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Finns John Halls aska i domkyrkans gravar? 

Göteborgs rikaste köpman gick efter sin död upp i rök och fick inte ens en grav som 

minnesmärke. Jag skriver om John Hall den äldre, ägaren till Gunnebo slott och trädgårdar. 

Hans öde efter döden har med allt rätt fängslat allmänheten. 

Stadsbranden förintade 

John Hall den äldre avled den 2 oktober 1802 inne i sitt 

hem i Göteborg, Hallska palatset i Göteborg. Denna 

stora byggnad ligger bakom Börsen. Han jordfästes i 

Göteborgs domkyrka den 7 oktober. Arvid Baeckström 

berättar vidare: ”Kistan med stoftet av John Hall d.ä. 

kvarstod efter jordfästningen i domkyrkan, kanske i 

avvaktan på en ståtlig gravvård, men förintades i den 

häftiga brand, som den 20/12 1802 av kyrkan 

kvarlämnade endast några sotiga murrester.” (Arvid 

Baeckström, Gunnebo I, 1977, s. 28-29.) Denna 

förhärjande brand blev ett hemskt förebud av den 

undergång, som några år senare drabbade Halls 

handelshus. Branden och John Halls förbränning har 

oemotståndligt fängslat eftervärldens sinnen, men vad 

hände med hans aska? Blev verkligen inte någonting 

kvar? Så har man frågat. 

Mycket sot och aska 

Blev då inte någonting kvar efter John Hall? I varje fall 

tycks man inte ha kunnat ta till vara några rester av kistan och dess innehåll. Hans änka 

Christina Hall, född Gotheen, begravdes 23 år senare på Örgryte kyrkogård, nära Örgryte 

gamla kyrkas torn. Av gravinskriften framgår, att hon vilar ensam i graven. Någon annan 

omnämns inte. Efter alla kremationer blir det aska över, men tydligen kunde man inte 

särskilja John Halls aska från askan av allt annat, som hade blivit förbränt i den stora 

domkyrkan. Branden bör ha efterlämnat mycket sot och aska. 

Gravarna under kyrkgolvet 

Den gamla domkyrkans murar revs efter branden 1802, men grunden blev kvar och kyrkans 

gravar under kyrkgolvet. Torsten Gedda har skrivit om dem i årsboken Göteborg förr och nu 

1964 (utgiven av Göteborgs Hembygdsförbund). Nya stenskivor har lagts över det gamla 

kyrkogolvet med gravhällarna. Ingenting visar numera, att kyrkan är full av murade 

gravkamrar, men där under golvet ligger de, Göteborgs själasörjare, skeppsredare och 
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handelsmän eller rättare sagt en mindre del av dem. Många begravdes på kyrkogården runt 

domkyrkan. En minnesplatta talar om att domkyrkoparken tidigare var kyrkogård. 

Emerentia Pauli 

Här ligger många på sin tid kända män och kvinnor. Efter mer än två århundraden har dock 

glömskan inneslutit de flesta. Ett viktigt undantag finns dock. En grav kallas ”Cracous”. Hans 

Krakow, som ägde graven, var son till Mårten Krakow och hans hustru Emerentia Pauli, som 

tappert försvarade Gullbergs fäste mot danskarnas upprepade stormanfall 1612. Gullbergs 

fäste låg på det berg, där skansen Lejonet nu finns. Det är – skriver Torsten Gedda – troligt att 

Emerentia Pauli vilar i denna grav, under kyrkogolvet. 

Gravarna fylldes med aska 

År 1802 stod John Hall den äldres kista insatt 

i domkyrkan. På grund av branden förtärdes 

både kista och stoft av elden, berättas det. 

Även gravarna under kyrkogolvet skadades 

av branden. Efteråt funderade man över vad 

man skulle göra med gravarna. Man beslöt att 

fylla igen dem. Gravarna bestod tydligen av 

uppmurade gravkamrar, i vilka man hade 

ställt ned kistorna. Stadens magistrat beslöt, 

att husägarna, som hade drabbats av branden, 

skulle få lägga ”gruset” efter husen i kyrkan 

på de ställen som kyrkoföreståndarna 

anvisade. Man måste förutsätta att i första 

hand domkyrkans eget grus och dess egen 

aska användes som fylle i gravarna. I så fall 

har alltså John Halls aska hamnat i någon 

eller några av gravarna under kyrkogolvet. Han är i gott och stort sällskap. Torsten Gedda 

beräknar att mer än 3000 personer har fått sina viloläger inom domkyrkans murar under åren 

1635-1802. Under denna tid har mer än 20 000 personer begravts på kyrkogården runtom 

domkyrkan. Visst kunde även de mer än 3000 inne i kyrkan vara värda en minnesplatta? En 

minnestavla skulle visa att domkyrkan har snart 400-åriga anor. John Halls namn bör dock 

inte vara med här. Vi vet inte säkert, om hans aska fann vägen ner i gravarna. Även i övrigt är 

det ofta oklart vilka, som vilar i gravarna. Trots allt vårt arbete med gravstenar, kistplåtar och 

minnestavlor, tar glömskan ändå helt eller delvis över till sist. 

Lars Gahrn 

John Hall den äldre, sentida, något förskönad 

avbildning. 

 


