_EL RIU I LA CIUTAT: TIMELINE

Suècia només tenia un corredor de 10km
d’ample amb sortida al mar, per això la
importància estratègica de Göteborg era
altíssima.
El 1366, es va construir una fortificació de
fusta per protegir els habitants, que va ser
destruida el 1502 i es va substituir per una
altra de més permanent.
A mitjans del S. XIV es va construir una
altra fortificació per reforçar la presència de
Suècia a l’àrea.
Aquesta es va anomenar Älsvorg, es va
situar a la desenvocadura del riu Göta, a
Klippan. Va patir diversos atacs de danesos
i noruecs, fins al 1719.
El 1603, Carles IX va fundar un poblat a la
illa de Hisingen, anomenat Göteborg, amb
immigrants holandesos, però va ser estruit
el 1611 pels danesos.
El 1621, Gustau II Adolf, va construir la
ciutat al lloc que avui dia ocupa, dotant-la
de murs fortificats, cosa que va permetre el
seu desenvolupament i la seva prosperitat.

No va ser casualitat que els constructors
de la nova ciutat fossin holandesos. El
terreny era pantanós i inestable, així que
les tècniques emprades per la construcció
d’Àmsterdam van ser les usades per
construir Göteborg, incloent-hi els canals
que la creuen. El 1658 es va signar el tractat
de Roskilde, en el que Suècia va obtenir de
Noruega la regió de Bohüslan, cap al nord;
i de Dinamarca la província de Halland,
al sud de Suècia, fet que va permetre
consolidar finalment Göteborg com a ciutat
i com a port estratègic, revent el privilegi de
comercialitzar amb altres països.

Durant el regnat de Carles XI, es van construir
importants fortificacions. El 1689 la de
Skansen Kronan al barri de Haga d’avui dia,
i el 1694 la de Skansen Lejonet amb murs
de 7m de gruix al barri de Gullbergsvass.
El 1731 es va fundar la Companyia sueca de
les Indies Orientals, amb seu a la ciutat, fet
que la va fer crèixer econòmicament, amb
el fructuós comerç amb Àsia. El seu punt
d’embarcament es trobava a Klippan.

Al començament del S. XIX la principal
activitat econòmica era la pesca,
acompanyada del tràfic comercial de Suècia
a l’oest, principalment amb els Estats Units.

Ja a mitjans dels S. XIX la ciutat va començar
a desenvolupar-se industrialment al voltant
del riu, acompanyat de la construcció d’una
important drassana (1841-1977).
Malgrat això, la prosperitat de la ciutat
no era la mateixa que la de país, ja que
1.300.000 suecs es van veure obligats a
emigrar entre el 1820 i el 1920, degut a la
pèsima situació en la que vivien, siguent el
seu estí principal els Estats Units, a través
del port de Göteborg.

Al començament el S.XX, Göteborg ja
era una ciutat industrial moderna, seu
d’importants indústries com SKF (1907)
o Volvo (1926), amb una població de
130.000 habitants (el 1900).

Durant el transcurs del segle, l’activitat industrial va començar a disminuir
i la drassana va ser desmuntada, però va augmentar la seva activitat
comercial, el desenvolupament del turisme i d’institucions educacionals
i culturals.
Avui dia,Göteborg es la segona ciutat en importància de Suècia, i es la
seu administrativa i arquebisbal de la província.
Té una població de 549.839 habitants (2013) i amb la seva àrea
metropolitana arriba als 949.812 habitants (2013), fet que la converteix
en la segona ciutat sueca en tamany, després d’Estocolm.
El seu port és el més gran entre els països nòrdics ja que té les seves
aigües descongelades durant tot l’any. És l’indret de trànsit de la major
part de les exportacions i importacions de Suècia.
Grans idústries com SKF i AB Volvo tenen encara les seves oficines
principals a la ciutat.
Siguent seu de dos establiments universitaris, té la població universitària
més nombrosa d’Escandinavia.
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