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MARIA BENEDIKTA WIRGMAN, 

född WENNGREN. 

H. D. G. I 334- 

Tanken att kunna utrota tiggeriet genom en så kallad 

fattigförsörjning vann genast stor tillslutning bland 

Göteborgs invånare, och flera skulle äfven genom 

donationer befordra detta behjärtansvärda verk. Den första 

af dessa välgörare var fru Maria Benedikta Wirgman. 

I sig själf tillhörde hon en släkt, som synes hafva sedan 

Frihetstidens början varit i staden bosatt och här represen¬ 

terats af ansedda köpmän, däribland donatrisens far, illite- 

rate rådmannen Sven Wenngren. Modern, rådmanskan, 

hette Ulrika Eleonora Wimnell. Hvad Wirgmanska släk¬ 

ten beträffar är denna mest bekant genom den gamle fromme 

och skicklige guldsmeden Abraham Wirgman, smålänning 

till börden, som sannolikt var farfar till fru Maria Benedik- 

tas man. 

Tyvärr fela oss andra data till lefnadsteckningen än de, 

att donatrisen, änka efter aflidne handelsmannen Mackabeus 

Wirgman, dog barnlös den 28 maj 1802 i sitt femtioandra 

år. Om mannen känna vi, att han vann burskap som hand¬ 

lande 1777, enrollerades under krigsfaran 1788 såsom under¬ 

löjtnant vid borgerskapets då upprättade artillerikar och 

afled år 1792 i sitt fyrtiosjette år. 

Fru Wirgmans efterlämnade förmögenhet var ej stor. Det 

egentliga kapitalet utgjordes af ett till 3,000 rdr sp. värde- 

radt hus, som dock några månader efter hennes död under 

den stora eldsvådan gick upp i lågor. Ett litet bokförråd 

hörde äfven till det enkla boet, hvaribland förefunnos fru 

Nordenflychts Kvinnliga tankespel och Waldens 

Upplysning om Swedcnborgs skrifter. 
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I sitt testamente skänkte hon till fattigförsörjningen 333 

rdr. 16 skillingar riksgäldssedlar och till fattighuset 500 rdr, 

af hvilken senare summa en släkting dock under sin lifstid 

skulle njuta räntan. 

Idén till den göteborgska fattigförsörjningen, som den i 

stadens historia oförgätlige Per Dubb fått genom ett studium 

af Hamburgs fattigvårdsordning, framställde denne först i en 

af stadens tidningar, hvarefter en komité bildades till frå¬ 

gans undersökning och planens framläggande. Inrättningen, 

först grundad på enskilda årliga bidrag, vann år 1799 rege¬ 

ringens stadfästelse och trädde snart därefter i verksamhet. 

Den gamla tidens tiggeri var ohyggligt. »För ett tjog år se¬ 

dan », heter det år 1813 i dåvarande Göteborgs Aftonblad, 

»var det nästan omöjligt att passera någon gata utan att 

blifva följd i hack och häl af en tiggaresvärm. Att köpa sig 

fri var likaså omöjligt, ty, då man grep i fickan för att köpa 

sig från en, kom ett halft tjog andra lika enträgna fordrings¬ 

ägare. » 

Helt utrotadt vardt dock ej tiggeriet på det antagna sät¬ 

tet, och alldeles förekommas kan det väl ej heller, så länge 

världen står. 



DANIEL PETTERSSON. 

H. D. G. III 339. 

tt betydligt rum i vår lokalhistoria intager borgmä¬ 

staren med kommerseråds karaktär Daniel Pettersson. 

Under mer än ett halft sekel oafbrutet sträfvande 

för sin födelsestads bästa oeh förkofran, klok, smidig, värdig, 

är han typen för en magistratsperson och på samma gång själf 

den personifierade göteborgska magistraten från sjutton¬ 

hundratalets senare hälft. Ett studium af hans lif och verk¬ 

samhet är därför så mycket intressantare, som vi härigenom 

erhålla inte allenast en öfverblick af stadens utveckling 

och samhällslif utan äfven åtskilliga inblickar i det ömtå¬ 

liga förhållandet mellan styrande och styrda. 

Släktens äldste stamfader är rektorn i Halmstad, seder¬ 

mera kyrkoherden i Abild, Kristian Öjarsson eller Göthars- 

son, som han äfven kallades. Dennes sonson, Kristian Pet¬ 

tersson, verkade i Göteborg, allt ifrån Karl XII:s sista tid, 

under fyrtio år med berömvärd sorgfällighet och flit, först 

såsom postmästare och längre fram som postdirektör. Gift 

med Anna Elisabeth Eander hade han elfva barn, hvaraf 

den år 1720 födde sonen Daniel var det andra i ordningen. 

Denne bestämde sig för den juridiska banan, som han 

efter fulländade akademiska studier började med auskulta- 

tion vid hofrätten. Redan 1740 vann han emellertid an¬ 

ställning i sin födelsestads tjänst, först som sekreterare vid 

rådhusrätten och sedan som notarie i kämnersrätten. 

Tvenne tillfälliga befattningar skulle den unge notarien 

härunder erhålla, hvarigenom han utan tvifvel förvärfvade 

sig förtroende och meriter för sin vidare befordran. 

Den första af dessa befattningar var att under 1740—41 

års riksdag i »korrespondensen och andra mål» biträda 
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stadens båda riksdagsmän, rådman Kling och handels¬ 

mannen Petter Bagge, hvarvid han, enligt magistratens 

protokoll, af dessa herrar erhöll särdeles goda vittnes¬ 

börd om oförtruten möda, flit och färdighet. De hade ock¬ 

så lofvat honom ett arfvode af 400 dal. smt, men, då detta 

ärende längre fram kom under stadens borgerskaps depute¬ 

rades (längre fram så kallade äldstes) behandling, tyckte dessa, 

att 300 daler kunde vara nog, så mycket mer som Petters¬ 

son, efter hvad det anmälts, skulle åtnjutit fri kost under 

uppehållet i Stockholm. Notarien förklarade emellertid, 

att han visserligen åtnjutit middagskost men själf måst 

bestå sig aftonvarden, vidare att riksdagen räckt inemot 

ett år, samt slutligen att han äfven måst utrusta sig för re¬ 

san och vistelsen i hufvudstaden, hvarföre han ej kunde 

nöja sig med mindre än den utlofvade betalningen, den 

han också slutligen erhöll. 

Efter hemkomsten från riksdagen betjänade Petters¬ 

son såsom sekreterare intill slutet af år 1743 äfven borger- 

skapets nyssnämnda deputerade eller äldste. 

Inte ens omnämnda i stadens privilegier, existerade icke 

dess mindre dessa äldste från stadens begynnelse på grund 

af en allmän stadga för rikets städer. Till en början spelade 

de dock en högst obetydlig roll. Förvaltningen af stadens 

medel, inberäknadt sammanskottsmedeln (motsvarande våra 

dagars kommunalskatt), var nämligen först helt och hållet 

förbehållen magistraten och sedan, på grund af Karl XI:s 

maktspråk, i någon mån afträdd till konungen. Annorlunda 

vardt emellertid förhållandet vid Frihetstidens ingång, se¬ 

dan alla städers borgerskap i 1720 års regeringsform till¬ 

försäkrats rättigheten att med magistraten deltaga i dispo¬ 

sitionen af stadens medel. Denna rättighet erkändes också 

af Göteborgs magistrat men under vissa förbehåll i princip 

och många svårigheter i tillämpningen, som de äldste ej 

ville finna sig uti. Slitningar uppstodo därför, särskildt under 

åren 1744—46, och spänningen mellan styrande och styrda 

gick sistnämnda år så långt, att magistraten förklarade 



en de senares begäran i den gamla stridsfrågan oanständig 

oeh ej förtjäna något svar. 

Sannolikt var detta spända förhållande anledningen till 

stadsnotarien Petterssons afgång från sekreterarebefatt¬ 

ningen vid de äldste. Ty, såsom framtida aspirant till råd- 

mansplats, behöfde lian både magistratens rekommenda¬ 

tion och borgerskapets röster, och han insåg förmodligen 

nu svårigheten att under stridens fortgång stå väl på båda 

hållen. 

Borgerskapets välvilja tycks Pettersson i alla händelser 

hafva vunnit, ty redan år 1746 eller vid tjugosex års alder 

valdes han till litterat rådman. 

Vid hans inträde i stadsstyrelsen fortgick ännu striden 

med de äldste, som en tid därefter hos landshöfdingen be¬ 

svärade sig öfver magistratens obenägenhet, att lämna dem 

behörig del i dispositionen af stadens medel. Hade de kla¬ 

gande härutinnan räknat på landshöf dingens medhåll, miss- 

togo de sig grundligt, ty höfdingen, general Stobée, stöd¬ 

jande sig på stadens privilegier och Karl XI:s förordningar, 

frånkände dem all rätt till den i fråga varande dispositionen, 

ett utslag som de äldste sedermera förgäfves hos kungl. 

maj:t öfverklagade. Borgerskapets representanter uppgåfvo 

dock ej spelet utan vädjade genom stadens riksdagsmän 

från konungen till tidens högsta myndighet, rikets ständer. 

Dessa tvungo kungl. maj:t till reträtt, d. v. s. till utfärdan¬ 

det af en ny resolution, hvaruti de äldste ändtligen tiller¬ 

kändes den mycket omstridda rätten. 

Hvilken ställning den nye rådmannen intagit i denna 

strid är oss ej bekant, men antagligen har han undvikit 

att häri personligen deltaga. 

Han hade för öfrigt med annat än dessa stridsfrågor 

att skaffa. Omedelbart efter tillträdandet af sin rådmans- 

befattning och några månader efter den stora branden 1746 
hade han nämligen fått i uppdrag att författa en ny för sta¬ 

den gällande brandordning. Att den gamla af år 163Q, hvaruti 

vattensprutan ännu ej förekom, behöfde en revision, var klart. 
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Den unge rådmannen gick till verket med stor flit, och 

hans arbete, upptagande omkring sextio tryckta kvart si¬ 

dor, torde för sin tid varit förtjänstfullt nog. För öfrigt 

har väl den göteborgska brandordningen liknat andra ti¬ 

dens förordningar af samma slag. Hvad man från vår tids 

ståndpunkt kan anmärka är, utom själfva föreskrifternas 

ofantliga omständlighet och långsläpighet, den bristande 

enheten i eldsläckningsarbetets ledning och frånvaron af 

alla förberedande öfningar. 

Såsom belysande den förra bristen kunna här anföras 

alla de personer, som enligt brandordningen hade vid elds¬ 

vådor att bjuda och befalla. Dessa voro följande: 

landshöfdingen, om han var »frisker och i staden», 

politiborgmästaren, såsom den egentlige brandchefen i 

vår tids mening, 

justitieborgmästaren och samtlige rådmän, med öfver- 

och underskult samt stadsbud (stadstjänare) till budbärare, 

stadsingenj ören, 

stadsfiskalen. 

Alla dessa skulle till tecken af deras tillfälliga befälsrätt 

bära rosor af hvita och röda band på hatten. Vidare ägde 

naturligtvis de af garnisonen och amiralitetet för tillfället kom¬ 

menderade officerarne att bjuda och befalla öfver det till 

vakt och arbete afdelade manskapet. Dessa sagda office¬ 

rare skulle bära bandrosor på vänstra armen, de af artil¬ 

leriet gula, de af fortifikationen, infanteriregementet och 

amiralitetet respektive röda, blomeranta och hvita, under 

det att underofficerarne, åtskilda genom samma färger, 

buro band om vänstra armen. 

Den nya brandordningen stadfästes af konungen 1748, 

och i sammanhang härmed utfärdades samma år — äfven 

på Petterssons förslag — bestämmelser för brandvakten, 

förut fotad på 1703 års föreskrifter. Framsteget var äfven 

här synnerligen stort. Då vakthållningen mot eldfara förut 

oordentligt och ovillligt utgjorts af borgerskapet själft, till¬ 

sattes nu i detta syfte en särskild, aflönad kår, bestående 
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af en vaktmästare, en sergeant, fyra rotmästare, femtiosex 

gemene och en profoss, hvilken styrka äfven skulle utgöra 

ett särskildt sprutlag vid en af stadens sprutor. Den nya 

kåren hade dock en hård tjänstgöring — gjorde vakt hvar- 

annan natt — och mycket liten aflöning, hvarföre Petters¬ 

son själf under sin sista tid klagade däröfver, att ingen ung, 

rask och nykter karl ville åtaga sig denna tjänst. 

Men ej nog med dessa åtgärder till eldens förekomman¬ 

de och släckning. Äfven till det dittills i staden okända 

försäkringsväsendet sträckte sig Petterssons omsorg och om¬ 

tanke. Redan som rådman föreslog han nämligen i ett se¬ 

nare till trycket befordradt tal inrättandet af stadens 

brandförsäkringskontor, som också längre fram under hans 

borgmästaretid eller närmare uttryckt år 1768 skulle bringas 

till verkställighet. 

Denna Petterssons verksamhet som rådman och det för¬ 

troende han härunder vunnit, bragte honom 1765 vid han¬ 

dels- och politiborgmästarevalet till första rummet på för¬ 

slaget, hvarefter han omedelbart af kungl. maj:t till befatt¬ 

ningen utnämndes. 

I sitt tal vid installationen riktade han till borgerskapets 

olika klasser bevekande ord. Till de handlande yttrade 

han bland annat: »Hängen icke brödpåsen för den fattige 

för högt! . . Edert lefnadssätt vare borgerligt efter gam¬ 

malt ordaförstånd, Ordentligt och hushållsaktigt, och älsken 

en anständig sparsamhet mera för att gifva goda efterdö- 

men och förekomma smittan af en allmänt inbrytande yp¬ 

pighet än för att själf va kunna behöfva! Tillsluten ock 

aldrig edra händer för de fattige, och visen gifmildhet såväl 

emot fattighus, hospital och barnhus som andra dylika 

antingen gjorda eller hädanefter till görande inrättningar!» 

Handtverkarne varnade han på goda skäl för det noggranna 

iakttagandet af en skråordningens fundamentalsats: »Hå¬ 

gen att uppsöka s. k. fuskare», sade han, »hvilka ofta nö¬ 

den tvingar att gå in i edra rättigheter och med sina hän¬ 

der förvärfva en liten beta bröd hellre än att stjäla eller 
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med deras hustrur och barn hungra ihjäl, intage aldrig så 

mycket edra sinnen, att den för smärre och mindre bety¬ 

dande saker antingen skulle förkväfva människokärleken 

eller spilla eder ädla dag och tid! » 

Vid tillträdandet af sin befattning vardt gifvetvis politi- 

borgmästarens första omsorg den att vidmakthålla god ord¬ 

ning och politi. Härutinnan hade han till sitt förfogande 

skultarna, stadsfiskalen och stadstjänarne, men näppeligen 

stadssoldaterna eller korfvarne, som de alltjämt kallades. 

Dessa sistnämndas syssla var nämligen ej någon egentlig 

polistjänst utan snarare en militärisk vakthållning, såväl 

hos äldste borgmästaren — honnör för stadens hos denne 

förvarade nycklar — som på rådhuset, på järnvågen, i pack¬ 

huset och stadshuset. Någon polis i egentlig mening fanns 

således ej. Denna viktiga faktor i stadens lif skapades 

emellertid år 1785, gifvetvis på politiborgmästarens egna 

initiativ. 
Grunderna för stadens äldsta polisinrättning innehållas i 

instruktionen (af den 30 december 1785) för polisgevaldigern 

och de honom tilldelta uppsyningskarlarne. 

Många voro de skyldigheter, som enligt denna instruktion 

ålågo polisen. Inte allenast upptäckandet och beifrandet 

af alla brott mot stadslagen utan äfven alla öfverträdelser 

af gällande förordningar — förordningar mot olofligt mång- 

leri och gatuköp, mot buller och slagsmål på källare, kro¬ 

gar och kaffehus, mot förbudna dryckers försäljande där- 

sammastädes, mot föröfvande af tiggeri på torg och gator, 

vid portarna och i husen, mot löst, kringstrykande och pass¬ 

löst folks insmygande i staden, Haga, Masthugget, liksom 

mot deras innästling i torpeställen å stadens gebiet. Vidare 

skulle den nya polisen »efterslå» och angifva alla liderliga 

kvinnspersoner liksom alla arbetsföra karlar, som ej 

hade någon tjänst eller lofligt näringsfång, öfvervaka brand¬ 

ordningens efterlefvande, riktigheten af mått, mål och vikt, 

helgden af bagares, slaktares och bryggares månadstaxor, 

byggnadsverksamheten — ingen byggnad i eller utom sta- 
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den fick utan magistratens vetskap uppföras —, ordningen 

i hamnarna (kanalerna), lykttändningen, snöskottningen, 

hästarnas framfart på gatorna samt slutligen äfven tillse, 

att ej svinkreatur finge gå på gatorna utan fördes till fattig¬ 

huset, liksom att inga pojkar och barn akte på kälke utför 

bryggor och andra sluttande plan med mera, med mera. 

Var arbetsfältet sålunda stort, voro arbetarne däremot 

högst fåtaliga, nämligen ej flera än en polisgevaldiger och 

sex (säger 6) uppsyningskarlar (polisbetjänte). 

Flera stora och för staden viktiga frågor stodo under Gu¬ 

staf III:s tid på dagordningen. Den ena af dessa var inrät¬ 

tandet af ett allmänt sjukhus, den andra ett bekvämt an¬ 

skaffande af godt dricksvatten, den tredje uppförandet af 

en kasärn för garnisonen, hvarigenom inkvarteringen i bor- 

gerskapets bostäder skulle upphöra. Till alla dessa frågors 

lösning medverkade Pettersson i väsentlig grad. Deras olika 

vikt framhöll han särskildt i en prisskrift rörande använd¬ 

ningen af den stora Sahlgrenska donationen »till något 

för staden nyttigt ändamål». 

Den härliga Kallebäckskällans ledning till staden i och för 

godt dricksvattens erhållande, förklarade han, hade länge 

varit ett önskemål. Om någon vattenbrist kunde man dock 

ej tala, och vattnet vore »strömt» och rinnande såväl vid 

slussen som i västra hamnkanalen. Hvad garnisonens in¬ 

kvartering in natura beträffade, vore denna visserligen be¬ 

tungande, men det fattiga borgerskapet, som erhöll en plat 

i månaden för hvarje inhyst knekt, hade dock härigenom 

en säker inkomst. Ett allmänt sjukhus vore emellertid af 

högsta nöden påkalladt, hvarför inrättningen af ett dylikt 

borde sättas i främsta rummet. 

Att detta också skedde kan salunda till en viss grad räk¬ 

nas Pettersson till förtjänst. I af seende på de öfriga önske¬ 

målens, Kallebäcksledningens och kasärnbyggnadens snara 

förverkligande var han äfven en bland de drifvande kraf¬ 

terna. Särskildt gällde detta det förstnämnda, genom fri¬ 

villig subskription igångsatta företaget. I den längre fram 
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bildade vattenledningsstyrelsen var också Pettersson ord¬ 

förande. 

Men utom dessa arbeten kunna efter P. A. Granbergs 

minnesteckning i Vetenskaps- och Vitterhetssamhället an¬ 

föras följande byggnadsverk, som till större eller mindre 

del utförts på borgmästarens initiativ. 

Kämpebryggans förbättring samt fem nya mindre sten- 

bryggors byggande öfver kanalerna. 

Uppförandet af ett nytt slaktarhus. Det gamla hade ett 

otjänligt läge vid en af stadens förnämsta gator (Norra Hamn¬ 

gatan midtemot det nuvarande Palace Hotel). Att finna 

utrymme för den nya anstalten var emellertid ej lätt, då 

den, såväl för de köpandes bekvämlighets som för accisbe- 

tjäningens skull, ej kunde läggas utom vallarne. Pettersson 

lyckades dock vinna kungl. maj:ts medgifvande för staden 

att för ändamålet använda en del af kronobageriets (vid 

den n. v. Uarmgatan belägna) tomt, hvarest icke allenast 

snygga salubodar af sten uppfördes utan äfven ett särskildt 

hus, där siaktningen förrättades. Platsen, där det förra 

slaktarhuset stått, förvandlades till en tvärgata mellan 

Norra Hamngatan och Köpmansgatan, som kallades Slak¬ 

tarhusgatan och existerade intill den 19 sept. 1813, då trak¬ 

ten genom eldsvåda härjades. 

Ombyggnad af stadens fattighus liksom till en del äfven 

af dess packhus. 

Detta allt efter Granberg, men hvad den förstnämnda 

ombyggnaden beträffar kan härmed svårligen hafva menats 

annat än en reparation, ty den ännu kvarstående, i början af 

sjuttonhundratalet uppförda byggnaden (nu upptagningsan¬ 

stalt för lungsjuka) bär alltigenom den karolinska tidens prägel. 

.Utom dessa byggnadsarbeten anföres såsom Petterssons 

verk äfven hamnkanalernas uppränsning genom afdämning, 

utpumpning och gräfning äfvensom vissa trädplanteringar. 

Dessa trädplanteringar torde, såsom ännu kvarstående 

och alla gamla göteborgare kära, förtjäna ett särskildt om¬ 

nämnande. 



Den ena af dessa är raden af lindar längs fattighuskanalen, 

sannolikt planterade 1773, alldenstund magistraten detta 

år varnar allmänheten för skadegörelse därå. Dessa samma 

lindar sägas i magistratens kungörelse vara importerade. 

Den andra planteringen var en »allmän promenad utanför 

kungsporten», bestående af en »tredubbel allé» innesluten 

af häckar — den nuvarande gamla allén, som, planterad 

1788, först försågs med tre trädrader, men hvars mellersta 

rad längre fram, ovisst hvilket år, nedhöggs. 

Såsom handelsborgmästare var Pettersson så godt som 

själfskrifven till ordförandebefattningen i Handelssociete- 

ten, hvilken befattning han äfven från år 1765 intill sin död 

innehade. Härunder tillerkändes han äfven ett mindre 

arfvode, som ej förut varit med platsen förenadt. Senare, 

då hökarne tillätos bilda en egen societet, fyllde Pettersson 

likaledes ordförandesysslan härinom. 

Det vackraste bladet i sin medborgarekrans inflätade 

dock den högt förtjänte mannen vid den hotande krigsfaran 

1788, vid hvilket tillfälle han äfven på rådhuset inför ko¬ 

nungen betygade borgerskapets beredvillighet till de största 

uppoffringar. Denna förklaring var ingalunda något tomt 

tal utan följdes omedelbart af handling. Då borgerskapet 

sedan efter stadens räddning till hugfästande häraf beslöt 

sig för präglingen af en medalj samt utsåg en deputation 

till denna medaljs öfverlämnande till konungen, anfördes 
deputationen, såsom naturligt var, af borgmästaren. Sär- 

skildt bör därvid nämnas, att borgerskapet sedermera å råd¬ 

huset förärade Pettersson samma medalj i guld såsom akt- 

ningsgärd för hans förtjänster och erkänsla för hans omsorger 

vid den hotande faran. Såsom tecken af konungens nåd 

hade han redan långt förut erhållit kommerseråds karaktär. 

I allt det anförda framstår han som en sann lokalpatriot. 

Om han någonsin sträckt sitt intresse utanför stadens om¬ 

råde, är däremot osäkert. Särskildt i en stor fosterländsk 

fråga, den om Trollhättekanalens byggande, tycks han 

inte ens kunnat lyfta blicken öfver ett göteborgskt skråin 



tresse. Han motsatte sig nämligen i en anonym skrift 

kanalbyggnaden i fråga, varnande bland annat för där¬ 

igenom uppstående kränkning af stadens strömbåtsgil- 

les privilegier. (Gillet, hvaraf han för öfrigt själf som båt¬ 

ägare var medlem, hade uteslutande rättighet att transportera 

det från Värmland till Åkerström ankommande järnet.) En 

af företagets förnämsta driffjädrar, direktören William 

Chalmers, ansåg dock det Petterssonska inlägget besked' 

ligt skrifvet. 

Alltsedan stadens äldre tid hade slitningar förekom¬ 

mit emellan magistraten och konungens befallningshaf- 

vande å ena sidan, mellan magistraten och borgerskapet 

(de äldste) å andra. Under Petterssons tid och säkerligen 

på grund af hans inflytande vordo dessa slitningar betyd¬ 

ligt mindre. Några dissonanser må dock här anföras. 

* Ett skarpt attentat gjordes af landshöfdingen Du Rietz, 

då han år 1781 begärde en specifikation öfver stadens medel, 

särskildt dess sammanskottsmedel liksom öfver dess till- 

ämnade byggnader, reparationer m. m. Att gifva herr 

landshöf dingen och generalmajoren den äskade redogörelsen 

för stadens enskilda och sammanskottsmedel eller lämna 

honom något deltagande i dispositionen häraf, förklarade 

emellertid magistraten efter något betänkande å egna och 

de äldstes vägnar, skulle strida mot gifna kungliga resolu¬ 

tioner. Magistraten och de äldste tillförsågo sig därföre af 

herr landshöf dingen och generalmajoren den rättvisa och 

det ädelmod, att han ej skulle vilja gäcka det, som kung¬ 

liga resolutioner samt magistratens med borgerskapets fri- 

och rättigheter så tydligt undandrogo hans befattning. Här¬ 

vid blef det också. 

Huruvida magistraten allt jämnt visade sig obenägen att 

i förvaltnings- och granskningsärenden samråda med de 

äldste, är svårt att veta. Af de senares år 1783 till magi¬ 

straten ingifna förklaring skulle man tro detta hafva varit 
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förhållandet. Denna förklaring innehåller nämligen klago¬ 

mål öfver magistratens uraktlåtenhet att underrätta de 

äldsta om vissa byggnadsarbetens utförande, liksom öfver 

försvåradt tillfälle till deras arliga, fullständiga revision af 

stadens kassor m. m. och slutar med följande uttalande: 

»Hvad orsaken kan vara till magistratens eftertänkliga 

eonduite emot borgerskapets äldste i dessa och flera mål, 

är borgerskapets äldste alldeles obekant. Men då borger¬ 

skapets äldste aldrig pretendera något, som skrider ut öfver 

de rättigheter, de efter privilegier och författningar äga, och 

då borgerskapets äldste är en kår, som af hela det öfriga 

borgerskapet är deputerad att bevaka dess rättigheter och, 

conjunctim med högädla magistraten, vaka för stadens och 

det allmänna bästa, finna borgerskapets äldste det vara 

ömt samt dess existence ovärdigt att blifva bemötte med 

köld, fierité (sic.) och förbehåll; kunnandes ett sådant com- 

portement icke annat än störa den enighet, högaktning och 

förtroende, som borgerskapets äldste annars äro benägna 

att hysa för högädla magistraten, och som likväl aldrig bör 

saknas, så vida ändamålet är att samfäldt befordra stadens 

och det allmänna bästa. » 

Dessa ord voro ju nog så stolta och skarpa, men fr aga 

är, om de ej mera tolkade den juridiskt skolade och frasrike 

sekreterarens (Johan Rydqvists) känslor än själfva de äldstes. 

Pettersson, förhindrad af brunnsdrickning, var emellertid 

ej själf närvarande vid förklaringens afgifvande; men säkert 

var det på hans tillskyndan, som magistraten afgaf ett synner¬ 

ligen försonligt svar, innefattande dels förklaring af den 

förmenta ouppmärksamheten och obenägenheten, dels ut- 

lofvande af all villfarighet för framtiden. 

Kan man således hysa något tvifvel om befogenheten af 

de äldstes missnöje i anförda fall, synes ett annat af dem 

till magistraten anmäldt klagomål hafva varit så mycket 

mera grundadt. Detta gällde det ät såväl dem som Han- 

delssocieteten och Inkvarteringskommissionen i Stadshuset 

upplåtna gemensamma samlingsrum, som i tvenne afseen- 
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den var otjänligt och obekvämt. Dels måste detta tjäna 

till förstuga för stadssoldaternas där innanför belägna rust- 

kammare, hvarföre det sällan kunde hållas så hyfsadt 

som vederborde. (Korfvarne nyttjade nämligen detta 

samlingsrum vid skurning och putsning af deras gevär 

och remtyg, hvilket alltid lämnade någon obehaglighet efter 

sig.) Dels måste man för att komma till detta samlings¬ 

rum först betjäna, sig af en osnygg och ständigt illa stin¬ 

kande uppgång och sedan utstå vedervärdigheten af att 

passera en med usla auktionsöfverlefvor och utpantade saker 

uppfylld svale, hvilket i synnerhet förekom hederliga främ¬ 

mande, som nödgades att bevista någon sammankomst, 

ganska ohyggligt och staden vanhedrande. 

Huruvida någon ändring af dessa missförhållanden vid- 

togs, låter sig ej påvisa, men man kan väl förstå, att Göte¬ 

borgs stadsfullmäktiges föregångare kännt sig häraf högst 

obehagligt berörda. 

Göteborg var under denna tid en royalismens lågande härd. 

Man behöfver blott bläddra i stadens tidningar och se de 

många hyllningskvädena såväl vid nyåret som på kungliga 

födelse- och bemärkelsedagar för att finna sanningen häraf. 

Att Pettersson delade denna känsla, kan man väl förstå. 

Svårligen dock, att en så framstående magistratsperson 

som han skulle låtit sig häraf förledas till det otillbörligaste 

missbruk af sin ämbetsställning. Detta hans handlings¬ 

sätt, som sätter en outplånlig fläck på hans minne och till¬ 

lika blottar den laglöshet, som i själfva verket utmärker 

Gustaf III:s regering, torde med någon utförlighet böra om- 

förmälas. Såsom källor härvid begagna vi dels magistra¬ 

tens eget protokoll, dels den fromme Jonas Kjellbergs hand- 

skrifna Sannfärdiga berättelse om händelsen. 

Efter den gamle domprosten Ekeboms död föll den då¬ 

varande biskopen i Göteborg, Wingård, på den tanken, att 

han — gifvetvis till förbättrande af sina inkomster — skulle 
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med sitt innehafvande biskopsämbete förena befattningen 

som domprost i Göteborg och därvid äfven njuta de till de 

båda tjänsterna hörande prebenden. 

Någon sådan förening hade aldrig förut förekommit, och 

man kan för öfrigt lätt inse, att den stora domkyrkoför¬ 

samlingen kräfde sin egen herde. Men någon egentlig lag¬ 

stridighet torde å andra sidan ej en dylik sammanslagning 

hafva inneburit — under den förutsättningen dock, att den 

skett på grund af församlingens fria val. Ty denna valrätt 

var högtidligen i stadens privilegier erkänd; till och med 

den själfrådige Karl XI, som en gång utan församlingens 

hörande satt sin hofpredikant till dess kyrkoherde, hade på 

häremot gjord insaga, skyndat erkänna sitt misstag och 

omedelbart förflytta den på detta sätt gynnade till en annan 

församling. 

Då val sålunda måste ske, gällde det för Wingårds an¬ 

hängare att på tjänligaste sätt leda detsamma. Konungens 

medverkan var gifven. Den forne öfverhofpredikanten 

hade nämligen gjort Gustaf III stora tjänster under dennes 

misshälligheter med änkedrottningen och stod för öfrigt i 

stor gunst hos monarken. Enligt ett från statssekreteraren 

Schröderheim till borgmästaren Pettersson aflåtet handbref, 

hade också konungen uttryckt sin lifliga önskan, det försam¬ 

lingens val måtte falla på Wingard. I detta bref förkla¬ 

ras jämväl på det bestämdaste dels att, om valet nu på detta 

sätt utfölle, biskops- och domprostbefattningarna ej skulle 

varda i framtiden förenade, dels att församlingen ej heller 

skulle anses på något sätt betagen sin rättighet att själf 

välja sin herde. Äfven landshöfdingen, baron Du Rietz, 

hade konungen på samma sätt låtit underrätta om sin ön¬ 

skan i af seende på valets utgång. 

Såväl Pettersson som Du Rietz togo den kungliga vin¬ 

ken till efterrättelse. 

I fråga om valet var emellertid, 1749 års förordning tydlig 

nog. Detta skulle i städerna iörrättas inför magistraten, 

hvarvid hvar och en röstberiittigad borde framkallas att 
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afgifva sin röst. Härtill hade dock magistraten i dess kun¬ 

görelse om det förestående valet fogat den anmärkning, att 

det nämnda valsättet endast skulle följas, ifall församlingen 

ej i stillhet och vänlighet kunde förena sig om en af de sö¬ 

kande. 

Stark agitation och stark påtryckning till biskopens för¬ 

mån bedrefvos tiden närmast före valet. Några präster 

voro därvid ytterst nitiska. Ja, Kjellberg berättar, att en 

vid namn Hamnerin på gatan' mött en röstberättigad hustru 

och därvid tilltalat henne på följande sätt: »Simon Jona, 

älskar du mig, sade frälsaren två gånger till Petrus. Så frå¬ 

gar jag nu er, kära mor: älsken I mig, så är jag viss på I 

lofven mig er röst för biskopen till domprost. » »Man kan 

tänka sig», fortsätter Kjellberg, »i hvad bestörtning män¬ 

niskan kom af sådan en skenhelig prästs hälsning, som 

därigenom öfverrumplade henne. » 

Den 22 april 1785 företogs i domkyrkan valet. 

Akten börjades med psalmsång, hvarpå följde först ett 

tal från altaret af stadskateketen, sedan ännu en psalm och 

slutligen från altaret meddelad välsignelse. Härefter upp¬ 

stod valförrättningens ordförande, äldste borgmästaren, kom¬ 

merserådet Pettersson och höll till församlingen ett salvelse¬ 

fullt tal, hvari han äfven uppläste det till honom af stats¬ 

sekreteraren Schröderheim på kunglig befallning skrifna 

handbref, för hvars innehåll vi of van redogjort. Härpå ytt¬ 

rade borgmästaren: 

»Det återstår intet annat än att i Herrans namn skrida 

till val, antingen genom en inbördes, vänlig, stilla och bro¬ 

derlig förening om en värdig och skicklig person eller, om 

det icke ske kan, genom omröstning i det skick och ordning, 

som i kungl. maj:ts kungörelse är föreskrifvet. Herren 

trampe satan under våra fötter, och bevare oss för allt det 

kif samt bitter söndring och oenighet, hvilket skulle förtörna 

Gud, misshaga vår nådigste konung och sätta en fläck på 

denna församling, som alltid tillförne så ställt sina val, att 

de vunnit en nådig öfverhets höga behag och stadfästelse! 



Men, mine gunstige herrar samt dyre vänner, huru högst 
önskeligt vore det icke, om desse respektive församlingsleda- 
möter kunde komma till en behaglig förening! Välj en den 
då hellre än en långsam och på tiden utdragande omröstning; 
den blifver alltid så mycket mera hedrande, som den utmärker 
en anda och ett sinne, hvilket en kristlig församling så väl 
ägnar och anstår. Som jag är öfvertvgad, att flera med mig 
hysa samma önskan, och följaktligen någon proposition där¬ 
till bör ske, så vill jag å magistratens vägnar såsom valförrät- 
taren föreslå någon person, hvilkens enhälliga utnämnande 
kunde komma under öfverläggning. Jag hoppas, att den 
enfaldigare låter sig af dem, som mera insikt äga, vänli¬ 
gen underrättas och upplysas. Samma person, som jag 
föreslå vill, blifver herr doktorn och biskopen Johan Win- 
gård. » 

I detta förslag instämde kraftigt församlingens »förste le¬ 
damot», landshöfdingen Du Rietz, hvarpå alla biskopens i 
koret placerade anhängare ropade ja, under det att de längre 
bort sittande motståndarne yrkade på omröstning. Pet¬ 
tersson tillsporde därefter — hastigt enligt Kjellbergs utsago 
— församlingen, om den ville välja biskopen, hvarpå samma 
blandade rop hördes. Detta oaktadt förklarade valförrätta- 
ren biskopen vald. Flera församlingsmedlemmar begärde 
emellertid alltjämnt, ehuru förgäfves, att valet enligt magi¬ 
stratens kungörelse skulle ske medelst omröstning; det enda 
magistraten därvid medgaf var, att de meningsskiljäktige skulle 
hvar för sig få »gifva sina röster tillkänna». Då dessa, lik¬ 
som åtskilliga andra, ej nöjde sig med denna resolution och 
ej heller ville framträda och aflämna sina röster, utan på¬ 
yrkade, att hvar och en skulle till valet uppropas, uppre¬ 
pade magistraten sitt gifna besked. Men som ingen af de 
missnöjda ville rätta sig härefter, och magistraten ansåg valet 
afslutadt, »åtskildes» denna meranämnda myndighet tillika 
med flera af församlingens medlemmar. 

Detta i hufvudsak efter protokollet, hvilket, oaktadt all 
dess partiskhet, tydligt nog fördömer magistratens och sär- 
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skildt dess ordförandes handlingssätt. Men härmed voro 
•ej olaglighetema slut. 

En högst betydande del af församlingens medlemmar an¬ 

mälde till magistraten några dagar efter händelsen missnöje 

med valet. Samtidigt begärde några af dessa på grund af 

gällande författning, att med domprostförslagets uppsättande 

och expedierande måtte så länge anstå, till dess att dom 

fallit i afseende på det förrättade valets laglighet. Men 

detta oakta dt insände magistraten oförtöfvadt förslaget till¬ 

lika med protesten till kungl. maj:ts allernådigste afgörande. 

Kungl. maj:t utnämnde genast biskop Wingård till dom¬ 

prost i Göteborg och resolverade i afseende på besvärsskrif- 

ten, att denna, på grund af den för biskopen nu utfärdade 

fullmakten, fick »förfalla». 

En mera uppenbar rättskränkning än den nämnda torde 

Göteborgs magistrat näppeligen någonsin hvarken förr eller 

senare låtit falla sig till last. Hos en och annan, såsom hos 

Jonas Kjellberg, kvarlämnade den också ett outplånligt 

bittert minne. Hos de flesta andra glömdes den däremot lätt 

nog, och man finner ej, att Pettersson, den förnämligast fel- 

aktige härvidlag, till sin popularitet lidit något egentligt 

af bräck. 

Daniel Pettersson var ej allenast ämbets- och kommunal¬ 

man; han var äfven vitter och har efterlämnat åtskilliga poe¬ 

tiska försök jämte många tal och af handlingar. Synnerligen 

högt kan man dock ej sätta hans förmåga och smak i vitter¬ 

heten. Hans episka »Skaldekväde öfver Ny-Ä 1 fs- 

borgs befrielse från danska belägringen år 

1719 är i trots af det hugneliga ämnet rätt misslyckadt. 

Bättre då den lilla af alla kända versen på vattenaftapp- 

ningskällan framför domkyrkan: 

När dig lekamlig törst 
till källans vatten drifver, 
lät själen njuta det 
som lifsens källa gifver! 
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Det ena har du här. 
Sök templet som där står, 
att blifva undervist, 
hur du det andra får! 

Äfven en af Pettersson författad vers till vattnets och 

religionens lof lästes inne i den nu nedrifna större reservoaren 

vid Kungsportsplatsen. 

Bland hans många i tryck utgifna tal och uppsatser finna 

vi äfven en skrift riktad mot en af Thorilds nymodiga läror. 

Denna motskrift, kallad En historia i anledning af 

det utkomna nödvändiga i finanserna, är en 

rätt beskedlig allegorisk berättelse, som ingalunda förmår 

utplåna intrycket af den trotsige bohuslänningens kraftiga 

skäl och dundrande deklamation. »Er filosof, förklarar 

berättaren, är antingen en sofist, som vill visa sitt snille 

och lysa med paradoxer samt förvilla den enfaldiga . . . 

eller en satyricus, som icke håller för riktigt hvad han 

säger. Ty att, för det att uti handel allt stiger så högt 

som det kan och faller så lågt det kan falla, allt bör fritt 

få stegras så högt som möjeligt är och sättas så lågt sig 

göra låter . . . äro satser, hvilkas orimlighet och löjelighet 

visar sig med detsamma man dem nämner. » 

År 1796 inlämnade den -gamle borgmästaren sin af skedsan¬ 

sökan, grundande denna på af tagande kropps- och själskraf¬ 

ter och behofvet af frigörelse från världsliga sysslor och 

bekymmer inför den stundande evigheten, och samtidigt 

anhållande om bibehållandet vi lönen — 600 rdr och räntan 

af skattehemmanet Skår. Den allmänna aktning och till- 

gifvenhet han vunnit uttrycktes vid detta tillfälle af ämbets- 

brodern, justitieborgmästaren Brusewitz med bland andra 

följande ord: »Om en man af lyckligt snille, stadgad krist¬ 

lighet och rättskaffens tänkesätt, förvärfvad kännedom 

af lagfarenhet och allt det som pryder icke allenast en vär¬ 

dig domare utan äfven en klok och värdig borgmästare 

sedan han uppnatt sjuttiofem år och däraf uppoffrat mer, 

än ett halft seculum i det allmännas tjänst och för dess bästa, 
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alltid med outtröttligt nit och rättskaffens redlighet, aldrig 

med ledsnad öfver sin möda, ofta under de största bekym¬ 

mer, de mest grannlaga ställningar, om denne mannen, och 

hvem igenkänner icke på denna enkla men sanna målning 

herr kommerserådet Pettersson, om denne hedersman, sä¬ 

ger jag, trött af ämbetsmannabördan söker hvila för sina 

återstående dagar, hvem skulle väl undra därpå.» 

Sina befattningar som ordförande i Handelssocieteten 

och Vattenledningskomitén bibehöll han dock intill sin död. 

Det långa och verksamma lefnadsloppet slöts den 17 maj 

1802. Vid den rätt enkla begrafningen (i Domkyrkan) och 

nedsättningen i fädernegrafven strax invid, bars kistan af 

brandvakter — ej mer än rätt och billigt, i betraktande af 

allt, hvad den aflidne gjort för brandväsendets ordnande. 

Ett vackert porträtt måladt af Scheffel, återges i Han¬ 

delsföreningens minnesskrift, ett annat mindre lyckadt, af 

obekant mästare förvaras i Göteborgs museum. 

Pettersson, som ej efterlämnade några bröstarfvingar, 

var tvenne gånger gift, först med Maria Katarina Månsson, 

död redan 1758, och sedan med Kristina Charlotta Schmeer, 

hvilken sistnämnda han äfven öfverlefde, liksom fyra barn, 

efter hvad han i sitt testamente uppger. En son i första 

giftet, Anders Magnus, höll vid sexton års ålder på gymna¬ 

sium ett tal öfver Gustaf III:s kröning men måste hafva 

dött i unga år. 
Kommerserådet bebodde eget hus i hörnet af Kyrko- och 

Östra Hamngatorna, hvar jämte han äfven ägt eller bebott 

en sommarlägenhet på Korndal i Mölndal. Dödsboets be¬ 

hållning utgjordes af 3,700 rdr specie. Bland lösöret finner 

man under rubriken gångkläder svart jacka med väst af si¬ 

den, sidenkofta, escharpe af siden, chapeau bas — allt ingående 

i den gustavianska dräkten. 
Den efterlämnade måttliga förmögenheten skulle enligt 

Petterssons testamente fördelas i nio lotter. Sex skulle tillfalla 

vissa af hans arfvingar; af de tre öfriga skulle en lämnas till 

fattighuset, en till stadens barnhus och en till vattenledningen. 



ERIK ANDERSSON. 

H. D. G. I 217. 

tt patriarkaliskt förhållande rådde i Göteborg mellan 

principaler och biträden under den gamla tiden. Dessa 

senare bodde hos sina patroner, åto vid deras bord, 

hörde till familjen och delade med denna ljuft och led t. För¬ 

troendet dem emellan var ömsesidigt. En vacker illustra¬ 

tion härtill lämnar handelsmannen Erik Anderssons testa¬ 

mente. 

Med undantag af donationerna, hvartill vi strax skola 

komma, liksom af ett legat och några gåfvor, skänkte han 

hela sin fasta och lösa egendom, värderad till öfver 28,000 

rdr, till sin ogifte handelsbetjänt Arfve (Arvid) Carlsson, 

som tjänat honom i tjugofyra år och härunder — enligt 

testamentets ordalydelse — låtit hela sin lön innestå hos 

principalen. Gifvetvis hade handelsbetjänten då också af 

patronen blifvit hyst, född och beklädd. 

Andersson hade själf tretton år tjänat hos handelsman¬ 

nen Anders Barthengren, hvarefter han år 1764 vunnit 

burskap som egen handlande. Vid sin död ägde han (trä-) 

hus och gård vid Östra Hamngatan, ett halft hus och gård 

i västra Haga, hemmanet Bur (Bjurslätt?) på Hisingen och 

en betydande tillgång i följande handelsvaror: 

spannmål, salt, hampa, lin, blånor, sulläder, tobaksblad, 

tran, stenkol, kalk, toppsocker, pudersocker, peppar, inge¬ 

fära, risgryn, anis, kaffebönor, stärkelse, fernboek, konci- 

onell, indigo, vinsten, venedisk tvål, såpa, ull, vadmal, 

buldan. 

Erik Andersson, född 1732, dog den 8 september 1806. 

Han donerade till fattighuset, Willinska skolan, frimu- 
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rarebarnhuset och Sahlgrenska sjukhuset 200 rdr hvardeia 

samt till fattigförsörjningshuset 100 rdr. Kn systerdotter 

erhöll 500 rdr, hvar jämte hans »salig patrons» dotter, 

Kajsa Maria Barthengren, nu sjuklig och bräcklig, skulle 

erhålla 100 rdr. 



HEDVIG LESSE. 

H. D. G. I ii, 133, 337. 

i erinra oss brodern, den tillbakadragne och pietistiske 

Anders Eesse, som utom sina donationer till staden 

▼ och sina gåfvor till den herrnhutiska missionen, 

testementerade till sin ogifta syster, Hedvig Lesse en rätt be¬ 

tydlig förmögenhet. Häruti ingick stenhuset i hörnet af 

Torg- och Sillgatorna, söm enligt Anders Lesses testamente 

skulle af system under hennes lifstid med alla möbler och 

lösören disponeras för att sedermera tillfalla Willinska skolan. 

Studera vi den efter Hedvig Eesses död utfärdade annon¬ 

sen om husets utarrendering för skolans räkning, liksom 

bouppteckningen efter henne själf, kunna vi göra oss en 

föreställning så väl om den gamla damens hem under hen¬ 

nes sista tid som om ett förmöget göteborgshus vid ader- 

tonhundratalets ingång. 

Enligt annonsen innehöll hufvudbyggnaden 4 rum i ned¬ 

re och 5 rum i öfre våningen jämte rymlig vind och 2 

hvälfda källare. En byggnad på gården, äfven af sten, 

innehöll drängkammare och brygghus med inmurad panna 

i nedre och 2 rum i öfre våningen samt spanmålsvind där- 

öfver. Vidare funnos 2:ne hvälfda källare ofvan jord, ved¬ 

bod, vagnbod och stall för 2 hästar med stort höränne 

äfvensom en liten trädgård på gården och utgång från hu¬ 

set till båda gatorna. Af bouppteckningen förstår man, 

att brodern i lifstiden bott i öfre våningen, hvars olika 

rum nu kallas, salen, gula och hvita rummet, gröna och gra 

rummet, smala rummet och »rummet där sakorna stå ». Här 

finna vi stoppade stolar med lärftsöfverdrag, soffor, en 

rund spegelkula, mansbyråer, en »officershandpik,» värja, 

barometer, termometer m. m. I undervåningen, där den 
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gamla systern residerar, är däremot vida enklare Här 

talas endast om blå rummet, dagliga rummet och salen. Inga 

stolar — mer än en sofstol med stoppade dynor — än mindre 

några soffor förekomma i dessä rum, endast pallar (för¬ 

modligen taburetter). Det dagliga rummet tycks äfven 

hafva varit sängkammare. Här finnas följande möbler: 

1 imperialsäng med rödrutiga lärftsgardiner, 
2 bruna dragkistor, 

i underrede till ett hörnskåp, 

i väggur med fodral, 

i fyrkantigt thebord med lackerad bricka, 

i stor spegel med förgylld ram, 

i rundt, brunmåladt thebord, 

1 gueridon, 

3 gamla pallar, 

2 taflor med förgyllda ramar, 

i tafla med svart ram. 

Hela betjäningen utgjordes enligt 1801 års taxerings- 

längd af en piga och en dräng — en ringa tjänsteperso¬ 
nal i ett så stort hus. 

Att Hedvig Desses lif varit indraget och enstörigt är så¬ 

ledes högst sannolikt. Hon föddes i Göteborg den 8 februari 

1744. Föräldrarna voro — äfven att bemärka såsom tillägg 

till broderns biografi — coopvardiekaptenen och waterschouten 

(ombudsmannen för sjömanshusdirektionen), Cornelius Desse 

och hans hustru, Madame Anna Catharina Desse. En äldre 

ogift syster, Catharina lefde ännu 1772 vid trettiofem års 

ålder. 

Anders Desse omnämner i sitt testamente, att systern 

hade af kungl. maj:ts förklarats myndig — en äldre, ogifta 

fruntimmer undantagsvis beviljad nåd, som obekant af 

hvilken anledning, vederfarits den blifvande donatrisen. 

Hon af led i Göteborg den 29 april 1803 utan att efter¬ 

lämna några ärfvingar. 

Utom gåfvor till vänner och testamentsexecutor, done¬ 

rade hon 4,000 rdr till Willinska skolan och lika mycket till 



fattighuset, h var jämte hon föieskref, att clet möjligen blif- 

vande öfverskottet skulle lämnas till fattigförsörjningen. 

Ingen auktion fick hållas efter henne i huset, utan allt hvad 

hon ägde i möbler och lösören skulle gå till några uppgifna 

vänner. 

För den nämnda skolan kom såväl afkastnmgen af sten¬ 

huset som den nu äfven lämnade penninggåfvan synnerligen 

väl till pass. Direktionen hade nämligen i brist på medel 

under det nya seklets första år sett sig nödsakad minska klas¬ 

serna och draga in så väl middagsmaten för omkring 200 

barn som helförsörjningen för de fattigaste barnen. Genom 

de Fesseska gåfvorna vardt det dock möjligt att ater lämna 

undervisning till ett större antal barn ända till 400 — och 

därjämte någon beklädnad till de torftigaste. Att allt detta 

var före den allmänna folkskolans tid behöfver väl knappt 

påpekas. 



JOHAN KRISTOFFER WULF. 

H. D. G. I. 218 339 342 III, 13, 340. 

Bläddrar man i Kristine kyrkas böcker, finner man här 

antecknade flera Wulfar (somliga med enkelt, andra 

med dubbelt /). Att alla dessa varit släkt, är föga 

troligt; likvisst kan man från far till son i tre generationer 

följa en släkt, hvars första led är amiralitetskaptenen Hans 

Wulf, andra uppsyningsmannen vid Lille Bommen Hans Wulf 

och tredje segelsömmaren Johan Kristoffer Wulf — donatorn 

här of van angifven. Möjligt är dock, att släkten är ännu 

äldre på platsen, alldenstund en borgare Hans Wulff här 

redan 1660 förekommer, ehuru ej antecknad i Kristine 

kyrkböcker. 

Född, såsom of van antydt, i sistnämnda kyrkas sköte, 

döptes Johan Kristoffer Wulf 31 oktober 1725, hvarvid 

prästen i dopboken tecknat dessa båda förnamn. Detta är 

så mycket nödvändigare att anmärka, som donatorn själf 

— genom skrifvaren förstås — i testamentet kallar sig Johan 

Christian. (Vid undertecknandet använde han förkortnin¬ 

garna Joh. Christ.) Föräldrarne voro den ofvannämnde 

Hans Wulf och dennes hustru Katharina Henriksson. 

Om den unge Wulfs lärospår i segelsömnad känna vi intet. 

Hvad åter själfva yrket beträffar, är detta förunderligt nog 

ett bland de yngsta handtverken i Göteborg, och dess ut- 

öfvare hafva här aldrig varit förenade till något ämbete eller 

skrå. Förmodligen har sjöfolket själf t i äldre tider sömmat 

de nödiga seglen. År 1739 funnos emellertid tvenne segel- 

sömmare på platsen, och under den stora uppsvingstiden 

1809—1815 hade antalet stigit till åtta. Att handtverket 

var lönande är antagligt, och Wulf samlade äfven en ej obe¬ 

tydlig förmögenhet, ehuru vi-sserligen ett långt lif och en 
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stor sparsamhet detta senare af hans obetydliga lösöre 

att döma — härtill kunna hafva bidragit. 

Utom yrket verkade han någon tid såsom direktör för 

stadens brandförsäkringskontor. 

Cxift med Maria Elisabeth Weisell, afled Johan Kristoffer 

Wulf barnlös den 19 augusti 1807. 

Till fattighuset, Willinska skolan, barnhuset och vatten¬ 

ledningsverket testamenterade han tillsammans 1,750 rdr 

samt till domkyrkoförsamlingens sängliggande fattige 5,500 

rdr. Det framgår äfven af testamentet, att han dessförinnan 

i någon mån begåfvat Sahlgrenska sjukhuset, fattigförsörj¬ 

ningen tillika med fattigfriskolorna i Majorna och Örgryte. 



JOHN HALL. 

H. D. G. I. 221. 

Sägner och berättelser om John Hall hafva så godt som 

alla äldre göteborgare hört i deras barndom. Och i senare 

tider har namnet vunnit särskild ryktbarhet genom 

Sophie Elkans fängslande roman. 

Detta namn tillhörde emellertid ej mindre än fyra med¬ 

lemmar af en till staden under sjuttonhundratalet inflyttad 

släkt, hvilka fyra vi här skola beteckna såsom den förste, 

den andre, den tredje och den fjärde. 

Då den andre John Hall var donator, borde vi egentligen 

här uteslutande sysselsätta oss med denne. Men jämn väl 

hans arfvingar kunna i viss mån betraktas såsom donatorer, 

då gåfvan, utan att vara i något testamente upptagen, genom 

en af dessa öfverlämnats. På denna grund anse vi oss befo¬ 

gade att i vår framställning äfven inbegripa den tredje eller 

så kallade olycklige Hallen, hvars person och öde just i dessa 

tider varit föremål för så mycken uppmärksamhet. 

Enligt en uppgift i Göteborgs Allehanda skulle 

(under 1700-talets första hälft) tre Hallar, Benjamin, John och 

Robert hafva nedsatt sig i Göteborg och här drifvit handel. Om 

deras inbördes släktskap nämnes i tidningen ingenting, men 

man vet, att Benjamin och Robert varit bröder, och antag¬ 

ligen har John (den förste) varit den tredje brodern. Brö¬ 

derna voro engelsmän, åtminstone var Robert född i Hull, 

men om deras föregåenden eller om släkten i England förspör- 

jes så godt som ingenting. I hemlandet är namnet för öfrigt 

ytterst vanligt — i National Biographical Diction- 

ary finner man ej mindre än femtiofem Halls — och John 

den andres enligt Wilh. Berg begagnade »crest», tre händer 

utgör härvid ingen ledtråd. 
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Till orientering och vidare upplysning om dessa Hallar 

och de från två utaf dem utgångna släktgrenar, hafva vi 

uppgjort omstående taflor. Här finna vi äfven den fjärde 

John Hall, om hvilken för öfrigt endast må nämnas, att han 

bodde i staden, men förde ett mycket obemärkt lif. 

Om John Hall den förste veta vi knappt mer än det i släkt¬ 

tabellen angifna. Härtill kan dock läggas, att han var asso¬ 

cierad med en Wilson, och att firman Wilson & Hall år 1758 

var det högst beskattade handelshus i staden. 

John Halls den andres första lärospån i handelsyrket äro 

oss ej bekanta. Vi veta endast, att han, efter är 1755 vunnit 

burskap, succesivt associerade sig med sin farbror Robert, 

sin yngre bror Benjamin, Thomas Erskine (längre fram brit¬ 

tisk generalkonsul på platsen) och Thomas Anderson, »en 

skotte af ädel börd », hvarefter han slutligen ensam fortsatte 

affärerna. Robert, John & Benjamin Hall hette firman 

1764; några år därefter finna vi namnet John Hall & C:o. 

Rörelsen vardt allt större och mera inbringande. Hall köpte 

det ena järnbruket i Värmland efter det andra, han köpte 

sågar vid Lilla Edet, utskeppade järn och trä och vardt 

slutligen en efter tidens förhållanden ofantligt rik man. 

Men om någon annan hans verksamhet hör man näppeligen 

talas. Han deltager sålunda högst obetydligt i kommunens 

angelägenheter, tillhör inte stadens äldste, är inte ens bisit- 

tare i Handelssocieteten och nämnes ej i sammanhang med 

tidens filantropiska rörelser. Ej heller påträffas han i Vit¬ 

terhetssamhällets matrikel, ett så mycket anmärkningsvär¬ 

dare förhållande, som såväl frun som längre fram sonen 

med samfundet införlifvades. På det hela taget förefaller 

han mera som en utlänning än som en infödd. 

Tillhörde han såsom nyss anmärkts ej de litteräras antal, 

torde han väl åtminstone böra räknas till konst vännernas, 

om man också i detta afseende känner sig något tvifvelak- 

tig, särskildt på grund af Sergels från Göteborg 1801 skrif- 

na bref (anfördt af G. Göthe). »Lyckligen och väl anlända, 

bo vi tämligen bra», berättar häri den store konstnären. 
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»Klockan två begrofvos 25 ostron, 4 humrar, som fingo säll¬ 

skap af åtskilliga andra rätter.. . Sedan var jag hos Hall. 

Det är en lustig mudde, talar litet, men vi förliktes väl 

den lilla stund jag drack te vatten hos honom». 

Säkerligen har Halls smak mera varit riktad åt prakten och 

lyxen än konsten. Hans skapelse, Gunnebo, vardt i alla 

händelser vackert och ståtligt, ehuru visserligen den anspråks¬ 

fulla och slottslika anordningen ej passade ett trähus. En 

hänförd beskrifning härpå lämnar äfven Halls något yngre 

samtida Linnerhjelm i sina Bref under nya resor i 

Sverige. Såsom exempel på den utsökta inredningen 

anför denne bland annat, att dörrarne gingo ned till golfvet 

utan att mötas af trösklar. För att de förra ej därvid skulle 

skrapa i golfvet, voro gångjärnen så inrättade, att de vid 

öppnandet höjde och vid dess slutande sänkte dörren, så 

att denna slöt jämnt till. I öfre våningen, berättar Lin- 

nerhjelm vidare, voro många täcka och små rum, i hvilka 

sängarna till en del voro så väl anbragta, att de, såsom in- 

bygda i nischer med dörrar för, icke syntes eller missklädde. 

Byggnaden är såsom bekant utförd af stadsarkitekten i 

Göteborg C. W. Carlberg, öfver hvar verksamhet en yngre 

forskare snart lär komma att utgifva en ingående studie. 

Att Hall, så obetydlig figur han än är i stadens historia, 

i dagskrönikan skulle intaga ett stort rum var gifvet. I denna 

framstår han som magnaten, den där lefver efter sitt stånd 

och sin förmögenhet, representerande såväl för stadens bästa 

societet som för resande af kvalitet, särskildt utlänningar. 

Den franska reseskildraren Eatocnay kallar honom också 

den förnämsta af stadens köpmän och berömmer honom för 

höflighet och gästfrihet. Bland andra yttringar af hans 

storartade gästfrihet kan anföras, att han på en sin obe¬ 

byggda tomt lät uppföra en liten vacker teater — ännu 

1888 såsom ett magasin kvarstående in på gården i huset 

n:o 30 Sillgatan — där sällskapsspektakel uppfördes för en 

inbjuden utvald publik, som sedan här dansade till fram på 

morgonen. Härför berömdes han också af en brefskrifvare 
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i H vad Nytt, som förklarade herr Hall vara en god patriot 

och känd för en ganska god smak. »Och hvem är af värde 

i Stockholm », tillägger han, »som ej känner den behageliga 

fru Hall?» (Se ytterligare om Hallska teatern Göte¬ 

borgs äldre teatrar af Wilh. Berg). 

Halls hustru, Kristina Gotheen, tycks hafva varit en för¬ 

tjusande värdinna och en fulländad världsdam. Schröder- 

heim som 1788 var i staden och, liksom de öfriga af Gustaf 

IILs följe, flitigt uppvaktade henne, förklarar i ett bref till 

sin förtrogne vän, Malmgren, att om hon bott i Stockholm, 

skulle hon gjort hans lif lyckligare. »Jag kan ej jämföra 

henne med något annat kvinnfolk än grefvinnan Bielke», 

fortsatte han, »och jag undrar ej på, att de andra damerna 

icke tåla henne. Hon är gjord att reta dem, men kan icke 

kopieras af dem. Med ett ord, jag är enchanterad af denna 

bekantskap. 

Om herr John Hall själf berättar Schröderheim, att han 

gick ut och in, tog honom i affektion och besvärade ingen. 

Synnerligen fåordig måste han hafva varit äfven enligt bruks¬ 

patron Petter Törngren, till hvars vidare erinringar vi strax 

skola komma. Denne Törngren, i sin ungdom anställd pa 

farbroderns, direktören Martin Törngrens kontor, vardt miss¬ 

nöjd med denna sin syssla och vände sig därför, farbrodern 

oåtspord, till gubben Hall med en begäran om plats hos 

honom. »Sedan han (Hall) liksom svälj t ett par luftklun- 

kar», berättar Törngren, »klappade han mig på axeln och 

yttrade: ’Si, jag ville gärna för din hederlige fars skull, 

men si, jag kan inte för din hederlige farbrors skull!’ »Detta 

tal var säkert ett bland de längsta den mannen hållit», till¬ 

lägger Törngren. 

John Hall den andre afled den 2 oktober 1802, lämnande 

en boupptecknad förmögenhet af 784,535 rdr sp. efter sig. 

Han jordfästes i domkyrkan den 7 oktober, hvarvid en stat¬ 

lig grafskrift utdelades, som, inledd med tänkespråket, »prä¬ 

geln pryder, men halten gifver myntet sitt värde», bland 

annat framhåller, huruledes ej börden utan kunskapen, drif- 

3 
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ten, idogheten i förening med redligheten och äran gjort 

John Hall värdig att vara sökt af den eljes blinda lyckan. 

Hade den gamle herrns bana i lifstiden varit jämn och 

hvardaglig, fick åtminstone hans döda lekamen genomgå 

ett ovanligt öde. Den vardt nämligen — långt före likbrän¬ 

ningens tid — bränd. Efter jordfästningen i domkykan hade 

liket bisatts — förmodligen i afvaktan på en grafs iordning¬ 

ställande på Örgryte kyrkogård. (Borgerskapet hade redan 

1798 på allmän sammankomst öfverenskommit, att inga 

lik vidare skulle få begrafvas på den s. k. svenska kyrkogår- 
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den eller, den nuvarande Domkyrkoplatsen.) Den 22 december 

1802, under den stora branden, fattade emellertid domkyrkan 

eld, hvarvid herr Halls jordiska kvarlefvor såsom nämndt 

gingo upp i lågor. 

Det mest bekanta porträtt af donatorn är en miniatyr 

målad af göteborgaren, professor Lorens Spargren inte 

Sparrgren, som han vanligen kallas -— och sedan graverad af 

Meulemeester. Emellertid har äfven Sergel (1801) i sitt 

vanliga karrikatyrmanér tecknat trenne synnerligen karak¬ 

täristiska porträtt af »J ohn Hall» hvaraf vi här återge 

det ena. Man skulle tycka det vara osäkert, huruvida 

detta framställer fadern eller sonen, men den senare kan 

svårligen här afses, då denne redan föregående år anlagt 

sitt på den tiden så anstötliga skägg. En viss likhet kan 

man ju också finna emellan Spargrens en face tagna, högst 

värdiga anlete och den Sergelska i profil framställda karak- 

tärsbilden. Är detta emellertid fadern, så måtte dennes 

klädsel ej hafva varit så synnerligen vårdad. 

Hall bebodde i staden det nuvarande Kjellbergska huset 

vid Östra Hamngatan, bygdt 1759 af engelska församlingen 

och sedermera inköpt af Hall, som härvid förband sig, att 

låta församlingen behålla sin åt Sillgatan belägna guds¬ 

tjänstlokal. I våningen en trappa upp bodde Gustaf IY 

Adolf och hans drottning vid deras besök i staden år 1807. 

Den nuvarande porten åt Hamngatan tycks vara tillkom¬ 

men omedelbart efter husets försäljning 1810. Den kland¬ 

ras emellertid i Göteborgs Aftonblad af stadsarkitek¬ 

ten Carlberg, som förklarar den alltför stor och kolossalisk 

emot själfva huset. 

Arfvingarna d. v. s. änkan, herr John Hall den tredje, 

grefvinnan Kristina Wachtmeister, född Hall, och hennes 

man, amiralen grefve Klas Adam Wachtmeister öfverläm- 

nade, såsom redan förut anfördt, genom den sistnämnde 

en gåfva (2,000 rdr.) till Sahlgrenska sjukhuset såsom herr 

John Halls disposition. 

Fru Kristina Hall hafva vi redan med nagra ord skildrat 
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och tillägga endast, att hon lefde länge som änka samt efter fir¬ 

mans konkurs i knappa villkor. Vid sin död lämnade hon 

sålunda ej mer än 11,730 rdr banko efter sig. På hennes graf- 

sten å Örgryte kyrkogård står psalmversen: »Farväl, nu 

vill jag somna och fridens ö bebo» etc. 

Om grefven och grefvinnan hafva vi ingenting särskildt att 

förmäla. Vi öfvergå därför till den »olycklige », därvid till 

en början återgifvande några den redan nämnde Petter Törn¬ 

grens yttranden i dennes ännu ej utgifna minnen. 

Samme Törngren, som genom sin farbror väl kände famil¬ 

jen Hall, hade, berättar han, i sin barndom på Råda blifvit 

af den fyra år äldre pojken John Hall knuffad i en rätt djup 

dam, där han lätteligen kunnat omkomma, om ej en af 

husets gäster tillkommit. »Om någon, som kände John 

Halls den yngres uppfostran och bemötande i fädernehuset 

från spädaste åren till faderns död », förklarar han, »därom 

lät trycka en sann berättelse, så skulle man fälla medlidan¬ 

dets tårar öfver den olycklige arfvingen till millioner». .. 

»Troligen aldrig rätt slug», var denne enligt Törngrens 

åsikt ingen elak människa, tvärtom kunde han visa många 

prof på godt hjärta, men han vardt i barndomen förvir¬ 

rad »genom föräldrarnes oenighet, ömsesidiga egenheter 

och fördärfliga oförstånd ». 

Många år därefter sammanträffade Törngren i Stockholm 

med sin forne lekkamrat, som då var tjugunio år gammal. 

Vi låta den förre härom med egna ord berätta följande episod: 

»Senare på året 1800 kom John Hall den yngre till Stock¬ 

holm, tillika med en af sina kontorsbetjänter, Fredrik Damm. 

Den förre namnkunnig bland annat för sin besynnerliga näs¬ 

tan affekterade osnygghet, den sistnämnda åter motsatsen, 

dessutom sällskapsmänniska med talanger och vacker figur. 

Dangenberg (en af Törngrens principaler) bad mig då, att 

jag på hans vägnar ville bjuda Damm till Riddersvik för 

näst påföljande söndag och själf komma med. ’Men för all 

del’, tilläde han, nämn intet härom för den slusken John 

Hall, den vill jag för ingen del se!’ Jag sade Damm verbo- 
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tim Langenbergs bjudning och förbehåll, beställde en hyr¬ 

vagn, som skulle söndags förmiddag klockan io hålla utan¬ 

för mitt logis, där Damm då skulle infinna sig. När vi kommo 

en half mil utom staden, sågo vi till vår ledsnad och förund¬ 

ran Hall, som gått oss i förväg. Vi sökte gömma oss bak 

i vagnen, men när den upphann Hall, bad denne kusken 

stanna och öppnade vagnsdörren sägande, åt oss: 'Jag föl¬ 

jer med er till Riddersvik.’ Då frågade jag honom, huru 

han kunde säga, att vi ärnade oss till Riddersvik. 'Jo,' 

svarade han, ’jag vet, att ni äro bjudna dit, och att Fredrik 

inte vill ha mig med, men nu följer jag ändå.’ 

’Är detta ditt beslut, så nödgas jag säga dig, att det intet 

sker i denna vagnen, ty den har jag hyrt för egen räkning.’ 

'Så kan jag väl gå då.’ 

'Kära John, jag ber dig, vänd om till staden; du gör ju 

dig till ett åtlöje!’ 

’Hur så?’ 

'Inte bjuden och inte klädd!’ 

'Klädd!’ 

'Nej, du är ju hvarken hel eller ren!’ 

'Jag är som jag vill vara’. 

Då Damm under allt detta inte sade ett enda ord, blef 

hela förhållandet mig en gåta. I vredesmod ropade jag at 

hyrkusken, kör. Det skedde, men Hall följde med till fots 

(och öppnade för oss alla grindar) stundom springande, 

stundom gående, ibland stående bakpå vagnen eller hallande 

sig i densamma, att lätta sin transport. Damms förklaring 

var ingen annan än: 'han är galen.’ Så sade han åt mig och 

så äfven vid framkomsten åt Fangenberg, som var obelåten 

med gästen, särdeles för sitt mera hyfsade sällskaps skull. 

Att Hall varit rätt slug, har jag alltsedan min barndom 

betviflat. » 

Att han, som ej före trettioett års ålder tycks hafva varit 

brukad i någon verksamhet alls, och först efter faderns död 

vann burskap som handlande, skulle kunnat sköta så stora 

affärer som dem han fatt i arf, var naturligtvis otänkbart. 
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Man får heller ej glömma, att konjunkturerna voro, då han 

började, mycket svåra, och att många kloka köpmän hade 

svårt att reda sig. Honom kom emellertid som bekant rui¬ 

nen mycket hastigt på. Enligt den allmänna föreställningen, 

skulle han därvid af sina förtroendemän blifvit plund¬ 

rad. Huruvida detta verkligen varit förhållandet, är svårt 

att afgöra. Handlingar i målet äro visserligen för allmän¬ 

heten i tryck framlagda, men högst skarpsinnig och högst 

ihärdig skall den vara, som ur den oerhördt digra luntan 

kan finna några bestämda bevis för nämnda föreställnings 

befogenhet. 

Den besynnerlige mannen hade som bekant artistisk begåf- 

ning och var en ej alldeles oäfven tecknare. (Om hvad han 

i detta afseende varit, se författarens Forna Göteborg.) 

Medan han ännu ansågs rik, var han också trots sina besynner¬ 

ligheter rätt uppburen— invaldes såsom redan nämndt i Veten¬ 

skaps- och Vitterhetssamhället 1803 och i »guvernementet» 

för Par Bricole 1806. Vi hafva likaledes anfört, att konunga- 

paret 1807 bodde i Hallska huset, men den stackars ägaren 

var då under konkurs, hvarför värdskapet förmodligen på 

något sätt utöfvats af »massan». 

Han gifte sig som bekant 1806 med den sköna Constance 

Koskull, som äfven födde honom en dotter; men den omaka 

förbindelsen upplöstes efter några år genom skilsmässa. 

Några drag af hustruns lif och lynne kan man inhämta 

af hennes läkares, doktor Kristoffer Carlanders journal öfver 

sina göteborgspatienter (nu i Svenska läkaresällskapets bib¬ 

liotek) . Se här några utdrag af de vidlyftiga anteckningarna 

om den besvärliga patienten: 

1806 mars 8 spökrädd i går 
» » 14 e. m. gråt och väsen 

» april 15 bra och vill ut. 

» juli 7 häftig hysteri kl. 11 e. m. ryckningar, gråt 

och yrsel. 

» aug. 6 förlöst den 4 kl. 10 e. m. från en flicka. 

1809 mars 23 bättre och bättre. 
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1809 mars 31 vill sofva — allt för gärna! 

» juli 8 reser till vStockholm. 

» dec. 4 just hemkommen skild. 

Den ruinerade mannen kämpade länge förgäfves för att 

vinna den rättvisa gent emot sin konkursmassas kuratorer, 

som han ansåg sig kunna fordra. Slutligen lämnade han 

sin födelsestad och begaf sig till Stockholm, där han ensam 

och eländig vandrade omkring såsom en gatans ryktbarhet 

och slutligen dog husvill den 29 december 1830. 

Dottern, förmodligen uppfostrad af farmodern, erhöll under¬ 

visning i Brödraförsamlingens skola, där hon, enligt en skol¬ 

kamrats berättelse, gjorde sig känd för ett särdeles lifligt 

och uppsluppet lynne. Hon gifte sig med dåvarande under¬ 

löjtnanten vid Värmlands fältjägarekår, Eduard Beckman, 

uppgifven såsom författare, en bror till den bekante författa¬ 

ren af Göteborgs grädde. Äktenskapet, i hvilket 

flera barn föddes, vardt emellertid upplöst. Löjtnant Beck¬ 

man tog af sked ur krigstjänsten och lär hafva uppehållit sig 

i Hamburg, där han äfven dött. Fru Marianne å sin sida 

flyttade med sina barn till Vadstena. Hennes dödsår är oss 

obekant. 



ANDERS LUNDGREN senior. 

H. D. G. III 116. 219. 

ågra månader efter den stora branden 1802, den 

största, som någonsin öfvergått Göteborg, och hvari 

^ äfven domkyrkan förstördes, upprättade handels¬ 

mannen Anders Lundgren senior sitt testamente. Han skänkte 

häruti, utom 100 rdr till fattigförsörjningen och 50 rdr till 

trivialskolan, äfven 50 rdr till domkyrkans uppbyggande. 

Lundgren, född 1744 eller 1745, har troligen till börden 

varit värmlänning; åtminstone kom han vid sextion års 

ålder först i tjänst hos en handlande i Karlstad. Sedermera 

anställdes han som (bod)-biträde i Göteborg intill 1776, 

då han fick förening med stadens Handelssocietet. Den 

affär han nu grundade eller öfvertog tycks hafva varit en 

på sjuttonhundratalet så kallad ny renberger kramhandel 

eller handel med nurnbergerkram. De olika artiklarne voro 

enligt bouppteckningen följande: 

tyger och dukar af olika slag, 

band, knappar, synålar, 

eld tyg, pipskaft, 

glasögon, svampdosor af tenn, rak- och fällknifvar, 

spännen, friserkammar, »blyartspennor» och grifflar, 

små speglar, spelkort (såväl fina, obegagnade som begag¬ 

nade) , 

porslinstallrikar, koppar och krukor, 

tobak, lack, 

tröjor, vantar, mössor, »strompor», 

sulläder, silke, siden, tråd och kamelott, 

specerier och färgstofter m. m. 
Lundgren dog ogift den 9 juni 1803, efterlämnande en 

förmögenhet af inemot 4,000 rdr sp. 
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Med anledning af donationen till domkyrkans uppbyg¬ 

gande skola vi här nedan anföra några data ur den högst 

långvariga byggnadshistorien samt ett par uttalanden om 

verket ur arkitektonisk synpunkt. 

1802 20 dec. afbrände det gamla templet. 

1803 undersöktes de ännu kvarstående murarnas använd¬ 
barhet. 

1804 nedrefvos de gamla murarna, en ny ritning uppgjordes 

af stadsarkitekten C. W. Carlberg, hvarpå verket bör 

jades med ny grundläggning. 

1804—1810 rådde efter allt att döma fullkomligt stillestånd. 

1810—1815 arbetades först under Carlbergs, sedan under 

kapten Weinbergs ledning. 

1815 15 maj måste det »dristiga» takhvalfvet hafva sla¬ 

gits, oeh det inre något så när iordningsställts, ty nu 

invigdes kyrkan. Hvad takhvalfvet beträffar, förkla¬ 

rar emellertid Brunius i sin antikvariska och 

arkitektoniska resa, att hvarje byggnads- 

kunnig förstode, hur därmed hängde ihop. Allt för 

bredt och lågt för att kunna ens med dubbelt starkare 

omgifningsmurar och sträfpelare bära sig af sten, var 

detta tak nämligen blott hopskrufvadt och hopspikadt 

af bjälkar och bräder. 

1820—22 befunnos alla kyrkobänkarne fördärfvade af svamp 

och en del af taket af röta, hvarföre stora reparationer 

måste företagas. Ännu var det inre endast provisoriskt 

inredt, och hvarken altare eller predikstol fanns. 

1825 ,var tornet ännu ej alldeles färdigt, men 

1826 inflyttade de båda tornväktarne, hvarmed väl kyrkan 

måste anses fullfärdig. (För dessa båda »högt upp¬ 

satte » mäns räkning försågs tornet med följande red¬ 

skap bland andra: 2 timglas för l/4, Va, 3U och 1 timma, 

1 större lanterna med järnlänk, 1 mindre handlykta, 

2 större signallyktor, kopparlåda, innehållande eld¬ 

stål, flintor och fnöske, 1. vattenflaska af koppar, 1 

dricksstop af d:o, 1 större hammare för klämtning 
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2 röda signalilaggor med stänger, i ljuslåda, i större 
ropare af bleck, i lur af mässing.) 

Kyrkobygget hade således varat tjugofyra år. Brunius, 

som (år 1838) kallar kyrkan den största, den ryktbaraste, 

den kostsammaste af Sveriges alla nyare tempelbyggnader, 

påvisar många af dess fel och anser den öfverhufvud taget 

för en »föga lycklig skapelse ». Dock förklarar han hufvud- 

fasaden, i anseende till dess betydliga bredd och mäktiga 

portal, onekligen storartad. 



MAGNUS LEMMICH. 

H. D. G. I 139. 215 III 118. 276. 

Om någon af Göteborgs donatorer gjort skäl för benäm¬ 

ningen en af de stilla i landet, så är det utan tvifvel 

Magnus Lemmich. Stilla oeh lugnt synas hans dagar 

liafva förrunnit, och stilla skuggor hindra tyvärr ännu 

forskaren att tydligt framställa hans bild. 

Var han ett stadens barn, eller hvarifrån kom han? I 

Handelssocietetens föreningsbevis uppges han hafva varit 

en gillesbroders son, men måste då hafva varit styfson, ty 

någon föregående Lemmich finns ej upptagen bland nämn¬ 

da societets medlemmar. Osäkerhet råder äfven i af- 

seende på själfva namnet. Själf undertecknar han sitt 

testamente med namnet Lemmich, men såväl i dödsannonsen 

som i bouppteckningen kallas han Lemmiche och kan således 

möjligen hafva varit af samma släkt som Niklas Sahlgrens 

farmor. 

Född 1735 eller 1736 kom Lemmich vid sexton års ålder 

i handel, där han såsom biträde tjänade ej mindre än tjugo¬ 

fyra år. År 1775 erhöll han emellertid burskap som hand¬ 

lande och började egen rörelse, som att döma af bouppteck¬ 

ningen tycks hafva varit lärftskramhandel. 

Antagligen har hans värld hufvudsakligen varit inskränkt 

till handelsbodens fyra väggar. Utanför dessa skymtar han 

emellertid ar 1772, nämligen såsom brunnsgäst vid stadens 

surbrunn, äfven kallad Maj bergets surbrunn. 

På 1760- och 1770-talen var här utanför Karlsport inrättad 

en ordentlig hälsobrunn med både läkare och predikant, 

hvarjämte rum m. fl. förmåner kunde fås såväl på stället 

som i närmaste grannskap. Vattnet, nyttjadt antingen 

vid brunnen eller hämtadt därifrån, hade förmodligen sina 
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välgörande egenskaper, ehuru vissa afnämare knappt synas 

hafva haft anledning att intyga dessa. Enligt en berättelse i 

Göteborgska magasinet hade nämligen enbrunnsdric- 

kande piga efter några dagar blifvit sjuk och måst upphöra 

med kuren, och på samma sätt hade en soldathustru. Gök, 

som vid början af vattendrickningen varit svag till krafterna 

ej kunnat mer än några dagar fortsätta härmed. Det året, 

då Eemmich begagnade vattnet, besöktes brunnen emeller¬ 

tid af sjuttiofem personer. 

På äldre dagar uppsade Eemmich sitt burskap och drog sig 

alldeles ifrån affärerna. Enligt 1801 taxeringslängd lefde 

han detta år utan näring, betjänad af en piga, Johanna. 

Den gamle herrn dog ogift och utan veterliga arfvingar 

den 19 mars 1804. 

‘ Sin hopsparda förmögenhet af närmare 7,000 rdr sp. 

testamenterade han hufvudsakligen till domkyrkan, fattig¬ 

huset, fattigförsörjningen, vattenledningen och svenska skolan. 



KATARINA MARIA WETTERLING, 

född JACOBSSON. 

H. D. G. I 223 III 343. 

enna vördnadsvärda dams egen släkt är svår att fa 

reda på, och så är äfven förhållandet med hennes 

lefnadsöden. Visserligen finner man i en tidning 

tidpunkten — oktober 1770 — för hennes giftermål med han¬ 

delsmannen Johan D:son W etter Ung, liksom man af hennes 

testamente ser, att hon hade en »bror» (gifvetvis half- 

bror), Johan P. Silvander, men dessa upplysningar hjälpa 

oss ej stort. Hela vår kännedom i nämnda afseenden in¬ 

skränker sig under dessa förhållanden till uppgifterna i bo¬ 

uppteckningen och i testamentet. 

Något bättre äro vi underrättade om mannen, en förmögen 

och ansedd betydligare köpman, som allt ifrån 1787 och till 

sin död 1804 fungerade som bisittare i Handelssocieteten, 

och hvars far, handelsmannen Daniel Wetterling, redan 1730 

var i staden bosatt. 

Fru Katarina Maria Wetterling af led den 20 juli 1805, 

efterlämnande ett enda barn, sonen Jakoh Daniel, som 

samma år vann burskap som handlande. Denne drog sig 

längre fram från affärerna och bodde på sin egendom, det 

välkända och välbygda »hemmanet» Bö nära Örgryte kyrka. 

Enligt bouppteckningen voro fru Wetterlings omständig¬ 

heter synnerligen goda. Hon ägde sålunda hus och gård 

vid vStora Hamngatan, en bakgård vid Köpmangatan, hem¬ 

manet Frändtorp i Örgryte socken och säkra fordringar i 

mannens handelsbolag, upptagna till öfver 62,000 rdr rgs. 

Häraf delade hon med sig till ej mindre än el/va olika »in¬ 

rättningar » i staden, nämligen tre kyrkor (domkyrkan, fat¬ 

tighuskyrkan — den gamla 1767 uppförda träkyrkan — och 
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Örgryte), de tre jattigfriskolorna, de två barnhusen (stadens 

och friniurarnes), jattigförsörjningsanstalten, Sahlgrenska sjuk¬ 

huset och vattenledningen med belopp växlande mellan 1,500 
och 200 rdr rgs. 

»Utan att öf ver träda testament sr ätten, i det fall, då 

barn eller bröstarfvingar lefva efter, tillåter mig boets till¬ 

stånd efter min aflidne käre man, herr J. D. Wetterling, 

följa min böjelse för flera allmänna inrättningar och enskilda 

personer, som behöfva och gjort sig förtjänte af min håg¬ 

komst», så börjar hennes testamente. 

En vacker böjelse, kan man säga, som äfven tog sig ett 

vackert uttryck! 

t 



BENGT och INGER KIHLBERG. 

H. D. G. i. 346. 

Det torde höra till ovanligheten, att donatorer själfva 

omedelbart draga fördel af sina donationer. Så var 

dock förhållandet med makarne, Bengt och Inger 

(Ingrid) Kihlberg, som den 17 september 1807 till stadens 

fattighus donerade sitt hus i Haga, under villkor, att de 

själfva, som saknade alla medel till uppehälle, genast blefve 

intagna på nämnda inrättning. Sedan denna transaktion 

af direktionen godkännts, såldes huset för 133 rdr 16 skilling 

rgs., hvilken summa, med afdrag af 25 rdr, som gått till be¬ 

talning af B. Kihlbergs skulder, till fattighuset öfverlämnades. 

I egentlig mening kunna således ej makarne Kihlberg kal¬ 

las donatorer. 
Mannen afled omkring åttioåtta år gammal den 23 juli 

1808, hustrun omkring sjuttiosex år den 24 mars 1812, båda 

på fattighuset. 



HEDVIG EKMAN, född BOETHIUS. 

H. D. G. I 228. 

: förteckningen på Göteborgs donatorer ser man, hur 

starkt Ekmanska släkten häri är representerad, och, 

granskar man själfva de respekti va donationerna, 

finner man, att flera af dessa äro högst betydande. Då denna 

släkt, som jämnväl på många andra sätt främjat samhällets 

bästa och utveckling, tillika är den äldsta af stadens ännu 

fortlefvande köpmanssläkter — fem generationer igenom har 

den oafbrutet verkat på platsen — så förtjänar den äfven vår 

särskilda uppmärksamhet. Vi hålla oss naturligtvis dock 

härvid hufvudsakligen till göteborgsgrenen eller till de båda 

i staden förekommande grenarna, rättare sagdt, hänvisande 

i afseende på släkten i dess helhet till Anreps bekanta 

svenska släktbok. 

Rörande själfva härstamningen må dock härur anföras, 

att den äldste kände stamfadern var den värmländske bergs¬ 

fogden Rars Jonsson, som lefde i senare hälften af 1500-talet. 

Dennes sons, kronofogden Jon Earssons barn i första giftet 

antogo släktnamnet, och samme kronofogdes sonsons son, 

Petter Ekman, bosatte sig i början af 1730-talet i Göte¬ 

borg, dit äfven längre fram den sistnämndes brorson, Johan 

Georg Ekman, inflyttade. Från denne Petter Ekman leder 

— då J ohan Georgs gren redan i andra ledet utslocknade — 

den nuvarande göteborgssläkten närmast sitt ursprung. 

(I förbigående må nämnas, att den mycket ansedde Johan 

Georg dref egen handelsrörelse, och att hans firma efter 

sonens, Petter Johan Georgs upptagande däruti, hette J. 

G. Ekman & Son.) 
Enligt en i Biografiskt.lexikon (Ny följd) ut¬ 

tryckt förmodan, skulle släkten redan före Petters inflytt- 
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ning hafva i Göteborg representerats genom den karolinska 

rådmannen, sedan borgmästaren Håkan Ekman. Men, be¬ 

viset för dennes samhörighet med släkten torde dock vara 

svårt att förete. Och såsom motbevis kan dessutom anfö¬ 

ras denne (barnlöse) Håkan Ekmans bouppteckning, hvari 

ingen af hans häruti upptagna närmaste arfvingar återfinnes 

i den Anrepska släkttaflan. Vi hålla därför fortfarande före, 

att borgmästaren Håkan Ekman tillhört en annan släkt. 

Den göteborgska hufvudgrenens stamfader, Petter Ekman, 

född i Vänersborg 1704, vardt handlande först i Åmål, sedan 

i Vänersborg, därefter såsom nämndt i Göteborg, äfvensom 

först förvaltare och sedan ägare af Lilla Edets sågverk. 

På grund af en betydande trävarurörelse drogs han sålunda 

till stapelstaden, där han vann burskap som handlande 1733 — 

ehuru han först långt senare eller först år 1738 vardt medlem 

af Handelssocieteten — och där han kvarstannade till sin 

död. En bestämd, för att ej säga styfsint man, måste han 

hafva varit, som ogärna böjde sig för magistratens i hans 

tanke obehöriga maktspråk. (Se närmare härom Sigfr. 

Wieselgrens Ur Göteborgs häfder, liksom stadens han¬ 

delsförenings år 1911 utgifna minnesskrift.) Emel¬ 

lertid tyckas stridigheterna med magistraten hafva varit 

snart öfvergående, och sannolikt har Ekman tillbragt sina 

senare år i allsköns lugn. Gift med Johanna von Minden, 

lefde han ända till 1783. 

Hans son Petter P(ettersson) Ekman, född i Göteborg den 

16 april 1740, har antagligen fortsatt faderns trävarurörelse, 

hvar jämte han åtnjöt förtroendet att inväljas i borgerskapets 

äldste. Särskildt intresserade han sig för Willinska fattig- 

friskolan, hvilken han varit behjälplig att grunda. Utan 

tvifvel har han räknats till de mest betydande männen i sta¬ 

den under den gustavianska tiden. 

Nämnas kan, att han inköpte det ännu i familjens ägo befint¬ 

liga säteriet Kilanda och tillika arrenderade landeriet Kvi- 

bergsnäs. På det förstnämnda af dessa ställen afled han 

den 2 juli 1807. 

4 
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Det är egentligen denne Petter P. Ekman, som inom 

släkten börjar donatorernas rad, ehuru hans hustru, Hedvig 

Ekman, född Boethius i H. D. G. först framträder. 

Hedvig Boethius, var dotter till stadsfysikus J akob Boethius 

och sondotter till den bekante, hårdt pröfvade mor aprästen, 

Jakob Boethius. Om denna dam, gift med P. Ekman 1767 

och död vid 72 års ålder den 20 november 1811, kunna vi 

på grund af bristande kännedom ej anföra annat än de un¬ 

der hennes namn angifna donationerna och det sätt, hvarpå 

dessa gjordes. 

Framlidne Petter P. Ekman hade, enligt arfvingarnas den 

21 juli 1807 utfärdade gåfvobref, ofta muntligen såsom sin 

yttersta vilja uttryckt den önskan, att Willinska skolan, 

Sahlgrenska sjukhuset, lasarettet i Vänersborg och de fattige i 

Kilanda socken skulle af hans efterlämnade förmögenhet er¬ 

hålla tillsammans 4,000 rdr, hvarom dock ingenting skrift¬ 

ligt blifvit affattadt. Denna hedrande och berömliga väl¬ 

mening ansågo dock sterbhusdelägarne borde fullgöras så¬ 

som en plikt mot den aflidnes minne och en tillfredsställelse 

för de respektive efterlefvandes egen känsla, hvilket äfven 

i och med gåfvobrefvet skedde. 

Dessa sterbhusdelägare voro utom änkan de båda sönerna 

Johan Jakob och Gustaf Henrik samt de båda döttrarna 

Anna Margareta och Hedvig Elisabeth med deras män, hand¬ 

landen Nils Fredrik Wahlberg och dåvarande öfverstelöjt- 

nanten, sedermera amiralen m. m. grefve B. B. von Plåten. 

Johan Jakob Ekman var en framstående läkare. Då han, 

efter återkomsten från mångåriga resor till sin födelsestad, 

af Sahlgrenska sjukhusets läkare och styresman, doktor 

f Dubb utsetts till öfvertagande af dennes befattning vid sjuk¬ 

huset, uttalade sig den af gående styresmannen om den till¬ 

trädande på följande sätt: »Doktor Ekman är ereerad doktor 

utaf fakulteten i Upsala och kungl. collegii medici membrum; 

uti 9 år hafver han sedermera vid utrikes lasaretter och vid 

de mest berömda universiteter utvidgat sina kunskaper. 

Med kärlek till vetenskapen och ömhet för den lidande, fin- 
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nes han vid sjuksängen lugn och saktmodig, redig och om¬ 

tänksam samt lika säker i urskiljningen som snarfyndig i 

medlen. » Men han var inte allenast läkare utan äfven natur¬ 

forskare, konstälskare, lärd och vitter, i korthet, en man 

med ovanlig bildning. Befattningen vid Sahlgrenska sjuk¬ 

huset bestred han ännu, då han 1814 vid fyrtiotre års ålder 

bortrycktes af döden. Gift med Sara Minten, efterlämnade 

han tvenne söner, de framstående bröderna, Oskar och Emil, 

båda donatorer. 

Till den yngre brodern, donatorn, kommerserådet Gustaf 

Henrik skola vi snart komma. 

Anna Margareta Ekman, gift Wahlberg, föddes 1779 och 

dog på Eagklarebäck den 8 oktober 1821. Sin förnämsta 

berömmelse hämtar hon från sina begåfvade barn, sönerna 

botanikern P. F. Wahlberg och afrikaresanden A. J. Wahl¬ 

berg samt dottern Emelia Sofia, ana tomen Anders Retzius’ 

hustru. Hvad mannen, Nils Fredrik Wahlberg beträffar, 

hade han före sin ankomst till Göteborg först tjänat i handel 

ett år i Stockholm, därefter i Einköping biträdt sin far, öfver- 

jägmästaren och kronobränneriarrendatorn Nils Wahlberg. 

I Göteborg hade han varit först på Sahlgren & Alströmers 

samt sedan på Lars Kåhres kontor, hvarefter han 1790 vann 

burskap som handlande. 

Om Hedvig Elisabeth von Plåten må det vara nog sagdt, 

hon var Göta kanals skapares, den ryktbare Baltzar Bogis- 

laus von Plåtens maka. 



ARON OTERDAHL. 

H. D. G. I. 231. 

Om den i föregående del upptagna donatrisens, fru 

Katarina Westerlings egen släkt, den Oterdahlska, 

har redan anmärkts, att denna sannolikt härstam¬ 

mar från skomakareåldermannen Filip Oterdahl. Härtill 

bör emellertid läggas, att släkten i så fall kan följas ändå 

längre tillbaka eller till mäster Filips far, Anders Olssson, 

äfven han, under åren 1653—1670, det nämnda ämbetets 

ålderman. Denne tycks hafva haft tvenne söner, som båda 

efter Otterhällan, där stamfadern bott, antogo namnet 

Oterdahl. Den ene, Olaus Andreae, gick den lärda vägen, 

vardt magister och lektor, den andre, Filip fortsatte såsom 

nämndt faderns yrke. Från den förstnämnde af dessa bröder 

Oterdahl utgick en gren, som, hufvudsakligen hållande sig 

i Göteborgs stift, mest beträdt den prästerliga banan, och 

hvarom man i Sjöströms Göteborgs Nation i Ivund 

erhåller åtskilliga upplysningar. Från den andre brodern ut¬ 

gick däremot den göteborgska köpmansgrenen — för så vidt 

nämligen som handelsmannen Filip Oterdahl, förenad med 

Handelsgillet 1722 och död 1753 verkligen varit den mer- 

bemälte mäster Filips son, hvilket är högst troligt. 

Handelsmannen Filip hade många barn, hvaraf vi till en 

början bemärka äldste sonen Anders Filip, grosshandlare 

och bruksägare, en tid ordförande i stadens äldste, död 

1804, efterlämnande en betydlig förmögenhet. Bland den¬ 

nes afkomlingar — nu i Göteborg rätt fåtaliga — finna vi 

åtskilliga, som under flera generationer spelat en stor roll i 

affärs- och sällskapslifvet. Vi påminna blott i senare af- 

seende om sonhustrun, fru Charlotta Oterdahl, född Åker¬ 

man, af Marianne Ehrenström först uppräknad bland de 
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hvilka staden i förra seklets början var bekant. En syster 

till Anders Filip var fru Katarina Westerling, hvarom vi 

redan talat, en yngre bror till honom var donatom, Aron 

Oterdahl, till hvilken vi nu öfvergå. 

Begynnelsen och slutet af hans lefnadsbana känna vi. 

Han föddes 1730 och dog den 16 februari 1S09. Hvad som 

ligger däremellan, är svårt att utransaka, då han i Göteborg 

ej efterlämnat andra nu märkbara spår än sitt hus och sina 

donationer. Han dref ingen handel, var hvarken fabrikör, 

salteriidkare eller (tobaks) plantageägare och utöfvade heller 

ingen kommunal eller kyrklig verksamhet. Därtill kommer, 

att han efter all sannolikhet varit ogift eller barnlös änkling. 

Pä hans grafsten å Örgryte kyrkogård står inskriften: Tänk 

på mig, min Gud, till det bästa. 

Det återstår oss således knappt något annat än att stu¬ 

dera hans testamente. 

Enligt detta skänkte han huset i hörnet af Östra Hamn¬ 

gatan och Spannmålsgatan till brodern Fredrik, efter hvars 

död det skulle tillfalla Sahlgrenska sjukhuset. Vidare läm¬ 

nade han 1,800 rdr sp. till lika fördelning emellan nämnda 

sjukhus, jatiighuset och Willinska skolan, hvar jämte de båda 

jattigjriskolorna i Majorna och Örgryte hvardera erhöllo 400 

rdr. Dessutom skänkte han en vän 1,500 rdr och en annan 

1,000 rdr med tillägg af 1 säng med nankinsomhänge, madrass 

och bolster, 4 putor, 3 par lakan, 3 ömgåttsvar och 1 täcke. 

Hvad särskildt huset beträffar, gjorde donatom det för¬ 

behåll, att detta aldrig finge föryttras, ej heller användas 

till värdshus eller fabrik. 

P. A. Granberg omnämner i ett tillägg till sin beskrifning 

af Göteborgs stad, att Oterdahls mening varit — hvilken vid 

hans tilltagande svaghet ej kom att i det renskrifna testa¬ 

mentet inflyta — det huset skulle genom flera ytterligare 

bidrags erhållande kunna ombyggas och utvidgas samt för¬ 

ses med en öfvervåning till vetenskapliga samlingars för¬ 

varing. 
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Möjligen på grund af dessa testators önskningar, men 

troligare med anledning af den äldsta sjukhusbyggnadens 

trång het och otjänlighet, lät direktionen, efter inköp af en 

tillgränsande tomt, tillbygga och aptera det Oterdahlska 

huset till ett nytt sjukhus. Någon lokal för vetenskapliga 

samlingar inrättades dock ej, men i öfrigt ansågs sjukhuset 

för synnerligen väl inrättadt. Här inhystes anstalten till 

1854, då den stora, särskildt för ändamålet byggda halfrundeln 

vid den gamla bastionen Carolus Dux till begagnande uppläts. 



ANNA KATARINA von AKEN, 

född SJÖHOLM. 

H. D. G. I 233. 

örande denna gifvarinnas egen släkt stå oss mycket få 

upplysningar till buds. Vi veta blott, att hennes för- 

A X äldrar voro landskamreraren i Göteborg, Haqvin 

(Hack) Sjöholm och dennes hustru, Elsa Maria Lamell. Bättre 

underrättade äro vi — tack vare Örnbergs släktkalen¬ 

der och Sackléns apotekarehistoria — om släkten 

von Aken, hvaraf för öfrigt ej mindre än fyra medlemmar 

förekomma bland Göteborgs donatorer. Denna släkt, in¬ 

kommen från Tyskland på 1720-talet, representerades under 

adertonde seklet i Sverige hufvudsakligen af apotekare. 

Den förste af dessa, apotekaren i Örebro, Frantz Michael von 

Aken, hade tvenne söner, af hvilka den äldre, innehafvaren 

af apoteket Kronan i Göteborg, hofkamreraren Johan Fried¬ 

rich von Aken, var fru Anna Katarinas (Anna Kajsas) man. 

Den yngre sonen, apotekaren Frantz Joachim von Aken, som 

i Örebro efterträdde fadern, gjorde sig särskildt känd genom 

sina uppfinningar af eldsläckningssatser och sin undervis¬ 

ning om bästa eldsläckningssättet. 

Den för en apotekare ovanliga titeln hofkamrer, som bars 

af den äldre brodern, säges hafva tillkommit genom för¬ 

växling vid den samtidiga utskrifningen af tvenne fullmak¬ 

ter, den ena för en fogde eller kameral tjänsteman på hof- 

kamrers, den andra för en apotekare på hofapotekares ka¬ 

raktär. Härvid bar det ej bättre till, än att apotekaren vardt 

hofkamrer och fogden hof apotekare — en titel, som denne 

senare dock fann sig förhindrad att begagna. Historien är 

sannolikt apokryfisk, alldenstund von Aken redan 1762 

såsom föreståndare för faderns apotekshållning vid L,oka 
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erhöll hofapotekaretiteln och sålunda ej senare behöft söka 

denna. Men att han faktiskt erhöll äfven den andra 

utmärkelsen, bevisar endast titelväsendets grasserande under 

det gustavianska tidehvarfvet. 

Anna Kajsa Sjöholm, född 1747, gifte sig med von Aken 

den 25 mars 1769. Det barnlösa äktenskapet upplöstes 

genom mannens död den 3 februari 1809. Några dagar 

därefter upprättade änkan sitt testamente, hvaruti hon utta¬ 

lade den förmodan, att hon snart själf skulle hinna måttet 

af sina dagar. Denna förmodan besannades äfven, ty den 

25 påföljande september följde hon sin make i döden och 

några dagar därefter till det gemensamma hvilorummet på 

Gamla varfvets begrafningsplats. 

Till Sahlgrenska sjukhuset lämnade fru von Aken i sitt 

testamente 2,000 rdr sp. banko, hvaremot hela den öfriga för¬ 

mögenheten tillföll tvenne den aflidne mannens släktingar. 



KAJSA KOOPMAN, född Belfrage. 

H. D. G. III 63. 

Den adliga släkten Belfrage, som donatrisen fru Kajsa 

Koopman genom födseln tillhörde, är enligt Adelns 

ättartaflor af skotskt förnämligt ursprung och till 

Sverige inkommen år 1624. Här har den mest hållit till i 

västra delen af landet och på manssidan företrädesvis fort- 

lefvat i krigare och tjänstemän. 

Katarina Belfrages föräldrar voro löjtnanten vid artilleri¬ 

staten i Göteborg, Rutger Belfrage och dennes senare hustru 

Gertrud Sofia Gieske. Född den 2 februari 1742 och gift 

i slutet af 1783 med superkargören Hans Koopman, 

kom hon genom mannen in i en gammal borgerlig släkt, 

som i Göteborgs historia intagit ett bemärkt rum och 

för forskaren är af stort intresse. Dess ursprung är, 

af namnet att döma, holländskt, hvarpå äfven det äldre 

stafningssättet Coopman häntyder. Släkten skulle i detta fall 

varit den enda holländska på platsen fortlefvande, som ej 

inkommit vid den stora immigrationen 1621—23, då sta¬ 

den grundlädes, utan först längre fram. 

Lockande skulle det visserligen vara att söka fullständigt 

utreda den Koopmanska släkten — så mycket mer som yt¬ 

terligare en Koopman fram i slutet af adertonhundratalet 

förekommer som donator — men från detta försök måste vi. 

i brist på tillräckligt upplysande källor, för denna gång afsta. 

Den förste i staden förekommande af släkten var Petter 

Koopman, som 1667 gifte sig med Maria, Jurgenssons (dotter) 

och med henne hade sonen, Hans. Denne, redan 1704 del¬ 

ägare i den s. k. Gerdesska klädesfabriken och längre fram 

rådman, var en af den äldre frihetstidens mest betydande 

män i staden. Hans son, Petter flyttade först till Uddevalla, 
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där han var dt rådman, men återvände snart till sin födelse¬ 

stad. Här vardt han likaledes rådman, samt riksdagsman 

och slutligen arrendator af kronobränneriet. Innehade 

äfven ett tobaksplantage på ett halft tunnland, hvaröfver 

den s. k. Koopmans gata, förmodligen blifvit dragen. Sam¬ 

me Petter Koopman, som uppnådde en patriarkalisk ålder 

och firade guldbröllop med sin andra hustru Maria Peters- 

sen, hade i ett föregående gifte en son, superkargören (slut¬ 

ligen direktören) Hans Koopman, fru Kajsa Belfrages man. 

Om denne vet man blott, att han föddes 1726 (eller 1727), 

af seglade från Göteborg 1765 som andre superkargör med 

Ostindiska kompaniets skepp Stockholms slott, vidare, att 

han efter afslutade resor tycks hafva inträdt i kompaniets 

direktion, samt att han slutligen afled på Skår i Örgryte 

socken den 27 juni 1799. 

Fru Kajsa Koopman dog själf barnlös därsammastädes, 

den 6 december 1871. 

vSamma år den 14 maj hade hon funnit sig föranledd att 

göra sitt testamente. Hon gjorde detta så mycket hellre, för¬ 

klarar hon, som Gud redan under några år genom svåra och 

långvariga sjukdomar hade påminnt henne att tänka på sin 

hädanfärd, hvartill ock hennes innehafvande år likaledes 

uppmuntrat henne, och på det hon ej af världsliga saker på 

sin dödssäng måtte blifva oroad. Hon förordnade nu bland 

annat, att 3,000 rdr bko skulle tillfalla Kristinc kyrka, hvar- 

vid denna skulle för sig erhålla tredjedelen. Återstående 

2,000 rdr b:ko skulle förräntas och den årliga räntan till ena 

hälften tillfalla församlingens fattiga, till andra hälften an¬ 

vändas till Koopmanska grafvens vidmakthållande. 

Rörande detta sistnämnda förordnande hafva vi försport, 

att Koopmanska grafven i Kristine kyrka (n:r 122) är belägen 

på norra sidan nära tornet. Med anledning af den lukt, som 

ifrån grafvarna uppstigit i kyrkan, hafva emellertid för 

länge sedan dessa fyllts med jord. Understödet till grafven 

utgår följaktligen ej längre, utan af kastningen af dona¬ 

tionen går till de fattiga. 



ADAM GA VIN. 

H. D. G. I 235. 

land de många skottar, som under slutet af sjuttonhund¬ 

ratalet sökte sin lycka i Göteborg, märkas ej mindre än 

J tre med namnet Gavin, hvilka, enligt dödsannonserna 

födda de resp. åren 1742,1744 och 1752, antagligen varit bröder. 

Den mellerste af dessa, Adam Gavin (som till skillnad från sin 

brorson af samma namn kan kallas senior) var född i Aberdeen, 

där han tjänade sex år hos en handlande, innan han begaf 

sig till Göteborg. Hit år 1782 ankommen, vardt han un¬ 

der tre år anställd i en landsmans, William Douglas’ handel. 

Därefter vann han förening med Handelssocieteten och bör¬ 

jade för egen räkning i Masthugget en rörelse, förmodligen 

såsom skeppsfurnerare, då ingen annan handel här var till¬ 

låten. Denna rörelse gick bra, och Gavin förvärfvade efter 

hand såväl fastigheter och masthamn som skepp och skepps- 

delar. 

År 1803 inköpte han hela den s. k. Vauxhallen med träd¬ 

gård och åbyggnader. 

Detta förlustelseställe, med anor från den karolinska ti¬ 

den, hade under de senaste årtiondena varit ett älsklingstill- 

håll för stadens lefnadsglada och nöjeslystna »bättre» all¬ 

mänhet samt äfven hedrats med Gustaf III:s och hertig Karls 

besök under deras vistelse i staden. (Om nöjeslifvet på 

stället och de kungliga besöken därstädes lämnar Willi. Berg 

i Göteborgs äldre teatrar en utförlig och underhåll¬ 

ande skildring.) Men nu, med Adam Gavins inköp, var denna 

glanstid förbi. Den forna trädgården begagnades förmodligen 

till upplagsplats för tunnor och timmer, och själfva vaux- 

hallsbyggnaderna tyckas hafva blifvit uthyrda till en försäl¬ 

jare af alla sorter rifna färger och fernissor m. m. 
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Gavin dog den 16 mars 1810, efterlämnade en rätt stor för¬ 

mögenhet, hvaraf han redan under sin lifstid tycks hafva 

skänkt Sahlgrenska sjukhuset 200 rdr rgs samt Mariebergs 

och Varfvets församlings fattigförsörjning 133 rdr sk. b:ko. 

Gift med Sara Culbert, hade han med henne, utom en förut 
) 

afliden son, tvenne söner, handelsmännen James och Tho¬ 

mas, samt en dotter, Margareta. Dessa söner tyckes äfven, 

liksom öfriga i flera generationer förekommande Gavinar, 

hafva varit bosatta i Masthugget, i hvilken trakt, af adress- 

kallendern att döma, ännu en ättling fortlefver. 



ANDERS COLLANDER. 

H. D. G. III 120, 227. 

ågon afundsvärd lott var ej skolmannens i det gamla Gö¬ 

teborg. Högst otillräckligt aflönad på en ort som ansågs 

± ^ för dyrast i riket, ringaktad och oförstådd af den för¬ 

mögna borgarklassen, nödtvungen till allvarlighet och stelhet i 

sitt uppträdande — en magister måste på den tiden alltid vara 

svartklädd — därtill ständigt föremål för ohyfsade skol¬ 

pojkars upptåg, alla dessa vedervärdigheter måste för en lärd 

man hafva kännts mycket tunga. Såsom ett vackert, för att 

ej säga rörande drag måste vi under sådana förhållanden 

betrakta lektorns, magister Anders Collanders i hans testa¬ 

mente lämnade, genom stora försakelser möjliggjorda un¬ 

derstöd till hans ämbetsbröder. 

Bondson, född på Kråkhult i Jönköpings län den 13 no¬ 

vember 1747, genomgick han Göteborgs gymnasium, vardt 

student i Ivund 1770 och magister 1775. Före den sistnämn¬ 

da gradens erhållande disputerade han ett par gånger och 

erhöll vid det ena af dessa tillfällen af en vän följande ver¬ 

sifierade gratulation: 

Min vän, du känner flera språk, 
till minsta sju; du tål dock gärna, 
att man på svenska utan bråk 
för Clio önskar dig en tärna, 
en gothisk mö af äkta glans, 
som kröner dig med lagerkrans. 

Huruvida Collander bekransades af en tärna, vet man ej; 

någon ledsagerska genom lifvet vann han aldrig. Från 

och med 1778 började han sin långa tjänst vid Göteborgs 

trivialskola, där han småningom steg till rektor, slutligen 
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såsom ett vedermäle af kungl. maj:ts nåd erhållande titeln 

lektor. Han afled den 19 mars 1817. 

Collander skänkte genom sitt testamente 3,000 rdr sp., 

utgörande tre fjärdedelar af hans själfförvärfvade förmö¬ 

genhet till löneförbättring för trenne kolleger vid Göteborgs 

trivialskola på så sätt, att hvardera af dessa skulle erhålla 

årliga räntan af 1000 rdr. Ytterligare begåfvade han det 

vid gymnasiet nyligen bildade contubernium med 400 rdr 

och Sahlgrenska sjukhuset med 100 rdr allt i speciemynt, 

hvarjämte han föreskref, att ett möjligen uppkommande 

öfverskott skulle användas till bildandet af ett stipendium 

för fattiga och välartade skolgossar. 

Hvad gymnasiets år 1808 grundade contubernium beträf¬ 

far, var detta ett vid Kungsgatans sydsida, mellan Hamn- 

och Magasinsgatorna beläget stenhus, en kasärn för ett an¬ 

tal gymnasister, hvilka för denna inkvartering jämte ser¬ 

vis, värme och »renhållning» skulle erlägga någon betal¬ 

ning. Någon spisning fingo de däremot ej. Företaget vi¬ 

sade sig emellertid förlustbringande och planen i öfrigt 

opraktisk, hvarför huset 1838 måste säljas och inrättnin¬ 

gen upphöra. Af behållningen bildades en fond kallad 

Göteborgs gymnasii hushyrefond för medellöse studerandes un¬ 

derstöd, hvilken visserligen i H. D. G. såsom donation upp¬ 

tages, utan att dess upphofsmän dock i sammanhang här¬ 

med såsom donatorer angifvas. 



William Chalmers. 

H. D. G. I 238, 239 III 650. 

'la hittills utgifna biografier öfver donatorn William 

Chalmers äro grundade på den i doktor Pehr Dubbs 

^ A. redogörelse för Chalmerska institutets stiftelse och för¬ 

sta utveckling meddelade minnesteckning. Denna, den för¬ 

trolige vännens synnerligen intressanta skildring, är också, 

. ehuru af äreminnes natur, af stort värde. Här och där 

behöfver den dock beriktigas samt framför allt i mångt och 

mycket fullständigas. Rörande vandringsåren samt den 

långa Vistelsen i Kina och Indien stå oss dock knappt härut- 

innan några källor till buds, men i af seende på familjeför¬ 

hållandena kan man af lokala tidningar och bouppteck¬ 

ningar m. m. inhämta en och annan obeaktad omständighet. 

Viktigaste och rikhaltigaste tillägg till minnesteckningen 

erbjuda dock ett par hittills ej för ändamålet undersökta 

brefsamlingar. 

Ett misstag, som Dubb i första början af sin nämnda 

framställning begår, ligger i uppgiften om föräldrarnas na¬ 

tionalitet, den han påstår varit engelsk. Så var emellertid 

ej förhållandet, ty fadern var skotte och modern svenska. Att 

härvid göra skillnad på skotte och engelsman är så myc¬ 

ket nödvändigare, som uti det skotska folklynnet under hela 

denna tid låg en rätt stark antagonism mot engelsmännen 

en känsla, hvaraf särskild Chalmers, såsom vi snart skola 

se, var genomträngd. Uti denna känsla ligger också det 

förnämsta beviset för donatorns skotska härkomst. Sannolik¬ 

heten häraf framgår emellertid äfven af befintliga heraldiska 

och historiska uppgifter rörande släkter och personer med 

namnet Chalmers. Man finner sålunda i Riestaps A r m o- 

rial général fem skotska släkter med detta namn, hvaraf 
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Chalmers' graf d Göteborgs gamla kyrkogård. 

fyra bära i det närmaste samma sköldemärke som donatorn, 

nämligen ett lejon i det öfre fältet och en lilja i det nedre, 

Hvad dennes valspråk, Avancez beträffar, begagnas detta 

endast af familjen Chalmers of C nits, under det att fyra 

andra familjer med samma namn begagna hvar sin olika 

devis. (Hvar detta Cuits ligger, hafva vi ej lyckats utfinna). 

Af denna med devis försedda vapensköld följer emeller¬ 

tid ej, att släkten är adlig, ty bruket af crest eller skölde¬ 

märke är äfven inom Stor-Britanniens borgerliga familjer 

mycket vanligt. Ytterligare talande för den skotska här- 
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komsten är det förhållande, att alla de tio i D i c t i o n a r y 

of National Biografy förekommande Chalmers äro 
födda i Skottland. 

Hvad moderns nationalitet beträffar, måste väl hennes i 

dödsannonsen i Göteborgs Nyheter förekommande 

namn, fru Inga Chalmers, född Orre, tydligt nog angifva 

denna såsom rent svensk. 

Många voro under sjuttonhundratalet de brittiska han- 

delsbetjänter eller handelsexpediter, som de vanligen kal¬ 

lades, hvilka nedsatte sig i Göteborg såsom agenter för 

sina respektiva handelshus, därefter vunno burskap och 

samlade betydande förmögenhet. Så -gjorde äfven William 

Chalmers den äldre, hvars namn första gången förekommer 

i stadens annaler den io november 1738, då Handelssocie- 

teten afslog hans ansökan att häruti varda intagen. Grun¬ 

den härtill, som säkert endast varit formell, veta vi ej, men 

två år senare finna vi samme Chalmers antecknad såsom 

societetens medlem. I Kristine kyrka förekommer han så¬ 

som fadder några gånger och slutligen såsom här begrafd, 

därvid dock uppgifven såsom tillhörande engelska försam¬ 

lingen. (Hustrun tillhörde däremot, åtminstone som änka, 

domkyrkoförsamlingen.) 

Om hans person veta vi så godt som ingenting; något 

mer däremot om hans omständigheter. Såsom sådana må 

nämnas en betydlig järn- och trähandel, ett stort (trä)hus 

vid Södra Hamngatan, näst intill och väster om apoteket, 

med bebyggd bakgård åt Drottninggatan samt dessutom 

hus och gård med masthamn i Masthugget. 

William Chalmers den yngre, äldst af fyra bröder — några 

döttrar funnos ej i familjen — föddes den 13 november 

1748. (Visserligen finner man ingenstädes detta datum 

angifvet, men man lcan lätt erhålla detsamma af den i dom¬ 

kyrkoförsamlingens dödbok antecknade lefnadsåldern.) De 

öfriga bröderna voro: James, född 1751, George Andreas, 

född 1753, och Charles 1754. 

Det tidigaste spåret af den unge William finna vi i Kungl. 

5 
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Bibliotekets samling af bröllops- oeh begrafningsverser, 

några Sorgetankar, nämligen vid George Andreas Chal¬ 

mers’ graf den 21 december 1756, yttrade af en sörjande 

broder, William Chalmers junior. Så här låter början: 

Här vissnar ofta bort en ros, 
just då hon skulle fältet pryda. 
Dess täcka purpur far sin kos, 
förvandlingslagen måst hon lyda. 

Då den sörjande brodern ej var mer än åtta år gammal, 

måste han gifvetvis här endast hafva hållit handen om pen¬ 

nan och någon mera van poet varit författaren. 

Sannolikt var denne identisk med den vittre lektor Bengt 

öhrwall, som tre år därefter i samma tonart och versmått 

sjunger till den då aflidne faderns lof: 

I födseln blef han intet vår, 
men när försynen honom sände 
att här tillbringa sina år 
vi honom för vår egen kände. 
Hans dygd beredde honom rum 
i alla redeligas hjärtan, 
och afund när hon ville svärtan 
blef mot sin gamla vana stum. 

Det var den 4 maj 1759, som gamle herr Chalmers afsom- 

nade, efterlämnande till änkan och de tre sönerna en bo- 

upptecknad förmögenhet af 131,721 daler silfvermynt. 

Fru Inga Chalmers af led 1765 vid femtiofyra års ålder, 

hvarefter den unge William liksom hans bröder stod ensam 

i lifvet. 

Rörande Chalmers ynglingaår berättar Dubb, att fadern 

uppfostrat såväl honom som hans bröder till handlande 

borgare först i Göteborg och sedan i passande läroanstalter 

i England, och antagligen är denna berättelse i hufvudsak 

riktig. I stadens gymnasiematrikel förekommer i alla hän¬ 

delser ej den unge handelsadepten. Vidare berättar samme 
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sagesman, att William efter återkomsten från England bör¬ 

jat egen handel i bolag med herr Lars Kåhre. Häremot 

strider dock det förhållande, att Chalmers aldrig vann för¬ 

ening med Göteborgs Handelssocietet, således aldrig vardt 

handelsman på platsen — ej ens sedan han längre fram 

blifvit direktör i ostindiska kompaniet. Möjligt är dock, 

att han insatt någon del af sin förmögenhet i Kåhres rörelse 

och biträdt på dennes kontor. 

Vid sidan af kontorsarbetet ägnade han sig åt sällskaps- 

lifvet, särskildt åt brödrasamkvämet, hvaruti han under 

hela sitt lif fann stort behag. Närmast slöt han sig nu till 

frimurareorden, som började komma i stort flor i hela lan¬ 

det. Och erkännas må, att särskildt göteborgslogen inne¬ 

slöt en samling framstående män med verkligt brodersinne, 

bevisadt ej allenast inom samfundet utan äfven mot utomstå¬ 

ende hjälpbehöfvande. (För att finna sanningen häraf behöf- 

ver man blott bläddra i de af W. T. Ewert nyligen utgifna, 

ur flera synpunkter intressanta protokollen rörande ut¬ 

vecklingen och förvaltningen af Göteborgs frimurarebarn¬ 

hus.) Umgänget med ordens ledande personlighet, Dubb, 

gjorde också på Chalmers ett djupt intryck och vardt slut¬ 

ligen äfven bestämmande i afseende på hans yttersta 

vilja. 

Af den göteborgska J ohanneslogens matrikel synes, att 

Chalmers, som redan före sitt inträde i denna (den 12 no¬ 

vember 1770) annorstädes erhållit tre grader — möjligen i Skott¬ 

land eller Stockholm — här tjänstgjorde som fiskal åren 1771 

—72, som andre sekreterare 1774 och andre ceremonimästa¬ 

re 1776—1779. Ett annat brödrasamfund, hvars stiftel¬ 

seurkund Chalmers den 25 november 1769 underskref, och 

hvars sammankomster han helt säkert ogärna försummade, 

var Bachelors Club. Att det här understundom (inter pocula) 

gick hett till, kan man förstå af de äldsta protokollen. Så¬ 

som bevis på Chalmers’ intelligens och litterära intresse 

får man väl taga hans inval 1774 -eller vid tjugosex års ålder 

i den nybildade Vitterhetssocieteten (sedermera Kungl. Ve- 
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tenskaps och Vitterhetssamhället). Samtidigt intogs äfven 

däruti hans tjugu treåriga bror, James. 

Sedan Chalmers uti sin verksamhet på det Kåhreska 

kontoret efterträdts af sin nämnde broder, som då från Eng¬ 

land återkommit, begaf han sig på resor, därmed börjande sin 

förberedande vandrings- och lärotid. Detta enligt Dubb, 

som dock ej angifvit tidpunkten. Möjligen kan han redan 

hafva på resor tillbragt åren 1773 och 1775 eller de år, då han 

ej tjänstgjorde i Johanneslogen, möjligt är ock, att hans 

hufvudsakliga resa anträddes år 1779, då han i logen afslu- 

tade sin tjänstgörning som andre ceremonimästare. Huru 

som helst besökte han, efter den ofta anförda källan, de 

förnämsta handelsplatser i England, Frankrike och Holland, 

hvarefter han återvände till Göteborg öfver Bremen, Ham¬ 

burg och Köpenhamn, sedan han allestädes »med ett godt 

och väl odladt vett, ett intagande, lätt och angenämt um¬ 

gängessätt tillvunnit sig förmånliga bekantskaper och till- 

gifna vänner. » 

Efter ett kort vistande hemma af gick han i början af 

följande året (1883) med ett af Ostindiska kompaniets skepp 

till Kina för att blifva »kvarliggande superkargör » i Kan¬ 

ton och Makao. Kvarliggandet fortsattes under många år, 

och när han ändtligen begaf sig på hemvägen, kom han att 

härunder länge uppehålla sig i Kalkutta i Bengalen. Till 

Göteborg återkom han först efter tioårig bortavaro eller i 

början af 1793. Att det nu ej blott gällt studier, förstår 

man däraf, att han medförde en »för stor ansedd förmögen¬ 

het. » 

Chalmers öden, verksamhet och förhållanden under hela 

denna långa frånvaro äro oss, såsom redan förut anmärkt, 

så godt som alldeles okända. 

Bättre kännedom om mannen vinna vi, sedan han åter¬ 

kommit från sin långa vistelse i fjärran östern. 

Med den förmögenhet han ärft och genom sitt arbete mång¬ 

dubblat skulle han nu kunnat såsom rentier lefva ett be- 
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kymmerslöst lif, tillbringande sin tid hvar han behagat. 

Ett sådant lif hade utan tvifvel för honom sina lockelser, ty, 

af allt att döma, synes han varit en sällskaplig man, van 

vid lyx, vällefnad och bekvämlighet samt älskare af bor¬ 

dets nöjen. Men han var framför allt svensk patriot och 

särskildt sin födelsestad varmt tillgifven. Under dessa för¬ 

hållanden kunde han ej hvila, ty tillståndet i landet och 

enkannerligen i staden var högst beklagligt. 

»Hans föreställningar hade kalkylerat på grunden af Sve¬ 

riges tillstånd 1782 men måste djupt nedstämmas, då han 

fann en sjundedel af sin födelsestad Göteborg nedbränd, 

så att tomtplatserna ännu knappt voro afrödda. . . Han 

fann den lifliga handeln och skeppsfarten, som vid bortre- 

san, under det ännu fortfarande nordamerikanska frista¬ 

ternas insurrektionskrig, riktade rederierna, handlande och 

sjöfolk, nu så nedsatt, att intet fartyg vågade sig utom 

Skagen utan beväradt skydd. Sillfiske och trankokning 

fortforo ännu men redan minskade... Det vackra silfver- 

myntet, som vid af resan fanns i ymnighet lifva handeln, 

var utträngdt af en för Chalmers alldeles okänd represen¬ 

tant, riksgäldssedeln, som, lika figurerande som bankosedeln, 

dock blef utur stånd att upphöja sig till dess värde. » 

Så skildrar Dubb det på platsen och i landet rådande 

betrycket, hvars lindrande skulle varda närmaste målet för 

Chalmers’ omsorger. 

En af de kännbaraste olägenheterna berodde på de båda 

krigförande makternas, England och Frankrikes, mot våra 

handelsfartyg utöfvade våldsamheter. Att skydda dessa genom 

konvoj erande örlogsf artyg var således en bjudande nöd¬ 

vändighet. Och då statskassan saknade medel härtill, öpp¬ 

nades i nämnda ändamål, på initiativ af Göteborgs och Stock¬ 

holms köpmanskretsar, en allmän subskription, som vann 

stor tillslutning. Pa denna subskription —- i viss mån en före¬ 

gångare till den i våra dagar gjorda pansarbåtsinsamlingen 

— finner man äfven Chalmers’ namn bland dem, som i Gö¬ 

teborg tecknat högsta beloppet. Vid ett annat tillfälle vi- 
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sade han — nu i filantropiskt syfte — sitt nit för stadens 

bästa. 

Detta var längre fram, då hans vän Dubb väckt frågan 

om ordnandet af stadens fattigförsörjningsväsen. Att han 

med värma skulle omfatta en sådan sak, förklarar Dubb 

i sin ofta berörda minnesteckning, därom gjorde man 

sig på förhand ganska säker, och den tillämnade in¬ 

rättningen fann uti honom en väldig förespråkare. »Men », 

heter det vidare i samma skildring, »hans synnerliga benä¬ 

genhet att gilla den föreslagna planen, härledde sig från den 

omsorg man yttrat att hålla tillräckliga arbetsämnen till 

hands för dem som bettlade, och att man ämnade använda 

en särskild omsorg för de tiggande barnens uppfostran. . . 

Men direktör Chalmers borde äfven synbart befordra den 

tillämnade fattigvården. Han tecknade sig främst för en 

årlig gåfva, och då det efter få år befanns, att en sådan 

allmän och vidsträckt fattiganstalt icke uti en framtid kan 

hafva bestånd, var det äfven han och Grosshandlaren Jonas 

Kjellberg, som främst underskrefvo listan, hvaruti det före¬ 

slogs, att de ville tillåta sig taxeras till ett samfäldt bidrag. » 

I dessa båda fall gällde det endast pekuniära under¬ 

stöd. Tvenne stora fosterländska företag skulle däremot, 

det ena under många år, det andra under så godt som Chal¬ 

mers’ hela återstående lif taga hans krafter i anspråk. Dessa 

båda värf voro utförandet af Trollhätte kanalbyggnad och 

ledningen af Ostindiska kompaniet. 

Kanalbyggnaden var som bekant ett gammalt företag. 

(Den som söker närmare kännedom om hela byggnadshisto- 

rien kan hänvisas till Sam. Brings för ej länge sedan ut- 

gifna afhandling.) Under sjuttonhundratalet hade för sta¬ 

tens räkning i flera repriser härpå arbetats, men hvarje gång 

hade arbetena i brist på medel afstannat. Nu däremot 

trädde ett enskildt penningstarkt bolag in, som mot er¬ 

hållande af privilegier eller concession, som det i våra dagar 

kallas, åtog sig att utföra det stora verket efter en ny plan. 

Den förste som framlade denna nya plan var Petter Bagge 
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junior, handlande i Göteborg och tillika vid Trollhättan 

drifvande en betydlig affärsverksamhet. Dennes förnäm¬ 

ste medhjälpare vid företagets utförande var Chalmers. 

Bagge hade först sändt sitt skriftligen affattade förslag 

till Chalmers, som omfattade detsamma med det lifligaste in¬ 

tresse och påyrkade dess ofördröjliga offentliggörande. »En 

tryckt skrift gör alltid en starkare impression än en skrifven. 

Den ena öfvertygar hela världen, den andra ser hemlig och 

kabalisk ut, i synnerhet då det handlar om ett verk, som 

syftar snörrätt åt allmänt väl. . . Tål inte saken allmän 

granskning, så bör och kan den inte reussera hemligen, ej 

heller i mjugg påtvingas en välgörande regent. » Så hade 

Chalmers utlåtit sig i sitt svar till Bagge af den ii juli 1793. 

Den nämnda skriften kallad, Välmente tankar 

rörande Trollhätte slussfart, publicerades ock¬ 

så tolf dagar därefter i Göteborgs Allehanda, där¬ 

vid väckande stort uppseende såväl i staden som på de när¬ 

mast intresserade orterna. 

Chalmers hade noga granskat den framställda kalkylen 

öfver kanalinkomsten, förklarade han i ett påföljande .bref 

till Bagge; fruktade dock, att denne härutinnan hade varit 

litet för sangvinisk. I staden förespådde många, att kana¬ 

len ej på femton år skulle vara färdig. »Hvad det skulle 

vara ljufligt att göra dem flata alla samtligen, » utbrister 

Chalmers! 

De båda klarsynta männen lyckades hufvudsakligen ge¬ 

nom trenne medel att öfvervinna betänkligheter och mot¬ 

stånd mot det stora företaget. Dessa medel voro öppnan¬ 

det af en nationalsubskription till kostnadernas täckande, 

igångsättandet af en till regeringen ställd masspetition och 

slutligen förvärfvandet af denna sistnämndas bistånd. I 

afseende på det första och det sista momentet tycks Chal¬ 

mers hafva varit den mest drifvande kraften. Hvad peti¬ 

tionen beträffar, pådrifver han emellertid Bagge att söka 

samla så många underskrifter som möjligt kring Vänern 

och i Värmland, ty detta vore den förnämsta knuten, för 
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att stoppa munnen till på opponenterna, hvilka pretenderade, 

ätt hela saken vore fonder ad på Göteborgs stads avantage. 

För subskriptionens framgång hyste Chalmers från början 

starka farhågor. Han hade först förslagsvis gjort opp en 

lista på hvad han trodde skulle komma att tecknas i Göte¬ 

borg och därvid ej med visshet kunnat räkna på mer än 

50,000 rdr. Ett halft år senare kunde han dock meddela 

bror Bagge, att den i hela landet tecknade summan vida 

öfvergick hans förmodan och nu närmade sig 500,000 rdr. 

Detta resultat var för dem båda en så mycket större triumf; 

och de kunde nu glädjas däröfver, att deras opus fått hela 

landets röst för sig. Regeringen, särskildt den mäktige och 

skicklige statssekreteraren Rosenblad, visade sig också före¬ 

taget helt bevågen. »H. K. H.:s nådiga önskan är, »heter 

det i ett af Rosenblad undertecknadt officielt reskript, »att 

herr direktören (Chalmers) förser sig med fullmakt af de 

herrar, hvilka ingifvit underdånigt förslag till Trollhätte 

slussverks fullbordan, samt därefter reser till hufvudstaden 

för att härstädes rådslå och öfverenskomma om denna an¬ 

gelägna sak. »Jag är således fast» skref Chalmers till Bagge 

med anledning häraf » och lärer få mången brydsam stund, 

inen det får bli därvid. » 

Trollhätte slussverk erhöll sitt nådiga privilegium den 

13 december 1793, och i dess första af regeringen förord- 

nade direktion nämnes Chalmers’ namn först. 

Att följa arbetets gång kan här ej komma i fråga. Vi 

vilja blott anmärka, att detta, ledt af Thunberg och Nor- 

dewall, gick med fart, så att det första fartyget den 1 aug. 

1800 kunde passera genom kanalen, som då af konungen 

med stora högtidligheter öppnades. De olika slussarna 

uppkallades därvid efter konungen, drottningen och de öf- 

riga kungliga personerna, hvar jämte en sluss erhöll nam¬ 

net Chalmers och Bagge. Chalmers hugnades särskildt vid 

detta tillfälle med Vasaordens kommendörstecken. 

Sin glädje öfver verkets lyckliga fullbordan uttalar denne 

i ett bref till sin vän, presidenten C. E. Eagerheim. 



73 

»Hvad fägnad hade jag icke då, som hade vår älskade 

vän Rosenblad under mitt tak. . . Han har länge sedan, 

förmodar jag, berättat dig, hur det gick till vid Trollhättan. 

Vi kunna nu glädja oss åt den seger vi vunnit öfver forna 

fördomar och kabaler mot detta, tidehvarfvet och nationen 

hedrande, storverk. Evig tack vare vår vän Rosenblad; 

hade han ej varit, hade hvarken Chalmers’ eller Bagges namn 

blifvit förevigadt!» 

Det ena af de stora värf, som Chalmers åtagit sig, bragte 

honom sålunda endast glädje och tillfredsställelse. Med 

det andra däremot, med Ostindiska kompaniet, skulle för¬ 

hållandet varda motsatt. 

Detta hade allt ifrån fjärde oktrojens början, från år 

1780 vill det säga, gått dåligt. Skeppen hade blifvit gamla 

och skröpliga, hvarjämte ett och annat förolyckats. Affärs¬ 

förhållandena hade i hög grad försämrats. Härtill koinino 

slutligen — det svåraste af allt — förluster vållade genom 

de krigförandes våldsamheter mot neutrala makters handels¬ 

fartyg. Ingen utdelning hade heller för något af oktrojens 

år kunnat lämnas till aktieägarne. 

För ingen kunde dessa kompaniets utståndna veder¬ 

mödor vara mera bekanta än för dess mångårige superkar- 

gör eller agent i Kanton. Att denne, under de svåraste 

tänkbara förhållanden och de mörkaste utsikter, detta oak- 

tadt vid hemkomsten åtog sig direktörsbefattningen i Gö¬ 

teborg eller den egentliga ledningen af det hela, torde endast 

kunna tillskrifvas hans lifliga önskan att återskänka kom¬ 

paniet dess gamla glans eller åtminstone att bringa det 

till ett hederligt om ej lyckligt slut. Klart var a andra si¬ 

dan, att kompaniets förnämsta delägare gärna ville, för 

att begagna Dubbs ord, tillbinda sig en verksam och drif¬ 

tig man, som genom sitt fleråriga sysslande i kompaniets 

förrättningar ej allenast häruti, utan äfven i andra handels- 

ärenden förvärfvat sig sällsynt skicklighet och erfarenhet. 
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Att här framställa alla faserna af detta föir så mäktiga 

och lyckosamma bolags sista skede och på samma gång 

omnämna alla de försök Chalmers gjorde till besvärjandet 

af ruinen — en studie, hvartill vi för' öfrigt sakna nödigt 

material — skulle föra oss utom ramen af en kort biografi. Vi 

skola därför i det följande endast återgifva några af direktö¬ 

rens hit hörande uttalanden i bref till vännen, grosshandlaren 

i Stockholm, slutligen statsrådet Niklas Schwan. Att vi i 

dessa utdrag äfven medtaga det som rör hans lefnadsför- 

hållanden, liksom det för hans tankegång och karaktär mest 

betecknande, faller af sig själft. 

De nu i kungl. Biblioteket förvarade bref ven till Schwan 

börja med ett från Göteborg af den 17 september 1796, 

skrifvet kort efter Chalmers’ hemkomst från utlandet, när¬ 

mast England. (Bekantskapen med Schwan tycks hafva 

gjorts på utländsk botten.). »Vi kunna nu, min kära bror, 

gratulera oss samfält, skrifver han, »såsom åter befintliga 

varelser på svensk jord efter alla våra äfventyr så till lands 

som vatten. Jag väntade länge på ostindiska skeppet, Gu¬ 

staf Adolfs ankomst till Dover och fick slutligen gå med 

kapten Klingström från Gravesend destinerad åt Sundet 

och Stockholm. Lyckligtvis lågo vi under Vinga för mot¬ 

vind i 2:ne dagar, som gjorde, att jag med en lotsbåt kom 

i land på min egen kust. » 

»Du, min bror, njuter nu allt hvad kärleken och vänska¬ 

pen kan åstadkomma. Saknar således hvarken Paris eller 

London. Men hvad njuter jag? Minnet af förflutna glada 

stunder och prospekten af enslighet och vinterns långa 

kulna nätter. Lycklig du! Underlig jag! » 

»Fransosernas framgångar har alltid glädt och skall alltid 

utgöra summum bonum af min politik. Ett högt spel är 

nu å färde i Europa. England drar pafr ou nonu (udda 

och jämnt). The stocks at 54 is a very bad sign indeed. 

Gud ske lof, att Sverige sitter under fikonaträdet och äter 

— och dansar — men bara inte det äter, så att indigestion 

påföljer. . . Framför min hela vänskap och vördnad till 
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bror Schön och hans ainiabla fruntimmer. Om de komma 

ihåg en gammal göteborgare, så är det allt hvad han kan 

begära. » 

Närmare ett år därefter skrifver han om ett väntadt, men 

ej ankommet ostindiskt skepp, som möjligen blifvit liind- 

radt genom »embargoanstalt» af engelsmännen. Schwans 

råd att ej taga sig för mycket af denna oroliga världen skulle 

han följa. Han hade verkligen mer att göra med detta 

världsliga lapprit än som borde kommit på hans lott, för¬ 

klarade han. Fram på hösten måste han meddela den led¬ 

samma underrättelsen, att ostindiefararen i fråga verkligen 

blifvit af engelsmännen belagd med embargo. Samtliga en¬ 

gelska amiraler hade order att arrestera alla neutrala skepp 

och obligera dem att gå under deras konvoyer. 

Därefter dröjer det ett par år eller till sommaren 1799, 

innan Chalmers ånyo låter höra af sig. Nu berättar han sig 

vara från utlandet till fäderneslandet återkommen med en 

delabrerad hälsa. Han hade närmare fem veckor legat inne 

med en så häftig rheumatisk hufvudvärk, att han småyrade 

och hade den största svårighet att skrifva en sammanhän¬ 

gande rad. Så länge en sådan plåga räckte, var den i hög¬ 

sta grad smärtsam, ja liksom »smådödande. » Hvad kom¬ 

paniet beträffade, undrade han visserligen ej på, att hvar 

och en aktieägare längtade efter skeppens hemkomst och 

en snar realisation af sitt kapital. Han hade också, det 

visste Gud, under mer än fyra år sparat hvarken hälsa, 

möda, egen kostnad eller omtanke för att få kompaniet på 

en respektabel fot och om möjligt sätta det på grön kvist. 

Då han började, hade detta tre skepp; nu ägde det åtta och 

allesammans voro till sjöss. Han hade skaffat dem säker 

afsättning och denna deciderad för fyra af de största. Detta 

arbete hade ingen annan direktör i Sverige haft kunskap, 

drift och dristighet att göra mer än Schwans utslitne vän. 

Egen kredit och eget kapital hade han ock utan allt skryt 

uppoffrat till yttersta skärfven, »Men hvad kan jag göra », 

utbrister han, »om engelsmännena och fransoserna empa 
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rarera sig af våra skepp. Se då är allt hopp försvunnet, 

och vi få gå under! » 

I Chalmers här anförda yttrande, att han för kompaniet 

uppoffrat sin egen förmögenhet till yttersta skärfven, torde 

nog legat en betydlig öfverdrift. 

I början af år 1800 skrifver han åter och redogör för ställ¬ 

ningen. Hade ej Gustaf Adolf gjort en tvåårig öfverliggning, 

och Drottningens laddning kommit så tidigt till Amsterdam, 

att den förra sommaren kunnat försäljas, hade vidare ej 

tvenne mindre skepp blifvit uppbragta och förda till Eng¬ 

land samt slutligen ej kaffeprisen fallit, så hade möjligen 

kompaniet vid denna tid kunnat lämna en utdelning. Kunde 

nu emellertid Gustaf Adolf komma hem under maj månad, 

fastän belastad med ett drygt haveri, samt sedan Gustaf 

III, Östergötland och Västergötland från Bengalen äfven 

hemkomma, så torde man väl, om försäljningarna någor¬ 

lunda ville lyckas, till slut hederligen komma ifrån det. 

Härpå följer i brefväxlingen ett femårigt afbrott eller in¬ 

till 1805, sedan Schwan blifvit utnämnd till ledamot af den 

ostindiska kommittén. Chalmers lyckönskar honom här¬ 

till, uttryckande den förhoppning, att han (Schwan) måtte 

utfinna de lyckligaste och säkraste utvägar att kunna fort¬ 

sätta en handel, hvilkens totala ödeläggande skulle blifva 

för nationen en verklig vanära. Efter att hafva omnämnt 

olika förslag till expeditioner och befraktningar samt de 

därmed förenade ofantligt stora riskerna, påpekar han ett 

par särskilda orsaker till kompaniets dåliga ställning, den 

ena de högt uppdrifna assuranspremierna, den andra ersätt¬ 

ningen till kronan för rättigheten att drifva den ostindiska 

handeln. »Mycket kan sägas både mot och med», förklarar 

han, »huruvida ett stort och allmänt kompani bör assecurera 

eller inte. Danska kompaniet assecurerar blott casco. Det 

vet jag, hade svenska kompaniet intet assecurerat från bör¬ 

jan, hade millioner besparats. De utbetalda premierna öfver- 

stiga vida de lidna sjöskadorna. Börjar man en gång att 

assecurera, sedan får man hålla i.» 
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Hvad ersättningen till kronan beträffade, ansåg han, att 

kompaniet ej bort belastas med andra afgifter och skyldig¬ 

heter än hvad andra handlande voro underkastade. Allt 

som exporterades borde fritagas från tull, och denna endast 

drabba det som importerades för att stanna i riket. Att 

lämna en särskild dryg afgift till kronan var orimligt; just 

detta var det, som lagt grunden till första knäcken för det 

kompani, hvars oktroj nu gick till ända. 

Det nästa och sista brefvet till Schwan är adressera dt 

London den 30 december 1808. Den gamle mannen är nu 

åter i utlandet och kämpar för sitt kompani. (Han hade 

lyckats att få ny oktroj år 1805 och närde ännu förhoppningar, 

att affärerna skulle kunna förbättras.) Närmast gällde det 

äldre fordringsägares anspråk, egna reklamationer hos engel¬ 

ska regeringen med anledning af gjorda beslag m. m., i följd 

hvaraf jurister och andra personer måste vidtalas. Men att 

få tag i dessa och komma till något resultat, detta var dock 

vanskligt nog. »Hvad vill jag göra ibland detta fiera och 

högmodiga folket, som följer sina egna behag och kapriser 

och ligga på landet om vintern och vistas halfva sommaren 

i staden », hade han några dagar förut skrifvit till excellen¬ 

sen Liljencrantz! Ett advokaternas fosterland kallar han 

äfven England i detta sistnämnda bref. 

Under det att Chalmers i London kämpade för kompa¬ 

niets bestånd, löstes emellertid frågan härom i hemlandet 

sålunda, att — gifvetvis på den öfriga direktionens föranstal¬ 

tande — kompaniets sekreterare, Tranchell hos Göteborgs 

rådhusrätt den 1 maj 1809 begärde kompaniets försättande 

i konkurs. 

Dubb påstår, att Chalmers ingenting visste om detta steg. 

Huru han kände slaget, i hvilket förhållande han före och 

efter detsamma stått till sina meddirektörer, därom äga vi 

ingen kunskap. 

Ändå tydligare framträder Chalmers' bild i brefven - nu 

i riksarkivet förvarade — till vännen, presidenten i stats- 
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kontoret, friherre C. E. Uagerheim, med hvilken han förmod¬ 

ligen först sammanförts i slussverkets och kompaniets ange¬ 

lägenheter. I dessa bref, hvilkas hufvudsakliga innehåll 

gifvetvis är affärer, ger han emellertid allt emellanåt sin 

»älskade vän », som han kallar presidenten, del af enskilda 

bekymmer, farhågor och åsikter i finansfrågor äfvensom 

underrättelser om sin stad och sina förhållanden. Vi skola 

här i tidsföljd göra några utdrag med behöriga upplysande 

förklaringar, där sådana kunna vara af nöden. 

Uti sitt första år 1800 skrifna bref — datum är bortrifvet 

— uttalar han sig på nio sidor i flera finansfrågor, såsom 

riksgäldssedlarnas utgifvande, det engelska fundingsystemet, 

olika beskattningsgrunder, skilda banksystem m. m. 

Det nämnda fundingsystemet ansåg han vara det ypper¬ 

ligaste som mänskliga snillet uttänkt och undrade, om det 

ej skulle varit möjligt att bruka samma metod med våra 

riksgäldssedlar. Det löpande beloppet af dessa borde enligt 

Chalmers’ mening fonderas som en rikets skuld med 5 procents 

ränta, uttagen genom skatt på vissa »öfverartiklar», såsom 

silfver, juveler, pärlor, ringar, guldnipper, ungkarlar, spel¬ 

kort, sterbhus, rättighet att bära värja, af gifter för lotteri¬ 

vinster, hundar, snus m. m. 

Synnerligen ifrigt påyrkar han en förökning af rikets skil- 

jemyntsförråd. Det vore »moraliskt» omöjligt att kunna 

med lifaktighet upprätthålla åkerbruk, fiske och fabriker 

utan tillräcklig tillgång på sådant mynt, som alltjämt skulle 

slås af koppar. Femton sextondedelar af landets befolkning 

måste genom deras arbete förskaffa sig lifsuppehälle; men 

detta kunde endast ske, om de för godt och försvarligt arbete 

erhölle god och snar betalning. Inte allenast de vanliga utan 

äfven de minsta skiljemyntens, alltså runstyckenas ymnig¬ 

het påyrkar Chalmers, åberopande sig på sin i orienten vunna 

erfarenhet. Den kloke kinesen, berättar han, hade sönder¬ 

delat sin tael (ungefär 10 daler smt) i tusen cas, och för några 

cas kunde en kines köpa en kopp ris och ett par fiskar eller 

sitt dagliga lifsuppehälle. 
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Den 3 oktober samma år (1800) säger sig Chalmers med 

försvagad hälsa ändtligen från en kortare resa återkommen 

till ett kärt fädernesland. Han hade sedan sitt sista sam¬ 

manträffande med Lagerheim uthärdat många sinnets be¬ 

kymmer och gått igenom svårigheter (gifvetvis i kompaniets 

angelägenheter), hvilket han ej för någon jordisk konsidera- 

tion ville förnya. »Hvad skall det blifva af vårt mynt, vår 

kurs, vårt agio », utropar han längre fram i samma bref! 

I ett på hösten 1801 skrifvet bref sysselsätter han sig före¬ 

trädesvis med myntfrågan. Om guldet kunde fås för god t 

pris, ansåg han att pjäser af 2 eller 4 rdrs sp. värde häraf 

borde slås under namn af gustavianer. Guldmynt ginge ej 

så hastigt ur landet som silfver, och ett visst kapital af sådant 

mynt vore också nödigt för presenter, spel, prästegåfvor och 

dylikt. Han menade ärligt, försäkrar han, med alla sina 

förslag, och det skulle fägna honom, om han kunde tjäna 

»den gamla gumman, fru Svea ». 

(I parentes må anmärkas det tidiga användandet af nam¬ 

net Svea såsom symboliserande Sverige. Allmänt torde 

detta ej hafva brukats före 1811, då Tegnér författade sitt 

härliga kväde.) 

Äfven under påföljande år meddelar han Lagerheim sina 

åsikter om viktiga ekonomiska spörsmål, särskildt om bank¬ 

frågan. »Ingenting är säkrare för en stats upprätthållande », 

förklarar han, »än att den äger en aktiv bank, fonderad på 

valuta. Jag menar med aktiv bank sådana, som dessa äro 

i London eller Filadelfia ». 

Från och med medlet af 1804, sedan Chalmers antagits 

till biträde vid indragandet i landet af de engelska subsidi¬ 

erna, tilltager brefväxlingen i liflighet. (Detta biträde gick 

så till, att Chalmers i sitt namn utfärdade växlar på ut¬ 

ländska handelshus, hvilkas belopp han sedermera remitte¬ 

rade till statskontoret.) 

Den 31 augusti nämnda år talar han om sina till Lager¬ 

heim sända växlar i pund sterling. Hvad provisionen i Lon¬ 

don beträffar, skulle han därtill gifva hälften af sin egen, 
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om ej vederbörande ville bestå något. Lager heims kommis- 

sionärer i Hamburg taxerade, såsom denne visste, % pro¬ 
cent om icke mer för deras accepter. 

Ett bref af den 20 mars 1805 innehåller några detaljer 
från staden och äro därför af särskildt intresse. 

»Min bästa bror var så gunstig en gång », heter det häri, 

»och lofvade mig hafva vår makalöse Dubb i benäget minne, 

Han behöfver verkligen ett. litet understöd. 250 å 300 rdr 

bko årligen skulle göra honom fullkomligt bärgad och lyck¬ 

lig. Jag vet, att han nu nödgas sälja flera verk af dess i 

många och bättre tider samlade bibliotek. Detta är verk¬ 

ligen ömmande att veta och se en sådan man, som uppoff¬ 

rat hela sin tid för det allmänna bästa, lida nöd, han som 

ensamt satt fattigförsörjningsanstalterna i sådan verkstäl¬ 

lighet, att de nu kunna täfla med de utländska och lärer 

snart tjäna till Stockholms efterdöme». 

En i staden rådande olägenhet var bristen på ett kung¬ 

ligt posthus, hvaruti ett hvälfdt kontor funnes. Nu på en 

tid af tre år hade Cederfelt (postmästaren) måst flytta fyra 

gånger, och till hösten skulle han flytta för femte gången, 

utan att nu veta, hvart han skulle taga vägen. För närva¬ 

rande var postkontoret logeradt i en krambod. »Här är 

så många lägenheter nära vid kanalerna att bebygga », för¬ 

klarar Chalmers till slut, »så att tjänlig plats ej kan saknas. 

Om kronan byggde ett sådant hus, vore det väl ej hela värl¬ 

den! » 

Under år 1805 opererade Chalmers, såsom man af bref- 

ven till Eagerheim finner, alltjämt såsom mellanhand vid 

de engelska subsidiernas indragande. Hans kommissionärer 

i London var firman Chalmers & Cowie, hvari antagligen 

hans bror Charles var delägare. Denna firma hade för ho¬ 

nom under loppet af året utställt 75.869 £ 10 sh. i växlar 

och därför i kommissionsarfvode af honom erhållit procent. 

Han kunde nämligen ej begära, att kommissionärerna i 

London skulle arbeta för intet, så mycket mindre som de 

af Ostindiska kompaniet och handelshusen här alltid för 
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ville han i alla fall tjäna på billigare villkor än någon annan 

och nöjde sig alltså själf med % procent, ehuru han visser¬ 

ligen gärna såg, att provisionen kunde varda litet respek¬ 

tablare. 

Det framgår af Chalmers bref, att inte allenast hans egen 

roll af mellanhand utan äfven själf va subsidiernas beviljande 

borde hemlighållas, det senare åtminstone för utlandet. »Så 

snart statskontoret synes som trassent, faller kursen, det 

kan du lita på, » skref Chalmers till Lagerheim. Och hvad 

den senare frågan beträffar, förklarade han särskildt den 

30 mars 1805 stor försiktighet vara af nöden, så att ingen 

vår subsidietransaktion förmodades i Hamburg, under det 

att allt stod i vida fältet mellan oss och Frankrike. 

Ett bekymmer, till hvilket Chalmers ofta i sina bref till 

Lagerheim återkommer, var de stora bankosedlarnes säll¬ 

synthet samt de vanliga, oerhördt skrymmande småsedlarnas 

osnygghet. »Gud vet, hvar jag skall få passande sedlar till 

nästa post, » skrifver han sålunda den 27 april 1804, »utan 

får jag betalningarne uti så stora byltor, som skulle i post¬ 

väskan taga så mycket rum som så många små skrin. . . 

Hvarför kunde ej den allsmäktige Sveriges riksbank äfven 

hålla en växelbank lika så väl i Göteborg som i Stockholm, 

hvarest man kunde få byta om och utväxla sedlar? » 

»Stackars Göteborg har varit, är och blir ett styfbarn i 

familjen, » utropar han i ett senare bref under upprepande 

af samma klagomål! 

I staden fanns visserligen, såsom Lagerheim visste, ett 

diskont- eller lånekontor, men i detta verk kunde man ej 

bekomma ett fåtal stora assignationer i stället för en mängd 

smärre. Chalmers trodde nog, att direktörerna skulle vilja 

medgifva honom enskildt denna förmån. »Men börja 

de med en, » förklarar han, »få de göra det med alla. Och 

så komma chikanörerna på dem med större summor, så att 

hela föremålet att hafva de smärre assignationerna i cirku¬ 

lation skulle med ens upphöra och försvinna. » 
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»De Rdr 459: 12 skola följa uti remissorna jag postdag- 

ligen ämnar göra, i mån jag kan få passande sedlar,» heter 

det i ett annat bref, »ty det är omöjligt uppsända de stora 

och smörjiga byltor af små sedlar jag måste mottaga ». Och 

ett par dagar senare berättar han sig hafva varit nog lyck¬ 

lig att knipa en större sedel (assignation) på Rdr 2,666: 32 

som nu uppsändes. Äfven synes han för bekomna subsidie- 

medel hafva inköpt utländskt silfvermynt för att till stats¬ 

kontoret levereras. »Om piastrar skulle komma, sedan jag 

är rest», skrifver han till Dagerheim den 6 november 1805, 

»skall jag dagen jag far tillsäga Tranchell (Ostindiska kom¬ 

paniets sekreterare) på frimurares heder och ära mottaga 

dem. . . Nu heter det, att det är för kompaniets räkning, 

man införskrifvit piastrar, emedan kursen är så låg. Tycker 

icke du, att detta låter höra sig? Ty om någon annan befat¬ 

tar sig härmed, skulle det göra ett stort uppseende ». 

De sist omnämnda svårigheterna gällde endast själfva 

penningförsändelserna. 

Mångdubbelt värre var det med det osäkra myntvärdet, 

den oupphörligt vikande kursen, som i sin ordning influera¬ 

des af allt möjligt, framför allt naturligtvis af den politiska 

ställningen. Denna var särskildt på våren 1805 ytterst 

osäker, och Göteborgs köpmän voro i en ständig ångest. 

»Här har varit mycken förskräckelse i dag på börsen, » skref 

sålunda Chalmers den 22 maj detta år, »i anseende till fruk¬ 

terna af ett hastigt krig emellan oss och P (Preussen). Min 

bäste bror, är det, eller blir det så? All handel, rörelse, lif 

och tankekraft ligger nu insvept i oro och elände». 

Som vi sett hade Chalmers tillbragt en stor del af sitt lif 

på resor; och än till Stockholm, än till utlandet måste han 

alltjämt begifva sig i kompaniets affärer. Dessa resor blefvo 

honom dock alltmer besvärliga. »Gud förlåte eder, gode 

herrar,» skref han till Lagerheim på senhösten 1805, »som 

tvingar mig att denna årstid resa upp!» Väder och väglag 

tillika med angelägna göromål och en »evig »korrespondens for¬ 

cerade honom att dag efter dag uppskjuta denna ledsamhet. 
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Den 19 november 1806 befann han sig under en resa i 

Hamburg, då fransmännen intogo denna stad, hvarom han 

sänder Lagerheim en rätt liflig beskrifning. Soldaterna 

under marskalk Mortiers befäl stodo, berättar han bland 

annat, under bar himmel från kl. 8 om morgonen till 3 e. m. 

utanför Steinthor, innan de kunde få kvarter. Det ville 

stark disciplin till att hålla »sådana gubbar » i ordning, som 

hungriga och förfrusna kommit till en så rik och på lefnads- 

medel välsignad stad som Hamburg. 

Den 2 september året därpå, då han begifvit sig till Höga¬ 

näs stenkolsgrufvas bolagsstämma — han hade hufvudsak- 

ligen af patriotiskt nit intresserat sig för detta företag 

fick han i Helsingborg bevittna en ändå märkligare histo¬ 

risk tilldragelse, nämligen Köpenhamns bombardemang af 

engelska flottan. »I går kl. 5 », skrifver han till Lagerheim 

den 3 september, »började en förfärlig kanonad med inkast- 

ning af samma slags infernala maskiner, hvarmed engels¬ 

männen en gång försökte vid Boulogne. Detta varade till 

klockan 11 i natt. Jag kunde från mitt fönster se och höra 

detta grufliga förehafvande. I Köpenhamn syntes, att el¬ 

den var lös på flera ställen men brann ej länge förr än den 

släcktes. » 

Brefväxlingen, som var lifligast under åren 1805 och 1806, 

mojnar därefter småningom af. 

Vi hafva redan nämnt, att det stora kompaniets fall 

måste hafva för Chalmers kännts högst bittert. Detta så 

mycket mer, som han själf därvid i allmänna meningen eller 

rättare sagdt i många missnöjdas mening ingalunda skona¬ 

des för omilda omdömen. Någon balsam i de djupa såren 

göts dock därigenom, att konungen, såsom ett erkännande 

af hans patriotiska verksamhet, år 1809 förlänade den forne 

direktören kansliråds titel, samma heder som vederfarits 

Klas Alströmer på dennes tid, och som visserligen kunde 

betraktas såsom högre än den rätt vanliga upphöjelsen till 
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kommerseråd. (I den gällande rangordningen ägde kansli¬ 

råd rang i klassen n:o 14, under det att kommerseråd tillhörde 

n:o 18.) 

Till förlusterna på kompaniet kommo äfven de summor 

Chalmers förlorade på sina bröder, hvilka ingalunda voro 

obetydliga. Sedan Charles gjort konkurs, måste William 

år 1810 med 100,000 rdr b:ko likvidera sin borgen för denne. 

Äfven för James hade han gått i borgen, som längre fram 

af hans sterbhus måste betalas. 

De sista två åren, hvarunder man, med undantag föl 

testamentet, så godt som ingenting hör af den gamle trötte, 

af sjukdomar och motgångar pröfvade mannen, måste för 

denne varit tunga nog. Den 3 juli 18x1 var emellertid den 

orofyllda lefnadsdagen slut. 

Den trogne fosterlandsvännen jordfästes den 9 i nämnda 

månad och fick på den då nya, nu så kallade gamla kyrko¬ 

gården sin sista hvilostad, som längre fram äfven skulle 

inrymma hans båda bröders stoft. (Charles dog på Gård¬ 

sten nära Göteborg den 7 juli 1814, James i själfva staden 

år 1817). 

Såsom grunddrag i Chalmers’ karaktär, sådan denne i 

ofvan anförda förtroliga uttalanden framträder, finna vi 

arbetsamhet, klart förstånd, lifligt sinne och en högst er- 

kännansvärd kärlek till såväl fosterland som hembygd. Af 

allt hvad man för öfrigt kan sluta —- af hans värdighet som 

en af styrande i Par Bricole bland annat — tycks han äfven 

varit en älskvärd och tillgänglig sällskapsmänniska. Denna 

egenskap tycks dock hos honom hafva varit förenad med 

vissa fel, enkannerligen och såsom redan antydt, med allt 

för stor böjelse för vällefnad. Bn af hans yngre samtida, 

som såg honom i Stockholm under hans senare tid, berättar 

också i efterlämnade, ej offentliggjorda minnen, att Chal¬ 

mers på de grundliga kalasen brukade taga för mycket till 

bästa. Allt som allt kan man således tänka sig, att det goe- 

theska »Saure Wochen, frohe Feste » varit hans andra val¬ 

språk. 
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Af Chalmers finnes en vacker porträttmedaljong, utförd 

af Sergel, nu förvarad i slöjdskolan liksom hans af Breda 

målade porträtt. Detta sistnämnda är i mezzotinto åter- 

gifvet af A. U. Berndes. Slutligen bör äfven nämnas ett 

litet fint, af okänd, förmodligen engelsk kopparstickare i 

punktermaner utfördt porträtt, som bifogats Dubbs min¬ 
nesteckning. 

Chalmers bodde i yngre dagar, liksom längre fram efter 

sin återkomst från Kina, i det redan omnämnda fäderneärfda 

huset vid Södra Hamngatan. Sedan detta genom 1802 års 

stora brand lagts i aska, bodde han såsom hyresgäst i ett 

annat hus vid samma gata, men flyttade år 1807 till den 

gamla tomten, sedan han här byggt sig ett stenhus i stället 

för det afbrända af trä. Här, i det nuvarande Carnegieska 

huset, var han 1807 mantalsskrifven tillika sitt tjänstefolk, 

en lakej, en kock, en kusk och två pigor. Hvad kocken, 

Louis Bon valet, beträffar, var denne fransman och möjli¬ 

gen af den stora revolutionen förjagad. Han hade nämligen 

varit förste kock vid det kungliga franska hofvet. Att det 

Chalmerska köket under sådana förhållanden varit mön- 

stergildt, kan man väl förstå. För rättigheten att hafva kock 

måste Chalmers dock särskildt skatta, likaledes för 5 

enkla fönster, en onödig hund, två täckvagnar, en öp¬ 

pen vagn samt slutligen äfven för kortspel. 

Såsom man af bouppteckningen finner, innehöll hans hem 

åtskilliga i Göteborg knappt förut sedda lyxföremål, som 

väl till största delen varit af engelskt ursprung. De dyr¬ 

baraste af dessa voro golf mattor na, den största, 9L2 alnar 

lång och 9 alnar bred, upptagen till 100 rdr b:ko och såsom 

i värde öfverstigande hvarje möbel. Ej mindre än sju 

sådana mattor af olika storlek förefunnos. En från utlandet 

hämtad nyhet torde väl äfven hafva legat i slöjgardinerna 

(med kappor försedda gardiner) somliga med tofsar eller 

fransar. Ett till 66 rdr 32 sk. b:ko upptaget fortepiano figu¬ 

rerar kanske för första gången i någon göteborgsk boupp¬ 

teckning. Ytterligare anmärkningsvärdt är det nu i staden 
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uppträdande engelska galvaniserade nysilfret, kalladt ftlai- 

ted (plated), som sedermera under 1800-talets första hälft 

skulle varda så allmänt. Häraf ägde Chalmers ljusstakar, 

ljusarmar, ljussaxar med brickor, saltkar, presenter bric¬ 

kor, sockerskålar, butelj brickor, bordställ, terriner, karotter 

med lock samt biff steksfat med värmare. 

Ostindiska kompaniets forne direktör och länge i Kanton 

bosatte superkargör efterlämnade naturligtvis ett mycket 

rikt porslinsförråd. Häruti ingingo ej mindre än sexton 

större och mindre punschbålar. 

Summan af inventarier uppgick til 118,932 rdr 33 sk. sp. 

banko. I af seende på skulderna voro 33,307 rdr af sterb- 

huset erkända, under det att 182,616 rdr upptogos såsom 

stridiga. 

Förhållandet var nämligen, att det i konkurs försatta Ost¬ 

indiska kompaniet efter Chalmers’ död framträdde med stora 

fordringsanspråk. Då dessa af sterbhusets utredningsmän 

bestredos, följde en långvarig process, som slutligen 1823 

genom kungl. majts dom afgjordes till sterbhusets förmån. 

Äfven från ett annat håll gjordes i någon mån anspråk på 

Chalmers’ kvarlåtenskap. Eandshöf dingen grefve von Rosen 

omtalar nämligen i ett bref till utrikesministern von Enge- 

ström, att efter Chalmers’ död dennes engelska mäträss kom¬ 

mit öfver och kännt sig mycket besviken öfver att ej 

hafva blifvit ihågkommen i hans testamente. 

Enligt Chalmers’ tjugotvå dagar före hans död uppsatta 

testamente — till större delen intaget i H. D. G. — skulle kvar- 

låtenskapen, så när som på den betydliga gåfvan af 8,333 rdr 

16 b:ko till döfstummeinstitutet på Manilla, några legat 

till tjänare samt arfvoden till utredningsmännen, längre 

fram till tvåskifte tillfalla Sahlgrenska sjukhuset och »en 

framdeles till inrättande bestämd industriskola för fattiga 

barn, som lärt läsa och skrifva. » 

De förstnämnda gåfvomedlen skulle förvaltas af sjuk¬ 

husdirektionen, de senare af frimurarebarnhusdirektionen, 
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som tillika skulle blifva den tillämnade skolans »inrättare, 
styresmän och vårdare ». 

Genom dessa donationer förklarade sig testator bevisa 

sin tillgifvenhet för sin födelseort och sitt sinnelag emot 

dess vanlottade och behöfvande innevånare. 

Vänskapen och blodsbandet ålade honom emellertid, 

förklarade han, att äfven ihågkomma sina tvenne bröder 

James och Charles, men alldenstund dessa icke voro hus¬ 

fäder eller ägde äkta barn samt dessutom voro utrikes vi¬ 

stande, förordnade han, att de endast skulle åtnjuta den 

årliga räntan af kvarlåtenskapen, hälften hvardera så 

länge de båda lefde. Efter den enes död, skulle den 

andra njuta hela räntan, och slutligen efter den öfver- 

lefvandes död skulle på ofvan angifna sätt med egendomen 

förfaras. 

Synnerligen anmärkningsvärdt är, att industriskolans 

plan och ändamål ej i testamentet på annat sätt förklaras, 

än såsom afsedd för fattiga barn, som kunde läsa och 

skrifva. Fråga är ock, om Chalmers själf tänkte sig in i 

denna sak. Den riktning, hvari hans tankar gått, fram¬ 

skymtar möjligen i Dubbs minnesteckning, hvari det bland 

annat heter: »Industri och näringsflit voro mycket kära 

ämnen för hans konversation. Hans snille fann ock utväg, 

utan att väcka någon ledsnad, att inblanda dessa uti sin 

vidt utbredda sällskapskrets till samtalsämne, såsom om 

schweitzarnes, schwabarnes och holländarnes sparsamma 

och rastlöst arbetsamma lefnad uti otaligt många yrken, 

och om kinesernas outtröttliga uppfinnings- och förarbet- 

ningsförmåga af sådana ämnen, som i allmänhet föraktas 

och bortkastas men af dem samlas, sofras, formas, målas, för¬ 

gyllas och appreteras med en fintlighet och så ringa kost¬ 

nad, att afsättningen är ganska liflig; och om de just icke 

blifva rent af nyttiga ämnen, blifva de dock löjliga och gan¬ 

ska säljbara leksaker. » Men huru en särskild industris&o/a 

skulle hos fattiga barn väcka hågen för dylik företagsamhet 

och bibringa dem den första härför nödiga undervisningen 
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detta kunde han säkerligen lika litet själf angifva som bo¬ 

utredningsmännen utfinna. 

Att i af seende på industriskolan fullständigt följa testa¬ 

mentets ordalydelse, tycks väl heller knappt varit ifråga¬ 

satt. Detta kan synas klandervärdt, men å andra sidan 

kände naturligtvis Dubb bättre än någon annan testators 

verkliga af sikter, och dessutom hade han ju såsom frimu- 

rarebarnhusdirektionens ordförande förordnats till skolans 

inrättare och sålunda i viss mån fått fria händer. För att se 

de fattiga barnen till godo använde han för öfrigt en liten 

del af de donerade medlen till slöjdundervisningens ord¬ 

nande vid fattigskolorna liksom vid allmänna fattigförsörj¬ 

ningens spinnskola. Men den blifvande Chalmerska slöjd¬ 

skolan fotade han — efter några trefvande försök än i 

den ena än i den andra riktningen — på vetenskapliga 

grunder, öppnande densamma för mera försigkomna yng¬ 

lingar oberoende af deras lefnadsvillkor. 

Slöjdskolan invigdes såsom bekant den 5 november 1829. 

Några detaljer såväl härom som om dagens högtidlighål¬ 

lande i öfrigt innehållas i ett bref från Göteborg till Stock¬ 

holms Dagblad. Häri omnämnes bland annat, att verkets 

främste befordrare, doktor Dubb, beklagligtvis ej för opass- 

lighets skull kunnat närvara. Hans tal hade därför måst 

uppläsas af styrelsens ena ledamot, herr Wahlgren. »Akten 

beseglades », heter det vidare, »med en middagsmåltid i Do¬ 

gens lokal, hvarvid skålar druckos för vårt höga konunga- 
♦ 

hus, stadens styrelse, inrättningen, dess stiftare, hvars myc¬ 

ket liknande porträtt, måladt i olja, prydde spisrummet, 

jämte det att ett mindre porträtt stucket i koppar, åtföljdt 

af det Chalmerska familjevapnet, på särskildt vidhäftadt 

blad utdelades till gästerna, direktionen, inrättningens 

lärare och undervisare, slöjdernas idkare och vänner m. fl. » 

Att här orda om skolans utveckling torde vara så myc¬ 

ket öfverflödigare, som härom för några år sedan från kom¬ 

petentaste håll en utförlig berättelse afgifvits. (Se Chal¬ 

mers ska institutet' 1829 —19°4 Aug. Wijkan- 
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der.) Genom denna i sanning storartade utveckling har 

William Chalmers’ namn och minne på det vackraste sätt 

bevarats. 

Då Dubb år 1829 skref sin ofta berörda minnesteckning 

öfver skolans stiftare, tycks någon vård på dennes graf ej 

ännu hafva förefunnits. Men den gamle vännen antyder, 

att stadens fäder nu skulle uppresa ett dylikt äreminne 

till »undervisning, eftersyn och uppmuntran för sina upp¬ 

växande söner». Så vardt emellertid ej förhållandet, ty 

det. monument som uppsattes bekostades af Chalmerska 

institutets medel. 

Grafvården utgöres af en mindre obelisk af sten med föl¬ 

jande inskrift: 

Cancelli-Rådet, Direkt, vid Ostind. Comp. 

Grosshandlaren i Göteborg 

Commendeuren af Wasa-Orden 

WILLIAM CHALMERS 

Född 1748. Död 1811 

För värnlösa barns och sjukas frikostiga vård tackad 

af det samhälle hans verksamhet gagnade 

hvilar här. 

Jämte 

bröderna CHARLES OCH JAMES 

Döde därstädes 

1814—1817 

I högre verldar grönskar Trebladet. 

Till alla delar lyckad kan man ej kalla denna inskrift. 

Bättre än någon inskrift verkar emellertid den omedelbara 

närheten af Per Dubbs grafplats. Ty att de båda vännerna, 

de båda samhällsvälgörarne efter döden hvila sida vid sida, 

däruti ligger onekligen en vacker och riktig tanke. 
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H. D. G. I 241. 

Att vi öfverhufvud taget äga någon kännedom alls om 

donatorns, Olave Nybergs viktigaste lefnadsdata, därför 

hafva vi i väsentlig mån att tacka en liten ytterst säll¬ 
synt bok, Gr af skrifter på Göteborgs stads och 

närgränsande församlingars begrafningsplat- 

s e r, utgifven af And. Lindgren 1869. Uti denna finna vi nämli¬ 

gen, bland de på gamla Hospitalskyrkans begrafningsplats 

hvilande, trädgårdsmästaren Olof Nyberg, född i Söder¬ 

manland den 15 juli 1757, död vid Göteborg den 11 novem¬ 

ber 1814, under hvilka data följande vers är anbragt: 

Låt mina ben få ro 
vid rätta kristnas graf, 
när jag i lefvande tro 
från världen vandrar af 

Någon olikhet förekommer visserligen emellan testamen¬ 

tets Olave och grafskriftens Olof, utan att indentiteten där¬ 

för kan betviflas. Ty gifvetvis har det förra namnet endast 

varit en annan form för det senare. Man vet, hur detta 

Olof först latiniserats för prästerskapets räkning till Olaus, 

sedan i denna form, sjunkit ned till allmogeklassen för att 

här öfvergå till Olagust, Olages, Olaves, hvilket sistnämnda 

ju ligger näst intill Olave. 

Trädgårdsmästaren O. Nyberg annonserar iGöteborgs 

Nyheter, att han flyttat från Liseberg till Stampen »i » sta¬ 

dens barnhus, hvarest han försäljer alla sorter fruktbärande 

träd och trädgårdsfrön. 

I sitt den 1 maj 1812 upprättade testamente omnämner 

han sitt ägande hus med trädgård på den »s. k. » Stampen 
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under n:o 33 i I2:te Roten. Detta hus skulle efter hans 

död försäljas, med förbehåll att hans piga under sin lifstid 

finge förfoga öfver ett rum oeh kök. Räntan å köpeskil¬ 

lingen skulle likaledes tillfalla pigan under hennes lifstid, 

men därefter borde af kapitalet Sahlgrenska sjukhuset, jat- 

tigför sörj ningen och Willinska skolan hvardera erhålla 100 

rdr. Det möjligen uppkommande öfverskottet skulle till¬ 

falla släktingarna. 



ANDERS BJÖRNBERG. 

H. D. G. I 243 III 652. 

ika kändt som kommerserådet Niklas Björnbergs namn är, 

lika okändt är hans yngre brors, grosshandlaren Anders 

Björnbergs, vår här förevarande donators. Under det att 

den förre gjorde affärer i största skala, levererade spann¬ 

mål och brännvin, köpte och sålde järnbruk, sågverk, landt- 

egendomar och skepp, brännde, härskade och pockade, 

inhöstade fiendskap och folkupplopp — under allt detta 

satt den senare i stillhet och skref på sin brors kontor eller 

förestod detta under patronens bortavaro. Sedan han år 

1806 erhållit burskap, drog han sig emellertid ifrån den mäk¬ 

tige brodern och började handel för egen räkning — af 

hvilken art är oss lika obekant som öfver hufvud allt rö¬ 

rande hans verksamhet i öfrigt. Vi måste därför här inskränka 

oss till en redogörelse för härkomsten och ett meddelande 

af några lefnadsomständigheter. 

Hvad släkten beträffar, har denna intet sammanhang 

med den ännu fortlefvande adliga ätten med samma namn. 

Antagligen har den göteborgske stamfadern, spannmåls¬ 

handlaren Anders Björnberg varit bondson och tagit namnet. 

Gift med Anna Greta Hultman hade denne minst fjorton 

barn, däribland sönerna Niklas, Abraham, död ung, och 

Anders. 

Denne sistnämnde, född år 1777, död ogift på Kallebäck 

den 31 juli 1813, efterlämnade en boupptecknad förmögen¬ 

het på 40,000 rdr banko, hvaruti ingingo hus i staden, fräl¬ 

sehemmanet Kallebäck, salterier, fartygsaktier m. m. Af 

denna förmögenhet testamenterade han 20,000 rdr (b:ko) 

lika fördelade emellan fattigför sörj ningen, Willinska skolan, 
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Sahlgrenska sjukhuset och den af Chalmers stiftade industri- 

skolan, vidare 3,300 till frimurarebarnhuset, 3,000 till fattig¬ 

försörjningen i Majorna och 5,000 till döf stummeinstitut et 
i Stockholm. 



SAMUEL af FORSELLES. 

H. D. D. G. I. 244. 

andshöfdingen i Göteborgs och Bohus län, Samuel aj 

Forselles har gifvetvis genom sin donation till Sahlgrenska 

sjukhuset lämnat ett vackert minne efter sig. Att han 

äfven genom sin verksamhet som landshöfding gjort detta, kan 

däremot näppeligen påstås. Erkännas bör dock, att tiden 

var i många afseende brydsam, och att svårigheter yppade 

sig på platsen, hvaruti en man med större förmåga och 

kraft än han nog också skulle kommit till korta. 

Finne till börden, föddes han i Eovisa 1757. Föräldrarne 

voro borgmästaren Jakob Forsell (adlad af Forselles) och 

dennes hustru Johanna Ulrika Schultz. Fadern var en 

betydande man, som kraftigt bidragit till staden Eovisas 

anläggande och för sina förtjänster erhållit såväl kommerse¬ 

råds karaktär som adelskap. Då han därtill samlat en ansen¬ 

lig förmögenhet, kunde han också gifva sin son Samuel en 

vårdad uppfostran samt i många afseenden sörja för hans 

framtid. Denna artade sig också ljus nog. Att den unge 

Forselles, som valde den militära banan, redan vid tjugotvå 

års ålder befordrades till kapten, vill ju ej säga så litet; ännu 

mer dock, att han vid tjugusju vardt förste kammarpage 

och kammarjunkare, ty detta visar otvifvelaktigt, att han 

ådragit sig konungens uppmärksamhet. Sin första mili¬ 

tära tjänstetid tillbragte han vid Flemingska regementet; 

år 1787 förflyttades han som major till det i Göteborg för¬ 

lagda Stedingska. Här avancerade han 1793 till general¬ 

adjutant af flygeln och 1794 till öfverstelöjtnant. I något 

krig tycks han ej hafva deltagit men nämnes däremot såsom 

ledamot i styrelsen för Trollhätte slussverk. 
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Egentligen måste han vid landshöfdingens i länet, baron 

Beck-Friis’ afskedstagande år 1796 varit en i allmänna värf 

föga pröfvad man. Att han emellertid själf ansåg sig lämp¬ 

ligen kunna efterträda baronen, finner man af hans till kungl. 

maj:t inlämnade underdåniga ansökan 0111 platsens erhål¬ 

lande, i hvilken ansökan han äfven förklarar sig villig att, 

så länge han skulle innehafva landshöfdingelönen, under 

hela Beck-Friis’ återstående lifstid erlägga den summa, som 

denne vid afskedstagandet begärt att få uppbära. Själf 

underkastade han emellertid kungl. maj:ts nådiga behag 

frågan om liknande »ackordsförsäkran» för egen del, ifall 

han skulle erhålla tjänsten. 

Möjligen har den unge konungen funnit den föreslagna lös¬ 

ningen af ackordsfrågan för kronan lämplig, möjligen äfven 

hyst höga tankar om den sökandes förmåga, alltnog denne 

utnämndes den 27 oktober 1796 till landshöfding i Göteborgs 

och Bohuslän. 

På någon vidlyftigare redogörelse för Forselles’ ämbetsför¬ 

valtning skola vi ej här inlåta oss, utan endast påpeka några 

svårigheter, för hvilka han under denna råkade ut. 

Det ena slaget af dessa svårigheter bestod i fiendtligheter 

mellan de krigförande makternas fartyg i de till länet hörande 

farvattnen. Dylika ägde den 31 maj 1797. rum i själfva 

Göteborgs hamn, där några engelsmän försökte att medelst 

en svafveltråd antända ett franskt kaparfartyg. Den 27 

augusti samma år skedde en ännu svårare kränkning af 

friden inom svenskt sjöterritorium. Förhållandet härmed, 

som för öfrigt är lärorikt nog, var följande. 

En af sextio segel bestående engelsk handelsflotta hade 

under konvoy af tre örlogsskepp ankommit till Riföfjord. 

Kort förut hade en fransk kapare med skadad stormast 

inkommit till Dilla Kalfsund, hvarifrån kaptenen begifvit 

sig till Göteborg för att anskaffa en timmerman till skadans 

afhjälpande. Härunder inträngde fyra, frän de engelska 

örlogsfartygen utsända armerade båtar i Kalfsund, hvarpa 

deras besättningar angrepo besättningen på det här liggande 
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franska kaparfartyget. En strid uppstod, hvarunder ett par 

man af den fåtaliga kaparbesättningen sårades, och denna 

i dess helhet tillfångatogs. Härpå bemäktigade sig engels¬ 

männen fartyget och förde detta till sidan af det engelska 

chefsskeppet, där det först höggs i stycken och sedan för¬ 

sänktes. Den tillfångatagna besättningen fördes dock 

sedermera i land och lösgafs. 

På grund af denna händelse vände sig Eorselles med en 

protest mot öf ver trädandet af kungl. maj:ts höga territorial- 

rätt till engelske konsuln, som i sin ordning härom vände sig 

till den engelske konvoychefen. Denne beklagade händel¬ 

sen, men förklarade sig härtill hafva varit nödsakad, då han 

eljes ej kunnat svara för de honom åtföljande handelsfarty¬ 

gens säkerhet. Eandshöfdingens fordran, att han skulle 

låta upptaga det försänkta kaparfartyget, var han dock vil¬ 

lig att genom konsulns försorg efterkomma. (Huruvida 

detta ock skedde, därom erfar man ingenting.) 

Att svenska kronan genom ett sådant handlingssätt från 

en utländsk sjömakts sida led en stor förödmjukelse, kan 

ju inte bestridas. Svårt är emellertid att därvid göra höf- 

dingen några förebråelser, då han näppeligen hade makt¬ 

medel till sitt förfogande. Han anhöll emellertid sedermera 

hos kungl. maj:t, att ett par större örlogsskepp skulle till 

stadens säkerhet och handelns skydd till Varfvet förläggas 

i stället för ett par förut befintliga små. 

Ändå svårare vardt det för landshöfdingen vid det s. k. 

Björnbergska upploppet i slutet af november 1799, för hvil- 

ket vi dock ej behöfva redogöra, då detta redan genom flera 

lokalhistoriska skrifter blifvit tillräckligt belyst. Här må 

blott påpekas, att slappheten och flatheten gent emot de 

upproriska ingalunda falla på Forselles’ utan på öfverkom- 

mendantens, konteramiral de Freses ansvar, ehuru denne, 

populär och omtyckt som han var, fick af borgerskapet här¬ 

för skörda tacksamhet och beröm. Forselles ansågs med 

skäl eller ej hafva gynnat Björnberg och var å sin sida föga 

omtyckt, hvarför den allmänna meningen under dessa oro- 



97 

ligheter till en viss grad vände sig emot honom. Erkännas 

må äfven, att hans uppträdande till häst ibland folkmassan 

— därvid hotande röster hördes: »kasta allt sammans (häst 

och ryttare) i kanalen » — var rätt löjligt. 

Omedelbart efter händelsen uppreste Forselles till Stock¬ 

holm, gifvetvis för att inför regeringen härför närmare redo¬ 

göra. Antagligen har han därvid ansetts mindre lämplig 

för sin viktiga plats eller själf önskat lämna denna. I hvil- 

ket fall som helst förflyttades han i juni 1800 till enahanda 

tjänst i Uleåborgs län, hvars höfding, generalmajoren Car- 

pelan, vardt, med öfvertagande, jämväl af öfverkommen- 

dantskapet, Forselles’ efterträdare i Göteborg. Den sist¬ 

nämnde tillträdde emellertid aldrig det nya länet utan tog 

redan 1802 sitt afsked därifrån. 

Den forne landshöfdingen tycks emellertid trots alla led¬ 

samheter hafva trifts väl i sin gamla residensstad, ty här 

bosatte han sig åter efter ett par år. Vi finna honom sålunda 

i 1807 års taxeringslängd upptagen såsom boende i vinhand¬ 

laren Niklas Borgerts hus och betjänad af en lakej, en kusk 

och en piga. Lidande af gikt, hemoroider m. m. har 

han säkerligen för sin hälsas skull ofta varit på resor. Men 

att han i staden hade sitt egentliga hemvist, därför talar 

särskildt den omständigheten, att han ännu 1814 upptages 

såsom ordförande mästare i den göteborgska Amaranteror- 

den. 

Han af led under vistelsen i Spa den 25 september 1814. 

Såsom redan an ty dt, ihågkom han i sitt testamente 

Sahlgrenska sjukhuset med en gåfva (af 2,000 Rdr b:ko). 

7 



JAKOB SAHLGREN. 

H. D. G. I 245. 

et Sahlgrenska namnet och den Sahlgrenska släkten 

voro vid adertonhundratalets ingång ej blott ett minne 

S i Göteborg. Ännu existerade här handelshuset Brigitta 

Sahlgren & Söner (ägare af det äldsta sockerbruket, det i 

Gamlestaden), ännu lefde denna Brigittas (kommerserådet 

Jakobs hustrus) sonson och direktören Niklas’ brorsons son, 

Jakob Niklasson Sahlgren, vår nu förevarande donator. 

Hans far var den i Kristine kyrkas begrafningsanteck- 

ningar för fromhet och tålamod berömde handelsmannen 

Niklas Jakobsson Sahlgren. (»Den 13 juni 1762 begrof Do¬ 

minus Hempe » heter det i den angifna källan, »herr Niklas 

Sahlgren. . . en visserligen sjuklig och bräcklig, men där¬ 

jämte äfven stilla och tålig man, som genom sin goda diet 

och högst anspråkslösa väsen gjort sig älskad utaf alla kän¬ 

nare af dylika dygder, liksom han äfven genom god infor¬ 

mation och böcker samt utländska resor förvärfvat kunskap, 

erfarenhet och insikt»). Denna fromhet och älskvärdhet 

tycks också hafva gått i arf till vår donator. 

Modern var den i förra delen skildrade köpmannens och 

donatorns Hrik Nissens dotter, Elisabeth, sedermera omgift 

med kaptenen vid Hessensteinska regementet, Karl Hästesko. 

Jakob Sahlgren, född den 5 maj 1753, bestämde sig, troli¬ 

gen på styffaderns inrådan, för det militära ståndet. Han 

trädde 1774 i tjänst vid Smålands kavalleriregemente, där 

han efter fjorton år steg till regementskvartermästare. Tre 

år därefter eller 1791 tog han emellertid af sked med rytt- 

mästares karaktär. Att han ej förvärfvat några krigsmeri- 

ter, kommer sig däraf, att regementet under hans tjänstetid 

ej deltagit i något fälttåg, såvida man ej dit vill räkna en 
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Ryttmästaren Jakob Sahlgren 
efter Per Kraffts, den äldres i olja målade porträtt. 

(Tillhör friherrinnan Märta Rehbinder). 

kommendering på flottan under 1788—89 års krig. Där¬ 

efter återvände han till födelsestaden och inträdde i Brigitta 

Sahlgrens & Söners fabriksrörelse, ehuru väl äfven här för¬ 

hållande sig rätt passivt. 

Högeligen verksam däremot vardt han såsom medlem 

af de på denna tid så blomstrande göteborgska ordenssam- 

funden, frimureriet, coldingarne, Par bricole och Stora Ama- 

ranten, inom hvilka alla han förvärfvade höga grader. I S:t 

Johanneslogen, liksom äfven i ordens barnhusdirektion och 

i dess ekonomiska utskott var han sålunda vid sin död Dubbs 

närmaste man. Till denne tycks han ock i öfrigt hafva stått 
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i nära förhållande. Vid stadens äldstes in corpore gjorda 

uppvaktning hos den berömde doktorn i och för öfverläm- 

nandet af en öfver honom slagen medalj, hade också de 

äldste utfärdat särskild inbjudning till Sahlgren, Chalmers 

och några andra att vid tillfället närvara. 

Han upptages i 1801 års taxeringslängd såsom boende i 

(sitt ägande hus) N:o 27 i 5:te roten, hafvande här i sin tjänst 

1 informator, 2 lakejer, 1 gårdsdräng, 1 kusk, 1 husjungfru, 

1 kammarjungfru och 4 pigor. 

Jakob Niklasson Sahlgren afled den 30 januari 1814. På 

Örgryte kyrkogård ligger han begrafven tillika med sin 

maka Johanna Fredrika Lund, med hvilken han sedan 1787 

varit förenad, och som föga öfver ett år öfverlefde honom. 

En gåfva på 1,000 rdr banko, hvarom ingenting skriftligt 

affattats, öfverlämnades till Sahlgrenska sjukhuset af hans 

arfvingar. Nämnas bör äfven, att ryttmästaren dessutom 

enligt frimurarebarnhusets direktionsprotokoll, skänkt 500 

rdr banko till samma barnhus. 

Hans utmärkt vackra porträtt i olja, måladt af Per Krafft 

den äldre, finns i friherrinnan Märta Rehbinders ägo. 

En fullständig redogörelse för ryttmästaren Jakob Sahl- 

grens barn vore här så mycket mer på sin plats, som den 

gäller de sista telningarna af den så högt ansedda släkten. 

Men en sådan redogörelse är oss tyvärr ej möjlig, då boupp¬ 

teckningen efter ryttmästaren, liksom efter hustrun, hvarken 

i landsarkivet i Göteborg eller i Göta Hofrätts arkiv kunnat 

påträffas. Följande framgår dock af tidningar och andra 

källor. 

En Carl Wilhelm Sahlgren, född 1805, erhöll den 28 sept. 

1826 fullmakt som kornett vid Eifregementets dragoner, 

kvarstod vid denna kår ännu 1830 men återfinnes ej i 1831 års 

rulla. 1832 omnämnes emellertid i Göteborgs Nyhe¬ 

ter kornetten C. W. Sahlgrens ägande och för gäld till 

bankodiskontverket utmätta fjärdedel uti stenhuset här i 

staden. Högst sannolikt har detta varit en son till rytt¬ 

mästaren, som väl äfven torde hafva ägt en äldre son, all- 
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denstund han som vi sett 1801 höll informator. Vår i före¬ 

gående del uttryckta åsikt, att ryttmästaren varit den sista 

af släkten på manssidan skulle i detta fall ej hålla streck. 

I afseende på denne Carl Vilhelms vidare öden förspörjes 

ingenting. 

Om dottern Brigitta, född den 5 juli 1790, död den 5 juni 

1800, kan intet tvifvel råda, då hon såsom sådan i dödsannonsen 

angifves, och nära på lika stor säkerhet ges väl i afseende på 

mademoiselle Anna Charlotta Sahlgren, död den 30 juni 1810 i 

sitt tjugoandra år samt den mamsell Sahlgren, hvarom lands- 

höfdingen grefve von Rosen i juni 1810 berättar, att hon 

blifvit gift med en ung handlande på platsen Fauche (sanno¬ 

likt Bartholomé F. Fauche, som 1811 vann förening med 

Handelssocieteten). 

Hvem som varit den sista af släkten, återstår ännu att 

utforska. 



SVEN SVENSSON. 

H. D. G. I 252 III 68. 

tt donatorn Sven Svensson var bondson från Iyerums 

socken, förstår man af hans testamente, hvaruti han 

^ -*■ uppräknar flera af sina närmaste släktingar och an- 

gifver deras hemvist. Om honom själf veta vi endast, att 

han föddes 1762, kom till Göteborg och var häri Santessonska 

firmans tjänst under åren 1790—1802, hvarefter han erhöll 

förening med Handelssocieteten till krydd-(speceri-) handels 

idkande. Han dog, utan tvifvel ogift, den 27 februari 1816, 

efterlämnande en måttlig förmögenhet. 

I hans ytterst utförliga, minutiösa och invecklade testa¬ 

mente föreskrifves, att vissa belopp under olika förutsätt¬ 

ningar och efter däraf beroende tider borde tillfalla Willinska 

skolan, Kristine kyrka och eventuellt ett par landsförsamlin¬ 

gars fattiga. Den nämnde skolan skulle emellertid erhålla 

lejonparten (1,000 rdr banko). Den egendom, som öfverblefve 

»sedan allt blifvit uppgjordt», skulle delas i sex lotter och 

respektift tillfalla Kristine kyrkas fattiga, den nya fattighus¬ 

kyrkan (till inredningen däraf), fattighuset, Örgryte friskola, 

Sahlgrenska sjukhuset och slutligen i Göteborg och dess för¬ 

städer boende fattiga änkor och barn. 

Svensson var den nya eller nuvarande fattighuskyrkans 

första donator. Denna kyrka påbörjades 1812 och vardt 

efter två års förlopp färdig. 



GUSTAF HENRIK EKMAN. 

H. D. G. I. 228. 253. 

Vi hafva i det föregående framställt Daniel Pettersson 

såsom kommunalman i sjuttonhundratalets anda, hvil¬ 

ket vill säga detsamma som af lönad ämbetsman, med 

faderlig omsorg styrande och ställande med allt i samhället. 

Den nyare tidens kommunalman, som utan aflöning och utan 

ämbetsställning, endast på grund af medborgares förtro¬ 

ende, åtar sig besväret att vårda samhällets angelägenheter, 

finna vi i Gustaf Henrik Ekman. Härmed vilja vi ej hafva 

sagt, att han i Göteborg var den förste af denna kategori. 

Detta vore en orättvisa, särskildt mot Dubbs minne, och 

gifvetvis kunna äfven föreståndare vid fattighus och fattig¬ 

försörjning, medlemmar af barnhus- och skoldirektioner, 

liksom samtliga stadens äldste i någon mån hit räknas. Men 

Dubb var framför allt filantrop, och de anförda förtroende¬ 

männen verkade på ett mera inskränkt sätt. Ekmans för¬ 

tjänst var att hafva förskaffat borgerskapets äldste en vid¬ 

sträcktare fullmakt så att säga, att hafva utvecklat denna 

institution i riktning mot en modern representantförsam¬ 

ling samt att äfven utom de äldstes krets hafva användt 

sitt stora personliga inflytande till samhällets bästa och 

förkofran. 

Åt detta hans förhållande såsom kommunalman skola vi 

därför ägna en särskild uppmärksamhet, dess förinnan endast 

flyktigt berörande hufvuddragen i hans lif, hvilka, liksom 

de öfriga sidorna af hans verksamhet, äro rätt bekanta. 

Om hans härkomst, föräldrar och syskon hafva vi redan 

talat i sammanhang med Petter P. Ekmans arfvingars dona¬ 

tioner. Han själf föddes i Göteborg den 23 november 1774 

och fick en synnerligen vårdad uppfostran. Efter att vid 
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fem års ålder hafva sändts till herrnhutarnes pension i Chris- 

tiansfeld och där kvarstannat i sju år, återkom han till för¬ 

äldrahemmet, fick sedan enskild undervisning af den lärde 

Jörlin och begaf sig därpå till Kund, där han 1791 inskrefs 

såsom student. Här aflade han på våren samma år en juri¬ 

disk examen men tycks därmed hafva afslutat sina akade¬ 

miska studier. Fadern önskade eller fordrade nämligen 

hans biträde i sin handel, hvilket ock sonen lydigt efterkom. 

Här på faderns kontor kvarstannade ock denne i tio år, hvar- 

efter han vann förening med Handelssocieten och grundade 

tillika med C. R. Prytz det ännu existerande handels¬ 

huset, Kkman & C:o. Att han ej vardt faderns bolagsman 

berodde förmodligen därpå, att dennes affärer genom sill¬ 

fiskets upphörande lidit ett betänkligt afbräck. 

I sin handelsrörelse rönte G. H. Bkman mycken fram¬ 

gång och vardt tillika en synnerligen ansedd man. Detta 

anseende förskaffade honom år 1810 å ena sidan kommerse- 

rådstiteln å andra sidan riksdagsmannafullmakten, hvartill 

hans plats såsom de äldstes ordförande väl närmast tjänat 

honom, till trappsteg 

Någon tid därefter togos hans krafter i anspråk vid bil¬ 

dandet af Göta kanals diskont, ett i staden inrättadt pen¬ 

ningverk, närmast afsedt att finansiera kanalens byggande. 

I denna diskonts styrelse inträdde han men tycks ej hafva 

haft någon befattning med själfva byggnadsarbetet och var 

för öfrigt ej ens aktieägare i bolaget. Såsom bekant råkade 

kanaldiskonten vid de allmänna konjunkturernas oerhörda 

försämring i svårigheter och stupade i trots af all duglighet 

och all omtanke från direktionens sida. Kkman ådagalade 

emellertid härvid en sådan oegennytta och ett sådant nit, 

att kanalbolaget längre fram tillerkände honom dess medalj 

i guld, hvilken han erhöll i likhet med vissa andra, som kraf¬ 

tigt bidragit till hafvens föreningen. Bättre lycka hade 

Ekman med Trollhätte kanal, af hvars direktion han var 

medlem åren 1818—1838 eller ända till början af det nya 

kanalbolagets verksamhet. 
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I detta sistnämnda bolag var han, enligt Brings historik, 

från och med 1822 till 1838 ständig ordförande vid bolags¬ 

stämmorna, ledde med kraftig vilja och framstående talang 

bolagets öden och inlade stora förtjänster om dess styrelse, 

hvarom han vid flera tillfällen fick af aktieägarne mottaga 

de amplaste vitsord. 

Andra styrelser och komitéer, hvaruti Ekmans dug¬ 

lighet och insikter togos i anspråk, voro Willinska skolans 

direktion — befattningen härmed hade han ärft efter fadern, 

som var bland skolans stiftare — länets hushållningssäll¬ 

skap, karantänskommissionen, tullkomitéerna 1812 och 

1815, styrelsen för segelfartens förbättrande mellan Vänern 

och hafvet (längre fram ändrad till direktion för Göteborgs 

hamn- och älfarbeten). 

Såsom riksdagsman utverkade han bland annat tillåtelse 

för staden att uppbära 1/i procent af allt, som på börsen för¬ 

såldes, samt en per mille af alla varor, som i främmande 

nationers skepp inkomme eller utginge — dessa båda afgif- 

ter till hjälp för åstadkommande af en börsbyggnad. På 

grund häraf fick han äfven af stadens handlande i uppdrag 

att öfverlägga om möjligheten af denna föreslagna bygg¬ 

nads uppförande. 

Vi öfvergå nu till hans verksamhet i de äldste och hans 

arbete i öfrigt för stadens bästa. 

Inom de äldstes församling tycks sedan Gustaf III:s dagar 

en stor stiltje hafva rådt, som väl i myket berott på ombyte 

af sekreterare. Den ordentlige Johan Rydqvist hade af 

någon anledning afgått och efterträdts af den slarfvige lek¬ 

tor Kullman, som stoppade alla handlingar i en säck och 

inte förde några protokoll alls. Detta fick pågå i åtta år, 

till dess att de äldste ändtligen återtogo Rydqvist och afske- 

dade lektorn. Under den förstnämndes protokollföring 

och kommerserådet Anders Anderssons ordförandeskap gick 

nu allting såsom förr. Den gamla stridslystna tonen gent 

emot magistraten återfinner man emellertid ej mer. 

Den 14 maj 1803 utsågo de äldste G. H. P<kman till revisor 
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af fattigförsörjningsdirektionens räkenskaper. Han till¬ 

hörde då ej de äldste, men valdes till ledamot af denna 

korporation i början af följande år och bevistade den 5 

april 1804 för första gången dess sammankomst. 

Adventssöndagen 1806 gick han tillsammans med trenne 

andra herrar äldste med håfven under domkyrkoförsamling¬ 

ens såväl ottesång som högmässogudstjänst. 

Detta var för de äldste ett urgammalt åliggande. Uti 

de olika kyrkorna fingo somliga af dem gå med håfvar (äfven 

på grund af den lilla vidfästa bjällran kallad klingpungar) 

andra skulle stå vid bäcknen. En insändare i Göteborgs 

Aftonblad skildrar 1818 obehaget af dessa håfinsam¬ 

lingar, som alltid förrättades, då predikanten höll på att ut¬ 

veckla sitt ämne för dagen. »Där letar en i alla fickor länge 

och väl efter sin sedellapp,» berättar han, »en annan lånar 

af grannarna, en tredje som glömt sin skilling och i grann¬ 

skapet ingen vän, kanhända ingen kredit äger, sitter i en 

viss förlägenhet, tills det fruktade besökningsögonblicket är 

väl förbi, att förtiga, det en annan, nog kitslig att vilja fresta 

håfkringförarens armstyrka, visar sin kristliga gifmildhet 

med en inläggning af en göpen löspenningar, hvilket besvä¬ 

rande efterdöme flere vänner ofta hugfällas att följa, och 

som vid hvarje kollekt inträffar». 

Den 7 december 1809, valdes Ekman efter kommerserådet 

Anderssons död till ordförande i de äldste, som dessförin¬ 

nan på hans egen proposition beslutat, att befattningen ej 

skulle innehafvas mer än fyra år, på det att de äldste »utan 

misshaglig uppmärksamhet» måtte vid denna tids förlopp 

äga fria händer till ombyte. 

Ekmans första omsorg såsom ordförande vardt att å de 

äldstes vägnar vinna en formlig öfverenskommelse med 

magistraten rörande dessa ombuds maktbefogenhet. Detta 

var så mycket nödvändigare, som de härutinnan gällande all¬ 

männa föreskrifterna ej varit nog bestämda, och som de 

utgifna, hithörande förordningarna — för öfrigt ej alltid 

tillämpade — nu ej ansågos fullt ändamålsenliga. På ett 



io7 

för magistraten och de äldste gemensamt sammanträde den 

19 oktober 1810 lyckades äfven Ekman åstadkomma en 

dylik öfverenskommelse, hvaruti de äldste icke blott till¬ 

erkändes full tillgång till stadens räkenskaper och kontroll 

öfver medlens användande, utan äfven fingo deras vilja fram 

i fyra andra viktiga punkter, nämligen: 

att alla nybyggnader och större reparationer skulle verk¬ 

ställas af den vid entreprenadauktion minstbjudande, 

att slutlikvider af leveranser och entreprenader ej finge 

göras, innan deputerade af de äldste och magistraten gran¬ 

skat det sätt, hvarpå leverantörerna eller entreprenörerna 

uppfyllt deras förbindelse, 

att de äldste alltid skulle höras angående stadens betyd¬ 

ligare Jägenheters upplåtande, 

att de äldste skulle genom protokollsutdrag erhålla del 

af alla de magistratens beslut, som anginge stadens allmänna 

hushållning och dispositionen öfver hvarjehanda lägenheter. 

Som man ser, var det från de äldstes sida ännu ej fråga 

om själfrådighet, utan endast om likställighet med magistra¬ 

ten vid förvaltningen af stadens medel och om garantier 

gent emot magistratens godtycke i detta af seende. 

Några veckor därefter hölls åter ett gemensamt samman¬ 

träde, där likaledes oryggliga grunder antogos, för bort- 

arrenderandet af stadens jord. Genom dessa grunder, som 

vi för öfrigt här kunna förbigå, skulle icke allenast stadens 

rätt och högsta fördel tillvaratagas, utan äfven all menings¬ 

skiljaktighet mellan magistraten och de äldste förekommas. 

Följande år eller 1811 grep sig Ekman an med stadens 

skjutsningsväsen, som länge varit en förargelseklippa för 

såväl göteborgare som resande. Bland de skyldigheter, 

som ålåg Göteborg lika med andra städer, förklaras det i en 

till kungl. maj:t ställd ansökan 0111 den göteborgska skjuts- 

legans förhöjning, var skjutsningsskyldighetens utgörande 

för borgerskapet så mycket mera betungande, som inne- 

hafvaren af hus och tomter här icke vore tillslagne den allra 

minsta jord, hvarifrån föda till kreaturen kunde hämtas. 
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Ej heller hade staden uti nämnda börda njutit ringaste under¬ 

stöd af reserv- eller hållhästar från det kringliggande landet, 

ehuru skjutsningen varit och ännu vore ganska dryg åt fem 

särskilda gästgifvaregårdar, af hvilka trenne lågo fulla 2 

mil från staden och den fjärde efter en elak och backig väg 

i1/., mil härifrån, oberäknadt flera andra ställen, till hvilka 

skjuts ej fick vägras. Borgerskapet hade dock, ehuru med 

betydliga årliga kostnader, kunnat i sitt ställe skaffa entre¬ 

prenörer till skjutsningens underhållande. Men, oaktadt 

många entreprenadauktioner nu under årets lopp hållits, 

hade inga entreprenörer, mot sex gånger större belopp än 

hittills utbetalade, stått att erhålla, hvarför man sett sig 

nödsakad att ombesörja skjutsningens bestridande för bor- 

gerskapets egen räkning och således åtaga sig mycket dryga 

kostnader, ej mindre för nya husbyggnader än äfven för alla 

förnödenheter till inrättningens upprättande och vidmakt¬ 

hållande. 

Eandshöfdingen, grefve von Rosen, förklarande, att den 

dittills begagnade skjutsningsanstalten varit den sämsta, 

som funnits i någon svensk stad, förordade på det varmaste 

denna ansökan. Förslaget till den nya inrättningen gick till 

25,000 rdr b:ko och årliga depensen till cirka 12,000, och, 

endast i förhoppning att erhålla samma lega som den i 

Stockholm fastställda, hade borgerskapet gått in på de stora 

depenserna. 

I sammanhang härmed kan nämnas, att Ekman längre 

fram lyckades hos regeringen utverka gästgifveriets förflytt¬ 

ning från Eahall till det bättre belägna Nohl äfvensom inrät¬ 

tandet af ett nytt gästgifveri vid Steken (Agnesberg), för 

hvilken »nitfulla » omsorg de äldste betygade honom deras 

tacksamhet. 

En åtgärd af helt annat slag, till hvilken Ekman äfven 

knutit sitt namn, är utgifvandet af en Göteborgs stads 

beskrifning. Härom heter det i de äldstes protokoll af den 5 

november 1813: 

»Sedan uppå herr ordförandens anmodan herr kungl. 
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sekreteraren Granberg åtagit sig, att författa och trycka 

Göteborgs stads historia och beskrifning med därtill hörande 

privilegier och samling af författningar, hvilket verk för¬ 

modas blifva några och trettio ark, så hade projekt till kon¬ 

trakt därom blifvit uppsatt och nu förevistes, som hufvud- 

sakligen går däruppå ut, att bemälte sekreterare skulle af 

staden försäkras om betalning för 1,500 exemplar efter 3 

sk. b:ko arket. Och efter det borgerskapets äldste sig ytt¬ 

rat, huru de härtill gifva sitt bifall, återtogs besagda projekt 

för att hos högädla magistraten af herr ordföranden i dag 

äfven företes. » 

Som man får antaga, att magistraten ej haft något att 

invända emot det nämnda förslaget, och Granbergs Göte¬ 

borgs historia och beskrifning utkom år 1815, 

så tycks författaren och boktryckaren, här förenade i samma 

person, hafva nöjt sig med det ovanligt låga honoraret af 

3 skilling banko (9 öre) per ark eller för närmare trettiosex 

ark 3 kr. 25 öre. Men meningen har gifvetvis här varit, att 

denna ersättning skulle utgå för hvarje exemplar, hvilket 

för hela upplagan tryckt och författad, gör 4,750 kronor. 

Ekman kvarstod som de äldstes ordförande till den 9 

november 1815, men förklarade sig då, »oaktadt herrar leda¬ 

möters enstämmiga och enträgna önskan », ej längre kunna 

härmed fortfara. Själfva korporationen tillhörde han emel¬ 

lertid alltjämt och visade på samma sätt som förut sitt intresse 

för staden. Betecknande i detta afseende är ett i riksarki¬ 

vet förvaradt bref af den 16 februari 1816 till statssekre¬ 

teraren, baron Wirsén. 

I början af detta bref omnämner Ekman, huru motvilligt 

han fogat sig efter statssekreterarens anmodan, att inträda 

i föregående års tullkomité, då han hade en från öfriga komi- 

terades åsikter afvikande mening och därjämte ogärna ville 

lämna sin hustru, som väntade sin förlossning. Efter att 

ytterligare hafva beklagat sig öfver den ringa tillfredsställel¬ 

sen han haft af själfva komitéarbetet, emot den uppoffring 

af tid, kostnad och huslig trefnad detta medfört, begär han 
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nu af Wirsén en ersättning — »den enda i detta förhållande 

möjliga » och af den art, att han »ganska ogenerad » kunde 

framställa den. Den skulle nämligen bestå i en snar och 

gynnande resolution i fråga om: 

1:0 volontärernas (sjöartilleriets manskaps) inkvartering, 
2:0 högvaktens förläggning till tyggården, 

3:0 stadens återställande i fri disposition af kommendants¬ 

husets nedre våning enligt gifna kungliga resolutioner. 

»Om någon af dessa ansökningar kunde vara stridande 

mot herr barons begrepp om rättvisa och billighet,» för¬ 

klarar han därefter, »så hade jag haft orätt att dem fram¬ 

ställa, men säkert äfventyrar jag icke det. Sannerligen, 

Göteborgs belägenhet är nu sådan och hotas med hvarje 

dag blifva det än mer, att den måste göra anspråk på, om 

ej hjälp, åtminstone fullkomlig rättvisa, och säkert är man 

berättigad till de bästa förhoppningar, då det är på herr 

baron, som afgörandet i förut nämnda delar hufvudsakligen 

beror. Äfven med hänseende till krutet påföres Göteborg.. . 

ytterligare kapellbyggnad på egen bekostnad, en tyngd och 

börda, som är utan exempel i andra orter här i landet.. . . 

Jag behöfver ej frukta att misshaga herr baron med den 

synnerliga del, som jag, ehuru utan något uppdrag därtill 

af staden, visar för den ort, där jag är född, och med den 

jag redan så länge delat så högst betydliga skiften. Tvärtom 

skall herr baron finna naturlig och billig den tillfredsstäl¬ 

lelse, som på återresan skall följa mig, om jag berättigas 

till visshet, ja äfven hopp att i dessa för min hemort så makt- 

påliggande ärenden till dess fördel något hafva bidragit. » 

Att närmare redogöra för dessa önskemåls behandling 

och förverkligande skulle vara ett alltför stort afsteg från 

ämnet. Endast på frågan om högvakten skola vi — för 

att freda Ekman från misstanken, att hafva varit militär- 

hatare -— något närmare ingå. 
Till en början må då därom erinras, att den år 1726 upp¬ 

förda högvaktsbyggnaden låg på själfva torget ej långt 

från den plats, som nu upptages af Gustaf Adolfs staty och 
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vidare, att torget, Stortorget, som det då kallades, var sta¬ 

dens egentliga salutorg. För att förstå Ekmans tankegång be- 

höfva vi sedan endast anföra en insändares i Göteborgs 

dåvarande Aftonblad, som bland annat yttrar sig på 

följande sätt: 

»Stortorget innehåller i arealrymd cirka 23,520 kvadrat¬ 

alnar, och då därifrån afdrages den sträckning, som hög¬ 

vakten upptager, 7,500, gatusträckningen framför rådhuset 

1,980, rummet framför hamnkajen i sträckning mot Stora 

Hamngatan och slutligen platsen som nya fontänen och 

månglerskorna upptaga, återstår 7,800 kvadratalnar, hvilka 

likväl åtminstone torgdagarne behöfvas för allmogen, som 

inkommer med varor, för hvilka ingen annan plats finnes. » 

Tilläggom, att denna högvaktsbyggnad slutligen 1824 

nedrefs, och att för vakten en ny plats bereddes, ej på tyg¬ 

gården utan i stadshuset, som »förskönades» genom påbyg¬ 

gande och reparationer. 

Ekman, som visserligen på kanaldiskonten och under den 

långa krisen gjort stora förluster, var emellertid redan 1827, 

enligt landshöfdingens ord, åter en man med betydande för¬ 

mögenhet. Denna förkofrade han sedermera allt mer, inte 

allenast genom en lönande järnexport utan äfven genom 

inköp af järnbruk i Värmland. Vidare ägde han, utom famil- 

jegodset Kilanda och hälften i landeriet Kviberg nära Göte¬ 

borg, äfven hus i själfva staden. 

Den vördnadsvärde mannen af led den 15 januari 1847 

och ligger jämte sin hustru, Gustava Törngren, begrafven 

på Kilanda kyrkogård. Denna sistnämnda, som öfverlefde 

honom fyra år, dog vid sextiofem års ålder. 

Han efterlämnade de tre framstående sönerna Gustaf, 

Johan Jakob och Carl Edvard. Den andre i ordningen af 

dessa skulle, femtio år efter faderns afträdande från de äldste, 

varda den förste ordföranden i Göteborgs stadsfullmäktige. 

Ekman skänkte till Sahlgrenska sjukhuset 1348 rdr b:ko, 

hvilka medel han såsom utredningsman i en konkurs 

erhållit. 



JONAS ANDERS SERNSTRÖM. 

H. D. G. I 255 III 70. 344. 460. 

Till dem af Göteborgs donatorer, som mera personligt 

verkat i välgörenhetens tjänst, hör Jonas Anders 

Sernström. Allt sedan medlet af 1780-talet var han 

nämligen en af föreståndarne för stadens barnhus och längre 

fram, vid allmänna fattigförsörjningens inrättande, tillika 

medlem af denna inrättnings direktion. Glömmas bör ej 

heller, att han på Torpa i Romeled socken själf 1805 inrättade 

en skola, hvarest sexton barn skulle få lära läsa, skrifva och 

räkna, i hvilket syfte han äfven inköpte ett vackert hus 

och donerade ett visst kapital. 

Förutom denna filantropiska verksamhet må äfven näm¬ 

nas hans befattning som medlem af stadens äldste, i hvilken 

korporation han år 1785 invaldes. 

Efter all sannolikhet bondson — efter namnet och anför- 

vandterna att döma från Särestad socken — föddes han 1753 

(eller 1754) och kom redan vid nio års ålder i tjänst hos en 

af stadens handlande. Här och på ett par andra ställen 

passerade han graderna, hvarpå han 1774 vann burskap som 

handlande för egen räkning. Rätt snart därefter tycks han 

hafva slagit sig på stora affärer, ty han nämnes år 1782 

såsom af konungens befallningshafvande antagen till »la¬ 

gersnian » för att i staden årligen försälja 24,000 kannor 

brännvin. (Den sammanlagda kvantitet, som till olika per¬ 

soner i staden på samma sätt samtidigt öfverläts, utgjorde 

133,600 kannor eller en half million liter, hvarvid emeller¬ 

tid ej bör glömmas, att största och förnämsta försäljnings- 

magasinet var kronobränneriet själft.) Längre fram var 

han näst Ostindiska kompaniet den störste importören af 

arrack. Hans affärer inskränkte sig emellertid ej till spiri- 
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tuosa; man finner honom äfven till salu utbjuda fint rödt 

turkiskt bomullsgarn, holländskt sulläder, friskt nyligen in¬ 

kommet seltersvatten, stridt korn, skånskt malt, kött i 

tunnor, saltad sill af nya fångsten m. m. 

Sernström, änkling sedan 1810 efter Maria Bagge, afled 

den 3 juli 1818, utan att lämna några bröstarfvingar efter 

sig. 

Andra sedermera i staden förekommande Sernströmar, 

hvaribland vi längre fram skola finna en donatris, äro sanno¬ 

likt hans brors, handelsmannen Petter Sernströms afkom- 

lingar. 

Af den i bouppteckningen till omkring 100,000 rdr banko 

upptagna behållna förmögenheten gick större delen till sys¬ 

konen eller deras barn. Nära 40,000 rdr riksgälds testamen¬ 

terade han emellertid till välgörande inrättningar i Göteborg 

enligt följande fördelning: 

till pensioner åt behöfvande och fattiga köpmansänkor 25,000 

rdr, 

till frimurarebarnhuset och Sahlgrenska sjukhuset 4,000 

rdr hvardera, 

till barnhuset 2,000 rdr, 

till Willinska skolan och Prins Oskars skola, 1,000 rdr 

hvardera, 

till fattighuset 1,500 rdr och slutligen 

till Kristine kyrka 1,000 rdr. 

I behjärtandet af köpmansänkors nöd var Sernström till 

tiden den förste af stadens donatorer, liksom han äfven var 

detta i afseende på Prins Oskars år 1810 stiftade, hufvud- 

sakligen för soldatbarn afsedda skola. 



FREDRIK BRUNJEANSSON. 

H. D. G. I. 258. 

et egendomliga släktnamnet, onekligen ägnad t att sätta 

myror i hufvudet på släktforskare, har förmodligen 

A—y gjort, att familjen Bmnjeansson i ett par genealogiska 

utredningar blifvit inrangerad i den gamla göteborssläkten 

Braunjohan. Hit hör den dock för visso ej. Utan, såsom man 

finner af Skarstedts Göteborgs stifts herdaminne, 

härleda sig Brunjeanssönerna från kyrkoherden i Näsinge, 

Hans Brun, hvars son Niklas antog det besynnerliga namnet. 

Förklaringen till denna namnförändring ligger visserligen ej sa 

nära till hands men kan dock på följande väg sökas. Under 

1700-talet brukade farsnamnet tillfogas släktnamnet såsom i 

Björk Svensson, Gahm Persson och Kjellman Göransson t. ex., 

och under sådana förhållanden hade det varit rätt natur¬ 

ligt, om den nämnde kyrkoherdens son kallat sig Brun Hans¬ 

son. Nu tycks han emellertid hafva föredragit det half- 

franska Brun Jeansson, hvilket sammandraget vardt till 

Brunjeansson (uttaladt Brunjansson). 

Den nämnde Niklas Brunjeansson, född år 1705 eller 06, 

bosatt i Göteborg och där död som lagman 1784, hade med 

Katarina Cecilia Schiller flera söner. En af dessa var stads- 

sekreteraren (och stadspoeten) Karl Johan, som öfverflyt- 

tade till Uddevalla och dog där som rådman. P<n annan 

son, Hans, kvarstannade däremot i Göteborg såsom välbe¬ 

ställd handelsman och hade med Anna Margareta Schiller 

många barn, däribland sonen Fredrik. 

Denne Fredrik Brunjeansson, vår förevarande donator, 

föddes 1756, studerade i Uppsala och inskrefs därefter i 

tullverkets tjänst. År 1784 finna vi honom såsom kam- 

marskrifvare vid kungl. sjötullskammaren i Göteborg, där 

han sedan småningom steg till öfverinspektor. 



Att han med nit och skicklighet skött sin tjänst, kan man 

taga för afgjordt. Men han fann i alla fall tid att ägna sig åt 

ordnandet och utvecklingen af stadens fattigförsörjning, ja, 

att härutinnan varda Per Dubbs högra hand. Enligt Granberg 

skulle han från inrättningens början hafva lämnat detta biträ¬ 

de samt särskildt vid arbetshuset infört och uppehållit ordning. 

Vid den hyllning, stadens äldste ägnade Per Dubb med 

anledning af dennes verksamhet för fattigförsörjningens ord¬ 

nande, fick äfven Brun jeanssons andel häruti ett ampelt 

erkännande. Hyllningen bestod såsom bekant i bekostan¬ 

det af en med Dubbs bild präglad medalj, som af de äldste 

in corpore till doktorn i dennes bostad öfverlämnades. Häri¬ 

från begåfvo sig de äldste till tullförvaltaren, herr Fred¬ 

rik Brunjeansson, där deras ordförande, kommerserådet 

Andreas Andersson bland annat yttrade: 

»Borgerskapets äldste erkänna med tacksamhet det 

oförtrutna bemödande herr tullförvaltaren gifvit sig för att 

understödja denna kristeliga inrättning (fattigförsörjningen), 

utan hvilket herr doktor Dubb näppeligen sett sig i stånd 

att draga alla de omsorger, som därmed varit förknippade. » 

Och efter ytterligare några ord i samma anda anhöll nu 

ordföranden, att äfven för herr tullförvaltaren få uttala de 

äldstes tacksamhet och såsom bevis härpå få öfverlämna 

ett exemplar i guld af den omförmälda minnespenningen, 

för hvilket allt herr Brunjeansson i sin ordning betygade 

sin »aktningsvärdaste» erkänsla, under försäkring om lif- 

ligaste åhåga att ej mindre hädanefter än hittills vara fat¬ 

tigförsörjningen gagnelig, med all den verksamhet han där¬ 

på kunde använda. 

Denna försäkran tycks äfven Brunjeansson hafva hållit, 

ty han fick längre fram ett nytt erkännande, denna gång 

från konungens sida, genom Vasaordens riddaretecken. 

Hvad fattigförsörjningen beträffar, kunna vi såsom re¬ 

dan nämndt ej ingå på någon redogörelse härför. Ett par 

utdrag af Dubbs år 1812 uppgjorda promemoria för 

inrättningens revisorer må dock här inflyta. 



Försörjningsanstalterna borde »i mensklighetens namn » 

heter det häri, noga undersökas. Dessa voro: 

1:0 Fattigförsörjningshuset n:o 8 i Östra Haga. 

2:0 Sjukstugan n:o 47 i V. Haga, som man blifvit nödsakad 

inrätta på grund af Sahlgrenska sjukhusets otillräcklighet. 

3:0 Vinden ofvanpå magasinerna, som herr Martin Holterman 

låtit inreda (Holtermanska baracken). 

4:0 De fyra sopphusen. 

5:0 Försörjningen uti fattigrotarna och sysslomännens full¬ 

görande af sin skyldigheter. Särskildt borde i denna 

undersökning tillses, huruvida förplägningen var till¬ 

räcklig, duglig och med nödig hushållning förenad. 

Vidare borde uppfostringsanstalternas beskaffenhet un¬ 

dersökas. Dessa anstalter voro: 

1:0 Under visningshuset n:o 20 i Östra Haga. 

2:0 Skolan » 6 » » » 

3:0 » »47 » Västra » 

4:0 Den del af Willinska skolan, som var afsedd för intagna 

fattiga »fribarn ». 

5:0 Pensionsanstalterna på landet. 

6:0 Kontrakten om bortskämda barn uti tjänst, i handt- 

verkslära och dessa barns uppfostran. 

Som man häraf finner, hade försörjningen från en ringa 

början nu erhållit en storartad utveckling. 

Brunjeansson afled ogift. I sitt testamente bestämde han, 

att Willinska skolan skulle erhålla 300 riksdaler, j att ig för¬ 

sörjningen, frimurarebarnhuset, Majornas fattigskola och 

Sahlgrenska sjukhuset 200 riksdaler hvardera samt slutligen 

Prins Oskars skola 100 riksdaler, allt banko. Återstoden 

kulle tillfalla släktingarna. »Slutligen (förordnar jag)», heter 

det i testamentet, »att den guldmedalj, Göteborgs stads 

herrar äldste mig förärat, skall öfverlämnas till min broder, 

direktören och riddaren herr Petter Brunjeansson, att i 

dess lifstid förvaras men efter hans död alltjämnt förblifva 

i vård hos den äldste bland mina arfvingar af sönerna, i 

nedstigande led utan att således af någon föryttras.» 
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Den nyssnämnde brodern Petter, bosatt i Uddevalla och 

kallad denna stads välgörare samt äfven han vasariddare, 

afled 1837. Därmed synes den Brunjeanssonska släkten 

vara utslocknad. 



ANDERS NYSTEDT. 

H. D. G. I. 351. 

tt donatorn, körsnären (sedermera handlanden) Anders 

Nystedt varit en verkligt framstående man är mycket 

^ .V möjligt; alldeles säkert var han i hvarje fall en särdeles 

nyttig medlem af samhället. För hans betydande egenskaper 

talar hans val till riksdagsman vid 1800 års riksdag, ehuru 

detta visserligen mera bevisar hans framstående ställning bland 

stadens handtverkare, som då för tiden alltid skulle hafva 

en representant i riksdagen. På själfva riksdagen utsågs 

han till en af ståndets sexton elektorer, livilka skulle till¬ 

sätta dess ledamöter i de olika utskotten; men då han häri- 

bland var den ende handtverkaren, har väl äfven här, lik¬ 

som i hans insättande i besvärsutskottet, klassintresset spe¬ 

lat in. Säkert är, att han på hela riksdagen, af de tryckta 

protokollen att döma, ej höjt sin röst. Den nytta han däre¬ 

mot gjorde inom den trängre samhällskretsen bevisa bäst 

antalet och arten af de förtroendeuppdrag han här erhöll. 

Anders Nystedt, född den 25 januari 1747 i Amnehärads 

socken af Skaraborgs län, har antagligen som yngling kom¬ 

mit till Göteborg och här lärt bundtinakare- eller körsnärs- 

handtverket. I alla händelser vann han här burskap som 

borgare (bundtmakaremästare) år 1778. Den för en handt¬ 

verkare ytterst sällan förekommande föreningen med Han- 

delssocieteten vann han år 1802 på grund af medgifvandet i 

Handelsbalkens 3 kap. 4 §. 

De ofvan antydda förtroendeuppdragen voro utom riks- 

dagsmannaskapet följande. 

vSäte bland borgerskapets äldste i närmare tjugo ar eller 

från början af 1790-talet till 1810. 

Befattningen såsom ledamot af stadens brandförsäk¬ 

ringskontor, den man finner honom 1792 innehafva. 
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Föreståndaresysslan vid fattighuset, som han åtminstone 

åren 1803—1808 skötte. Detta sistnämnda år öppnade han 

i denna sin egenskap en frivillig subskription till fattighus¬ 

kyrkans ombyggnad. 

Deltagande i komitén för anläggning af ny begraf- 

ningsplats. 

Härtill kommo ytterligare särskilda revisioner, besiktningar 

o. dyl., hvilka medbröderna inom de äldste allt som oftast 

pålade honom. 

Bland hans hos de äldste väckta frågor kunna några sär¬ 

skilda anföras. 

Vid ett sammanträde år 1800 fäste han uppmärksamheten 

på det otillbörliga tiggeri, som bedrefs i staden af militärens 

barn och hustrur, oaktadt fattigförsörjningens lämnade 

understöd. I sammanhang härmed påpekade han äfven ett 

annat slags tiggeri, som af militärens trumslagare och pipare 

utöfvades. På så sätt nämligen att dessa, i synnerhet de 

sistnämnda, året igenom, på så kallade namnsdagar med flera 

tagna anledningar, okallade inträngde i husen och påtru¬ 

gade folk sin utan tvifvel obehagliga musik för att göra sig 

berättigade till betalning, den de »med militärisk min» 

visste att affordra. I en tid af allmän nöd, då inskränkning 

i allt öfverflöd påyrkades, ansåg Nystedt trumslag och pi¬ 

pande i husen alltför väl kunna undvaras, och att det fol¬ 

ket kunde använda sina lediga stunder till gagneligare 

yrke. Dessa tvenne klagomål öfverlämnade Nystedt nu, 

(1800) till de äldstes särskilda behj ärtande, då han kan¬ 

hända för sista gången hade äran deltaga i deras förhand¬ 

lingar. Men så snart skulle han ej komma ifrån de äldste, 

och fyra år senare inlämnade han tvenne andra memorial, 

det ena om af skaffandet af den dyra brand vaktsinrättningen, 

som numera -— efter de stora eldsvådorna — skulle för sta¬ 

dens få återstående husägare blifva alltför kostsam, det 

andra rörande önskvärdheten af en »väl organiserad kår 

af deputerade » som jämte tvenne ledamöter af magistraten 

besörjde och handhafde den betungande inkvarteringen. 
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(Antagligen har han, på grund af den nya kasärnens uppfö 

rande med det senare förslaget åsyftat någon förändring af 

den bestående inkvarteringskommissionen.) 

År 1808 anmälde Nystedt sin önskan att afgå från de 

äldste men stannade likväl på enträgen begäran kvar. 

Enahanda vardt förhållandet påföljande år, men 1810 ändt- 

ligen tog han definitivt af sked. 

Anders Nystedt dog barnlös den 15 augusti 1820, sedan 

han tretton år förut förlorat sin hustru, Kristina Vengren. 

De båda makarna ligga begrafna på Örgrvte kyrkogård. 

Han testamenterade till fattighuset 1,000 rdr riksgälds 

(hvarvid direktionen gafs rättighet att använda hälften till 

den nya kyrkans inredning) samt till fattigför sörj ningen 

750 rdr samma mynt. 



JACOBINA MARIA MEMSEN, född 

ARVIDSSON. 

H. D. G. I. 349. 

bouppteckningen efter denna donatris framgår såsom 

högst sannolikt, att hon varit kommerserådet Samuel 

^ a Arfvidssons syster, och att hennes föräldrar följakt¬ 

ligen varit prosten och kyrkoherden i Weddige, magister 

Petter Arfvidsson och dennes andra hustru, Katarina Char¬ 

lotta Brag. År 1780 gifte sig Jacobina Maria Arfvidsson 

med sekreteraren vid Göteborgs rådhusrätt, Addich Memsen, 

af tysk eller dansk släkt som länge varit i Halland bosatt, 

och hvartill jämnväl en lektor vid Göteborgs gymnasium 

kan räknas. 

Genom mannens efter tre års äktenskap inträffade från- 

fälle försattes den unga hustrun i änkeståndet, som hon 

sedan allt till sin död, den 12 september 1821, skulle till¬ 

höra. 

Af sin obetydliga kvarlåtenskap testamenterade hon 150 

rdr till fattighuset och det efter boutredningen möjligen be¬ 

fintliga öfverskottet till Willinska skolan. 



EDVARD PLANCK m. fl. 

H. D. G. III 71. 

Genomläser man Kristine församlings kyrkoråds proto¬ 

koll för den 24 augusti 1821, som i stället för behö¬ 

rig donationshandling anföres, finner man, att 

öfverinspektoren Planck till församlingens mest behöfvande, 

sängliggande sjuka donerat 200 dal. smt. 

Edvard Planck, född i Cimbrishamn den 29 mars 1706, 

vardt 1756 landttullsinspektor i Göteborg, avancerade 

tjugo år därefter till öfverinspektor och förordnades strax 

därpå till landssekreterare i länet. Han dog den 8 december 

1786 efter att hafva öfverleft sina båda hustrur, Brita Kristina 

Ahlberg och Anna Kristina Ehrenhoff. En son Karl, död 

såsom kammarrevisionsråd, gjorde sig känd såsom utgifvare 

af en kameral författningssamling. En bror, handelsman¬ 

nen Henrik Törner Planck var medlem af stadens äldste 

samt bisittare i Handelssocieteten. 

Hvad det i öfverskriften förekommande m. fl. beträffar, 

hänvisa vi till det nämnda kyrkorådsprotokollet, utan att 

om dessa här anförda personer meddela några biografiska 

omständigheter. Vi hafva nämligen, såsom redan från början 

antydts, gjort oss den regel att i detta af seende endast följa 

H. D. G.:s register öfver donatorer. 

Att detta register ej är fullständigt, finner man således 

delvis af kyrkorådsprotokollet i fråga, hvarjämte detta 

aktstycke äfven innehåller upplysningar om vissa donatio¬ 

ners användande och öden. Man ser sålunda, hur gåfvor 

till församlingens fattige användts till torn, orgelverk, ur¬ 

verk m. m. och på detta vis slutligen försvunnit, samt hur 

på grund häraf gjorda ansvarsyrkanden ej ledt till något 

resultat. 
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Härvid kan tilläggas, att många andra göteborgska dona¬ 

tioner än de till Kristine församling gjorda försvunnit. 

Vi behöfva blott exempelvis erinra om generallöjtnanten, 

friherre Kaulbars’ änkas — däribland en till förmån för 

trivialskolan — enligt hennes i tidningen Hvad Nytt 

för den io februari 1777 intagna testamente. 



SAMUEL MAGNUS SILFVERHJELM. 

H. D. G. I. 259. 

Visserligen ägde donatorn, öfverstelöjtnanten och tull- 

distriktschefen Samuel Magnus Silfverhjelm ett vac¬ 

kert namn, en icke ringa förmån under hans tid, 

men detta oaktadt måste man erkänna, att han hade sig 

själf att tacka för sin framgång i lifvet. Utgången fran ett 

ytterst torftigt föräldrahem, hade han länge måst kämpa 

mot nöd och svårigheter. 

Fadern var styckjunkaren vid Göteborgs artilleristat, 

Magnus Silfverhjelm och modern Ulrika Eleonora Thomson 

(äfven hon af adlig börd). Själf föddes han den 26 november 

1760, antagligen i Göteborg. 

Att det var smått för styckjunkaren, kan man väl tänka 

sig, och då man därtill tar hans femton barn i betraktande, 

kan det ej förvåna, att han slutligen måste göra cession. 

Sonen Samuel Magnus var då tolf år. Vid sexton års ålder 

inträdde han som frivillig vid Skaraborgs regemente och 

fick därunder i en farbrors hus njuta underhåll och under¬ 

visning. Men detta räckte endast ett par år, hvarefter han 

måste söka sig in som underofficer vid Saltzaska garnisions- 

regementet i Göteborg. Här arbetade han sig dock efter 

fyra år upp till officer, hvilket gifvetvis tyder pa både 

skötsamhet och duglighet. På Saltzarne (sedermera Steding- 

arne) steg han till kapten, och sedan detta regemente uppgått 

i det nybildade Göta artilleriregemente, vardt liafi här 1801 

major, samt vid af skedstagandet ur krigstjänsten öfverste- 

löjnant i armén. 

De krigshändelser, hvari Silfverhjelm deltog, voro ej be¬ 

tydliga. Nämnas må emellertid Göteborgs försättande i 

försvarstillstånd vid danska invasionen 1788, Pommerns 

försvar 1806 och 1807, samt slutligen fälttåget i Norge 1809. 



I hans kamrats, J ohan af Wingårds minnen omnämnes 

han såsom en duglig major. Tre år efter af skedstagandet 

ur krigstjänsten erhöll Silfverhjelm öfverinspektorsbefatt- 

ningen vid stadens sjötullskammare och vardt efter ytter¬ 

ligare tre år tulldistriktschef. Efter att i tolf år hafva till¬ 

hört tullverket begärde han härifrån af sked. 

Han afled ogift i Göteborg den ii april 1829 och erhöll å 

den nuvarande gamla kyrkogården sitt sista hvilorum. 

De flesta af dessa uppgifter äro hämtade ur Vetenskaps- 

och Vitterhetssamhällets sekreterares, professor Godhes 

minnestal öfver den aflidne ledamoten. (Han hade nämli¬ 

gen 1819 invalts i det litterära samfundet.) »Hans lefnads 

omständighet, hade väl ej tillåtit honom ägna mycken tid 

åt studier, » heter det bland annat i detta minnestal, »men 

snillet och lärdomen, hvarhelst han trodde sig finna dem, 

möttes alltid af honom med förekommande uppmärksam¬ 

het. » 

Silfverhjelm skänkte redan under sin lifstid 1,000 rdr banko 

till Sahlgrenska sjukhuset, med villkor att han själf däraf 

intill sin död skulle njuta 6 procents ränta. 



NIKLAS HOLTERMAN. 

H D. G. III 461. 

i hafva i det föregående skildrat de båda donato¬ 

rerna, direktören i Ostindiska kompaniet, Martin 

▼ Holterman och hans son, Johan Petter. Vi komma 

nu till den förstnämndes andre son i ordningen, donatorn 

Niklas Holterman, född 1758 i faderns första äktenskap, med 

Anna Mariana Ström. 

Efter att liksom den äldre brodern hafva njutit under¬ 

visning af Jakob Wallenberg (»min son på galejan»), har 

Niklas Holterman förmodligen gjort utländska resor och 

därefter deltagit i göromålen på Holtermanska kontoret. 

Här voro de båda bröderna i alla händelser år 1787 de egent¬ 

liga ledarne, ehuru ej med Handelssocieteten förenade, da 

denna förening ej synes hafva behöfts för att varda del¬ 

ägare i en handelsrörelse. 

Något spår af Niklas’ öfriga verksamhet i staden, frånsedt 

hans hjälpsamhet mot frimurarorden, finner man näppe¬ 

ligen. Efter faderns och broderns död 1793 och firmans 

förändring till Martin Holtermans Söner, däri gifvetvis Nik¬ 

las såsom delägare ingick, lämnade han så godt som omedel¬ 

bart d. v. s. med året 1794 den aktiva delen af affärerna och 

på samma gång Göteborg. Den förmögenhet han ärft efter 

fadern och brodern var tillräckligt stor för att tillåta honom 

följa sin smak, som visserligen ej låg åt köpmansvrket. 

Antagligen har han hufvudsakligen tillbragt de påföljande 

fyra åren på någon af sina bruksegendomar eller pa resor, 

men år 1798 finna vi honom bosatt på en af Söderman¬ 

lands gamla, vackra herregårdar, det af honom inköpta 

Forsby. Här i samma provins, bodde hans svåger, bruks¬ 

patronen och bergsrådet Anders von Wahrendorff, och här 
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skulle han finna många andra vänner. Bland dessa var 

äfven Johan Gabriel Oxenstierna, som bodde i hans nära 

grannskap på det gamla Skenäs. I ett år 1805 skrifvet 

bref — anfördt i Eneroths Herrgårdar och slott 

Niklas Holterman 
efter C. F. von Bredas i olja målade porträtt. 

(T Österåkers kyrkas sacristia.) 

i Södermanland — uttalar sig skalden om vännen på 

följande sätt: »Holterman är sällsynt i det afseende, att 

han ledsnat vid att vara köpman, öfvergifvit kontor och 

växlar och blifvit landtman, men han har fört till landet 

lektyren (beläsenheten) af en filosof, artigheten af en hof- 
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man, rikedomen af en bankir och välgörandet af en vis 

inom den trakt han valt att bebo. » 

Denna samma trakt, och närmast det af honom högeligen 

uppodlade och förbättrade Forsby, förskönade Holterman 

på flera sätt, särskildt genonl anläggningen af en stor park 

utmed sjön Öljarens strand och planteringen af en allé med 

tvåhundra ekar — enligt Eneroth den vackraste i mellersta 

Sverige — samt vidsträckta grupper af bok. Inomhus för- 

ljufvade och förskönade han sitt hem med ett stort, värde¬ 

fullt bibliotek och stora konstsamlingar. 

Benämningen patricisk, hvarmed hela denna göteborgs- 

släkt rättvisligen kan betecknas, bör således i all synner¬ 

het tilläggas Niklas Hol terman. 

Han afled ogift på Forsby, efter att i sitt testamente hafva 

skänkt till understöd åt behöfvandc handlandes änkor i Gö¬ 

teborg 4,000 rdr banko. 

Utom denna donation, hvari Holterman erinrade sig sin 

födelsestad, visade han en storartad frikostlighet mot Öster¬ 

åkers församling, inom hvilken Forsby är beläget. I sitt 

testamente anvisade han nämligen medel till kyrkan, till 

fattigkassan, till förbättring af komministerns lön, till un¬ 

derhåll af läkare och barnmorska, till skolinrättning, till 

inrättningen af ett spannmålsmagasin m. m. 

Sina innehafvande samlingar skänkte Holterman till 

sin svåger, Wahrendorff, med förbehåll att dessa skulle 

stanna på dennes egendom Näsby i Taxinge socken. Detta 

oaktadt testamenterade nämnde svågers son, hofmarskal¬ 

ken, baron Martin von Wahrendorff, ett urval af boksam¬ 

lingen till Kungliga Biblioteket och konstsamlingen till 

Riksmuseum (det nuvarande Nationalmuseum). I denna 

sistnämnda institutions förvar, inrymda i en särskild af- 

delning, benämnd den Holterman—Wahrcndorjjska, befinna 

sig nu de forna, Niklas Holterman tillhöriga konstverken, 

hvaribland märkas dels åtskilliga vackra taflor från utlan¬ 

dets äldre, berömda målare, dels mästerstycken af Karl- 

Johanstidens inhemske konstnärer, exempelvis Fahlcrantz 
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och Martin. Själf förevigades Niklas Holterman af Bredas 

pensel. Det synnerligen fina och vackra porträttet af Fors¬ 

bys forne ägare, utgör nu en prydnad för Österåkers kyr¬ 

kas sacristia. 



INGA EDBERG, född HALLBERG. 

H. D. G. I 352. 

Så godt som allt livad vi om denna donatris veta inne- 

hålles i Göteborgs Nyheters följande annons: 

»Segelsömmaren uti f. d. Ostindiska kompaniets 

tjänst, herr Olof Edbergs efterlämnade änka, Inga Maria 

Edberg, f. Hallberg, död i Göteborg den 1 december 1825, 

efter en lefnad af 69 år. » 

Enligt det tretton dagar före hennes död upprättade 

testamentet skulle en trotjänarinna erhålla 150 rdr banko, 

och utredningsmannen, som förut varit henne till stöd och 

hjälp, 400 rdr banko. Därefter skulle halfsystern, Anna 

Arvidsdotter Widerman på fattighuset inlösas till fribröds 

åtnjutande för lif stiden, livar jämte hon af det återstående 

kapitalet skulle erhålla fem procents årlig ränta. Efter hen¬ 

nes död skulle slutligen denna sistnämnda återstod tillfalla 

fattighuset. 
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