Scotland vs Gothenburg
historia

Historia
• Inflytandet från Skottland till Sverige och Göteborg var stort och började på allvar på 1600-talet.

• Rent praktiskt var det enklare att segla från Aberdeen och Skottland till Göteborg än till London.

Historia
• 1:a vågen av Skottar som kom var under 1600-talet.
• Dom stred som soldater med den Svenske kungen Gustav II Adolf i 30-åriga krigen i Europa.
• Överstelöjtnant Robert Monro var befälhavare för de skotska soldaterna.
• Han och hans skotska knektar hade just spelat en avgörande roll i den svenske kungen Gustav II Adolfs seger mot marskalk Tillys
kejserliga armé.
• Kungen själv berömde skottarnas insatser:
•

•

jämte Gud och de svenska och finska ryttarna var det de skotska fotsoldaterna som avgjort slaget till svenskarnas fördel.

Gustav II Adolf var den kung som anlade staden Göteborg 1621

Historia
•

2:dra vågen av Skottar som kom var under 1700-talet.

•

Det var mest framgångsrika affärsmänniskor som flydde revolter som t.ex. Jakobin revolten 1745 mot det stora trycket från Engelska myndigheter.

•

Dessa affärsmänniskor anlade bland annat Svenska Östindiska Kompaniet och gjorde sig efter hand en förmögenhet

Historia
•

3:dje vågen av Skottar som kom var under 1800-talet.

•

Napoleons krig 1803-1815 pågick med ett stort antal handelsblockader runt kontinenten.

•

Göteborg fick under denna tid möjlighet som ”Free Port” som drog till sig människor som ville göra affärer och sig själva om möjligt välbärgade.

Historia
• Enligt den Brittiska arvslagen så var det bara den äldste sonen som fick ärva
gård, land och pengar.
• Därför var det inte ovanligt att yngre söner flyttade till Sverige för att söka
lyckan och skapa ett nytt liv.
• Alla blev inte rika. Många var hantverkare och arbetare och hade inte
samma möjlighet att bli välbärgade.
• För dom som misslyckades helt och blev fattiga så skapades en speciell
stödorganisation som kallades ”The British Poor box”.

• Denna ansvarades för av en grupp Brittiska handelsmän som kallades
”The British Factory”.
• Denna grupp stödde också byggande och uppförandet av den Brittiska kyrkan
i Göteborg.
• Saint Andrew’s Church

Historia
• De som dock lyckades, påverkade staden oerhört mycket

• Som nämnts så byggdes den Brittiska kyrkan Saint Andrews men även den 1:a Engelska läroboken togs fram.
• Man införde seder som att dricka Te ,Toddy, Porter och Portvin.
• Man red häst och kläddes sig som Brittisk överklass.
• Göteborgarna kunde inte skilja på Skottar och Engelsmän
och under ett tag så kallades Göteborg för ”Lilla London”

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• William Chalmers ,1748-1811
• Han föddes i Göteborg 1748. Fadern med samma namn emigrerade från Skottland 1722, modern hette Inga och var svensk.
• Många av de engelska och skotska immigranterna byggde tidigt sociala kontakter med varandra…och tack vare det så grundade William Chalmers och
Thomas Erskine redan 1769 the ”Royal Bachelors club”. Klubben finns fortfarande kvar. Ligger bakom konstmuseet i Göteborg.
• 1783 reste William med Ostindiska kompaniet till kina och stannade i 10 år. Han kom hem till Göteborg som en rik man och levde sköna dagar.
• William var även en högt ansedd medlem i ”Frimurarorden” och när hans liv började närma sig slutet så rådgjorde han med dom och speciellt en nära
vän som Per Dubb om vad han skulle göra med sin stora förmögenhet. Det rekommenderades och beslutades att halva förmögenheten skulle gå till
uppförandet av en industriskola för fattiga barn. Denna skola blev sedan Chalmers Tekniska Universitet.
•

Den andra halvan gick till uppförandet av Sahlgrenska sjukhuset

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• David Carnegie d.ä., född 1772 på Charleston i Skottland ,död 1837 i Göteborg
• Han var en skotsk-svensk industriman som grundade handelshuset D. Carnegie & Co i Göteborg.
• Det växte till att bli en av stadens viktigaste handelshus och järn- och trä exportör samt importör av kolonialvaror.
• Familjen Carnegie blev förmögna och ägde en hamn i Masthugget, skepp, järnbruk, kvarnar och sågar samt fräntorp säteri i Örgryte.
Vid Klippan byggdes också ett sockerbruk och porterbryggeri och var en tid Göteborgs största industriföretag.

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• Thomas Erskine 9:th Earl of Kellie, född 1746 och dog 1828 i Skottland
• Han var en skotsk-svensk handelsman som startade sin karriär som anställd i handelshuset D. Carnegie & Co i Göteborg.
• Han blev 1775 utnämnd till Brittisk Konsul i Göteborg.
• Han var en av ca 20 unga mestadels brittiska ungkarlar som 1769 startade The Royal Bachelors Club i Göteborg.

• The Royal Bachelors Club finns fortfarande kvar i Göteborg och är den äldsta i Sverige och 4:de äldst i världen.

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• Alexander Keiller född 1804 i Dundee , Skottland ,död 1874 i Göteborg
• Han kom till Sverige 1825 med anledning av familjens trävaruaffärer i Sverige.
• Tre år senare startade han tillsammans med landsmannen William Gibson en fabrik för spinning av lin och hampa. Han lämnade dock företaget och
istället anlade Keiller 1841 Göteborgs Mekaniska verkstads AB. Som senare blev skeppsvarvet Götaverken som även blev Sveriges största skeppsvarv

• Han var gift med Marie Louise Wijk och dom fick sonen James Keiller som senare blev direktör på Götaverken.
Han donerade 1906 området runt Ramberget till Göteborgs stad, vilka lät uppföra Keillers park. Som finns än idag.

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• William Gibson född född 1783 i Arbroath, Skottland, död 1857 i Göteborg, var en brittisk-svensk industriman
Han utvecklade fabriken i Jonsered där det fanns vattenkraft , från att vara repslageri, spinneri och väveri även till betydande tillverkning av
träbearbetningsmaskiner. Företaget ombildades 1872 till Jonsereds Fabriker AB

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• James Dickson född 1784 i Montrose, Skottland, död 1855 i Göteborg
• År 1816 grundade han firman James Dickson & Co som var ett handelshus.
• Handelshuset ägnade sig främst åt trävaruexport och byggverksamhet
• Andra framstående personer i den Dicksonska familjen var James Robertson Dickson och Oscar Dickson

Historia
Personer som gjorde väldigt stort inflytande och skapade en enorm tillgång i staden är:

• Davida Christina Hasselblad (Bundy) född 1843 och död 1927 i Göteborg
• Hon är dotter till stadsmäklare Daniel Rickard Bundy och gifte sig med Herman Hasselblad.
• Davida driver under 45 års tid charkuteriverksamhet i lilla Katrinelund som låg mitt emot dagens Nya Ullevi.
• Hon skapar en gastronomisk högborg och introducerar den 1:a svenska medvursten samt många andra läckerheter.

• Hon öppnar under åren ett stort antal butiker i Göteborg.

