, skulle han 
ta honom till teatern på Sillgatan, där de visade Shakespeares Ham
let. Det var visst första gången pjäsen sattes upp i Sverige. Men för 
Elias var det ett kärt återseende. Tolv år i London hade satt sina 
spår.
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Svenska ostindiska 

kompaniet

1700-talet var merkantilismens år
hundrade. För Göteborgs del inne
bar detta bland annat att ett av 
Sveriges märkligaste handelsföre
tag etablerades i staden. Före 
1731 hade långväga varor, som 
kinesiskt porslin, importerats ge
nom Flolländska ostindiska kom
paniet, som grundats redan år 
1602. Men år 1731 utfärdades ett 
privilegiebrev av Kungl. Maj:t som 
gav kommissarie Henrik König och 
hans kompani en oktroj (ett tids
begränsat tillstånd) på En Fart och 
Handel på Ost-lndien.

Det Svenska Ost Indiska Com- 
pagniet, SOIC, bestod egentligen 
av fem oktrojer och existerade 
fram till år 1813. Under sin verk
samhet utrustades en mängd far
tyg för kinafart. Import- och ex

porthamn var alltid Göteborg. 
Själva handelns grundidé gick ut 
på att Sverige exporterade järn, trä 
och tjära till Spanien för vidare dist
ribution ut i Europa. I den spans
ka hamnstaden Cadiz byttes va
rorna mot silvertackor eller mynt 
i form av så kallade piastrar, även 
benämnda reales de a otcho. Det
ta silver hade spanjorerna hämtat 
i sina, på ädelmetall rika, kolonier 
i Sydamerika. Kompaniets fartyg 
fortsatte sedan sin destinerade 
resa till Kanton med lasten utbytt 
mot silver, det enda de kinesiska 
handelsmännen godtog som be
talning.

Handelsvarorna 

När fartygen kom hem efter sina 
asienresor, som i regel varade i ett 
och ett halvt år, var detta natur
ligtvis en uppmärksammad hän

delse i staden. De stora djupgå
ende fartygen ankrade upp vid 
Klippan, där en del av kompaniets 
byggnader fortfarande finns kvar. 
Vid Klippan lastades handelsva
rorna om och skeppades med så 
kallade hemförarbåtar in till Stora 
Hamnkanalen vid Norra Hamnga
tan där kompaniets kontorshus 
och faktori låg - det så kallade 
Ostindiska huset, som i dag hyser 
Göteborgs stadsmuseum. Lasten 
bestod av bland annat te, siden, 
kryddor, rotting och porslin. Varje 
hemkommen last auktionerades

Väl i Kanton gjorde bolagets 
supercarg (lastansvarige) upp han
deln med de kinesiska handelsmän
nen. Utanför Kanton hade Sverige, 
liksom övriga länder som deltog 
i Kinahandeln vid denna tid, ett 
handelslaktori. (Göteborgs själarts
museum.) j
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Ostindienfararen Gustaf Ilt vid Klip- ► 
pan dr 1807. (Göteborgs søfartsmu
seum.)

ut i Ostindiska huset. Varor till för
säljning annonserades även ut i 
dagspressen. Lasten förtecknades 
noggrant och såldes bland annat 
till utländska uppköpare som sva
rade för en reexport av varorna till 
olika länder i Europa. Göteborg 
bedrev samtidigt handel med de 
närliggande länderna Holland, 
England och Östersjöländerna. I 
retur importerades bland annat 
textil, mineral, keramik och tegel.

Vad vi finner vid de 

arkeologiska 

undersökningarna 

Det för oss i dag kända och upp
skattade kinesiska porslinet ut
gjorde visserligen en betydande 
del av lasten, men de varor man 
gjorde störst förtjänst på var teet, 
kryddorna och sidenet. Vid arkeo
logiska undersökningar återfinns 
ofta kinesiska porslinsskärvor - 
rester efter de föremål som en 
gång ingått i 1700-talets Göte- 
borgshushåll. Skärvorna represen
terar den vanligaste porslinstypen, 
det vill säga porslin med blåvit 
dekor, kinesisk tillverkad imari 
samt brun cappucinerdekor eller 
den uppskattade famille rose-de
koren. Mer förgängligt material 
som siden, te och kryddor åter
finns emellertid sällan vid arkeo
logiska undersökningar.

De porslinsskärvor vi grävt 
fram inför Götatunneln är sopor 
från stadens hushåll som hamnat 
på älvbottnen utanför stadsmura

rna. Flera av skärvorna har samma 
motiv som vi känner igen från 
skeppet Götheborg som förliste år 
1745 i Göteborgs hamninlopp.

Upptäcktsresande och 

vetenskapliga observationer 

Under kinaresorna utfördes veten
skapliga observationer och dåti
dens skeppsjournaler har uppgif
ter om exempelvis navigation. 
Från kinaresorna finns kända rese
berättelser som skildrade strapat
serna och livet ombord, bland an
nat Jacob Wallenbergs Min son på 
galejan och Carl Gustav Ekebergs 
ostindiska resa, åren 1770 och 
1771.

Importens betydelse 

Det svenska handelskom
paniet och dess import 
hade stor betydelse för 
Sverige. Främst för de 
vinster som kompaniet 
gjorde, men också för

den roll de hemförda varorna spe
lade i det svenska samhället. Va
ror som tidigare endast kommit 
ett fåtal till del, via det holländska 
ostindiska kompaniet, blev nu mer 
lätt åtkomliga. I inredningskons- 
ten blev den kinesiserande stilen 
på modet. Väggfält, tapeter och 
möbler smyckades med asiatiska 
motiv, även i europeisk tappning, 
och till hushållen skaffades por
slinsserviser, sidentyg till kläder 
och kryddor till mathushållning.

Till och från Kanton proviante
rede fartygen i Batavia i Indonesi
en där arrak producerades. Denna

Pä fatet illustreras porslin- 
tillverkningens alla faser. 
(Rijksmuseum i Amsterdam.
Foto: Carina Bramstång, RAA.) ►
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A En kopia av ostindiefararen Göthe- 
borg, skeppet som sjönk 1745 i Göte
borgs hamninlopp, har under 1900- 
taiets sista decennium byggts på 
varvet Terra Nova i Eriksberg. Skep
pet sjösattes framgångsrikt 6 juni 
2003. (Foto: Carina Bramstång, RAÅ)

ingrediens blandades med te, 
socker och citron till den populä
ra drycken punsch. Drycken ser
verades i stora punschbålar av ki
nesiskt porslin. Te-ceremonierna 
blev också populära inslag i borg
erskapets sällskapsliv. Utomhus

avspeglades kinavurmen i träd
gårdskonsten och i anläggandet av 
lusthus - det mest kända exemp
let är Kina slott vid Drottningholm.

Samtida kritik

I samtiden framfördes klander 
mot kinahandeln. En del politiker 
kritiserade det som kallades yp
pighetens nytta eller fördärv. Kri
tiken gick ofta ut på att man bytte 
svenska handelsprodukter och 
klingande valuta mot bräckligt 
porslin och onödiga lyxartiklar,

som siden och annat, i stället för 
de värdebeständiga produkterna 
som exporterades.

Handelsfamiljerna

Flera av stadens kända handels
familjer var engagerade i såväl 
fjärrhandeln som den lokala han
deln - familjerna Sahlgren, Chal
mers och Carnegie för att nämna 
några. Genom stora donationer 
från flera av dessa familjer har gö
teborgarna än i dag behållning av 
Ostindienhandelns kapital.
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i8oo
Det gamla Europa knakade i fogarna. Som en stormvind 
svepte franska borgare bort Panden régime. Kungen, kyrkan och 
adeln fick ge plats åt nya strömningar. Vapensköldar och ärvda 
privilegier gav inte längre fribiljetter till samhällets topp. Kungen 
av Guds nåde fick finna sig i att bli människa. Medborgarna krävde 
frihet, jämlikhet och broderskap. Förnuftet skulle styra, männis
kans inneboende kraft släppas fri.

♦ ♦ ♦

Med förfäran betraktade Gustav III utvecklingen i Frankrike. Allt 
han kämpat för, alla högre värden, den franska kulturen, den Gu
domliga ordningen, sveptes bort. Resolut stärkte han sitt envälde 
vid riksdagen, under det franska revolutionsåret 1789. Smittan 
skulle hållas borta så mycket det gick.

I Göteborg mindes man fortfarande kungens tal på Stora tor
get under orosåret 1788, då danskarna och norrmännen hade tving
ats vika sig vid förhandlingsbordet, och staden slapp hamna under 
belägring.

Tacksamt och underdånigt gladde sig göteborgarna även åt 
segern över den ryska flottan vid Svensksund två år senare. Teater
kungens evigt nya uppsättningar bländade troskyldigt till blind
het. Vardagen var tung.

Ostindiska kompaniet seglade mot sin undergång. Vinsten var, 
om någon alls, marginell. I magasinen låg skeppslasterna osålda. 
Inga utländska affärsmän sökte sig längre till auktionerna i Göte
borg. Förtvivlat försökte kompaniets direktörer få avsättning för 
varorna på kontinenten. Nådestöten kom när britterna och hollän
darna effektivt stoppade svartinförseln av svenskt te, genom att 
sänka tullarna. Smugglingen avstannade tvärt. Kompaniet förlorade 
över en natt fem sjättedelar av sin avsättning. Till råga på allt dök 
amerikanska skepp upp, som dumpade tepriset till hälften. Dess
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utom minskade järnexporten till England drastiskt när ny teknik 
möjliggjorde framställning av högkvalitativt järn på hemmaplan.

♦ ♦ ♦

Så ljöd skottet på Operan i Stockholm 179z och göteborgarnas 
älsklingskung stöp i backen. I Frankrike gick giljotinen på hög
varv. Kraftlösa kunde göteborgarna bara titta på när ett engelskt 
örlogsfartyg satte eld på ett franskt skepp inne i stadens hamn 1797. 
En av få ljuspunkter var att vattenreservoaren vid Kungsporten 
stod färdig samma år.

Många var de som 1798 drömde om att följa med i Napole
ons fälttåg mot Egypten, när missväxt rådde och sillen försvann 
från kusten.

1807
Napoleon utropades till kejsare 1804 och Göteborg drabbades av 
en förödande brand, för andra gången inom loppet av två år.

♦ ♦ ♦

John Hall den yngre kunde inte riktigt komma över faderns, John 
Hall den äldres, död. Han visste att det talades om honom, i inte 
alltför positiva ordalag. Rykten började spridas att familjen bar på 
en förbannelse, när faderns lik slukades av lågorna i domkyrko- 
branden 1802. Gubben hann aldrig gravsättas i Örgryte kyrka som 
det var tänkt. Men vilken skuld bar han, sonen, till detta?

Nu satt han på Gunnebo slott och försökte få ordning på tan
karna. Parken nedanför fönstret låg tyst och mörk i marskvällen. 
Som ensam ägare till företaget bar han hela ansvaret. Modern, 
systern och svågern, amiral greve Claes Adam Wachtmeister, hade 
blivit utlösta efter faderns död.

Hans rikedom var enorm. Fadern hade som ensam ägare till 
John Hall 8c Co lämnat efter sig en förmögenhet på cirka 700 000 
riksdaler banco. Handelshuset var då den i särklass största firman 
i Göteborg, helt dominerande inom järn- och träexport. Det var 
ägare till flera järnbruk i Dalsland och Värmland, sillsalterier och 
trankokerier utmed kusten, sågar vid Lilla Edet, och förutom slot
tet Gunnebo och hamnen i Masthugget, även ett flertal fastigheter 
i Göteborg.
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Men sonen hade inget gott rykte, det visste han själv som sagt. 
Han hade lärt sig att leva med att folk helt öppet påpekade att han 
”fått sin vagga av silver och sin dryckesbägare av guld”. Varför 
skulle han bry sig om vad avundsjukt folk sade? Gubben tutade i 
honom som barn att förmögenheten var så enorm att han aldrig 
skulle kunna bli fattig.

Familjens tillgångar var så stora att fadern pungat ut flera 
tusen riksdaler till järnpatronerna i Värmland, bara för att dessa 
vid de stora festmiddagarna skulle dricka hans skål före lands
hövdingens. I den andan var han skolad och upplärd. Att folk se
dan tyckte han led av högmod, rörde honom inte i ryggen.

Men det var något som inte stod rätt till. I sin ensamhet vå
gade han erkänna att han kanske inte förstod sig på affärer. Kon
junkturerna var dåliga, framför allt gick järnexporten till England 
ner. Sillfisket blev också allt sämre. Under de senaste dagarna hade 
han fått flera brev som antydde att firman var i gungning, att peng
arna helt enkelt inte räckte till.

Många kom med goda råd, men han slog dövörat till. Om 
han själv fått bestämma över sitt liv skulle han helst använt tiden 
åt att utöka boksamlingen och samla fler djur till naturaliesam- 
lingen. De sköna konsterna, främst måleriet, låg honom också varmt 
om hjärtat. Men sådant där hade han inte tid med.

Äktenskapet, eller vad han skulle kalla det, var han inte heller 
nöjd med. Det var ett rent skämt. Helst hade han velat förbli ogift. 
Men David Carnegie, som arbetade för honom, gav honom då rå
det ”att med en kvinna vid din sida skulle allt kännas lättare”. 
Sådant trams!

Efter mycket letande och fumligt trevande bland Göteborgs 
skönheter fick John slutligen Constance Koskulls ja - förvisso först 
efter att han rakat av sig sitt långa skägg och klätt upp sig efter 
senaste modet.

Att hon tagit honom för pengarna förstod han redan på 
bröllopsnatten. Väl insatt i naturens många mysterier, kunde han 
efter denna natt inte tillföra ett enda nytt till samlingen. Fast pengar 
var hon bra på - att spendera.
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Snålat hade inte heller John gjort. Efter den fruktansvärda bran
den upplät han sina lantställen och fastigheter inne i Göteborg till 
de drabbade. Som mest underhöll han bortåt tre hundra fattiga 
och husvilla ur egen ficka. Fast vad tjänade det till? Elaka rykten 
fortsatte ändå att spridas om honom.

Han slog igen räkenskapsböckerna som han pliktskyldigt lagt 
fram. Dagen därpå skulle han be David Carnegie om hjälp. Kunde 
det vara så illa att firman måste försättas i konkurs?

♦ ♦ ♦

John Hall dog som en ruinerad man i Stockholm 1830. Turerna 
hade varit många. Han stod fortfarande vid dödsögonblicket som 
ägare till Gunnebo, sex skeppund hö och en naturaliesamling - allt 
till ett värde av 10 000 riksdaler banco. Skulderna översteg till
gångarna kraftigt. Boet försattes i konkurs. Först två år senare sål
des Gunnebo genom auktion till slaktarmästaren John Carlsson för 
6 786 riksdaler banco.

Den Hallska sagan var slut.
♦ ♦♦

Napoleons arméer drog till synes oövervinnliga genom Europa. I 
land efter land hissades trikoloren.

Men kejsarens stora mål, att besegra England, var fortfarande 
lika avlägset. Britterna styrde fritt på haven. Den franska flottan 
var alltför svag för ett eventuellt anfall mot Storbritannien. I stället 
riktade de in sig på en stöt mot britternas hjärta - handeln. Om de 
lyckades stänga den europeiska marknaden för brittiska varor, skulle 
det leda till en ekonomisk kris i England, som i sin tur skulle leda 
till oroligheter inom landet och tvinga engelsmännen till förhand
lingsbordet.

När fransmännen besegrat Preussen 1806 ansågs tiden mo
gen. Den zi november utfärdade Napoleon Berlindekretet, som 
innebar att all handel och korrespondens mellan britterna och kon
tinenten förbjöds. Blockaden mot brittiska varor var också tänkt 
att ge franska varor en prioriterad ställning inom den stängda kon
tinentalmarknaden, en protektionism i sin mest extrema form.

För att blockaden skulle få full effekt ockuperade fransmän
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nen de nordtyska städerna Lübeck, Hamburg och Bremen. Efter 
ihärdiga resultatlösa försök att medla mellan Frankrike och Stor
britannien, anslöt sig även Ryssland till kontinentalblockaden.

Kvar utanför stod endast ytterområdena: Danmark och Sverige 
i norr, Portugal och några mindre stater på Apenninska halvön. 
Kejsaren och tsaren skulle med gemensam kraft se till att dessa 
anslöt sig till det franska handelskriget mot England.

1809
Sverige knöt sig tidigt till koalitionen mot Frankrike. Kung Gustav 
IV Adolf visade sig dock vara en usel fältherre. De till synes spora
diska utfallen från Svenska Pommern ledde ingen vart. Sveriges 
allierade föll bort en efter en. Men inget kunde förmå kungen att 
ändra linje. Sverige fick rikligt med subsidier av britterna och Gus
tav Adolf blev alltmer övertygad om att Napoleon var odjuret i 
Johannes uppenbarelse, och att han, den av Gud smorde, var ut
sedd att krossa honom.

I februari 1808, då Sverige var Englands enda kvarvarande alli
erade på kontinenten, ryckte ryssarna överraskande in i Finland. 
Månaden därpå förklarade Danmark krig mot Sverige. Från Frank
rike sändes trupper under ledning av marskalk Jean Baptiste Berna
dotte, för att göra gemensam sak med danskarna mot Sverige.

Avgörandet kom att stå i Finland. Efter diverse turer, där bland 
annat Sveaborg föga ärofullt föll i fiendens händer, överlämnades 
hela Finland till ryssarna. Kungen som ville fortsätta kampen blev 
slutligen arresterad den 13 mars 1809. En riksdag sammankalla
des och en ny regeringsform antogs. På hösten samma år hyllades 
Gustav Adolfs farbror som kung Karl XIII.

Året därpå utsågs enhälligt Jean Baptiste Bernadotte till svensk 
tronföljare.

1808-1813
Länge leve kriget!

Göteborg vädrade morgonluft. Det internationella läget spe
lade staden i händerna. Som genom ett trollslag återtog den sin roll
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som ett viktigt ekonomiskt centrum. Kontinentalblockaden place
rade Göteborg för första gången bland de riktigt stora aktörerna 
på världsmarknaden.

Det var en stad som väntat på att något skulle hända. Mot
gångarna de senaste åren hade varit många. Helt nyligen hade den 
brunnit två gånger. Stora hål, gapande tomma tomter, väntade på 
att fyllas med nya byggnader.

Trots allt hade stadens invånarantal sakta börjat stiga. Mellan 
1805 och 1815 ökade befolkningen med cirka 35 procent. Främst 
var det unga människor från omlandet som sökte sig in till staden, 
nu när tiderna hade blivit bättre och handelshusen, hamnen och 
sjöfarten skrek efter arbetskraft.

Den kroppsarbetande delen av befolkningen fördubblades. 
Flertalet bosatte sig i förstäderna Majorna, Masthugget och Haga. 
År 1803 utfärdades en ny byggnadsordning som skulle förverkliga 
den ursprungliga drömmen från 1621, att hus längs hamnen och 
kanalerna skulle byggas i sten. Det innebar att hyrorna inom vall
graven steg. Många av de sämre bemedlade, som förlorat allt un
der de två bränderna, valde att bosätta sig utanför stadens cen
trum, där tomtmarkerna var billigare och trähus fick uppföras. 
Småkåkar växte som svampar ur jorden.

Under seklets början flyttade flera affärsdrivande skottar över 
till Göteborg. Till antalet var de inte så många, men de kom att 
sätta sin tydliga prägel på staden. Släkter som Dickson, Carnegie 
och Barclay gjorde entré. Med sina goda kontakter på de brittiska 
öarna bidrog de till att skapa en internationell atmosfär inom sta
dens affärsvärld.

Men även svenska familjer flyttade in och grundade handels
dynastier, bland andra Ekman och Wijk.

♦ ♦ ♦

De levde verkligen under ”den briljanta tiden”, då pengar och dröm
mar var färskvara. Överallt i staden arbetades det. Längs hamn
gatorna byggde de nyrika sina palats.

Vid middagstid lämnade Robert Abraham Lorent bostaden 
vid Södra Hamngatan för att ta sig ut till Klippan. Han lät med
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dela kusken att han skulle ta vägen förbi Residenset. Landshöv
ding von Rosen, som kvällen före bjudit på middag, hade sagt att 
han ville följa med och se hur arbetet med sockerbruket fortskred.

På middagen hade stadens samlade elit högljutt diskuterat ett 
eventuellt krig mot Storbritannien. Alla kände till fransmännens 
ultimatum, som gav den svenska regeringen fem dagar att förklara 
England krig. Svenskarna skulle också ta i beslag alla engelska far
tyg samt konfiskera alla brittiska produkter. Kejsaren ville göra 
Sverige till en aktiv part i blockaden mot Storbritannien. Om inte 
hans önskan efterlevdes var inget annat än krig att vänta.

Oron var stark, inte minst bland de högre tulltjänstemannen, 
som hade provision på införda varor. Vad skulle hända med den 
vinstgivande handeln? Landshövdingen hade försäkrat de försam
lade att den svenska regeringen säkerligen inte skulle göra något 
överilat. Fransmännen var fortfarande långt borta och britterna 
hade sina hamnar och magasin på Fotö och Vargö håla att för
svara. Magasinen och lagren vid Klippan och inne i staden skulle 
ingen röra. Det fanns inget intresse från statsmaktens sida att störa 
trafiken.

Med ett ryck stannade vagnen utanför Residenset. Kusken 
satt av och bad vakten meddela att herr Lorent väntade utanför.

Herrarna valde att ta vägen utmed Västra Hamngatan och 
svänga upp på Kungsgatan vid domkyrkan mot Karlsporten, efter
som vägen utmed älven var ganska svårframkomlig på grund av 
rivningsarbetet av murar och bastioner.

I älven syntes en skog av master. Över Masthuggsbergets slutt
ning, från Slottsskogens håll, smög en dimma som dolde bebyggel
sen längst upp. Nattens ihärdiga regn fick hästarna att halka i Stig- 
bergsliden. Längs Allmänna vägen var trängseln bitvis svår, då det 
kånkades, bars och drogs till och från älvbrinken. Från en krog 
raglade plötsligt två stadiga hamnsjåare rakt ut i vägen så att kusken 
fick dra åt tömmarna för att inte köra över dem.

Med ord ringande i öronen som ingen av herrarna låtsades 
höra, fortsatte ekipaget ut mot Klippan.

♦ ♦♦
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Det var snällt folk som förstod sig på hur det kunde vara. Visserli
gen kunde herrn fara ut och skälla som en bandhund om något 
gick honom emot - om soppan var för kall eller köttet segt. Men 
fin i kanten var han då rakt inte, Sven Renström. Då var det annat 
med frun. Hon kunde gnälla en hel förmiddag över minsta små
sak, påpeka att kopparn inte sken tillräckligt eller att glasen var 
dåligt putsade. Värst var det då familjen väntade gäster.

Men herrn var vänlig mot Lisa. Kanske för att de båda var 
värmlänningar. Han berättade öppenhjärtigt för henne när hon tog 
anställning att hans far varit arrendator på en gård strax utanför 
Karlstad. Själv var hon yngsta dottern till en småbrukare i Klässbol. 
Så de förstod varandra utan minsta besvär.

På sätt och vis var deras levnadsöden sammanflätade, tyckte 
hon. Båda sökte lyckan i staden, och hon hade minsann funnit den. 
När hon kom till Göteborg, på våren 1811, sprang hon på Per, näs
tan det första hon gjorde. Det var han som hade hjälpt henne att 
lyfta av bagaget vid Drottningporten. Nu skulle de gifta sig och 
drömde om att skaffa sig ett eget hem i Haga. De två väninnor hon 
rest med till Göteborg var redan gifta.

Pengar var sparade och undanlagda. Per arbetade på olika 
byggen inne i staden som snickare. Lönen hade stigit de senaste 
åren, så de hade kunnat lägga undan en del. Hon förstod att han 
var omtyckt bland byggmästarna. Sällan följde han med kamra
terna ut på krogen för att dricka och slösa. Det var annars inte lätt 
att finna duktigt arbetsfolk i dessa dagar.

Till och med Lisa lekte med tanken att söka annan tjänst om 
lönen skulle bli bättre. Men hon trivdes bra hos Renströms. Det 
var nog lika bra att bli kvar. Framtiden fick utvisa. Om barn kom 
till världen skulle ändå alla planer kullkastas.

♦ ♦ ♦

Sent på kvällen hämtades landshövdingen vid köksingången till 
Residenset. I cylinderhatt och mörk pelerin gav han sig ut i mörk
ret. Allt måste skötas med diskretion, ty i staden fanns det öron 
och ögon som vaksamt studerade minsta rörelse greve von Rosen 
gjorde.

Kapitel 7. Napoleonkrigen gör Göteborg rikt. Staden dansar och ler. ... 137



Han skulle köras till Fiskebäck för att där äntra ett mindre fartyg 
som skulle segla honom till Vinga, där den engelska amiralen Sir 
James Saumarez väntade.

Tre månader tidigare hade Sverige förklarat Storbritannien 
krig. Fransmännen krävde att all handel med de brittiska öarna 
upphörde. Den svenska regeringen vågade inget annat än att for
mellt följa deras krav. Men handelsmännen i Göteborg, som hade 
goda kontakter i London, tänkte inte på några villkor frivilligt gå 
miste om de vinstgivande affärerna med att transitera engelska 
kolonialvaror till kontinenten (främst kaffe, socker och bomull).

Tydligen var regeringen inne på samma spår. Ty några veckor 
tidigare fick von Rosen ett osignerat brev från högsta ort med di
rektiven att underlätta handeln med britterna i görligaste mån.

Det var andra gången greven skulle möta amiralen. Några 
detaljfrågor skulle diskuteras. De svenska tullmyndigheterna såg 
inte med blida ögon på den alltmer utbredda smugglingen. Lands
hövdingen ville försöka förmå britterna att i högre utsträckning 
använda falska skeppspapper, så att fartygen kunde tas in i ham
nen och lasten förtullas. I London såldes sådana handlingar till ett 
pris av fyrtio till femtio pund, en summa som avskräckte många 
och i stället ökade den illegala införseln. Det gick inte att alltför 
ofta utnyttja möjligheten att ta fartyg i hamn under förevändningen 
att de var vinddrivna. De franska reaktionerna lät aldrig vänta på 
sig. Den diplomatiska balansgången var svår.

För britterna var handeln med Göteborg livsviktig för att 
kunna lasta om och föra ut varorna på den kontinentala markna
den under svensk flagg. Om det skedde med falska papper eller 
genom smuggling spelade för stunden ingen roll.

Till skydd för verksamheten och magasinen på Fotö kryssade 
en engelsk eskader konstant utmed svenska kusten, för att hindra 
andra att blanda sig i.

I totalt mörker klättrade von Rosen upp för landgången. På 
kommandobryggan stod amiralen och utbringade en skål för Sverige 
och landshövdingen.

Förhandlingarna inleddes. Låtsaskriget kunde fortsätta.
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Artigt avböjde Lorent kungens erbjudan, 
när denne ville förära sin nya gunstling 
en orden. I stället framförde han önske
målet att tilldelas en kurirbricka, som 
skulle ge honom företräde till skjuts vid 
alla rikets skjutsstationer.
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Med tygklädda åror och årtullar fortsatte varor att ros in till Göte
borg.

♦ ♦ ♦

Göteborg dansade och log. Stadens societet gjorde sig enorma för
mögenheter. Ungefär io procent av varornas värde hamnade i kom- 
missionärernas allt fetare penningpungar.

Det levdes som aldrig förr. Det spenderades som aldrig förr. 
Pengar var det minsta problemet för dem som var med i dansen. 
De nyrikas salonger fylldes av sköna föremål, där dörrarna till fes
terna slogs upp av livréklädda lakejer och barnen i husen tuktades 
av guvernanter. Husfruarna kläddes av kammarjungfrur och grät 
ut hos sällskapsdamer som talade engelska eller franska. Allt medan 
männen samlades på börsen och gjorde affärer med allsköns lyck- 
sökande handelsmän från Europas alla hörn.

När magasinen var fulla och masternas antal i hamnen inte 
gick att räkna, kände sig göteborgarna som världens herrar. Till 
och med de fattigaste fick det något drägligare. Arbete gick att få 
om man förfogade över ett par friska ben och armar. Fattigförsörj
ningsanstalten befann sig i en lågkonjunktur.

Myntets baksida var så lätt att ha fördragsamhet med: det 
tummades på lagen. Lurendrejare gjorde handelsmännen tjänster 
som tull och polis allt som oftast blundade för. Det var mutkolvarnas 
tid. Det var lösdrivarnas och superiets tid, då rättstänkandet offra
des på Mammons altare.

Men framför allt var det historielöshetens tid, då alla trodde 
att ”den briljanta tiden” skulle vara för evigt.

1818
Vid Waterloo 1815 drog Napoleon Göteborg med sig i fördärvet.

Varje morgon gick landshövding von Rosen upp på Otterhällan 
och spejade förgäves ut över hamninloppet efter segel vid horison
ten.

Hamnen låg tyst. Högkonjunkturen var över. De utländska 
affärsmännen hade återvänt hem. Handelshus efter handelshus gick 
i konkurs. Staden var bankrutt, skuldsatt upp över öronen. Under
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de goda årens rusch förbrukades alla pengar på vidlyftiga bygg
projekt, ja till och med de pengar de räknat med skulle strömma in 
i framtiden.

Bubblan sprack.
När tjänstemännens löner inte längre kunde betalas ut an

sökte staden om ett lån hos riksdagen, som beviljade zoo ooo riks
daler för att rädda situationen. Göteborgs styresmän motiverade 
ansökan med att utgifterna varit höga. Ett nytt rådhus och en dom
kyrka hade byggts. Hamnen var utbyggd. Att rasera stadens mur
verk hade visat sig vara kostsammare än beräknat. Efter Ostindiska 
kompaniets konkurs hade halva Ostindiska huset, samt kompaniets 
sjötomt vid Klippan, inhandlats.

Under de goda åren hade byggbranschen varit överhettad och 
lönekostnaderna varit höga. Det hade varit lätt att erhålla krediter 
till omfattande byggnation. Efter freden rasade huspriserna, så också 
hyrorna och lönerna. Den nedåtgående spiralen, eller snarare ra
set, resulterade i att flotta stenhus inne i staden såldes till ett pris 
av vad enbart tomten kostat några år tidigare.

Nästintill skadeglatt kunde de båda kungliga ämbetsmännen, 
Carl Gustaf von Brinkman och Carl David Skogman, samman
fatta sin rapport om orsakerna till nöden i Göteborg på följande 
sätt: ”1 övrigt har erfarenheten visat att lätt förvärvad förmögen
het icke med omtanke vårdas, och är det således icke förvånande 
att personer, som på en kort tid förtjänt stora summor, trott sig i 
sin skicklighet eller lycka äga ett outtömligt kapital.”

Kvar från den briljanta tiden stod dock Johan Adler Salvius 
dröm från iézi: en stad av sten.

i8zo-talet

De svåra åren fortsatte in i det nya decenniet, von Rosen som fort
farande var landshövding kunde strax efter nyår berätta att en 
gruvlig fattigdom och uselhet rådde i staden och ända ut i skärgar
den”.

Men bättre tider skulle komma. Fyra år senare tyckte sig den 
gamla aristokraten kunna skönja ’ att Göteborg småningom men
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säkert går upp för backen, lyxen har avtagit, högfärden minskat, 
små förtjänster föraktas ej, hyrorna stiga, även prisen på husen, 
och inga bankrutter förspörjas”.

En viss ekonomisk återhämtning tog sin början. USA övertog 
Englands roll som viktigaste handelspartner för svenska järnpro
dukter, där det nya landets inhemska industri ännu inte kunde till
godose nybyggarnas omätliga behov av spik.

Flera av handelshusen, med det Dicksonska i spetsen, utveck
lade och utökade trävaruexporten genom att såga upp stockarna 
vid egna sågverk, stockar som hämtats ur egna skogar i Värmland. 
Familjen Dickson var tidigt ute med att köpa upp enorma skogs
områden, som exploaterades hårt till mycket god förtjänst.

För att i framtiden bättre kunna möta de ekonomiska mot
gångarna inrättades 1826 Göteborgs Handelsinstitut, där unga 
blivande affärsmän lärde sig främmande språk och studerade 
utrikeshandelns mekanismer. Tre år senare skapades Chalmerska 
slöjdskolan, som kom att spela en viktig roll för den tekniska ut
bildningen i staden.

♦ ♦ ♦

En augustimorgon vid Klippan kom herr Forent springande ner 
från det gamla slottets borggård, där han stått och spejat in mot 
staden för att kunna se när den kungliga speljakten närmade sig.

Det ville sig inte bättre än att han sprang in i en av brukets 
arbetare, som satt i slänten och åt, varvid Forents galadräkt över
sköljdes av mjölvälling. Ursinnig sprang han till kontoret och drog 
på sig vardagskläderna, och rusade allt vad benen bar ner till brinken 
för att möta upp. Drypande av svett tog han emot de kungliga 
gästerna ...

Socker- och porter bruket vid Klippan var under 1800-talet en 
av stadens ledande företagsbildningar. År 1820 svarade sockerbru
ket ensamt för en fjärdedel av hela tillverkningsvärdet i Göteborg. 
Forent, som var av tyskt ursprung, var en av de första som installe
rade en ångmaskin i Sverige, år 1818, vid porterbruket i Majorna.

Anläggningen var imponerande. Det var män av denna kali
ber som skulle ta staden ur den ekonomiska krisen. På klingande
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franska visades majestätet och landshövding von Rosen runt av 
värden.

När sällskapet senare satt i ett för dagen iordningställt porter
fat, med väggarna beklädda av ljusstrålande lampetter, och åt fru
kost, förklarade von Rosen för kungen och kronprinsen ”att värden 
var den första köpmannen i Sverige, hatad och avundad av sina 
skråkamrater, men så tillgiven sitt nya hemland, att om man lade 
ihop all den patriotism, som Sveriges köpmän äga, den ändock 
icke skulle uppväga livligheten av de känslor Lorent hyste för Sve
riges välgång”.

Artigt avböjde Lorent kungens erbjudan, när denne ville förära 
sin nya gunstling en orden. 1 stället framförde han önskemålet att 
tilldelas en kurirbricka, som skulle ge honom företräde till skjuts 
vid alla rikets skjutsstationer.

Några av den nya tidens män betraktade världen ur ett nytt 
perspektiv.

1834

Det var varmt, så fruktansvärt varmt. Från en klarblå himmel 
brände en skoningslös sol sönder all grönska. Björkarna gulnade 
strax efter midsommar. Med undantag för en ynka dags dropp
ande i slutet av juni, kom inget regn. Temperaturen understeg ald
rig tjugofem grader, nattetid.

Arbetet vid varvet i Maj orna fortskred långsamt, dag efter 
dag. Manskapet gjorde så gott det gick. Minsta kroppsansträng
ning skapade en matthet hos arbetarna de tidigare aldrig känt. Allt 
som oftast drog de sig in i skuggan för en stunds svalka, men det 
hjälpte inte. Till och med vattnet smakade bränt, härsket.

Timmerman Lars Rydberg kände ett plötsligt hugg i sidan 
som fick honom att falla ihop över brädhögen. Det svartnade för 
ögonen när han tömde tarmen i sina byxor. Hopvikt försökte han 
få kontroll över den brännande smärtan i bröstet och buken. Ar
betskamraterna rusade till för att hjälpa. Men när de rörde vid 
honom blev kramperna allt häftigare och han blev liggande på 
marken skakande med vätskor rinnande ur kroppens alla öppningar.
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Förfärade stod alla och tittade på. Slutligen tog Erik Svensson till 
orda och gav order om att Lars skulle bäras hem till Maj berget. 
Det var ändå inget de kunde göra.

Tre män hjälptes åt att lägga upp Lars på en bår. Hela tiden 
var han medveten om vad som hände. Han bad dem att försöka 
gunga så lite som möjligt när de gick. Smärtan tilltog, kramperna 
kom och gick.

Anders och Karl ville få det hela överstökat så fort som möj
ligt. Inte visste man vad Lars snabba insjuknande kunde betyda.

Anna-Stina tittade med förfäran på mannen utanför hennes 
dörr. Var det verkligen Lars? Hon kände knappt igen honom. Hu
den var skrynklig och blåaktig och låg som ett blött tyg över kind- 
knotorna. De stirrande ögonen var djupt insjunkna i skallen. När 
hon lade handen på hans arm ryckte hon tillbaka med fasa, den 
var isande kall. Han sade något till henne som hon inte förstod.

Löre kvällen var han död.
På natten insjuknade Anna-Stina med samma symtom som 

Lars och insomnade före gryningen. Dottern, som låg övergiven i 
sängen, bars över till bekanta på Stampen, för att ett dygn senare 
följa sina föräldrar.

Koleran hade drabbat Göteborg.
♦ ♦ ♦

Larsotens framfart lamslog människorna. Många flydde hals över 
huvud ut på landsbygden, bort från hem och barn som blev kvar. 
Myndigheterna gjorde allt för att minska spridningen. I Halland 
var ingen göteborgare längre välkommen. Gränsen stängdes.

Gatorna låg öde och tomma, värdshusen stängda. Inte en män
niska syntes till. Torgen behärskades av hundar som ylande drog 
genom staden, ackompanjerade av kyrkklockornas evigt klämt
ande själaringning. Över husens dörrar stod i svart skrift: kolera.

När mörkret föll lystes husfasaderna upp av tjäreldarnas lå
gor, som för rening tänts i stora järngrytor. Likbärarna hämtade de 
döda och lade dem i enkla kistor på en bädd av kalk, staplade dem på 
kärror som sedan i karavan drogs genom staden av travande elän
diga hästar, pådrivna av berusade sjåare, ut till kolerakyrkogården.
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♦ ♦ ♦

Charles Backman visste att detta inte var ett Guds straff. De sani
tära förhållandena var usla. Värst drabbades förstäderna och de 
fattigares hus inom vallgraven, men farsoten gjorde ingen skillnad 
mellan hög och låg.

Charles ställde sig i spetsen för en frivilligkår som under röt
månaden försökte lindra människornas lidanden.

Nästan io procent av stadens befolkning, eller 2 462 perso
ner, uppslukades av koleraepidemin i Göteborg. Avspärrningen av 
staden medförde ett ekonomiskt avbräck, då handeln i det när
maste avstannat då liemannen härjade fritt.

Sällskapspoeten Johan Anders Wadman följde med Charles 
Backman till de drabbade stackarna. Mitt under arbetets gång slogs 
han av tanken att hans diktsamling Lekochalfwar, kanske borde 
förkortas till det sista ordet.
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Livet i staden
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Den första upplagan av 
Göteborgs äldsta tidning, 
Götheborgska Magasinet, 
kom ut den 1 januari år 1759. 
(Göteborgs Universitetsbibliotek. 
Foto: Carina Bramstång, RAA.)



Information och post

Viktig information spreds först ge
nom att utropare läste upp kun
görelser på torgen och meddelan
den skickades med kurirer. Regul
jär postgång mellan Stockholm 
och Göteborg startades inte för
rän år 1636. Postbuden hade tryck
ta postpass med sig där städernas 
postförvaltare förde anteckningar. 
Det finns en anteckning om att 
Herman Schmidt från Holstein fun
gerat som postmästare i Göteborg 
sedan år 1627. Stämmer detta kan 
Göteborg ha varit den första sta
den i landet att hålla denna tjänst.

Postgången var långsam och 
posten delades bara ut vissa da
gar. Till exempel avgick post till 
Bohuslän endast måndagar och 
torsdagar vid slutet av 1600-talet. 
Inrikesportot var först detsamma 
oavsett väglängd för att senare 
övergå i en reglerad taxa. Utrikes- 
portot var dyrare och år 1670 kos
tade det 40 öre silvermynt att 
skicka ett brev från Göteborg till 
Amsterdam. Från och med år 
1643 expedierades också mindre 
paket och tidningar.

Tidningar

Tidningen Ordinarie Posttidender 
(numera kallad Post och Inrikes 
tidningar) var den första regel
bundet utgivna svenska tidningen 
och från och med år 1645 kunde 
man prenumerera på 53 nummer 
årligen. I Göteborg kunde även ut
ländska tidningar tillhandahållas 
genom prenumeration. Men först 
på 1700-talet började dagspres
sen riktigt ta form som nyhetsför
medlare.

Lokaltidningarna i Göteborg 
etablerades inte förrän vid mitten 
av 1700-talet. Av de tidningar som 
gavs ut i Göteborg var Cöhteborgs-

I stadens källare satt man och pra
tade till några stop öl och därtill 
smäcktes några pipor tobak. Vad
slagning och spel som biljard och 
kägelspel var omtyckta tidsfördriv 
och det hände också att sång och 
musik förgyllde tillvaron här. Gran
narna klagade på svordomar, oljud, 
slagsmål och vårdslöshet med eld 
vid tobaksrökning, och många 
rättegångsmål rör misshälligheter 
mellan överförfriskade stadsbor på 
stadens källare. (Krog ur Magalottis 
reseskildring. Uppsala Universitets
bibliotek). y

Små saker
Lyses i alla gator och grän
der, i alla wrår och win klar, 
efter en liten Spanjorska af 
det täcka hunde-slägtet, som 
olo fligen bortwikit ifrån en 
skön Ägarinna. Den lilla Rym- 
mingens målningar i kortesta 
noghet, och nogesta korthet, 
sådan som följer. Hon war 
både swart och hwit-raggig 
tilförene, och har förmodeli- 
gen ännu qwar sin nedbögda 
näsa. Swart om det ena ögat, 
och hwit om det andra, huru 
wil hon undgå Spioner? Dess 
ålder och dygder har jag mig 
ej bekanta, och hatar både 
lögn och gisningar. Obeskrif- 
weligen långa ahnor räknar 
den lilla - (jag tör icke säga 
et ont ord om hänne) och är 
updragen på nya moden. 
Dessutan heter hon Clio, 
(wackert hundnamn!) och 
torde wara nog dum at för
råda sig, så snart hon hörer 
sig nämnas? Eho som up- 
täcker för Avise - Skrifwaren 
denna förlorada Meublen, får 
ingen styfwer af honom, men 
desto mer af Ägarinnan, jag 
går i borgen derföre.

A Denna näpna historia står att 
läsa under annonsen Små saker 
i det Götheborgska Magasinets 
tredje nummer, utgivet den 15 
januari år 1759. (Teckning: Anders 
Andersson, RAÄ.)
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ka Magasinet den första med ut- 
givningsstart år 1759. Götheborg- 
ska veckobladet började ges ut år 
1764. Några år senare startades 
ytterligare en tidning, Hvad Nytt 
och kort därefter Göteborgs Alle
handa, år 1776. Förstår 1813 star
tade utgivningen av Göteborgs 
Posten, som i dag är den största 
dagstidningen i Göteborg.

Staden fick tidigt eget bok
tryckeri, där Amund Grefwe räk
nas som den förste boktryckaren. 
Det var främst religiös uppbyggel- 
selitteratur som trycktes.

Vad som stod att läsa i 

tidningarna
Dagspressen informerade göte
borgaren om både stort och smått 
- om allt ifrån världshändelser, 
som krig, till mer lokala företeel
ser. Ekonomiska förhållanden som 
växelkurser, järnexport och sill
fiske redovisades så gott som varje 
vecka. Ankomna skepp anmäldes 
regelbundet och då med skeppar-

A Modedräkten återspeglar ideal 
och känsloströmningar. Den svarta 
modefärgen i de holländska köp
männens dräkter signalerade värdig
het och allvar. Barockens modelejon 
på dessa bilder följde epokens yviga 
stil. Klädseln hade en utpräglad re
presentativ och ceremoniell karaktär. 
Med 1700-talet kom förfiningen och 
elegansen. Gradvis skedde en för
vandling mot enklare och bekvämare 
kläder. Med franska revolutionen 
1789 var de prunkande dräkternas 
era förbi. Trender inom modet kom 
inte längre från hovet. (Adelsmän 
och adelsdamer. Ur Magalottis rese
skildring. Uppsala Universitetsbiblio
tek.)

ens namn och hemort, liksom ut- 
skeppningslaster, ofta i form av 
stångjärn. En lista på besökare i 
staden kunde också ge detaljera
de upplysningar om deras ärende 
och tillfälliga logi.

Det fanns annonser om såväl 
erbjudna anställningar som lediga 
tjänster. Hyreslägenheter annon
serades ut liksom diverse salu
förda varor. Göteborgarna erbjöds

till exempel att köpa smör, båtar, 
böcker, vagnar, hyndor, hus, möb
ler, citroner och pomeranser, samt 
extra god silletran för billigt pris.

Ett sammandrag av domkyr- 
kotabeller informerade om anta
let födda, tvillingfödslar, dödfödda 
och avlidna. Ofta kunde ett utdrag 
ur bibeln finnas med, liksom an
dra sedelärande rim eller sång
stycken. Poetiska pamfletter och 
historiska skildringar var populära 
- för att inte tala om översätt
ningar av romaner av kända för
fattare på modet.

Nöjen
Stadsmusikanter 
Två stadsmusikanter roade göte
borgarna varje onsdag och lördag 
under senare halvan av 1600-talet. 
Från rådhusets övre våning spe
lade Martin Schultz och Martin 
Ammerman trumpet. Även inom 
det musicerande gebitet rådde 
skråtvång. Därför ägde dessa två 
musikanter rätt att ensamma ta
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uppdrag vid bröllop och andra 
festligheter och de var också skyl
diga att hålla gesäller. Det fanns 
dock fuskare enligt rättegångspro- 
tokollen. Två blåsare från garni
sonen ska ha spelat på ett bröl
lop mot en facilare ersättning än 
stadsmusikanten Ammerman be
gärt. Det slutade med att biåsar
na både fick ersätta musikanten 
för hans förlorade inkomst och 
betala rättegångskostnaderna.

Skådespel
Ekskogen på stora Otterhällan var 
stadsbornas lustplats utomhus 
och en ofta besökt rekreations- 
plats. Föreställningar av kringre
sande teatersällskap roade all
mänheten på stadens torg. Reper
toaren kunde bestå av exempel
vis teateruppsättningar av Ulysses, 
Penelope eller kanske Moliéres 
komedier. Man lät sig också roas 
av komedianter, akrobater, mario
netteater och positivhalare och 
såg uppvisningar av vilda djur, 
som till exempel björnar.

Byggherren till slottet Gunne- 
bo, John Hall den äldre, lät upp
föra ett förlustelsecentrum under 
andra hälften av 1700-talet, den 
så kallade Hallska teatern, som på 
sin tid var ett uppskattat nöjes- 
etablissemang. Teatern var centralt 
belägen i kvarteret bakom nuva
rande börshuset

Mottagandet av rikets stora 
och betydande gäster från andra 
länder kunde också vara under-

A Folkvimmel vid Drottningporten. 
Stadsvakterna såg till att tull erlades 
och att stadsportarna öppnades res
pektive stängdes i tid, morgon som 
kväll. (Utdrag från kopparstick. Ur 
Suecia Antiqua et Holdierna. Göte
borgs Stadsmuseum. Reproduktion: 
Uno Lindström.)

hållande begivenheter. Stadens 
invånare fick skåda den prakt som 
dessa märkvärdiga besök bjöd.

Källare och spel 
Gästgiverierna och de så kallade 
källarna serverade mat och skänk
te ut öl och mumma, samt vitt och 
rött vin från Rhen, Mosel och Bor
deaux. Ett etablissemang utanför 
innerstaden var Stigbergets virts- 
hus, numera kallat Henriksberg. 
En Jonas Radhe var källarmästare 
på denna inrättning mellan åren 
1676 och 1694. Didrik Strokirch 
förestod ett gästgiveri inne i sta
den. En Adolph Tack drev Adolphs 
källare fram till sin död år 1676 
och i rådhuset fanns Stadskälla

ren. Efter år 1693 drev en Hans 
Vogt en källare i huset vid Gamle
port och han roade dessutom sina 
gäster med en apa.

Staden organiseras 

- lag och rätt
År 1634 delades landet in i 12 län 

ledda av landshövdingar. Några 
för samhället viktiga byggstenar, 
som tillkom under 1600-talet, var 
bland annat: milstenar, skolböck
er, husförhör, kyrkoböcker, lant- 
mäteristyrelsen och det tidigare 
nämnda postverket.

I städerna fanns stadsvakten 
som från mitten av 1600-talet 
hade till uppgift att svara för ord
ningen och att bemanna stadspor
tarna. Nattetid skulle buller stäv
jas och stadens brandvakt patrul
lerade varje natt till försvar mot 
eldsvådor.

Från början av 1700-talet låg 
fängelset i ett stort trähus vid Stora 
torget. Där kunde man tillfälligt få 
sitta i arrestkammaren och vänta 
på rannsakning. Längre fängelse
straff på vatten och bröd fick man 
sitta av i ett stenhus, den så kal
lade tjufvekistan. Straffen variera
de alltifrån att springa gatlopp och 
rida trähästen till att slita spö vid 
skampåle och mista livet - allt be
roende på hur allvarlig förseelsen 
ansågs vara. Domböckerna ger en 
rik provkarta på olika brott och för
seelser och därpå utdömda straff. 
Först vid 1800-talets början inrät
tades poliskammaren i staden.
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Kapitel 8. Ett nytt samhälle 
växer fram. Manga tröttnar 
på den eviga nöden och 
emigrerar till Amerika. 
Arbetarrörelsen och 
liberalerna ställer krav 
på förändring



I840-TALET

Efter år av motgångar och ihärdigt arbete snurrade hju
len äntligen i gång. Göteborg kom att inta en alltmer ledande roll 
på nationell nivå. Ar i8zz invigdes Västgötadelen av Göta kanal, 
tio år senare Östgötadelen och 1844 stod de större slussarna vid 
Trollhättan klara för trafik.

Ångfartyg låg och skavde sida vid sida med de stora segelfarty
gen i Göteborgs utbyggda hamn. Tullarna sänktes när frihandels
ideologin slagit rot. Storbritanniens ledande roll som industri- och 
handelsnation satte sin prägel. Kontakterna var täta mellan Lon
don och Lilla London. Göteborg intog en sådan särställning för 
britterna att de skapade en egen form av stadens namn - Gothen
burg.

Exporten av järn till USA minskade när inhemska amerikan
ska järnbruk själva kunde producera den eftersökta varan. I stället 
blev England återigen den största importören av svenskt järn, men 
nu i form av olika sorters kvalitetsjärn.

♦ ♦ ♦

På varje gård i Sverige talades det om snabba pengar. Uppköpare 
av havre reste runt och erbjöd nästan skamligt bra priser.

Produktionen ställdes om. De yngre bönderna, som såg chan
sen att göra sig en extra hacka, gick över sina marker för att se om 
det inte fanns någon liten outnyttjad lycka eller slänt som kunde 
sättas under plogen. Stenar och rötter bröts bort. Till och med ter
rasser anlades av de mest penningsugna, där ”guldhavren” skulle 
växa.

Tonvis med havre forslades till Göteborg och blev under en 
period, vid sidan av trä och järn, den största exportvaran till Eng
land.

Hästar på Londons gator, hästar i gruvor och industrier, bryg
garhästar, kavallerihästar och ädlingars favoriter vid rävjakt, hade
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det gemensamt att deras magar fylldes av havre från Slöinge och 
Tjörn.

♦ ♦ ♦

När stadgan om allmän folkskola infördes i Sverige 184z, hade 
David Carnegie ägt bruket vid Klippan i åtta år. Denna synnerli
gen kompetenta skotte ägnade sig uteslutande åt att raffinera socker 
och brygga porter med stor framgång. Längtan till de skotska 
högländerna blev dock för stark, så han flyttade tillbaka efter några 
år. Företaget sålde han inte, utan satte det under ledning av sin 
gode vän konsul Oscar Ekman.

Att firman genererade stora vinster bekräftades då David Car
negie senare blev en av Göteborgs största donatorer.

Befolkningen växte. Från omlandet strömmade unga förväntans
fulla och nödtvungna kvinnor och män som hade svårt att finna 
sin utkomst på landsbygden. Några fortsatte över havet till Ame
rika, men utvandringen låg ännu i sin linda.

I hamnen lossades varor, som med den nya teknikens hjälp, 
ångkraften, bröt ny mark och skapade nya förutsättningar. Det 
var inte längre nödvändigt att lägga energikrävande tillverkning 
vid brusande forsar.

År 1847 anlade Carl David Lundström ett bomullsspinneri 
vid Rosenlund, vilket inom loppet av några år skulle följas av fler 
industrier.

1854
Mitt under det brinnande Krimkriget - när segelrännan upp till 
Stora Bommen var klar, försedd med dykdalber, Stenpiren byggd 
och nitslagarna på Lindholmens varv för stunden tystnat - stod 
stora delar av stadens tjugosextusen invånare på Stora torget och 
vände sina blickar mot landshövding Fåhraeus, som tog till orda:

”De borgerliga yrkena hava här funnit en trevnad, som inom 
stadens gamla rågångar icke var att vinna. De hava utgrenat sig i 
alla riktningar och bildat en stapelort, som med rätta må benämnas 
en av huvudorterna för landets näringsliv, så väl som en av huvud
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källorna för statens drätsel. Tacksamhet, som härav manats att åt 
stadens odödlige grundläggare giva en offentlig och varaktig gärd 
av hyllning, har åt honom här rest en ärestod, som framgent skall 
erinra om förbindelsen till det värdiga redskap i försynens hand, 
varifrån detta borgerliga samhälle har sitt upphov. Med tillförsikt 
hoppas vi att det välstånd, vartill detta samhälle vuxit, icke skall 
åter sjunka tillbaka och att i varje fall stadens innebyggare, genom 
oskrymtad gudsfruktan och medborgerliga dygder, trofast stödja 
den lagliga samhällsordningen, fortfarande skola visa sig stadens 
grundläggare värdiga.”

Kronprins Carl avtäckte statyn och saluterade bronsmajestätet 
med värjan. Trupperna skyldrade gevär, fanorna fälldes, fanfarer 
smattrade och folket jublade.

Från den 18 november 1854 kallas Stora torget Gustaf Adolfs
torg.

♦ ♦ ♦

I ett allt snabbare tempo industrialiserades Europa, Sverige och 
Göteborg. Det gamla samhället rämnade i skarvarna. Överallt kräv
des politiska reformer för att befria människors inneboende kraft. 
De starka drog fördel av de svaga. Industrialismens barndom styr
des av ohämmat vinstbegär. Barn släpades in i fabrikerna för att 
arbeta från morgon till kväll, om ägaren fann det lönsamt. Maski
ner slogs sönder av desperata arbetare som trodde att dessa skulle 
göra dem arbetslösa. Den snabba urbaniseringsprocessen, som i 
Göteborg innebar att befolkningen tiodubblades mellan 182.0 och 
192.0, från cirka zo 000 till zoo 000 invånare, skapade enorma 
sociala problem. Inflyttarna packades ihop i dåliga kåkar och trånga 
bostäder, där sjukdomar och ohyra härjade fritt. Anonymiteten i 
den nya miljön fick människor att känna sig rastlösa och lösryckta. 
Superiet tog ett aldrig förr skådat grepp om framför allt den man
liga själen. För att lindra misären försökte filantropiska borgare 
hjälpa sämre bemedlade människor på frivillig basis. Charles Dick
ens och andra författare påpekade bristerna i samhället. Men de 
verkade i en tid då det var lika självklart att var och en skulle klara 
sig på egen hand, som att solen gick upp varje morgon över bergen
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bortom Gamlestaden. Statens och stadens förpliktelser var kraf
tigt begränsade. Att vara till nytta och göra rätt för sig var den 
moraliska norm alla försökte leva efter. Naturens ordning var ut
stakad. En och annan började faktiskt tveka över Guds existens. 
Var kanske inte människan bara ett djur som alla andra? Borde 
hon då inte finna sig i att livet var ett grymt spel, med styrande och 
styrda? Lika självklart som att européerna höll på att lägga värl
den under sig på grund av en överlägsenhet gentemot andra folk 
och raser, fanns det en naturlig social ordning inom nationerna i 
Europa. Men det verkade som om inte alla européer riktigt trodde 
att detta var sant. I Tyskland hade helt nyligen en skrift spridits 
som uppmanade alla arbetare att förena sig för att ta över makten 
från de rika. I Sverige var det ingen som ännu hört dessa ord. Guds 
rättvisa fanns alltjämt, men det kanske inte var en prästernas och 
biskoparnas rättvisa som behövdes. Hoppet bland de fattiga stod 
lika mycket till frälsningen i ett nästkommande liv, som till en dräg
ligare tillvaro på jorden. Nävarna hölls knutna i fickan i väntan på 
att tankarna skulle kläs i nya ord.

1859
I en strid ström strosade Göteborgs societet över Kungstorget, över 
Kungsportsbron, mot Nya teatern. Herrarnas cylinderhattar var 
som svarta fyrbåkar mot den röda kvällshimlen. Spatserkäpparna 
klapprade mot stenläggningen.

I små klungor, eller två och två, frasade kvinnorna fram i 
krinolin, pratande så att fanchonerna gungade fram och åter.

Stämningen var uppsluppen. Erik Aronsson var på så gott 
humör, nu när Nya teatern skulle slå upp sina portar för första 
gången, att han helt kom av sig när vännen i förbifarten kritise
rade den engelska vetenskapsmannen Charles Darwins bok om 
arternas uppkomst. Striden fick vila ...

Parkett, rader och loger var fyllda till sista stolen. Salongens 
prakt bländade alla. Överallt sågs bekanta ansikten. Det vinkades 
och nickades åt alla håll och kanter.
Innan vaktmästarna stängt dörrarna och visat de sista till sina plat-

Kapitel 8. Ett nytt samhälle växer fram. ... 155



ser, fylldes det väldiga rummet av ljuva toner, Webers Jubelouver
ture, under ledning av Josef Czapek. Som en man reste sig publi
ken för att visa sin sorg och respekt för den nyligen avlidne Oscar I.

Ridån gick upp. I ett halvdunkel till milda toner trädde Sång
gudinnan in på scen, spelad av ingen mindre än fru Pousette. Med 
den ljuvaste röst berättade hon sina minnen; himlarymden klar
nade genom ett trollslag: ”en bild, en ljusets bild utav en nytänd 
dag”, ropar hon ut mot publiken med utsträckt arm:

Åt ljuset in jag detta tempel viger.
Dess låga brinne ständigt däruti,
Som lik en helig eld mot himlen stiger
I skaldens dikt, i toners harmoni!

Erik kände väl till dessa fagra ord. Under hela sommaren hade 
tulltjänstemannen, magister Biörklund, vridit och vänt på rimmen 
för att få dem att passa, att ”nå en högre sfär” som han själv kallat 
det. Men de var vackra och väl valda ord, inte tu tal om det.

Ridån föll. Nu följde fru Jeanette Stjernströms nyskrivna his
toriska skådespel ”Carl X Gustaf”, med den utan jämförelse mest 
begåvade skådespelaren, tillika teaterns sceniske direktör, Edvard 
Stjernström i rollen som den djärve erövrarkonungen. Teaterns alla 
teknikaliteter kom väl till pass vid pjäsens sluttablå, då de svenska 
kolonnerna tågade över de isbelagda Bälten i vintrig morgon
belysning.

Succén var given. Stående ovationer.
Med upprymda hjärtan lämnade publiken Nya teatern och 

strosade sakta hem genom staden i varm septemberkväll.

1862
Vid Drottningtorget uppfördes i rött tegel modernitetens tempel, 
Göteborgs järnvägsstation.

Alla var inte överens. Röster hade höjts som varnat för järn
vägens förbannelse. Många var av den åsikten att järnvägen inte 
hade någon framtid. Hur kunde någon inbilla sig att den skulle 
kunna ersätta sjöfarten och transporterna längs Göta kanal? Det
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var heller inte naturligt för människan att bli dragen efter en ma
skin, som dessutom kom upp i sådan hastighet att det rent av kunde 
vara hälsovådligt. De stränga svenska vintrarna skulle sätta stopp 
för ett slikt äventyr, rälsen skulle snöa igen, tågen bli stående, till 
allas förtret. Och ville det sig riktigt illa kanske bönderna längs 
järnvägen bröt loss rälsen för att använda den för egna syften!

Så talade olyckskorparna.
Förespråkarna var desto fler. Många hade varit i England och 

med egna ögon sett in i framtiden, där järnvägsnätet redan var väl 
utbyggt. Problemen var snarast av finansiell karaktär, och en fråga 
om var dragningarna skulle göras.

När statsmakten gick in för att bekosta ett antal större drag
ningar, stambanorna, var det självklart att Göteborg skulle bindas 
samman med huvudstaden.

År 1856 kunde en första delsträcka öppnas mellan Göteborg 
och Jonsered. Redan från starten uppenbarade sig alla fördelar. 
Transporter av varor till och från Jonsereds fabriker underlättades 
avsevärt när spåren drogs ända ner till Göteborgs hamn.

Järnvägsstationen vid Drottningtorget stod klar fyra år innan 
rallarna lagt färdigt rälsen mellan rikets två största städer.

Göteborg blev än mer Sveriges port mot väst.
♦ ♦ ♦

Självklart skulle hon åka tredje klass. Tänk att redan nästa mor
gon promenera utmed Stockholms gator. Faster Beata bodde visst 
inte så långt från slottet. I brevet skrev Beata att hon skulle möta 
henne vid stationen. För att inga missförstånd skulle äga rum viss
te Elisabeth att faster Beata skulle ha på sig en blå kappa med röda 
knappar. Men det skulle nog inte bli några problem, trodde pappa. 
Faster var ju pappas tvillingsyster.

Klockan var strax före sju på morgonen när de gick in på 
järnvägsstationen. Tåget var framkört. Ur loket puffade rök på 
flera ställen. Konduktören stod på perrongen och kontrollerade de 
ombordstigandes biljetter. En liten pojke kom fram och försökte 
sälja blommor. Han avvisades bryskt av Elisabeths far som hade 
fullt sjå med att kånka på dotterns två väskor. Elisabeth bar själv
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V

Klockan var strax före sju på morgönen närdé gick 
på järnvägsstationen. Tåget var framkprt'Ur loket 
puffade rök på flera ställen. Konduktören stod på per
rongen och kontrollerade de ombordstigandes biljetter. 
En liten påjkékqm fram och försökte sälja blommor.
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på matpacken hon och hennes mamma gjort kvällen före. Att ta 
handräckning från någon av bärarna, som hjälpte förstaklassrese- 
närerna upp i vagnen, var inte att tänka på.

Elisabeth klev på och satte sig. Fadern stod utanför med ett 
stelt leende på läpparna. Hon hade lovat föräldrarna att komma 
tillbaka till Göteborg senast nästa sommar, för att hälsa på. Om 
hon inte trivdes i familjen skulle fadern skicka pengar till biljett. 
Det hade han lovat henne flera gånger.

Så ljöd ångvisslan och tåget rullade i gång med ett ryck. Hon 
sträckte sig ut genom fönstret för att vinka. Kolröken stack henne 
i näsan. På bara några sekunder försvann fadern ur hennes åsyn.

När även Skansen Lejonet försvunnit, och landsbygden tagit 
vid, bröt den unga kvinnan mark i en för henne okänd värld.

1872
Polisen var återigen i lägenheten och förhörde för stunden Anders 
och Lena. Ännu en gång tvingades alla visa sina papper. Konstaplar
na försäkrade att allt var i sin ordning. Under en längre tid hade 
myndigheterna varit på jakt efter en mördare, eller möjligtvis var 
det frågan om två, som misstänktes för att försöka blanda sig med 
emigranterna och smita ur landet.

Ett litet barn längst in i ena hörnet av rummet började gall
skrika. Erik Fredberg från Bogen i norra Värmland kunde inte längre 
lägga band på sin tunga. Räckte det inte med allt spring om da
garna? Måste de komma sent på kvällen och ställa samma frågor 
om och om igen? Eller var det något annat de var ute efter? Såg de 
inte att folk försökte få sig några timmars vila, innan det var dags 
att dra ut på stan igen. Hade konstaplarna kanske någon gång 
delat en tvårummare med sjuttiosju personer under tre veckor? 
Visste de vad det innebar att aldrig få vila, att hela tiden ligga 
vaken och oroa sig för om barnen ska hålla sig friska?

Hustrun lade handen på Eriks arm för att lugna honom. Inte 
hade väl de två konstaplarna menat något illa. De utförde väl bara 
sina order. Hade kanske inte agenten tidigare under kvällen berät
tat för dem att skeppet var att vänta någon gång under natten, att
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de i morgon när de kom ut på Sillgatan skulle kunna skönja det 
liggande nere vid Franska tomtens bojar.

Poliserna gick utan att säga ett ord. Lugnet lägrade sig och 
barnen somnade om ett efter ett. Några av ungkarlarna lämnade 
rummets trängsel för att gå ner på en krog. Genom fönsterkarmen 
drog en isande vind. Mot gaslyktan på andra sidan gatan kunde 
man se att regnet blandades med snö.

Erik blev liggande vaken. Hur annorlunda hade inte allt blivit 
mot vad han tänkt. För några år sedan när emigrantagenten be
sökt gården hemma hade skörden slagit fel. Alla bilder han visat 
från Amerika hade då framstått som tagna i paradiset. De hade 
blivit sittande uppe flera nätter i rad och vänt och vridit på livet. 
Till slut bestämde de sig för att sälja gården och allt lösöre. Det 
fanns ingen framtid kvar i Värmlandsskogarna. ”Vi måste tänka 
på barnen”, hade de sagt till varandra så fort tvivlet satte in.

Nu tvivlade han, men hustrun sov. I nästan en månad hade de 
hankat sig fram i Göteborg. Visst fanns det pengar kvar, men hur 
länge? Redigare karlar än han hade blivit lurade och uppkörda på 
den förbannade Sillgatan. Hur han än vände sig fanns det alltid 
någon som med ett lismande flin försökte dra in honom i någon 
affär. Det var inte bra för den äldsta flickan att se allt löst kvinn
folk som hängde runt karlarna. Dagar och nätter i ända söps det 
värre än på den värsta marknad. Aldrig mer skulle han kunna höra 
dragspelsmusik och riktigt njuta. Göteborg var inte en stad som 
Herren tyckte om. Så enkelt var det! Mardrömmen var att bli kvar, 
att aldrig komma därifrån, vilket han förstått inte var helt ovan
ligt. Det värsta öde han hade hört talas om var en kvinna som 
pekades ut för honom, dagen efter de hade kommit till Göteborg. 
Hon var visst den enda överlevande av en hel familj som legat på 
väntan i något kyffe på Sillgatan, när koleran trängde sig på. Nu 
bodde hon visst i en jordhydda som hon själv byggt utanför stan.

Erik fick svårt att andas. Luften kändes kall och tung. Det 
tryckte över bröstet. Länge låg han och lyssnade till värmlänningars, 
dalslänningars, västgötars, smålänningars, medelpadingars, 
stockholmares, gotlänningars och östgötars snarkningar. Några
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talade osammanhängande i sömnen. Slutligen somnade han in.
♦ ♦ ♦

Med en inlärd reflex kände Erik efter om börsen låg kvar under 
kudden. Runt om rådde febril aktivitet. Hustrun Anna höll på att 
skaka liv i lillpojken. Under morgontimmarna hade Wilsonlinjens 
Milo anlöpt hamnen. Alla var på väg ner till Packhuskajen för att 
övervaka att allt gick rätt till.

Bogserbåtar och pråmar gick redan i skytteltrafik ut till Milo. 
Avgången skulle ske före kvällen. Förseningen gjorde att alla ville 
komma iväg så fort som möjligt. Enligt agenten fanns det en liten 
chans att hinna med Campania som skulle lämna Liverpool om tre 
dagar. Om nu det goda vädret höll i sig kunde de vara i Hull om 
fyrtio timmar.

Erik och Anna stod andaktsfullt på däck med sina fyra barn 
och såg staden sakta försvinna. Många grät hysteriskt omkring 
dem. ”Farväl, kära Sverige!”, ropade alla i mun på varandra. En 
ensam äldre kvinna, som var på väg till sin son i New York, fick ett 
hysteriskt sammanbrott och fördes ner under däck då hon försökte 
kasta sig över bord.

Erik kände sig vemodigt lättad. Trots allt var de på väg mot 
något bättre. Det enda han skulle sakna var tidiga vårmorgnar vid 
forsen där hemma.

1877
Sillen gick till.

1882.
Ryktet om August Palm spreds som en löpeld. Den fattiga skräd
daren, som under ungdomsåren bott i både Tyskland och Dan
mark, reste land och rike runt och förkunnade proletariatets nya 
evangelium. Överallt strömmade folket till. Många var det som 
ville höra honom agitera för socialismen på sin skånska rotvälska. 
Av de besuttna blev han hånad och förföljd. För dem var han inget 
annat än en farlig parasit som så snabbt som möjligt borde rensas 
ut.
På nyåret 1882. stod han äntligen i talarstolen på ”Concert du Bou
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levard” - Frälsningsarméns hus vid Södra Allégatan. Förväntans
fullt väntade ett fullsatt auditorium på att han skulle ta till orda.

Arbetarföreningens folk hade länge varnat för den socialis
tiska gudsförnekande läran. Med Sigfrid Wieselgren i spetsen ar
betade de under parollen: Bed och Arbeta! Genom sparsamhet och 
nykterhet skulle arbetarklassens ställning höjas, fattigdomen och 
förfallet upphävas. För grovarbetarna, fabriksarbetarna, hamnar
betarna och industriarbetarna var detta bara fagra tomma ord.

Socialismen var något annat. Det var ett språk männen från 
Haga, Annedal, Masthugget och Majorna lättare kunde ta till sig. 
Några hade redan kommit i kontakt med tankarna genom olika 
skrifter.

August lade ut texten: Samhället skulle från grunden omda
nas. Kapitalisterna skulle störtas genom revolution, fabrikerna och 
samhällets rikedomar förstatligas, rättsordningen skrivas om. Ar
betarna skulle resa sig och kräva sin rätt. Fattigdomen berodde 
på de besuttnas utsugning av arbetarklassen. Staten skulle överta 
allt ansvar för individens ekonomiska och sociala ställning. Det 
privata ägandet skulle upphävas - av var och en efter förmåga, till 
var och en efter behov.

Det lät bra. Visst gjorde det. Men det hindrade inte att många 
blev upprörda av hans tal.

Johan Frisk tyckte att han gick lite för långt. Visst stämde det 
att de rika levde på de fattigas arbete. Det var ju bara att strosa 
genom den nya stenstaden, Lorensberg och Vasastaden, för att se 
med egna ögon. Inte var gatorna lika breda och raka i Majorna; 
inte levde människorna där i sommarsvala rum bakom markiser. 
Fast å andra sidan hade många arbetare fått bättre bostäder sedan 
landshövdingehusen börjat byggas. Själv hade han och familjen 
flyttat in i en nybyggd tvårumslägenhet i Annedal.

Var det förresten inte Viktor Rydberg som var en av de första 
att lämna salen? Han var inte säker.

♦ ♦ ♦

Bollen var i rullning.
Innan August Palm lämnade Göteborg var han med om att bilda
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en agitationskommitté, där skräddaren C.M. Heurlin blev den dri
vande kraften. Han fortsatte i Palms spår, blev ordförande i den 
nybildade Socialdemokratiska föreningen och var först i staden 
med att ge ut socialistisk agitationslitteratur.

Allt fler arbetare anslöt sig till rörelsen. Sakteliga blev den en 
politisk maktfaktor att räkna med. Som första större manifesta
tion tågade flera tusen arbetare till redaktör S.A. Hedlunds hem i 
protest mot de höga spannmålstullarna, under parollen: ”Ingen 
tull på vårt dagliga bröd”. Den gamla liberalen och frihandelskäm- 
pen kunde i denna fråga inte annat än ge demonstranterna sitt 
stöd.

Ar 1885 lamslogs Göteborgs hamn av den stora hamnarbetar- 
strejken. Stuveriarbetaren Buskowitz ledde stadens första större 
fackförening, Svenska Hamnarbetareförbundet, i konflikten. Arbe
tarna avgick med segern. Lönerna höjdes och arbetsvillkoren för
bättrades.

Redan från början kom Socialdemokratiska partiet att både 
ekonomiskt och ideologiskt vara starkt bundet till fackförening
arna. Lite knöligt i början var det för partiet att flera av förbunden 
behärskades av anhängare till liberalismen.

Aret efter hamnarbetarstrejken hölls den första skandinaviska 
arbetarkongressen i Göteborg, och fyra år senare bildades stadens 
arbetarekommun.

Vår egen nutid var nära.
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Göteborg under upplysningstiden 
och industrialismens början

De stora utvandrarbygderna var de 
marginella jordbruksbygderna och 
de överbefolkade skogsbygderna. 
Inflyttning till städerna blev för 
många första steget på resan 
västerut. (C. Salomon, 1869. 
Göteborgs Konstmuseum.)



Upplysningsidéernas

spridning

Tiden kring sekelskiftet 1800 var 
ur politisk synpunkt en förändring
ens period i Europa. Det franska 
samhället omdanades genom den 
franska revolutionen, som inled
des år 1789. Gripen av revolutio
nära författares idéer, som till ex
empel Rousseau, var den blivande 
kejsaren Napoleon Bonaparte en 
hängiven revolutionsanhängare. 
Kung Gustav III oroades över ut
vecklingen i Frankrike och hotet 
mot monarkin. De upprepade ho
ten mot kung Gustavs egen per
son slutade med skotten vid mas
keradbalen i Stockholm år 1792. 
Så småningom skulle den försva
gade Wasaätten adoptera en 
fransk general, Jean Baptist Berna
dotte, som tronföljare och år 1818 
blev Karl XIV Johan svensk kung.

hade belägrat Svenska Pommern. 
Efter fältslagen i Nordtyskland år 
1813 tågade Karl Johan med den 
svenska armén mot Danmark. 
Danskarna besegrades och Svens
karna erhöll Norge, som genom 
en union knöts till Sverige. Norge 
hade svenska kungar tills unionen 
upplöstes 1905.

Göteborg befäster återigen 

sin roll som handelsstad

Merkantilismens idéer fortsatte att

A / och med det nya järnvägsspåret 
kunde lastning och lossning ske på 
kajerna. Kranfundament till en 
lastningskran och en vändskiva för 
att vända tågets vagnar återfanns 
vid Lilla Bommen år 2001. (Foto: 
Carina Bramstäng, RAÄ.)

panderade den internationella 
handeln påtagligt - dels tack vare 
en industrialiseringsvåg i Västeu
ropa och då framför allt i England, 
dels genom en ökad handel med 
det koloniserade Nordamerika.

Unionen med Norge 

Efter att Sverige förlorat Finland 
planerades en erövring av Norge 
från Danmark. Upprinnelsen var 
Napoleonkrigen, då Napoleon

prägla politiken. Trots att 1800- 
talet inleddes i politisk 

oro, med ledande eu
ropeiska handelsna

tioner i krig, så ex-

M Göteborgs ställ
ning som export

hamn förstärktes 
genom Göta kanal. 

Kanalen vid Troll
hättan var viktig 

för transporten av trä 
och järn till hamnstaden 

från Vanerlandskapen. 
(Göteborgs Sjöfartsmuseum.)

Från Amerika importerades varor 
som bomull, råsocker, kaffe och 
tobak till Göteborg. Dessa varor 
förädlades industriellt i staden.

Den svenska ostindiska han
deln upphörde. Samtidigt upp
hörde handeln, värd miljoner, 
med de tidigare stora sillfångs
terna, då sillen försvann från Bo
huskusten år 1808. Men nya 
marknader öppnades. Textil- och 
verkstadsindustrin fick ett genom
brott och bomullsspinning blev 
den ledande industribranschen i 
Göteborg. De nya bränslena kol
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och koks importerades, för att dri
va ångmaskinerna, liksom petro
leum, och den kemiska industrin 
bildades. Under den senare delen 
av århundradet blev havre en stor 
exportvara över Göteborgs hamn. 
Den svenska havren livnärde Stor
britanniens trotjänare av hästsläk
tet som tjänstgjorde i gruvorna och 
drog omnibussarna på Londons 
gator. Trävaruindustrin i Göteborg 
utvecklades under andra halvan 
av 1800-talet till en förädlingsin
dustri med omfattande export.

Den svenska handeln var nu 
friare utan hårda regleringar och 
begränsningar. Skråväsendets mo
nopolställning var avskaffad, nä
ringsfrihet införd och aktiebolaget 
blev den nya bolagsformen.

Handelshusen
Göteborg blev för en kort tid cen
trum för hela Europas handel och 
sjöfart. Från och med år 1806 var 
Göteborg den enda öppna ham
nen i Nordeuropa under några år 
framåt. Kapitalstarka köpmän från 
alla nationer slog sig tillfälligt ner 
i Göteborg. Några blev kvar och 
två av de mer namnkunniga var 
bröderna Robert och James Dick
son från Skottland. En annan Skot

te, David Carnegie, övertog det 
kända sockerbruket i Klippan, som 
också tillverkade porter. Skotten 
Alexander Barclays handelsfirma 
var ledande inom järnexporten i 
Göteborg. En betydande handels
man som också specialiserade sig 
på järnexport var Olof Wijk. Järn
exporten var fortfarande en av 
grundpelarna i Göteborgs utrikes
handel. Järnet forslades som halv
fabrikat till Göteborg i form av 
stångjärn och kom mestadels från 
Värmland, men också från Dals
land och Taberg i Småland. Innan 
stångjärnet lastades för export 
vägdes och kontrollerades det på 
järnvågen i hamnen nedanför 
järntorget. Destinationen var till 
stor del England och Amerika.

Under 1800-talets senare 
hälft var Göteborgs metallindustri 
i stadig tillväxt, med mekaniska 
verkstäder och järn- och metall
manufaktur av olika slag. De tre 
största mekaniska verkstäderna, 
tillika ångfartygsvarven, var Keil- 
lers, Lindholmen och Eriksberg.

Ångfartyg och järnväg 

Tekniska landvinningar präglade 
samhället under hela århundra
det. Tekniska innovationer låg till

grund för industrialiseringens ut
veckling och varufrakterna effek
tiviserades. Ångfartyg blev allt van
ligare och Göteborgs ställning som 
exporthamn förstärktes genom 
Göta kanal. Kanalen vid Trollhät
tan var viktig för transporten av trä 
och järn till hamnstaden från Vän- 
erlandskapen. Transportkapacite
ten ökade dessutom väsentligt när 
utbyggnaden av slussarna i Troll
hättan blev färdig år 1844. Däref
ter nådde stadens exportkapacitet 
en sådan särställning att det tidigt 
blev klart att järnvägen skulle dras 
till Göteborgs hamn.

Den första december år 1856 
avgick det första tåget från Göte
borg. Anläggandet av järnvägen 
ökade tillgängligheten och gav en 
ny avgörande transportmöjlighet. 
Nu kunde varor lättvindigt förmed
las mellan inlandet och världs
marknaden. Järnvägens huvud
uppgift var att transportera varor 
till hamnstaden för omlastning på 
fartyg. Handeln med isad färsk fisk 
fick ett stort uppsving vid seklets 
slut tack vare järnvägstransporter. 
Den moderna konservindustrin 
växte fram parallellt med denna 
utveckling.

På 1860-talet sammanfördes 
kajen vid Lilla Bommen i öster 
med järnvägen i väster. Järnvägs
spåren drogs ända fram till ka
jerna. Mot slutet av 1800-talet var

◄ En direkt passagerartrafik mellan 
Sverige och Nordamerika, den så 
kallade Amerikalinjen, kom i gång 
i december 1915 med en äldre ång
are döpt till Stockholm. (Göteborgs 
Sjöfartsmuseum.)
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Göteborg från ovan. På bilden syns Stora bommen mellan Stora Hamnen och 
Stora hamnkanalen och till vänster i bild Packhuskajen med Packhusplatsen 
bakom. På Packhusplatsen syns tåget på väg till kajerna i väster. Christinae 
kyrka syns till vänster och Gustavi domkyrka till höger. (1870-talet Göteborgs 
stadsmuseum. Foto: Uno Lindström.)



järnvägen framdragen ända till järn
vågen.

Rederier i Göteborg 

Hamnarna byggdes ut för större 
fartygstyper i järn för ångtrafik. En 
rad nya ångfartygsrederier starta
des under andra hälften av seklet 
- Svenska Lloyd, Götha och Thule, 
för att nämna några. De lät bygga 
sina fartyg pä stadens varv. Regel
bunden linjetrafik gick till hamnar 
i Östersjön och Nordsjön och 
framför allt till England, dit trafi
ken gick efter tidtabell. Den Bro- 
strömska rederikoncernen växte 
sig störst i landet på bland annat 
transporter från Göteborg till an
dra nordeuropeiska hamnar. Det 
var först i början av 1900-talet

som svenska fartyg återigen desti
nerades på transocean trafik för 
handel med mer avlägsna länder. 
Rederi AB Transatlantic började 
linjefart till Sydamerika år 1904. 
Några år senare, 1907, startades 
linjetrafiken till Australien. Det var 
på ett av dessa fartyg, Australie, 
som Evert Taube gick till sjöss för 
första gången som kollämpare år 
1908.

Amerikalinjen och 

utvandringen

Över en miljon svenskar emigre
rade till Amerika från mitten av 
1800-talet och fram till en bit in 
på 1900-talet. Amerikapropagan
da spreds på landsbygden om det 
nya landets rikedomar och ame-

Göteborg var den största utskepp- 
ningshamnen för emigranter under 
jordbrukskrisen på 1880-talet. (Göte
borgs Stadsmuseum. Reproduktion: 
Uno Lindström.)

rikaagenter ombesörjde arrange
mangen kring persontrafiken. Un
der nödår orsakade av missväxt 
var emigrationen särskilt stor. De 
allra flesta reste över Göteborg och 
under den mest intensiva utrese- 
perioden, orsakad av jordbrukskri
sen på 1880-talet, kunde flera sto
ra fartyg i veckan lämna staden. 
Många gånger fick de förväntans
fulla resenärerna invänta ångfar
tygen som skulle ta dem till Eng
land för vidare färd med de stora 
emigrantrederiernas ångare från 
Liverpool över Atlanten till New 
York. Denna trafik innebar inkom
ster för göteborgarna. I avvaktan 
på färden över Nordsjön inkvar
terades emigranterna på enklare 
hotell, framför allt på Sillgatan i 
Göteborg. Samvetslösa hyresvär
dar erbjöd mindre bemedlade re
senärer trånga och hälsovådliga 
logier - inte sällan trängdes stora 
resesällskap i små kyffen. Kommer
sen med i synnerhet kläder och 
reskost var stor och bokhandlarna 
tillhandahöll engelska böcker.
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kriget fyller orderböckerna.
Jubileumsutställningen 
befäster Göteborg som 
rikets industriella centrum



1906
Vyn var magnifik. Nedanför låg staden med hundratrettio tusen 
invånare söndagsvilande och badande i sommarsol. Över en my
riad av hustak och skorstenar reste sig Skansen Kronan och Oscar 
Fredrik-kyrkans spetsiga torn. Bakom Risåsen skymtade Vasastaden 
och nedanför låg Haga och strax där bortom: staden inom vall
graven med sina kyrkor och torn. I hamnen rådde stillhet. Kra
narna stod orörliga likt gigantiska väntande vadarfåglar. Ett min
dre fartyg ångade sakta nedströms mot Lindholmens varv, förbi 
skepp som låg vid boj, rad i rad. Långt bort i fjärran gjorde älven 
en krök och försvann utom synhåll, mellan berg och blått dis.

På de kala hällarna, invid stupet mot Jungmans- och Vega- 
gatan, stod Erik och Kerstin och väntade på att den vinkande Alida 
och hennes August skulle komma ner från vattentornet.

Herrskapet August och Alida Andersson hade fem år tidigare 
öppnat ölhallen y:an vid Kungstorget. Rörelsen gick bra. När Stora 
saluhallen stod klar 1888 blev torget den plats dit bönder från 
Hisingen och Halland körde i kapp för att få bästa torgplatserna. 
Redan klockan sex, då dörrarna slogs upp på ölhallarna, var många 
bra stagade under västen på medhavt brännvin, och de törstade 
efter mer.

Fjorton ölhallar och vinstugor fanns, bara i de närmsta kvar
teren.

♦ ♦ ♦

Det var en strid på kniven. Alla medel tycktes tillåtna. De stora 
aktörerna inom bryggerinäringen i Göteborg - Lyckholms, Pripps, 
Kronan och Carnegie - hade under många år haft oligopol på att 
fukta stadens torra halsar. Öldrickandet hade blivit allt vanligare 
under de senaste femtio åren, och priset var fast och enhetligt efter 
överenskommelser mellan bolagen.

Mot dessa jättar tog Albert Richard Raijalin upp kampen, då
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han på exekutiv auktion köpte ett bryggeri i Haga och startade 
Münchens Bryggeri Aktiebolag.

Redan från start förstod de andra aktörerna att de hade att 
göra med en vildfågel. Raijalin försökte på alla sätt smutskasta kon
kurrenternas produkter. Niddikter publicerades häftesvis som cirku
lerade runt i staden, där Pripps och Lyckholms öl i inte alltför täckta 
ordalag sades smaka vatten och piss.

Den gode Münchenbryggaren var en man av sin tid. Han såg 
vart vindarna blåste. Arbetarrörelsen var på frammarsch och så
lunda lanserade han ett ”arbetaröl” som skulle skilja sig från de 
kapitalistiska ölsorterna. Om klasskampen kunde överföras på 
ölsorter, skulle striden om marknaden med tiden självklart vara 
vunnen.

Inte nog med det. Han försökte också knyta arbetarrörelsen 
till sina produkter - och här var han inte den förste. I Stockholm 
hade tidigare både Handelsbanken och Wallenberggruppen, genom 
holdingbolag, givit Folketshusföreningen aktieposter i de brygge
rier som låg inom deras sfärer.

Raijalin gjorde nu det samma i Göteborg. Den lokala Folkets
husföreningen fick aktier som skulle ge föreningen ett ekonomiskt 
tillskott om aktierna steg. Allt som krävdes från föreningens sida 
var att se till att medlemmarna drack Münchenbryggeriets öl, så 
produktionen kunde öka och Folketshusföreningen håva in mer 
pengar.

Verkligheten visade sig dock vara en annan. Kritiska röster 
inom fackförbunden och nykterhetsrörelsen tvingade fram att sam
arbetet skulle upphöra.

Raijalin tvingades mitt under brinnande krig, 1916, redan 
vingklippt av Pripps och Lyckholms, se sitt Münchenbryggeri för
sättas i konkurs.

♦ ♦ ♦

Så kom Alida och August äntligen ner. De höll varandra i handen, 
som ett nygift par, när de hoppade fram mellan skrevorna. Erik 
och Kerstin viftade åt dem att de skulle mötas vid trapporna till 
Vegagatan.
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Fruarna gick först. Gubbarna gick efter och diskuterade om det 
var rätt eller fel att unionen med Norge skulle upplösas. Erik, vars 
yngre bror låg inkallad vid värmländska gränsen, var mer skeptisk 
än sin vän. Hans bror var en av de första som drabbades av att 
allmän värnplikt hade införts några år tidigare. Inte ville Erik se 
honom offras i en konflikt ingen hade något att vinna på. Det räckte 
väl att hans andra bror var på Gotland året före, när armén mobi
liserade, för att ryssarna hade kastat sig i krig mot Japan.

På Vegagatan sprang horder av barn och lekte i ännu söndags
vila koltan I fönstren stod kvinnor med nyfikna ögon och följde 
livet nedanför. Två poliser gick karskt med händerna på ryggen, 
spejande åt höger och vänster. Alltför väl syntes det att de inte 
kände sig trygga i miljön. När en kärring på andra våningen slängde 
glåpord efter dem, låtsades de inte höra, utan fortsatte i maklig 
takt upp mot ålderdomshemmet.

Göteborg var verkligen en ungdomens och kvinnornas stad. 
Barnkullarna var stora. Bara en av tio invånare var över sextiofem 
år. Överskottet på kvinnor var så markant, nästan tio tusen, att 
männen som kom invandrande till staden från Västergötland och 
Dalsland, knappt trodde det var sant.

Många kvinnor fick möta ålderdomen som änkor med bittert 
hjärta och tom börs. Det hårda livet på havet och på fabriksgolven 
skördade rikligt med offer bland männen.

De fortsatte gatan ner. Klockorna i Oscar Fredrik manade till 
samling. En och annan gumma och gubbe var på väg till helgedo
men. Kyrkan hade tappat greppet om själarna, som i stället stan
nade hemma för att vila ut efter veckans slit.

När de kom ut på Linnégatan fick August ropa till Alida och 
Kerstin att de skulle akta sig för spårvagnen när de korsade gatan. 
Alida klagade jämt över att hon inte hörde de nya elektriska vag
narna lika bra. Hon kunde inte förstå varför de slutat använda 
hästar. August brukade då skrattande påpeka att det var väl bra, 
eftersom det underlättade för deras kunder att komma till y:an, nu 
när det gick spårvagn från vagnhallen Maj orna vid Klippan in till 
Stora salutorget.
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Längs Linnégatan reste sig vackra stenhus i fem våningar. Utanför 
3:an stod Birger Olsson i dörren till sitt glasmästeri, söndagsklädd 
i kostym och kubb. Han nickade och log när de gick förbi. Av 
någon anledning kom de sig inte för att stanna.

August och Alida kände Birger väl, så väl som man nu lärde 
känna en kund. Birger tittade alltid in då han hade vägarna förbi 
Kungstorget, vilket inte var så sällan.

Birger var trevlig, fast lite ettrig. Han kunde reta gallfeber på 
vem som helst om han var på det humöret. En gång fick Alida gå 
emellan honom och en av säckbärarna från hamnen när de råkat i 
luven på varandra, efter att Birger sagt något nedlåtande. Slum
pen räddade som tur var Birger den gången. Precis när smockan 
hängde i luften hördes ute från gatan att Tuting var i farten med att 
gäcka poliserna, och alla rusade ner till vallgraven för att se ho
nom simma omkring som en säl.

August slog på stort och köpte två cigarrer i butiken vid Järn
torget. Fruarna hade bestämt att herrskapet skulle dela på sig, ef
tersom August envisades med att vilja ta vägen förbi ölhallen innan 
de gick hem. Erik skulle göra honom sällskap medan fruarna tog 
en droska till Molinsgatan för att förbereda middagen.

De följde damerna till droskstationen och hjälpte dem upp i 
vagnen innan de gick ner mot Pusterviksplatsen för att ta ”Kalles 
färja” över kanalen till Fisktorget.

En och annan fiskesnipa låg inne. Fiskekyrkan var stängd. På 
Arsenalens torn uppe på Lilla Otterhällan satt hundratals fiskmåsar 
och inväntade vardagen, då hamnen skulle fyllas av skärgårdsbornas 
båtar och kommersen vara i full gång. Kvarlämnad fiskrens, som 
smugit sig ner mellan gatstenarna, gav ändå platsen en karaktäris
tisk doft.

Kalle syntes inte till. En av gubbarna som satt på andra sidan 
ropade att han snart skulle vara tillbaks, efter gjorda behov i 
pissoaren borta vid Otto Berlins.

August och Erik väntade. När Kalle slutligen kom, lyckades 
de få honom att ro dem över mot löfte att betala dubbel avgift, två 
ören, då det var söndag.
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Med långa lugna årtag, pratande som en ettermyra, förde Kalle 
dem över vattnet.

Rökande vandrade herrarna längs kanalen mot Grönsakstor- 
get, sneddade över Kungstorget och klev slutligen in på y:an.

1906-1914
La belle époque, den ljuva tiden, som perioden fram till första världs
kriget kom att kallas, var en motsättningarnas tid. Det gamla sam
hället sjöng sin svanesång och det nya tog vid. Desperat försökte 
man hålla gamla värderingar vid liv, som när forskningsresanden 
Sven Hedin blev den sista nyadlade i Sverige. Ridderskap och vapen
sköldar tillhörde det förgångna. Framtiden låg i mekaniseringen, 
fabrikerna, tekniken. Myndigheterna insåg redan 1905 vad fram
tidens melodi skulle bli; ett bilregister inrättades trots att det bara 
fanns 115 bilar i hela landet.

Gud var på fallrepet och människan betraktade sig som myn
dig. Arbetarna började ställa krav på ett drägligare liv. Kvinnorna 
klev fram på den offentliga arenan och krävde att få vara med om 
att forma framtiden. Allmän rösträtt för män infördes 1909. Samma 
år lamslogs landet när LO och arbetsgivarna drabbade samman i 
storstrejken.

Inflyttningen till städerna var enorm. Antalet emigranter till 
Amerika minskade.

Det var en tid när Göteborg antog den dräkt som kom att 
prägla staden under decennier framåt. Industrin expanderade på 
alla fronter. De gamla textil- och livsmedelsindustrierna var fortfa
rande betydelsefulla, men fick på sikt lämna plats åt en allt snab
bare framväxande verkstadsindustri. Fabriksvisslan på Götaver- 
ken, Eriksberg och Lindholmen kallade till sig allt fler. Svenska 
Kullagerfabriken grundades 1907 och redan vid krigsutbrottet 1914 
var det Göteborgs största arbetsgivare.

Samhällsmaskineriet knakade i fogarna. Författaren Elin 
Wägner förde kvinnornas talan. August Strindberg häcklade de 
besuttna. Verkligheten för flertalet av stadens invånare var inte 
lika vacker som jugendstilens sirliga former. Fattigdom och trång
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boddhet var vardag. Gång på gång blev det konflikt på arbetsplat
serna. Än så länge var arbetarna dåligt organiserade. Arbetsgivarna 
kunde efter eget huvud sparka folk. Under en hamnarbetarstrejk i 
Göteborg kallades fyra hundra strejkbrytare in från England. Regel
rätta gatustrider utbröt. De besuttna hade lagen på sin sida.

♦ ♦ ♦

I Stockholm lekte man de Olympiska spelen 191z. Riksdagen hade 
antagit en lag som förbjöd information om preventivmedel.

♦ ♦ ♦

Med fjädrar i hatten mottog Gustaf V bönderna på slottets inre 
borggård. De hade tågat till Stockholm för att för konungen mani
festera sin försvarsvilja.

Kungen spelade ut hela sitt register. Med flammande ord, sam
manställda av Sven Hedin, talade han om ”min armé och min 
flotta”.

Den liberala statsministern Karl Staaf avgick i protest mot att 
majestätet blandade sig i rikspolitiken.

För dagen kunde Gustaf känna sig nöjd med sig själv. Men 
det var sista gången en svensk kung fick göra sin röst hörd i poli
tiska frågor.

1914
Ett skott i Sarajevo och Europas stormakter kastade sig handlöst 
ut i krig. I London, Paris, Berlin, Wien och Sankt Petersburg drog 
generalerna en lättnadens suck. Äntligen skulle saker och ting få 
göras upp.

Tyskarna ville skaffa sig en rättmätig plats i solen. Fransmän
nen skulle ta revansch för kriget 1871. Britterna tänkte visa vem 
det var som styrde världen. Vad österrikarna och ryssarna tänkte 
är mer osäkert.

Under fem långa år grävde Europas unga män ner sig i skytte
gravar, slaktades i tusental, medan industrierna pumpade ut mate
riel och vapen i en aldrig förr skådad omfattning.

Det var imperialismens slutliga uppgörelse, om främmande 
landområden, råvarutillgångar och marknader.

De skandinaviska länderna höll sig neutrala.
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När kanonerna tystnat låg tre kejserliga örnar döda på marken - 
Habsburg, Romanov och Hohenzollern.

♦ ♦ ♦
”Länge leve kriget.”

Ännu en gång skulle ett storkrig på kontinenten få den pålade 
staden vid älven att leva upp. Det var ingen som jublade öppet. Det 
skålades bakom lykta dörrar, i såväl slott som koja. Verkstadsindu
strin fick ett sådant uppsving under krigsåren att verkningarna kvar
stod till långt in på 1970-talet.

På de tre stora varven på Hisingen lät inte krigslyckan vänta på 
sig. När de första granaterna kreverat på slagfälten fylldes order
böckerna tills de bågnade. De svenska redarna kunde inte längre 
tillgodose sina behov genom att köpa andrahandstonnage från ut
landet eller lägga in beställningar av nybyggnation på engelska varv. 
Kriget innebar att de svenska rederierna tvingades lägga sina beställ
ningar på svenska varv. Efterfrågan blev snabbt så stor att varven 
inte hann leverera i takt med efterfrågan. För att säkerställa repara
tioner och nybyggande köpte det Broströmsägda Tirfingrederiet både 
Eriksberg och Götaverken, mitt under brinnande krig.

De många torpederingarna på världshaven försvagade inte 
direkt konjunkturen.

För SKF var fördelarna av kriget ännu större. Under orosåren 
fortsatte företaget att agera på den internationella marknaden. De 
krigförande länderna fullkomligt slogs om deras produkter. Orsa
ken var en enorm prisstegring på bränsle och smörjoljor i hela den 
industrialiserade världen.

SKF fortsatte inte bara att exportera till alla. De byggde dess
utom nya fabriker i Frankrike, Ryssland, England och USA eller 
köpte upp konkurrenterna.

Våren 1917 hade SKF:s fabrik i Göteborg drygt fyratusen tre
hundra anställda.

Grunden var därmed lagd för att Göteborg efter freden skulle 
inta en ledande roll inom verkstadsindustrin, inte bara i Sverige 
utan i hela Norden.
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192.3

Det var en regnig sommar. Lågtrycken avlöste varandra utifrån 
Nordsjön. Likväl strömmade människor till med uppspända para
plyer. Förväntningarna var enorma. Efter en räcka av år i krisens 
tecken ville alla se något som fick dem att tro på framtiden igen.

♦ ♦ ♦

Gun och Sten vandrade sakta upp för Avenyn, en förvånansvärt 
solig dag i mitten av juni. Barnen hade de lämnat hos morföräldra
rna ute vid Nya Varvet, och tagit Långedragslinjen in till stan.

Eftersom vädret var bra hade de bestämt sig för att gå sista 
biten, genom Haga längs Vasagatan och fram till Avenyn, som Sten 
med sin blekingska humor döpt till ”Sveriges pampigaste bruks- 
gata”.

När de svängde runt hörnet vid Valand, sögs de in i den 
människoflod som gick upp mot jubileumsutställningens entré. Alla 
var festklädda. Kvinnorna hade vackra hattar av senaste mode från 
London och Paris. Herrarna gick och svängde sina hopfällda para
plyer.

Sten hade stämt träff med en gammal vän från Stockholm, 
Erik Dahlquist och hans son Lasse, vid fontänen nedanför Konst
museet.

♦ ♦ ♦

Göteborgs jubileumsutställning var ursprungligen tänkt att hållas 
1921, för att fira stadens trehundraårsdag. På grund av kriget och 
den därpå följande lågkonjunkturen, då de offentliga utgifterna 
skars ner, flyttades festligheterna fram två år. Syftet med utställ
ningen var att presentera stadens och rikets industriella kapacitet, 
Göteborgs kulturhistoria, nöjesliv, konsthantverk, idrott och mycket 
annat. Eller som det skrevs i ”Göteborgsutställningen inför sina 
samtida.” ”Ur Dagens program” 9/5 1923: ”Utställningens mening 
fattas ej såsom bara ett glättigt och ljust inslag i det gråa vardagsli
vet- dess nationalekonomiska betydelse, dess starkt utpräglade syfte 
var att bli vad man skulle kunna kalla en ekonomisk vändtapp, 
kring vilken skall svängas den dörr, som öppnar för konjunkturens 
goda tider och insläpper livaktighetens friska vindar.”
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När den stängde på hösten hade över 4,z miljoner besökare hittat 
dit, trots en regnig sommar.

♦ ♦ ♦

De behövde inte vänta länge. Innanför järngrindarna blev de stå
ende en stund. Gun kunde inte se sig mätt på Konstmuseets väl
diga kropp. Mitt under den värsta depressionen efter kriget hade 
en morbror varit med om att mura upp kolossen. Bygget blev en 
symbol för att bättre tider var i antågande.

De betalade och gick in.
Det var som att komma in i en saga, en olympisk gudavärld. 

Båda sidorna av den långa gården kantades av kolonner med cy
presser emellan. Två höga minareter, som kröntes av endera Göta 
Lejon och Kronan, sköt upp som väldiga stoppnålar i rymden. 
Mellan dem, på avstånd, reste sig Minneshällen likt ett tempel.

Stadens larm stängdes ute. Franska, engelska och tyska hör
des överallt. En grupp storväxta män, som kanske talade ryska, 
kom ut från den historiska avdelningen som visade äldre tiders 
hantverk och folkliv.

Besökare vandrade från utställare till utställare och lät sig 
hänföras, när stadens och rikets potential presenterades. Utställ
ningen var det industrialiserade Sveriges verkliga internationella 
genombrott.

Efter minareterna vidgades gården till en stor öppen plats. 
Till vänster låg huvudrestaurangen, där hundratals gäster satt i 
svalkan under uppspända markiser, med utsikt över Näckros
dammen och Minneshällen.

De gick in på en servering för att inta kaffe och kaka. Längst 
bort i ena hörnet fanns ett ledigt bord.

Överallt satt idrottsmän från de sjutton nationer som skulle 
delta i Göteborgsspeien. De kom att hamna bredvid en grupp kvinn
liga engelska idrottare, klädda i sin nations färger.

Här fick kvinnor delta, vilket de inte fick i olympiska samman
hang. Om bara några dagar skulle friidrottstävlingarna inledas på 
den nybyggda Slottsskogsvallen.

För Sveriges del var simmaren Arne Borg det starkaste medalj-
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hoppet. Att han skulle vinna var det väl ingen som tvekade om. 
Snarast var frågan om han skulle förbättra något av sina egna 
världsrekord.

Servitrisen kom och tog upp beställningen.
Överallt i samhället var kvinnorna på frammarsch. Under två 

års tid hade de haft rösträtt. Bara några månader tidigare hade 
riksdagen givit kvinnor rätten att inneha statliga ämbeten, med 
undantag av polis, militär och präst. I januari ställde en ensam 
kvinna upp i Vasaloppet.

Dödsstraffet var avskaffat och adeln hade därigenom förlo
rat sitt sista privilegium: rätten att bli avrättad med svärd. Sverige 
höll på att demokratiseras på djupet.

Vid ett av borden längst ut satt Evert Taube och förklarade 
högljutt för några vänner att tornet högt uppe på berget inte det 
minsta liknade Vinga fyr.

♦ ♦♦

Efter en hel dags vandring runt utställningsområdet, efter att ha 
åkt linbana över hustaken mellan Ostindiska tornet och Liseberg, 
beundrat Bofors haubits, SKF:s kullager och AGA:s blinkande fyrar 
i stora maskinhallen, avrundade sällskapet eftermiddagen med att 
gå och titta på Lilleputtstaden, där uppklädda dvärgar utförde di
verse roligheter.

Utställningen hade givit dem en fingervisning om hur framti
den skulle bli.

1935

Samma år som Gösta ”Lill-Katta” Holmström debuterade i IFK 
Göteborgs A-lag, lade Svenska Amerikalinjens Kungsholm till un
der Masthuggsberget med filmstjärnan Greta Garbo ombord. Ka
jen var fullpackad av folk som ville få en glimt av den stora.

När landgången lades ut rusade folk ner längs trapporna från 
Stigbergstorget. Kapten stod vid relingen och tog farväl. Efter ett 
svepande ögonkast över folkhavet slog Greta ner den beslöjade * 
blicken och dolde ansiktet under hattbrättet. Hennes kavaljer stöt
tade hennes väg utmed landgången. Ridande poliser pressade bort
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folket, så att vägen fram till den väntande Mercedesen blev fri. 
Snabbt klev hon in och satte sig i baksätet. Allt var över på några 
minuter. Drömmen från Amerika fick ett abrupt slut. Många som 
stått och väntat i timmar såg inget mer än hennes vinkande hand 
bakom ett uppdraget fönster.

Greta Garbo kom tillbaka till en kontinent som sakta men 
säkert höll på att arbeta sig ur den stora depressionen. I Tyskland 
hade nationalsocialisterna tagit makten och krigsindustrin arbe
tade igen för full maskin. De tyska makthavarnas strikta rasbiologi
ska ideologi och politiska diktatur, uppfattades av många som allt
för extrem.

I Sverige bröt Högerpartiets nazistvänliga ungdomsförbund 
med moderpartiet, som helt tagit avstånd från nazismen. Två per
soner, Adolf Hitler och Josef Goebbels, som förbjudits av polismäs
taren i Stockholm att tala vid ett offentligt svenskt nazistmöte 1931, 
dikterade nu i mångt och mycket Europas politiska dagordning.

År 1934 antog Sveriges riksdag en lag om sterilisering av sin
nessjuka eller sinnesslöa. Det rashygieniska tänkandet var brett 
förankrat.

Människan skulle förädlas utifrån strikt vetenskapliga krite
rier. Det avvikande betraktades inte med blida ögon ...

Greta Garbo kom också till en stad som klarat sig förvånans
värt bra från lågkonjunkturens alla svängningar. Den första serie- 
tillverkade Volvon rullade ut ur fabriken 19Z7, samma år som hon 
fått sitt stora genombrott i Hollywood med filmen Åtrå. Kanske såg 
hon en Volvo av senaste modell - en strömlinjeformad, som släppts 
några månader tidigare - när hon susade fram genom staden?

1939-1945
Tyskland förklarade Polen krig, England och Frankrike ställde ett 
ultimatum som Berlin ignorerade. De skandinaviska länderna höll 
sig neutrala.

Andra världskriget var ett faktum.
Sverige mobiliserade och förberedde sig för krig. Beredska

pen var inte god.
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I april 1940 gick Tyskland till anfall mot Danmark och Norge. 
Kriget ryckte allt närmare. Göteborgs hamninlopp minerades. På 
öarna låg beredskapssoldater och spejade efter fientliga skepp.

Den svenska regeringen gjorde allt som stod i dess makt för 
att hålla landet utanför kriget. Eftergifter gjordes. Malmexporten 
till Tyskland fortsatte. På svensk räls forslades tyska soldater och 
materiel till Nordnorge och Finland. Kommunister internerades.

Regeringens undfallande politik kritiserades av Torgny Seger- 
stedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Staden intog en 
stark antinazistisk hållning. Socialdemokrater och liberaler utgjorde 
en majoritet. Banden till England och västmakterna hade histo
riska rötter.

När freden slutligen kom strömmade tusentals människor upp 
till Götaplatsen för att fira.

Bananbåtarna började lägga till i hamnen.
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Staden öppnas mot omlandet 
och moderniseras

I de borgerliga stadsdelarna byggdes 
stenhus och breda avenyer. Litografin 
visar folklivet på Viktoriagatan.
(O. A. Mankeli. Från boken Aquerella 
lithografier, 1884.)



Stadens planritning 

förvandlas
Stadens utseende förändrades ef
ter de stora bränderna kring se
kelskiftet 1800. Trevåningshus i 
tegel byggdes som ersättning för 
nedbrunna låga trähus i köpman
nakvarteren längs hamnarna. De 
komplexa bastionmurarna jämna
des med marken, kanalerna bör
jade läggas igen (den sista så sent 
som på 1930-talet) och stadspor
tarna försvann. Göteborg var ingen 
sluten stad längre.

Landerierna, 1700-talets som
margårdar strax utanför staden, 
ersattes av områden med stora sten
hus under andra hälften av århund
radet I områdena kring Avenyn och 
i Vasastaden byggdes hus i eng
elsk stil, ett slags låga empirehus i 
två eller tre våningar, med träd
gårdsanläggningar omgärdade

med järnstaket framför husen mot 
gatan. Avenyer och alléer anlades 
efter internationellt mönster. 
Festivitets- och förlustelseområ
den som Lorensberg öppnades, 
liksom Furstenbergska galleriet 
och dessutom invigdes stadens 
börs- och festivitetsbyggnad.

A Lorensberg med paviljong. (Göte
borgs stadsmuseum. Foto: Uno Lind-

Vy över Göteborg från Otterhällan på 
1840-talet. (Göteborgs stadsmuseum. 
Foto: Uno Lindström.) J
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Borgerskapets revolution 

Handelshusen utvecklade sina eta
blerade rörelser i staden och ett 
stadsborgerskap växte fram. Des
sa grosshandlarfamiljer kom att 
spela en stor roll i stadens kultur
liv som bland annat mecenater 
och donatorer. Bibliotek, högsko
lor, museer och sjukhus öppna
des med hjälp av pengar skänkta 
av göteborgsköpmännen.

Borgerskapet, med köpmän 
och hantverksmästare, utgjorde 
en priviligierad grupp i staden. 
Men de ekonomiska tillgångarna 
var till stor del koncentrerade till 
de rika storgrosshandlarna och ma-

Carnegiebrukets egna arbetarbostä
der i Klippan. Antalet industriarbetare 
ökade dramatiskt under andra hal
van av 1800-talet Områden med 
arbetarbostäder i landshövdingehus 
byggdes upp i bland annat Majorna, 
Kungsladugård och Gamlestaden 
(Foto: Carina Bramstång, RAÄ).y

nufakturägarna, som hade föga 
gemensamt med hantverksmäs
tarna.

Vissa sociala reformer genom
fördes under 1840-talet, såsom 
obligatorisk skolgång, en huma
nare fattig- och fångvårdslagstift- 
ning och lika arvsrätt för kvinnor 
och män. Borgerskapets fullmäk
tige, de äldste, hade en rådgivan
de funktion och sammanträdde 
inför de ledande i magistraten. De 
äldste avskaffades med kommu
nalreformen år 1862 och ersattes 
med stadsfullmäktige. Samtidigt 
inrättades landstinget med länets 
sjukvård som huvuduppgift. Ett 
kommunalt rösträttssystem inför
des, graderat efter röstberättigade 
mäns och kvinnors inkomst och 
förmögenhet.

Liberala reformer genomför
des då ståndsindelningen i adel, 
präster, borgare och bönder avskaf

fades år 1866. Ståndsriksdagen 
ersattes av två valda kamrar. Den 
nya riksdagen gav ökad makt åt 
de grupper som bar upp industrin 
medan den framväxande industri
arbetarklassen stod helt utan re
presentation. Kravet på allmän 
rösträtt växte. Allmän rösträtt in
fördes fullt ut år 1921, då alla kvin
nor fick rätt att rösta.

Arbetarstadsdelarna 

kring bruken
Staden expanderade påtagligt un
der 1800-talet, antalet göteborg
are fyrdubblades och befolknings
strukturen förändrades. Den egen- 
domslösa landsbygdsbefolkning
en flyttade in till industristaden 
och många bosatte sig i förstäder
na Majorna, Masthugget, Haga 
och Stampen.

Efter stadsbranden på 1860- 
talet kom landshövdingehusen till
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för att minska brandfaran. Sten
hus i tre våningar skulle medföra 
för höga hyror för arbetare. Men 
landshövdingehusen, med en för
sta våning i sten, gick snabbt att 
bygga och var billiga. Hela stads
delar med landshövdingehus upp
fördes, något som gav Göteborg 
dess alldeles speciella karaktär. 
Arbetarbostäder byggdes nära de 
stora arbetsplatserna i industrier
na. I Klippan växte till exempel en 
bebyggelse fram nära Carnegie- 
bruket, med bostäder, skola, kyrka 
och läkarvård för de anställda.

Gustaf Adolfs torg och Brunnsparken 
på 1850-talet. (Göteborgs stadsmu
seum. Foto: Uno Lindström.) Y

De sociala och ekonomiska för
ändringarna är bakgrunden till 
folkrörelserna. Vid 1800-talets mitt 
bildades en rad arbetarföreningar 
som frikyrkorörelsen och nykter
hetsrörelsen, ofta i praktiska syf
ten med sjuk- och pensionskassor. 
Först på 1880-talet fick den mo
derna arbetarrörelsen sitt genom
brott.

Vattenförsörjning 

Färskvatten hämtades från början 
på landsbygden utanför stadsmu
rarna, något som var en besvä
rande omständighet. En del brun
nar fanns inom stadsmurarna, 
bland annat på Otterhällan och 
vid Surbrunnsgatan, men det vatt

net var otjänligt som dricksvatten. 
Bruket att dricka mineralhaltigt 
vatten från hälsobrunnar var ett 
1600- och 1700-talsmode - så 
även i Göteborg. Man samlades 
bland annat i Brunnsparken för att 
"dricka brunn".

Det var först under 1700-ta- 
lets senare del som vattenled
ningar från Kallebäcks källa drogs 
in till staden. Dessa invigdes av 
kung Gustav III år 1787 och vat
tenposter etablerades vid Dom
kyrkan och i Brunnsparken.

Praktiska innovationer

Renligheten på stadens gator och 
den personliga hygienen förbätt
rades avsevärt i och med att vat-
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ten och avlopp drogs in till sta
den. Sophämtning utfördes regel
bundet med häst och vagn, och 
under 1800-talets första årtionden 
byggdes de första avloppen av ur
borrade trästockar. Ett något mer 
raffinerat avloppssystem byggdes 
ut i mitten på 1800-talet, med sten- 
diken och stenbrunnar som var 
orienterade ut mot älven. Så små
ningom ersattes dikena med fyr
kantiga tunnor och rensbrunnar i 
trä. Dessa byttes i sin tur ut mot 
glaserade keramikrör av Höganäs- 
tillverkning.

Det skulle dröja innan vatten 
blev indraget i husen, och nymo
digheter som vattenklosett blev 
var mans egendom först en bra 
bit in på 1900-talet. Elektriciteten 
kom på 1870-talet och erbjöds 
mer bemedlade hushåll mot slu
tet av seklet.

Telegrafen

Det optiska telegrafnätet var nytt 
i början av 1800-talet och begrän
sat till Stockholm, Göteborg och 
Karlskrona. Det användes mest för 
militära underrättelser, men om-

M Tre generationer avlopp grävdes 
fram vid Ulla Bommen sommaren 
2001. (Foto: Carina Bramstång, RAÄ.)

kring 1850 öppnades linjerna för 
allmän trafik. Användningen var 
dock begränsad och beroende av 
fri sikt. År 1853 kom amerikanen 
Samuel Morse elektriska telegraf 
till Sverige. Telegrafnätet växte 
snabbt och år 1857 var det ut
byggt i hela landet.

Ett år efter det att Alexander 
Graham Bell hade fått sitt patent 
på telefonen fanns den i Sverige. 
År 1877 installeras den första 
telefonförbindelsen och år 1889 
började rikstelefonkatalogen ges 
ut. När sekelskiftet närmade sig 
hade man telefon i flera av Göte
borgs hem.

Romantikens epok

Den gustavianska stilen rådde en 
bit in på 1800-talet då modet över
gick i empire och Carl Johan-stil. 
Måleriet genomsyrades av roman
tiska strömningar från England. 
Romantikens svärmeri för äldre 
tider var en reaktion mot 1700- 
talets radikala upplysningsidéer. I 
den borgerliga kulturen skapades 
nya konsumtionsmönster i fråga 
om klädsel, boendemiljö och mål
tidsvanor. Damerna klädde sig i 
krinoliner och herrarna i cylinder
hatt. Den ljusa lätta herrgårdssti
len flyttade in i borgerskapets lä
genheter under tidigt 1800-tal. Vid 
mitten av 1800-talet inredde man 
i stället med tunga, mörka möb
ler. Man köpte salongsgrupper, 
lade mattor på golven, sydde gar
dinuppsättningar, smyckade väg
garna med familjeporträtt och ro-
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mantiska landskap och pyntade 
med allehanda småting.

Enligt anteckningar i import- 
räkenskaper fördes ett skålpund

kaffe (ett knappt halvkilo) in i Gö
teborgs hamn år 1685. Tre år se
nare upptogs kaffe i apotekar- 
taxan. Men kaffedrickandet kom

igång först efter det att Karl XII 
återvänt från Turkiet. Den dyrbara 
drycken serverades först bara i 
privata societetssällskap. På 1700- 
talet kunde den som hade råd gå 
på kaffehus. Återkommande för
bud drabbade kaffedrickandet, då 
kaffet måste importeras för dyra 
pengar och en svart kaffemarknad 
etablerades. Drack man kaffe el
ler vin, rökte tobak och innehade 
lyxmöbler drabbades man av sär
skild lyxskatt på 1800-talet. Det var 
först åren omedelbart före och 
efter sekelskiftet 1900 som kaffet 
kan sägas ha blivit Sveriges natio
naldryck.

Kaffestund i salongen. (Göteborgs 
stadsmuseum. Reproduktion: Uno 
Lindström.)

Samling på Heden den första mo
biliseringsdagen, 1 augusti 1914. 
(Göteborgs stadsmuseum, fotograf 
okänd.) V

ii

I

1^2 Pålad stad. Berättelser om Göteborg från början till nu





Den gamla

Stilla flyter Säveån genom landskapet, från Götalands inre 
ut mot havet; smeker strandbankar, förbi Kullagergatan, hukar sig 
under oräkneliga broar innan den mynnar ut i Göta älvs breda fåra.

Övergiven och bortglömd, som farled har den spelat ut sin 
roll. Den flyter inte längre förbi Staden, utan passerar obemärkt 
genom Gamlestaden, förbi ”Kulan”, Kristinedal och Partihallarna.

Här finns inga kajer. Inget lastas eller lossas. Inklämd och 
nedklämd av industrier och trafikleder tycks ån ändå envetet hävda 
sin rätt, rätten att bli omnämnd med respekt som en vattenväg att 
räkna med; ett vatten som tillhörde en stad, en gång för länge se
dan, på den gamla tiden.

Matthews Swedots flaggor piskar och snärtar i den hårda vin
den. Åttans vagn kommer farande från Artillerigatan och bromsar 
upp innan den stannar vid Gamlestadstorget. Två män i orange 
overaller går vid hållplatsen och sopar med långskaftade kvastar. 
En svart man kommer springande över Gamlestadsbro för att hinna 
med in till centrum. I sin iver snavar han och håller på att ramla 
över en äldre kvinna, som med böjd rygg kommer dragande på en 
skotskrutig shoppingvagn från motsatt håll. Deras blickar möts 
och de ler snabbt mot varandra innan mannen kastar sig upp på 
spårvagnen, in i folkträngseln.

Vagnen startar med ett ryck.
På andra sidan ån ligger Gamlestadens fabriker och långt 

bortom reser sig Strömmensberg.
Under mina fötter, någonstans under gräsets matta grönska, 

ligger stenfoten efter kyrkan. Bara en minnessten vittnar om att så 
är fallet. Kringgärdad av viadukter, cykelbanor, promenadvägar 
och spårvagnsspår, är denna lilla plätt, bara ett stenkast från ån, 
platsen som fick danskar och svenskar att slå varandra blodiga, år 
efter år, över marknadsandelar och tullavgifter. I Säveån drogs
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pråmar lastade med Götalandets rikedomar ner till holländska och 
hanseatiska skepp som låg vid kaj där nu Slakthusets torn och skor
stenar bryter den flacka horisonten ...

Med kraftiga stavtag tar han sig fram i åtsittande trikåer och 
aerodynamisk hjälm på våtglänsande asfalt. Han kommer stakande 
på vinande hjul, kurar ihop sig i den svagt sluttande nerförsbacken 
för att spara energi och kraft. Men så händer det som inte får 
hända. Han trillar handlöst vid övergångsstället, rullskidor och 
stavar om vartannat. Snabbt upp på benen igen, ingen tid att för
lora, susar förbi minnesstenen utan att se.

Troligen har han en tid att passa.

Den mellersta

Det känns som jag lämnar staden bakom mig när bilen skumpar 
över järnvägsrälsen och hukar sig under pipelinen från oljeham- 
nen. Grönskan tar vid. Karl IX:s väg slingrar sig i vida svängar ner 
mot älven. Längs sluttningarna klättrar kallmurade terrasser, res
ter av tidigare bebyggelse som nyligen rivits.

Jag parkerar vid färjeläget. Villrådigt tittar jag mig omkring: 
Är detta verkligen samma plats där jag som barn satt i bilkö och 
väntade på färjan till Klippan? Här tycks inte hända mycket nu för 
tiden. Två långtradare, Färjenäs kafé och en stängd golfklubbs 
drivingrange, tyder ändå på en mänsklig närvaro.

Jag vandrar runt ett tag. En konstnär visar sina alster i fönst
ret till en före detta speceributik. Vitmålade hyreshus i trä gör att 
kvarteret ser ut som en blandning av kustsamhälle och stad. Ett 
högt plank skiljer två bakgårdar åt. Utedassen är kvar. Ett vackert 
emaljerat bleck skvallrar om husets namn - Flory Hill.

I skuggan av ett träd ligger en träseglare och väntar på våren. 
En gammal sovjetisk motorcykel tycks inte ha mer att vänta på än 
en resa till skroten. Ett växthus väntar på sommaren.

Jag stannar till vid en lyktstolpe, en sådan där i gjutjärn som 
blir allt ovanligare, utrotningshotad, med ett sädesax på ena sidan 
och en valfisk på den andra.

♦ ♦ ♦
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Gästerna närmast dörren tittar upp och nickar när jag kliver in. 
Från köket kommer en doft av ägg och bacon. Ur högtalaren skva
lar P3.

Katten som ligger i pinnstolen och sover vaknar med ett ryck 
när jag råkar sätta ner koppen hårt i bordets glasskiva, men lägger 
sig lugnt igen när hon inser att jag inte utgör något hot.

Miljön, med sitt parkettgolv i linoleum, fläktarna i taket, olje
målningarna - gjorda av någon som heter Ewald - med motiv från 
Flaga och två nakenstudier av negresser i starka grälla färger, för 
mina tankar till ett femtiotal jag knappast kan minnas.

Taket är nikotingult och väggarna halvklädda med panel.
En långtradare stannar till utanför med pysande bromsar.
Jag stirrar genom det gallerförsedda fönstret, med blommiga 

gardiner, och funderar över hur det var möjligt att en stad kunde 
försvinna så fullständigt. Där utanför låg en gång Göteborg. Nu 
syns inte ett spår.

Att städer försvinner, går upp i rök, är i och för sig inget unikt 
i världshistorien. Jag undrar bara hur många år det kommer att 
dröja innan min egen samtid och stad svävar lika diffust mellan 
saga och verklighet.

Den nya

Floras kulle prunkar i vårskrud. Det är så stilla. Staden håller på 
att vakna till liv. Genom ett naket grenverk ser jag en man som 
backar in sin bil med släp på Grönsakstorget. Låda efter låda med 
blommor lyfts ut. Försäljningen ska snart komma i gång.

En och annan fotgängare och cyklist tar sig över Basarbron, 
på väg till jobbet. Det är lågvatten i kanalen. Invid kanten sticker 
pålar upp. Jag ställer mig en stund mitt på bron, invid den svart
vita gudingen i cement, och ser ner mot Korsgatans låga bebyg
gelse som i slutändan begränsas av det Aschebergska gravkorets 
skimrande tak invid Tyska kyrkan.

Över saluhallens gröna tak svävar måsar och trutar mot en 
gråblå himmel. På torget börjar kebabförsäljare rotera sina spett. 
Vegan-falafel-bilen har inte öppnat än. Men den thailändska kvin-
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nan som driver restaurang Lai-Thai från sin släpvagn, kommer 
fram och undrar om jag väntar på att hon ska öppna.

Grönsakshandlarna packar ur sina bilar. Påskris färgar stån
den i grälla färger. En parkeringsvakt kontrollerar att bilarna vid 
handikapplatserna har tillstånd.

Så visar klockan tio och saluhallen öppnar.
♦ ♦ ♦

På första maj tågar Kpml(r):arna med fladdrande röda fanor till 
Kungstorget för att lösa arbetarnas bojor från kapitalet. Under 70- 
talet, när partiet seglade i medvind, och demonstrationsdeltagarna 
var högtidsklädda för att skilja sig från de småborgerliga 
trasproletärerna inom Vpk, höll den dåvarande partiordföranden 
Frank Baude några av sina mer beryktade tal. Revolutionen sades 
ligga bakom hörnet, bara man till punkt och pricka följde partiets 
ofelbara linje.

♦ ♦♦

Det doftar gott inne i saluhallen. Diskarna är fyllda av charkuterier, 
ostar, grönsaker, kryddor och läckra bakverk. De utländska insla
gen är många. Greker, iranier och makedonier berikar utbudet. 
Bara för några tiotal år sedan var det inte många som visste vad en 
fetaost var.

I min barndom åkte vi hit varje lördagsmorgon för att handla. 
Först gick vi till det nu rivna Bazar Alliance, med sina vindlande 
gångar och glatta golv, för att köpa ost. Sedan gick vi över gatan, 
in i Stora saluhallen, till ”Snoddas” som hade det bästa köttet. Så 
åkte vi hem och dukade upp. Med knastrande tänder satt morfar 
och tuggade på grisfötter medan vi barn åt färskt kakbröd med 
skinka eller korv.

♦ ♦ ♦

Det är ytterst tveksamt om Gustav III skulle känna igen sitt Göte
borg om han återvände hit i dag. Kanske kyrkorna och byggnader
na kring Stora Hamnkanalen, där han bodde vid upprepade till
fällen i Sahlgrenska huset, mellan Stadsmuseet och Tyska kyrkan. 
Men det hade nog varit det enda. När befästningsverken runt sta
den revs under början av 1800-talet, ändrade stadens karaktär mer
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Vassruggarna är borta. 
Pålningen har satt sig. 
Torsken håller på att för
svinna. Staden inväntar 
framtiden.





än vad vi kan föreställa oss. Före rivningarna var staden en befäst 
landsortshåla där kreatur och kritter gick och betade på försvar- 
svallarna.

Vid Kungsportsplatsens spårvagnshållplats står två äldre kvin
nor och stramar ut rynkorna mot vårens första värmande strålar. 
På en bänk bredvid sitter en somalisk kvinna insvept i tyg och 
tittar på dem med undrande blick.

Staden är i ständig förvandling.
Både Konstmuseet och barken Viking ligger inbäddade i tunt 

flor av dis. På Karl IX:s vitfläckiga arm sitter en uppruggad duva 
och kuttrar. Vid uteserveringarna sitter folk och dricker kaffe och 
läser morgontidningar.

Jag följer Östra Larmgatan, förbi biografen Palladium, och 
kommer fram till Harry Hjörnes plats, där man ser Kungsgatans 
hela sträckning fram till Otterhällan. Det är en av få gator som 
fortfarande bär sitt ursprungliga namn. Det är Sveriges äldsta 
”kungsgata”. Där låg bland annat varuhuset Metz, i vars tesalonger 
madam Uvette underhöll gästerna med levande musik, och där tom
ten tog barnen i sitt knä och frågade vad de önskade sig till jul.

Larmgatan kom till först efter det att befästningsverken revs. 
Det var här man sprang längst muren och ”larmade”.

Göteborg har genomgått samma förändring som flertalet stor
städer i Europa. I dag är det inte många som bor här inne. Stadens 
gamla centrum är tömt på folk. Bostäder har blivit kontor. På kväl
larna är det nästan bara biobesökare och folk i krogsvängen som 
rör sig längs gatorna.

Vid Bastionplatsen, där bastion Gustavus Magnus tidigare låg, 
rundar jag hörnet på Kontoristföreningens hus och kommer ut på 
en av Göteborgs vackraste gator, Stora Nygatan. Här ligger 18 oo
talets patriciervillor som ett pärlband utmed vallgraven. På andra 
sidan vattnet ligger Trädgårdsföreningen och Palmhuset. Katolska 
kyrkan skymtar genom grenverket.

I samma hus som den tjeckiska tonsättaren Bedrich Smetana 
bodde 1857-1858, ligger Göteborgs Perukmakeri. Genom fönst
ret stirrar perukdraperade dockhuvuden uppmanande på de förbi-
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passerande. Än så länge finns ett och annat gammalt hantverk kvar 
i staden.

När det kommer till mänsklig fåfänga finns det alltid en mark
nad som väntar på att bli mättad.

♦ ♦ ♦

Längs Fattighusån, där pråmdragarna förr slet och drog, växer 
alltjämt träd som planterades på 1700-talet. Mot en stam som också 
Carl von Linné kan ha stått lutad mot, vilar jag min rygg.

Borta vid Drottningtorget, där Drottningporten förr stod flan
kerad av bastionerna Johannes Rex och Carolus Rex, springer män
niskor efter vagnar och bussar. Från centralstationens entré väller 
pendlarna från Kungsbacka, Partilie och Alingsås in i staden, upp
slukas, försvinner.

Jag korsar torget utan att bli överkörd, och lyckas motstå fres
telsen att gå in på hotell Eggers och insupa sekelskiftesatmosfären.

♦ ♦♦

Gamla Arkaden revs. I kvarteren kring NK:s varuhus revs alla äldre 
byggnader. Grävskopan har gjort mängder av outplånliga spår runt 
om i staden. Men ingen stadsdel har i grunden totalsanerats så 
som Östra Nordstan. På 70-talet revs hela rasket efter år av för
fall. De gamla fastigheterna skulle ge plats åt ett köpcentrum med 
tillhörande parkeringsdäck.

Världen börjar vid Mac Donalds. Hamburgerrestaurangen och 
Gumperts bokhandel utgör startpunkten. Sedan bär det i väg. Det 
är trångt, fruktansvärt trångt. Även bland fotgängarna råder höger
trafik.

Han sitter på golvet invid väggen med jackan utlagd framför 
sig, där förbipasserande lagt några mynt, och spelar på sitt drag
spel för brinnande livet. Bara ett fyrtiotal meter längre bort sitter 
hans dubbelgångare och spelar samma smäktande öststatstoner. 
Under några minuter blir jag stående och lyssnar. Jag är också ny
fiken på hur mycket pengar han får in på sitt musicerande.

En och annan krona singlar ner. Men inte kan han bli rik på 
affären. För det krävs år av slit och sparsamhet. Så som Evald 
gjorde. Han samlade tomglas och burkar under årtionden. Men så
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blev han slutligen miljonär. För inte så länge sedan såg man honom 
ofta på Nordstadstorget, påpälsad med flera lager, puttande kund
vagnen framför sig.

Han blev en slags symbol för hur långt allt hade gått.
Nordstan har genom åren lockat många till sig. I dag är det 

en plats där flera världar rör sig parallellt. Ibland stöter de sam
man. Som när en man kommer fram och frågar om jag vill köpa 
senaste numret av Faktum, de hemlösas tidning.

Plötsligt kan en ny värld öppna sig.
Sillgatan har bytt namn till Postgatan. Emigranterna skulle inte 

känna igen en enda meter av gatan. I torgets exakta mitt står en man 
och säljer lotter till ”Sveriges största sällskapsspel”, Bingolotto.

På lördag ska extra många Volvobilar lottas ut.
♦ ♦ ♦

Götaälvbron skakar varje gång en spårvagn eller något tungt for
don passerar. Det är förunderligt att den har hållit genom åren.

Nedanför pågår pålningsarbetet. Stora gula maskiner arbetar 
sig igenom blåleran, meter för meter. Betong gjuts i formar som 
ska bli tunnelns väggar.

Hela området mellan Lilla Bommen och Östra Nordstan är 
en enda stor lerhåla, som sakta men säkert formas till en underjor
disk trafikled, vilken här gör sin djupdykning vid hörnet av 
Hasselblads och fortsätter under Kronhuset, Sjöbefälsskolan och 
Lilla torget, där den tar en vid sväng under Otterhällan och kom
mer upp till ytan igen vid Järntorgsmotet.

Götatunneln är ett sådant där gigantiskt projekt som Göte
borgs Stad tycks vara förälskad i, att med jämna mellanrum gräva 
upp halva stan. Planen är att få bort biltrafiken, så innerstaden 
binds samman med älvbrinken för flanörerna.

♦ ♦ ♦

De åt ofta lunch på restaurang Bommen. På torsdagar var det ärt
soppa och punsch. Stället ligger bara tio meter från kurtinmuren. 
Varken Göte, Carina eller någon av de andra arkeologerna såg 
någon anledning att gå längre för att få mat.

Med tiden blev de ett stående inslag bland borden. Det var

202 Pålad stad. Berättelser om Göteborg från början till nu



bara att följa de leriga spåren på golvet för att förstå vilka de var. 
Ofta kom andra lunchgäster över till deras bord för att fråga om 
de gjort några fynd.

En och annan förbipasserande stannade till och tittade när de 
grävde. Operans personal följde arbetet med största intresse. Några 
förbipasserande hade svårt att förstå vad de höll på med, och vad 
det skulle vara bra för:

”Ni bara gräver och gräver. Vad gör ni med allt det ni hittar?
Det var inte alltid lätt att förklara. Vad svarar man på en 

logisk fråga som: ”Varför samlar ni på små skärvor när det rivits 
hela kvarter från samma tid?”

Fast det gjordes en hel del fynd under fältsäsongerna 2001- 
2002. Den största anläggningen var resterna av kurtinmuren, som 
på den tiden det begav sig, löpte från Kvarnbergets fot till Lilla Bom
men. En del av muren plockades systematiskt ner efter undersök
ningen för att eventuellt rekonstrueras i parken som ska anläggas.

Kanske ett mer överraskande fynd var sänkverket, utanför 
bastionen Gustavus Primus nordspets, vilket ingick i den yttre 
befästningslinjen ute i älven.

Mängder av keramikfragment påträffades, delar av kritpipor, 
tegel, glas, läder, enstaka mynt och ben.

Mitt under semestern, det andra året, grävde Carina och Göte 
fram ett par spant till en båt. En kvinnlig representant från länssty
relsen fick göra en akututryckning under lunchen, för att själv få 
beskåda fyndet. Göte och Carina var inte i schaktet när hon kom 
dit. De satt på Bommen och hade precis fått in maten när telefonen 
ringde. Det var en norrman, skyddsansvarig för byggarbetsplatsen, 
som ville informera om att ”Det finns damer i kjoler i schakten” 
som bör avvisas eller kläs i skyddsväst, hjälm och stålhättade käng
or.

♦ ♦ ♦

Längst ut står Evert Taube och spejar ut mot älven. Nedanför sit
ter en man med benen dinglande över kajkanten och dricker öl. På 
Götaälvbron står långa köer av fordon och väntar på broöppningen. 
Ett holländskt fartyg stävar förbi barken Viking, på sin seglats från
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Vänerhavet mot Rotterdam. I Lilla Bommens gästhamn skriker en 
man i en segelbåt till hustrun att hålla ifrån.

Jag strosar längs Packhuskajen, förbi Operan, och funderar 
på hur mycket som förändrats i Göteborgs hamn sedan min barn
dom. Här inne är hamnen nu död. Kajen är lika mycket ett musealt 
föremål som fartygen i det maritima museet.

Även järnvägsrälsen är borttagen. För inte så länge sedan var 
hamnen full av kranar. Nu sker all godshantering långt ute i Skan- 
diahamnen och Älvsborgshamnen. I Göta verkens torrdocka utförs 
fortfarande reparationer, men Eriksberg och Lindholmen är ned
lagda sedan många år.

Jag öppnar dörren till Tullhuset och kliver in. I kontrast till sol
ljuset känns det som att komma in i en krypta. Mellan några höga 
skärmar kan jag ana blinkande spelautomater. Två unga kvinnor i 
uniform står i garderoben och ler välkomnande. Om jag vill gå in 
måste jag kunna visa legitimation och betala trettio kronor.

Vad som inte har förändrats genom århundradena är statens 
uppfinningsrikedom när det gäller att på ett snyggt sätt dra in pengar 
till statskassan.

♦ ♦ ♦

Jag står längst ut på Stenpiren, mitt i älven, invid Carl Milles Dela
waremonument och tittar in mot stadens fasad. Domkyrkans och 
Tyska kyrkans torn sticker upp över hustaken. I ett av fönstren i 
Torstenssonska huset ser jag en man. Kanske står han i det rum 
där Karl X Gustaf drog sin sista suck; kungen som ville göra Göte
borg till Nordens huvudstad.

På andra sidan älven smyger Frihamnens gula magasin strax 
ovan vattnet. Ett Liberiaflaggat skepp ligger förtöjt och lossar sin 
last invid Chiquita-neonens skalade banan. Bortom Operan reser 
sig Skanskaskrapan likt ett gigantiskt läppstift och skymmer Göta- 
älvbrons fäste på fastlandssidan. Längs Skeppsbrokajen ligger inga 
fartyg, bara ett flytande parkeringshus: P-arken.

Vassruggarna är borta. Pålningen har satt sig. Torsken håller 
på att försvinna.

Staden inväntar framtiden.
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En djupdykning i 
Göteborgs historia

Cötavraket grävs fram. Båtvraket låg 
på sin välbevarade babordssida. Att 
det var i så gott skick berodde på att 
det legat inslammat i lera. Styrbords
sidan var bortplockad, förutom 3-4 
bord. Detta tyder på att det var ett 
utrangerat fartyg som medvetet 
lämnats utanför kurtinmuren.
(Foto: Andreas Olsson, RAÄ.)
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Vi gräver för Götatunneln
Under två år har vi grävt i Göte
borgs innerstad och flera intres
santa lämningar efter den befästa 
hamnstaden har dokumenterats.

Anledningen till undersökningen 
är byggandet av Götatunneln un
der centrala Göteborg. Vid de två 
tunnelmynningarna har delar av 
Göteborgs äldsta lämningar grävts

fram - bland annat delar av be
fästningsverken från 1600-talet. 
Pålspärr, sänkverk, bastionmurar, 
kanalmurar och kurtinmurar har 
legat begravda under fyllnadsmas
sor och inte skådats sedan tidigt 
1800-tal. Arkiv och kartor ger vis
serligen en god lokalisering av be- 
fästningsmurarna men det finns 
många byggnadsförslag och vi vet 
inte alltid vilka som verkligen blev 
genomförda.

Nu vet vi att pålspärren 

verkligen byggdes 

På några äldre kartor syns en mar
kering i älven som kan motsvara 
pålraden. Men det är först nu som 
vi har fått belägg för att spärren

Hela sänkverket var fyllt med 
sten. Vi grävde bort stenarna för att 
lättare se konstruktionsdetaljer och 
bara en del av stenpackningen spa
rades. Vi kunde följa sänkverket 75- 
100 meter. Pä grund av miljöfarliga 
massor kunde den västligaste delen 
av lämningen inte grävas fram. Ett 
flertal störningar i form av ledningar, 
rör och husgrunder bryter till viss del 
bilden av sänkverket. (Foto: Carina 
Bramstång, RAÄ.)

M Sänkverket.
(Teckning gjord 
i fält: Anders 
Andersson, RAÄ.)
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A På bilden sticker några av pålarna 
i pålspärren upp en halv meter över 
leran. Pålarna hade inhuggna inhak. 
Inhaken gjorde att pålen kilades fast 
hårdare i leran vilket försvårade upp
tagningen av dem. En grov kätting 
och grävmaskin gjorde till slut jobbet. 
(Foto: Carina Bramstång, RAA.)

verkligen uppfördes. När pålspär
ren var i bruk stack spetsarna upp 
vid vattenytan, och hindrade fient
liga skepp från att kunna komma 
för nära muren som skyddade sta
den. Pålspärren byggdes vid mit
ten av 1600-talet som en före
gångare till sänkverket. Därefter 
förlorade pålspärren sin funktion. 
En del av pålarna i pålspärren har 
daterats genom dendrokronologi, 
det vill säga träprover från pålar
na har undersökts för årsrings- 
datering. Trädslaget var fur och 
årsringarna i pålarna visar att trä
den fällts mellan åren 1652 och

Resterna av kurtinmuren vid Lilla ► 
Bommen frilädes i Sd Eriksgatan. 
Muren var 2 meter bred och bevarad 
upp till 1,5 meters höjd och vilade 
på en rustbädd. På insidan av muren 
fanns vinklade förstärkningsmurar 
var åttonde meter. (Foto: Carina 
Bramstång, RAÄ.)

1653. Det äldsta trädet var då näs
tan 300 år gammalt - det hade 
börjat gro redan år 1367.

Sänkverket skyddade mot 

fientliga skepp

Utanför bastionen Custavus Pri
mus nordspets fann vi rester av 
sänkverket. Det har hört samman 
med den yttre befästningslinjen 
som legat ute i älven och ersatt 
pålspärren. Sänkverket bildade ett 
sorts fundament för en befäst
ningsvall. På en karta från Krigs
arkivet, daterad 1731, illustreras 
vallen som en jord- eller stenfylld 
löpande timmerkista som står på 
sjöbotten och har en höjd av ca 
3-4 alnar (1 aln = 60 cm). Stock
arna var sammanfogade med sto
ra nitar av järn. Prover på timret i 
sänkverket har analyserats och 
årsringarna på träet har angivit 
fällningsår mellan 1639 och 1682.

Vi dokumenterade sänkver
ket, på samma sätt som de andra 
lämningarna, dels genom att in
gående mäta in det med en geo- 
dimeter och teckna av det, dels

med en fotogrammetrisk doku
mentation. Denna metod innebär 
att arkeologen, i stället för att göra 
en traditionell handavritning, fo
tograferar inmätta mätpunkter. 
Därefter passas bilderna samman 
i digital form för vidare bearbet
ning - för att återge exakta mo
delleringer av delar av fästningens 
utseende.

Befästningsmuren 

Vi har fått fram den yttersta delen 
av befästningsmuren, det vill säga 
kurtinmuren, på två ställen. Dels 
vid Lilla Bommen utanför Hassel- 
bladshuset, dels på Esperantoplat
sen. Kurtinmurarna vilade på rust- 
bäddar som var uppbyggda av trä
stockar. Stockarnas årsringar har 
räknats så att trädens egen ålder 
och fällningsår kan avläsas. Tall
stockarna under kurtinmuren vid 
Esperantoplatsen var fällda under 
två vintrar. Tre stockar fälldes vin
tern 1637/1638 och ytterligare tre 
stycken vintern 1638/1639. Detta 
daterar rustbäddens uppbyggnad 
vid Esperantoplatsen till tidigast år
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Gravplatsen vid Lilla Bommen intill 
Operan sommaren 2001.1 schaktet 
syns kranfundamentet och vänd
skivan, och djupare ner pålspärren. 
(Foto: Carina Bramstång, RAÄ.)
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1639. Rustbädden under kurtin- 
muren vid Ulla Bommen var byggd 
av stockar fällda mellanåren 1648 
och 1652, vilket daterar denna del 
av murens tillkomst till tidigast år 
1652.

Något man får ha med i be
räkningen är att trästockarna inte 
nödvändigtvis har använts direkt 
efter fällning. De har forslats och 
kan ha förvarats en tid innan de 
kommit till användning och det 
finns också exempel på att trä 
återanvänts.

Götavraket. (Teckning 
gjord i fält: Anders 
Andersson, RAÄ.)

Ett vrak i Lilla Bommens hamn

En klinkbyggd båt, daterad till 
1650-talet, grävdes fram utanför 
den gamla kurtinmuren. Vraket låg 
med fören i S:t Eriksgatan, 2,5 me
ter under nuvarande markyta. Bå
ten sjönk en gång vid stranden 
och bäddades med tiden in i bot
tenslam. I början på 1800-talet 
fyllde man igen området fram till 
dagens hamnbassäng.

Båten var i huvudsak byggd av ek 
och var cirka tolv meter lång. Den 
var spetsgattad, vilket betyder att 
både för och akter hade en spet
sig form. Rester av årtullar och köl
svin med mastspår visar att båten 
en gång kunnat både ros och seg
las. Vi såg också spår av ett flertal 
lagningar - bland annat av en 
kraftig spricka i kölen och de förs
ta bordgångarna. Skadan kan ha

varit en grundstötningsskada och 
en av anledningarna till att båten 
kasserats. Skadan hade temporärt 
tätats med en lädersko.

Rester av järnvågspiren 

har återfunnits bakom 

Folkets Hus
Järnvågen var en statlig inrättning 
för kvalitetskontroll och taxering 
av exportjärn. Piren byggdes i slu
tet av 1700-talet. Den var ursprung
ligen 250 meter lång och 50 me
ter bred och sträckte sig från Järn
torget och ut under dagens Stena
terminal. Den första järnvågen i 
staden flyttades från Brunnspar
ken och togs åter i bruk på Järn
vågspiren år 1785. Det järn som 
exporterades via Göteborg kom 
huvudsakligen från Värmlands

M På Järnvågspiren fanns ett flertal 
byggnader som var knutna till verk
samheten på piren. Vi hittade rester 
efter dessa byggnader. En av bygg
naderna var väl grundlagd med kraf
tiga stengrunder vilande på lagda 
stockar. Ett stengolv rensades fram 
och en rumsindelning kunde anas 
genom markerade väggstenar.
(Foto: Carina Bramstång, RAÄ.)
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och Dalslands bergslag, i viss mån 
också från Småland. Förmodligen 
exporterades också koppar över 
denna järnvåg.

På Järnvågspiren fanns ett 
flertal byggnader som var knutna 
till verksamheten på piren. För
utom kontorsbyggnader fanns 
våghus, smedjor och magasin för 
förvaring av järnet. På en karta från 
1815 syns byggnaderna utritade 
på piren. Vi hittade delar av grun
derna, och i vissa fall av golven.

till dessa hus. Ett av dem var väl 
grundlagt med kraftiga stenar som 
vilade på liggande stockar. Ett 
stengolv rensades också fram i 
denna husrest, och en rumsindel- 
ning kunde anas genom marke
rade väggstenar. Ytterligare grund
rester efter några mindre byggna
der iakttogs. På någon av grun
derna var golvplankor delvis be
varade. Byggnadsdetaljer såsom 
tegel och tegelpannor återfanns, 
liksom rödgods, stengods, kine

siskt porslin, glasflaskor och en del 
järnslagg. Vid raseringen av den 
nordöstra pirdelen påträffades två 
järnämnen. Det ena verkar vara ett 
avbrutet stångjärn. Det andra var 
en järn krampa som ingått i pir
konstruktionen. Prover har sågats 
av från stångjärnen för analys av 
järnets kvalitet på Riksantikvarie
ämbetets geoarkeologiska labora
torium, GAL, i Uppsala. Kvalite
terna kan sedan kopplas till olika 
bruk från mitten av 1700-talet.

A Järnvågspiren byggdes i slutet av 
1700-talet. Den var ursprungligen 
250 meter lång och 50 meter bred 
och sträckte sig från Järntorget och ut 
under dagens Stenaterminal. På foto
grafiet undersöker Viktor Svedberg 
pirens grundläggning. (Foto: Cöte 
Nilsson Schönborg, RAÄ.)

Göte Nilsson Schönborg håller i ► 
ett stångjärn funnet i järnvågspiren. 
På järnet kunde två små stämplar 
(infällda i bilden) skönjas. Efter kon
servering kommer förhoppningsvis 
stämplarna att synas sä pass tydligt 
att man kan utläsa från vilket järn
bruk stångjärnet kom. (Foto: Viktor 
Svedberg, RAÄ.)
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En första grupp invandrare från Holland, Tyskland och Skott

land seglade senare på sommaren uppför älven, till den 
leråker som skulle bli Göteborg. Längs relingen stod de i 

klungor och spejade in mot land. Husgeråd lastades av och rod
des in till bryggorna som sköt ut mellan vassruggarna. Vart hade 
de kommit? Var detta staden de blivit lovade? (Ur kapitel 3.)

Boken du håller i handen skildrar Göteborgs spännande histo
ria ur romanförfattarens och arkeologens synvinkel. De skön
litterära berättelserna spinner vidare kring händelser i staden 
och kring kända och okända personer. Faktasidorna har skrivits 
av arkeologer som grävt i hamnstadens äldsta stadsdelar. Histo
rien om Göteborg börjar egentligen innan staden grundas, och 
i denna bok avslutas den med de arkeologiska undersökning
arna inför byggandet av Götatunneln.
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