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Förord
♦ ♦ ♦

Z'"r öteborg är en guldgruva när det gäller arkeologisk forskning och möjligheterna 
v7 att kombinera arkeologi i historisk tid med det skriftliga källmaterialet. Den 

här boken har tillkommit som ett resultat av de arkeologiska undersökningar 
som Riksantikvarieämbetet UV Väst har utfört i Göteborgs innerstad under de se
naste åren. Det handlar om undersökningarna för Götatunneln, kring tunnelns 
mynningar vid lilla Bommen och vid Järntorget. Dessutom har undersökningar 
utförts inom Pedagogenprojektet vid Sociala huset i kvarteren Gamla Latin och 
Jungfrustigen.

Undertiteln Samlingar till stadens arkeologi anspelar på de titlar som tidiga
re förekommit när Göteborgs historia har skrivits — exempelvis Wilhelm Bergs 
Samlingar till Göteborgs historia från 1882. Wilhelm Berg hade en bred kulturhis
torisk inriktning och han utförde redan tidigt arkivstudier kring Göteborgs äldre 
historia.

Undersökningarna har utförts på uppdrag av Vägverket, Västra Regionen respek
tive Higabgruppen och Göteborgs universitet.

Carina Bramklång och Göte Nilsson Schönborg
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EN BEFÄST HANDELS- 

OCH SJÖFARTSSTAD 

♦ ♦ ♦

CARINA BRAMSTÅNG &

GÖTE NILSSON SCHÖNBORG

T* veriges handelsintressen var länge i första hand koncentrerade till Östersjö-
Q_/ området. I början av 1600-talet inriktades den svenska handelspolitiken i stället
mot världshandeln. Grundandet av Göteborg, ett nytt handels- 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, lik
som jordbruksresurserna i Västergötland och järnbruken i Värmland och Dalsland, 
kunna utnyttjas mer effektivt. Samtidigt låg världsmarknaden inom räckhåll.

Efter frigörelsen från Spanien år 1578 hade Holland utvecklats till Europas ledande 
handels- och finanscentrum. För att säkerställa en lönsam sjöfartshandel anlade hol
ländarna befästa handelsstäder i sina kolonier och i de delar av världen som inne
hade eftertraktade varor. De befästa städerna Djakarta (Batavia) i Indonesien och 
Nya Amsterdam (New York) i Nordamerika etablerades av holländare efter samma 
princip som Amsterdam i Holland (Bramstång & Nilsson Schönborg 2003, s. 22).

Intresset för utvecklingen i Norden var vid denna tid stort i Holland. Nordeuropas 
råvaror var eftertraktade på de europeiska nationernas marknader. Krigs- och han
delsflottornas fartyg var byggda av nordiskt trä och bestyckade med kanoner gjutna 
med svensk koppar i legeringen. Sverige hade förhoppningar om att kunna dra för
delar av ett försvarssamarbete med Holland. I ett världsomspännande nät av stads- 
bildningar och handelsstationer planlades därför staden Göteborg vid Göta älvs 
mynning efter holländsk förebild.
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FÄSTNINGEN GÖTEBORG 

GÖTEBORGS FÖREGÅNGARE

Innan det nuvarande Göteborg fick sina stadsprivilegier 1619 hade staden haft flera 
föregångare. Den medeltida staden Lödöse och senare Nya Lödöse vid Säveåns utlopp 
låg vid Göta älv och den lilla Älvsborgsstaden låg vid Älvsborgs fästning. Dessa städer 
hade länge bedrivit handel med bland annat de tyska hansastäderna och Holland.

Gamla Älvsborg, som är känt i historien genom krigshändelserna 1563 och 1612, 
omnämns redan på 1360-talet. Fästningen blev en dyrbar historia för svenskarna ef
tersom den två gånger fick lösas ut från danskarna. Där vi i dag ser skansarna Kronan 
och Lejonet låg även i äldre tid försvarsanläggningar. På Skansberget där Skansen 
Kronan i dag ligger låg tidigare ett blockhus som kallades för Juteskrämman och 
där skansen Lejonet anlades låg tidigare Gullbergs fästningsverk, vilket är omtalat 
redan under tidigt 1300-tal.

I dag minner gatunamnet Mårten Krakowsgatan om befälhavaren på Gullberg. 
Han är känd i historien för att ha försvarat fästningen. Dessutom har vi benäm
ningen Svingeln som i dag är namnet på en enkel spårvagnshållplats. Men namnet 
kommer från tyskans Swinger som var benämningen på det vallgravssystem som en 
gång omgav Gullbergs fäste.

Figur 1. Kartan visar ett förslag till stadsplan för Karl IX:s Göteborg. Originalkartorna är troligen 
förkomna och vad som nu finns kvar är senare avritningar, av vilka denna är en av de äldsta. 
(Krigsarkivet, Stockholm. Foto: Bertil Olofsson.)
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Ar 1602 började man bygga en befäst stad på Hisingen, mitt emot Gamla Älvsborg. 
Staden kallas Färjenäs eller Karl IX:s Göteborg. De förhandlingar som hölls med 
holländarna inför grundandet av staden resulterade i stadsprivilegier som påtagligt 
gynnade holländsk handel. För holländarna var staden tänkt att få en avgörande 
handelspolitisk betydelse med bland annat holländska invånare och skulle samtidigt 
fungera som utskeppningshamn för de på den europeiska marknaden så eftertraktade 
varorna svenskt trä och svensk koppar. Vid grundandet av Karl IX:s Göteborg vid 
Färjenäs fick en del av invånarna flytta från såväl Nylöse som Älvsborgsstaden. Men 
befolkningen i den nya staden kom också att bestå av inflyttade holländska närings
idkare (Almqvist 1929, s. 8 fl).

En karta över staden visar en stadsplan med rätvinkligt gatusystem och stadsmur 
med bastioner enligt holländsk modell. Huruvida dessa planer blev verklighet eller 
inte vet vi inte då ingenting av stadens befästningsverk i dag är synliga ovan jord el
ler har påträffats vid arkeologiska undersökningar på platsen.

Men denna holländska handelskoloni på Hisingen fick ett kort liv. Karl IX:s stad, 
anlagd så nära den dansk-norska gränsen, innebar naturligt nog ett hot. Hisingen 
var vid denna tid delad mellan Sverige, som hade Lundby och Tuve, och Danmark- 
Norge, som hade resten av ön. Staden brändes år 1611 av danskarna och Älvsborg in
togs. Förutom en kyrkoruin finns i dag inga synliga spår kvar ovan jord vid Färjenäs. 
Numera ligger en golfanläggning och parkering på platsen.

EN NY STAD

När Karl IX:s Göteborg förstördes flyttade en del av stadens nu bostadslösa invånare 
tillbaka till Nylöse. Gustav II Adolf förmanade dem emellertid att inte göra sig allt
för 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.

Gustav II Adolfs planer på att bygga upp ett nytt Göteborg var en följd av den 
politiska situationen. Den svenska statsledningen hade slutit en allians med Holland 
år 1614 som innebar ömsesidig handelsfrihet och hjälp vid krigshot för att säkra han
delsintressena i Nordsjön och Östersjön. Holland hade också hjälpt svenskarna med 
finansieringen av Älvsborgs lösen till danskarna genom ett statslån.

Nu skulle Göteborg bli ett ointagligt handelsfäste. Inför dessa planer anknöt 
man återigen till de holländska intressena. Det nya Göteborg fick handelsprivile
gier år 1619 — de så kallade Jönköpingsprivilegierna — som grundades på den gamla

EN BEFÄST HANDELS- OCH SJÖFARTSSTAD

♦ 9 ♦



■ JfSirtcécySfyr*; tj

‘ 4~ uL-i: y^V3&~ oSx-ty~AzL$ <jkjum£Jtmj)offim 
,L^^<t uliictei^iofi #v(S*łJ jUiuKZCc **$ kiSJU^M. ■. ijFv
GassfJÜL -ę~ oja».
JaS?' i*- L/vJvvj'L ,(w»-.f vnM* v^#-,i C;4.U.«.^ d

%!Sa~. \$L*j£ Xf- QZ^HA. <jL-y^yx. *T.S^-fA^^Jy'ltSU 4-U£ 
^>v— y.vrt, tdfi* <UmmÜ4^X ) L^

“1 Ł 1 / Vf$ jv •hrucu^uU^Lü A, UŁ4- *Ui£ 
äu. £*{*l j \.L\^t iü£

.Va-^X 4-d,5U, v/j* ^Xw'WJy ‘U »rif** S+*l lu», e«-$

@5ui? C^^X^MßSkM m&fi;
tf*vt zS^AMxfveAi. "ixM. tfjy 4},‘S 4-~iv K»

-~- ^*-raä ^ßdaSsbüfM

wf .
•^h-a. 4~t£

tf 'Sjfåff/?* Xs
y tV> C«A.V^< . ^}A >*£2* Ov-i V-A -/v _y l

•Xht 5-y y.y^:

(t\ j; v= b ^
'to?V. •!•>««$ «affiin;li)aS.l Ä«jÄM.f orf I łt(!mti,W

y—*trA' «*' .x2L.V'• v J 3+ v"'y^oV^A""'f’ "**JXjA 1-tV'l Vv ^ *.v»«)**-*~v*^ O« 4^—WA<. tf^Av±. '*?^3 "t •fer-‘-%—#w<u*..w» ; 4£t:
•'—<V t'.'t -fj^- >--A--U „.. £ LO* vSk^V.^

Figur 2. Privilegiebrevet från den fjärde juni år 1621 var författat på 
tyska. Det har tyvärr förkommit i en brand, men översatta avskrif
ter på svenska finns kvar. (Kungl. Biblioteket. Reproduktion: Marie 
Persson.)



EN BEFÄST HANDELS- OCH SJÖFARTSSTAD

Figur 3. De första kartorna som gjordes över Göteborg är från tidigt 1620-tal. Denna karta är 
upptecknad år 1624. (Göteborgs stadsmuseum. Foto: Uno Lindström.)

överenskommelsen för Karl IX:s Göteborg vid Färjenäs på Hisingen. Efter ihärdiga 
förhandlingar med Holland var privilegierna slutgiltigt utformade den 4 juni 1621 
(Andersson 1996, s. 28 f).

Inför uppförandet av Göteborg anlände holländska stadsbyggare och ingenjörer. 
Staden skulle, liksom föregångaren vid Färjenäs, byggas upp som en barockstad, en 
stil med arkitektoniska rötter i den holländska renässansstaden. Stadsplanen skulle 
också här bestå av ett rätvinkligt gatusystem, vilket i sin tur hade rötter i den ro
merska stadsplaneringen, med vinkelräta gator — så kallade Cardo och Decumanus. 
Den holländska förebilden föreskrev befästningsmurar byggda med rakt flankerade 
bastioner, kanaler och i terrängen runt staden en vallgrav.

För att Göteborg skulle utvecklas snabbt försökte man förmå kompetenta och 
framför allt förmögna utlänningar att flytta dit. Skrivelser till Holland, Spanska 
Nederländerna, Tyskland, Frankrike, England och Skottland uppmanade till emi
gration med löften om friheter och förmåner. Magistraten organiserade stadsförvalt
ningen i staden med borgmästaren i ledningen — biträdd av rådmän. Av tjugofem 
rådmän skulle endast tretton vara svenska. Värvningen gav resultat. Många personer
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FÄSTNINGEN GOTEBORG

från skiftande samhällsklasser lockades till den nya staden av de fördelaktiga villko
ren. Åtskilliga var handelsmän och hantverkare, en mindre del bönder och enstaka 
var fortifikationsingenjörer.

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 bidrog troligen genom dagsverken till att bygga Göteborg. I viss mån kan 
också soldater ha medverkat vid den första grundläggningen av staden.

En kommissarie, Johan Adler Salvius, hade ansvaret för tomtindelningen och 
husbyggnationen. 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 med
dela att en utlottning av byggnadstomter skulle äga rum. Några tomter förbehölls 
dock förmögnare personer som kunde tänkas bygga dyrbara stenhus. Holländarna 
tilldelades i första hand tomter på sank mark, sådan de var vana vid att bygga på i 
hemlandet. Den svenska och tyska delen av befolkningen anvisades tomter på sta
dens berg och andra höglänta partier.

Johan Salvius begärde snart avsked från det besvärliga uppdraget som kommis
sarie. Han efterträddes av holländaren Jacob van Dijck, som långt tidigare anställts 
av Karl IX för svensk diplomatisk tjänst. Efterträdaren 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 hollän
darna fick ta de bästa tomterna.

STADENS BEFOLKNING

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. Listan 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 vaktstyrka 
och emellanåt låg landskapsregementen i Göteborg. Konflikter mellan inkvarterade 
soldater och övriga invånare var vanliga. Först år 1680 fick Göteborg ett stationärt 
garnisonsregemente. Det fanns också många andra tillfälliga besökare i staden, t.ex. 
sjömän och andra vittberesta utländska besökare.

Eftersom staden var anlagd i stort sett på ett kärr var miljön ohälsosam och 
på grund av de sanitära missförhållandena frodades sjukdomar som orsakade epi-
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dernier. Dopregister och dödslängder visar befolkningens långsamma tillväxt. 
Barnadödligheten var hög. Ett exempel från 1600-talets första hälft visar att i 12 
familjer nådde endast 18 av totalt 67 födda barn vuxen ålder. Den höga barnadöd
ligheten hämmade en naturlig befolkningstillväxt.

Inflyttningen utifrån fortsatte dock om än inte i lika stor utsträckning som under 
de första åren efter etableringen. Åtskilliga lämnade dock staden efter bara några år, 
eftersom de fördelaktiga villkoren, som lockat många bosättare, upphörde att gälla efter 
år 1637. Stadens mantalsskrivna befolkning (15-63 år) var år 1637 endast 1150 personer, 
varav bara ett femtiotal holländska hushåll. Inte förrän under 1600-talets senare del 
ökade antalet göteborgare igen och år 1700 bodde drygt 5 000 personer i staden.

Det talades flera språk i Göteborg. Enligt paragraf 18 i stadens privilegier från 
år 1621 skulle holländskan användas som förmedlingsspråk vid sidan av svenskan. 
Tyskan var dock det främsta språket i officiella handlingar, som t.ex. protokolls- 
och domböcker, vilket får sin förklaring i protokollen där det anges att tyskan ska 
ha förståtts av flertalet inflyttade. I både 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 holländare i staden har uppskattats till cirka 
500 personer. Näst därefter kom den tyska befolkningen, följt av ett mindre antal 
engelsmän och skottar. Endast en handfull fransmän flyttade till Göteborg under de 
första tio åren. Så småningom blev det svårare att skilja de olika nationaliteterna åt, 
familjerna assimilerades genom bland annat giftermål och en ny befolkningsstruktur 
utbildades (Berg 1882, s. 77 fl).

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

Under 1600-talet fanns två lutherska och en reformert kyrka i Göteborg. Några av 
de först inflyttade holländska köpmännen förde år 1622 med sig en egen präst som 
informator för barnen. Prästen predikade i hemmen på söndagarna och folk från 
andra nationer deltog. Hemliga religiösa sammankomster var förbjudna ända in på 
1800-talet. Är 1623 ansökte därför de inflyttade hos kungen om att få hålla egen pre
dikant och öppna kyrka och skola. Detta tilläts om de stod för alla kostnader själva. 
Så inkallades en pastor Wilhelm Longinus Kleinschmidt från Lybeck. Första predi
kan hölls i den holländske köpmannen Peter Janssen Brandts hus. Gillius van Eyck 
från Nya Lödöse köpte kort därefter ett litet trähus till församlingen för att använ
das som kyrka. Därefter tillkom den tyska församlingen och så småningom kyrkan 
Christinæ. Superintendenten i Göteborgs stift beklagade sig dock över att Luthers

EN BEFÄST HANDELS- OCH SJÖFARTSSTAD
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FÄSTNINGEN GOTEBORG

tankar inte följdes så noga sedan kalvinisterna fått fri religionsutövning i staden med 
egen kyrka. Han såg ogärna att lutheraner gästade kalvinisternas gudstjänst.

Göteborgs befästningar uppförs

Göteborgs befästningar började uppföras redan under 1620-talet. Detta arbete fort
satte med om- och tillbyggnader under hela 1600-talet och en bit in på 1700-talet 
till befästningarna slutligen raseras efter ett beslut år 1807 (Nilsson Schönborg 1989, 
s. 133—143). Staden hade sålunda karaktären av en befästnings- och garnisonsstad 
under 1600- och större delen av 1700-talet.

Redan i samband med att staden anlades utlovade konung Gustav II Adolf att 
staden skulle förses med gravar och vallar för invånarnas säkerhet. Befästningsplanen 
1624 anger ”huru staden skulle fortifierad varda” (fig. 3). Detta innebar att hela sta
den skulle omgärdas med befästningar och att den endast kunde tillträdas genom 
portar och bommar.

Det första befästningssystemet byggdes efter nederländska principer och bestod 
av en jordvall som var två till tre meter hög och hade bastioner som var upplagda 
av ler- och jordmassor. Bastionerna från denna tid har vinkelräta kurtiner och raka 
flanker (se ordlista s. 17). Utanför befästningsvallen skulle en vallgrav grävas till 1,5 
meters djup.

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. Byggnaden var placerad ungefär där Drottningtorget 
ligger i dag. På 1630-talet byggdes Skansen Kronans föregångare på Risåsen, detta 
var ett mindre befästningsverk kallat Juteskrämman. Befästningsarbetet leddes från 
1638 till 1644 av generalkvartermästare Olof Hansson Ornehufvud. Han var son till 
borgmästaren i Nya Lödöse.

Man hade alltså påbörjat en befästning av staden Göteborg, ett arbete som skulle 
ta två århundraden i anspråk att utföra. Arbetet gick långsamt men ett danskt anfall 
på Göteborg och 1643 års krig mot Danmark bidrog till att 1624 års befästningsplan 
genomfördes. Vid detta tillfälle uppförs även ett blockhus där Nya Älvsborg ligger. 
Det danska anfallet drogs emellertid tillbaka och nya planer utarbetades på hur sta
den ska befästas.

Man kan säga att Ornehufvud bidrog till att försvenska den nederländska befäst- 
ningsskolan. Hans planförslag var egentligen inte utarbetat förrän 1643 (fig. 4). Ar 1644
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Figur 4. Kiettil Klassons karta från år 1644. Kartan var ett planförslag med gator och kanaler 
som vi känner igen dem än idag. Det skulle dröja ytterligare årtionden innan befästningsver
ken var fullt utbyggda. (Göteborgs stadsmuseum. Foto: Uno Lindström.

dog Örnehufvud och generalkvartermästare Johan Andersson Wärnschiöld övertog 
ledningen och fortsatte arbetet med att befästa staden, ett arbete som han ledde fram 
till 1683. Under hans tid ökade trycket på rikets gränser, men fredsfördraget i Roskilde 
1658 slöts till Sveriges fördel. Sverige fick då Skåne, Blekinge och Halland.

Fästningsverket moderniserades nu enligt den franska befästningsskolans principer. 
Befästningarna förbättrades genom att stadsvallarna höjdes så att vallgångarna kom sju 
meter över vallgravarnas medelvattenstånd. Tjockleken på vallen ökades och vallgra
ven fördjupades till 2,2 meter. Arbetet med att anlägga raveliner påbörjades (se ord
lista s. 17). Fästningen Gamla Alvsborg sprängdes och demonterades år 1661 och man 
använde stenen till stadsmurarna. Under denna period anlades bastioner även mot 
hamnsidan. Dessa byggdes fortfarande med raka flanker och vinkelräta kurtiner.
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FÄSTNINGEN GÖTEBORG

År 1675 kom generalkvartermästare Erik Jönsson Dahlbergh (fig. 10) på inspektions- 
resa till Göteborg. Han upprättade då en karta över befästningsstaden. År 1652 hade 
stadsporten Gamleport uppförts av tegel vid stadens södra infart och 1669 hade 
Österport mot stadens östra sida, även denna en tegelport, uppförts, och dessa er
satte tidigare timrade portar. Portarna var försedda med vindbryggor. Den så kallade 
kaponjären, det vill säga förbindelsegången mellan staden och Ryssåsen, som varit 
planerad redan 1639, hade ännu ej blivit byggd.

Erik Dahlbergh upprättade en fullständig ombyggnadsplan av Göteborgs be
fästningsverk 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 be- 
fästningsskolans principer där fortifikationsarkitekten Vurban hade utvecklat skol
bildande byggnadsprinciper. Erik Dahlbergh vidareutvecklade en modell som var 
mera lämpad för de svenska terrängförhållandena. De efter Erik Dahlberghs mönster 
uppförda befästningarna hade en annorlunda karaktär än motsvarande anläggningar 
ute i Europa vid denna tid.

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 
försvarsteknisk synpunkt. Bastionerna fick också kasematter (bombsäkra rum) och 
så kallade kontraminlogement i bastionernas främre 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 min
dre stenar infogade för att få plasticitet i murverket. Detta kan fortfarande beskådas 
på de murverk som tillhör bastionen Carolus XI Rex som har bevarats på Otterhälle- 
berget invid Kungsgatans öppning mot Esperantoplatsen. Utanför stadsmuren bygg
des Skansen Kronan mellan åren 1687 och 1697 och Skansen 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.

Under 1700-talet förföll befästningsverket. Underhållet av murverken försenades 
på grund av landets dåliga ekonomi. Mot slutet av århundradet var fästningsverken 
mycket bristfälliga. När en dansk här hotade Göteborg år 1788 sattes fästningen, 
trots sitt dåliga skick, provisoriskt i stånd. Konung Gustav III var då personligen 
i Göteborg och förde befälet. Men genom Englands och Preussens diplomatiska 
ingripande upphävdes krigshotet. Därmed hade Göteborgs befästningar spelat ut sin 
roll i försvarshänseende. Fästningen förföll alltmer och delar av den, där det fanns 
jord, friställdes och användes till kålgårdar. Stadens invånare tilläts också låta sina 
kreatur beta på vallarna.
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ORDLISTA

Bastion, en framskjuten del av fästningsvallen på äldre befästningar. Bastionen är öppen in 

mot fästningen, och med fyra sidor brutna i vinklar bildar den en spets. Artilleriet som 

var uppställt på bastionen kunde därigenom beskjuta terrängen framför fästningens hu

vudvall, kurtinen, och angränsande bastioner.

Flank, sidan på en bastion.

Figur 5. Bilden illustrerar bland 

annat insvängda flanker enligt 

Erik Dahlberghs principer. 

(Illustration efter Göte Nilsson 

Schönborg.)

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

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

en fästningsgrav.

Kasematt, bombsäkert rum. Erik Dahlbergh utformade en ny typ av befästningar som främst 

utmärktes av torn. I tornen var pjäserna ställda i kasematter, ett slags värn som skyddade 

pjäserna. Skansarna Lejonet (1689) och Kronan (1697) i Göteborg illustrerar Dahlberghs 

system med befästningstorn som stödpunkter i ett större befästningssammanhang.

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

Pålspäri pålar nedslagna i rad i vatten en bit utanför befästningsmurarna som spärr mot 

ovälkomna fartyg.

Ravelin, ett vinkelformat utanverk framför huvudvallen. Raveliner förekom framför allt vid 

bastionssystemet för att skydda huvudvallen mot direkt anfall.

Sänkvei träkistor med stenfyllning en bit utanför befästningsmurarna och pålspärren. 

Samma funktion som pålspärr.
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FÄSTNINGEN GOTEBORG

Beslutet att riva befästningarna togs år 1807. Raseringskontraktet innebar att murarna 
skulle rivas ner till Larmgatornas nivå, Fundamenten skulle bli kajmurar men vallgra
ven fick bli kvar. Sten och jord användes som utfyllnad. Kungsporten var tänkt att 
behållas, men när murarna intill revs blev porthuset frostskadat och år 1839 revs även 
porten. Vallgraven muddrades upp och en allé planterades utanför. Skansarna Kronan 
och Lejonet sparades liksom en del av bastionen Carolus XI Rex vid Otterhällan. 
Rivningen av murverken tog lång tid och först vid mitten av 1800-talet var det mesta 
nerbrutet. Underhand fylldes sedan delar av stadens kanalsystem igen. Kartan från 
år 1813 visar hur staden tog sig ut efter att befästningsverken rivits (fig. 53).

En handels- och sjöfartsstad

INOM VALLARNA

Staden inom vallarna var sluten. Stora och Lilla Bommen var inlopp till stadens ka
naler från älvsidan. Bommarna vaktades noga. På dagtid hölls bomklaffarna öppna, 
men nattetid var de stängda.

De första vägarna både i och utanför Göteborg var så dåliga att vagnar knappast 
kunde framföras. Man var hänvisad till att ta sig fram till fots eller till häst. Flera 
samtida klagomål finns nedtecknade om svårigheterna att ta sig fram, bl.a. översväm
mades årligen gatorna närmast hamnområdet vid höststormarna.

Bärstolar användes inom staden av mer bemedlade människor. Gatorna stensat
tes vartefter med kullersten. Tyska kyrkans församling uppmanades till exempel att 
stenlägga framför sin kyrka inför ett kungligt besök i staden. Kanalernas kanter var 
uppbyggda i trä. Detta trä fick allt som oftast bytas ut då det snart murknade. De 
flesta hus utmed kanalerna hade en egen träbrygga för husliga göromål.

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

Samtida resenärer beskriver Göteborgs holländska utseende. Mest känd är Carl 
von Linnés beskrivning av Göteborg när han under sin Västgötaresa beskriver staden 
som den täckaste i riket (Linné 1746). En annan populär och spridd skildring är Eric 
Cederbourgs beskrivning över sjö- och stapelstaden Göteborg (Cederbourg 1739).

All införsel och utförsel från staden var noggrant reglerad. Alla resande kontrol
lerades av gardessoldater och alla varor besiktigades av tullpersonal vid Göteborgs 
portar. Staden hade tre portar som efter hand fick regala namn — Drottningporten
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i öster, Kungsporten i söder och Karlsporten i väster. Portarna stängdes vid solned
gången varje kväll och öppnades inte förrän morgonen därpå. Långväga besökare till 
staden fick ett tidsbegränsat uppehållsbevis. Utländska gäster skulle dessutom helst 
ha ett respass med sig. Smuggling förekom trots grundliga kontroller enligt proto
koll förda vid Göteborgs Sjötullsrätt. Uppfinningsrikedomen för att dra tullen vid 
näsan tycks ha varit oändlig.

Den första bebyggelsen var mestadels av trä - enkla envåningshus, ofta med ga
veln åt gatan. Husens form anpassades efter de långsmala tomterna. Endast enstaka 
större hus fanns. Brädväggarna uppges i vissa fall vara målade i rött eller gult, med 
vita eller blå knutar och fönsterkarmar. Fönstren var små med blyinfattade rutor 
och hade träluckor på ytterväggen som stängdes på kvällarna. Taken bestod av torv 
eller spån vilket var eldfängda material. Efter hand täcktes därför flera hustak med 
tegelpannor, som emellanåt kunde vara svartglaserade i tidens smak.

Omfattande bränder inträffade 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 hade råd med ett sådant 
bygge. Riksskattmästaren fick därför ansökningar om allmänna medel för att bygga 
upp stenhus, vilka ofta beviljades. Vissa hus hade endast gavelfasaden i tegel, övriga 
delar av byggnaden var fortfarande i trä. I en dåtida resenärs betraktelse påpekades 
att man byggt flera vackra tegelhus som inte lär bli gamla eftersom de var svagt upp
murade (Eroding 1915, s. 14 ff).

Likt holländska byggnader i Amsterdam hade köpmanshusen invid kanalen hiss
anordningar med krokar som användes då föremål skulle tas in i husen.

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

Det holländska inredningsmodet stod som förebild i de borgerliga rummen. De 
enda skriftliga informationskällor vi har i dag är diverse inventarieförteckningar. 
Tavlor ger däremot en bild av tidens interiörer. Den vanligaste bildkonsten var stil
lebenmåleri, porträttmåleri och kroginteriörer. I stillebenmåleriet känns de holländ
ska praktfaten av fajans igen, oftast med kinesinspirerade dekorer eller holländska 
landskapsmotiv. Dessa kom framför allt från den kända tillverkningsorten Delft (se 
artikel Keramiken från Götatunneln).

EN BEFÄST HANDELS- OCH SJÖFARTSSTAD
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DET POLITISKA LÄGET

Vid mitten av i6oo-talet nåddes kulmen i det svenska rikets expansion. Efter nära 
hundra års kamp hade Sverige tryggat sin ställning som stormakt i Norden, genom er
övringen av de dansknorska gränslandskapen. Men Karl X Gustavs aggressiva politik 
eftersträvade också att behärska alla flodmynningar i Östersjön och därmed handeln 
med exportvarorna från länderna runt Östersjön. Dessutom skulle hela Danmark 
erövras, något som oroade andra länder som bedrev handel i Östersjön. Frankrike, 
Nederländerna och England manade därför Sverige och Danmark att påbörja freds
förhandlingar — vilket var bakgrunden till Göteborgsriksdagen år 1660.

Erövringsplanerna skrinlädes definitivt år 1660 då Karl X Gustav dog i sviterna 
av en förkylning i samband med riksdagen i Göteborg. Stadsportarna stängdes un
der sex dagar för att hindra att nyheten spreds. Dödsbudet skulle föras med kurir 
till Stockholm innan det blev känt att kungen var död. I det Torstenssonska palatset 
hade kungen upprättat sitt testamente och Karl XI, endast fyra år gammal, utropades 
officiellt som tronarvinge vid riksdagen i Kronhuset (Andersson 1996, s. 91 fl).

Alla Kronhusets väggar var invändigt klädda i svart tyg inför likvakan. Begrav- 
ningsregalier hade tillverkats i förgyllt silver av en Göteborgssmed. Ett par hundra 
riksdagsdelegater, som vistades i staden sedan drygt två månader, övervarade cere
monin. En stor begravningsprocession 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 krävdes ansenliga resurser och åtskil
liga förhandlingar under resten av århundradet. Efter Karl XII:s död förlorade Sverige 
väsentliga delar av sina besittningar. Tiden som europeisk, politisk stormakt var till 
ända i och med freden med Ryssland år 1721.

FRÅN MANUFAKTURVERK 

TILL INDUSTRI

Sveriges kontakter med de övriga stora handelsnationerna i Västeuropa ökade efter 
Hollands tillbakagång som stormakt till förmån för dess största handelskonkurrenter 
Frankrike och England.

England var det land i Europa som tidigast fick en avgörande industriell utveck
ling. England erbjöd en säker marknad för försäljning av svenskt järn och trä. En 
väsentlig del av dessa produkter skeppades ut från Göteborg. Handelsmän i Göteborg 
etablerade på sent 1600-tal stadiga förbindelser med bruksnäringen i Värmland och 
Dalsland. Järn och trä var under hela 1700-talet basen i Göteborgs export.
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Under i6oo-talet och tidigt 1700-tal dominerade hantverk och manufakturverk, 
medan 1700-talets senare del präglades av mer storskalig industri. Inhemsk manu
fakturproduktion uppmuntrades genom privilegier, tullskydd och finansiellt un
derstöd. Manufakturernas tre största produktionsområden var textiltillverkning, 
tobaksbearbetning och sockerraffinering.

Under 1700-talets merkantila århundrade fick Göteborg en ledande roll som han
dels- och sjöfartsstad. Under detta århundrade är också Svenska ostindiska kompa
niets verksamhet förlagd hit. Stormaktstidens befästningsstad övergick till att under 
frihetstiden bli ett handels- och sjöfartscentrum med import- och exporthamn, en 
ställning som staden bibehöll in i modern tid.

Om 1600-talet var de holländska och tyska köpmännens århundrade i Göteborg, 
så tog brittiska och skotska handelsmän stadens lukrativa marknad i besittning på 
1700-talet. De bildade egen kyrkoförsamling med kollektkassa som socialt skyddsnät 
för församlingsmedlemmarna. Redan etablerade handelsmän gav landsmän husrum 
och anställning. Flera familjer etablerade sig och några av de mer namnkunniga var 
Carnegie, Chalmers, Dickson och Hall.

SJÖFARTEN

Från 1700-talets mitt expanderade det bohuslänska sillfisket. I dess kölvatten ut
vecklade Göteborgshandlarna en omfattande beredningsindustri med sillsalterier 
och trankokerier.

Handeln med de stora handelsstäderna Hamburg, Amsterdam och London kom 
att betyda mycket för göteborgsekonomins expansion. Utrikeshandeln reglerades av 
tullarna som gav inkomster 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 för egen vinning. Kapare däremot hade i uppdrag av sin regering att 
angripa och plundra fartyg, örlogsfartyg såväl som handelsfartyg från fiendenationer. 
Som bevis för att de agerade på uppdrag var kaparna försedda med en skriftlig full
makt, ett kaparbrev. Kapningen skulle ske efter givna bestämmelser, den fångna 
besättningen skulle behandlas enligt vissa regler. Skeppet och dess last fördes till 
Göteborg där en särskild domstol, Prisdomstol, fråndömde ägaren lasten och/eller 
skeppet om last och skepp kunde visas vara destinerade till fiendeland.

EN BEFÄST HANDELS- OCH SJÖFARTSSTAD
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STADEN VÄXER

Göteborg var fortfarande under 1700-talet 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 värderades högst. De stora 
köpmännen bodde vid Östra hamnen som hade förbindelse med Göta älv. Tomterna 
runt stora hamnen var bebyggda med stora trä- eller stenhus i två våningar, med 
valvmurade källare och takkupoler ovanför vindsutrymmen.

Stadens utgifter ökade markant under 1700-talet. Underhåll av fastigheter, skötsel 
av gator och brandväsen samt ämbetsmännens löner slukade alla inkomster. Stadens 
ekonomi blev ansträngd. Under 1700-talets slut blev bebyggelsen mer varierad, ef
tersom flera stora bränder hade lett till att staden fick nya byggnader.

Sveriges befolkning ökade dramatiskt i antal till drygt det dubbla under 1700-talet 
och snabbast var befolkningstillväxten i västra Sverige. Samtidigt växte antalet göte
borgare, liksom stadens andel av landets utrikeshandel. Omkring sekelskiftet 1800 
bodde upp emot 13 000 människor i staden. Närmare tre fjärdedelar av dessa levde 
under osäkra ekonomiska villkor 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 ursprungligen från landsbygden i de västsvenska landskapen och de 
kom att tjäna sitt uppehälle framför allt som pigor och drängar eller lärpojkar och 
gesäller. Ett fåtal blev soldater, betjänter eller ammor. Enstaka lyckligt lottade män 
fick följa med på en ostindiefarare.

SVENSKA OSTINDISKA KOMPANIET

Före 1731 hade långväga varor, som kinesiskt porslin, importerats genom Holländska 
ostindiska kompaniet, som grundats redan år 1602. Men år 1731 utfärdades ett pri- 
vilegiebrev av Kungl. Maj:t som gav kommissarie Henrik König och hans kompani 
en oktroj (ett tidsbegränsat tillstånd) på En Fart och Handel på Ost-Indien.

Det Svenska Ost Indiska Compagniet, SOIC, existerade fram till år 1813. Under sin 
verksamhet utrustades en mängd fartyg för kinafart. Import- och exporthamn var 
alltid Göteborg. Själva handelns grundidé gick ut på att Sverige exporterade järn, trä 
och tjära till Spanien för vidare distribution ut i Europa. I den spanska hamnstaden 
Cadiz byttes varorna mot silvertackor eller mynt i form av så kallade piastrar, även 
benämnda reales de a otcho. Detta silver hade spanjorerna hämtat i sina, på ädelme-

FÄSTNINGEN GÖTEBORG
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Figur 6. Med detta privilegiebrev inledde Sverige handel på Kina 
och Ostasien, med kompaniets huvudsäte i Göteborg. (Göteborgs 
sjöfartsmuseum. Foto: Carina Bramstång, RAÄ.)

tall 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 betalning.

När fartygen kom hem efter sina asienresor, som i regel varade i ett och ett halvt 
år, var detta naturligtvis en uppmärksammad händelse i staden. De stora djupgå
ende fartygen ankrade upp vid Klippan, där en del av kompaniets byggnader fort
farande finns kvar. Vid Klippan lastades handelsvarorna om och skeppades med så 
kallade hemförarbåtar in till Stora Hamnkanalen vid Norra Hamngatan där kom
paniets kontorshus och faktori låg — det så kallade Ostindiska huset, som i dag hyser 
Göteborgs stadsmuseum. Lasten bestod av bland annat te, siden, kryddor, rotting
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och porslin. Varje hemkommen last auktionerades ut i Ostindiska huset. Varor till 
försäljning annonserades även ut i dagspressen. Lasten förtecknades noggrant och 
såldes bland annat till utländska uppköpare som svarade 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.

Det för oss i dag kända och uppskattade kinesiska porslinet utgjorde visserligen en 
betydande del av lasten, men de varor man gjorde störst förtjänst på var teet, kryd
dorna och sidenet. Vid arkeologiska undersökningar återfinns ofta kinesiska porslins
skärvor — rester efter de föremål som en gång ingått i 1700-talets Göteborgshushåll. 
Skärvorna representerar den vanligaste porslinstypen, det vill säga porslin med blåvit 
dekor, kinesisk tillverkad imari samt brun cappucinerdekor eller den uppskattade 
famille rose-dekoren. Mer förgängligt material som siden, te och kryddor återfinns 
emellertid sällan vid arkeologiska undersökningar.

Under kinaresorna utfördes vetenskapliga observationer och dåtidens skeppsjour- 
naler har uppgifter om exempelvis navigation. Det finns också kända reseberättelser 
som skildrade strapatserna och livet ombord, bland annat Jacob Wallenbergs Min son 
på galejan 1781 och Carl Gustav Ekebergs ostindiska resa, åren 1770 och 1771.

Det svenska handelskompaniet och dess import hade stor betydelse för Sverige. 
Främst för de vinster som kompaniet gjorde, men också för den roll de hemförda 
varorna spelade i det svenska samhället. Varor som tidigare endast kommit ett fåtal 
till del, via det holländska ostindiska kompaniet, blev nu mer lätt åtkomliga. I inred- 
ningskonsten blev den kinesiserande stilen på modet. Väggfält, tapeter och möbler 
smyckades med asiatiska motiv, även i europeisk tappning, och till hushållen skaf
fades porslinsserviser, sidentyg till kläder och kryddor till mathushållning.

Till och från Kanton provianterade fartygen i Batavia i Indonesien där arrak pro
ducerades. Denna ingrediens blandades med te, socker och citron till den populä
ra drycken punsch. Drycken serverades i stora punschbålar av kinesiskt porslin. 
Teceremonierna blev också populära inslag i borgerskapets sällskapsliv. Utomhus 
avspeglades kinavurmen i trädgårdskonsten och i anläggandet av lusthus - det mest 
kända exemplet är Kina slott vid Drottningholm.

I samtiden framfördes klander mot kinahandeln. En del politiker kritiserade det 
som kallades yppighetens nytta eller fördärv. Kritiken 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 (se artikel Kinesiskt inportporslin från 1700-talet).
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Figur 7. Väl i Kanton gjorde bolagets supercarg (lastansvarige) upp handeln med de kinesiska 
handelsmännen. Utanför Kanton hade Sverige, liksom övriga länder som deltog i Kinahandeln 
vid denna tid, ett handelsfaktori. (Göteborgs sjöfartsmuseum.)

Flera av stadens kända handelsfamiljer var engagerade i såväl fjärrhandeln som den 
lokala handeln — familjerna Sahlgren, Chalmers och Carnegie för att nämna några. 
Genom stora donationer från flera av dessa familjer har göteborgarna än i dag behåll
ning av Ostindienhandelns kapital.

DET DAGLIGA LIVET

Viktig information spreds först genom att utropare läste upp kungörelser på torgen 
och meddelanden skickades med kurirer. Reguljär postgång mellan Stockholm och 
Göteborg startades år 1636. Postbuden hade tryckta postpass med sig där städernas 
postförvaltare förde anteckningar. Det finns en anteckning om att Herman Schmidt 
från Holstein fungerat som postmästare i Göteborg sedan år 1627. Stämmer detta 
kan Göteborg ha varit den första staden i landet att hålla denna tjänst.

Postgången var långsam och posten delades bara ut vissa dagar. 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. Utrikesportot var dyrare och år 1670 kostade det 40 öre silvermynt att skicka 
ett brev från Göteborg till Amsterdam. Från och med år 1643 expedierades också 
mindre paket och tidningar.
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Tidningen Ordinarie Posttidender (nuvarande Post och Inrikes tidningar) var den 
första regelbundet utgivna svenska tidningen och från och med år 1645 kunde man 
prenumerera på 53 nummer årligen. I Göteborg kunde även utländska tidningar 
tillhandahållas genom prenumeration. Men först på 1700-talet började dagspressen 
ta form som nyhetsförmedlare.

Lokaltidningarna i Göteborg etablerades inte förrän vid mitten av 1700-talet. Av 
de tidningar som gavs ut i Göteborg var Göhteborgska Magasinet den första med ut- 
givningsstart år 1759. Götheborgska veckobladet började ges ut år 1764. Några år senare 
startades ytterligare en tidning, Hvad Nytt och kort därefter Göteborgs Allehanda, 
år 1776. Är 1813 startade utgivningen av Göteborgs Posten, som i dag är den största 
dagstidningen i Göteborg.

Dagspressen informerade göteborgaren om både stort och smått — om allt ifrån 
världshändelser, som krig, till mer lokala företeelser. Ekonomiska förhållanden 
som växelkurser, järnexport och sillfiske redovisades så gott som varje vecka. An
komna skepp anmäldes regelbundet, med skepparens namn och hemort, liksom 
utskeppningslaster, ofta i form av trä och stångjärn med mera. En lista på besökare 
i staden kunde också ge detaljerade upplysningar om deras ärende och tillfälliga 
logi. Det fanns annonser om såväl erbjudna anställningar som lediga tjänster. Hyres
lägenheter annonserades ut liksom diverse saluförda varor. Göteborgarna erbjöds 
till exempel att köpa smör, båtar, böcker, vagnar, hyn do r, hus, möbler, citroner och 
pomeranser, samt extra god silletran för billigt pris. Ett sammandrag av domkyr- 
kotabeller informerade om antalet födda, tvillingfödslar, dödfödda och avlidna. 
Ofta kunde ett utdrag ur bibeln finnas med, liksom andra sedelärande rim eller 
sångstycken. Poetiska pamfletter och historiska skildringar var populära — för att 
inte tala om översättningar av romaner av kända författare på modet.

Staden fick tidigt eget boktryckeri, där Amund Grefwe räknas som den förste 
boktryckaren. Det var främst religiös uppbyggelselitteratur som trycktes.

Två stadsmusikanter roade göteborgarna varje onsdag och lördag under senare 
halvan av 1600-talet. Från rådhusets övre våning spelade Martin Schultz och Martin 
Ammerman trumpet. Även inom det musicerande gebitet rådde skråtvång. Därför 
ägde dessa två musikanter rätt att ensamma ta uppdrag vid bröllop och andra fest
ligheter och de var också skyldiga att hålla gesäller. Det fanns dock fuskare enligt 
rättegångsprotokollen. Två blåsare från garnisonen ska ha spelat på ett bröllop mot 
en facilare ersättning än stadsmusikanten Ammerman begärt. Det slutade med att 
biåsarna både fick ersätta musikanten för hans förlorade inkomst och betala rätte
gångskostnaderna.
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Ekskogen på stora Otterhällan var stadsbornas lustplats utomhus och en ofta besökt 
rekreationsplats. Föreställningar av kringresande teatersällskap roade allmänheten på 
stadens torg. Repertoaren kunde bestå av exempelvis teateruppsättningar av Ulysses, 
Penelope eller kanske Moliéres komedier. Man lät sig också roas av komedianter, 
akrobater, marionetteater och positivhalare och såg uppvisningar av vilda djur, som 
till exempel björnar.

Byggherren till slottet Gunnebo, John Hall den äldre, lät uppföra ett förlustelse
centrum under andra hälften av 1700-talet, den så kallade Hallska teatern, som på 
sin tid var ett uppskattat nöjesetablissemang. Teatern var centralt belägen i kvarteret 
bakom nuvarande börshuset.

Mottagandet av rikets stora och betydande gäster från andra länder kunde också 
vara underhållande begivenheter. Stadens invånare fick skåda den prakt som dessa 
märkvärdiga besök bjöd.

Gästgiverierna och de så kallade källarna serverade mat och skänkte ut öl och 
mumma, samt vitt och rött vin från Rhen, Mosel och Bordeaux. Ett etablissemang 
utanför innerstaden var Stigbergets virtshus, numera kallat Henriksberg. Jonas Radhe 
var källarmästare på denna inrättning mellan åren 1676 och 1694. Didrik Strokirch 
förestod ett gästgiveri inne i staden. Adolph Tack drev Adolphs källare fram till sin 
död år 1676 och i rådhuset fanns Stadskällaren. Efter år 1693 drev Hans Vogt en käl
lare i huset vid Gamleport och han roade dessutom sina gäster med en apa.

Är 1634 delades landet in i tolv län ledda av landshövdingar. Några för samhäl
let viktiga byggstenar, som tillkom under 1600-talet, var bland annat: milstenar, 
skolböcker, husförhör, kyrkoböcker, lantmäteristyrelsen och det tidigare nämnda 
postverket.

I städerna fanns stadsvakten som från mitten av 1600-talet hade till uppgift att 
svara för ordningen och att bemanna stadsportarna. Nattetid skulle buller stävjas 
och stadens brandvakt patrullerade varje natt till försvar mot eldsvådor.
Från början av 1700-talet låg fängelset i ett stort trähus vid Stora torget. Där kunde 
man få sitta i arrestkammaren och vänta på rannsakning. Längre fängelsestraff på 
vatten och bröd fick man sitta av i ett stenhus, den så kallade tjufuekistan. Straffen 
varierade alltifrån att springa gadopp och rida trähästen till att slita spö vid skampåle 
och mista livet - allt beroende på hur allvarlig förseelsen ansågs vara. Domböckerna 
ger en rik provkarta på olika brott och förseelser och därpå utdömda straff. Det var 
först vid 1800-talets början som poliskammaren i staden inrättades.
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DET STADSARKEOLOGISKA 

MATERIALET 
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GÖTE NILSSON SCHÖNBORG &

CARINA B RAMSTÅNG

C~T\ en stadsarkeologiska verksamheten har lång tradition i Göteborg. Redan vid 
seklets början och till jubileumsutställningen 1923 undersöktes och publice

rades gravningsresultat från Göteborgs föregångare, Lödöse och Nya Lödöse. Från 
1920-talet och framåt har arkeologiska undersökningar och observationer ägt rum i 
Göteborgs innerstad, med undantag av stadsdelen Östra Nordstan. Det har i första 
hand varit området inom vallgravarna. Från dessa undersökningar finns i de flesta 
fall ett mycket stort fyndmaterial. Göteborgs grundläggningstid 1621 blir en natur
lig utgångspunkt för fyndkontexterna. Staden har vid ett flertal tillfällen haft stora 
stadsbränder. Eftersom tid och utbredning för dessa är kända utgör brandlagren 
också utmärkta dateringshorisonter.

Artefaktmaterialet, som främst består av ett typiskt 1600- och 1700-talsmaterial 
i form av glas, porslin, (såväl kinesiskt som europeiskt), kritpipor, fajanser, yngre 
rödgods, läder och träföremål, utgör ett mycket bra material för jämförande studier 
utifrån t.ex. konsthistoriska, handelshistoriska (ekonomiska) och allmänt kulturhisto
riska aspekter. Till detta kommer att arkivmaterialet kring stadens invånare är ganska 
stort, främst när det gäller 1700-talet. Landsarkivet i Göteborg har mantalslängder, 
bouppteckningar, magistratshandlingar, tomthandlingar m.m. som utgör ett viktigt 
jämförande och kompletterande material. Vid grävningar har man ofta kunnat knyta 
tidigare invånare till de aktuella kvarteren och kan därigenom koppla de olika före
målen till specifika personers hushåll. Allt detta tillsammans gör att det jordfunna 
Göteborgsmaterialet är ett intressant studieobjekt. Material finns från stadens burgna 
köpmannakvarter vid Stora Hamnkanalen och från enklare hantverkskvarter.
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De första arkeologiska undersökningarna

Ar 1920 utfördes den första undersökningen i den gamla stadskärnan. Då gjordes 
fynd av bl.a. avfallsbingar med föremål och djurben. 1930-talet blev ett viktigt de
cennium för Göteborgsarkeologin. Ett 20-tal tomter kunde dokumenteras vid ny
byggnationer, bland annat vid rådhusets tillbyggnad. Samma år, 1935, undersöktes 
också en annan tomt vid Stora Torget (Gustav Adolfs torg), Thulehus-tomten. Även 
här kom stora föremålsmängder i dagen. Under 1940-talet minskar antalet under
sökningar i staden och under 1950—60-tal dominerades den arkeologiska bilden av 
schaktningar för ledningar och fjärrvärme. 1960-talet innebar något av en katastrof 
för Göteborgsarkeologin; stadsdelen Östra Nordstan exploaterades utan någon ut
grävning eller dokumentation.

En mera systematisk undersökningsverksamhet påbörjades år 1975 då kvarteret 
Traktören undersöktes. Under den närmaste tioårsperioden utfördes ett större antal 
arkeologiska undersökningar, varav ett tiotal omfattade hela tomter eller kvarter. 
Kvarteren Frimuraren och Kommerserådet vid Stora Hamnkanalens södra sida gav 
mycket rika fynd (Jönsson-Kihlberg, et al. 1984, s. 75-84).

På 1980-talet genomfördes projektet ”Livet i det gamla Göteborg”, då flera under
sökningar utfördes med tvärvetenskapliga metoder. Kvarteret Kronobageriet, som låg 
i stadens mera burgna kvarter vid Stora Hamnkanalen samt kvarteren Göta Kanal 
och Gamla Teatern belägna i stadens hantverkarkvarter undersöktes i detta samman
hang. Dessutom undersöktes bastionen Carolus Nonus Rex. Projektet syftade till att 
arbeta med tvärvetenskaplig information projicerad på det arkeologiska materialet. I 
projektet jämfördes de två kvarteren, Göta Kanal och Kronobageriet, vilka represen
terade hantverkar- respektive handelsmannamiljöer i olika delar av staden. Analysen 
visade på skillnader mellan kvarteren när det gällde föremålens mängd och kvalitet 
(Lansvik & Lorentzson 1986, s. 99 fl). Påfallande var att det kinesiska porslinet do
minerade i kvarteret Kronobageriet, medan rödgodset fanns i rikligare mängd i de 
övriga kvarteren som då undersöktes (Jönsson-Kihlberg 1986, s. 106 ff).

På senare år har ytterligare ett antal undersökningar gjorts, bl.a. grävningar i kvar
teret Sparbanken och Sidenvävaren, men också en del undersökningar i stadsdelen 
Haga utanför vallgraven, som tidigare utgjort gränsen för fornlämning 216.

De äldre grävningarna från 1920- och 30-talen har inte utförts med den doku- 
mentationsmetod som vi idag anser vara tillfredställande. Trots detta gav dessa tidiga 
undersökningar ett mycket rikhaltigt fyndmaterial (porslin, fajans, rödgods m.m.) 
som är användbart för jämförande studier och konsthistoriska analyser. I övrigt har
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både bebyggelserester och stora mängder föremål framkommit vid de olika gräv
ningarna. I flera fall har det varit möjligt att knyta föremålen till specifika invånare 
i kvarteren.

Göteborgs Stadsmuseum har i sina stora samlingar många föremål som har an
knytning till Svenska Ostindiska Kompaniet. Porslinet intar en central plats i sam
lingarna — men även möbler, textil och andra ”kineserier” är väl representerade. Att 
museet är inrymt i kompaniets fastighet har också bidragit till att lyfta fram sam
lingarna.

Arkeologin och historiska källor

Då 1620-talsstaden Göteborg var en efterföljare till de tidigare stadsbildningarna 
Lödöse, Nya Lödöse och Carl IX:s Göteborg vid Färjenäs, får detta till följd att 
fyndkomplexen i princip täcker tiden från medeltid till modern tid.

Att jämföra skriftliga historiska källor med det arkeologiska materialet har, som 
tidigare nämnts, praktiserats i Göteborg under en längre tid. Ett tillfälle gavs vid 
grävningarna av kvarteret Frimuraren 1978 där kvarterets invånare var välkända i 
källorna och kunde knytas till föremålsfynden (Lorentzson 1980, s. 20). Ett försök 
till en tvärvetenskaplig behandling gjordes av kvarteret och det skriftliga och det 
arkeologiska källmaterialet ställdes mot varandra. En god överensstämmelse mellan 
källorna och det arkeologiska materialet förelåg och man kunde se ett samband mel
lan människornas sociala och ekonomiska ställning (Dahl & Lansvik & Lorentzson 
1981, s. 8-19).

De arkivstudier och historisk-genealogiska göteborgsforskningar som utförts av 
Olga Dahl, har i hög grad underlättat arbetet med att koppla det arkeologiska ar- 
tefaktmaterialet till specifika hushåll. Genom att Olga Dahl har rekonstruerat sta
dens gamla ro tesystem har hon kunnat utarbeta en metod som möjliggjort att knyta 
skriftligt källmaterial och arkeologiskt material till olika kvarter och tomter och dess 
invånare i äldre tid (Dahl 1989, s. 147 ff).

När kvarteret Stadsmäklaren undersöktes 1986 gjordes ytterligare ett försök att 
kombinera information från historiskt och arkeologiskt material. Olika typer av 
hantverksaktivitet kunde här knytas till kvarterets tidigare invånare. Ännu ett lyckat 
resultat är analysen av kvarteren Sidenvävarens och Sparbankens material. Här kunde 
konstateras att både överensstämmelser och divergenser fanns mellan de olika käl
lorna och att delar av den framgrävda föremålsmängden väl går att hänföra till olika 
namngivna hushåll (Nilsson Schönborg 1990).
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Ett liknande sätt att arbeta har också praktiserats vid arkeologiska undersökningar 
på andra platser i landet. I Halmstad har Christina Rosén gjort en genomgång av 
keramik från kvarteret Hertig Knut avseende keramikmaterialets sammansätt
ning, form, funktion och sociala tillhörighet. Materialet från Hertig Knut kan 
också jämföras med skriftligt källmaterial (Rosén 1996, s. 121 ff). Inom projektet 
Urbaniseringsprocesser i Västsverige har Christina Rosén även utfört en undersök
ning angående hur föremål kan relateras till status vid hushåll i Halmstad under 
1500- och 1600-talen (Rosén 1999, 2004).

Att på detta sätt kombinera skriftliga källor och arkeologiskt material kan för
modligen inte göras på alla platser i landet. Det förutsätter dels att relevanta samtida 
handlingar finns bevarade och att de yngre kulturlagren är någorlunda intakta vid 
utgrävningarna. Många gånger har äldre kulturlager försvunnit genom schaktningar 
för 1800-talets och senare tids bebyggelse. Men i de fall där kulturlagren finns kvar 
bidrar metoden till mycket intressanta iakttagelser om bland annat föremålens sprid
ning och om de sociala miljöer som fynden kommer ifrån.

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Undersökningarna 2001—2004

Under de senaste åren har byggprojekten i Göteborg erbjudit stora möjligheter att 
dokumentera äldre befästningslämningar i staden.

Inför byggandet av den cirka 1,7 kilometer långa Götatunneln som skall gå under 
centrala Göteborg utförde Riksantikvarieämbetet UV Väst undersökningar vid de 
två tunnelpåslagen. Dessa arbeten utfördes främst från maj år 2001 fram till försom
maren 2002, därefter i form av korta schaktövervakningar fram till vintern 2004. 
Området vid den nordöstra tunnelmynningen sträcker sig från Lilla Bommen och 
ut mot Gullbergsvass. Lämningarna vid den sydvästra tunnelmynningen framkom 
vid Rosenlund och längs med Masthuggskajen.

Vid Götatunneln framkom i exploateringsområdet i och kring Lilla Bommen 
rester av den så kallade Sjöfronten, eller närmare bestämt kurtinmuren tillhörande 
bastion Sankt Erik. Vidare uppmärksammades stenmurar som utgjorde västra hamn
kanalens utlopp vid Lilla Bommen. Utanför stadens yttre kvarter längre ut i Göta 
älvområdet påträffades rester av sänkverket, eller det s.k. krubbverket, som bestod 
av timrade kistor med stenfyllning och som är markerade på bland annat 1771 års 
stadskarta. Vid nuvarande Esperantoplatsen vid foten av Otterhällan påträffades 
mindre delar tillhörande bastion Regeringen, den senare intressant på grund av den 
kvardröjande byggnadstypen tillhörande den nederländska befästningsskolan. Till
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Figur 8. De undersökta områdena vid Lilla Bommen och Järntorget samt kvarteren 
Sociala huset och Gamla latin markerade.

Figur 9. Utdrag ur karta över Göteborg från år 1684. Göteborgs stadsmuseum.
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Figur 10. Greve Erik Jönsson Dahlbergh. Ur Erik Dahlberghs dagbok.
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den så kallade nederländska befästningsskolans tid tillhörde även de smärre rester av 
flanken till bastion Gustavus Primus som återupptäcktes öster om Lilla Bommen.

Något år senare startade de arkeologiska undersökningarna inom fastigheterna 
28, kvarteret Jungfrustigen (Sociala huset), och 29, kvarteret Gamla Latin i Göteborg 
med anledning av att Pedagogen skulle flytta sin verksamhet från Mölndal. Den 
nya institutionen kommer att ha sin verksamhet i tre byggnader som alla ligger i an
slutning till bastionen Carolus DuxViA vallgraven i Göteborg. Bastionen omfattades 
av en av generalkvartermästare Erik Dahlbergh framlagd plan från år 1690—1693. I 
samband med undersökningarna dokumenterades resterna av bastionen, kurtinmu- 
rar till densamma och även en så kallad orrillon, en rundel på bastionens arm. Det är 
unikt att arkeologiskt kunna dokumentera en sådan arkitektonisk detalj i Sverige.

Vidare gavs möjligheten att undersöka delar av en ravelin, Prinsessan Hedvig. I 
området fanns även rester av 1600/1700-talens vallgrav som en gång utgjorde en del 
av den vattengrav som omslöt staden Göteborg. Det är en sträckning som numera 
är igenlagd och ersatt med en ny sträckning under 1800-talets senare del. Bastionen 
var, tillika med övriga anläggningar, raserade och igenlagda helt enligt 1807 års ra
seringskontrakt. De mycket omtalade och numera för göteborgarna välkända gång
arna som leder från vallgraven emot Sociala husets södra del undersöktes inte denna 
gång. Gångarna rengjordes och dokumenterades 1989-1990.

Vid de senast företagna undersökningarna och schaktningsarbetena har delar av 
de påträffade befästningsverken måst borttagas medan andra delar som inte kom
mit i konflikt med nybyggnationen har kunnat sparas. Så har till exempel bastio
nen Carolus Dux västra orrillon kunnat bevaras. Pedagogens insats till fromma för 
kunskapen om bastionen och försvarsmurarnas betydelse gör att det nu finns möj
lighet för allmänheten att se en del av den gamla muren genom några ”fönster mot 
1600-talet” som tagits upp i väggen under mark i ett av garageplanen. Dessutom 
kan de gamla kasematterna nu åter öppnas för visningar. Vad gäller kurtinmuren 
finns i dag synligt en knäck på muren vid engelska kyrkan där man tydligt ser mu
rens sträckning.

I de följande kapitlen redovisas resultaten av 2001—2004 års undersökningar när
mare.
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GÖTE NILSSON SCHÖNBORG

T I nder 1500-talet kardades världen efter hand som man genom de stora upp- 
L/ täcktsfärderna utforskade nya världsdelar. Medresande konstnärer skildrade 
det som var nytt för européernas ögon. Ett flertal omständigheter medverkade till 
att kartläggningen av världens exteriör intensifierades. Den tilltagande handeln över 
världshaven var en grundläggande orsak till det växande behovet av korrekt geogra
fisk information. I strider över kontrollen av den inkomstbringande handeln tilltog 
krigen. Dessa ökade i sin tur behovet av kartläggning. Samtidigt utvecklades tryck
erikonstens teknik som i större omfattning möjliggjorde tryckning av kartorna.

En tilltro till den tecknade bildens förmåga att skänka kunskap växte sig stark 
under 1600-talet. Flera nya tekniska instrument underlättade dessutom kartogra
fens arbete, till exempel trianguleringen, matbordet, kikaren och kraftigt förbättrade 
astronomiska beräkningar (Gäfvert zooi, s. 19). Samtidigt gjorde vetenskapliga och 
tekniska landvinningar det möjligt att visa det som tidigare inte varit synligt för 
blotta ögat. Med mikroskopet kunde det allra minsta avbildas — liksom teleskopet 
åskådliggjorde det mest avlägsna (Snickare 2001, s. 17—18).

Kartografin möjliggjorde på ett liknande sätt bilder av något som inte gick att 
se. Kartan var ”... en häpnadsväckande abstraktion, en märkvärdig syntes av en mängd 
mödosamt hopsamlade observationer av landområde”. Kartans roll och status var avse
värd genom dess symbolik och potentiella makt. Kartan erbjöd specifik kunskap om 
ett landskap och den initierade förvärvade både makt att behärska och kontrollera 
omgivningen (Snickare 2001, s. 18).

Kartbildens potentiella makt färgade också av sig på dess innehavare. Snickare tar 
upp ett exempel på den symbolik som kartbilden kunde ha även om kartans innehåll
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upphört att ha betydelse (Snickare 2001, s. 18) . Erik Dahlbergh färdigställde en vo
lym som gåva till fältherren Lennart Torstensson år 1648. Volymen föreställde prakt
fullt tecknade kartor över landområden och befästningar erövrade med Torstenssons 
medverkan. Dessa kartbilder saknade således redan vid framställningen sin funktion 
som användbar utrustning i strid. De utgjorde nu snarare en martialisk symbol.

Fortifikationens officerare illustrerade en stor mängd bilder. Kartorna var tillver
kade med stor omsorg och all den precision som var möjligt att uppbringa med den 
tidens teknik. De var många gånger mycket vackra och emellanåt anar man en stor 
konstnär i upphovsmannen. Ofta innehåller kartorna små symboliska scenerier som 
illustrerar kartans betydelse, som till exempel truppuppställningar, fladdrande fanor 
eller trofégrupper. Marginalen dekorerades gärna med ramar, utsirade kartuscher 
och dekorativa kompassrosor.

Scener från samtida landskapsmålningar återkommer i kartorna som perspekti- 
vistiskt utförda detaljer. Ofta färdas stora utförligt dokumenterade skepp på haven, 
bergen tornar upp sig markant över slättland och särskilt märkvärdiga byggnader 
dominerar stadsbilden - allt för att så tydligt som möjligt skildra rumsliga relationer 
mellan land och hav, stad och landskap eller berg och åkrar.

Mårten Snickare framhåller kartans konstnärliga och intellektuella status un
der 1600-talet med ett holländskt exempel. Den kände holländske konstnären Jan 
Veermer skapade i mitten på 1600-talet en målning kallad Målarkonsten. Däri skildras 
konstnären framför sitt staffli mot en fondvägg som upptas av en stor, omsorgsfullt 
återgiven karta över Nederländerna. Målningen visar att en karta på 1600-talet var 
ett föremål med hög status som mycket väl kunde smycka en vägg i ett förmöget 
hem. Dessutom antyder kartan konstnärens kunskaper i matematik och geometri 
och hans kännedom om antik litteratur och mytologi. Den teoretiska kunskapen 
bakom kartografin använder konstnären för att framhålla konstnärsyrket som krä
vande något mer än en hantverkares sysslor (Snickare 2001, s. 17).

DE MILITÄRA KARTSAMLINGARNA

Under 1500-talet var kartografin föga utvecklad i Sverige. Olaus Magnus "Charta 
Marina ’ utgjorde ett enstaka exempel. De kartografiskt sett mest utvecklade länderna 
i Europa vid denna tid var Holland, Frankrike och England.

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet tillkallades utländska bygg
mästare och ingenjörer till Sverige för att uppföra fort enligt den nya tidens moderna 
skick. Det var främst fortifikationsofficerare från Tyskland och Holland som anlitades. 
De hade erfarenhet av att befästa städer i både sina hemländer och i kolonierna.
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Fortifikationens arkiv rymmer fler kartor från utländska krig än från de krig som 
Sverige varit involverade i. Dessutom återfinns en stor mängd utländska topogra
fiska kartor liksom stads- och befästningsplaner, ett tecken på att Fortifikationen 
var angelägen om att följa den fortifikatoriska utvecklingen, med Vaubans Frankrike 
som foregangsland. Kartorna kan ha införskaffats på den internationella marknaden 
där Amsterdam var huvudort eller möjligtvis genom krigsbyten. Mer troligt är dock 
att flertalet skapades av svenska officerare då dessa fungerade som observatörer vid 
krigsskådeplatser (Gäfvert 2001, s. 22).

Ett flertal städer befästes och kartlades utmed de nordiska ländernas kuster vid 
1600-talets början. De första inhemska militära kartläggningarna initierades i och 
med att en infanterigeneralkvartermästare utnämndes år 1632 - Olof Hansson 
Örnehufvud från Nya Lödöse. Örnehufvud fick år 1635 fullmakt att vara general
kvartermästare över all fortifikation. En av sin tids mest framstående arkitekter, Erik 
Dahlbergh1, övertog chefskapet över Fortifikationen som generalkvartermästare år 
1674 (Eg. 10). Fortifikationen var vid det laget ett eget ämbetsverk endast underställt 
kungen, Karl XI (Söderberg 2001, s. 10).

Förutom att lämna ritningsförslag och beskrivningar över befästa orter skulle gene
ralkvartermästaren samla in gränskartor, bataljplaner och ritningar över den svenska 
arméns operationer. Detta kartarkiv blev med tiden omfattande. Erik Dahlbergh 
var mycket mån om samlingarna och utverkade att de registrerades systematiskt och 
förvarades i särskilda förvaringsskåp på Stockholms slott som var ämbetsverkets ar
betsplats. Kanske var det dessa förvaringsskåp som gjorde att kartarkivet klarade sig 
i slottsbranden 1697. Då förstördes stora delar av Riksarkivets och Kungliga biblio
tekets samlingar liksom Fortifikationens inredning (Söderberg 2001, s. 12).

Den svenska militära kartläggningen hade vid det här laget nått en mycket hög 
nivå i en internationell jämförelse. Däremot saknades inhemska sjökort, med un
dantag av Peder Månssons enstaka försök år 1644. Man fick förlita sig på de sjökort 
som var åtkomliga på den öppna marknaden. Dessa utgjordes främst av de utmärkta 
holländska sjökorten (Gäfvert 2001, s. 19).

Den karolinska epoken blev Fortifikationens storhetstid. Det svenska stormakts
väldets fall innebar slutet för Fortifikationen som upphörde som eget ämbetsverk år 
1719 för att istället bli en del av krigskollegium (Söderberg 2001, s. 11).

De militära kartorna var, till skillnad från de civila, inriktade på mindre områ
den, som delar av länder eller städer. De var dessutom nästan alltid handritade och 
förekom i få exemplar. Då kartorna i regel var hemliga trycktes de aldrig i några
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större upplagor. De var i princip förbehållna några få, ledande befattningshavare 
(Gäfvert 2001, s. 19—20).

De militära kartorna delas in i tre grupper på Krigsarkivet: topografiska kartor, 
stads- och fästningskartor (SFP) samt krigsplaner. De topografiska kartorna täckte i 
regel stora landområden där terrängbeskrivningen var det väsentliga. Stads- och fäst- 
ningskartorna skildrade oftast en ort där befästningsanläggningarnas utformning var 
detaljerat beskrivet medan annat ofta bara var schematiskt återgett. Inom samlingen 
krigsplaner återfinns i efterhand dokumenterade skeenden. Planerna skildrar fältslag, 
bataljer, belägringar, stormningar, marscher eller ett fältläger. Av dessa skildringar är 
mycket få bevarade. Däremot kan de vara återgivna på en topografisk karta eller en 
stads- och fästningskarta som en information i marginalen (Gäfvert 2001, s. 1).

Rädslan var stor för att kartor skulle falla i orätta händer samtidigt som man var 
beredd att ta stora risker för att upprätta eller förvärva en karta. Alla upprättade 
kartor över gränsområdena var strikt hemligstämplade då de beskrev potentiella 
operationsområden i händelse av krig.

Topografiska kartor utnyttjades i propagandistiskt syfte, antingen genom att för
sköna och förstärka det egna områdes storhet eller genom att förminska fiendens 
(Gäfvert 2001, s. 21). Ett exempel på en karta upprättad över Göteborg är den Franska 
spionkartan (fig. 24). Den har förvånansvärt många detaljerade markörer och place
ringen i latitud och longitud beskrivs föredömligt. Dock återfinns naturligt nog en 
hel del felaktigheter i kartan som t.ex. havets placering och älvens mäktighet.

Vid strider utanför landets gränser var kartor ett begärligt objekt. Hade man 
tur fanns det tryckta topografiska kartor på marknaden. Annars fick medföljande 
fortifikationsofficerare upprätta de oumbärliga kartorna vid fälttågen. Dessa kartor 
uppvisade oundvikligen varierande kvalitet och innehöll stora osäkerhetsfaktorer. 
Framställningssättet bestod främst i egna observationer samt muntliga tvivelaktiga 
uppgifter. Avstånd och riktning pejlades utifrån högt liggande punkter (Gäfvert 
2001, s. 20).

Kartor över fortifikationen och dess omgivningar

Med holländsk medverkan planlades staden Göteborg med holländska befästa stä
der som Amsterdam (fig. 55) och Naarden (fig. 56) som förebilder. Vid denna tid 
befästes också en stor mängd handelsstäder runt kusterna i Östersjön i samma bygg
nadsstil, t.ex. Danzig (fig. 57), Elbing (fig. 58), Narva (fig. 59), Reval (fig. 60) och 
Riga (fig. 61).
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Göteborg var Sveriges enda kontakt med västerhavet och världsmarknaden låg här 
inom räckhåll för export av de svenska handelsvarorna. Omfattande resurser satsades 
på att befästa denna viktiga, nya handelsstad. För fortifikationens ändamål fram
ställdes en stor mängd kartor och ritningar. På Krigsarkivet återfinns omkring 400 
stycken bara från 1600-talet.

I samband med jubileumsutställningen 1923 omtrycktes ett flertal av de äldsta 
Göteborgskartorna (faksimil).

Det äldre kartmaterialet över staden Göteborg består dels av ett antal kombine
rade stadsplane- och befästningskartor från tidigt 1600-tal till 1700-talets slut. Dessa 
kartor kan i varierad grad betraktas som såväl situationsplaner som illustrationer av 
planerade om- eller utbyggnader. Från början av 1800-talet finns sedan flera kartor 
som visar avvecklingen av stadens befästningssystem, samt utbyggnaden av hamn
anläggningarna längs älven och bebyggelsens expansion utanför vallgravarna.

De tidiga förhållandena närmast utanför själva staden illustreras bl.a. av en hand
full äldre lantmäterikartor från mitten av 1600-talet och fram till 1700-talets slut. 
Därefter vidtar sedan vanliga stadsplanekartor som en följd av stadens expansion.

Slutligen finns också en del detaljplaner och konstruktionsritningar av befästning
arna, samt en del detaljplaner som illustrerar utfyllnadsarbeten och markplanering 
efter att befastningsanläggningarna rivits.

I denna skrift finns nu drygt ett femtiotal kartor som illustrerar Göteborgs his
toria.

GÖTEBORG - I KARTMATERIAL OCH I VERKLIGHETEN

♦ 41 ♦





WT i

Figur 11. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 74b. Karl IX Göteborg.





Figur 12. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 74c. Karl IX Göteborg.
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Figur 13. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 75.
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Figur 14. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 76.





Figur 15. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 77.
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Figur 16. Krigsarkivet. Handritade kartverk vol. 12. Göteborg år 1624.
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Figur 17. Krigsarkivet. Handritade kartverk vol. 11. Göteborg år 1636.
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Figur 18. Göteborgs stadsmuseum. Krigsarkivet. Örnehufvuds förslagsplan. År 1643.
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Figur 19. 
Göteborgs 
stadsmuseum. 
År 1644.





Figur 20. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 80a.





Figur 21. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 80b.





Figur 22. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 81.
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Figur 23. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 78.
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Figur 24. Göteborgs stadsmuseum. Fransk spionkarta.





Figur 25. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg
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Figur 26. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 85. År 1675.





Figur 27. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 86.
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Figur 28. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 2. År 1682.
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Figur 29. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 96a. År 1684.
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Figur 30. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 109. År 1690.
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Figur 31. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 97a.
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Figur 32. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 14a.
År 1701.
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Figur 33. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 394.
År 1707.
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Figur 34. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 398b.
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Figur 35. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 400.
År 1712.
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Figur 36. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 33.
År 1724.
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Figur 37. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 406.
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Figur 38. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 43. Åren 
1731-1733.
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Figur 39. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 60c. Åren 1742-1746.
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Figur 40. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 183. År 1743.





Figur 41. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 61a. del 1. År 1747.
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Figur 42. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 65a. del 1. År 1750.





Figur 43. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 422. År 1753.





Figur 44. 
Krigsarkivet. 
Sfp Göteborg 
nr 424.
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Figur 45. Krigsarkivet. Västkustfästningarna. Göteborg nr 6a. Åren 1765-1768.
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Figur 47. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 427. År 1768.



RELATION
ff/ ’/r e// •

/zź z zz/ZzzZ ZZ Zz Zz7
YzE/Y^E A3 Yh<A L/y

Lm; /7ć& «A, /770. Z
e /rwt /wr/ws a/ l Zrt/tMm//. //mm}/m ?Vf//~nf',

• 'Z'.f/zMf wf ’ (’Znr///Æf //fn>/<r}/M zZ/ iM/a-rr'^

( yi
L / L f/z/f/ff ),c/, Y ż/f/fZ?///u■/

Wfitofmas* ZZ/z/rvn/ ////^p/nn?r/ //a År/sr <//zrh,iZryr- arÆ m rrZ /r/- A/vr/a/'Z'/rrrn 
Sa/n/r øn är/ fr Z //anjrnr - 'TZan^/zah /r/f //Jaas/tarør/ Z/z/afar/z,<r ^thrm/r,/ , .///'<’///■ ’rM zrZZ ’ 
//ranna, Var//4/s/m./ z ■ Zan?.///S/ft/r/r ‘ymt//// ' /Zzr/z-Zz/zr/z ‘Sr///.* Y&r/Z/r i //a ///?/.'Za m?/" ' 
r Va/z'z/faztaarA/ . W /w/wvaZ -Z/TW/j/r//'’ ./ur rr/r,Uj///m?r /izk'zzfZzr/^i/’nzh^zra ’ '/Z/n/z’vV' 
q/r/f ZZ/Zr/m} AmZA/r ■' a/uwr a/forf/rr/z?/' fårm/z/fc/Z A/r/r/m . ■>th/rr/a,/_____

■ Zy ?fZ/jArw//.Yzr?r ’.'■/r/rZrZ ’ a/ . Z/arAa /f ' az7/ t/zr? Lr/r/zv z/Zzzz/zz/fr/Y/?/■ , //////'rż/ ytm Ż 
aZZma/r - zz/äA.'///Zr ar zw/zim/ >. //fr/r/rrA/r ■ •Ar"?a//Z > «Zw/ ZrAr’ Z?/7/z■// > //y?zr/?Z —?

) /////mum/i a/ VZZ vz/'

f //zpyk/Z

y./r,; Zrm 1

Z/z
/ran?

Zz/r ■ Z/an?
,'rørZ/

/rZ/
Z/Ayfar

Var/ztznz-n/rf , .'/pf/i/az/rr/np ZS Za 
//a?./ f<,V/ f¥>aaaA»f'/'t/s/4yfr. > May/

fZ
aZ/

V
■ Zi/r/f^Å/z/ramyr, Z/itnz ZZ/ZrZ,
ra(////.> ?&*,*/>' -rv.' ;/trrr 

. '/arz-za/ZZa/Aii^y/Z/r/iti^O. ,/,n

,/um

KZ/Z/»''
L z -zr , /;_•</> ./'-v., 

.v:' z.
. Z//nrr 
ZZäaZrr a,-

Ä( 
Wä.

!//7-m
mää ///Ąi

/>##.*
'Zzb l r / Zi'J. M .Źf/Z f/t'u

v//z>
rp/f.i «.ü _

r‘ Zf/r/l/Mff __

^ y) L 1'7får/y/mm <</ez.fZ/imt/A///łzzJ
//fr ■ ZJ/Z/'Z/r 1 YzA/Ziżrnifkz CY-Z/ Lrżrn/f ZZrZyZr// 

l l /i Zr. '/////U/Z/y/r/f/r/y/z-j. ///amZu //

&Å
//O,!. //Ą, z4«y-,

»/,■> .i
M’fl. z 
zóA/fi 
4p„-

m z zm/a

stöd#
Sc*\

imj z yyy, L/w
tyr» ;V// 
/Z zz----- /,'

//Zwi

ZZ.«/z(

Jz/Zyi

///t /■
^ t/

( 'arm/////__
/ ) / 1 ttrrnZr/ r/. Z/aUrzzr Z/z-r

Zt r/n/Z/ziZZMzrr'{ y z ■

æ/s
//K i' am»MJ 4 Z/Zn-f /// '/X,V4? /-"// ' i

w y/zyf

f S/A AA/ A A/Z/, Y/w/r/tjrrm/
ss7Ui wy i Z//' y £Wr/X'/4 ä/Au /ZZz/g



Figur 48. Krigsarkivet. Västkustfästningarna. Göteborg nr 12. vol. 1. Åren 1769-1770.
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Figur 52. Krigsarkivet. Sfp Göteborg nr 295a. Ar 1813.
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Figur 56. Krigsarkivet. Handritade kartverk vol. 30. Naarden (Holland).
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Figur 59. Krigsarkivet. Handritade kartverk vol. 11. Narva (Estland.) År 1634.
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Figur 60. Krigsarkivet. Handritade kartverk vol. 11. Reval (nuvarande Tallinn, Estland). År 1634,
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Figur 61. Krigsarkivet. Handritade kartverk vol. 12. Riga (Lettland).



Nya rön från undersökningarna 2001-2004

De stora undersökningar som har gjorts i samband med exploateringarna vid stadens 
hamnområde och i områdena vid vallgraven i innerstaden, det vill säga projekten 
Götatunneln och Pedagogen, har gett ny information om försvarsanläggningarnas 
utseende och bevarandestatus i dessa delar av staden och därmed bidragit till ny 
kunskap om stadens äldre fortifikationshistoria.

TEKNIKHISTORIA

Att bygga stadens befästningsmurar har varit ett gigantiskt projekt som krävt stor 
planering, organisation och mycket praktiskt arbete. Vi vet av samtida källor, så
som räkenskaper och beskrivningar över arbetets framskridande under olika perio
der, vilka delar av försvarmurarna som uppfördes under olika tider. Vi känner också 
till att byggnadssten togs från närliggande berg, exempelvis Otterhällan. Natursten 
togs även från kringliggande trakter. En del sten och tegel kom från andra raserade 
byggnadsverk såsom Gamla Älvsborg. Tegel framställdes även vid staden tegelbruk 
vilket etablerades under 1600-talet. Det inhemska teglet hade låg kvalitet och därför 
importerade stora mängder tegel från bland annat Flandern. Timmer till de enorma 
rustbäddskonstruktionerna kom mestadels från skogarna i Värmland och flottades 
på Göta Älv. I den mån järnkonstruktioner behövdes fanns malm att tillgå såväl i 
de värmländska bruksbygderna som i Tabergs bergslag i Småland. Leran fanns na
turligt i området och användes som fyllnadsmaterial och till konstruktioner såsom 
bastionernas högverk eller skyttevärn.

Vår kunskap om detaljer i själva byggandet är tyvärr liten. Vid framgrävandet 
av murverken har aldrig verktyg eller tekniska instrument hittats. Ibland påträffas 
nedfallna stenar, tegelskrot eller tappat/kasserat timmer i leran runt murarna. Någon 
enstaka skosula som fastnat i leran har påträffats.

Arbetet utfördes av soldater och dagavlönat folk. Bönder i stadens utkanter var 
ålagda dagsverken, exempelvis var de tvungna att utföra stentransporter till byg
gandet. De redskap som fanns vid denna tid var stensläggor, brytjärn, järnskodda 
träspadar och enaxliga hästkärror eller släpor. Arbetet pågick förmodligen året runt. 
Vintertid när marken var frusen torde det ha varit enklare att transportera stenblock
en. Från andra europeiska städer där också befästningsarbeten pågick finns teckningar 
på hur markplanering sker genom att man markerar murarnas läge medelst rep och 
nedslagna käppar i marken. För pålningen fanns trebenta pålkranar med hejare eller
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Figur 62. Kurtinmuren kom att friläggas på en sträcka av 50 meter. Den var 2 meter 
bred och bevarad upp till 1,5 meters höjd och vilade på en rustbädd. På insidan fanns 
mot muren vinklade förstärkningsmurar placerade var åttonde meter. Foto: Carina 
Bramstång.



stenblock som kunde hissas upp i rep. Konstruktioner av trebenställda timmerstockar 
kunde också fungera som lyftanordningar för sten med rep, block och taljor.

Trots dessa, med vår tids betraktande, enkla redskap gick byggandet framåt. För 
Göteborgs del påbörjas byggandet av stadens befästningar under 1600-talet och för
bättringsarbeten och utbyggnader pågick under större delen av 1700-talet.

DE UNDERSÖKTA BEFÄSTNINGSPARTIERNA 

Kurtinmuren vid Sankt Erik. Befästningarna vid Lilla Bommen utgjordes bl.a. av en 
mot Göta älv anlagd gördel av bastioner och kurtinmurar, en del av den så kallade 
Sjöfronten, som legat i sträckningen för S:t Eriksgatan. En av kurtinmurarna som 
varit övertäckt sedan rivningen i början av 1800-talet kom i dagen vid schaktnings- 
arbetena. Det var bastionen Sankt Eriks östra kurtinmur. De bevarade resterna av 
muren är från det äldsta utbyggnadsskedet av Göteborgs befästning, uppförd enligt 
den holländska befåstningsskolans principer.

Muren kom att friläggas på en sträcka av 50 meter. Den var två meter bred och 
bevarad upp till 1,5 meters höjd och vilade på en rustbädd. Muren var uppbyggd i 
skalmursteknik med en yttre putsad front av huggen sten. På insidan mot muren 
fanns vinklade förstärkningsmurar placerade var åttonde meter.

Muren var uppmurad av större och mindre naturstenblock som var hopfogade 
med kalkbruk. I murens fyllning påträffades natursten och tegelskrot av med- 
eltida/renässansmått. Att påträffa tegel som fyllning i murverken är sällsynt för 
Göteborgsförhållanden och behandlas i ett särskilt kapitel nedan.

Då delar av murverket demonterades kunde rustbädden till muren undersökas 
närmare. Denna var uppbyggd på sedvanligt sätt med ett ramverk av timmer och 
tätt nedslagna pålar i leran. En intressant detalj var att pålarnas längd varierade vä
sentligt. På grund av att berget här och var nästan låg i dagen var pålarnas längd en
dast någon meter på dessa grunda ställen. Detta är en kuriös detalj, eftersom pålarna 
vanligtvis var 8 till 10 meter långa.

Muren har enligt äldre kartmaterial tillkommit under 1600-talets mitt. Våra arkeo
logiska resultat överensstämmer väl med denna tidsangivelse. Stockar från rustbäd
den som bär upp kurtinmuren daterades med hjälp av dendrokronologi. Stockarna 
hade fällts åren 1648—1652.

Pålspärren. En av de lämningar som grävdes fram vid Lilla Bommen var en pål- 
spärr som legat ett tiotal meter utanför och jäms med kurtinmuren. När pålspär
ren var i bruk bör spetsarna ha stuckit upp över ytan för att hindra fientliga skepp
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Figur 63. Rustbädd varpå kurtinmuren vilade. Foto: Carina Bramstång.



och smugglare att gå intill och äntra muren som skyddade staden. Pålarna bestod 
av långa trästockar kluvna i två till fyra delar. De var vertikalt nerkilade i leran som 
en gång utgjort älvbotten. Stockarna hade tillyxade vassa ändar; i bottendelen för 
att underlätta pålens väg genom leran. Flera inhuggna hak på stockarnas sidor fick 
pålarna att suga fast i leran så att de inte skulle kunna glida upp igen. De stod place
rade i en rad med ca 0,25 meters mellanrum mellan varje påle. De en gång vassa på
larna var skadade i toppen och delvis eroderade, men i övrigt välbevarade och hade 
konserverats bra i leran. Topparna bör ha utsatts för väder och vind när de stuckit 
upp ett stycke ovan vattenytan. En del av pålarna i pålspärren dendrodaterades. 
Trädslaget var fur och årsringarna i pålarna visar att de fälldes åren 1652—1653. Det 
äldsta trädet var då nästan 300 år gammalt — det började således gro redan år 1367. 
Denna datering ger därmed pålspärrens tillblivelse utanför Lilla Bommen en tidi
gaste etableringstid till 1653.

Sänkverket. Vid schaktningar i landområdet omedelbart väster om Göta Älvbrons 
södra fäste utanför bastionen Gustavus Primus nordspets företogs arbetena i en torr
lagd och utfylld del av Göta Älv. I området påträffades mycket stora träkonstruk
tioner, stora stenfyllda timmerkistor eller krubbverk. Detta krubbverk har aldrig 
tidigare påträffats och kunnat dokumenteras arkeologiskt.

Det äldre kartmaterialet indikerat att man under andra halvan av 1600-talet på
börjar utbyggnaden av sänkverket längs den nordöstra delen av sjöfronten (fig. 26). 
Utbyggnaden av verket tycks sedan fortgå under senare delen av 1600-talet, för att 
avslutas nere vid Pusterviken först i början av 1700-talet.

Lämningen bildade ett sorts fundament för en befästningsvall. Vallen illustreras 
som en jord- eller stenfylld löpande timmerkista som vilat på sjöbotten och haft en 
höjd av cirka 3—4 alnar (1 aln=6o cm).

Flera dendroprover har tagits på timret från sänkverket och trädets fällningsår 
dateras främst till 1630—1680-talen. Det finns enstaka tidigare och senare dateringar, 
men dessa daterar timmer som varit i bruk ett tag, som blivit liggande obrukat efter 
fällning eller timmer från senare reparationer av sänkverket.

RuUbädd i älven. Strax utanför sänkverket iakttogs en rustbädd. Rustbädden skulle 
kunna vara grunden till ett friliggande verk eller byggnad som stått i älven utanför 
sänkverket. Förmodligen togs densamma ur bruk när sänkverket var helt färdigställt 
vid slutet av 1600-talet.
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Figur 64. För Lilla Bommens del färdigställdes ett förslag till en brygga över kanalen år 1752 
av W. Carlberg. Krigsarkivet, Sfp Göteborg nr 198b.



Anläggningen bestod av ett fackverk av horisontella stockar lagda i ett rutmönster. 
I varje fack var fyra stockar nedförda vertikalt i leran. Konstruktionen mätte totalt 
6,7X5 meter. En bit av timret från rustbädden har daterats med hjälp av dendrokro- 
nologi till år 1640.

Kanalmur vid Vättra Hamnkanalen. Vid Lilla Bommen påträffades även smärre par
tier av murverk tillhörande Västra Hamnkanalens mynning. Denna kanal lades igen 
under 1930-talet, då området helt omplanerades. Vid schaktningen påträffades en 
fördämning av träplank och lera som visade att det fortfarande finns kvarstående 
vatten i nivå med kanalens botten. Murverken var kraftiga med mycket svagt lutande 
fasader av slät kvaderhuggen sandsten. Förmodligen sträcker sig kanalmurarna vidare 
i Västra Hamngatan mot Brunnsparken.

Kanalmuren kan delvis ses som en anvisare för trafiken in till kanalen, men kanske 
också som en brygga ut till sänkverket där en öppnings- och stängningsbar bomspärr 
ska ha funnits. Dessutom har man kanske också velat ha möjlighet att vid behov 
etablera en yttre bemanningslinje ute vid sänkverket.

Kanalmuren framkom cirka 0,3—0,5 meter under markytan. Murens ytterkant 
låg under gatans bussfil, varför varken denna kant eller murens bredd kunde doku
menteras. Längs innerkanten av muren låg också en stor avloppskulvert som gjorde 
att vi varken kunde dokumentera murens djup eller rustbädd. Överdelen av muren 
kan eventuellt ha tillkommit senare då den skilde sig något från dess undre del som 
hade en relativt jämn och svagt sluttande fasad.

Vinkelrätt mot kanalmuren framkom sedan den inre bassängmuren. En cirka 4,1 
meter bred yta rensades. Murens baksida var närmast rak och av grovhuggen sten. 
Anslutningen mellan de två murarna var p.g.a. avloppskulverten bruten, så det gick 
inte säkert att avgöra om de var av samma ålder och i förband.

En båtfrån 1600-talet. En fartygsrest från 1600-talets Göteborg påträffades strax väs
ter om Lilla Hamnkanalens tidigare utlopp i Göta älv. Vi iakttog lämningen mel
lan kurtinmuren, som på 1600-talet sammanband de båda bastionerna S:t Erik och 
Gustavus Primus, och pålspärren. Båten beskrivs i en särskild artikel i denna bok (se 
En båt från 1600-talets Göteborg).

Kurtinmur vid Esperantoplatsen. En bevarad del av kurtinmuren återfanns vid 
Esperantoplatsen i Kungsgatans förlängning ner mot Järntorgsgatan. Kurtinmuren 
sträckte mellan bastionerna Regeringen och Hållgårdsbastionen. Rustbädden under
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muren var här uppbyggd på ett annorlunda sätt i jämförelse med kurtinmuren vid 
Lilla Bommen liksom muren vid Gustavus Primus.

Stockkonstruktionen var uppbyggd av fyra lager liggande stockar och relativt glest 
med ställda pålar undertill. Vid Lilla Bommen var muren grundlagd med tätt satta 
pålar med hammarband runtom och endast ett lager plank därpå.

Framför kurtinmuren fanns en rad pålar förankrade i leran som stagade upp 
muren. Direkt utanför muren fann vi en stödmur som har vett ut mot Pusterviken. 
Förmodligen har denna yttre murdel burit upp vägen som gick utmed kurtinmuren 
från staden genom Karlsporten till Masthugget och Klippan.

Några pålar drogs upp med maskin för årsringsdatering och de gav en enhetlig 
datering. Träden fälldes vintern 1638/39. Således har dessa träd fällts ett tiotal år tidi
gare än de träd som användes för att grundlägga kurtinmuren vid Lilla Bommen.

Figur 65. Karta över området vid Sociala huset med de två kvarteren Gamla latin och Jungfru
stigen med de aktuella murpartierna markerade.
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Bastion Regeringen. Vid foten till Otterhällan påträffades en mindre rest av bastion 
Regeringen. Denna bastion utgjorde en del av den lägre befästningslinjen som för
utom denna bestod av Hålgårdsbastionen och bastion Christina Regina. Högre upp 
mot Otterhällan fanns ytterligare tre mindre bastioner som ett högre liggande värn 
som skulle försvara stadens södra sida. Mellan Bastionerna Regeringen och Christina 
Regina fanns dessutom en kaponjärgrav anlagd. Denna var en skyttegrav och för
bindelselänk med Skansen Kronan.

Bas lion Gusiavus Primus. Ett mindre parti av murverk tillhörande bastionen Gustavus 
Primus kom i dagen vid schaktningsarbeten omedelbart norr om Östra Nordstaden. 
Murverket var i det närmaste spolierat av senare tids schaktningar, men rustbädden 
och ett därpå liggande plankgolv som muren ursprungligen vilat på var emellertid 
intakt. Den framgrävda anläggningen demonterades i sin helhet.

Bastionen Carolus Dux. En av de bastioner som tidigt anlades vid stadens södra sida 
och som kraftigt moderniserades under Dahlberghs tid var Carolus Dux. Den här 
bastionen var annorlunda så till vida att stadens borgerskap skulle bekosta den
samma.

Försvarsverken genomgick underhand olika byggnadsskeden och förbättringar. 
För bastion Carolus Dux del omfattades även denna av den av generalkvartermästare 
Erik Dahlbergh framlagda plan år 1690—1693 (hg. 30 m.fl.).

Eric Dahlberghs befastningsplan utgick från den franska befästningsskolans prin
ciper där insvängda flanker ersatt den äldre holländska skolan med raka flanker, vil
ket tidigare hade använts vid byggandet av stadens befästningar. Denna förbättring 
kan även benämnas den Dahlberghska skolan eftersom befästningsverken anpassa
des efter svenska terrängförhållanden på ett sätt som påverkar dess utseende såväl i 
Göteborg som i andra städer i landet.

Bastion Carolus Dux fick enligt planen murade kontraminlogement i bastionens 
spets (mot stadens vallgrav). Till dessa ledde murade gångar till ett bakomliggande 
torn. Såväl bastionens flanker såsom dess högverk var kassematterade och hade upp
ställningsplatser för pjäser, d.v.s. kanoner. Dessa var uppställda i två avsatser på hög
verket på grund av anläggningens bonnettering (= upplagda försvarsvallar).

Byggnadsarbetet utfördes mestadels mellan åren 1696-1702. Då översten Nils 
Posse skulle tillträda som kommendant i Göteborg inlämnades en berättelse an
gående uppförande av bastionen. Vid detta tillfälle (1706) beskrivs bland annat 
pålningsarbeten, uppförande av murar men även att ”kavaljeren med dess vall och
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bröstvärn samt torvtäckningskall utföras”. Vid denna tidpunkt var således högverket 
inte färdigbyggt.

I dag är endast delar av de äldre murverken synliga och kontraminlogement med 
förbindelsegångar är tillgängliga i bastionens spets. En markant markförhöjning ut
visar platsen för högverket. En intressant iakttagelse är en vertikal förskjutning i fa
saden på den nuvarande byggnadens nordvästra del. Dessa synliga rörelser i fasaden 
(som även återfinns bland annat i tidigare skolbyggnaden Gamla latin), brukar vara 
indikation på att hus vilar på ett äldre murverk i angränsande område.

Exakt vad som verkligen blev uppfört av bastionen med tillhörande högverk är 
inte klart. Hur markplaneringen skedde i samband med 1800-talets byggnation på 
platsen är också mycket oklart. En omfattande omdaning av området gjordes också 
i samband med uppförandet av Gamla Sahlgrenska sjukhuset och terrasseringen av 
det närliggande området.

Vid undersökningen av själva bastionen Carolus Dux gavs ytterligare möjlighe
ter att dokumentera uppbyggnad, teknik och material. Det visade sig att hela den 
kulle som Sociala Huset är uppfört på, en kulle som mäter 7 meter i höjd, var upp
lagd av påförd lera. Leran hämtades från vallgraven när denna anlades. Leran var 
upplagd utan armering direkt på 1600-talets ursprungliga markyta och inramades 
av bastionens murverk. Den förhöjning, det vill säga högverket, som Sociala huset 
vilar på har utgjort ett markant inslag i staden. Sprickbildningar i den moderna ter
rassmuren som omgärdar Sociala huset visar på de ställen där man kan förmoda att 
det finns äldre lämningar under jord. Överst på kullen har ytterligare ett värn varit 
anlagt, en uppställningsplats för kanoner, och även detta var upplagt av lera och 
jordmassor med en yttre beklädnad av gräs och torv. Av denna konstruktion fanns 
idag endast sporadiska rester eftersom detta parti blev borttaget i samband med 
1800-talets byggnadsarbeten.

De dendrokronologiska dateringarna av bastionens grundläggning visar entydigt 
på senare delen av 1600-talet, vilket tyder på att den del av anläggningen vi kunnat 
undersöka blev uppförd först i och med Erik Dahlberghs planförslag. Den tidigare 
befästningsanläggningen på platsen efter den holländska skolan med raka flanker, 
som enligt kartmaterialet ska ha varit av ansenlig dignitet, har ej kunnat konstateras 
vid undersökningen. Inte ens vid övergången mellan orillonens rundel och flanken 
har vi påträffat några rester efter en föregångare. Inledningsvis i 1600-talets första 
del byggdes endast en jordvall som värn. Endast Ryssåsen blev befäst. Befästningen 
med holländska raka flanker uppfördes först i mitten av 1600-talet. På figur 30 syns 
tydligt de förändringar som planerades att omvandla de holländska raka befästnings-
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Figur 66. Denna karta visar Bastion Carolus Dux planritning. I mitten syns den högverksbygg- 
nad som förmodligen planlades men aldrig blev uppförd. Den lilla profilen visar flanken med 
dess kasemattsystem, för vilket vi förmodligen fann rester av grundläggningen. Bilden visar 
också orillonerna som rundade ärmslut på var sida.

linjerna mot de nya franska med de rundade orillonerna och denna omvandling har 
förmodligen utförts på sådant sätt att de äldre murarna delvis utnyttjats och byggts 
på. Men vi kunde tyvärr inte se några rester av de äldre murpartierna vid våra under
sökningar.

Orillonen. Vid Magasinsgatans västra sida framkom redan vid en provundersökning 
1999 delar av det rundade murverk som var övergången mellan bastionens östra fas 
och flank. Detta var en typisk arkitektonisk detalj från Dahlberghs tid med den 
franska befästningsskolans svängda flanker. Eftersom denna del av murverket har 
ansetts vara viktig och eftersom detta är den enda orillonen som är synlig av stadens 
befästningar har det beslutats att detta parti skall förbli intakt och till stor del bli 
synligt i det nya parkeringshuset.
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Träkonstruktionerna vid Sociala huset. Vid schaktningsarbeten norr om och utmed 
Sociala husets västra parti framkom på ca 4—5 meters djup en träkonstruktion av an
senliga dimensioner. Detta var en typ av kavelbro av lagda stockar i nord-sydlig rikt
ning. Dendrokronologisk datering visade att virket var från 1680-talet vilket stämde 
väl med Dahlberghs utbyggnadsfas av bastionen. Förmodligen är konstruktionen en 
del av en ramp eller en icke färdigställd golvnivå invid flankens insida.

Konstruktionen bestod av ett kraftigt lager liggande timmer som troligen avgrän
sades av bastionmurens inre flank (flankens murs insida) i väster, och i öster avslu
tades med två kraftiga liggande fyrkantsbilade stockar.

Träkonstruktionen får uppfattas som en rustbäddskonstruktion löpande utmed 
flankens insida, kanske också använd som transportväg för stenblock och dylikt vid 
murarnas färdigställande. Dess placering och tidsställningen av dendroproverna in- 
dikerar att detta rör sig om rustbäddar till de kasemattrum och gångar som planerats 
i denna del av bastionen Carolus Dux.

Vid undersökningen av ett liknande parti av flanken till bastion Johannes Dux 
1985 visade det sig att även här saknades de kraftiga murar som samtida ritningar och 
planförslag visar. Ett exempel på hur murarna bevarats och byggts ut gavs vid utgräv
ningen 1983 på Sheratontomten, vid Drottninggatan, då delar av kasemattsystemet 
till bastion Carolus Nonus Rex grävdes fram. Även här är det skriftliga källmaterialet 
från tiden otillräckligt för att kunna beskriva befästningarnas status i sin samtid.

Flankens murparti. Utmed Magasinsgatans östra sträckning framkom rester av 
murverk som hade tillhört flankens murverks insida. Detta var endast begränsade 
partier vilka borttogs under arbetets gång. Murverket fortsätter i Magasinsgatans 
sträckning.

Invid Magasinsgatan påträffades i anslutning till flankens murparti en del av en 
strävpelare, således en förstärkningskonstruktion på murens insida.

Ravelinen Prinsessan Hedvig. Ett av de yttre försvarsverken som omgav staden var ra
velinen Prinsessan Hedvig. Ravelinerna var konstgjorda öar som låg ute i vallgraven 
och kunde fungera som skyttevärn och uppställningsplats för ytterligare kanoner.

I samband med raseringen av Göteborgs befästningar förstördes även ravelinerna 
och i samband med den nu företagna nybyggnationen kunde för första gången delar 
av en ravelin dokumenteras arkeologiskt. Cirka fyra meter under nuvarande marknivå 
påträffades kraftiga murverk som bildade en förbindelsegång i ravelinen. Endast de 
nedre murpartierna kvarstod eftersom mycket var nedrivet under 1800-talet.
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Lämningen bestod av två parallella murar i nordvästlig riktning. Murarna har bildat 
en förbindelsegång i ett kasemattsystem, d.v.s. ett skyddat utrymme. Murpartierna 
var uppförda av tuktad natursten lagd i bruk. Vid murarnas västra avslutning fanns 
tydliga nischer. Ravelinens läge svarar väl mot de platser som markeras på kartor
na från år 1644 (fig. 19), 1655 (fig. 20), 1690 (fig. 30, Dahlbergh) och 1810 (fig. 52). 
Sammanlagt fick vi dendrokronologiska dateringar på fem stockar som ingått i ra
velinens rustbädd. Fällningen av träden har skett åren 1633, 1680, 2 stycken 1688 
och 1690. Därmed dateras ravelinen som den nu framträdde till Erik Dahlberghs 
ombyggnadsskede av befästningarna. Vad vi däremot inte vet är föregångarens om
fattning. Mycket möjligt är att den äldre dateringen år 1633 är ett tecken på att rester 
efter den äldre byggnadsfasens rustbädd finns kvar och att denna äldre grundläggning 
återanvänts och utnyttjats vid ombyggnadsfasen.

Figur 67. Kartan illustrerar hur ravelinen Prins Carl var uppbyggd. Här ser man också en 
antydan till förbindelsegång likt den som vi iakttagit på Prinsessan Hedvig. Krigsarkivet 
Sfp Göteborg nr 7b.

♦ 156 ♦



Figur 68. Fotot visar de två parallella murarna som bildade en gång, en s.k. förbindelse
gång i ett kasemattsystem på ravelin Prinsessan Fledvig. Foto: Carina Bramstång.



De murar som nu återfanns bildade en ingång där en träport saknades men däremot 
påträffades ett gångjärn som satt kvar i murverket. Gångjärnet finns omnämnt i den 
beskrivning son stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg gjorde över försvarsanläggning
arnas status å 1771. Han skriver följande under beskrivningen av Ravelinen Prinsessa 
Hedwig; "Hivid änden af denna linie är muringången till Galleriet so har 2 ne inmu
rade järnkrokar .......  men ingen dörr'. Någon dörr kom kanske aldrig på plats. En
sådan eller rester av en träport återfanns ej heller vid utgrävningarna. Gångjärnet 
togs tillvara och kan förhoppningsvis exponeras i den nya byggnaden på lämpligt 
sätt. Murarna var uppförda av kraftiga stenblock lagda i kalkbruk. Murarna vilade på 
en rustbädd av ett ramverk av timmer med tätt ställda pålar. Dessa var cirka 6 till 10 
meter långa och nedslagna i bottenleran. Dendroprover som togs från anläggningen 
för årsringsdatering gav resultatet 1600-talets senare hälft.

Vallgraven. Den äldre sträckningen av vallgraven utmed bastionernas form änd
rades under 1800-talet i denna del av staden. Vallgraven rätades ut och övergick i 
Rosenlundskanalen. Detta medförde att hela det område som idag skulle bebyggas 
med parkeringshus under 1800-talet fylldes igen, samtidigt som ravelinen raserades 
och täcktes över. Vid schaktningarna bortfördes fyllnadsmassorna, mestadels be
stående av lera, grus och rester efter stadsbränderna under 1800-talets förra hälft. 
Massorna var tämligen rena och endast enstaka fynd, bl.a. av keramik från 1600- 
1800-talet, påträffades.

Vid schaktningarna blev det tydligt att vallgraven varit ganska grund in mot sta
den och förmodligen varit igenvuxen av vass och grästorvor vilket syntes spår av i 
schaktmassorna.

Den förmodade tenaljen. På äldre kartor över området finns en så kallad tenalj ut
märkt utanför kurtinmuren. Tenaljen var ett yttre värn som låg i vallgraven mel
lan kurtinmur och ravelin. Någon tenalj påträffades inte vid våra undersökningar. 
Förmodligen var den endast planerad.

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Jämförelser med det 
äldre kartmaterialet

Ibland kan kartmaterialet till viss del vara motsägelsefullt och i vissa fall är det osä
kert om kartorna illustrerar faktiska förhållanden, eller om de utgör olika planförslag 
som aldrig eller endast delvis kommit att förverkligas.
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Från stadens äldsta etablering finns några till stor del liktydiga kartor, två är date
rade till 1624 respektive 1636 (fig. 16 och 17). Den äldre kartan kan snarast ses som 
ett planförslag för hur staden var tänkt med befästningar, kanaler och gatunät. Den 
yngre kartan tycks visa hur långt man då hade kommit i utbyggnaden av befästning
arna och kanalerna, men däremot visar denna karta inga gator eller bebyggelse.

Dessa kartor är av intresse för studien av det arkeologiskt undersökta området 
i öster och vid Lilla Bommen. På båda kartorna finns en äldre mur som har legat 
parallellt med och strax utanför Götgatan inne i Östra Nordstan. Norrut mot äl
ven viker sedan muren av och går diagonalt genom Östra Nordstan upp mot den 
nordöstra änden av Kvarnberget. Vi vet dock inte säkert om denna mur verkligen 
har funnits, eftersom inga arkeologiska undersökningar gjordes när man uppförde 
den nuvarande bebyggelsen i Östra Nordstan. Kartorna visar också på en planerad 
stor femsidig försvarsanläggning ute vid centralstationen, vilken dock aldrig kom 
att byggas. Detta är relativt vanligt förekommande i de äldsta kartframställningarna 
av stadens etableringsfas. Det är många ritförslag som aldrig kom att realiseras utan 
stannade endast på planeringsstadiet.

Mot bakgrund av att Sverige stod under krigshot från Danmark upprättades 
en ny befästningsplan år 1639. Fyra år senare utarbetade fortifikationens chef Olof 
Hansson Örnehufvud en mer omfattande befästningsplan som blev vägledande för 
arbetet (fig. 18). Byggnadsprojektet var ett av de mer påkostade under hela 1600-talet. 
Under 1643-1645 års krig fick staden sedan uthärda svåra belägringar.

Under Karl den X Gustavs tid fortsatte befästningsarbetena. Ar 1653 påbörjades 
arbetet med att göra tillfälliga befästningar permanenta, ett arbete som pågick i flera 
år under generalkvartermästaren Johan Wärnschiölds ledning.

Karl den XI godkände Erik Dahlberghs förslag till Göteborgs befästande år 1684. 
Under de följande åren upprättades en stor mängd kartor och planförslag över be
fästningsarbetet i Göteborg. Nu anlades fästena Kronan på Ryssåsen och Västgöta 
lejon (senare Göta lejon) på Gullberget. Skansar byggdes vid Billingen och Rya nabbe 
och hamninloppet skyddades av Nya Älvsborgs fästning. Vid krigsutbrottet år 1700 
var befästningsarbetena ännu inte avslutade. Staden motstod dock Tordenskjolds 
angrepp åren 1717 och 1719.

Från den senare delen av 1600-talet finns bl.a. en odaterad gravyr som visar 
Göteborg dels från Hisingssidan (fig. 69) och från 1709 finns ett kopparstick som 
visar staden från Redberget (fig. 122). På båda dessa bilder illustreras dock den yttre 
befästningslinjen både ut mot Gullbergsvass och ut mot älvfåran snarast som enkla 
eller dubbla pålspärrar ute i älven. Den förra bilden utvisar också befästningsmurarna
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Figur 69. Gravyr från sent 1600-tal över sjöfronten vid Stora Bommen.

Figur 70. Sänkverket. Teckning: Anders Andersson.
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fram till Badstugubastionen i fullt utbyggt och i till synes slutgiltigt skick. Detta 
förhållande bekräftas också av ett antal till stor del samstämmiga kartor och kon- 
struktionsritningar från 1690 och fram till 1795 (bl.a. fig. 75, 30, 32 och 36). Dessa 
visar att man då med smärre förändringar över tiden hade byggt ut de inre befåst- 
ningsmurarna uppe på Otterhällan. Dessutom visar kartorna att de tre bastionerna 
nedanför Otterhällan, d.v.s. Christina Regina, Regeringen och Hållgårdsbastionen, 
byggs ut först någon gång mellan 1704 och 1724. Slutligen framgår det också att 
sänkverket ute i älven, vilket omnämns i skriftliga källor redan 1673, först då blir 
utbyggt i sin helhet. Sammanfattningsvis innebär detta att det bör vara först någon 
gång efter 1704 som befästningarna står helt färdiga och i slutgiltigt skick.

Ett sätt att analysera om fortifikationerna på de upprättade kartornas faktiskt 
verkställdes är de arkeologiskt undersökta delarna av befästningslämningarna.

Idag kan vi konstatera att på de nyligen undersökta ytorna vid Lilla Bommen, 
Järntorget och kvarteren Sociala huset och Gamla latin hade anläggningarna i de 
flesta fall uppförts enligt de planritningar som framställts. Vad som är nytt nu är 
att befästningsmurarnas och hamnanläggningarnas grundläggning kunnat ges en 
tidigaste etableringsdatum med hjälp av dendrodatering av stockar och pålar i kon
struktionerna.

Som tidigare nämnts var en av de lämningar som grävdes fram vid Lilla Bommen 
en pålspärr. Pålspärren, som vi först nu i och med vår undersökning kunnat verifiera, 
återges bl.a. på gravyren figur 69, på kopparsticket figur 122, på ritningen figur 71 
och på kartorna figurer 14,18, 21 och 24—32. Den fanns således med på planritningar 
1643. En del av pålarna i pålspärren dendrodaterades. Dateringen gav 1653 som ti
digaste etableringstid; således är denna del av pålspärren uppbyggd cirka 10 år efter 
kartografens planförslag.

Kurtinmuren som legat i sträckningen för S:t Eriksgatan hade som ovan nämnts 
enligt äldre kartmaterial tillkommit under 1600-talets mitt och våra arkeologiska 
resultat överensstämde väl med denna tidsangivelse. Stockar från rustbädden som 
bar upp kurtinmuren daterades med hjälp av dendrokronologi. Stockarna hade fällts 
åren 1648-1652.

Av såväl 1636 års karta (fig. 13, 15 och 17) som en karta från 1644 (fig. 19) fram
går att både kurtinmuren ut mot älven och befästningarna nedanför Otterhällan då 
endast delvis var utbyggda och inte heller hade sin slutgiltiga form. En något senare 
karta (fig. 20) illustrerar dock sjömuren fram till i höjd med Surbrunnsgatan i sitt 
till synes slutgiltiga skick. Likaså illustreras då bastionerna nedanför Otterhällan med 
den utformning som de fick när de byggdes långt senare på 1700-talet.
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Beträffande den bevarade delen av kurtinmuren vid Esperantoplatsen finns murarna 
enligt äldre kartmaterial delvis utritade från mitten av 1600-talet och tydligt mar
kerade från början av 1700-talet. På två kartor från åren 1643 (fig. 18) och 1644 (fig. 
19) antyds en väg som går genom kurtinmuren mellan bastionerna Regeringen och 
Hållgårdsbastionen. På en karta från år 1712 (fig. 35) är samma väg tydligt markerad 
men med en annan ingång i kurtinmuren på Hållgårdsbastionens södra murdel. På 
en karta från åri786 (fig. 49) är öppningen åter förflyttad till kurtinmurens långsida. 
Om det verkligen är så att vägen ändrat läge är svårt att svara på då kartorna inte 
kan avläsas med sådan exakthet.

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Figur 71. Denna skiss från 1675 av Erik Dahlbergh visar kurtinmuren i profil med pålspärr och 
sänkverk placerade utanför i vattnet. Planen rör i synnerhet sänkverkets tillblivelse som vid 
denna tid planlades och var därmed inte uppförd vid skissens utförande. Vi ser dock den tänk
ta placeringen för sänkverket i förhållande till pålspärr och kurtinmur. Detta planförslag är ett 
tidigt arbete av Erik Dahlbergh som inträdde sin tjänst som generalkvartermästare år 1674. 
Krigsarkivet, Sfp Göteborg nr 88.
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En annan del av befästningen vid Lilla Bommen var det s.k. sänkverket. Både 1644 
(fig. 19) års karta och 1655 (fig. 20) års karta visar sänkverket ute i älven, vilket sträcker 
sig mellan bastionerna S:t Erik och Johannes Rex, d.v.s. från Kvarnberget förbi Lilla 
Bommen och ner mot Centralstationen. Observera att älven vid denna tid var be
tydligt bredare än idag och att t.ex. Gullbergskajen torrlädes först på 1800-talet.

Resterande delar av sänkverket från Kvarnberget och ner mot Pusterviken uppträ
der på 1690 års karta (fig. 30) i form av ett dubbelt sänkverk vilket dock aldrig kom 
att realiseras. Sänkverket finns också redovisat på en karta från Krigsarkivet, daterad 
1731 (fig. 72) samt på en ritning som visar reparationsforslag (fig. 73), liksom på ett 
flertal kartor daterade från 1682 och framåt till och med år 1813 (fig. 28—53).

Strax utanför sänkverket iakttogs en rustbädd. Rustbädden återfinns inte marke
rad i något av det detaljerade kartmaterial som finns från sent 1600-tal. Således finns 
anläggningar som inte redogörs för i kartmaterialet. Varför det är så är svårt att svara 
på, det kan ha funnits äldre kartmaterial som förkommit eller så har man helt enkelt 
inte bevärdigat anläggningen med en skiss. Detta är dock inget ovanligt, de tidigaste 
etableringarna i Göteborg är sämre dokumenterade än senare anläggningsarbeten.

Inom södra delen av kvarteret Gamla latin undersöktes resterna av ravelin Prin
sessan Hedvig. Ravelinens läge svarar väl mot de platser som markeras på kartorna 
från år 1644 (fig. 19), 1655 (fig. 20) och 1690 (fig. 30, Dahlbergh). Ravelinen som 
den nu framträdde daterades till Erik Dahlberghs ombyggnadsskede av befästning
arna. Vad vi däremot inte vet är föregångarens omfattning. Mycket möjligt är att 
den äldre dateringen år 1633 är ett tecken på att rester efter den äldre byggnadsfasens 
rustbädd finns kvar och att denna äldre grundläggning återanvänts och utnyttjats 
vid ombyggnadsfasen.

Det har ansetts att bastion Carolus Dux var den del av stadens fästningsverk som 
blev bäst utbyggd enligt Eric Dahlberghs planförslag. På det äldre kartmaterialet 
framstår själva högverket som ett uppbyggt värn med uppställningsplats för kanoner 
i två nivåer. Det framgår inte av ritningsmaterialet med vilket material högverket 
var uppbyggt.

Att högverket verkligen uppfördes enligt planerna har baserats på 1712 års karta 
över stadens befästningsverk, utförd av kaptenen vid fortifikationen Johan Lithén 
(adl. Litheim) (fig. 35). Lithén bifogade även en beskrivning över fästningens svag
heter och nämner i denna beträffande Carolus Dux att en del av huvudkurtinen ej 
var utförd.

Inga rester fanns kvar av den högverksbyggnad som enligt flera kartor ska ha 
planerat byggas på högverkskullen (fig. 66 och 67). Antingen har denna byggnad
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Figur 72. Kartan illustrerar de arbeten som planerades under år 1731. Här syns sänk- 
verkets uppbyggnad i profil. Krigsarkivet, Sfp Göteborg nr 40.

y

Figur 73. Förslagsritning över reparationer på sänkverket. Krigsarkivet, Sfp Göteborg 
nr281a.
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aldrig byggts eller så har denna konstruktion så grundligt demolerats på 1850-talet 
vid uppbyggnaden av Sociala huset att inga rester återstod.

iBoo-talets förändringar

Ar 1807 beslutar man att ta bort stora delar av stadens befästningar. Rivningen på
börjades år 1810, och utfördes enligt uppgift av 150 soldater från Bohus regemente. 
Det har därutöver visat sig att närmare detaljer om rivningsarbetet närmast helt lyser 
med sin frånvaro i de olika arkiven. Det innebär exempelvis att vi inte säkert vet un
der hur lång tid dessa arbeten pågick. Likaså vet vi heller inte vart rivningsmaterialet 
forslades eller var det återanvändes. Slutligen finns det också ett flertal kartor från 
tiden som ger något olika besked om vad som skulle rivas eller vad som verkligen 
revs. Av de olika kartorna får man också intrycket av att man vid flera tillfällen un
der arbetets gång ändrar och kompletterar sina planer.

I Krigsarkivet finns en karta från 1807 (fig. 74) som antyder att man då endast 
avsåg att riva befästningarna in mot vallgraven. Följaktligen bör man då ha haft för 
avsikt att bevara sjömuren ut mot älven och Gullbergsvass, och bastionerna på och 
nedanför Otterhällan. Däremot framgår det inte av kartan vad man haft för planer 
för sänkverket.

Därefter finns den civila stadskartan från 1810 (fig. 75), vilken torde betraktas 
som ett stadsplaneförslag med anledning av den påbörjade rivningen av befästning
arna. Denna karta anger att rivningsarbetena har varit betydligt mer omfattande. 
Av planförslaget framgår att man avsåg att riva i stort sett alla befästningar förutom 
två raveliner och delar av befästningarna ut mot älven. Av sjömuren återfinns här 
endast partiet mellan bastionerna Sankt Erik och Badstugubastionen, och av sänk
verket återfinns endast delen mellan Badstugubastionen och Hultmans holme. Av 
särskilt intresse är också den bild som här ges av området omedelbart väster och sö
der om Otterhällan. I väster har man planerat att fylla ut hela den östra halvan av 
Pusterviken och därvid förutom en stor lastageplats också skapa en stor bred hamn
bassäng mellan denna och Järnvågspiren. I söder har man haft för avsikt att lägga 
om vallgraven så att den skulle bilda en närmast rak kanal som då skulle mynna ut 
längst inne i den breda hamnbassängen.

En närmast identisk karta finns från 1813 (fig. 53). Denna skiljer sig dels genom 
att den visar att man också påbörjat smärre utfyllnader på utsidan av Hultmans 
holme ut mot Gullbergsvass. En andra och större skillnad är att den visar att man 
också planerat eller kanske redan har fyllt ut längs hela sträckan från Stora Bommen 
och ner till den nya hamnbassängen vid Pusterviken. Denna utfyllnad sträcker sig
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Figur 75. Göteborgs stadsmuseum. År 1810.

Figur 74. Krigsarkivet. År 1807.
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minst ut till och delvis utanför sänkverket, och bör i stort sett motsvara nuvarande 
Skeppsbron.

Vid mitten av 1800-talet har man enligt 1855 års karta (fig. 76) fyllt ut området 
mellan Stora och Lilla Bommen ut till sänkverket, varvid detta då har fått utgöra 
kajkant. Vid Lilla Bommen har man dessutom fyllt ut ännu längre ut i älven så att 
man därigenom har skapat Lilla Bommens hamnbassäng som sträckte sig ända in 
till Kanaltorgsgatan där också vallgraven mynnade. Av kartan framgår också att man 
nu har anlagt ett järnvägsspår som sträcker sig ut till Skeppsbron. Femton år senare 
har järnvägen nått ända ut till Järnvågspiren vid Järntorget och samtidigt har hamn
bassängen vid Lilla Bommen utvidgats med en sidobassäng åt öster. Kartan från år 
1855 visar också att Rosenlundskanalen har tillkommit och då skär rakt igenom den 
tidigare eventuella lastageplatsen. Dessutom har Pustervikspiren tillkommit. Kartan 
visar också att Masthugget ännu till stor del har kvar sin äldre karaktär med relativt 
oreglerad bebyggelse och med enskilda bryggor och pirar.

Artonhundratalets förändringar längs stadens sjöfront, i form av hamnbyggen 
och utfyllnadsarbeten, har till stor del berört grunda vatten dels innanför sänkver
ket och dels i Pusterviken och i Gullbergsvass. Dessa vatten har tidigare inte i någon 
större omfattning utnyttjats för hamnändamål eller för båttrahk. Vi fann här också

Figur 76. Göteborgs stadsmuseum. År 1855.
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Figur 77. Vy mot sydväst från Götaälvbron med den framrensade delen av sänkverket. 
Stenen är till stora delar bortschaktad och endast sparad på ett litet stycke i sänkverket. 
Foto: Viktor Svedberg.

relativt opåverkade avfallslager på den gamla sjöbotten, bl.a. en övergiven båt som 
fått ligga kvar då den inte utgjort något hinder för sjöfarten utanför kurtinmuren 
nära Lilla Bommen.

Vad vi idag kan konstatera är att den gedigna kartproduktion som tillskrivs Göte
borgs utveckling också är en historia som rör politiska mål, personliga ambitioner, 
önskade planförslag och reella planritningar. Särskilt de äldre kartorna från 1600- 
talets tidigare kartproduktion speglar delvis storstilade planer som aldrig kom till 
verket framställda av kartritare med mer eller mindre konstnärliga ambitioner. Dessa 
grundläggande kartplaner gällde jungfrulig mark, endast begränsad av älven och Lilla 
och Stora Otterhällan. Flera detaljer återfinns endast i planförslagen och kom aldrig 
att realiseras. Under 1600-talets senare kartframställningar, i Erik Dahlberghs regi, 
uppvisas en betydligt större precision i framställningarna än tidigare, med om- och 
nybyggnadsplaner - ett naturligt steg mot ombyggnadsfasen i den franska skolan. 
Man hade vid denna tid redan uppbyggda reella byggnadsverk att utgå ifrån vid sina
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uppmätningar. Vad vi inte vet helt säkert är hur mycket som blev kvar av den hol
ländska befästningsfasen efter Erik Dahlberghs franska modernisering, t.ex. av mu
rarna vid bastion Carolus Dux. Inga synliga övergångsfaser kunde skönjas i muren 
eller i grundläggningen vid övergången mellan orillonens rundel och kurtinmuren. 
Vad vi däremot vet är att kurtinmuren mot älven vid Lilla Bommen härrör från den 
äldsta etableringen. Detsamma gäller den pålspärr som vi inte tidigare hade några 
belägg för annat än i kartmaterialet. S än kverket tillkom något senare som ersättning 
och komplement till pålspärren.

Vad vi kan konstatera vid en granskning av den stora mängd kartor som upprättats 
är att de är förvånansvärt lätta att bedöma, mycket beroende på att stadens kvarter 
och gatunät inom vallarna fortfarande än idag är sig lika och att många av de äldre 
stadskartorna skulle kunna användas som en aktuell kartguide.

mmiiiiiiiiimiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiimiimiitmimiiimmmiiiiii

Erik Dahlbergh hade under sina studier i Italien förvärvat gedigen kunskap om arkitekturen och 

den klassiska konsten. Som tecknare skapade han dels förlagorna till det praktfulla gravyrverket 

Suecia Antiqua et Hodierna och dels Pufendorfs historia om Karl X Gustavs bragder. De kartor och 

befästningsplaner som tillkommit av Dahlberghs hand är vackra, konstfullt utförda bilder som fyllde 

en väsentlig funktion i försvaret av riket.
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VIKTOR SVEDBERG

öteborg har redan från början varit en utpräglad hamn- och sjöfartsstad. När 
staden anläggs utgör den rikets enda hamn mot väster och även efter det att 

Sverige erhållit sina nuvarande gränser förblir Göteborg den viktigaste porten 
ut mot västerhavet.

Under 1600- och 1700-talet utgjordes stadens hamn dels av det som i äldre källor 
benämns som ”Riviere?, d.v.s. en något ospecificerad del av älven närmast fram
för staden där de större fartygen fick ankra upp ute på redden. Till och från dessa 
större fartyg fördes sedan varorna på mindre s.k. hemförarbåtar in till och ut från 
hamnkanalerna genom Stora och Lilla Bommen. Av äldre kartor och illustrationer 
framgår att Stora Hamnkanalen har haft öppningsbara broar in till Gustav Adolfs 
torg och därvid också varit tillgänglig för riggade båtar (fig. 78). Lilla Hamnkanalen 
tycks däremot genomgående ha haft fasta broar.

Vid sidan av dessa hamnanläggningar, för vilka i första hand stadens civila 
myndigheter måste ha haft huvudansvar, har det också funnits andra endera civila 
hamnar eller hamnar knutna till kronan. Dessa har till större delen legat utanför 
stadens vallar, framför allt längre ut längs södra älvstranden men möjligen också på 
Hisingssidan och vid Gullbergsvass.

Kronans varv och masthamnar

Av 1644 års karta (fig. 19) framgår det att det då kan ha funnits en kaj vid nuvarande 
Packhusplatsen mellan stora kanalen och Kvarnberget. Denna kaj bör ha följt samma 
sträckning som gatan omedelbart framför Broströmhuset. Senare kartor från 1655
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Figur 78. Utsnitt ur gravyr från ca 1800 över Stora Hamnkanalen. Gravyr: E. Martin.

lans masthamn

G:a Amiralitetsvarvet

Nya varvet

Inhyrda varv

Nya Älvsborg

Älvsborgs skeppsgård

Figur 79. Området nedströms staden med kronans varv och masthamnar markerade.
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och framåt (fig. 20, 22, 26, 28, 30 m.fl.) visar att man sedan delvis har fyllt ut detta 
område och byggt strandmuren en bit ut i älven. Man har därvid också omedelbart 
innanför sjömuren skapat en liten hamnbassäng i vinkel mot stora kanalen. Denna 
bassäng omnämns omväxlande som ”Kronans masthamn ’ eller enbart som masthamn 
och bör främst ha haft anknytning till Kronhuset och stadens försvar.

Senare på 1700-talet, när man etablerat sig militärt uppe på Otterhällan, är det 
också troligt att kronan har haft en enklare hamn där för mindre rodd- och trans
portbåtar. Denna bör i så fall ha legat innanför sänkverket och i anslutning till 
Hållgårdsbastionen nedanför Karlsporten.

Kronan har också varit etablerad utanför staden. Efter det att Älvsborg år 1523 
hade återbördats till Sverige, så förlädes också enheter av flottan till slottet. Strax 
därefter anlades också Älvsborgs skeppsgård, först för underhåll och senare också 
för nybyggnation av fartyg. Vid denna tid lät flottan också bygga fartyg vid varv på 
Lindholmen och i Nya Lödöse. Efter 1621 års beslut, att anlägga den nya staden,

ät u<w°Äd <yi é Q
Oonms ÓHoafGim IciSm/njmlitetsęjeppf j 
Cioméorci Hmråtixfd. éjmr~4 „ : u/-MA

w/ri7i

C-Jjru/cs' c/alron cfo^ancJc/iu/^s 
ammedettor ciuj ticfiv-i/j J/ccr) 

ocfixXUövxdl D !éj|Är,

Ka/irbiitckn-c ns

Figur 80. 1750 års karta över bl.a. Amiralitetsvarvet och Majnabbe.
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aktualiserades också frågan om en ny hamn och förläggningsplats för delar av flot
tans fartyg. Dessa kom dock att till stor del bli kvar ute vid Älvsborgs slott fram till 
1654 då Nya Älvsborg togs i bruk. Året därefter och fram till 1662 hyr flottan in sig 
på Albert van Veldens skeppsvarv i ”Masthagen’. Från 1660 disponerades varvet för 
byggande av strussar (dåtida träfartyg), sedan det övriga skeppsbyggeriet överflyttades 
till Johan Ellers skeppsvarv vid Masthugget. Båda varven bör ha legat vid Masthugget 
omedelbart innanför Stigberget. För att slippa hyra varvsplatserna sökte flottan 
också redan tidigt efter nya lokaliteter för flottans permanenta stationering. Redan 
år 1662 kunde därför ett eget varv, det s.k. ”Gamla Varvet” eller ”Amiralitetsvarvet”, 
tas i bruk ute vid Stigberget. Detta varv som låg under Fiskhamnsmotet och upp 
under Sjöfartsmuseet var sedan i bruk fram till 1825. Redan 1700 överfördes dock 
stora delar av dess verksamhet då flottan istället förlädes ute vid det då nyetablerade 
”Nya Varvet” vid Röda sten.

Begreppet masthamn förekommer i många sammanhang, ända från 1600-talet och 
i sen tid. Det är dock inte helt klart vad som därmed menas. Förutom masthamnen 
vid Stora kanalen har det enligt en karta från 1750 (fig. 80) också funnits mastham
nar både ute på Amiralitetsvarvet och vid ett intilliggande privat varv. Likaså anger 
kartan en masthamn i anslutning till en sågkvarn ute vid Majnabbe. Alla kartans 
masthamnar är markerade som inhägnade områden ut i älven. Ingen av dessa s.k. 
masthamnar tycks dock vara egentliga båthamnar, eftersom de delvis ligger på grunt 
vatten eller vid sidan om befintliga bryggor och pirar. Frågan är därför om det med 
master verkligen menas skeppsmaster, eller om inte master snarare är synonymt med 
spiror, d.v.s. hela okapade trädstammar. Masthamnarna skulle då istället vara upp
lagsplatser för våtförvaring av det långtimmer som flottats ner till staden. Kronans 
timmer kan då antas främst ha varit avsett att användas för byggnation av fartyg eller 
att användas i rustbäddar o.d. till befästningsverken. Annat civilt timmer kan till stor 
del antas ha varit ämnat att i förädlad eller oförädlad form gå på export, alternativt 
att användas för stadens behov eller för civil skeppsbyggnad.

Hamnar och varv i Masthugget

Som redan nämnts har det tidigt funnits såväl varvsanläggningar som hamnanlägg
ningar ute längs den södra älvstranden. Det är dock något osäkert vilken omfattning 
dessa har haft, framför allt under 1600-talet. Den äldsta kända kartan över området 
är en geometrisk avmätning från 1655 (fig. 81) över Älvsborgs Kungsladugårds ägor. 
Denna karta utvisar inga hamnanläggningar, men däremot finns det smärre bebyg-
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gelse längs vägen ut mot Älvsborg. Exempelvis finns en klunga om sju hus marke
rade ute vid Majorna. På kartan finns även två hus utritade i strandkanten längst ut 
i Masthugget omedelbart innanför Stigberget. Det är mycket möjligt att dessa två 
hus faktiskt symboliserar de två ovan omnämnda varven.

Av särskilt intresse är också att hela strandsträckan in mot Pusterviken har mar
kerats med en prickad linje ut i älven. Detta kan tyda på att man redan då planerat 
eller reserverat området för framtida hamnändamål. En annan möjlighet är också 
att denna markering faktiskt illustrerar en existerande inhägnad ut i vattenområdet. 
Detta skulle då kunna förklara det tidiga namnet Masthagen, som finns omnämnt 
i samband med Albert van Veldens skeppsvarv. Det är alltså möjligt att området ur
sprungligen har använts för förvaring av timmer.

Av senare kartor (fig. 82) framgår också att det sker en viss expansion redan un
der loppet av 1600-talet. Det är dock först 1728 som vi har en mer tillförlitlig bild av
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Figur 81. 1655 års karta över Älvsborgs Kungsladugårds ägor.

♦ 175 ♦



Figur 82. Lantmäterikarta från 1698 över bl.a. Masthugget och andra områden närmast 
utanför vallarna.
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utvecklingen i Masthugget. Då är i stort sett hela strandsträckan mellan Pusterviken 
och Stigberget tomtlagd och utbyggd med bryggor och korta pirar (fig. 83). Likaså 
tycks hela vattenområdet närmast utanför pirarna ha varit inhägnat som om varje 
pir har haft sin egen privata masthamn. Mitt i området finns också en liten, till sy
nes naturlig, lagunbildning, vilken då betecknas som ”Stadens Compagnie 11 amber'. 
Omedelbart innanför stranden löper en ny väg ut mot Älvsborg och Klippan där 
Ostindiska kompaniet nu också etablerat sig. Av kartan framgår att det då finns en hel 
del bebyggelse utmed vägen genom Masthugget. Vid slutet av 1700-talet har området 
expanderat ytterligare (fig. 84). Pirarna ligger nu tätare och har dessutom förlängts 
långt ut i älven. Även bebyggelsen har tätnat och samtidigt expanderat långt ut på 
pirarna. Bland annat har två ca 80x250 meter stora pirar tillkommit, dels på platsen 
som tidigare benämnts ”Stadens Compagnie Hamber" och dels den nya Järnvågspiren 
i öster invid Pusterviken. Med stor säkerhet är det också Masthuggsområdet som 
avses då stadens masthamn eller enbart masthamnen omtalas i olika sammanhang.

Namnet Masthugget uppträder redan 1647, och enligt Ortnamnen i Göteborgs 
och Bohuslän kan namnet härledas från tillverkning av master, vilket underförstått 
skulle vara synonymt med skeppsmaster. Enligt samma källa har det också funnits 
ett masthuggarskrå i Göteborg åtminstone sedan 1676. Därutöver har det också 
kunnat beläggas annan varvsverksamhet i området redan vid mitten av 1600-talet, 
vilket kan ha gett området dess namn. Det är dock inte säkert att denna verksamhet 
dominerat området, varför namnet i alla fall skulle kunna syfta på en mer allmän 
hantering och handel med både råtimmer och vidareförädlade trävaror för både lo
kalt bruk och export.

Slutligen återstår frågan om det tidigare också har funnits ett sänkverk i Masthugget, 
då två gator som går från Masthuggstorget ner mot älven heter Sänkverksgatorna. 
Detta för närmast tanken till en spärr tvärs över älven, vilken borde ha sträckt sig 
mellan Stigberget och Lindholmen. Det finns dock varken några skriftliga belägg, 
eller några indikationer i befintliga kartmaterial som styrker förekomsten av en dylik 
spärr i älven. Enligt ortnamnsboken betyder Stigberget ’berget med stigarna’, men 
det har också framförts den alternativa förklaringen att namnet kan härledas ur or
det ’stäk’ som bl.a. kan betyda spärr. Vi kan dock konstatera att någon dylik spärr 
inte kan återfinnas i tillgängligt kartmaterial och om där verkligen har funnits ett 
stäk, så bör detta ha varit från medeltiden och snarast haft anknytning till Lödöse 
eller Lindholmens fäste. Sänkverk behöver ju i och för sig heller inte vara synonymt 
med ett försvarsverk, utan skulle lika väl kunna vara ett konstruktivt begrepp, var
för sänkverk här istället skulle kunna vara synonymt med stenkistor. Nästa fråga är
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Figur 83. 1728 års karta över Masthugget.





Figur 84. 
1799 års 
karta över 
Masthugget.
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Figur 85. Stadsplanekarta från år 1777. Göteborgs stadsmuseum.



därför om det i det äldre kartmaterialet finns någon annan förklaring till namnet 
Sänkverksgatan. På 1728 års karta (fig. 80) finns en lång smal träbrygga som ligger ca 
400 meter uppströms från Masthuggstorget. Sättet som denna är utritad på skulle 
kunna tolkas som att den har varit konstruerad som ett sänkverk. En annan förklaring 
kan vara att gatunamnet syftar på den stora, breda pir, som uppträder på 1777 års 
karta (fig. 85) och som i höjd med Masthuggstorget sträcker sig långt ut i älven.

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Muddring och underhåll

I både Sjöfartsmuseets arkiv och i Göteborg stads arkiv finns en stor mängd upp
gifter som berör hamnförhållandena i Göteborg under 1600-, 1700- och 1800-talet. 
En stor del av dessa notiser berör det fortlöpande underhållet i form av muddrings- 
arbeten o.d. De äldsta uppgifterna avser framförallt älven närmast framför staden 
och kanalsystemet inne i staden. Senare uppgifter avser till stor del också områden 
längre ut från staden och i några fall hela leden in mot staden.

Notiser som berör muddringsarbeten visar att man närmast fortlöpande tvingats 
muddra i hamnar och kanaler. Detta tycks främst ha berott på naturlig uppslamning, 
men även på utsläpp från sågverk i bl.a. Lilla Edet och i Säveån. I några fall klagas 
på dumpning av barlaststen från fartyg och i många fall också dumpning av mud- 
dermassor som kommit att utgöra hinder i segelleden eller för andra hamnar.

Vidare berör ett stort antal dokument från 1700-talet och 1800-talet frågan om 
anläggande eller underhåll av dykdalber (fig. 86) i anslutning till det s.k. Rivieret. 
Det framgår dock inte exakt var dessa har legat, men förmodligen har det funnits 
dykdalber både vid Masthugget och rakt utanför sänkverket. De bör ha legat på 
djupare vatten en bit ut från stranden.

Figur 86. 
Konstruktions- 
ritning av en 
dykdalb.
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Ostindiehandeln

et Svenska Ostindiska Compagniet (SOIC) som grundades 1731, bestod egent- 
AS ligen av fem bolagsformer eller oktrojer mellan åren 1731—1813. I augusti 
1733 återvände expeditionens första skepp Fredericus Rex Sueciae från Kanton. När 
detta skepp anlände till Sverige var detta resultatet av nära nog hundra års plane
rande beträffande Sveriges handel med orienten. Redan år 1624 väcktes planerna 
på ett ostindiskt kompani av en till Sverige inflyttad holländare vid namn Willem 
Usselinx. Planerna förelädes Gustav II Adolf vid dennes besök i Göteborg detta år 
och Konungen biföll planerna. I december 1624 utfärdades en kunglig fullmakt att 
”inrätta ettgeneralbandelskompagnie tilLAsiam, Africam, Americam och Magellanica!'. 
Det blev stort intresse i landet att teckna aktier i detta kompani och Konungen själv 
tecknade sig för en andel av 400 000 daler. Men krigen i Tyskland kom emellan och 
planerna på handel med Ostasien infriades aldrig. Är 1661 försökte en köpman från 
Hamburg vid namn Erlenkamp intressera Sverige för ett ostindiskt handelskompani 
och stadssekreteraren Daniel Niklas von Höpken utverkade 1720 ett tillstånd som 
innebar frihet att handla med ostindiska och kinesiska hamnar.

Det var slutligen commissarien och handelsmannen Henrik König som kom 
att leda sveriges första ostindiska kompani 1731. Königs medintressenter var Frans 
Bedoire, senare ersatt av Niclas Sahlgren, och Colin Campbell. Det var förmodligen 
Campbell som i verkligheten låg bakom kompaniets handelsplaner. Han hade tidi
gare vistats i Indien och hade investerat kapital i det så kallade Ostendekompaniet 
samt gjort en konkurs och ville nu återigen investera riskvilligt kapital i fjärrhandeln 
med Ostasien.
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Den beviljade oktrojen av år 1731 innebar att König och hans medintressenter fick 
frihet att bedriva handel på Ostindien och på platser öster om Goda Hoppsudden, 
platser där andra länder ännu inte öppnat handel. Bolaget ägde rätt att utrusta så 
många skepp som möjligt för ändamålet, men förutsättningen var att de byggdes 
eller köptes i Sverige och utrustades med svenskt material (Kjellebergi974, s. 35 ff & 
Olan 1920, s. 7 ff). Staden Göteborg blev säte för ostindiehandeln. Detta förutsat
tes i privilegiebrevets 2:a paragraf: "Skieppen som til denne Handel komma at brukas, 
skola altid afsegla ifrån Giötheborgs Hamn, och sammaledes dit åter tilbaka komma, 
at därsammastädes utlasta och offentlige försälja sina innehafwande Ladningar, hwil- 
ken offentelige Försälgning eller Auktion anställas, så snart densamma med beqwäm- 
lighet skie kan” (Ur Kongi. Maj:ts Privilegium för Commissarien Hindrich König 
& Compagnie Angående En Fart och Handel på Ost-Indien Gifwit Stockholm i 
Råds-Cammaren den 14 junii Ahr 1731). När det gällde bolagets bokföring var se
kretessen särskilt viktig. Intressenterna och deras insatser fick ej uppges vare sig till 
namn eller belopp. Affarsböckerna var hemliga och fick inte visas upp för någon. 
Eller som delar av privilegiebrevets 15:0 paragraf lyder: ”... Och skal Henrich König 
& Compagnie icke wara tillåtit, at någonsin namngifwa hwarken Interessenterne, eller 
de Summor, som de kunna komma at underteckna, ej skola de wara plicktige, at wisa 
sine Böcker til hwem, eller under hwadförewändning det wara må ...”

Kompaniet behandlades mycket förmånligt av staten. Bland annat befriades bo
laget från tullar och avgifter på skeppsbyggnadsmaterial, men kompaniet var för
bjudet att föra ut svenskt mynt.

Detta gav upphov till en rad handelstransaktioner innan skeppen kunde anlän
da till Kanton i Kina för handel på platsen. Själva handelsidén gick ut på att från 
Sverige utföra bland annat järn, trä och tjära, vilket var våra förnämsta exportvaror. 
Ostindiefararna anlöpte på utresan Cadiz i Spanien, där man sålde varorna och er
höll betalningen i silvermynt, s.k. piastrar. Spanien var i behov av dessa produkter 
för att kunna utrusta sin flotta i krigen mot England. Det spanska silvret kom från 
de rika kolonierna i Sydamerika och silvret var oftast präglat i Bolivia eller Mexico. 
Det var också vanligt att de sydamerikanska mynten hade smälts om i tackform, ofta 
i 2-kilostackor, för att vara lättare att transportera. Mynten eller tackorna lastades i 
säckar eller i järnbeslagna träkistor. En silverlast från Cadiz kunde innehålla cirka 
5 ton silver. Skeppen var naturligtvis intressanta byten för kapare och sjörövare på 
vägen till Kina. Därför var kaptenerna ofta rekryterade från amiralitetet och hade 
en sjömilitär bakgrund. Skeppen var också bestyckade med kanoner och rustade 
för sjöstrid. Silvret var ett gångbart betalningsmedel i orienten och kineserna ville
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inte ha betalt i annat än ädelmetall (Rasmusson 1959, s. 343—356, Nilsson Schönborg 
1992, s. 46-47)-

Skeppen färdades vidare från Spanien och anlöpte hamnen i Kanton där handeln 
skedde. Resan tog i regel ca 1 1/2—2 år tur och retur beroende på vindar och andra 
faktorer. Med på resorna följde alltid supercargerna, som var bolagets viktigaste per
soner ombord. Supercargen skulle svara för själva handeln i Kina.

När den första oktrojens första fartyg anlöpte Göteborg förde det med sig porslin, 
te, siden, tutanego (en legering bestående av kopppar, zink och nickel), sago, arrak, 
solfjädrar, lackarbeten, kinesiska målningar, tusch m.m. Den första expeditionen 
blev mycket lönsam. Intressenterna eller aktieägarna kunde få ut 75 procent på det 
insatta kapitalet. Journalerna för Göteborgs Stora sjötullkammare visar att mycket 
av lasten såldes vidare till andra länder. Det mesta av godset gick till Holland och 
Tyskland, och skeppades till Amsterdam och Hamburg. En del såldes till Köpenhamn 
och exporterades via Malmö. Men exportförsäljning gick även till Norge, England 
och Skottland (Kjellberg 1974, s. 45 f).

Den första oktrojen löpte under 15 år d.v.s. mellan åren 1731 och 1746. Därefter 
förnyades privilegiebreven med delvis andra intressenter i direktionen och efter den 
andra oktrojens utgång (1746-1766) förskjuts det ekonomiska intresset från Göteborg 
till Stockholm. Eftersom bolaget är uppbyggt av flera oktrojer eller bolagstillstånd 
bör handelsbolaget rätteligen benämnas Svenska Ostindiska Compagnierna.

Det är även under den första oktrojen som ostindiefararen Götheborg I gör sin 
Kinaresa och förliser i Göteborgs hamninlopp vid hemkomsten år 1745. En del av 
varorna kunde bärgas från förlisningsplatsen, men trots att skeppet förolyckades gick 
denna expedition med vinst.

Sammanlagt fem bolagsformer eller oktrojer bildades som ovan nämnts mellan 
åren 1731—1813 (i:a oktrojen 1731-1746, 2:a oktrojen 1746-1766, 3:6 oktrojen 1766— 
1786, 4:e oktrojen 1786-1806 och den 5:0 oktrojen åren 1806-1813).

Redan under bildandet av den andra oktrojen fanns starka intressen i Stockholm 
att förvärva rätten till de nya privilegierna. Den kända stockholmsfirman Arfwedson 
& Co lämnade in ansökan till rådet. Arfwedsönerna hade även stora intressen i det 
västsvenska sillfisket och den västindiska handeln. Resultatet blev emellertid att rät
tigheterna till ostindiehandeln gavs till det gamla bolaget, och först under tredje ok
trojen blir Stockholms köpmän och handelshus mera tongivande i direktionen.

Redan under den tredje oktrojen ses en nedgång i handelns lönsamhet. Bidragande 
orsaker var politiska oroligheter i världen. Genom Versaillefreden 1783, vilken innebar 
ett slut på kriget mellan England och Frankrike, förorsakades en konjunkturnedgång
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inom Kinahandeln och det nordamerikanska frihetskriget var också en bidragande 
faktor (Weibull 1990, s. 22). Vinsten på insatt kapital hade under den andra oktrojen 
varit ca 25 % och under 1790-talet hade den sjunkit till ca 7-8 % per resa. Den fjärde 
oktrojen var den verkliga nedgången och år 1806 anlände kompaniets sista skepp till 
Göteborg med en last av 50 kistor porslin, te, sidenvaror m.m. När den femte ok
trojen bildas blir det helt andra villkor för handeln. Nu kan skeppen utgå från eller 
komma hem till vilken svensk stapelstad som helst. Bolaget styrs från Stockholm, 
men några skepp utrustas inte under denna tid. När ostindiska kompaniet slutligen 
går i konkurs 1813 synes lönsamheten varit helt borta.

Under den tid som kompaniet existerar utgör det ett av Sveriges märkligaste han
delsföretag genom tiderna, främst på grund av den mängd olika varor som importe
ras och som kom att spela stor roll för kulturlivet i Sverige. Kompaniets verksamhet 
skapade också livliga debatter i sin samtid. Flera stridsskrifter gavs ut som riktade 
hård kritik mot bolagets verksamhet. Under 1730- och 40-talen pågår en debatt i 
Sverige som handlar om ”yppighetens nytta eller fördärv". Politikern Anders Johan von 
Höpken framhöll nyttan av överflödet i ett tal inför Vetenskapsakademien. 11730-ta- 
lets Sverige tillkom en hel del s.k. överflödsförordningar som reglerade hur man skulle 
äta, dricka och kläda sig osv. Redan i sin samtid fanns många olika uppfattningar om 
kompaniets handel. Det ansågs vara fel att importera dessa totalt onödiga lyxartiklar 
i utbyte mot järn, ädelmetaller och andra värdebeständigare produkter (Frängsmyr 
1976, s. 12 f). Det vi fick tillbaka till Sverige genom handeln var ju bara te, siden och 
porslin. Eller som författaren och kanslisten i kanslikollegium, Johan Arckenholtz 
uttryckte saken i fråga: ’’rikets hela förmögenhet skulle genom kompaniets handel på tolv 
år vara bortsopad, och inget annat återstå än utslitna sidentyger, sönderslaget porslin och 
urdrucket te" (Kjellberg 1974, s. 46). Arckenholz menar att landet exporterar viktig 
metall och träprodukter ut riket och får endast varor för lyxkonsumtion åter. Även 
våra inhemska sidenfabrikanter kände sig hotade "Genom kompaniet införes, en sådan 
mängd billiga sidenvaror, att snart alla andra blir förkastade och att även tjänstepigor 
och det slättaste folk anser gement att kläda sig i annat” sade en annan av samtidens 
skribenter (Kjellberg op.cit.). Kinahandeln var ju då ett talande exempel på hur fö
remål som bara kunde användas till lyxkonsumtion inte tjänade landet och inhemsk 
industri. Debatten fortsatte och en mängd små stridsskrifter i olika ämnen trycktes, 
dels till försvar för kinahandeln, men även med kritik mot densamma.

Kompaniet tillförde landet mycket i kulturellt avseende. De kinesiska föremålen 
utgör delar av den tidens inredningssmak liksom stolar med rotting, bord med lack
arbeten, porslin och sidenvaror. Vid Drottningholms slott växte ett Kina i miniatyr
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upp, ett lustslott. I Kina slott förvarades stora porslinssamlingar och i närområdet 
gjordes försök att odla sidenmask. En annan effekt av handelsbolagets affärer vid 
sidan om den rent kommersiella, var de vetenskapliga observationer som ofta blev 
resultatet av kinaresorna. Linné-lärjungen Olof Thorén som gjorde en resa med skep
pet Götha Lejon 1750-1752 lämnade en journal från sin resa formulerad som brev till 
Linné och som utgavs av Osbeck i hans reseskildring. Skeppsprästen Gustaf Fredrik 
Hjortberg insamlade naturalier och förde dagbok med meteorologiska observationer 
och skildringar av främmande folkslag. Kongi. Vetenskapsakademien fick motta flera 
rapporter och skildringar från resorna till Kina, t.ex. Carl Johan Gethes Ostindiska 
journal och styrmannen och sedemera kaptenen Simon Ruuths observationer an
gående navigation. Både kaptenen Carl Gustaf Ekeberg och skeppsprästerna Pehr 
Osbeck och Jacob Wallenberg har givit ut reseskildringar från kompaniskeppens 
färder (Frängsmyr 1976, s. 137 ff).

Kompaniet hade sin verksamhet förlagd till ett kvarter vid Norra Hamnkanalen 
i Göteborg. Det för kompaniet uppförda stenhuset från 1752 ligger alltjämt kvar 
på platsen och inrymmer idag Göteborgs Stadsmuseum och tidigare Göteborgs 
Historiska museum. Det var i detta hus som de årliga auktionerna ägde rum. Sedan 
lasterna förts till staden, förtecknades de noga innan de såldes och man annonserade 
i utländsk press vilka skepp man väntade och vilka varor man hade för avsikt att sälja 
(Hasselgréen 1983, s. 38). Vid Klippan uppfördes år 1775 för kompaniets räkning ett 
sjömagasin, innehållande nio ”Bodar, afskiftade med timmer” (Lindälv 1977, s. 57-58, 
efter Nilsson Schönborg 2001).

Porslinsfynden

Vid de flesta arkeologiska undersökningar i Göteborgs innerstad påträffas skärvor 
av det kinesiska porslinet. Mestadels påträffas dessa tillsammans med annat avfall i 
kulturlager eller så kallade avfallsbingar (dåtidens avfallsdepåer som var nedgrävda 
på kvarterens innergårdar). I flera fall går dessa fynd att härleda till föremålens ägare. 
Det ojämförligt största fyndet av kinesiskt porslin gjordes vid undersökningar av 
Ostindiska husets gård. Detta var krossat porslin som kasserats under den tid kom
paniet hade sina lokaler i fastigheten (Nilsson Schönborg 1993).

Ett annat uppmärksammat fynd är den last som bärgats från Ostindiska kompa
niets fartyg Götheborg, vilket förliste i stadens hamninlopp 1745. Porslin har bärgats 
vid flera tillfällen och senast vid marinarkeologiska undersökningar vid 1990-talets 
början (Wästfelt et al. 1992, Nilsson Schönborg, 1993).
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De fynd som är gjorda i samband med undersökningarna inför Götatunneln och 
Sociala Huset kommer från sekundärt deponerade avfallslager vid de stora utfyll- 
ningarna med jordmassor, mestadels från innerstaden, som gjordes i området under 
1800- och 1900-talen. I fyllnadsmaterialet har gjorts fynd av exempelvis brandskadad 
keramik, tegel och glasslagg. Detta gör att materialet får betraktas som sekundärt 
deponerat. I dessa fall kan föremålen inte knytas till speciella hushåll i äldre tid. I de 
undersökta områdena har det inte heller funnits bostadsbebyggelse i någon större 
utsträckning i äldre tid. Fynden från hamnområdet har också i stor utsträckning 
kommit från områden där det tidigare varit vatten och de kan ha blivit bortslängda 
där under äldre tid. Emellertid har representativa delar insamlats. Materialet visar 
olika föremålsgrupper som funnits i staden. Materialet är främst från 1700-tal. Här 
nedan lämnas en redovisning av relevanta delar av det insamlade och studerade ma
terialet.

De vanligaste typerna är hushållskärl såsom fat, tallrikar, koppar, skålar m.m. 
och dekorerna är oftast i form av växt- eller landskapsmotiv. Färgsammansättningen 
är oftast blåvit, imari och bataviabrunt, men även enstaka objekt med sepia och 
gult eller flerfärgsdekorer förekommer. Med få undantag kan materialet dateras till 
1730-1760/70-tal.

Från för- och slutundersökningarna inom Götatunnelprojektet har insamlats ett 
par hundra skärvor av det kinesiska porslinet. Detta är jämförelsevis en liten kvan
titet om man ser till den mängd som brukar återfinnas vid arkeologiska undersök
ningar i innerstan.

Vid förundersökningen till Götatunnelprojektet påträffades vid Pustervik (vid 
kvarteret Röda Bryggan, provschakt 2, fnr 1), en mindre anhopning kinesiskt porslin.
I materialet fanns bland annat femton bottendelar till mindre koppar med identisk 
eller snarlik dekor i imari. Dessutom fanns tre bottendelar till något större skålar 
eller koppar av samma typ och dekor med växtmotiv. Denna typ synes härröra från 
1700-talets förra hälft och som kompanivara betraktad kan den dateras till perioden 
1730-1750-talen.

I samma fyndomständighet fanns servisdelar med dekor i blåvitt och batavia 
(brunt). En skärva av ett lock till en teburk med blåvit arabeskdekor, av den typ 
som också har påträffats i de äldre lagren på Ostindiska husets gård, kan dateras till 
1730-1740-talen.

Det kan svårligen avgöras hur länge dessa fynd har legat på denna plats. De kan 
i princip ha kasserats på platsen redan under den tid de importerades. Området har
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Figur 87. Bottenfragment till skålar funna vid Pustervik. Datering ca 1700-talets mitt. 
Foto: Anders Andersson.

även varit utsatt för omplanering under 1800-talet då större jordmassor har förflyt
tats. Fyndet ger trots detta en kunskap om vilka typer av porslin som importerats 
med de första handelsoktrojerna till Sverige.

Vid framschaktningen av Järnvågspiren påträffades mynningsbitar till ett stop 
med imaridekor. De kinesiska porslinsstopen blev populära dryckeskärl under 1700- 
talet och formen går tillbaka på engelska förebilder och imiterar även västerländska 
tennstop.

Nämnas kan även en större mynningsskärva till en bålskål med praktfull land
skaps dekor i blåvitt samt brättet till ett större uppläggningsfat med blåvit dekor 
som påträffades vid schaktningar vid Lilla Bommen.

GAMLA LATIN

Från kvarteret Gamla Latin har insamlats ett mindre antal skärvor som med ett un
dantag daterats till 1700-talets mitt eller årtiondena däromkring. Materialet består 
dels av enklare servicegods men även av lite exklusivare gods. Till de mer exklusiva 
fynden hör:
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♦ Tallrik med blåvit dekor av flodlandskap med en matt dekor, möjligen brandska
dad vid någon av 1800-talets stadsbränder.

♦ Bottendel till en större terrin med sparsam blåvit dekor, eventuellt med en på
börjad äldre lagning (se fig. 86).

♦ Kopp med dekor i sepia och guld (möjligen är detta beställningsporslin med nå
got exklusivare dekor).

♦ Tefat med imaridekor i blåvitt, rött och guld.
♦ Teburk (bottendel) med dekor av imari och bataviabrunt. Detta föremål är av sam

ma typ som de teburkar som fanns i fynden från ostindiefararen Götheborg.
♦ Skål med blåvit dekor i form av en drake och med ett så kallat chopmark i bot

ten. Skålar av denna typ har tidigare påträffats vid grävningar i staden och då i 
sammanhang som möjliggör en datering till 1700-talets senare hälft (se fig. 87).

♦ En skärva som kan dateras till tidigt 1600-tal gjordes även tillsammans med det 
övriga materialet. Detta var ett kantstycke eller brätte till ett s.k. kraakfat med 
blåvit dekor från Mingdynastien. Dessa fat som var mycket praktfulla blev mycket 
populära i Europa under 1600-talets förra hälft och denna skärva kommer från 
ett fat som torde vara ett av de tidigaste föremålen som kom till Göteborg och 
vårt land från den tid då importen skedde via Holland och dess handelskompani, 
således innan vårt eget handelskompani startade 1731 (se fig. 88).

Sammanfattningsvis kan sägas att med få undantag är det framgrävda materialet 
representativt för det hushållsporslin som brukades i göteborgshemmen och av de 
typer som vanligtvis påträffas vid utgrävningar. Det enklare porslinet blev med tiden 
billigare och massimporterades under kompanitiden. Att terrin- och bålskålsfrag- 
ment återfinns är mera ovanligt, eftersom dessa föremål 
var kostsamma. Deras värde 
des i samtiden.

1600-talsskärvan tillhör ( 
som mera sällan påträffas i
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Figur 88. Kinesiskt porslin. 
Bottendel till terrin med blåvit 
dekor. Datering cirka 1700-talets 
mitt. Foto: Anders Andersson.
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Figur 89. Fragment av skål i kinesiskt porslin med dekor av drake samt s.k. chop- 
mark i botten. Datering 1700-talets andra hälft. Foto: Anders Andersson.



let, beroende på att kinaporslinet under denna tid var en dyrbar och sällsynt vara i 
hemmen.

Som en liten kuriositet kan avslutningsvis nämnas fyndet av några flintgods- 
skärvor tillhörande en kinainspirerad service med namnet Mandarin, som kan vara 
av svensk tillverkning från 1800-talets mitt. Motivet är inspirerat av det kinesiska 
porslinet.

Porslinsfynden visar de vanligast förekommande typerna som fanns i stadens hus
håll under 1700-talet. Även om skärvorna är sekundärt deponerade på fyndplatsen 
ger de en bild av olika mönster och kärlformer som funnits i stadsområdet. Extra 
viktig blir skärvan av kraakporslin, eftersom endast ett fåtal föremål av denna vara 
är funna tidigare vid arkeologiska undersökningar i staden. Materialet ger också in
tressanta ingångar för diskussioner angående den internationella handeln och staden 
Göteborg i ett vidare globalt perspektiv.
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Figur 90. Fragment av 
s.k. kraakfat i kinesiskt 
porslin. Datering: Ming, 
1600-talets början.
Foto: Anders Andersson.
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CHRISTINA ROSÉN

Den tidigmoderna epoken

FZ eramiken från Götatunnelprojektet spänner över tre århundraden, från 1600- 
JL \ talet till 1800-talet, och den representerar en av de kanske mest spännande 
perioderna i vår historia — den tidigmoderna epoken, den tid då mycket av det 
moderna samhället växer fram. Epoken, som tar sin början redan under 1500-talet, 
innehåller omfattande förändringar på en rad av livets områden, från hur man byg
ger och inreder sina hus till hur man beter sig vid matbordet och hur man uträttar 
sina toalettbesök.

Under denna tid sker det en långsam övergång mellan två olika slags samhällen. 
Det äldre, medeltida, kan kallas för feodalt. Jordägandet och möjligheten att upp
bära inkomster från dem som brukade jorden var grunden till makt och inflytande 
i samhället och relationerna mellan människor var direkta, personliga. Samhället 
präglades av ståndstänkandet, som byggde på principen att varje stånd hade sin spe
ciella uppgift och att de fyra stånden tillsammans bildade lemmarna i samhällskrop
pen - om någon av dessa lemmar inte fullföljde sin uppgift kunde det få förödande 
konsekvenser. I denna tankegång spelade den enskilda individen en mycket liten 
roll — vem man var bestämdes av vilket stånd man föddes inom, med en närmast 
genetisk determinism (Englund 1989, s. 221 ff; Myrdal 1999).

Det nya, ”moderna” samhället kan kallas kapitalistiskt. Industrialiseringen tar 
fart samtidigt som relationerna mellan dem som äger och dem som brukar jorden 
förändras i och med att bönderna får möjlighet att friköpa krono- och frälsejord. 
Individualismen börjar tränga undan ståndstänkandet. Man börjar i större utsträck
ning se människor som individer och inte bara som representanter för sitt stånd eller 
sin familj. Uppluckringen av ståndssamhället sker i stor utsträckning under 1700-
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talet, då en av ståndssamhället delvis oberoende medelklass växer fram - just detta 
ord är belagt från 1792. År 1865 upplöses ståndssamhället formellt genom införandet 
av tvåkammarriksdagen (Carlsson 1962, s. 60 f).

Under samma tid förändras de sociala relationerna mellan människor. Den feo
dala epokens mer direkta relationer ersätts av ett samhälle där föremål, kunskaper, 
arbetskraft och tjänster av alla de slag kan prissättas och därför blir tillgängliga endast 
för dem som har pengar nog att köpa dem. Man brukar säga att relationerna mellan 
människor fórtingligas när allting blir till varor. När lönearbetet blir en förutsättning 
för överlevnad förändras också genusrelationerna. Arbetet flyttas från hemmet till 
en annan plats och det utförs ofta av mannen. Kvinnan kan inte längre ta samma 
aktiva roll i produktionen som hon kunde i ett hantverkarhushåll eller i lantbruket. 
Hennes roll blir snarare konsumentens, den som vårdar sig om hemmet och dess 
sociala anseende och särskilt den gifta kvinnans, moderns, roll blir starkt känslomäs
sigt laddad (Frykman & Löfgren 1979; Wall 1994).

DEN MATERIELLA KULTURENS 
FÖRÄNDRINGAR

Med de stora upptäcktsresorna och den därpå åtföljande exploateringen av andra 
kontinenter kommer, bland mycket annat, betydande förändringar av den materiella 
kulturen i Europa. Varor som tidigare varit dyra och svåråtkomliga för alla utom ett 
litet fåtal blir nu lättare tillgängliga. Nya varor, tidigare okända i Europa, förs också 
hit — choklad från Sydamerika och te från Kina är ett par exempel. Bland de högre 
stånden blir samlandet av naturalier och exotica från dessa ”nya” kontinenter po
pulärt under denna tid. Genom att samla ting från olika världsdelar och tidsepoker 
kan man i sitt eget hem skapa en bild av hela den kända världen och visa att man är 
förtrogen med tidens vetande (Losman 1982).

Måltiden och dess kärl är en viktig del i denna förändring mot ett ”modernt” 
samhälle. Mycket av det vi idag tar för givet när det gäller bostaden och samvaron 
runt det dukade bordet går tillbaka till 1700-talets senare del och det begynnande 
1800-talet. Då hade man i de flesta sociala miljöer, utom i allmogehemmen, börjat 
duka med tallrikar till var och en i matchande serviser och med matchande gaff
lar och knivar. Matvanorna hade också förändrats, från att man i stor utsträckning 
åt hopkokta gryträtter och soppor, till att man serverade kött- eller fiskrätter med 
olika separata tillbehör. Man började använda en rad olika sorters kärl, gärna i en 
och samma servis. Måltiden serveras inte heller längre i samma rum där den tillagas 
— bostaden har fått flera olika rum med olika funktioner.
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Figur 91. Stilleben med exotica; en nautilussnäcka infattad i ädelmetall och använd som po
kal och andra statusting på det dukade bordet. Målning av Pieter Clasz 1627. Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Man har också velat se en förändring av själva tillredningen av maten. I ett medel
tida hushåll — liksom i många hushåll också längre fram i tiden — var kokning i en 
gryta det enda praktiskt genomförbara sättet att laga mat. Olika varianter på temat 
gröt, välling och soppa stod på den dagliga menyn i de flesta hushåll (Elfwendahl 
1999, s. 139; Mennell 1985, s. 47 fl). Så småningom spred sig en mer avancerad fransk 
matlagningskonst till Nordeuropa, bl.a. genom kokböcker. Maten och tillredningen 
blev mer komplicerad, man började i större utsträckning laga olika ingredienser var 
för sig och antalet smårätter, tillbehör och såser ökade (Elfwendahl 1999, s. 141 f; 
Johnson 1996, s. 175 f; Yentsch 1991, s. 29). Därmed ökade också antalet olika slags 
kärl — det behövdes grytor, fat och skålar av olika storlekar och typer för att laga till 
och servera dessa olika rätter.

Även måltidsvanorna förändrades. Ätandet blev alltmer individualiserat och fjär
mat från kroppen och dess funktioner - man lade upp maten på en egen tallrik, 
man åt med gaffel och man torkade sig om munnen med en servett. Därmed kom 
också kärl för matlagning och servering å ena sidan och för det dukade bordet å den 
andra att få olika symbolisk innebörd. Kökets kärl kom att representera den privata 
delen av hushållet, de har lägre status, de är odekorerade och har dämpade jordfär
ger. I gengäld blev bordets kärl uppvisningsföremål med högt statusvärde, de kunde
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vara tillverkade i ljusa godstyper, glaserade i klara, starka färger, rikt dekorerade och 
tillverkade i exotiska och dyrbara material.

Uppdelningen mellan kökskärl och bordskärl kompliceras dock av att en del 
kärltyper kunde fylla flera olika funktioner, t.ex. finns det odekorerade fat och skå
lar som mycket väl kan ha använts för såväl matlagning som servering. Alla analyser 
som bygger på en sådan uppdelning får alltså läsas med detta förbehåll.

STADSGÅRDENS FÖRÄNDRING

Förändringen av bostaden från en medeltida till en modern stadsgård ägde i de flesta 
västsvenska städer rum under 1500- och 1600-talen. Det vi först kan se i det arkeo
logiska materialet är att man började använda kakelugnar — fynd av ugnskakel har 
gjorts till exempel i Nya Lödöse, den stad som föregick Göteborg som handelsstad

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Figur 92. Ett urval av de kärl som kunde finnas i ett välbeställt nordeuropeiskt hem under 
1600- och 1700-talen. Foto: Anders Andersson.
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i Göta Älvs mynning. Till en början användes kakelugnarna nog mest som bilägga- 
rugnar bredvid den öppna spisen i bostadshusets enda uppvärmda rum. Detta verkar 
ha varit det vanliga i idoo-talets Göteborg (t.ex. Jeffery 1986).

Så småningom började man utnyttja möjligheten att värma upp flera rum och 
de funktioner som tidigare fick rymmas i bostadens enda uppvärmda rum — äta, 
sova, umgås, arbeta — kunde nu fördelas på flera rum. Då skedde också en social 
differentiering av hushållet och t.ex. tjänstefolk och husbondfolk separeras från var
andra. Köket kom så småningom att utgöra en särskild del av bostaden och matlag
ningen skildes från måltiderna, i alla fall de mer representativa sådana. Vid samma 
tid började också fönsterglas användas. Bostaden blev ljusare, men samtidigt också 
mer öppen för insyn. Det liv som levdes i bostaden blev offentligt på ett helt an
nat sätt än tidigare, samtidigt som hemmet blev mera privat genom att man inte 
längre kunde gå direkt in i stugan, det uppvärmda rummet, utan att först passera 
andra delar av bostadshuset (Augustsson 1992, s. 97 ff; Johnson 1993; 1996, s. 166 f; 
Thomasson 1997, s. 725 ff).

KERAMIKEN FRÅN GÖTATUNNELN

KAKEL

Bland fynden från Götatunnelprojektet finns flera fragment av ugnskakel. De är i 
allmänhet relativt enkla, svartglaserade, ibland dekorerade. Dessvärre är de flesta 
fragment så små att det inte går att urskilja dekormotiven. Vid Lilla Bommen hit
tade man ett svartglaserat krönkakel med närmast 
senbarock form, d.v.s. av allt att döma från
1700-talets förra hälft.

Ett annat kakelfynd är av mer ovan
ligt slag. Det är ett motivkakel tillver
kat i fajans med ett figurmotiv i blåvitt. 
Endast ett fragment av plattan återstår 
och det är svårt att identifiera motivet. 
Det verkar handla om en kamp mellan 
två män, av vilka den ena slagits till mar
ken. Av allt att döma rör det sig om en 
mytologisk eller allegorisk scen, en mo- 
tiwärld som är ytterst vanlig vid denna 
tid och som vi ser i en rad andra sam
manhang, som stengodskärl och natur
ligtvis i bildkonsten.

Figur 93. Krönkakel från en svartglaserad kakel
ugn, troligen från 1700-talets förra hälft. Funnet 
vid Lilla Bommen. Foto: Anders Andersson.
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Kakelplattor av detta slag var vanliga som väggbeklädnad och som golvlister i de hol
ländska hemmen under barocken. Idén kom till Holland från Spanien och där hade 
man fått den från Orienten (Fourest 1980 s. 176). Till Göteborg har företeelsen med

Figur 94. Väggkakel, "flisa", av samma 
slag som på målningen ovan. Funnet vid 
Lilla Bommen. Foto: Anders Andersson.

all sannolikhet kommit genom inflyttade 
holländare. Däremot tycks väggkaklet 
inte ha fått någon mer allmän spridning 
i Göteborg, i alla fall inte i sådan om
fattning att det syns i det arkeologiska 
källmaterialet.

Kakelplattan från Lilla Bommen är 
dock inte unik i Göteborgsmaterialet. 
Ytterligare några sådana har påträffats 
vid olika grävningar i innerstaden, till ex
empel i kv. Kronobageriet, där man fann 
en blåvit ”flisa”, inte olik den vi fann vid 
Lilla Bommen.

Keramikens värde

Keramik har i arkeologiska sammanhang ofta använts för att diskutera frågor kring 
social och ekonomisk status. Det finns emellertid inte några enkla och självklara 
samband mellan status och innehavet av vissa typer av föremål. Det har också fö
reslagits, särskilt vad gäller keramiken, att mängden föremål av en viss typ är väl så 
betydelsefull som föremålsinnehavet i sig (Brown 1999; Rosén 1999).

Ett problem i detta sammanhang är dock att sammansättningen av det arkeolo
giska materialet sannolikt inte direkt avspeglar det verkliga innehavet av olika kärl 
i ett hushåll, något som blir särskilt tydligt när man jämför de arkeologiska fynden 
med de föremål som tas upp i bouppteckningarna (Nilsson Schönborg & Rosén 
2003). Detta är särskilt problematiskt när det gäller fynden från Götatunneln, som 
inte kan hänföras till bestämda hushåll utan snarare representerar stadsbornas kärl 
på ett ganska allmänt plan. I det här sammanhanget diskuteras därför keramiken 
mer som en spegel av samhällsförändringar och mentaliteter än som uttryck för en
skilda hushålls innehav.

Allmänt sett kan vi säga att keramik inte var dyrbart. Det enklare lergodset var 
av allt att döma en mycket billig vardagsvara. Men även sådana kärltyper som vi 
idag kanske spontant vill se som värdefulla utifrån dagens värderingar av gamla fö
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remål, t.ex. i antikhandeln, utgjorde en mycket liten del av hushållets samlade värde 
(Brown 1999; Nilsson Schönborg & Rosén 2003; Rosén 1995). Antagligen har inte 
heller priset på keramiken varit avgörande för hur den uppfattats som markör för 
status eller social identitet. Keramikkärl som tecken på ett omfattande internationellt 
kontaktnät och en medvetenhet om det rådande modet har sannolikt varit viktigare 
(Carlsson & Rosén 2002; Gaimster 1997; Rosén 1995,1996).

Keramikkärl tycks ha kunnat fungera som symboliska markeringar av status, inte 
minst genom att de förekom i många olika varianter av färg, form och material och 
därmed gav möjligheter att uttrycka en rad olika nyanser i det sociala rollspelet. Till 
exempel har stengodskärl uppfattats som ett socialt medium för den framväxande 
borgarklassen under tidigmodern tid. Det rikt dekorerade stengods som blir van
ligt från 1500-talet kan ses som ett tecken på en ökande konsumtion i statussyfte 
som också är synlig i andra sammanhang hos köpman och hantverkare vid denna 
tid (Gaimster 1997, s 126 f. jfr dock Carlsson & Rosén 2002). I Nya Lödöse var 
detta dekorerade stengods relativt vanligt, även om det sett i förhållande till det in
hemska rödgodset bara utgjorde en liten del av all keramik som användes i staden. 
Stengodskärlen, som är karaktäristiska fynd just i städerna, är ju också bärare av ett 
symbolspråk som liknar det som fanns på kakelugnarna, med furstebilder, allego
riska figurer och bibliska motiv. I denna bildvärld speglas mycket av tidens ideal 
och värderingar, till exempel en betoning på fursten eller 
på religiösa uppfattningar som kan knytas till refor
mationen (Carlsson & Rosén 2002; Rosén 2004,
Strömbom 1924).

Ett annat exempel på kärlens symboliska be
tydelse är de vapenserviser i porslin — serviser 
med ägarens vapensköld — som beställdes från 
Kina via de ostindiska kompanierna i Europa 
(Nilsson Schönborg 2001, s. 66). Värdens sam
hällsställning och sociala pondus bokstavli
gen stirrade gästerna i ansiktet när de satte sig 
ned vid ett bord som var dukat med en sådan 
servis. Även serviser med andra slags dekorer 
specialbeställdes från Kina. Bland fynden från 
Götatunneln finns bl.a. ett par små skålar med 
dekorbårder i guld, båda i en stil som närmast 
kan beskrivas som europeisk. Med stor sannolik-

Figur 95. Vapendekorerat sten
gods från Nya Lödöse, 1500-talets 
slut. Kärlet är dekorerat med kung 
Sigismunds vapen. Ur Strömbom 
1924. Foto: Anders Andersson.
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Figur 96. Bild på de små skålarna i beställningsvara. De är dekorerade med guld, som nu 
har svartnat. Skålarna hittades i ett avfallslager utanför kurtinmuren vid Lilla Bommen. 
Foto: Anders Andersson.

het är skålarna specialbeställda från Kina, även om vi inte kan avgöra vilken familj 
som gjort beställningen och använt dem.

Ett annat exempel på hur kärl i vissa fall värderades högt är en liten porslinsskärva 
som bär spår av lagning. Skärvan kommer förmodligen från ett kärl som också det 
kommer från en specialbeställd servis. Kärlet har gått sönder och man har lagat det 
genom att sätta ihop delarna med en liten metallkrampa — s.k. sinkning. Detta är 
något vi kan se på en rad olika typer av kärl, allt ifrån porslinskärl till skålar och fat 
i det inhemska rödgodset. Till synes verkar det motsäga det som jag anförde ovan 
om att keramik inte var dyrt, d.v.s. om ett kärl gick sönder så kunde det lätt ersät
tas med ett nytt. Men uppenbarligen har vissa kärl haft ett sådant symboliskt eller 
känslomässigt värde att man valde att laga dem trots att det antagligen inte hade 
någon ekonomisk betydelse.
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Spår av ett krukmakeri

Under hög- och senmedeltid verkar krukmakeri i Skandinavien vara ett hantverk 
som utövas på landsbygden i feodala former där krukmakaren levererar sina produk
ter till en herreman på samma sätt som bonden levererar jordbruksprodukter. Man 
kan se vissa tecken på att tillverkningen har anknytning till kyrkliga sammanhang, 
något som skulle kunna sättas i samband med konsten att bränna tegel, som ju var 
välkänd i dessa miljöer. Under tidigmodern tid blir rödgodstillverkningen däremot 
ett huvudsakligen urbant hantverk.

Från 1600-talet och framåt känner vi till en rad krukmakare i de sydskandinaviska 
städerna och det verkar som om en inhemsk tillverkning är väl etablerad (Elfwendahl 
1995). En av krukmakarna i Göteborg hette Mikael Goldman. Han var verksam strax 
efter 1600-talets mitt och hade sin verkstad i kvarteret Göta kanal, bara ett stenkast 
från det område som undersöktes vid Lilla Bommen. I detta kvarter hade krukmakare 
verkat åtminstone sedan 1643 och vid en arkeologisk undersökning 1984 påträffade 
man en hel del brandskadad och felbränd keramik som kan komma från någon av 
dessa verkstäder. Man undersökte också en anläggning som skulle kunna vara res
terna av en keramikugn. Den revs omkring 1670 då Goldman avlidit. Hans änka 
uppmanades av den nye tomtägaren att ta bort ugnen (Kihlberg 1986; 1988).

Också under 1700-talet fanns det krukmakare i kvarteret. Vid Klädpressargatan bod
de år 1764 pottemakaren Lundgren och från 1765 fanns här en pottemakare Schuberg 
med sitt hushåll som bl.a. innefattade tre gesäller - det var alltså en ganska omfattande 
verkstad. Även på denna tomt hittade man rester av keramikkärl som förstörts vid brän
ningen (Götheborgska Veckobladet n/8 1764; Lansvik & Lorentzson 1986).

I fyndmaterialet från Lilla Bommen finns en rad skärvor som ser ut att vara just 
krukmakeriavfall. Det rör sig framför allt om kärl som är skröjbrända och i vissa fall 
dekorerade med pålagd vitlera men som inte är glaserade. Det är svårt att urskilja 
kärlformer i det ganska anonyma materialet som mest består av bukskärvor. En skål, 
en kruka samt ytterligare en kruka eller en gryta är de enda kärl som kunnat iden
tifieras. Det är möjligt att de kommer från någon av verkstäderna i kv. Göta Kanal. 
Antagligen låg det nära till hands för de boende där att slänga sitt avfall i hamnom
rådet vid Lilla Bommen. Det har dessvärre inte varit möjligt att göra någon grund
ligare jämförelse av skärvmaterialet från de olika platserna.

KERAMIKEN ERAN GÖTATUNNELN
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Figur 97. Brända, men oglaserade skärvor i rödgods, sannolikt avfall från ett närbe
läget krukmakeri. Funna vid Lilla Bommen. Foto: Anders Andersson.
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Köks- och förvaringskärl

Under tidigmodern tid ökar den totala mängden keramik i hushållen kraftigt. Den 
allra största delen av denna ökning består av kärl i invändigt blyglaserat rödgods, det 
som brukar kallas yngre rödgods till skillnad från det äldre, medeltida. Rödgods har 
tillverkats över stora delar av Nordeuropa, dels som en massproduktion på särskilda 
platser varifrån kärl exporterades över stora områden, dels av krukmakare som bara 
tillverkade för den närmaste omgivningen. Former och dekorelement var ett nord
europeiskt allmängods som spreds över stora områden, antagligen med krukmakar- 
gesäller och med keramikhandeln. Men det finns ändå några karaktäristiska typer 
som går att hänföra till kända produktionsområden, till exempel fat i rödgods och 
ljust lergods med rik dekor från området kring floderna Werra och Weser i Tyskland. 
Det holländska rödgodset innehåller också en del karaktäristiska typer, som fat med 
tre urnupna fötter eller ”tassar” och en trefotsgryta med två öron i stället för det 
rörskaft som annars är vanligt (Augustsson 1985; Bartels 1999, s. no ff; Elfwendahl 
1999, s. 39 ff; Flurst m.fl. 1973; Stephan 1992).

Figur 98. Skärvor från kärl i yngre rödgods hittades i stora mängder. Foto A. Andersson.
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De vanligaste kärlformerna i yngre rödgods är trefotsgrytor och -pannor, fat, krukor 
och skålar. I mindre mängder förekommer också en rad andra typer. Särskilt faten 
är ofta rikt dekorerade i en rad olika tekniker. Remaining med vitlera (hornmåleri), 
engobe i vitlera med ristad dekor (sgraffito) och hemring (ett prickmönster gjort 
med en metallkrok) är de vanligaste (Augustsson 1985; Elfwendahl 1999; Lindqvist 
1981; Rosén 1995). I urbana fyndmaterial brukar de flesta rödgodskärlen vara köks- 
och förvaringskärl - grytor, pannor och krukor - och bara i mindre utsträckning 
bordskärl. Behovet av bordskärl tillgodosågs antagligen i högre grad av andra slags 
keramik, som stengods, fajans, porslin och/eller flintgods. Men en del importerade 
lergodskärl verkar ha använts på bordet (Carlsson & Rosén 2002).

HOLLÄNDSKT RÖDGODS I GÖTEBORG

Bland fynden från Götatunneln finns minst ett fynd av holländskt rödgods. Det är 
fråga om en bottenskärva från ett till synes odekorerat fat i ett orange, sandigt gods. 
En av de tre karaktäristiska fotterna är bevarad. Det är faktiskt det enda rödgod- 
skärlet bland fynden som med någon rimlig säkerhet kan sägas vara av holländsk

Figur 99. Fat, sanno
likt av holländskt ur
sprung med urnup- 
na "tassar" i botten. 
Funnen vid Järntorget 
Pustervik. Foto: 
Anders Andersson.
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tillverkning. I övrigt verkar det som om det mesta av rödgodset kommer från lokala 
krukmakare.

Från andra arkeologiska undersökningar i Göteborg finns flera exempel på hol
ländskt rödgods. En översiktlig genomgång av delar av fyndmaterialet i Göteborgs 
stadsmuseums magasin visade på flera sådana exempel. 1 materialet finns flera fat av 
samma typ som det vi fann vid Järntorget, med tre urnupna fötter. Det finns också 
exempel på denna typ av fat med grön glasyr i spegeln. Även de karaktäristiska tre- 
fotsgrytorna med öron i stället för rörskaft finns det flera exempel på.

Någon kvantitativ analys av detta material har inte gjorts. Ett allmänt intryck 
från genomgången är emellertid att rödgodsmaterialet från Göteborg innehåller be
tydligt flera exempel på holländskt rödgods än övriga västsvenska städer, där det i 
allmänhet bara uppträder i enstaka exemplar (jfr Carlsson & Rosén 2002). Det har 
inte gått att avgöra i vilken utsträckning det rör sig om kärl som importerats från 
Holland eller om de lokala krukmakarna kopierat holländska kärl. Men det finns 
flera skärvor i det typiska sandiga, klart orangefärgade gods som vi inte ser i den 
lokala produktionen. Så sannolikt har en hel del holländska kärl förts till Göteborg 
— i flyttlasset eller beställt av de holländare som bodde i staden.

RÖDGODS AV LOKAL TILLVERKNING

Totalt samlade man in 760 skärvor i rödgods på de olika undersökningsplatserna för 
Götatunneln. Av dessa har 726 samlats in vid Lilla Bommen och det är detta mate
rial som skall diskuteras här. Endast 160 skärvor kunde formbestämmas med någon 
rimlig säkerhet. De övriga är små bukskärvor och saknar sådana karaktäristiska drag 
som behövs för en formbestämning. Av dessa 160 kommer 55 stycken (34 %) från
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kökskärl och 105 stycken (66 %) från bordskärl. Det är ett mycket ovanligt förhål
lande. Andelen bordskärl i ett urbant material uppgår sällan till mer än ca 25 % i de 
västsvenska fynd som har analyserats i andra sammanhang, till exempel Halmstad, 
Kungsbacka och Uddevalla. Göteborg utgör alltså ett undantag från den västsvenska 
”normen” (Carlsson & Rosén 2002). Visserligen kan vi se att andelen bordskärl i de 
flesta urbana fyndmaterial stiger successivt, från nästan inga under 1500-talets bör
jan till en betydligt större andel när vi kommer in i mitten av 1700-talet. Men dessa 
bordskärl brukar till en stor del bestå av fajans-, porslins- och senare flintgodskärl. 
Att vi har så många bordskärl i rödgods som är fallet här är alltså ovanligt.

Rödgodset från Götatunneln är emellertid inte dekorerat i någon större omfatt
ning. Här finns ett stort inslag av odekorerade kökskärl men också flera fat och skålar

FÄSTNINGEN GÖTEBORG
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Figur 102. Spelbrickor, tillverkade 
av skärvor i rödgods som slipats 
runda. Funna vid Lilla Bommen. 
Foto: Anders Andersson.

med enbart glasyr. Detta är i linje med övriga västsvenska städer under 1600- och 
1700-talen och vi ser liknande tendenser i andra undersökningar i Göteborg (Carlsson 
& Rosén 2002; Nilsson Schönborg 1990).

Den påtagliga mängden odekorerade öppna kärl i Göteborgsmaterialet kan kanske 
belysas med hjälp av det samtida holländska stilleben- och interiörmåleriet. Här ser 
vi sällan rödgodskärl i samband med måltider. När sådana förekommer i bilderna är 
de så gott som alltid förknippade med köksgöromål. Man kan nästan utläsa en sym
bolisk skiktning av olika slags kärl på så sätt att kärl i fajans och stengods i allmän
het står på ett bord eller ovanpå ett skåp, rödgodskärlen däremot är ofta placerade 
på golvet eller ute på gårdsplanen och används som husgeråd. Därför är det svårt 
att förklara den höga andelen bordskärl i rödgods i Göteborg som ett exempel på 
holländskt inflytande. Möjligen är det så att det som här tolkats som bordskärl inte 
använts som sådana. Vi har flera exempel på öppna kärlformer som fat och skålar 
som inte är dekorerade. I det holländska måleriet ser vi ofta sådana kärl användas 
just som kökskärl. Kanske har förhållandet varit detsamma i Göteborg.

Ett lite speciellt fynd är två runda plattor, ca 40 mm i diameter som har tillverkats 
av rödgodsskärvor som jämnats av i kanterna. De har förmodligen varit spelbrickor. 
Liknande sådana, också gjorda av rödgodsskärvor, har hittats i New York i en av- 
fallsbinge från 1680—90-talet, alltså precis runt den tid då New York blev en brittisk 
koloni. Det hushåll som använt avfallsbingen var dock av holländskt ursprung. Det 
fanns gott om holländare i New York. Den första europeiska befolkningen i New 
York var belgiska valloner som anlände på 1620-talet men från 1640-talet kom en 
stor mängd holländare. Staden gick då under namnet New Amsterdam. Precis som 
i Göteborg måste vi alltså räkna med att inflytandet från holländsk kultur var starkt 
under 1600-talet och det är kanske inte en slump att samma typ av spelbrickor hit
tats i båda städerna (Cantwell & Wall 2001, s. 167 ff).

♦ 209 ♦



FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Tyskt stengods och holländska fajanser

Redan under högmedeltid finns det en omfattande tillverkning av stengods, främst 
i Rhendalen men också på andra platser, särskilt inom dagens Tyskland. Från 1500- 
talet börjar man tillverka krus, kannor och andra kärl med reliefdekorer, ofta med 
fursteporträtt eller allegoriska eller religiösa motiv. Genom bland annat Hansans 
försorg kom det tyska stengodset att exporteras till Skandinavien men det förekom
mer i mycket varierande grad på olika orter (Gaimster 1997).

Under 1500-och 1600-talen utgör stengodset ofta en ganska liten del av hushål
lens samlade kärlinventar. Däremot har kärlen antagligen varit betydelsefulla och 
de tycks ha använts länge innan de gick sönder. Det är vanligt att man finner sten
godsskärvor som är betydligt äldre än det fyndsammanhang där de hör hemma. De 
dekorerade kärlen har man satt i samband med framväxten av städernas borgerskap 
som en särskild samhällsklass under tidigmodern tid - de symboliska budskap de var 
bärare av hör nära samman med den mentalitet som förknippas med detta borger
skap, en mentalitet där företeelser som anständighet, flit, förnuft, självbehärskning, 
måttlighet och sparsamhet hyllas (Rosén 2004, s. 230 f).

Omkring år 1600 tar stengodstillverkningen i Westerwaldområdet i Rhendalen 
fart, delvis med hjälp av keramiker från Siegburg och Raeren som flytt till 
Westerwaldområdet i tider tid av politisk oro, bland annat vid Nederländernas fri
görelse under perioden 1566-1609. Karaktäristisk för Westerwaldgodset är den ljust 
grå godsfärgen och dekoren i koboltblått. Från 1600-talets andra hälft finns den 
också i manganlila.

Huvuddelen av stengodsfynden från Götatunneln kommer från Westerwald, 
även om det finns enstaka exempel från andra tillverkningsplatser i Rhendalen. De 
flesta av kärlen är krus och kannor, föremål som utgjorde huvuddelen av stengods
tillverkningen överhuvudtaget.

En speciell form av stengodskrus är mineralvattenkrusen som tillverkades på flera 
av de tyska produktionsplatserna. De användes redan från 1600-talet för att trans
portera mineralvatten från tyska hälsokällor runt om i Europa. De är mycket van
liga fynd under senare delen av 1700-talet och genom 1800-talet. I materialet från 
Göteborg finns flera sådana exempel.

Fajans börjar också förekomma i högre grad under tidigmodern tid. Majolika från 
renässansens Italien och Spanien hittas ibland på våra breddgrader. Från 1500-talet 
tillverkas fajans i Holland och under 1600-talet och framåt finns det en tillverkning 
på en rad platser i Nordeuropa, till exempel Delft, Hamburg, Frankfurt, Stralsund
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Figur 103. Stengodsfynden domineras kraftigt av detta gråblåa gods från Westerwald-området. 
Kruset kan dateras till 1600-tal, de större skärvorna med rokokodekor är från 1700-talets mitt. 
Foto: Anders Andersson.
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och Köpenhamn. Förebilderna för särskilt de holländska fajanserna var dels majo- 
likan, dels det kinesiska porslin som importerades till Holland i stora mängder i 
och med att det holländska ostindiska kompaniet grundades 1602. Dessa kärl når 
Skandinavien i en sådan omfattning att de finns, om än i små mängder, i de flesta 
arkeologiska stadsmaterial från 1600- och tidigt 1700-tal. En svensk fajanstillverk- 
ning kommer igång i och med att Rörstrand grundas 1726. Ar 1739 förbjuds import 
av fajanser i syfte att stödja den inhemska tillverkningen (Dahlbäck Lutteman 1980, 
s 10 f; Kjellberg 1933). Mot slutet av 1700-talet går fajanser delvis ur bruk då flint
godset börjar tillverkas.

Sven T. Kjellberg noterar i sin undersökning av fajansfynden i Göteborg att ke
ramik endast förekommer i små mängder i de äldsta bouppteckningarna, något

vi känner igen från de halländska 
städerna. Men redan mot slutet av 
1600-talet förekommer keramik 
i en omfattning som vi inte ser i 
Halland. Under rubriken “stensa
ker” förtecknas ökande mängder 
krus, fat och tallrikar och andra 
kärl. Den förmögne handelsman
nen Erich Schröder efterlämna
de år 1700 dussintals tallrikar och 
fat, koppar, skålar och en rad an
dra föremål, som till största delen 
torde vara i fajans (Kjellberg 1933, 
s. 37).

I västsvenska bouppteckningar 
är fajanskärl vanligtvis lägre värde
rade än tennkärl. En viktig orsak 
till detta var naturligtvis tennkär
lens metallvärde. Mot detta kan vi 
dock ställa en uppgift från 1600-ta- 
lets mitt att man i vardagslag åt på 
tenn- eller trätallrikar medan faj
anstallrikarna användes när det var 
fest (Berg 1989). Fajanstallrikarna 
hade alltså ett socialt värde som

Figur 104. Ett par skärvor från mineralvattenkrus 
i stengods. 1800-tal. Foto: Anders Andersson.
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översteg det ekonomiska. Kärl i fajans användes inte heller enbart vid måltiden. De 
fyllde också en viktig funktion som prydnader. I bouppteckningarna från 1600-ta- 
lets senare del ser vi flera exempel på att man hade uppsättningar av urnor som pla
cerades till exempel ovanpå de stora skåp från Hamburg (eller andra kontinentala 
produktionsplatser) som hade blivit vanliga i de högborgerliga hemmen vid denna 
tid. Så t.ex. upptar Johan Adelcrantz bouppteckning från 1692 två holländska krus 
med lock. Kanske hade de varit placerade ovanpå något av de tre skåp som också 
nämns i bouppteckningen (Kjellberg 1933; Berg 1989).

Nya drycker — nya kärl

I och med grundandet av det svenska ostindiska kompaniet 1731 kom en ny sorts 
kärl i stora mängder till Skandinavien. Det kinesiska porslinet börjar användas i de 
borgerliga hemmen. Sådant hade använts i mindre mängder i högreståndshem re
dan under 1600-talet, i huvudsak hitfört via det holländska ostindiska kompaniet. 
Men nu ökar mängden kinesisk importvara påtagligt. Till en stor del var det samma 
sorts kärl som man tidigare haft i fajans - tallrikar, fat, skålar och dekorativa pjäser 
avsedda att användas i inredningen.
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Figur 106. Skärva från en punschbål, en stor skål att servera punsch ur. Kinesiskt porslin, 1700- 
tal. Funnen vid Kanaltorget, Lilla Bommen. Foto: Anders Andersson.

Med den kinesiska importen kommer också nya vanor. På segelfärderna till och 
från Kanton provianterade fartygen i Batavia på Java där man producerade arrak. 
Denna blandades med te, vatten, socker och citron och resultatet blev punsch, en 
dryck som alltså är ett tydligt exempel på den tilltagande globaliseringen med te 
och arrak från Asien, socker från Västindien och citroner från Medelhavsområdet. 
Särskilda punschbålar användes för att servera den nya drycken och dessa tillverka
des ofta i kinesiskt porslinet. Bland fynden från Götatunneln finns några exempel 
på sådana. En skärva som kommer från mynningen till en punschbål med dekor i 
blåvitt hittades vid Lilla Bommen.

Än mer synligt i det arkeologiska materialet är tedrickandet. På europeisk botten 
utvecklades i och med de ökande kontakterna med Kina en sorts ”teceremoni”, en 
ny umgängesform där kärl i kinesiskt porslin spelade en väsentlig roll. Till tedrick
andet hörde en rad specialkärl — koppar, tekannor, teburkar och spilkumar för att 
slå ut den sista slatten av te och teblad ur koppen. Till och med särskilda tebord 
användes, små bord med en löstagbar skiva i fajans eller metall, som tålde både de 
varma tekärlen och eventuellt spillande.

Materialet från Götatunneln innehåller flera exempel på kärl som hör till te
drickandet. Framför allt rör det sig om koppar i kinesiskt porslin. Dessa diskuteras 
närmare av Göte Nilsson Schönborg i avsnittet ovan.
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Nattpottor

I den allmänna samhällsförändring under den tidigmoderna tiden som diskuterades 
ovan ingick också att man i större utsträckning började se toalettbesöken som något 
privat. Att uträtta sitt toalettbesök i avskildhet är något självklart för oss idag, men 
så har det inte alltid varit. I allmogemiljöer uträttade man sina behov lite varstans 
utomhus, men också i städerna kunde man relativt ogenerat kunna sätta sig i ränn
stenen eller t.ex. i en mindre gränd. I vissa högreståndsmiljöer hade man särskilda 
toaletter - privet - som mynnat i ett vattendrag eller liknande. I andra samman
hang hade man så kallade nattstolar, påkostade toalettstolar som kunna placeras i 
sängkammare, förmak eller liknande. Men för den största delen av befolkningen 
var toalettbesöket något som man gjorde utan att bekymra sig nämnvärt om andra 
människor iakttog en eller ej.

Långsamt börjar dock tanken på toalettbesöket som en privatsak tränga igenom. 
Ett uttryck för detta är de nattpottor som i stigande grad är en del av de arkeologiska 
fynden från denna tidsperiod. Men det verkar vara först från 1700-talet som de bör
jar förekomma i någon nämnvärd utsträckning. En genomgång av bouppteckningar 
från halländska städer visar att nattpottor börjar synas i bouppteckningar omkring 
år 1700, och då hos det högre borgerskapet, rådmän och handelsmän. Nattpottor 
är för övrigt ovanliga genom hela 1700-talet. Det som tas upp i bouppteckningarna 
är nattpottor i metall, mässing och tenn. Liksom övriga keramikkärl är nattpottor i

Figur 107. Nattpotta i stengods, tillverkad i Wes
terwald omkring 1675. I medaljongen på buken 
finns bokstäverna I M, vilket kan vara keramikerns 
initialer. Kärl märkta med samma bokstäver är 
kända från 1600-talets första år (Gaimster 1997, 
s 260), denna datering stämmer dock dåligt över
ens med kärlets utseende. Vem krukmakaren är 
förblir oklart. Foto: Anders Andersson.
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Figur 108. Nattpotta 
i rödgods, datering 
oklar. Funnen vid för
undersökningen vid 
Järntorget. Foto: 
Anders Andersson.

keramik ovanliga i bouppteckningssammanhang. Men det verkar troligt att sådana 
började användas ungefär samtidigt med metallpottorna.

Förhållandena i Göteborg är inte undersökta i detalj. Det är möjligt att de avfalls- 
bingar som fanns på bakgården till de flesta hus har fungerat som toaletter. Huruvida 
de hade någon form av överbyggnad eller om de bara fungerade som uppsamlings
plats för latrin är oklart. Avfallsbingarna började dock inte användas förrän mot slu
tet av 1600-talet. Kanske sammanfaller anläggandet av avfallsbingar med att man i 
stigande grad börjar använda pottor, som efter användandet tömdes i bingen. Innan 
dess hade man troligen bara hukat sig på någon lämplig plats på bakgården.

Bland fynden från Götatunneln finns två exempel på nattpottor. Den ena är i 
stengods, tillverkad i Westerwald troligen omkring 1675 (jfr Gaimster 1997, s. 125, 
fig. 4.20). Den andra är gjord i rödgods, med en klar glasyr invändigt och gröngla- 
serad på utsidan. Den går inte att datera med någon större säkerhet.

Tallrikar på var mans bord — 
flintgodsets genombrott

Tallriken, idag ett självklart inslag på det dukade bordet, är i hög grad en symbol för 
de ideologiska och mentalitetsmässiga förändringar som sker under den tidigmo
derna tiden. På ett plan står tallriken för en ökande fysisk åtskillnad mellan män
niskor. Genom att man lägger upp mat på en egen tallrik i stället för att äta den ur 
att gemensamt fat undviker man både att beröra sina bordsgrannar och att beröra 
sådan mat som andra tagit i. Spridningen av gafflar under det slutande 1700-talet
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pekar i samma riktning — man undviker till och med att beröra sin egen mat (Rosén 
2004, s. 50 f).

På ett annat plan kan man se tallriken som en symbol för individens tilltagande
betydelse, hur betoningen på individen snarare än kollektivet ökar under samma 
tid. Individen blev synlig i och med att varje deltagare i måltiden får en egen tallrik, 
kniv och gaffel. Men samtidigt blev serviserna alltmer enhetliga. Medan man under 
1600-talet använde relativt få kärl vid bordet och gärna sådana i flera olika mate
rial och med olika dekorer — tennfat, fajanstallrikar, stengodskrus osv. — tillverkade 
man under 1800-talet stora serviser med mängder av olika sorters kärl, allt i samma 
dekor. Man kan se detta också som ett förnekande av individualiteten, eller kanske 
snarare en betoning på allas likhet och lika värde (eller utbytbarhet), i och med att
alla får identiskt lika tallrikar. Matchande serviser kan alltså bland annat ses som ett
uttryck för ett anammande av kapitalismen som ideologi och världsbild — eller som 
ett utslag av det sena 1700-talets revolutionära rörelser med deras betoning på allas 
jämlikhet. I vilket fall som helst så är det tydligt att samhällsförändringar speglas
vid matbordet

Till Göteborg kom tallrikar i holländska fajans
och porslin, vilket syns i en bouppteckning
för Johan Adelcrantz från 1692. Med ett 
innehav av 21 holländska lerfat med bu
lor och 22 holländska tallrikar kunde 
han låta duka med individuella tallri
kar också till ett större sällskap (Berg
1989).

Av allt att döma är det dock först i och 
med flintgodsets genombrott som tallriken 
blev vanlig i de allra flesta samhällsski"
Flintgodset utvecklades i England un
der senare delen av 1700-talet. Det 
var billigare än porslin och mera 
hållbart än fajans, massproducera
des industriellt och spreds snabbt 
under loppet av det slutande 1700- 
talet och 1800-talet. Nya rationella
dekortekniker utvecklades också Figur 109. Två tallrikar i kinesiskt porslin. 1700-tal. 

och rikt dekorerade fat, koppar Foto: Anders Andersson.
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och tallrikar i denna och andra industriella godstyper nådde under 1800-talet i stort 
sett alla befolkningsgrupper. I bouppteckningar kan vi se att flintgodstallrikar vid 
1800-talets början användes till och med i backstugor på den halländska landsbyg
den (Dahlbäck Lutteman 1980, s. 109 f; Rosén 2001).

Slutord

I den här exposén över keramikfynden från Götatunnelgrävningarna har vi sett en 
provkarta på en rad olika slags keramik. Kärl är något som använts i praktiskt taget 
alla hushåll under historisk tid. De har varit praktiska ting att ha i kök och skafferi, 
men också statusföremål att sätta på det dukade bordet. I mångt och mycket liknar 
keramiken från Göteborg den som hittats i en rad andra västsvenska städer. Men det

Figur 110. Vita, odekorerade flintgodstallrikar är ett vanligt fynd från sent 1700- och 1800-tal. 
Foto: A. Andersson.
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Figur 111. Det deko
rerade flintgodset blir 
vanligt ett stycke in på 
1800-talet. Tallrik från 
Gustavsberg "Carrara", 
1839-1860. Foto:
A. Andersson.

Figur 112. Tallrik i Flytande blått, en dekor som användes av flera fabriker, bl.a. Gustavsberg 
från 1852. Foto: A. Andersson.
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finns också drag som verkar vara karaktäristiska för Göteborg, främst beträffande 
holländska inflytandet. Det finns inslag av rödgods som av allt att döma är tillver
kat på nederländskt område. De två spelbrickorna i rödgods har mig veterligt inte 
några paralleller i andra västsvenska fyndmaterial och kan möjligen även de vara ett 
holländskt inslag. Likaså är de holländska och tyska fajanserna karaktäristiska för 
Göteborg, där de tycks förekomma både tidigare och i betydligt större utsträckning 
än i kringliggande städer. Men det kanske mest typiskt ”göteborgska” i fynden är 
alla skärvor i kinesiskt porslin, som på ett sådant påtagligt sätt vittnar om Ostindiska 
kompaniets betydelse för staden under 1700-talet.
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/samband med demonteringen av den så kallade Sjöfronten, det vill säga, kur- 
tinmuren mellan bastionerna, Gustavus Primus och Sankt Erik fanns möjlig

het att närmare dokumentera befästningsmurarnas uppbyggnadsteknik.
Murverket var som brukligt uppmurat av större stenblock med mindre sten inki

lat som förstärkning. Murens kärna utgjordes av skrotsten och skadat tegel liggande 
i kalkbruk. Tidigare grävningar i den äldre stadskärnan har ofta avslöjat murtegel 
av olika format och ålder. Bostadshus, magasin och de så kallade kasemattrummen 
(bombsäkra krutförråd) var ibland uppbyggda av, eller interiört inredda med tegelvalv 
och andra detaljer i såväl rött som gult tegel. Förekomsten av tegel som fyllnadsma
terial i murverken är däremot ovanligt, för att inte säga unikt, och har inte påträffats 
vid tidigare undersökningar av befästningsmurarna i Göteborg.

Fyndet av skrottegel aktualiserade frågan om murteglets användning och utbred
ning i såväl sakrala som profana byggnadsverk under 1600- och 1700-talet i Göteborg. 
Ett försök till typologi har aldrig tidigare gjorts angående detta material och det är 
ej författarens mening att denna gång presentera någon fullständig typologisk be
arbetning av teglet. I detta sammanhang har meningen varit att ge en översikt över 
de typer som oftast förekommer i arkeologiska sammanhang i staden. Studien kan 
vara till gagn för fortsatt bearbetning av Göteborgsmaterialet och kanske även för 
jämförande studier med andra platser i riket där 1600- och 1700-talets tegelrester 
påträffas, både ovan och under jord.

Med undantag av vad som angivits i arkeologiska undersökningsrapporter och 
den mycket förtjänstfulla artikeln av Arvid Baeckström i tidskriften Tegel (Baeckstöm 
1919—1920), har ingen sammanhängande beskrivning givits av detta material tidigare
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för Göteborgs vidkommande. Arvid Baeckström återger i sin artikel en reseberättelse 
och om ”klinkert-beredning i Holland”, författad av Benet Qwist Anderson och 
utgiven i Patriotiska sällskapets ”Hushållnings-Journal” 1784 (Baeckström: op.cit.). 
Reseberättelsen är en beskrivning av tegelugnar i Holland och en uppräkning av 
olika tegelformat som tillverkas där under 1700-talet. Häri återfinns således en del 
av de tegeltyper som så småningom anlände till Göteborg. Benet Qwist Anderson 
var bergmästare och assessor i Bergskollegium (förf. anm.).

För att ett ögonblick dröja vid de ovan nämnda fynden vid kurtinmuren så ob
serverades där ett inslag av tegel av ovanligt stort format. Tyvärr rörde det sig enbart 
om trasigt tegel där endast två sidor var mätbara. Teglet var 13 cm brett och 9 cm 
tjockt. Längden har förmodligen varit 24 cm. Det är närmast jämförbart med de 
tegelblock som brukar påträffas i medeltida sammanhang. Denna storlek har även 
påträffats i de äldsta lagren, det vill säga i 1600-talets Göteborg. En intressant detalj 
är att murverket i gamla Älvsborgs fästning uppvisar överensstämmande tegelmått
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Figur 113. Tegelsten 
från fyllningen i murver
ket till bastion Gustavus 
Primus östra flank (fnr 210). 
Foto: Anders Andersson.
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när det gäller de kvarstående murverken vid Klippan. Det är alltså möjligt att tegel 
från fästningen Gamla Älvsborg har återanvänts i denna del av befästningarna och 
stadsmuren kring Göteborg.

Gamla Älvsborgs fästning, som uppfördes under 1300-talet och utbyggdes un
der senare århundraden, raserades året 1661 (Nilsson Schönborg 1989). De dendro- 
kronologiska prov som tagits på platsen till rustbäddarna av Sankt Eriksbastionens 
kurtinmur visar på en överensstämmelse i byggtid. Dendroprover tagna från rustbäd
darna under murarna visar på en datering mellan 1648-1652 som timrets fällningsår 
(Bramstång & Nilsson Schönborg 2005). I samband med nedläggningen av nya 
Lödöse vid Gamlestaden flyttades en del byggnader till det nya Göteborg och även 
vid detta tillfälle torde murtegel av medeltids-/ renässanstyp frigjorts och kunnat 
återanvändas vid planeringen av den nya staden. Det tegel som fanns vid den äldre 
stadsbildningen Färjenäs återanvändes emellertid vid byggandet av Nya Älvsborg 
(Ljungberg 1924, s. 30).

Det kan vara av intresse att ge en liten inblick i förekomsten av äldre byggnads
regel som framkommit vid schaktningar och arkeologiska undersökningar i staden. 
Här nedan ges exempel på de vanligaste äldre tegeltyperna som brukar återfinnas 
i kulturlager i Göteborgs innerstad. 1800-talets maskinslagna tegel är ej medtaget. 
Uppgifterna bygger dels på de observationer och den dokumentation som förfat
taren gjort under flertalet arkeologiska undersökningar i Göteborgs innerstad och 
dels på tegelstudier i Göteborgs Stadsmuseums stadsarkeologiska samlingar. Alla 
mått är angivna i centimeter.

I detta arbete kommer ej att redogöras för taktegel eller golvplattor, vilket material 
också framkommer i 16- och 1700-talets avfallslager i Göteborg. Takteglet förekom
mer både glaserat och oglaserat. Golvplattorna är mestadels kvadratiska, glaserande 
och av mindre storlekar. Dessa har förmodligen varit brukade vid eldstäder och i 
köksregioner. En mera sällsynt variant av tegel med reliefmönster och årtalet 1609 
påträffas även i Göteborg. Teglet har förmodligen använts som dekoration i öppna 
spisar (en rekonstruktion av detta finns i Rijksmuseum i Amsterdam). Angående 
detta tegel hänvisas till artikeln Lejonet på Tunet av Mona Lorentzson 1989.

1) Rött Hortegel 13*9*24 cm - 1600-tal. Stortegel förekommer mestadels i de äldsta 
stadslagren. Oftast är det spritt på utgrävningsområdet, men det förekommer även 
i samband med huskonstruktioner, exempelvis i rester av murstockar eller spisrösen. 
Teglet bär oftast spår av kalkbruk. Huruvida detta tegel är av inhemsk tillverkning
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eller import har ej kunnat fastställas. Exempel på grävningar där detta tegel har på
träffats är Kv. Kronobageriet, Kv. Borgaren och Kv. Sidenvävaren.

2) Gult stor tegel /jx^xi cm — 1600-tal. Ett fragment av denna tegeltyp återfanns i ett 
1600-talslager i kvarteret Borgaren under arkeologiska undersökningar. Typen har för
modligen paralleller i Nya Lödöse och kan då vara 1500-talstegel. Stenen var hårdbränd 
och troligen importvara, möjligen från Elolland. (Lorentzson & Nilsson Schönborg: 
Rapport; Kvarteret Borgaren Göteborgs Stadsmuseum, manus under arbete).

3) Gult tegel 8x18x3,3 cm — 1600-tal. Hårdbränt, så kallad klinker. Denna typ är en hol
ländsk importvara. Det är en vattenavstötande tegeltyp och har påträffats i samband 
med husgrunder, huslämningar men även som lösfynd på markytan eller i avfallsla- 
triner. Typen uppträder enbart i de äldsta stadslagren. Tegeltypen är inte helt ovan
lig i Göteborgssammanhang. Den har bland annat påträffats i Kv. Kronobageriet, 
Kv. Borgaren och på Ostindiska husets gård. I detta fall påträffades en större mängd

Figur 114. Gult, hårdbränt 
tegel, så kallad klinker. 
Holländsk importvara, 
1600-tal (fnr 154).
Foto: Anders Andersson.
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tegel stående på högkant, som utgjorde en del av en golvkonstruktion, som i dag 
finns rekonstruerad på fyndplatsen. (Nilsson Schönborg 1993).

Detta tegel har i enstaka fall observerats på andra ställen i landet i arkeologiska 
kontexter, bland annat i Stockholm och Halmstad. I dag kan även tegel av detta 
format beskådas bland annat i Amsterdam där det stående på högkant utgör delar 
av gatubeläggning i den äldre stadskärnan. Huruvida teglet har använts för detta 
ändamål i Göteborg har hittills inte kunnat påvisas eftersom typen i samtliga fall 
utom i fallet Ostindiska husets gård har uppträtt som lösfynd och ej i något sam
manhang med byggnader eller dylikt.

4) Rött tegel, 8x18x3,5 cm — 1600-tal. Denna tegeltyp är tillverkad av poröst tegel. 
Detta indikerat att typen troligen är tillverkad vid Göteborgs tegelbruk, som an- 
lades under 1600-tal och som var belägen vid de så kallade tegelbruksängarna vid 
platsen för gamla Ullevi. Stadens tegelbruk anlades av den inflyttade holländaren 
doktor Pieter Naaldwijck som erhöll privilegium av konung Gustav II Adolf. Detta 
tegel är genomgående av sämre kvalitet än det gula och har förmodligen ej varit sär
skilt användbart som fasadtegel men kan ha tjänstgjort i konstruktioner inomhus. 
Teglet har påträffats i kulturlager och avfallsbingar och har även framkommit i ut- 
fyllnadsmassor i hamnområdet och framkommit i samband med schaktningar för 
Götatunneln och i vallgravsfyllningen vid området väster om bastion Carolus Dux 
i samband med grävningarna vid Sociala huset.

5) Gult tegel20,5x10x3,5 cm — 1700-tal. Gult tegel av både hårdbränt slag och en nå
got porösare variant med inslag av rödfläckig lera påträffas vanligen i 1700-tals lag
ren. Denna typ går under benämningen Flensburgstegel och har importerats från 
Flensburgsområdet och Flandern. Storleken är ca 20,5x10x3,5 cm och mindre av
vikelser finns från dessa mått. Teglet är hårdbränt och vattenavstötande. Tegeltypen 
finns fortfarande i byggnader i staden som fasadtegel. En variant på typen, med 
samma mått men i ett något porösare material, finns också, förmodligen tillverkat 
vid stadens tegelbruk.

6) Rött tegel20,5x10x3,5 cm-1600/1700-tal. Ett hårdbränt tegel som troligen är importe
rat. En liknande storlek men med porösare material synes ha tillverkats även lokalt.

Samtliga ovan nämnda tegeltyper är att betrakta som fasadtegel eller har ingått i an
dra byggnadstekniska konstruktioner såsom murstockar tegelvalv eller dylikt. Den
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gula, mindre tegel typen har även använts till rännor eller möjligen till gårds- eller 
gatubeläggning. Ett faktum är att tegeltyperna 3 och 4 är av en numera ej använd 
typ och finns ej synlig i kvarstående murverk i staden utan kan endast spåras i arke- 
logiska sammanhang. Tegel från 1800-talets förra hälft ansluter till 1700-talets stor
lekar. Efterhand ersätts dessa tegeltyper med maskinslaget tegel.

När det gäller kvarstående byggnadsverk i Göteborg med synligt tegel från 1600- 
och 1700-talet hänvisas i första hand till byggnaderna: Kronhuset (garnisonens tyg
hus) med både importerat och lokalt tillverkat tegel, Ostindiska kompaniets byggnad, 
Kristine kyrka och Gustavi domkyrka. Samtliga dessa byggnader är dock renoverade 
och tillbyggda och ett studium av teglet ger i dessa fall möjlighet till jämförelser av 
tegel från olika tidsperioder.

Vid uppförandet av byggnader som tillhörde stadens befästningar användes både 
lokalt tillverkat och importerat tegel. Det inhemska hade tillverkats vid stadens te
gelbruk och det importerade benämndes i äldre räkenskaper ”Fyansk” eller ”Fyanisk 
mopper”(Ejungberg 1924, s. 30). Baeckström nämner även beteckningen ”Vattu- 
klinkert” (Baeckström 119, s. 85).

I samband med de stora stadsbränder som drabbade staden under äldre tid togs 
flera beslut om att trähusen skulle ersättas med stenhus. Dessa beslut efterlevdes inte 
utan de partier som blev uppförda av tegel var murstockar och eventuellt en tegelfa
sad åt gatan. In mot kvarterens innergårdar byggdes fortfarande husen av trä.

Vid de nu aktuella undersökningarna har samtliga ovannämnda tegeltyper påträf
fats som lösfynd i fyllnadsmassorna med undantag av det röda stortegel som fanns i 
fyllningen till murverket vid Sankt Eriks bastionens flank. Enstaka typexempel har 
insamlats.

Ovanstående rader angående teglets historia i Göteborg får ses som en liten in
troduktion i ämnet. Möjligheter till fortsatta studier kring fyndmaterialet finns na
turligtvis då man kan fördjupa studier om exempelvis lerornas kvalitet, produktions
former, transporter av byggnadsmaterialet där det importerade teglet är en viktig 
del. Materialet ger dels en inblick i handelsekonomiska perspektiv, internationella 
kontakter och hur stadens byggnader växer fram. En konsekvent genomgång av 
tulljournaler och importhandlingar från den aktuella tiden kunde också sprida yt
terligare ljus kring tegelfrekvensen i staden i äldre tid.

Med dessa rader vill författaren peka på en fyndgrupp i det stadsarkeologiska 
materialet, där de enskilda lösfynden mera sällan diskuteras. Däremot förekommer 
teglet oftare i diskussioner angående arkitektur, förbandsteknik och då övervägande 
för det medeltida teglets spridning och användningsområde.

FÄSTNINGEN GÖTEBORG
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STAFFAN VON ARBIN & ANDREAS OLSSON

/'“7\ T är grävmaskinen i juli 2001 blottläde en del av en fartygssida vid schaktningar 
i S:t Eriksgatan vid Lilla Bommen i Göteborg var det ingen av de ansvariga 

arkeologerna som blev särskilt förvånad. Redan under det arkeologiska förstudiear
betet inför byggandet av Götatunneln hade det stått klart att tunnelbyggnationen 
skulle kunna komma att beröra fartygslämningar av skilda slag och från olika perio
der av stadens historia (Lindström 2000; se även Svedberg m.fl. 2002).

Det skulle visa sig att fartygslämningen var en omkring elva meter lång båt från 
1600-talets mitt, och det var ett fynd som från Göteborgs horisont helt saknade 
motsvarighet. Löreliggande artikel utgör i huvudsak en rapportering av båtfyndet 
vid Lilla Bommen, eller Götabåten som den kom att kallas efter fyndplatsen vid ett 
av Götatunnelns planerade tillopp.

Avsikten är i första hand att förmedla tolkningen av fartygets konstruktion, ålder 
och användning, men också att försöka ge ett svar på frågan om varför båten blev 
vrak. Lörhoppningen är vidare att läsaren skall få en bild av hur sjöfarten till och 
från Göteborg kan ha tett sig under 1600-talet.

Något om slopade fartyg i Göteborg

Även om några motsvarande fynd inte tidigare har gjorts i centrala Göteborg har 
fynd av båtar och skepp på andra håll visat sig vara mera regel än undantag vid un
dersökningar i maritimt präglade stadsmiljöer.’ Som exempel kan nämnas att det 
bara i centrala Stockholm har påträffats fler än 100 fartygslämningar.2 Merparten av 
dessa fynd har framkommit i samband med schaktningar och olika typer av anlägg
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ningsarbeten. I de flesta fall kan man förmoda att det rör sig om uttjänta eller på 
annat sätt obrukbara fartyg som avsiktligt slopats (se bl.a. Cederlund & Söderberg 
1980; Hansson i960; Lindström Hjulhammar 2002; Varenius 1982,1989).

Slopningen innebar som regel att de delar som kunde återanvändas, alternativt 
nyttjas som bränsle, tillvaratogs innan man lät fartyget slutligen tilläts sjunka på en 
plats där det inte var till men för sjöfarten. Ett vanligt sätt att göra sig av med ut
tjänta båtar och skepp i städerna tycks ha varit att bruka dem i utfyllnader eller som 
underlag för kajer, broar och liknande. Många av de fartyg som påträffats i Stockholm 
genom åren verkar ha fått en sådan sekundär funktion efter att de tagits ur bruk.3

För Göteborgs del vet vi genom skriftliga källor att flottan under perioden 1700— 
1875 lät slopa inte mindre än 36 fartyg i Göteborg med omnejd (Lindström 2000, 
s. 4). I denna siffra är då inte inräknat roddbåtar, jullar och andra mindre båtar, ef
tersom dessa på grund av sitt jämförelsevis begränsade ekonomiska värde inte finns 
upptagna i listorna för den aktuella perioden. Till detta skall givetvis också läggas 
ett okänt antal civila farkoster som också rönte samma öde.

Flest fartyg slopades enligt flottans egna noteringar mellan åren 1801 och 1825 
(Lindström 2000, s. 4). Det är intressant att notera att denna iver att göra sig av med 
äldre fartygstonnage i tid sammanfaller med raseringen av Göteborgs befästningar 
och den expansion av staden och dess hamnar som därigenom möjliggjordes mot 
älvsidan. Det är mot denna bakgrund inte särskilt djärvt att våga anta att i alla fall 
några av flottans fartyg slutade sina dagar bland utfyllnader eller som underlag för 
bryggor och kajer.

Vad berättar båtar?

För en arkeolog är lämningar efter fartyg svårhanterliga. Kunskap om hur olika 
fartyg under olika tider har byggts och använts en förutsättning för tolkningen. 
Bottenstock, kölsvin, dymling och ytterligare något hundratal liknande begrepp 
måste vara välbekanta. Förvisso kräver all arkeologi olika mått av specialisering, men 
fartygslämningar ställer kanske särskilt höga krav.

Vilken historia berättar då en fartygslämning? Allmänt sett kan fartyg sägas ut
göra en förutsättning för samhällsutveckling sedan lång tid tillbaka. Utan fartyg 
hade världsdelar inte kunnat upptäckas och handel inte kunnat ske. Men fartyg är 
med detta också en framträdande exponent för människans drömmar och fantasi. 
Fartyg är ting som har potential att utgöra en nyckel i analysen av både dagens och 
gårdagens samhällsutveckling. Filosofen Michel Foucault har beskrivit detta förhål
lande på ett intressant sätt:
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”The boat is a floating piece of space, a place without a place, that exists by itself, 
that is closed in on itselfand the same time is given over to the infinity of the sea 
and that, from port to port, from tack to tack, from brothel to brothel, it goes asfar 
as the colonies in search of the most precious treasures they conceal in their gardens, 
you will understand why the boat has not only been for our civilization, from the 
sixteenth century until the present, the great economic development, but has been 
simultaneously the greatest reserve of the imagination. The ship is the heterotopia 
par exellence. In civilizations without boats, dreams dry up, espionage takes the 
place of adventure, and the police take the place of pirates” (Foucault 1986, s. 27).

För en arkeolog som står inför uppgiften att undersöka och tolka en fartygslämning 
värderas förmodligen Foucaults idéer inte särskilt högt. Anledningarna är flera. 
Analysen av byggnationen är som nämnt ofta omfattande. De arkeologer som arbe
tar med fartyg väljer inte sällan ett tekniskt-funktionellt synsätt på samhället, vilket 
också uppmärksammats och kriterats på flera håll (jfr Adams 2001). På så sätt kan 
tolkning utebli till förmån för rekonstruktion. Fartygets konstruktion och prestanda 
riskerar att bli ledord.

Att forskningen inte tas längre än så, beror emellertid inte bara på arkeologens 
ointresse och den krävande byggnadsarkeologiska analysen. Det kan helt enkelt vara 
svårt att finna ingångar till en mer genomgripande analys av fartyget som samhälle
lig nyckelsymbol, inte minst för att flertalet fynd av fartyg påträffas utan spår av last 
och utrustning. Det som finns kvar är oftast bara en träkonstruktion.

Skall en sådan forskning kunna bidra till tolkning av samhällsutveckling eller sociala 
processer, måste analysen omfatta flera jämförbara lämningar. Det låter sig emellertid 
göras. Exempel är Jan Bills och Björn Varenius studier av vikingatida och medeltida 
skandinaviska båtar och skepp, och Jonathan Adams studier av tidigmoderna kravell- 
byggda fartygslämningar (Adams 2003; Bill 1997; Varenius 1992,1995).

Denna artikel undkommer inte heller problemet. Det finns ingen ansats att göra 
mer genomgripande jämförelser med andra fynd. Anledningen är inte bara tidsbrist, 
en sådan ansats är idag inte heller möjlig. Antalet dokumenterade fynd av jämförbara 
båtar från 1600-talet är helt enkelt för få. Som ett ord på vägen ger oss Foucaults ord 
en annan ingång. Vasamuseet i Stockholm är Skandinaviens mest besökta museum. 
Titanics förlisning är ett av vår tids mest mytomspunna händelser. Människor idag 
”navigerar” på Internet och fartyg, bland annat i form av rymdskepp, fortsätter att 
utforska världen. Fartyg är nyckelsymboler till förståelsen även av vår tids samhälle 
— så även Götabåten.
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Götabåten träder fram

Götabåten låg begravd under mer än tre meter tjocka fyllnadsmassor och på ett djup 
av ca 60 cm under dagens älvnivå. Fyndplatsen var belägen strax väster om Lilla 
Hamnkanalens4 tidigare utlopp i Göta älv, mellan kurtinmuren — den mur som på 
1600-talet sammanband de båda bastionerna S:t Erik och Gustavus Primus — och 
den palissad av kraftiga pålar som påträffades vid de förberedande undersökning
arna år 2001.

Fartygslämningen låg orienterad tvärs emot 1600-talets strandlinje, med fören i 
riktning mot land. Vad som återstod av båten var ett ca 10x3 meter stort samman
hängande skrovparti, bestående av köl, akterstäv samt delar av skrovsidorna. Båten 
låg kölrätt men eftersom babordssidan var utfallen var denna betydligt bättre bevarad 
än styrbordssidan. Förpartiet var kraftigt förstört och förstäven saknades helt.

Undersökningen av Götabåten pågick i sammanlagt fem veckor under perioden 
oktober—november 2001.1 arbetet medverkade även arkeologisk personal från Riks
antikvarieämbetet och Bohusläns museum. Före undersökningen späntades hela

Figur 115. Karta över Göteborg, daterad 1684, med fyndplatsen för Götabåten markerad. 
Göteborgs stadsmuseum.
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Figur 116. Arbetsbild från undersökningen av Götabåten hösten 2001. Foto: Andreas Olsson.

undersökningsytan in, varefter påförda massor avlägsnades med grävmaskin. Efter 
ytterligare friläggning för hand samt inmätning och dokumentation av fartygsläm- 
ningen fördes båten i delar till en för ändamålet inhyrd lokal i Angered. Där lades 
båtdelarna i vattenfyllda bassänger för att inte torka och spricka.

Under januari och februari 2002 vidtog det mödosamma arbetet med att mäta, 
beskriva och registrera varje enskild fartygsdel. Med början i oktober samma år ut
fördes också en digital fullskaledokumentation av samtliga fasta konstruktionsde
taljer från fartyget, sammanlagt ett drygt hundratal delar. Detta arbete avslutades i 
januari 2003. För digitaliseringen nyttjades en FARO-arm, en typ av avancerat pre- 
cisionsmätningsinstrument som bland annat används inom tillverkningsindustrin. 
I skrivande stund, januari 2006, pågår konserveringen av lämningen genom Studio 
Västsvensk Konservering (SVK) i Göteborg.
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OM GÖTABÅTENS KONSTRUKTION

Götabåten är byggd på klink, det vill säga med överlappande bord, på traditionellt 
nordiskt vis. När man bygger på klink börjar man med att sträcka kölen och resa 
stävarna. Därefter bordfylls båten. Slutligen placeras spant och övrigt intimmer in 
i skrovet. Med detta byggnadssätt blir bordläggningen bestämmande för fartygets 
form, inte spanten som vanligen är fallet vid kravellbyggnad.5 Som resultat får man 
ett skrov som är mer elastiskt och följsamt i sjön (jfr Hasslöf 1988, s. 23—28).

Götabåtens bord är framställda av ek och furu medan akterstäv, köl, spant och 
vägare är av ek och kölsvin och garnering av furu. Sågspår på bord, spant, köl, gar
nering och kölsvin visar att man huvudsakligen använt sig av sågat virke. Eftersom 
spåren i de flesta fall är helt parallella kan man förmoda att merparten av virket är 
sågat med någon typ av mekanisk såg och inte med handkraft (jfr Hasslöf 1937, s. 
60). Båtskrovet är både in- och utvändigt behandlat med tjära.

Kölen består av tre delar som förbundits med tränaglar och spikar genom hori
sontella snedlaskar. Den sammanlagda längden på kölen är drygt 8,5 meter. Längs 
kölens båda sidor löper en utskuren ränna, en spunning, i vilken samborden (de 
mot kölen närmaste borden) varit inpassade. Sammanfogningen av sambord och 
köl är gjord med spikar.

Akterstäven är rak och utfallande och har en höjd av omkring två meter. Sam
manfogningen med kölen är gjord med spikar och en grov trädymling, stäven är 
alltså inte tappad ned i kölen. Bordhalsarna är inpassade i särskilt uthuggna spun- 
ningshak och spikade till stäven. Tätningen mellan bord och stäv synes vara gjord 
med mossa.

En intressant detalj är att akterstäven saknar spunningshak för samborden. I stäl
let fortsätter samborden förbi akterstäven och omsluter på så sätt denna. Detta är 
en konstruktionslösning som under 1600-talet är vanlig i större kravellfartyg men 
som även förekommer i en del samtida klinkbyggda båtar.6 Båten har varit försedd 
med akterstävsroder och rorkult. I stävens akterkant finns avtryck efter två rormal- 
jor, vilka av kvarsittande korrosion att döma varit av järn.

Förstäven är som nämnts inte bevarad, men troligen har den varit svängd. Den 
har varit laskad till kölen genom en horisontell snedlask och fixerad med spik och 
en trädymling. Avtryck på kölens undersida antyder att laskforbandet utvändigt kan 
ha varit förstärkt med ett påspikat järnband.

Båten har ursprungligen haft elva bordgångar. Den översta bordgången på ba
bordssidan skiljer sig från de övriga genom att midskeppsbordet är klinkat på insidan 
av underliggande bord, det vill säga i omvänd klink. Det är troligt att man genom
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nämnda konstruktion velat förhindra att det översta bordet hakade i och skadades 
vid närkontakt med andra fartyg eller vid förtöjning.

De bord som är intakta förekommer i längder från strax under en meter och upp 
till drygt 3,5 meter. Bordbredden varierar mellan 21 och 27 cm och tjockleken mellan 
1,8 och 3,5 cm. Skarvarna mellan borden - laskarna - förekommer i flera utföranden. 
Vanligast är vertikala, ej fasade laskar, men helt uttunnade laskar (bladlaskar) före
kommer också. Det finns även flera exempel på stumt laskade bord. Stumlaskarna 
är företrädesvis lokaliserade till samborden. I stället för att använda sig av påspikade 
laskbrickor, såsom varit brukligt i en del allmogebåtar, har man valt att förlägga 
stumlaskarna under bottenstockarna.

Borden är sinsemellan huvudsakligen sammanfogade med omböjda järnnaglar, 
det vill säga spikar som drivits genom bordläggningen från utsidan, varefter ändarna 
böjts och slagits tillbaka in i borden. På några ställen i skrovet förekommer också 
järnnaglar som klinkats till oregelbundet fyrkantiga brickor. Avståndet mellan nag
larna varierar men ligger vanligtvis på mellan 20 och 30 cm. Bordens överlapp, län
net, varierar mellan 3 och 9,5 cm. Endast i undantagsfall har borden försetts med 
rännor för drevet. En preliminär bestämning av ett prov på drevmaterialet visar att 
detta sannolikt har bestått av tjärindränkt djurhår. I andra bordgången på babords 
sida påträffades en dyvika - en bottenplugg - i sitt länshål. Länshålet är som sig bör 
placerat i akterskarpen, det vill säga i fartygets djupaste del.

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

Figur 118. Den aktersta 
upplängan på babords
sidan var utformad som 
en förtöjningspållare. 
Foto: Staffan von Arbin.
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Rester av nio spantringar fanns bevarade i originalläge, men det ursprungliga antalet 
bör ha varit tio. Avståndet mellan spanten varierar mellan ca 65 och 95 cm. Spanten 
består av nerifrån räknat av bottenstock, upplängor och i vissa fall också topptim
mer. I ett av spanten, spant 3 från aktern räknat, är upplängan på babordssidan 
dessutom uppdelad i en ”första” och en ”andra” upplänga. Den aktersta upplängan 
på babordssidan är utformad som en förtöjningspållare som skjuter upp ett stycke 
över relingen. Samtliga bottenstockar utom den aktersta är på undersidan försedda 
med trekantiga våghål för slagvattnet.

Bottenstock, upplängor och topptimmer är hopfogade med horisontella snedlaskar 
och fixerade till varandra med kilade tränaglar och enstaka spikar. Sammanfogningen 
av spant och bord är som regel gjord med en tränagel och en spik i varje klinkhak. 
Sambordsstråket saknar dock helt förbindning med bottenstockarna. Inte heller är 
bottenstockarna sammanfogade med kölen. En märklig detalj, som ännu inte har 
fått någon riktigt tillfredsställande förklaring, är de små rektangulära träklossar som 
på flera ställen suttit spikade till bottenstockarnas långsidor. Klossarna har som regel 
varit fastade med en centralt placerad spik och därför varit möjliga att justera i sidled. 
En teori är att de tjänat till att hålla någon specifik typ av last på plats under gång, 
exempelvis liggande tunnor som i annat fall lätt skulle kunna komma i rullning.

Båtens övriga bevarade intimmer utgörs av kölsvin, garnering och vägare. Några 
tvärbalkar finns inte bevarade. I en båt av Götabåtens storlek skulle man tycka att 
det åtminstone borde ha funnits en midskepps placerad tvärbalk, till stöd för mas
ten. Några säkra belägg för en sådan mastbalk eller mastbetta har emellertid inte 
påträffats. Likaså skulle man kunna tänka sig att båten varit försedd med ett mindre 
däck i fören och/eller aktern, men inte heller detta kan med säkerhet beläggas i det 
arkeologiska materialet.

Kölsvinet är tre meter långt och har närmast formen av en enkel planka vilken är 
förtjockad i anslutning till mastspåret. Timret saknar urtag för bottenstockarna på 
undersidan och är endast fixerat till dessa med några få spikar. Stödelement tycks inte 
ha funnits, varför konstruktionen måste betraktas som tämligen svag. På babords
sidan finns i anslutning till kölsvinet två delvis bevarade garneringsstråk, också de 
endast sporadiskt spikade till bottenstockarna.

Vägare förekommer i två parallella stråk i fartyget. De sitter båda i anslutning till 
de två översta bordgångarna, varför ”relingsföljare” möjligen är en mera rättvisande 
benämning. Den övre vägaren sträcker sig mellan spant 1 och 3 från aktern räknat, 
medan den undre börjar i nivå med spant 1 och tycks ha fortsatt hela vägen fram till 
fören. De är båda på några ställen försedda med genomgående, vertikala hål, vilket
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visar att de också tjänstgjort som nagelbänkar för beläggning av brassar, skot och 
annat löpande gods till riggen. Möjligen har den längre av de två även fungerat som 
vantfäste, d.v.s. fäste för stående rigg.

HAR GÖTABÅTEN VARIT BLÅMÅLAD?

När Götabåten först påträffades sommaren 2001 observerades vad som då tolkades 
som rester av blå färg, dels på några löst liggande järnnaglar, dels i sedimenten ome
delbart under bordläggningen på styrbords sida. En preliminär bestämning av ett 
prov på dessa ”färgrester” antydde att det kunde röra sig om pariser- eller berliner- 
blått, ett pigment som enligt uppgift inte var tillgängligt i handeln förrän omkring 
år 1730 (Gustafsson & Zedig 2001).

Vid den arkeologiska undersökning som utfördes av fartygslämningen på hösten 
samma år gjordes observationer av liknande ”färgspår” på flera ställen, både på delar 
av fartygskonstruktionen och i de omgivande sedimenten. En tillkallad kvartärgeolog 
kunde dock avfärda den färgliknande substansen som vivianit, en typ av mineralut- 
fällning som är relativt vanligt förekommande i medeltida och efterreformatoriska 
kulturlager, i synnerhet i stadsmiljö.

Vivianit är ett mineral bildat av järn och fosfat och har den kemiska beteckningen 
Fe 2,(PO ) 8H O. Vivianit bildas i reducerande (syrefri) och alkalisk (basisk) miljö. 
En förutsättning för bildningen är dock att det förekommer höga koncentrationer 
av järnjoner och fosfater samt låga koncentrationer av sulfider. Om sulfidhalten är 
hög bildas snarare järnsulfid än järnfosfat/vivianit. I kulturlager kan dessa förutsätt
ningar gälla om avlagringen är vattenmättad och rik på trä eller järn samt ben. Frä 
innehåller förhållandevis mycket järn och kan mycket väl utgöra en järnkälla vid 
bildning av vivianit. Sedimenten som omlagrar Götavraket har visat sig vara relativt 
basiska, vilket delvis förmodligen hänger samman med förekomsten av murbruk och 
annat material rikt på karbonater.7

NÄR, VAR OCH AV VEM BYGGDES BÅTEN?

För att ringa in tidpunkten för Götabåtens byggnation samt skeppsvirkets geografiska 
ursprung har ett förhållandevis stort antal träprover samlats in för dendrokronologisk 
analys. Sammanlagt har 16 prover kunnat dateras. Tre prover hade vankant, vilket 
innebär att de yttersta årsringarna i veden mot barken var bevarad. Dessa prover, 
samtliga av ek, har därför kunnat visa exakt fällningsår.

Det ena provet, som är sågat ur ett av borden, ger en datering till vinterhalvåret 
1654-1655, medan de två andra som härrör från spant båda kan dateras till vinterhal-
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våret 1657—1658. Ytterligare två timmer, också de av ek, kan ges en mera preciserad 
datering. Det gäller dels akterstäven, som kan dateras till mellan 1644 och 1654, dels 
ett bord vilket kan dateras till perioden 1640-1657. För övriga daterade prover har den 
dendrokronologiska analysen inte givit några säkra hållpunkter (Linderson 2003).

En sammanvägning av samtliga daterade prover tyder på att Götabåten kan ha 
byggts någon gång mellan 1658 och 1662. Denna slutsats motsägs inte av något hit
tills daterat prov och baserar sig på vetskapen om att sågat trävirke för båtbygge 
vanligen lagrades i minst två, men sällan mer än fem år innan användning. Denna 
lagring syftade till en stabilisering av virket med avseende på form och fuktinnehåll 
(Vadstrup 1994, s. 87).

Samtliga ekprover är daterade med lokala kronologier, vilket visar att virket 
vuxit i Göteborgsregionen (inbegripet södra Bohuslän, norra Halland och västra 
Västergötland). De furuprover som daterats avviker emellertid från denna bild. 
Kölsvinet och ett av borden kan nämligen påvisas härröra från träd som vuxit i 
nordöstra Svealand eller sydostligaste Norrland. De två andra furuvirkena, en gar
neringsplan ka och ett bord, har en mera osäker proveniens men skulle eventuellt 
också kunna härröra från nämnda område. Det står under alla omständigheter klart 
att de inte vuxit lokalt. Med tanke på att akterstäven, kölen och delar av bordlägg
ningen kommer från lokala trädbestånd måste slutsatsen likafullt bli att båten byggts 
i Göteborgsregionen.

Denna slutsats stärks också av att det finns en hög korrelation mellan de lokala 
virkena i Götabåten och andra årsringsdaterade virken från undersökningarna inför 
Götatunneln. Virkena kommer från samma bestånd, i princip samma skog. Indikerar 
detta att Götabåten byggts av virke från ett centralt upplag i Göteborg? I så fall är 
det rimligt att båten också byggts i staden eller i dess absoluta närhet.8

Vid dokumentationen av Götabåten noterades att furuborden överlag är betydligt 
bättre bevarade och inte lika hårt eroderade som de av ek. En möjlighet är därför att 
furubordläggningen tillkommit vid en senare förbyggnad av båten, en hypotes som i 
dagsläget varken kan bekräftas eller avfärdas utifrån tillgängliga dendrokronologiska 
dateringar. Att man valt att blanda ek- och furuvirke i Götabåtens bordläggning på 
det sätt man gjort kan givetvis också ha andra orsaker. Exempelvis skulle inslaget av 
inskeppat furuvirke helt enkelt kunna bero på att den som lät bygga båten var en 
person (kanske någon av Göteborgs köpmän) med tillgång till särskilda distribu
tionskanaler för sådant virke.

Samtidigt vet vi att uttaget av ekvirke tidigt var föremål för statliga regleringar. 
På 1500-talet förklarades eken som regale av Gustav Vasa, som med denna åtgärd
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bland annat ville säkerställa flottans behov av ekvirke för skeppsbyggeri. Statens rätt 
till ekar och andra bärande träd på allmänningar och krono- och skattehemman 
befästes under 1600-talet genom 1664 års skogsförordning. I denna förordning fö
reskrevs också återplanteringsskyldighet vid avverkning (Eliasson 2002; Thuresson 
1995). Förekomsten av furubordläggning i Götabåten skulle alltså indirekt kunna 
tala för att båten byggts av någon annan än just kronan.

MOTIV OCH TIDPUNKT FÖR DEPONERINGEN 

Redan vid den arkeologiska undersökningen hösten 2001 observerades ett flertal re
parationer i Götabåtens skrov. Exempelvis hade skadade bord i några fall reparerats 
med brädlappar som spikats fast ovanpå (och i något fall också utanpå) bordlägg
ningen. Det lappade och lagade intryck som båten gav förstärktes vid den efterföl
jande skeppstekniska dokumentationen, då ytterligare reparationer och tärningar 
kunde dokumenteras på flera platser i skrovet.

Den förhållandevis stora mängden lagningar visar att Götabåten var väl använd 
och förmodligen också av relativt hög ålder när den övergavs. Det är därför rim
ligt att anta att det rör sig om en båt som slopats på grund av att den varit uttjänt. 
Samtidigt utesluter detta inte ett hastigt övergivande av båten, exempelvis som en 
följd av en plötsligt uppkommen läcka. Möjligen skulle själva platsen för båtfyndet 
kunna indikera att övergivandet inte skett helt överlagt, men att båten när den väl 
sjunkit ändå blivit liggande kvar.
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Figur 119. Exempel på 
bordreparation i form 
av påspikad "laglapp". 
Foto: Staffan von Arbin.

♦ 238 ♦



EN BÅT FRÅN 160O-TALETS GÖTEBORG

Med tanke på fyndomständigheterna skulle man också kunna tänka sig att Götabåten 
brukats vid och sjunkit i samband med reparations- och underhållsarbeten på sta
dens yttre befästningar. En annan möjlighet är att båten skall kopplas till byggan
det av det så kallade sänkverket, den allra yttersta av stadens befästningslinjer ut 
mot älven. Arbetena på sänkverket tycks, att döma av samtida källor samt dendro- 
kronologiska dateringar från en del av sänkverket vid Lilla Bommen, ha bedrivits 
med särskild hög intensitet under den senare delen av 1600-talet. Helt färdig stod 
anläggningen emellertid inte förrän i början av 1700-talet (Bramstång & Nilsson 
Schönborg 2005, s. 10 f).

Vad man med säkerhet kan säga är att Götabåten, till skillnad från flertalet av de 
i Stockholm påträffade fartygsfynden, inte medvetet sänkts som en del i en utfyll
nad eller som fundament för något byggnadsverk. Utifrån stratigrafiska iakttagelser 
är det är tvärtom uppenbart att båten måste ha legat på platsen under en längre el
ler kortare tidsrymd innan utfyllnaden av det aktuella vattenområdet påbörjades på 
allvar. Ramdateringar av keramik och kritpipor i de fyllnadsmassor som överlagrade 
båtlämningen talar för att utfyllnaderna i detta område knappast kan ha påbörjats 
förrän under första hälften av 1700-talet. Eftersom det är frågan om utfyllnadsmassor 
går det givetvis inte heller att utesluta möjligheten att det rör sig om en ännu senare 
utfyllnad, där man använt sig av massor från en äldre avfallsdeponi.

Men när hamnade i så fall båten på bottnen? Med ledning av de siffror som 
Kerstin G:son Berg tagit fram beträffande Roslagens storbåtar under 1700-talet kan 
man sluta sig till att den maximala brukningstiden för en båt av Götabåtens storlek 
bör ha legat på omkring 20—30 år (jfr G:son Berg 1984, s. 62). Om detta antagande 
är riktigt så skulle det innebära att Götabåten kan ha deponerats på platsen någon 
gång på 1680- eller 1690-talet.

Att Götabåtens skrov medvetet huggits upp framgår inte minst på styrbordssi
dan och i det skadade förpartiet, där bottenstockar och bord på flera ställen upp
visar tydliga hugg- och brytspår. Man kan också förmoda att förstäven medvetet 
plockats bort — kanske för att användas i något annat båtbygge. Med tanke på det 
beskedliga vattendjupet kan det ändå tyckas lite märkligt att man inte bemödat sig 
om att ta till vara mer av båtskrovet än vad man gjort. Kanske är det därför så att 
upphuggningen främst haft estetiska motiv, det vill säga att man i första hand velat 
avlägsna de delar av båten som stack upp ovanför vattenytan och som därigenom 
skämde stadsbilden.
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REKONSTRUKTION AV SKROVFORMEN

Flera olika försök att rekonstruera Götabåtens skrovform har gjorts. Samtliga har 
tagit sin utgångspunkt i den digitala fullskaledokumentation av båtens delar som 
utfördes 2002—2003. Är 2004 gjordes ett första försök att på digital väg rekonstruera 
fartyget av Mathias Nestorson. Arbetet ingick som en del i ett examensarbete vid 
avdelningen för skeppsteknik vid Chalmers tekniska högskola (Nestorson 2004). 
Rekonstruktionen syftade i första hand till att ta fram ett underlag för beräkningar 
av fartygets stabilitet, seglingsprestanda samt lastkapacitet.

Under 2005 utarbetade Riksantikvarieämbetet UV Väst, i samverkan med 
Bohusläns museum, ytterligare ett rekonstruktionsforslag, också det i digital form. 
Detta arbete hade som huvudsyfte att återskapa ursprungsformen på de enskilda 
fartygselementen inför konserveringen, för att på så sätt underlätta en framtida hop
sättning av båtens olika delar i utställningssyfte. När detta skrivs har dessutom en 
skalenlig modell av Götabåten i skala 1:10, i balsaträ och kartong, nyligen färdigställts. 
Analysen av de olika rekonstruktionsforslagen är ännu inte slutförd, och de slutsatser 
som här redovisas får av denna anledning betraktas som mycket preliminära.

De framtagna rekonstruktionerna har alla utgått från tumregeln att längden från 
stäv till stäv bör motsvara ungefär 4/3 av köllängden, vilket för Götabåtens del ger en 
längd av omkring 11,3 meter. Eftersom stäven saknades i det arkeologiska materialet 
har den fått rekonstrueras med ledning av andra, samtida fynd. Trots att förutsätt
ningarna för rekonstruktionerna alltså varit de samma skiljer sig det färdiga resulta
tet åt på flera avgörande punkter. Exempelvis har 2005 års digitala rekonstruktion 
fått ett både bredare och fylligare förskepp än Nestorsons, och den är dessutom inte 
lika skarp i aktern.

I Nestorsons rekonstruktion har båten sin största bredd (3,31 meter) ungefär mid- 
skepps, medan 2005 års version är något bredare. Den största bredden, 3,67 meter, 
ligger här något akter om det förligast bevarade spantet, det vill säga för om mid- 
skepps. Båtens längd-/breddförhållande är enligt Nestorsons förslag 3,4:1, medan det
ta förhållande i 2005 års digitala rekonstruktion är 3,1:1. Djupet midskepps hamnar 
i båda utförandena på omkring 1,2 meter. Fartyget har i båda fallen givits en mjukt 
rundad bottenprofil, med undantag för akterpartiet som är markant skarpbottnat, 
och båda uppvisar en likartad språnglinje.

Skillnaderna mellan rekonstruktionsforslagen beror på en rad olika faktorer. Mot 
bakgrund av vad som ovan sagts är här emellertid inte tillfälle att i detalj analysera 
och diskutera dessa. En springande punkt i alla rekonstruktioner av Götabåten är 
givetvis det faktum att skrovet inte är fullständigt bevarat. Eftersom förstäven saknas
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Figur 120. Den digitala rekonstruktion av Götabåtens skrov som framställdes under 
2005. Illustration: Mats Lindqvist.
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är det inte möjligt att med absolut visshet fastställa båtens ursprungliga längd över 
stäv. Likaså försvårar förpartiets fragmentariska tillstånd en rekonstruktion av för
skeppet. Ingen av de utförda rekonstruktionerna får därför tas för absolut sanning, 
utan de bör i stället ses som mer eller mindre sannolika tolkningar eller hypoteser.

FRAMDRIVNING OCH MANÖVRERING

Att båten utrustats med ett kölsvin visar att den har kunnat seglas. Samtidigt antyder 
kölsvinets förhållandevis klena dimensioner och svaga infästning i skrovet att fartyget 
knappast har varit riggat för seglats i hårt väder. Med stor sannolikhet har fartyget 
varit försett med en enda mast, vilken bör ha varit placerad ungefär midskepps. Det

Figur 121. Båt med råsegel. Efter Mortensen 1994. Teckning: Anette Olsson, Bohusläns 
museum.
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troligaste är att Götabåten varit råriggad. Denna typ av rigg var vanlig i öppna skutor 
och större båtar under hela 1600-talet (se bl.a. Mortensøn 1994, s. 106).

Den samtida råriggen, eller ”skutriggen” som den ibland kallas, bestod av en 
mast som i sidled vanligen stöttades av två eller fyra vant, vilka spändes med hjälp 
av jungfrur. Rån var fastgjord till masten med en rack, vilken i sitt enklaste utfö
rande bestod av ett böjt trästycke. Med hjälp av ett särskilt tåg som löpte genom ett 
skivgatt i masten, det så kallade dragrepet eller fallet, kunde rån hissas och halas. 
Två tåg var fastgjorda i rånockarna och via block förbundna med den övre delen av 
masten. Dessa tåg, eller toppläntor som de kallades, gjorde det möjligt att tilta rån i 
sidled. Med andra tåg, vilka benämndes brassar, skot och boliner, reglerades seglets 
ställning i förhållande till vindriktningen.

Götabåten har alltså kunnat seglas, men har den också kunnat ros? Det är i dags
läget dessvärre inte möjligt att ge något entydigt svar på denna fråga. Vid undersök
ningen påträffades visserligen en tolleklamp (en typ av årtull) strax utanför skrovet 
på babords sida, men fyndets koppling till båtlämningen kan inte sägas vara helt 
säkerställd. Dessutom är det fortfarande oklart var årorna, om sådana funnits, varit 
placerade. Det står dock klart att åror i hög grad skulle ha underlättat manövreringen 
av båten i hamnar och andra trånga farvatten.

Det finns emellertid en annan möjlighet, nämligen att båten - i likhet med 
Venedigs berömda gondoler — kan ha stakats. Av samtida källor att döma tycks stak
ning av båtar ha varit vanligt förekommande på Göteborgs kanaler under 1600- och 
1700-talen. Hur detta kan ha sett ut framgår av en ofta återgiven gravyr över Stora 
Hamnkanalen, utförd av illustratören Elias Martin och daterad till senare delen av 
1700-talet (se fig. 75).

STABILITET, SEGLINGSEGENSKAPER OCH LASTFÖRMÅGA 

Som tidigare nämnts har Götabåtens tekniska prestanda undersökts av Mathias 
Nestorson (Nestorson 2004). Undersökningen innefattade bland annat beräkningar 
av båtens stabilitet, seglingsegenskaper och lastkapacitet. Även om den rekonstruk
tion som låg till grund för analysen som tidigare visats i vissa avseenden skiljer sig 
från senare utförda rekonstruktioner, kan det vara av intresse att här kortfattat re
dogöra för resultatet.

Nestorsons beräkningar visar att Götabåtens skrov i sig självt är mycket rankt. 
Under lugna förhållanden, och med ett djupgående av 0,36 meter, tar fartyget in 
vatten redan vid en krängningsvinkel av 26 grader. Utan barlast, men med segel och 
mast, kan fartyget klara en vindhastighet av 5 m/s utan att ta in vatten. Slutsatsen

♦ 243 ♦



blir därför att Götabåten måste ha haft någon typ av barlast. För att båten skall 
kunna klara en vindhastighet av io m/s har denna behövt uppgå till 2 ooo kg eller 
mer (Nestorson 2004, s. 21 ff).9

Vidare kan konstateras att Götabåten har kunnat föra en ganska så ansenlig mängd 
last. Med den stipulerade barlasten och en last på 3,5 ton får båten ett djupgående 
av endast 0,7 meter och en fribordshöjd på strax under en halv meter. Okas lasten 
till exempelvis 5,7 ton ökar djupgåendet till 0,8 meter medan fribordet minskar till 
knappt 0,4 meter (Nestorson 2004, s. 25, appendix D). Eftersom det är möjligt att en 
del av barlasten, kanske till och med huvuddelen, har kunnat ersättas med ordinarie 
last kan man förmoda att lastförmågan i själva verket varit ännu större.

Även om Götabåten ingalunda kan karakteriseras som en snabbseglande farkost 
ger Nestorsons beräkningar vid handen att båtens seglingsegenskaper trots allt bör 
ha varit relativt goda. Med en antagen sju meter hög mast och ett antaget 30 kva
dratmeter stort råsegel har båten kunnat göra åtta knop på ”lätten” (endast barlastad) 
i medvind och med en vindhastighet av 12 m/s. Med en last av 5,7 ton och samma 
vindförhållanden bör hastigheten ha legat på omkring 6,5 knop (Nestorson 2004, 
s. 28 f, appendix F).

FÄSTNINGEN GÖTEBORG

VAD FYNDEN BERÄTTAR

Fyndmängden från undersökningen av Götabåten är tämligen begränsad, vilket är 
vad man kan förvänta sig då det rör sig om ett avsiktligt sänkt fartyg. Med undantag 
av några få fynd av uppenbart skeppsteknisk karaktär är det dessutom i regel svårt att 
med säkerhet attribuera de olika fynden till båten och dess användning. I en strand
nära stadsmiljö, som det här är frågan om, avsätts regelmässigt avfall och föremål 
i vattnet. Att skilja dessa kulturlager från de som tillhör själva fartygslämningen är 
ofta förenat med stora svårigheter (jfr Westerdahl 1989, s. 23 f).

Bland de fynd som med någorlunda säkerhet kan knytas till båten märks främst 
sådana med anknytning till själva fartygskonstruktionen. Hit kan bland annat räknas 
ett flertal tränaglar och spikar, en fragmentarisk blockskiva, en rundstav som even
tuellt kan ha fungerat som koffernagel samt ett stycke Z-slaget tågvirke, sannolikt 
av lindbast. Ett lite udda fynd är den lädersula som tjänstgjort som tätning mellan 
sambord och köl på båtens styrbordssida. Som en ren kuriositet kan nämnas att en 
liknande tätning har dokumenterats i det 100-150 år äldre Klintehamnsskeppet på 
Gotland (Teir 1984, s. 43).

En fyndkategori som vållat stort huvudbry är de vidjor som påträffats på flera 
platser i fartygslämningen. Fynden består av en klen vidja, vilken med ett dubbelt
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halvslag fastgjorts till en kraftigare dito. Längden på den senare ligger vanligen på 
omkring 20 cm. Ett av vidjefynden avviker från de övriga och har i stället formen av 
en ögla med 14 centimeters diameter. Det är fortfarande oklart om dessa fynd tillhört 
exempelvis riggen eller om de haft något annat användningsområde.10

Vid undersökningen påträffades också en större mängd flintastenar i fraktioner 
mellan 3 och 5 cm. Dessa stenar förekom på alla lagernivåer och påträffades såväl 
inom båtskrovet som utanför detsamma. Man kan på goda grunder anta att det 
rör sig om barlastmaterial.” Vissa av flintastenarna återfanns direkt mot kölen och 
bordläggningen, vilket i sig kanske inte skall tas till intäkt för att de funktionellt 
hör samman med båten. Svårare att avfärda är dock ett mindre antal stenar som satt 
inkilade mellan bordläggningen och bottenstockarna. Det är därför tänkbart att åt
minstone en del av de påträffade flintastenarna utgör rester av Götabåtens tidigare 
barlast/last.

Andra fynd som, i den mån de kan kopplas till båten, skulle kunna berätta nå
got om dess användning är en del av ett laggband från en tunna eller motsvarande, 
liksom en täljd träplugg som även den kan härröra från någon typ av laggat kärl. 
I övrigt utgörs fynden från undersökningen av ett antal oidentifierade och delvis 
mycket fragmentariska träföremål, några mindre textil- och läderfragment samt 
enstaka keramikskärvor, företrädesvis delar av trefotsgrytor i yngre rödgods med 
invändig blyglasyr.

Skeppsarkeologiskt jämförelsematerial

Trots att ett förhållandevis stort antal lämningar efter klinkbyggda båtar från medeltid 
och tidigmodern tid har påträffats i Sverige är antalet undersökta och dokumente
rade båtfynd från 1600-talet inte särskilt imponerande. Det handlar om på sin höjd 
ett 20-tal fynd som är dokumenterade med sådan noggrannhet att jämförelser med 
andra båtfynd låter sig göras. En sammanställning av hittills dokumenterade och 
publicerade båtfynd finns i tabell 1.1 sammanställningen har endast medtagits fynd 
som är bevarade i sådan utsträckning att fartygets ursprungliga längd någorlunda 
nöjaktigt har kunnat bestämmas.

Som framgår av sammanställningen hänför sig merparten av fynden till två större 
arkeologiska undersökningar: undersökningen av Kalmar slottsfjärd 1932-1934 samt 
undersökningen i kvarteret Elästen på Norrmalm i Stockholm 1971 (Åkerlund 1951; 
Cederlund & Söderberg 1980). I sammanhanget bör också nämnas de båtfynd, sam
manlagt åtta till antalet, som påträffades i samband med undersökningen av Vasas
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Sammanställning av dokumenterade och publicerade båtfynd i klinkteknik från 1600-talet

Fynd Datering Rek. längd Framdrivningssätt Referens

Kalmar VIII 1600 ca 6 m ca Segel, rodd Åkerlund 1951

Kalmar IX 1600 ca 15 m ca Segel Åkerlund 1951

Kalmar XI 1600-talet (?) 10 m ca Segel och/eller rodd Åkerlund 1951

Kalmar XVI 1600-tal el. yngre 13-14 m Segel? Åkerlund 1951

Kalmar XVII 1600-tal el. yngre 10 m ca Segel? Åkerlund 1951

Kalmar XVIII 1600-tal 9,5 m ca Segel Åkerlund 1951

Kalmar XIX 1500-1600-tal 11-12 m Segel Åkerlund 1951

Kv. Hästen:
Båt II

1600-tal 8-9 m Segel och/eller rodd Cederlund & Söderberg 1980

Kv. Hästen:
Båt III

1600-tal 6-8 m Segel, rodd? Cederlund & Söderberg 1980

Kv. Hästen:
Båt IV

1600-tal 10-15 m Segel och/eller rodd Cederlund & Söderberg 1980

Kv. Hästen:
Båt V

1600-tal 10-12 m Segel Cederlund & Söderberg 1980

Kv. Hästen:
Båt VI

1600-tal 9-10 m Segel och/eller rodd Cederlund & Söderberg 1980

Käringöbåten Efter 1684 11 m ca? Segel? Hasslöf 1937; von Arbin 2006

Vasa: Storbåten 1620-tal? 12 m Segel, rodd Malmberg 2002

Vasa: Båt 1 1620-tal? 7 m ca Segel, rodd Malmberg 2002; Olofsson i manus

förlisningsplats i Stockholms ström på 1960-talet. Två av dessa fynd, den så kallade 
storbåten eller espingen samt ”Båt I”, kan med säkerhet dateras till 1600-talet då de 
kontextuellt kan knytas till regalskeppet. Troligen har de fungerat som skeppsbåtar 
(Malmberg 2002; Olofsson, i manus).

Ett av de fynd som synes komma närmast Götabåten i fråga om storlek och 
byggnadssätt är båt XIX från Kalmar slottsfjärd. Den har en rekonstruerad längd av 
11-12 meter och tycks uteslutande ha varit byggd i ek. Dessvärre var båten endast 
fragmentariskt bevarad. Kölen, som var av spunningstyp, var dock intakt och en
dast marginellt kortare än den i Götabåten. I likhet med den senare bestod den av 
tre separata delar som laskats samman. En viktig skillnad är dock att köllaskarna, 
liksom lasken mellan köl och förstäv, var av vertikal typ och inte horisontella som i 
Götabåten. Däremot är hopfogningen av köl och akterstäv gjord på ett likartat sätt 
i båda båtarna. Spantavståndet i båt XIX ligger på omkring 60 cm, vilket innebär 
att den haft en något tätare spantning än Götabåten. En annan avvikelse är köls
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vinet som i båt XIX var försänkt över bottenstockarna samt tränaglat till dessa (jfr 
Åkerlund 1951, s. 113 samt pl. 26 a & b).

Det arkeologiska jämförelsematerialet för Västsveriges del är som framgår ytterligt 
magert. Det enda dokumenterade båtfyndet från 1600-talet vid sidan av Götabåten 
är ett fynd från hamnen på Käringön, framkommet vid muddring 1936. Beklagligt 
nog var detta båtfynd om möjligt ännu sämre bevarat än Kalmar XIX. Fyndet bestod 
av en köl, ett stävkri med den nedre delen av förstäven bevarad samt några mycket 
fragmentariska bord, allt i ek. Den sammanlagda längden på köl och stävkri låg på 
strax över åtta meter, och båtens ursprungliga längd torde därför kunna uppskattas 
till omkring elva meter (Hasslöf 1937; von Arbin 2006).

Kölen var i likhet med kölen i Götabåten av spunningstyp, men till skillnad från 
denna var den tillverkad i ett enda stycke. Hopfogningen av köl och stävkri var 
gjord med en horisontell snedlask, liknande den mellan köl och förstäv i Götabåten. 
En väsentlig skillnad är dock att Käringöbåtens akterstäv har varit tappad i kölen. 
Uppgifter om dimensionerna på borden i Käringöfyndet saknas, men i likhet med 
Götabåtens bord förefaller de att ha varit sågade på mekanisk väg. Av intresse i sam
manhanget är att förstäven i Käringöbåten varit försedd med samma typ av spun- 
ningshak som Götabåtens akterstäv (Hasslöf 1937; von Arbin 2006).

Ett annat västsvenskt båtfynd som, åtminstone ytligt sett, företer vissa likheter 
med båten från Lilla Bommen är en fartygslämning som år 1995 påträffades vid 
Kallerhamn i Nordre älv, strax nedströms Kornhalls färjeläge (von Arbin 2005). 
Detta fynd är dock ungefär 100 år yngre än Götabåten. Även om Kallerhamnsbåten 
ännu bara har dokumenterats översiktligt är det mycket som tyder på att det rör sig 
om en flatbottnad båt av ungefär samma storlek som Götabåten. Båtens bord och 
spant är av ek, medan tvärbalkarna är av furu. Eftersom kölen saknas har det inte 
varit möjligt att fastställa om den varit T-formad på traditionellt nordiskt manér, 
eller om den i likhet med Götabåtens köl varit av spunningstyp. En viktig skillnad 
mot Götabåten är dock att bordläggningen är ”träpinnad”, det vill säga hopfogad 
med tränaglar, och inte järnnaglad.

Båtfyndet från Käringön och nu senast det vid Kallerhamn visar att klinkbygg- 
da båtar av ungefär samma storlek och med ett liknande utseende som Götabåten 
har trafikerat såväl den bohuslänska skärgården som Göta- och Nordre älvar under 
1600- och 1700-talen. Huruvida dessa båtar även prestandamässigt kan jämföras med 
Götabåten är dock oklart då den befintliga dokumentationen inte medger denna 
typ av jämförelser.
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Båtar i 1600-talets Göteborg

STRÖMBÅTAR, HEMFÖRARBÅTAR 

OCH ANDRA BÅTAR

I en hamn- och sjöfartsstad av Göteborgs betydelse fanns givetvis en uppsjö av båtar, 
skutor och andra mindre fartyg. Varuflödena in och ut ur staden gick under 1600-ta- 
let i stor utsträckning på fartygsköl, via kanalerna. Båtar användes också för person
transporter och för olika administrativa sysslor. Många av stadens borgare hade av allt 
att döma egna båtar. Anläggandet och underhållet av kanaler, vallgravar, befästningar 
och broar var uppgifter som i sig krävde tillgång till båtar av skiftande slag, däribland 
mera specialiserade fartyg som pråmar och mudderverk. Även om bondeseglationen 
under 1600-talet var föremål för ideliga regleringar från statligt håll hade landsbygds
befolkningen som regel rätt till seglation med ”egen avel”, det vill säga överskottet 
av den egna produktionen. Av denna anledning bör också allmogens skutor och fis
kebåtar ha utgjort vanligt förekommande inslag i 1600-talets stadsbild.

Stadens hamnfaciliteter hade dock sina begränsningar. På grund av vattendjupet 
i älven närmast staden och i kanalerna kunde endast mindre fartyg anlöpa Stora 
Hamnen, det som idag kallas Stora Hamnkanalen. Vilka fartygstyper som regel
mässigt gästade Göteborg framgår av en bevarad taxestadga från år 1639. I denna 
fastslås storleken på den avgift, ”bompenning” kallad, som fartygen efter passage 
genom Stora Bommen hade att betala. Avgiftens storlek varierade med storleken 
på fartyget. Således skulle en krejare erlägga åtta öre silvermynt i avgift, medan en 
skuta hade att betala sex öre, en stor edsbåt fyra öre och en ”fiskebåtfrån skären” två 
öre (Almqvist 1929, s. 69).

De större skeppen var på grund av sitt djupgående hänvisade till ”Rivieref, en 
ej närmare specificerad del av Göta älv. Det tycks som att de större fartygen som 
regel valde att kasta ankar ett par kilometer väster om staden, i höjd med Klippan. 
Här lastades godset ombord på mindre fartyg och pråmar för vidare befordran in till 
Göteborg. Denna trafik ombesörjdes redan under tidigt 1600-tal av ett särskilt skrå, 
Strömbåtsgillet, vilket även innehade privilegium på transporterna av järn, trävirke 
och köpmansgods på Göta älv mellan Åkerström vid Trollhättefallen och Göteborg. 
Förutom varutransporter ansvarade gillet också för vägning och förtullning av allt 
tullpliktigt gods (Pettersson 1923, s. 607 f).

Strömbåtsgillets privilegier fastställdes av magistraten år 1625. Det är därmed ett 
av de äldsta skråna i Göteborg. Enligt föreskrifterna skulle gillets medlemmar före
trädas av två åldermän: den ena med uppgift att övervaka transporten av varor mel
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lan Åkerström och Göteborg, den andra med ansvar för varutransporterna mellan 
staden och de på redden liggande handelsskeppen. Beteckningarna ”strömbåtar” 
och ”hemförarbåtar” förekommer inte i dessa tidiga föreskrifter, men det var dessa 
benämningar som sedermera blev de gängse (Almqvist 1935, s. 283).12

Det tycks som om det ursprungligen var frågan om två yrkeskårer vilka genom 
magistratens beslut kom att samlas inom ett och samma skrå. Detta framgår särskilt 
tydligt när man betraktar den strikta arbetsfördelning som rådde mellan strömbåts- 
skepparna och hemförarna. Om någon från den ena yrkesgruppen gjorde intrång på 
den andres näring riskerade han att få sin båt ”förbruten under staden” (Almqvist 
1935, s. 283). På 1640-talet skedde slutligen en uppdelning av verksamheten i två se
parata gillen, Strömbåtsgillet och Hemförarbåtgillet (Pettersson 1923, s. 608).

STRÖMBÅTSGILLET OCH 

HEMFÖRARBÅTGILLET

Strömbåtsgillet och Hemförarbåtgillet innehade som framgått något av en mono
polställning på varutrafiken på Göta älv och inom Göteborgs stad. Borgarna hade 
visserligen lov att nyttja egna båtar på färd till marknaden, men de fick bara frakta 
sina egna varor (Almqvist 1935, s. 283 f). En skeppare hade också rätt att föra några 
tunnor tjära eller beck till sitt skepp i sin egen båt (Almqvist 1929, s. 705). Konflikter 
med stadens köpmän och andra med motstående intressen förefaller dock att ha 
varit legio. Gillesbröderna hade rätt att stämma inför magistraten var och en som 
inkräktade på deras verksamhet, och så skedde också med jämna mellanrum. Här 
skall bara ges några exempel.

I april 1639 anklagade Strömbåtsgillet kronans tullnär (tulltjänsteman) i Göteborg, 
Henrik Sinclair, för att han med sin båt inkräktat på gillets verksamhet. Beskedet 
från myndigheterna blev dock att Sinclair, i egenskap av kronans tjänsteman, hade 
rätt att hålla sig med egen båt för sin tjänsteutövnings skull (Almqvist 1935, s. 285). 
År 1642 lagfördes vidare en Anders Heljesson, som med egen båt fört en last av salt 
till Lödöse (Almqvist 1929, s. 704).

Isvintern 1695 inkom hemförarbåtgillets ålderman till magistraten med klagomål 
över att köpmännen städslade bönder och annat folk för varutransporter på isen till 
och från handelsskeppen. Några år senare, i juli 1704, krävde man att handelskolle
giet skulle ingripa mot köpmannen David Amija som på egna pråmar förde brädor 
och stenkol till och från sina skepp. Gillet klagade dessutom vid upprepade tillfällen 
över att barlast flyttades direkt mellan skeppen utan att hemförarnas tjänster togs i 
anspråk (Almqvist 1935, s. 407 f).
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Av bevarade protokoll att döma bröt dock båtskepparna själva titt som tätt mot de 
av magistraten upprättade föreskrifterna. Det hörde till exempel inte till ovanlig- 
heterna att båtarna lastades med mer än vad som var tillåtet eller att köpmännen 
pressades på högre betalning än den taxa som fastställts av magistraten (Almqvist 
1935, s. 284 f).

Vi känner inte närmare till hur de båtar som brukades av hemförarna och ström- 
båtskepparna i godstrafiken på älven och i kanalerna var konstruerade. Att de var 
klinkbyggda kan vi dock förutsätta. Av samtida källor att döma förefaller de att både 
ha kunnat seglas och stakas, möjligen även ros. Lastkapaciteten för en strömbåt låg 
vid mitten av 1600-talet i genomsnitt kring nio läster, men båtarna tycks ha ökat i 
storlek under loppet av nämnda århundrade. Är 1671 byggdes inga båtar mindre än 
14—15 läster (Almqvist 1929, s. 704). Hemförarbåtarna uppges ha varit något mindre 
än strömbåtarna (Berg 1873, s. 201). Att storlekskillnaden knappast kan ha varit allt 
för betydande framgår dock av att hemförarbåtarna värderas lika högt som ström
båtarna i bevarade räkenskaper (Almqvist 1935, s. 405).

Lastkapaciteten var noga fastställd för varje båt och skulle för strömbåtarnas del 
framgå av ett särskilt ”signum” eller lastmärke (Almqvist 1935, s. 284). Båtarnas antal 
varierade något mellan olika källor, vilket sannolikt är en följd av att antalet båtar 
varierade över tid. Berg (1873, s. 201) anger att strömbåtarna ursprungligen hade va
rit 24 till antalet. En specifikation från år 1711 uppger i allo 19 båtar, varav 14 mindre 
och fem större (Almqvist 1935, s. 405). Antalet hemförarbåtar tycks ursprungligen 
ha varit 14 (Bonsdorff 1931, s. 63).

BILDER AV BÅTAR

Samtida illustrationer av Göteborg där båtar förekommer är sällsynta. Ett av få kända 
exempel är en vinjett på ett sjökort av holländaren van Anse, vilken visar stadens sjö
front vid Stora Bommen (fig. 121). På bilden syns flera två- och tremastade skepp, av 
vilka åtminstone två förefaller att vara inbegripna i en eldstrid. Bakom dessa skymtar 
några mindre enmastade båtar. Två av dessa tycks vara öppna, råriggade båtar. Vid 
Stora Bommen ses en roddbåt passera.

Från sent 1600-tal är också Erik Dahlbergs Göteborgsvy, vilken visar staden sedd 
från öster med Skansen Lejonet och Gullbergsvass i förgrunden (fig. 122). Gravyren 
över sjöfronten vid Stora Bommen, är utförd efter en förlaga av Carl Eldberg och 
finns på ett tilläggsblad i Petter Geddas atlas General Hydrographisk Chart-Book öf- 
iver Ostersiön och Kattegatt från år 1695. Kopparsticket ingår i Dahlbergs berömda 
planschverk Suecia Antiqua et Hodierna som första gången gavs ut omkring år 1710.

♦ 250 ♦



Figur 122. Utsnitt ur Erik 
Dahlbergs Suecia Antiqua et 
Hodierna visande båtar på 
Göta älv utanför Göteborg. 
Göteborgs stadsmuseum.



Även på denna bild kan man se ett flertal båtar och skepp, däribland flera roddbåtar 
av olika storlek och med ett varierande antal roddare. 1 bildens högra kant syns ett 
enmastat skepp med spri- och stagsegel och akterligt placerad flaggstång som stävar 
uppför älven med en mindre skeppsbåt på släp. I dess kölvatten följer en bredbogad 
och till synes öppen enmastad båt eller skuta med svällande råsegel.

Att bruka dessa och liknande illustrationer som en källa till kunskap om lokala 
båttyper är dock källkritiskt mycket problematiskt. Det är för det första sällan frå
gan om några rent dokumentära avbildningar. I likhet med andra historiska källor 
har de tillkommit med sina högst specifika syften och motiv, vilket kan ha färgat 
framställningen på olika sätt. Därtill är det ovanligt att bilderna har båtar och sjö
fart som huvudmotiv, och även när så är fallet är det inte säkert att illustratören har 
förfogat över de nödvändiga nautiska kunskaperna för att på ett korrekt sätt kunna 
återge de fartyg han valt att avbilda.

Götabåten är den första fullständigt undersökta och dokumenterade äldre far- 
tygslämningen i Göteborg. Den utgör som vi har sett därtill ett av få dokumente
rade fartyg i klinkteknik från 1600-talet i Västsverige. Det är mot denna bakgrund 
givetvis för tidigt att uttala sig om hur representativ båten är för Göteborg, för Göta 
och Nordre älvar och för Västsverige i stort under den aktuella perioden.

Inte heller kan vi i dagsläget med säkerhet säga huruvida Götabåten motsvarar 
någon av de historiskt kända båttyperna i Göteborg och på Göta älv. Att försöka 
sig på att klassificera fartygsfyndet från Lilla Bommen som en ”hemförarbåt” eller 
”strömbåt” vore därför att pressa det arkeologiska källmaterialet allt för hårt. Det 
är för övrigt långt ifrån säkert att de nämnda ”båttyperna” utgjorde några särskilt 
homogena grupper vad gäller byggnadssätt eller prestanda. Vi har redan sett att de 
kunde variera stort i fråga om storlek och lastförmåga.

Samtidigt antyder resultatet av den arkeologiska undersökningen och den ge
nomförda skeppstekniska analysen att Götabåten varit en grundgående och lastdryg 
farkost som har kunnat seglas, kanske också stakas och ros, och som haft sin huvud
sakliga användning i förhållandevis skyddade farvatten. Den passar därför ganska 
väl in i bilden av hur en båt anpassad för seglation inomskärs och på Göta älv samt 
för transporter på Göteborgs kanaler kan ha tett sig på 1600-talet.

I takt med att allt fler av de vattennära miljöerna i Göteborg tas i anspråk för 
kontors- och bostadsbebyggelse kommer med all säkerhet ytterligare fartygsfynd att 
bringas i dagen. Så sent som våren 2005 gjordes ett fynd av en klinkbyggd fartygs- 
lämning vid Älvsborgs slott, inom Klippans kulturreservat. Fartygslämningen, som
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delundersöktes på sommaren samma år, har genom dendrokronologisk analys kun
nat dateras till senare delen av 1500-talet (von Arbin & Sandin 2005).

Fyndet av Götabåten, och nu senast fartygslämningen vid Klippan, understryker 
vikten av att ha en beredskap och en noga uttänkt strategi för denna typ av läm
ningar.
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ORDLISTA

Att beskriva och diskutera ett arkeologiskt båtfynd utan att använda sig av 
vedertagna båtbyggnadstekniska begrepp låter sig knappast göras. I möjligas
te mån har dock förklaringar till de uttryck som används i artikeln infogats 
i den löpande texten. Av utrymmes- och läsbarhetsskäl har detta dock inte 
kunnat göras i den utsträckning som vore önskvärt. För att underlätta läs
ningen har därför denna ordlista sammanställts. Listan bygger i huvudsak på 
Åkerlund (1951), Varenius (1989), Zacke & Hägg (1973) samt Nyström (1979).

Akterskarp, den inknipna delen av ett fartygs botten akterut 

Betta eller bite, tvär(skepps-)balk, ofta i förbindelse med spant 

Björn förstärkningstimmer ovanpå bottenstockarna som stöttar kölsvinet i sidled 

Bladlask, en starkt uttunnad snedlask, vanlig särskilt vid bordens längdskarvning 

Block mekanisk lyft- och draganordning till riggen bestående av en blockskiva 

som är monterad i en bygel (blockhus) av trä 

Bolin eller boglint tåg för att dra ett råsegels lovartslik föröver 

Bordhals, bordens ände närmast för- eller akterstäven 

Bottenstock, den del av spantet som ligger över kölen 

Brass, tåg för manövrering av rån i horisontalled.

Dragrep, äldre benämning på fall, det tåg varmed segel och rå hissas 

Dre tätningsmaterial, vanligen mellan bord 

Dymling, träbult som saknar huvud

Dyvika plugg till länshål (urtappningshål) i botten på fartyg 

Fall tåg varmed segel och rå hissas; i äldre tid kallat dragrep 
Fingerlingar hakar för rodrets upphängning på akterstäven, vanligen av järn 

Fribord, båtsidans höjd över vattenlinjen 

Garnering, bräd- eller plankbeklädnad lagd ovanpå spanten 

H en typ av årtull bestående av en träklamp där en naturvuxen knagge utgör mot- 

håll för åran som hålls på plats med hjälp av ett håband, en ögla av rep, läder 

eller vidjor

Intimmer, spant, balkar och andra invändigt i skrovet placerade förstärkningstimmer 

Jungfru, runt eller trekantigt trästycke med (vanligen) tre genomgående hål, vars 

funktion är att spänna vanten

Klink, byggnadssätt som innebär att borden sammanfogas med överlappande kanter
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Kofte i agel, lös pinne i nagelbänk som används för att fästa rep i t.ex. löpande rigg 

byggnadssätt som innebär att borden läggs kant i kant, utan överlappning 

Käring, v-format naturvuxet timmer i fartygets akterskarp

långskeppsgående timmer som ligger ovanpå kölen och bottenstockarna i 

mitten av båten

den överlappande delen av borden i en klinkbordläggning 

Lasi skarv mellan två timmer

träbit fastspikad på skrovets insida över stumlask 

Läsi äldre benämning på ett fartygs lastkapacitet; fram till 1723 motsvarade en "svår" 

(stor) läst 18 skeppund järn (2 448 kg) eller 18 tunnor salt eller 24-25 tunnor spann

mål, en "viktalieläst" 12 skeppund järn (1 632 kg) eller 18 tunnor spannmål och en 

"gemen" (liten) läst 13 tunnor tjära eller 12 tunnor beck 

las spår urtag för mastfoten i kölsvin eller spant 

: inl timmer för fastsättning av koffernaglar 

Nöt urtag i timmer för inpassning över ett annat timmer 

Pi are, vertikalt timmer format för fastgöring av trossar 

Rad anordning för att hålla rån till masten

öijare, långskeppsgående förstärkningstimmer på insidan av relingen 

Rork ror(roder-)pinne för manövrering av rodret 

Ri malja, öglor på akterstäven för rodrets upphängning, vanligen av järn 

R, rundhult (stång) till vilket råseglets övre lik (kant) är fästat 

Råsege fyrkantigt segel som hålls uppe av rå

Rl: st ellei röstbänk, timmer på skrovets utsida till vantens fastsättning 

Si d eller sandbord bordstråket närmast kölen på babords- respektive 

styrbordssidan

Sko tåg varmed seglet halas an eller släpps ut

ett komplett spant bestående av bottenstock, upplängor och eventuella 

topptimmer

S el fyrkantigt segel vars övre aktra hörn hålls sträckt med en särskild stång, 

en spristång
Sprän linje, däcks- eller relingslinjens höjning för- och akterut

Si urhugget spår längs kölens båda sidor för inpassning av samborden (kölspun-

ning) eller på båda sidor av stäven för inpassning av bordens kammar (stävspunning) 

Spum 'gshał i stäven uthuggna hak för bordhalsarnas infästning
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Stag, tåg som stöttar masten för- respektive akteröver

Stagsegei tringelformat segel vars främre lik (kant) är fästat till ett stag

Stringe (eng.) långskeppsgående förstärkningstimmer på insidan av skrovet, fastgjort till 

de översta bordgångarna, se vägare

Stumlask eller stuvlask, skarvning av två timmer "stumt" mot varandra, det vill säga utan 

överskjutning

Stävkri, ett utanpå stäven fastgjort timmer avsett att skydda stävkonstruktionen vid grund- 

stötning; ibland benämns även den yttre vinkeln mellan köl och förstäv kri

T-köl, költyp vars midskeppsprofil har formen av ett "T"

Tolleklamp, en typ av årtull bestående av en träklamp med två vertikalt infogade rund

stavar, tollepinnar

Toppläntc tåg varmed rån kan tiltas (snedställas) i vertikalplanet

Topptimmer övre delen (delarna) av spant om spantet består av fem delar

Tränagel, träbult med huvud, vanligen kilad i motsatta änden

Träpinnad, en bordläggning är "träpinnad" om borden sinsemellan är hopfogade med 

tränaglar

Upplänga eller opplänga, mellersta delen (delarna) av spant bestående av fem delar; 

överdelen (-delarna) i spant bestående av tre delar

Van tåg som stagar masten i sidled

Vägare, långskeppsgående förstärkningstimmer på insidan av skrovet; i vissa fall underlag 

för tvärbalkar

lijiMHiimimmmmiHmmimmimmmmmmiHimitimimiHiiiiiiimmHimmmimiiiimmmiiimmiiimmimmiiiiiiimiiiiiHHmimmimmmmmmmmiimiimiii

Däremot har enstaka fartygsdelar påträffats i Göteborg, t.ex. vid schaktningar i kvarteret Kronobageriet 

på 1980-talet (muntlig uppgift Claes-Göran Idbäck, Göteborg). Vid arkeologiska undersökningar inom 

staden har också en del fynd påträffats som kan associeras med båtar och skepp, t.ex. riggdetaljer av 

olika slag (se t.ex. Lorentzon 1985, fig. 129; Andersson m.fl. [red.] 1986:XVIII).

Arkeologen Marcus Hjulhammar har för sin forskning samlat uppgifter om mer än 130 fartygsfynd i 

Stockholms stad, påträffade sedan 1860-talet och fram till idag. En sammanställning av fynden kommer 

att publiceras som ett appendix i en kommande doktorsavhandling vid Stockholms universitet, vilken 

behandlar Stockholms sjöförsvar ur ett arkeologiskt perspektiv.

Av de kända fartygsfynden i Stockholm gör Hjulhammar bedömningen att 86 procent är sänkta 

mer eller mindre medvetet för olika typer av regleringar eller byggnader. Även om uppgifterna kring 

fynden ibland är knapphändiga kan något mindre än hälften antas ha nyttjats som fundament till

♦ 256 ♦



EN BÅT FRÅN 160O-TALETS GÖTEBORG

olika byggnader som bryggor, kajer och broar. Återstoden har använts som utfyllnader på ett mindre 

systematiskt sätt, men likväl ytterst i syfte att vinna ny mark när staden expanderat.

4 Ulla Hamnkanalens sträckning motsvaras av dagens Östra Hamngatan. Kanalen fylldes igen på 1930- 

talet.

5 Det finns dock varianter på kravellbyggnad där bordläggningen färdigställs före spantningen (se Hasslöf 

1988:28-36).

6 Denna konstruktionslösning har bl.a. dokumenterats i de klinkbyggda fartygen Kalmar XIV, daterad till 

senare delen av 1600-talet (Åkerlund 1951), och Bredfjedsskeppet från Lolland i Danmark, daterat till 

omkring år 1600 (Bill 1997). Företeelsen omnämns inte specifikt i rapporteringen av de sex klinkbyggda 

1600-talsbåtarna från kvarteret Hästen i Stockholm, men av fotografierna i rapporten att döma 

förefaller det som om åtminstone två av båtarna, båt 2 och 5, kan ha haft en motsvarande konstruktion 

(Cederlund & Söderberg 1980, fig. 26 & 46).

7 Uppgifterna om vivianit efter Mats Regnell, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, 

Stockholms universitet.

8 Uppgifterna om datering och proveniens muntligen efter Hans Linderson, Laboratoriet för vedanatomi 

och dendrokronologi, Kvartärgeologiska avdelningen. Lunds universitet.

9 I akterskarpen, mellan spant 1 och 2, påträffades vid undersökningen tre större stenar. Den 

sammanlagda vikten på dessa är 104 kg. Stenarna kan tolkas som en barlast som haft till syfte att tynga 

ned akterskeppet vid segling (jfr Alopaeus 1996:51).

10 I Danmark är vidjeringar bl.a. kända från Skuldelev 3 från sent 1000-tal, där de brukats som vantfästen, 

och från Kyholmsskeppet från 1200-talet, där de tjänat som fäste för seglets hals förut (muntlig uppgift 

från Ole Crumlin-Pedersen). I Norge har liknande vidjeringar använts som håband (no. hamleband), 

vilkas funktion varit att fixera årorna till hån.

1 Det finns i det historiska källmaterialet från Göteborg flera bevarade skrivelser i vilka klagomål framförs 

beträffande uppgrundningen av farleder och hamnar till följd av olovligt dumpad barlast (Svedberg m.fl. 

2002:24).

2 Benämningen "strömbåt" är något problematisk eftersom den tycks ha använts för två olika båttyper 

inom samma område. Förutom den här åsyftade båttypen kallades också de mindre roddbåtar som 

bland annat användes för skjutsning av resande på älven samt för husbehovsfiske och närtransporter 

för "strömbåtar". Denna benämning levde kvar fram till omkring 1900-talets mitt (muntlig uppgift från 

Peter Skanse).
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Figur 123. Platser/byggnader som 
nämns i texten eller är intressanta 
av annan anledning

Bastion Carolus [Gustavus] Rex (1, B4) 
Bastion Carolus [IX] Rex (2, D2)
Bastion Carolus [XI] Rex/Carolus Rex (3, B3) 
Bastion Gustavus Magnus (4, D3)
Bastion Gustavus Primus (5, Dl)
Bastion Johannes Rex (6, D2)
Brunnsparken (7, C2)
Christinae kyrkaAyska kyrkan (8, C2) 
Drottningporten/Nyeport/Österport (9, D2) 
Drottningtorget (10, D2)
Esperantoplatsen (11, A/B3)
Frihamnen (12, Bl)
Gamleport/Kungsporten (13, C3)
Gbgs järnvägsstation (14, D2)
Gullbergs äng (15, B3)
Gustaf Adolfs torg/Stora Torget (16, C2) 
Gustavi domkyrka/Svenska kyrkan (17, C3) 
Hallska teatern (18, C2)
Hisingen (19, A2)
Holmen (ön i Brunnsparken) (20, D2) 
Järntorget (21, A4)
Järnvågspiren (22, A4)
Karlsporten (23, B3)
Kronhuset/kronans magasin (24, C2) 
Kungsporten/Gamleport (13, C3) 
Kungstorget (25, C3)
Kvarn berget (26, C2)
Kämpebron (27, B3)
Lilla Bommen (28, Cl)
Lilla Otterhällan (Kungshöjd) (29, B4)
Lilla torget (30, B3)
Nyeport/Drottningporten/Österport (9, D2) 
Ostindiska huset/Stadsmuseet (31, C2) 
Otterhällan (Stora) (32, B3)
Packhuskajen (33, B2)
Pusterviksplatsen (34, B4)
Rådhuset (35, C2)
Stadsmuseet/Ostindiska huset (31, C2) 
Stenpiren (36, B2)
Stora Bommen (37, B2)
Stora Hamnen (38, B2)
Stora Hamnkanalen (39, B2)
Stora Otterhällan/Otterhällan (32, B3)
Stora Torget (e. 1854 Gustaf Adolfs torg)

(16, C2)
Svenska kyrkan/Gustavi domkyrka (17, C3) 
Torstensonska huset (palatset)/Residenset 

(40, B3)
Tullhuset (Tullpackhuset) (41, B2)
Tyska kyrkan/Christinae kyrka (8, C2) 
Österport/Drottningporten/Nyeport (9, D2)



Figur 124. Platser/byggnader som nämns 
i texten eller är intressanta av annan anledning

Billingen (1, B5)
Färjenäs (2, B4)
Färjestaden (3, B5)
Gamla Älvsborg (Älvsborg slott) (4, B5)
Gamlestaden/Nya Lödöse/Nylöse (5, D3)
Gullbergs fäste (på Skansen Lejonets plats) (6, D3)
Göta Älv (7, C4)
Klippan (8, B5)
Lindholmen (9, C4)
Nya Göteborg (10, C/D4)
Nya Lödöse/Nylöse/Gamlestaden (5, D3)
Nya Varvet (11, B5)
Nya Älvsborg (Älvsborgs fästning, Elfsborgs fästning) (12, A5) 
Risåsen/Risåsens skans (före Skansen Kronan) (13, C4/5) 
Skansen Kronan (13, C4/5)
Skansen Västgöta Lejon/Skansen Lejonet (6, D3)
Stampen (14, D4)
Stigbergsliden (15, C4)
Sävenäs (16, E3)
Säveån (17, E3)
Älvsborgs fästning (Elfsborgs fästning, Nya Älvsborg) (12, A5) 
Älvsborg slott (Gamla Älvsborg) (4, B5)
Älvsborgshamnen (18, A5)
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Kanalmuren lilla Bommen

jFgur 125. Under utgrävningarna vid 
Lilla Bommen stannade många förbi
passerande och frågade om arbetet 
och lämningarna. På bilden syns pål- 
spärren, vändplattan, kranfundamentet, 
kanalmuren Lilla Bommen och gropen 
där Götabåten hittades. Vy mot nord
nordost. Foto: Carina Bramstång.

Götavrakets fyndplats
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Glassätande sommarbesökare som nuförtiden flanerar längs 
Östra Hamngatan och Kungsgatan är knappast medvetna 
om att de befinner sig mitt i den svenska stormaktstidens 
mest befasta stad. Nästan inget återstår av de bastanta mur
verk som en gång omgav fästningen Göteborg. Borta är också 
stadens magnifika portar. Ändå minner Stora Hamnkanalen, 
vallgraven, de båda Skansarna på sina berg och alla rätlinjiga 
kvarter om att det funnits en helt annan tid och verklighet än 
dagens. Vid kanalen vittnar Tyska Kyrkan och det Ostindiska 
Kompaniets tunga byggnader om fästningsstadens brokiga 
och mångkulturella ursprung. Märkliga gatunamn skvallrar 
om att det finns en militär och merkantil historia djupt in
byggd i stadens identitet. Bastionsplatsen, Magasinsgatan 
och Kaponjärgatan. En kaponjär - Vad är det förresten?

I den här boken far du ta del av den Göteborgshistoria 
som istället finns bevarad under mark och i gamla arkiv- och 
kartskåp. På många vis är fästningsstaden Göteborg en guld
gruva för arkeologisk forskning. Möjligheten att kombinera 
arkiv- och kartstudier med analysen av arkeologiska spår 
för att beskriva stadens utveckling är god. I kapitlen kan du 
ta del av många historiska kartor och nya rön om stadens 
äldre befästningsverk och hamnanläggningar. Boken om fäst
ningen Göteborg är ett resultat av några av de senare årens 
stora utgrävningar i stadens historiska centrum.


