. Utdrag ur Sjöhistoriska SamJundets 'stadgar:
§ I . Sjöhistoriska Samfundet har till uppgift att bidraga till utforskandet av
sjöhistorien, i första hand den svenska, i alla ~dess sammanhang och former.
För detta ändamål skall samfundet i mån av tillgångar bl. a.
a) _ utgiva vetenskapliga undersö~ingar inom samfundets forskningsområde, meddelanden från samfundt;t, etc., samt publicera historiska urkunde~;
b) söka .inom akademiska och andra forskarkretsar väcka ökad förståelse för och
yidgad kontakt med sjöhistoriska arbetsuP;pgifter;
c) genom föredrag, diskussioner m. m. ~ stödja sariiar~tet mellan sjöhistoriskt
intresserade ;
--t,
d) samarbeta med utländska, i första hand nor~liska och baltiska samfund ~ed' likartade syften ;
e) verka för förbättrade möjligheter att inom landet tidsenligt tillvarataga äldre
marina föremål.
'

\

§ 2. Envar välfrejdad persori kan vinna inträde såsom medle.m samfundet.
Medlemskap kan ock vinnas av institutio11er eller föreninga~, ävensom utlil!ld-·ska medbor,gare.
Ständig medlem betalar till samfundet en gång för alla ett belopp av minst
i so: - kronor.
-Årligt betalande medlem erlägg~r till samfundet en årsavgift av 1 o: - kronor,
.
dock att person under 25 år må erlägga halv avgift.
Till hedersledamot kan samfundet vid årsmöte på förslag av styrelsen lialla
person, som inlagt 's ynnerlig förtjänst om sa~fu~dets syften.

Medlemskap i samfundet vinnes enklast genom insättande av medlemsavgiften (för årsbetalande IO:- kr.; för ständiia ''minst xso:- kr.) på Samfundets
'postgiroko~to n:r IS6SI9 under adress Amanuens Åke Kromnow, Birgerjarlsgatan
46, Stockholm. Övrig korrespondens torde lämpligen . sändas·· till sekreteraren,
Fil. lic. A. Still~, Kartavägen IOI,· Stockholm.
..
Samfundets medlemmar kunna hos Föreningen Sveriges Flottas expedition,
Birgerjarlsgatan 18, Stockholm, rekvirera ~Svensksund I7cJQ-I940. En minnesbok utarbetad av ,Försvarsstabens krigshistoriska avdelni~g• till ett nedsatt pris
av kr, 4: - plus skatt .. Samfundets medlenuriar kunna dessutom vid direkt rekvisition erhålla ~Korvetten Carlskronas sista resa» av Otto ·Sylvan till ett nedsatt
pris av 6: -:- kr . .Den av samfundet utgivna minnesskrif~en &Slaget vid Femern
1644 I3/to 1944~. utarbetad av Försvarsstabens krigshistoriska avd,e lning, kan' rekvi- .
reras hos Göteborgs sjöfartsmuseums fÖrlag.
, ,
i~
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F o rum navale.
Sjöhistoriska Samfundets skriftserie framträder från och med det här
föreliggande sjunde häftet under den sammanfattande titeln Forum

navale. I samband därmed blir också publikationens yttre utstyrsel
förändrad.
Då skriftserien för sex år sedan inleddes, var det ett experiment med
en ganska oviss framtid. Det syntes därför föga tillrådligt att låta den
begynna under ett gemensamt namn, som kunde tolkas såsom ett uttryck
för en förmäten säkerhet hos Samfundets ledning om seriens varaktighet
och försökets åtminstone ur denna synpunkt lyckosamma utfall. Under
den tid, som sedan dess förflutit, ha undan för undan så många vittnesbörd givits om det intresse, som skriftserien väckt, att det synts väl
motiverat att omsider låta dess olika delar framträda under en symbol,
som markerar deras karaktär av led i en enhetlig publikation, avsedd att
göraen-så långt nu kan skönjas- oavbruten insats inom vår historiska
litteratur.
Namnet har valts för att betona, att här gives en samlingsplats, ett
forum, för inlägg till belysning av sjöhistorien ur olika perspektiv, med
ämnen från sjöväsendets skilda horisonter, från såväl örlogsflottans som
sjöfartens liv.

Måhända någon frågar, varför namnet hämtats från

latinet, icke från vårt eget språk. Frågan är begriplig, men svaret är
icke svårt att giva. Då nu de internationella kulturella förbindelserna
åter äro på väg. att öppnas, har det befunnits vara fördelaktigt att åt
publikationen giva ett namn, som omedelbart inför intresserade kretsar i
främmande länder klargör dess syften.

Men med det valda namnet

antydes också en annan synpunkt. Sjöhistoriska Samfundet är inriktat
på studiet av den svenska och den samnordiska sjöhistorien.
1 -
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Denna

historia är uråldrig, men den löper så smanmgom samman med den allmänna europeiska sjöhistorien, som går tillbaka till medelhavsvärldens
maritima skeende, där närmast den romerska och romanska utvecklingen
möter såsom självständig givare men även såsom förmedlare mellan ännu
äldre epoker och de väst- och nordeuropeiska kulturkretsarna.
Det är vårt hopp, att Forum navale skall bli mötesplatsen för många
bidrag till belysning av vår svenska och nordiska sjöhistoriska utveckling
under ständig aktgivning på de stora sammanhang, i vilka denna själv
har gjort så betydande insatser.

SJÖHISTORISKA SAMFUNDET.

Svensk östersjöpolitik under det tidigare
r6oo~talet.
I huvudsak efter ett föredrag vid
Nordiska historikermötet I939·

Den en gång så livhga diskussionen om Gustav Adolfs planer och mål
har sedan någon tid liksom ebbat ut i sanden. Till stor del beror detta
lyckligtvis på att meningsbrytningarnas tillspetsning har mildrats. Bilden av Gustav Adolf som den över alla maktsträvanden höjde troshjälten
tillhör numera historiografien, och föreställningen om honom som maktpolitikern och ingenting annat gör det - åtminstone ur vetenskaplig
synvinkel - i lika hög grad. Det är fåfängt att söka tänka bort det
starkt tvinnade »ideologiska» inslaget i hans levnads väv, där allt faller
tillhopa utan dessa otaliga trådar av motivbildande livsuppfattning, av
självklart anammad tro, av solidaritet med trosfränder. Men det är följaktligen lika utsiktslöst att fatta hans historia, om man ser bort från den
klart realistiska statskonst, som bildar ränningen· i verket.
I den diskussion som nyss antyddes intog frågan om Gustav Adolfs
östersjöpolitiska strävanden en mycket framträdande plats, och med all
rätt. Linjen är så tydlig, att den lätt frestar till ensidighet. Den yngre
Droysens nu över sjuttiofem år gamla arbete är kanske främsta exemplet
på en sådan ensidig tillämpning. För honom fanns knappast något annat
hos Gustav Adolfs än detta, den mot Östersjön målmedvetet riktade
expansionen. Den befogade reaktionen mot denna alltför trånga och
därigenom skeva tolkning av sammanhangen bör emellertid icke vända
bort blicken från den välgrundade iakttagelsen, att tävlingskampen om
Östersjön är en av de stora kärnpunkterna i Gustav Adolfs historia och
förtjänt av historikerns oförminskade intresse. Visserligen har forskningen för närvarande, åtminstone utanför Sverige, jämförelsevis ringa
uppmärksamhet över för det trettioåriga krigets tidevarv. Men den politiska omgestaltning vi i vår generation ha upplevt vid det nordiska innanhavet riktar tankarna mot tidigare skeden av välvningar Östersjön runt,
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icke minst det skede som främst förbinder sig med Gustav Adolfs namn
och ~om innefattar ursprunget till de bestående eller redan reviderade
men därför icke oviktiga resultaten av hans framträdande i historien.
Inom den tyska och den polska hävdaforskningen har man under senare
år kunnat bevittna ett formligt kapplopp till Östersjön; allting, som på
något sätt kan bringas i samband med det slagordsmättade begreppet
»dominium rnaris Baltici», står för närvarande där högt i kurs, och det
tidigare 1600-talets stora omskiften i Norden få alltså även de sin del
av den gynnsamma konjunkturen. Det finns nog en fara, att denna
behandling av ämnet med sin starka aktuella underton kan bli klicheartad, situationsbetonad och resolutionsmässig: överhuvud taget ensidig.
Först någr~ ord om denna över allt förekommande, inte alltid preciserade formel: »dominium rnaris Baltici». Till inledande språk kan väljas
ett uttalande av den holländske statsmannen Bourel under en konferens
med Axel Oxenstierna år 1640. »När dessa riken träta om sjön», förklarade han i rådsprotokollets återgivning, »så träta de intet de usu
maris, sed de dominio» - icke om nyttjanderätten till utan om väldet
över havet. De riken han syftar på äro väl att märka Danmark och
Sverige, icke Holland. »Nu är sillfiske en ususmarisoch icke dominium»,
fortsatte han. »Vi tala allenast om kommersernas frihet, och visserligen
om nyttjanderätten till havet och genomfart och fiskeri. Till havet finns
ingen äganderätt, inga hav äro någons egendomar, utan det är allom
efterlåtet att segla, vartåt dem synes gott vara.»
Holländarens förklaring ger först och främst i allmänt antydande drag
den kända mare-liberumdoktrinen, men den uppdrar också en skillnad
mellan det ekonomiska och det i inskränkt mening politiska herraväldet
på Östersjön. Ingen dåtida stat kunde ju i högre grad än den nederländska republiken resa anspråket att ekonomiskt behärska Östersjön,
detta både genom en överväldigande fraktfart och en tillräckligt betydande handel. Ur denna viktiga synpunkt var Holland den främsta
makten i detta hav, och det är välbekant, att sakförhållandet också vid
mer än ett tillfälle fick tungt vägande politiska konsekvenser, i kraft av
den för holländarna så naturliga jämviktsprincipen, som ena gången
kunde spärra vägen för Danmark men andra eller tredje gången för
Sverige. Att förstå Östersjöns politiska historia under 1600-talet utan
ett ständigt aktgivande på denna utanför liggande men ytterst verksamma maktfaktor är ju på förhand uteslutet. Men något dominium
rnaris Baltici i tidens egen mening har Holland aldrig hävdat. Den första
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Sverige berörande statshandling, där formeln förekommer, är den svenskholländska traktaten av 1614, där Generalstaterna förbinda sig att respektera den andra förbundskontrahentens » dominium rnaris Baltic i», utan
närmare definition, som ett hävdvunnet och erkänt begrepp.
Som envar i dessa frågor bevandrad vet, är ju uttrycket icke liktydigt
med »Östersjövälde». Formeln, som är jämförelsevis ung, från 1500-talets
senare del, innebär ett anspråk på herravälde över havets vattenområde,
icke över dess kustländer i annan mån, än att den territoriella maktställningen av naturliga skäl övade inflytande på havsdomänens mer eller
mindre fastslagna fördelning. Enligt stillatigande överenskommelse mellan Danmark och Sverige skulle detta sjöherravälde vara inskränkt till
dessa makter själva o"ch utskiftat mellan dem. Politiskt betydde det ett
krav på att andra örlogsflottor än de danska och svenska skulle vara
fjärmade från Östersjön. Anspråket är lätt att förklara, om man ser till
de dåtida maktförhållandena i fråga om de kuststräckor, där Tyska riket
och Polen nådde fram till samma hav. Sverige och Danmark voro praktiskt taget de enda fullt suveräna stater, som omedelbart nådde dit, utan
mellanled eller vasaller. De hade såtillvida gemensamma intressen mot
andra maktkrävare, om och när sådana inställde sig. Och varken det
Tyska riket eller Polen hade någonsin avsagt sig andel i detta dominium.
Båda gjorde på Gustav Adolfs och Kristian IV :s tid en märkbar ansträngning att bryta den förenade nordiska begernonien och sätta egna krigsflottor i sjön, dock utan verkan för framtiden.
Det blev en följd av det dåtida danska väldets utsträckning efter linjen
Bornholm-Gotland-ösel, att det tog brorslotten av det rent maritima
Östersjöväldet med vad det rymde av yttre höghetsanspråk. Innehavet
av nycklarna till dessa vida farvatten stärkte i och för sig Danmarks
position och gjorde dess ställning som sjömakten nummer ett ganska
säkert grundad, så länge landfördelningen kring Östersjön bestod i den
form den fick mot 1500-talets slut. Också efter den svenska erövringen
av Estlands fastland kunde ställningen anses som övervägande gynnsam.
Man bör icke heller förbise, att förbindelsen med Norge och dess sjödugliga folk indirekt var av stort värde för dessa Danmarks anspråk som
ledande Östersjömakt. Följaktligen förvånar det icke, att dominiummarisbegreppet växer fram snabbare och starkare i Danmark än i Sverige,
och att det länge utgjorde en mera primär faktor för den danska politiken
än för den svenska. Rätt att hålla flotta på Östersjön bestred ingendera
staten den andra, och på det hela taget kan sägas, att själva den solidariska
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principen om ett rent nordiskt, uppdelat dominium rnaris Baltici oavbrutet bestod under alla dessa år, trots en stundom ganska bister rivalitet.
Vid det bekanta kungarnötet i Ulvsbäcks prästgård vintern 1629 blev
första samtalsämnet de kejserliga flottrustningarna i Wismar och andra
nordtyska hamnar. Kung Kristian hade erfarit, att fienden till sommaren
hoppades ha 22 örlogsskepp i sjön, med de åtta, som Sigismund från Polen
hade sänt till förstärkning. Om de så i längden stärka sig till sjöss, framhöll Gustav Adolf, skola de kämpa med oss de dominio maris. Faran
är icke ringa, instämde Kristian. Hur förhindra kejsarens skeppsbyggnad
och stävja hans makt till sjöss? fortsatte den svenske kungen. Man kunde
göra ett anfall på fiendens hamnar, menade Kristian, och sätta eld på
skeppen. Sammanhanget visar, att detta anfall skulle företagas till sjöss,
genom flottan. Tyvärr hade fienden nyss börjat slå skansar vid inloppet
till Wismar, vilket måste försvåra företaget. Gustav Adolf var av annan
åsikt. Det enda säkra sättet vore att uppbringa en arme till lands och
fråntaga honom dessa platser vid sjökanten. Kristian misströstade och
ansåg planen outförbar. Men Gustav Adolf försäkrade, att den med
någon ansträngning skulle kunna sättas i verket: »Kriget går oss båda an.»
Den replikväxling jag anfört får i allmänhet i litteraturen stå tillbaka
för de dramatiska scenerna och meningsskiftena vid det berömda gränsmötet. Men den har ett icke ringa intresse. Den ger oss, skulle man väl
kunna säga, ett kort sammandrag av Gustav Adolfs östersjöpolitiska taktik: behärskaodet av »sjökanten», av hamnarna och flodmynningarna.
Framför allt var denna taktik en lärdom från hans långa krig med Polen,
ett defensivkrig med offensiva medel, som i grunden gällde hans eget
kungadömes bestånd och därför icke fick ge rum åt någon klenmodighet.
Denna bittert oförsonliga » controversia regni» hade blivit en fortlöpande
motivering för hans metod att lägga kust till kust, att framflytta vunna
landfästen och inringa allt större delar av Östersjön. Allt detta var
mindre ett program än ett resultat av omständigheterna; först så småningom skymtas i hans handlande konturerna av en medveten plan. Att
»nyttja occasionen» är ett uttryck, som icke sällan möter i denna tids
svenska rådsprotokolL Gustav Adolf och hans kansler voro härvidlag
tidigt av samma mening. »Tiden, tillfället och occasionen är ju, sanningen att säga, det kosteligaste och bästa ting, särdeles i regementen»,
heter det 1616 i ett brev från Axel Oxenstierna. »Men den occasionen
en gång låter sig gå utur hand, famlar sedan fåfängt därefter och når
icke dess frukt, och genom sin försummelse råkar som oftast själv i den
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faran, som han tryggeligen hade kunnat undvika.» Det gällde den
gången, förtjänar här påpekas, bland annat ett överraskande anfall mot
Riga, vilket föreföll möjligt genom en för de svenska intressena gynnsam
kombination. »l alla saker, som riket och regementet angå, är occasio det
förnämste», upprepar kanslern 1624 i riksrådet. Det var en del av denne
nyktre och vaksamme statsmans politiska filosofi. Vill man göra sig en
bild av det händelseförlopp, som efter hand kastade om maktläget vid
Östersjön, har man skäl att hålla i minnet dessa Oxenstiernas ord om
occasio, det oförutsedda. Man har överhuvud taget skäl att mera än som
hittills skett stanna inför rikskanlerns roll, redan under Gustav Adolfs
tid, ty den har icke varit ringa.
Axel Oxenstierna stod, av mycket att döma, länge nog ganska främmande för det irrgångsartade svensk-ryska kriget, frukten av Karl IX:s
militärpolitiska engagemang i de stora viddernas och den stora oredans
land. Fullständig enighet om de svenska krigsmålen och främst om Rysslands utestängande från Östersjön vanns först några år efter tronskiftet
1611, när läget klarnade efter den nationella ryska restaurationen. Denna
enighet övergick till stark ömsesidig beslutsamhet under en resa, som
konungen och kanslern gemensamt företogo vid årsskiftet 1615-16, och
som förde dem Finska Viken runt genom de trakter, som snart skulle
bilda gräns mot det moskovitiska väldet. Det var en gräns så beskaffad,
att ryssen hädanefter, enligt Gustav Adolfs ord, icke utan vår vilja
skulle kunna komma ut till Östersjön med en enda båt. Stolbovafreden
1617, den nya svenska Östersjöpolitikens första aktslut, skapade en landfast brygga mellan Finland och Estland.
Nästa akt inledes med erövringen av Riga 1621. »Herr kansler, Gud
haver välsignat edra rådslag», skrev konungen hem efter sitt intåg i staden. Det är nästan allt man känner om de politiska överväganden, som
dock måste ha föregått den stora och vågsamma expeditionen. Man gör
utan tvivel orätt, om man föreställer sig dem i formen av meningsbrytningar mellan Gustav Adolf och hans högstbetrodde rådgivare och medarbetare. Men så mycket förefaller sannolikt, att Axel Oxenstierna vid
denna tidpunkt mera uteslutande tog sikte på den polska östersjöfronten,
och att han mindre än konungen intresserade sig för de nordtyska förbundsförhandlingar som nyss varit å bane, med Mecklenburg, Holstein
och hansestäderna som tilltänkta allierade vid Sveriges sida. Skäl saknas
icke för det antagandet, att Axel Oxenstierna direkt motarbetat dessa
planer som hinderliga för den uppgörelse med Polen han ansåg främst
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nödvändig i det innevarande läget. Det är nämligen lika tydligt, att den
svenske rikskanslern konsekvent sökte komma till ett slut i kampen om
svenska kronan, vilken ju Sigismund hårdnackat förbehöll åt sig själv
och ingen annan, som att de nyssnämnda uppslagen från de nordvästtyska ständernas sida gömde en tendens att avlänka Sverige från det
polska östersjöområdet. Vad fruktade man då? Man fruktade helt enkelt
redan nu en alltför stark stegring av Sveriges makt på Östersjön. Kristian
IV var icke den ende, som bad Gud förbjuda, att hans svenske granne
finge Riga i sin hand. Litet varstädes kom en strömkantring i sympatier
till synes bland de talrika vännerna av status quo. Adolf Fredrik av
Mecklenburg lät i sina brev till Gustav Adolf öppet förstå, att man misstänkte honom för att söka bemäktiga sig de bästa hamnarna vid Östersjön, och att hans nästa mål vore det viktiga Danzig. Gustav Adolf tillbakavisade ironiskt dessa misstankar. »Es kommt mir vor», skrev han till
svar, »als oh man mich darum, dass ich aus Not einen Eimer aus der
Ostsee schöpfete, suspekt haben wollte, die ganze See auszutrinken.» Vad
han strävade efter, det var enligt hans förklaring i samma brev, »dass
keiner die Pra:domination der Ostsee edangen möchte», att allting bevarades in statu prcesenti. Men det framgår av konungens uttryckssätt, att
han förbehöll sig handlingsfrihet, vilket heller knappast överraskar, så
osäkert som läget ur hans synpunkt ännu gestaltade sig.
Under hela denna tid talas annars i de svenska källorna föga om Östersjön och intet om dominium rnaris Baltici. Däremot så mycket oftare
(alltifrån 15 60-talet) i danska och nordtyska källor. Farhågorna för en
rubbning av maktbalansen hade väckts och läto icke tysta sig. Men den
svensk-polska »Controversia regni» kunde näppeligen få någon annan
verkan, när Karl IX:s son ständigt och med växande framgång gick sin
motståndare in på livet.
Redan 1622 talas i de svenska statsmännens brevväxling om »det stora
anslaget» - säkerligen ingenting annat än det fälttåg mot de preussiska
kustlanden, som fyra år senare blev verklighet, och som även spelade en
roll under de kända förhandlingarna om den evangeliska alliansen 1624
-25. Alternativet för den svenska politiken var: intervention i Tyskland eller diversion i Polen, i mån av tillfälle utsträckt ända till kejsarens
arvländer. Man har anledning att tro, att frågeställningen mera var
Gustaf Adolfs än Axel Oxenstiernas, och att den senare oavbrutet höll
blicken riktad mot Polen. Att den preussiska planen låg honom om
hjärtat är fullt säkert. Krigsföretaget mot denna kust fick som bekant,
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sedan Kristian IV ingripit i den tyska fejden, formen av en rent svensk
aktion och undgick icke att väcka en ny proteststorm, starkare än efter
Rigas erövring, särskilt på grund av det nu fullt kännbara intrånget i de
sjöfarande västmakternas ekonomiska intressen. Märkligast är Gustav
Adolfs konflikt med Danzig. Den frågan får kanske lämnas öppen, hur
långt konungen trott sig kunna komma med den mäktiga staden, den
rikaste vid Östersjön och i realiteten ett slags fri stat under polsk överhöghet. Det lyckades honom i varje fall aldrig att påtvinga Danzig den
form av neutralitet han krävde. Danzig stod som en klippa i stormen,
om än kringränd från nästan alla sidor. Axel Oxenstierna, som i sex år
satt som svensk generalguvernör i det närbelägna Elbing, fällde senare
de orden, att salig konungen drog mera respekt för Danzig än för polackens hela arme. »Hade icke Danzig varit, så sutte konungen i Polen icke
längre vid kronan.» skådespelet skulle i mycket liknande form upprepas
under Karl X Gustavs polska krig. Om man tilläventyrs kan säga, att den
svenska östersjöpolitiken stupat på ett hinder framför andra, så heter det
hindret Danzig.
Vad Gustav Adolf angår, är det hela tiden för oss av vikt att fasthålla
ögonblicksläget. Militärpolitiken hade ordet. I vad mån ockupationen
skulle övergå till besittning berodde på osäkra omständigheter. När
Gustav Adolf våren 1628 för sin kansler framkastade tanken att »konjungera litora rnaris Baltici», förbinda Östersjöns kuster med varandra,
avsåg han en landfast förbindelse över Kurland från Preussen till Livland; och väl att märka, han avsåg icke minst en tryggad reträttlinje för
de svenska trupperna, ifall de kejserliga skulle få fast fot i Preussen.
Det polska kriget var på väg att flyta tillhopa med det tyska, såsom
han ständigt hade förebådat; allt drev nu in i de stora händelsernas ström.
Ett motiv för den svenska statskonsten, som hittills hållits mera i skymundan, fastän det ingalunda saknats, rycker fram i första ledet efter
Danmarks nederlag i kriget och vid budet om den katolska anstormen
över Jylland och nordtyska kusten. Det heter: Östersjöns trygghet och
frihet »såsom dessa rikens fundament», för att citera en framställning
från Axel Oxenstierna under hans ambassad till Köpenhamn sommaren
1628. På denna gemensamma grundval hade man sökt bygga det kortvariga svensk-danska förbund, som nyss kommit till stånd. Man såg de
gamla östersjömakterna resa sig till enat motvärn. Freden i Lybeck avslöt
redan nästa år detta samgående, och den gamla rivaliteten tog åter ledningen, ungefär lika starkt utpräglad från båda sidor. Tydligare än förr
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framträder nu tävlingskampen om övertaget på havet. Det gamla dominium rnaris Baltici hade väl varit delat och förblev så, men det hade varit
övervägande danskt och började nu bli övervägande svenskt. Liksom
Axel Oxenstierna kort före freden manar de svenska riksråden att besinna,
»att riksens säkerhet till god del står däruppå, att ingen må kunna i Östersjön duka emot oss opp», så manar kung Kristian strax efter freden sina
rådsherrar att föreslå något verksamt sätt, varigenom Sverige hindras att
helt »spela mästare i Östersjön». Gustav Adolf går nu vidare och formulerar öppet ett anspråk för Sveriges räkning på att främst komma i fråga
som skyddsmakt för det fria nordiska havet. Det skedde i det stora
manifest till den europeiska kristenheten konungen låt utgå vid sitt ingripande i tyska kriget sommaren 163 O, ett manifest som tog form just
under seglingen över Östersjön, fattat i pennan av diplomaten Johan
Adler Salvius efter Gustav Adolfs anvisningar eller diktamen. Där talades
uttryckligen om en tute/a peculiaris, ett Sverige tillkommande särskilt
skyddsherradöme, ifrån urminnes tid över detta hav. Salvius har berättat,
att det förstärkande ordet insattes i texten på direkt önskan av kungen.
Formuleringen var demonstrativ och framkallade tämligen harmsna kommentarer inte bara i Köpenhamn utan också i Amsterdam och Haag. Från
dansk sida gjordes åtminstone en ansats till protest i diplomatiska former.
Men Gustav Adolf hade i denna stund fördelen av att kunna peka på
obestridliga fakta. Han hade genom sitt stora fälttåg tagit konsekvensen,
den fulla konsekvensen, av det skyddsherradöme han gjorde anspråk på
att utöva, och som i denna skarpt bindande och kategoriska form mindre
var ett arv från det förflutna, trots orden om urminnes tid, än en följd
av situationen och en konsekvens av hans egen målmedvetna politik. Det
var en politik helt och hållet på hans eget ansvar, som läget nu gestaltade
sig. Han ensam hade nu, stödd av sitt folk, trätt in som den aktive förfäktaren av Östersjöns trygghet enligt den hävdvunna nordiska formeln.
I de fredsvillkor han för Sveriges del haft i beredskap före uppgörelsen i
Lybeck och nu åter stod färdig att lägga fram krävdes bland annat, att
kejsaren skulle lämna från sig eller försälja sin flotta, lova att för framtiden avhålla sig från både Östersjön och Nordsjön och varken själv eller
genom andra utrusta någon ny örlogsmakt på dessa hav. Alla befästningar vid kusten skulle slopas, alla garnisoner och trupper avlägsnas från
de båda sachsiska rikskretsarna och en allmän politisk och religiös restitution eller återställelse här äga rum.
Också de som stämplade den nya östersjöformeln i det svenska mani-
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festet som ett förmätet tal måste medge, att sakerna skulle få ett annat
utseende och anspråket övergå till faktum, om det lyckades att driva
genom dessa krav, antingen med vapen i hand eller vid förhandlingsbordet, vilket i vissa ögonblick på allvar befarades av Kristian IV. Den
tanken var icke främmande för denne senare att offra det nordiska dominium maris-begreppet och hålla Danmarks strömmar eller farvatten öppna
för den kejserliga sjömakten, för så vitt man härigenom kunde förebygga
en diplomatisk seger för svensken. Det danska riksrådet avstyrkte hela
planen, och Kristian själv lät den vid närmare betänkande falla; men det
var tydligt, att herraväldet på havet nu utgjorde en av de stora insatserna
i de nordiska kronornas fortsatta inbördes kraftmätning. Gustav Adolf
å sin sida har från d~nna tidpunkt oavbrutet hävdat sin rätt till lejonparten av dominium rnaris Baltici. Formeln möter nu oftare i hans brev
till rikskanslern, varvid grundtanken ständigt är den, att Sverige måste
»asserera» eller varaktigt trygga detta dominium, så att det aldrig mera
går ur dess hand.
Detta svenska östersjöprogram, som alltså fulltonigt klingar fram år
1630, från att förut ha framträtt mera försiktigt och dämpat, kunde
bygga på handgripliga realpolitiska tillgångar. Sveriges allians med Stralsund av 162 8 gjorde ju i verkligheten dess konung till stadens skyddsherre
och därmed till innehavare av en av de viktigare strategiska positionerna på
nordtyska kusten. Stilleståndet i Altmark 1629 tillförsäkrade honom för
sex år, utom Livland med Riga och Di.inamynningen, besittningen av ett
slutet kustområde i det polska Preussen, nedåt Weichsel, och därjämte så
värdefulla marina nyckelorter i Östpreussen som Memel och Pillau. »Alla
Östersjöns hamnar bliva i H. K. M:ts händer, ifrån Kalmar och intill
Danzig», konstaterar Oxenstierna efter avslutandet av fördraget. Om det
också är tydligt, att man från svensk sida främst sökte en säkerhet, en
garanti mot överraskningar, i dessa preussiska landinnehav, så torde det
vara oförnekligt, att hoppet om en territoriell arrondering åt detta håll
spelade sin roll och i synnerhet var ett av motiven för kanslerns politik.
Som generalguvernör organiserade han den vinstgivande och för tiden
,ovanligt effektiva tulluppbörd, som mer än något annat ju har ansetts
karakterisera arten av den svenska ockupationen i Preussen. Att den
innebar en utomordentlig tillgång är också obestridligt; enligt nyare
undersökningar (av Wendt) stiger medelavkastningen per år till 620 000
rdr. Men dessa forskningar ha också visat, att man i varje fall överdrivit
betydelsen av denna inkomstkälla för Sveriges krigföring i Tyskland, och
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att mycket betydande belopp ha kommit generalguvernementets egen förvaltning till godo. Intrycket av ett tidsbegränsat, på radikalt utnyttjande
inriktat provisorium minskas onekligen i belysningen av dessa fakta. Allt
ger vid handen, att Gustav Adolf icke ämnade avstå från Preussen annat
än till priset av en sådan fullständig uppgörelse med den polska vasadynastien, som ännu låg långt utom räckhåll och därför knappast på
allvar kunde påverka hans kalkyler.
Det är välbekant, att Axel Oxenstierna endast med tvekan släppte tanken på ett fullföljande av denna uppgörelse med Polen, sedan den under
ett helt årtionde varit kärnan i hans utrikespolitiska tankegång, och i
stället biträdde sin härskares beslut att gripa in i det stora tyska kriget.
I grunden ktinde han i detta beslut knappast se annat än »ett fatum och
en dispositio di vina», ett öde och en gudomlig tillskyndelse, såsom saken
senare tedde sig för honom. Med hans utgångspunkter var det naturligt,
att omsorgen om »sjökanten», Sveriges tryggade kustpositioner, ständigt
stod i centrum för hans planer och rådslag. Till Gustav Adolfs tyska
allianssystem, hastigt utvidgat efter Breitenfeldslaget, intog han åtminstone i början en ganska betänksam hållning. Jag tror, att man kan våga
det påståendet, att han under alla dessa år ständigt lät blicken gå till
Preussen och till Pommern och utan avbrott såg målet i ett utbyggande,
så vitt möjligt ett sammanbyggande av dessa besittningar i Sveriges hand.
Så till vida är han som östersjöpolitiker mera konsekvent än konungen.
Han har senare i viss mån beklagat, att icke denne tog tillfället i akt och
lydde hans eget råd: han skulle då, enligt ett känt yttrande av Oxenstierna, ha blivit »arbiter totius Septentrionis» och på ett avgörande sätt
kunnat göra sin vilja gällande i hela Norden. Vad angår Sveriges säkerhet
och gottgörelse på tysk botten, kom det redan under Gustav Adolfs livstid klart i dagen, att Pommern var utsett till objektet framför andra.
Den teoretiska motiveringen för detta krav, som öppet formulerades på
sommaren 1632 under kungens och kanslerns samvaro i Niirnberg, har
jag här inte tillfälle att närmare beröra. Det är nog att erinra sig, att
förutsättningen hela tiden var Sveriges inträde som ett stånd i det tyskromerska riket, med i stort sett samma ställning genom sitt behärs.kande
av Pommern som den Danmark intog genom förbindelsen med Holstein.
Från början mötte detta program ett det hårdaste motstånd i Brandenburgs anspråk på successionen till Pommern efter det gamla hertigliga
husets utslocknande, som snart var att förutse. Den hohenzollernska statskonsten vid denna tid har med rätta kallats oklar och vankelmodig. Dess

13

mellanställning var ofta svår, men på denna huvudpunkt kapitulerade
den aldrig, och alla Axel Oxenstiernas bemödanden som direktor för det
evangeliska väsendet i Tyskland kunde icke rubba detta hinder.
Ytterst märkligt är ett bytesprojekt, som kanlern sökte lägga en grund
för under konventet i Frankfurt 1634, med de på nytt nödvändiga
svensk-polska förhandlingarna i hotfullt sikte. I anslutning till föreställningen, att Preussen alltjämt på visst sätt hörde Tyska riket till, väcktes
där ett förslag, säkerligen inspirerat av kanslern-direktorn själv, om att
låta Preussen som rikslän bli kärnan i den »satisfaktion» man tillämnade
åt Sverige. Preussen skulle träda i stället för Pommern. Härmed skulle
man alltså kunna kcinggå konflikten med Brandenburg. De svenska
ständerna gillade denna plan på 1634 års riksdag, men Brandenburg och
dess vänner lyssnade icke till förslaget, och vägen befanns snart oframkomlig. Mitt under allt detta kom så nederlaget vid Nördlingen; Sveriges
ställning i Tyskland vacklade i sina grundvalar, och Axel Oxenstierna
stod redo till stora offer, om han endast kunde hålla den viktiga sjökanten
i norr. Principiellt var han beredd att återlämna Preussen för utsikten
till varaktig fred med Polen. I detta svåra trångmål var hans ställning
kanske icke heller alldeles fri från oklarhet. Han höll gärna flera vägar
öppna. Men de nya villkor, som 1635 avtalades i Stumsdorf, och som
betydde Preussens och tullarnas avträdande, dessa villkor hade han aldrig
tänkt sig. Förlusten grämde honom som känt oerhört djupt. En hörnsten i hans östersjöpolitiska system var ryckt ur sin fogning. Så mycket
omistligare kom hädanefter besittningen av Pommern att te sig för
kanslern som »ryggvärn» för Sverige och »förborg» för Östersjön. Att
utverka detta förvärv blev nu för honom till god del detsamma som att
utföra Gustav Adolfs arv och förvalta hans testamente.
Jag har fört mitt alltför stora ämne, som blivit mindre en skildring än
en sammanställning av vissa motiv, fram till ett vägskäl i tidens svenska
och europeiska historia: å ena sidan Preussens återgång till Polen genom
Stumsdorfsfördraget, å andra sidan det tyska evangeliska lägrets avfall
från Sverige med Kursachsen i spetsen genom freden i Prag. Regeringen
i Stockholm sökte fred, snart sagt till varje pris, kanslern var under bördans tyngd beredd att gå mycket långt i eftergifter, intill prisgivandet
av Pommern. Krisen gick förbi, och för Axel Oxenstiernas diplomati
blir sedan under mer än ett årtionde bevarandet åt Sverige av Pommern,
helst hela Pommern, ett av de stora önskemålen. Historien om hans åter-
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stående statsmannabana hör nära samman med detta mödosamt och omsider endast ofullständigt tillkämpade mål.
Om Preussen är det hela denna tid ganska tyst i de svenska statsmännens rådslag. Ä ven om det torde vara otvivelaktigt, att det härvidlag
finns en direkt förbindelseväg mellan Axel Oxenstiernas och Karl X
Gustavs politik, är tanken på en återerövring ingenstädes öppet uttalad
under kanslerns livstid. Sverige höll sig tillbaka. Det överlämnade åt
Danmark att som den andra nordiska östersjömakten kväsa konung
Vladislavs maritima planer och mitt i djupaste fred, 1637, tillfoga den
unga polska flottan ett slag, från vilket den fick svårt att repa sig. Liksom förut Gustav Adolf och efteråt både Karl Gustav och Karl XII
gjorde Vladistav själv den erfarenheten, att en konflikt med Danzig ofelbart kallade fram västmakterna på arenan. »Danzig är störst i Östersjön»
är ett ord av Axel Oxenstierna, som han på flera ställen varierar. Vänskapen med Danzig ingår mycket tydligt som ett led i hans östersjöpolitik
under senare år. För den stora handelsstaden, som styrdes av kunniga och
handfasta borgararistokrater, bibehöll han ständigt en märkbar aktning.
Länge behöver man icke söka för att träffa utsagor om Östersjön och
dess maktförhållanden i den ojämförliga, ännu trots allt föga utnyttjade
källserie, som heter det svenska riksrådets protokoll. Endast några få
anmärkningar må här till sist göras. I fråga om dominium rnaris uttalar
sig Axel Oxenstierna mera dämpat efter 163 5 års erfarenheter än förut.
Medan han 1631 kan orda om Sveriges »absoluta makt i Östersjön» som
ett närliggande mål, ja om nödvändigheten att spela mästare i alla vinklar
och vrår av havet, så finns från ett senare skede knappast någon motsvarighet till dessa uttryckssätt. Efter freden i det nya svensk-danska
kriget kan han visserligen 1646 förklara, att »konungen i Danmark är
nu ur Östersjön, så att Hennes Majestät har den mest allena»; men mot
slutet av sitt liv, efter Westfaliska freden, formulerar han satser i ämnet,
som ange en avgjort försiktigare bedömning av läget. »Det vore att
konsiderera», heter det sålunda 1649, »att Hennes Majestät bleve mästare
i Östersjön.» Målet har icke uppnåtts. Man finner dessutom, hur det
östersjöpolitiska motivet från svensk sida spelar en mindre roll än man
kanske väntar i samband med det krig, där »Kong Christian stod ved
höj en Mast». Anmärkningsvärt är dock kanslerns livligt framträdande
personliga intresse för Gotlands erövring eller återerövring. Enligt en
samtida uppgift var icke ens den tanken honom alldeles främmande att
själv gå till sjöss som ledare av en expedition till Gotland, där han senare
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efter freden sökte få till stånd en fästning och en örlogshamn i Slite.
Hans avgång från makten gjorde tanken om intet.
»Äro vi mästare på flotta, då äro vi ock mästare på Östersjön», yttrade
Axel Oxenstierna 1636 i rådet efter sin återkomst till Sverige. Med starkt
eftertryck förkunnar han denna lära. Man kan säga, att den efter nedrasandet av den preussiska frontmuren lades till grund för hans uppfattning om svensk östersjöpolitik. Men den var ju icke från i går, denna
lära. Gustav Adolfs flitiga flottbyggnadssträvanden ha trätt i klarare
ljus genom ett tilläggsband i verket »Sveriges krig 1611~32». Det synes
mig förtjäna att understrykas, mera än kanske där har skett, att mönstret
framför allt var Kristian IV :s dansk-norska flotta, och att Kristian utan
tvivel var Gustav Adolfs egentlige läromästare till sjöss. I samma spår
följde senare Axel Oxenstierna. Den hårda rivaliteten mellan Nordens
ledande statsmän uteslöt icke respekt. Härom finns ett ord av rikskanslern, som nu till sist må anföras. Det uttalades i svenska rådet rätt
många år efter Gustav Adolfs död. »Salig Hans Majestät», föll kanslerns
yttrande, »brukade säga, att han av alla potentater i världen skattade
konung Kristian högst bch ville med ingen hellre hålla god korrespondens
och sämja, allenast al/stat, att han var hans nabo.» Hindret var med
andra ord grannskap1ns tävlingsanda, historiskt förklarlig men dyrköpt
för båda parter. Så föll slutligen tanken på Östersjön som ett de båda
nordiska kronornas dHade men särskilda dominium.

Nils Ahnlund.

Trollhätte kanal och varutrafiken från
Vänerlandska pen.
N å g ra drag i utvecklingen.

l. Inledning.
r. Några naturgeografiska förutsättningar för varutrafik på

Vänern och T rollhätte kanal.
De geografiska förutsättningarna för kanaltrafik i större skala äro för
vårt land i stort sett mindre goda i jämförelse med förhållandena i exempelvis Ryssland, Frankrike, Tyskland, Holland m. fl. länder med deras
långa segelbara floder, vilka genom kanaler kunna förbindas till stora
vittgrenade trafiksystem. Sveriges konstgjorda vattenleder anknyta i
stället till våra sjöar. Framför allt är det ju i anslutning till de stora
mellansvenska sjöarna, som våra kanaler kommit till. Endast här har
förutsättningar funnits för uppkomsten av en mera betydande sjötrafik
på våra inre vattenvägar. Om våra vattendrags forsar och fall och deras
ur sjöfartssynpunkt i stort sett olämpliga riktning sålunda i detta avseende haft ogynnsamma verkningar, så ha vi i stället i våra stora sjöar
och deras läge en oskattbar förmån, vartill en motsvarighet väl endast
finnes i Nordamerika. Vänern och Mälaren jämte till dem anslutna sjöar
och vattendrag ha sedan gammalt spelat en oerhört betydelsefull roll som
förmedlare av varutrafiken mellan olika delar av vårt land och mellan
Sverige och utlandet.
Morfologien i de Vänern omgivande landskapen har i alla tider varit
av stor vikt för samfärdseln, i det den varit bestämmande för trafikens
huvudsakliga riktning. Värmland kan med avseende på den topografiska
reliefen hänföras till tre olika typer, vilka f. ö. äro desamma, som utmärka
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mellersta Sveriges topografi i allmänhet. Den första av dessa typer är
slättlandet, vänerslätten med Näset i söder, vars natur bestämmes av urbergets nästan jämna och obrutna denudationsyta. Väster, norr och öster
därom ligger det starkt kuperade och omväxlande övergångsområdet, vars
konfiguration huvudsakligen behärskas av spricklinjer och förkastningszoner, efter vilka denudationen verkat. Norr om detta område utbreder
sig det mera sammanhängande höglandet, där de bestämmande topografiska dragen utgöras av de djupt nedskurna erosionsdalarna, vilka även
de ofta ansluta till förkastningszonerna och vaka plöjt upp hela landskapet i partier, vilkas gränser i stort sett gå vinkelrätt mot de ovannämnda tre huvudområdena. Gränsen mellan det kuperade och omväxlande området och hÖglandet utgör här den ur så många synpunkter
betydelsefulla norrlandsgränsen, vilken från Kilsbergen går fram genom
Värmland med ett starkt buktande förlopp och sedan kan följas ned
genom Dalsland in i norra Bohuslän. I Värmland mötas slätten och norrlandsterrängen på så sätt att breda dalgångar skjuta in från vänerslätten
långt in i landet. 1
Det är framför allt landets allmänna lutning, som avgör dalgångarnas
riktning. Men de bestämmas även i hög grad av de spricksystem och
brottzoner, som genomdraga landskapet. Tektoniskt ursprung har sålunda utformningen av alla de större dalstråken såsom Klarälvens, Frykdalens, Glafsfjordens och sjösystemets i Värmland och Dalsland. Av
utomordentlig betydelse för samfärdselns och trafikens inriktning är den
omständigheten, att det stora flertalet av de brottlinjer, som i dessa trakter
betinga dalsystemens lopp, äro orienterade i riktningen NNV-SSO,
d. v. s. mot Vänern. Västra Värmland är ett i hög grad sönderbrutet
område, genomkorsat av ett oregelbundet nät av sprickdalar, vilkas
huvudriktning närmare norska gränsen är N-S. Detta gör, att samfärdslederna i dessa bygder bli orienterade åt söder, d. v. s. åt Dalsland.
Platåområdet öster om vänerbäckenet omfattar huvudsakligen Karlskoga
och Filipstads bergslager. De tektoniska linjerna äro här mindre skarpt
framträdande än i väster, dalarna ha ej så utpräglad sprickdalskaraktär,
sjöarna äro mindre långsträckta. Av intresse är, att det stora system av
med varandra förbundna sjöar, som utbreder sig i östra Värmland och
som har sitt gemensamma utlopp genom Timsälven vid Bofors, en gång
1 S t e n
d e G e e r, Befolkningens fördelning, sid. 8 5. Jfr A n r i c k, Karta över åkerarealens fördelning! Ingenstädes i hela landet går den stora norrländska åkerfattiga bygden så tätt intill en större sammanhängande åkertät bygd som i Värmland.
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haft sitt utlopp till Vänern vid Kristinehamn. Vid Sjöändan har detta
avlopp blivit isdämt, men den visserligen smala, men dock skarpt utpräglade dalgången följs än i dag liksom redan tidigt på 1800-talet av
järnväg, nu inlandsbanan. 2 I Möckeln mynnar också Svartälven kommande från västra Västmanlands bergslag, varefter sjön avvattnas mot
sydsydväst genom Letälven till Skagern och Gullspångsälven till Vänern.
Sammanfattningsvis kan sägas, att det för områdena nordväst, norr och
nordöst om Vänern och deras topografiskt betingade samfärdsleders
orientering karakteristiska är deras riktning ner mot Vänern. Dalarna
utstråla nära nog radiärt från vänerbäckenet långt in i höglandsområdena.3
Dalsland förenas med Värmland genom det stora i N-S gående system
av sjöar, som till stor del avge sitt vatten till Vänern vid Köpmannebro.
Landskapet delas i två naturgeografiskt vitt skilda delar genom den väldiga i N-S gående förkastningslinjen längs Kroppefjälls östsida. Dalboslätten öster om förkastningen är en del av den stora peneplanslätten
kring Vänern. Landskapsdelarna väster och nordväst om slätten upptagas
av den skogrika i allmänhet starkt kuperade norrlandsterrängen, men då
spricklinjerna och brottzonerna i huvudsak äro orienterade i rakt N-S
riktning, skärpes här, liksom i västligaste Värmland, områdets karaktär
av gränsbygd. De topografiskt betingade samfärdselstråken få en med
Vänern parallell inriktning, ner mot Bohuslän och Västkusten.
Öster om Vänern, vars strand här bestämmes av den förkastningslinje,
som går ungefär från Kristinehamn till Mariestad, utbreder sig mot
Hökensås i öster och upp mot Unden och Skagern i norr de under namnet
västgötaslätten sammanfattade bygderna som en del av det stora, vitt
utbredda vänerpeneplanet. Ä ven här framträder den för Väst-Sverige
karakteristiska i N-S orienterade förkastnings- och sprickstrukturen,
vilken dock ej - frånsett platåbergen - tar sig på långt när så dominerande uttryck som i Värmland och Dalsland. Den allmänna, svagt utpräglade, av topografin betingade samfärdselriktningen pekar här liksom
i Dalsland mot söder och sydväst parallellt med Vänern, men med den
viktiga skillnaden, att i Västergötland ej något sjösystem finnes med
naturlig anslutning till Vänern. De mera betydande hamnarna vid denna
del av Vänern, Lidköping och Mariestad, ha uppstått vid mynningen av
floder med helt annan karaktär och med helt andra och mindre förutsätt2

P. S t o l p e, Några drag ur Värmlands geografi, sid. 18.

3

J. F u r u s k o g, De värmländska järnbruksbygderna, sid. 14.
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ningar för en orientering mot Vänern av samfärdsel och transporter hos
de kringliggande bygderna än vad fallet är hos de stora dalstråken i de
övriga vänerlandskapen.
Det är framför allt Vänerus läge på gränsen mellan norrlandsterrängen
med dess skogar, malmer och vattenkraft å ena sidan samt vänerbäckenets
lerslätter å den andra, som skapat betingelserna för uppkomsten av varuutbyte i stor skala på sjöns vattenvägar. Av stor och oskattbar betydelse
har också varit att sjöns storlek och utsträckning samt dess närhet till
Västerhavet i alla tider gjort den till den naturliga förmedlaren av de
omgivande bygdernas transporter till och från Västkustens hamnar. Vad
varuutförseln beträffar visar vänerområdet i viss mån drag, som påminna
om Norrlands, i det att den helt domineras av direkt eller indirekt export
av skogarnas och de malmförande bergens produkter. Med den svenska
exportens allt mer västerut orienterade inriktning är det betydelsefullt
att Vänern efter den senaste ombyggnaden av Trollhätte kanal, år 1916,
i många avseenden antagit ett inhavs karaktär. Den har fört de Vänern
omgivande bygderna ett stort stycke närmare havstrafiken och världshandeln.
Järnvägarna ha med sina speciella förutsättningar verkat stimulerande
på näringslivets uppblomstring och därmed på behovet av ökade transporter i de till Vänern anslutna landskapen. Deras förhållande till varutrafiken på Trollhättekanal är av tvåfaldig natur, i det att de båda
transportvägarna i vissa avseenden komplettera varandra, medan de i
andra utsätta varandra för den hårdaste konkurrens.
De två råvaror, som framför allt utgöra grundvalen för de stora
industrierna i de mot Vänern orienterade bygderna och därmed också för
den överväldigande delen av varutransporterna över Trollhätte kanal, äro
träden i skogarna och malmen i bergen. De delar av vänerlandskapen,
som ligga väster och norr om norrlandsgränsen, tillhöra i huvudsak den
norra barrskogsregionen. Vid Vänerus norra och nordvästra kust ha vi en
motsvarighet till den stora bottniska skogsindustribygden men med den
betydelsefulla skillnaden, att i Värmland och Dalsland även inlandet är
i hög grad industrialiserat.
Vad järnmalmsgruvorna beträffar ligga de fyndigheter, som i detta
sammanhang äro av intresse, i östra delen av Värmlands län och angränsande delar av Örebro län. För varutrafiken på Trollhätte kanal spelar
detta område en betydande roll, då det utgör en del av Sveriges enda
verkliga järnbygd, Svealands bergslag.
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2.

Hamnarna vid Vänern.

Industriorterna i de Vänern omgivande landskapen äro i påfallande
grad lokaliserade i anslutning till de dalstråk, som från sjön strålformigt
tränga in i landet. Detta är framför allt ett uttryck för industriens behov
av de goda transportmöjligheter, som de i sänkorna gående vatten-, järnoch landsvägarna erbjuda samt av dess behov av den kraft, som fås ur
vattendragens forsar och fall. I anknytning till dessa leder inåt landet
ligga flertalet av Vänerns hamnar. Dessa kunna med avseende på förhållandet mellan kvantiteterna ut- och införda varor uppdelas i två
huvudgrupper. Den första innefattar hamnarna för skogs- och järnindustriområdena i Dalsland, Värmlands län och Bergslagen från Köpmannebro vid Dalslands kanal till Sjötorp vid Göta kanal. Denna grupp,
till vilken hör flertalet av de mera betydande vänerhamnarna, utmärkes
av att ut- och införselmängder väga i stort sett lika. De äro närmast att
betrakta som allmänna regionalhamnar. Den andra gruppen utgöres av
hamnarna längs Vänerus västgötasida från Mariestad till Stallbacka och
Trollhättan i Göta älvdal. Dessa äro utpräglade konsumtionsortshamnar
med stor differens mellan ut- och införsel till den senares förmån. Till
denna hamngrupp bör även .Åmål hänföras.
De mera betydande av Vänerns hamnar ligga med ett undantag, .Åmål,
vid eller nära utloppet av åar och älvar. Stallbacka och Trollhättan
nedanför Göta älvs utlopp ur sjön räknas i denna framställning till
vänerhamnarna.
Karlstad, som uppstått på en plats, där Klarälven var lätt att övergå
vid floddeltat, är den folkrikaste staden vid Vänern (27 600 inv. 1937)
och har en betydande industri, såsom mekaniska verkstäder, träförädlingsindustri, textilfabriker m. m. 4 Staden är centrum i den folkrika
värmländska vänerbygden och har dessutom Klarälvdalens stora industriområde som bakland. Frykensjöarna ha sin topografiska fortsättning i
Klarälvdalen, och till denna gå därför de naturliga farlederna, varför den
stora träförädlingsindustrien i Norsälvens flodområde borde ha sitt varuutbyte över Karlstad. I samband med den senaste ombyggnaden av Trollhätte kanal byggdes i Karlstad en hamn med 4.5 m djup vid lågvatten,
den s. k. yttre hamnen.
• N c l s o n, De svenska städernas ... läge, sid. 47. - D e G c e r, Befolkningens fördelning, sid. 170.- E n e b o r g-S t o c k m a n, Swedish ports and shipping, sid. B 131.
- Svensk lots, del IV.
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A.-8. KARTQGRAFISKA INSTITU

Karta r.
Vänerhamnarnas varutrafik genom Trollhätte kanal. Den helt dominerande rollen inom
vänersjöfarten spela de hamnar, som ligga vid norra delen av sjön i anslutning till
Värmlands och Bergslagens skogar och malmer.
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Vid Klarälvens västra utlopp skapade Uddeholmsbolaget år 1917 på
Hammarö en ny uthamn med 5 m djup vid medelvatten och storartade
anläggningar för en mångsidig träförädling. Skoghall har genom Klarälven och Nordmark-Klarälvens Järnväg förbindelse med storindustribygderna i älvdalen och västra Bergslagen. Uddeholmskoncernen driver
egen rederirörelse i stor skala.
Kristinehamn, den andra staden i Värmlands vänerbygd, har växt upp
vid Varnans och Lötälvens sammanflöde nära den gemensamma mynningen i V arnumsviken och intar ett gränsläge, där norrlandsterrängen
och vänerpeneplanet mötas nära sjön. En markerad sprickdal i nord-nordostlig riktning förbinder staden med Bergslagen och gjorde den tidigt
till den naturliga utfartshamnen för järn- och skogsindustrien i dessa
trakter. Den naturligaste förbindelsen mellan Närke och Västergötland
å ena sidan samt Klarälvsbygden å den andra måste gå fram över denna
plats. Staden med sina 13 200 inv. år 1937 är i sig själv en ganska stor
konsumtionsort med bl. a. ansenlig verkstads- och trävaruindustri. Den
yttre hamnen har ett djup av 5.2 m vid medel vatten.
I närheten av den plats där Svartälven-Lötälvens flodområde i västra
Bergslagen genom Gullspångsälven mynnar ut i Vänern har anlagts den
av Nora-Bergslags Järnvägs AB. ägda hamnen Otterbäcken med ett djup
av över 5 m. Otterbäcken självt äger ingen nämnvärd industri utan har
helt karaktären av omlastningsplats, och en betydande sådan, för det på
järnvägen transporterade godset till och från Bergslagen. Bolaget har egna
båtar, bl. a. i reguljär trafik på Göteborg.
I nordvästra hörnet av Vänern, där Norsälvens och Värmelns flodsystem utmynna, har med det å dessa vattendrag flottade godset som
råvara uppstått en betydande träförädlingsindustri. De tre viktigaste
lastageplatserna äro Slottsbron, Gruvön och Kyrkebyn, vilka samtliga ha
kajer med ett djup av 3-4 m. Lastning och lossning från större fartyg
äger rum på anklarplats å redd.
Väster om Värmlandsnäs ligger vid Bergslagsbanan på kort avstånd
från varandra två hamnplatser, Åmål och Sä:ffle. Åmål har trots en god
hamn med över 5 m djup en mycket obetydlig sjöfart, detta på grund av
ett synnerligen begränsat bakland. Sä:ffle, nära Byälvens utlopp, har däremot genom kanaliseringen god tillgång till de viktiga industrierna i hela
älvens vattenområde. Till Sä:ffle och på sjösystemet ovanför kunna passera
fartyg med c:a 3m djupgående. Sä:ffles »Uthamn», redden vid Spesshultsviken, med ett djup av c:a 5 m, användes i stor utsträckning av större
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fartyg för omlastning av gods till eller från båtar, som trafikera Säffle
kanal.
Där Dalslands kanal mynnar ut i Vänern ligger lastageplatsen Köpmannebro. De många vid Dalslands och sydvästra Värmlands sjö- och
kanalsystem liggande industriorterna kunna i allmänhet nås endast av
fartyg med högst 1.8 m djupgående. Till Upperud har kanalen ett djup
av 3 m, varför större fartyg stanna i »uthamnen», Köpmannehamn, med
betydligt större djup.
Sjötorp vid Göta kanals mynning spelar ingen nämnvärd roll som
hamn- eller lastageplats. Genom kanalen tillföres Vänern och Trollhätte
kanal en avsevärd massgodstrafik framför allt från industribygden kring
norra Vättern. Leden tillåter passerandet av högst 3 m djupgående fartyg,
varför någon större direkt utrikes sjöfart ej är möjlig.
Mariestad, Vadsboslättens huvudort vid Tidans utlopp i Vänern, har
hämmats i sin utveckling genom stambanans dragande öster om staden
och genom att Göta kanals mynning förlagts till Sjötorp. Staden har en
icke obetydlig träförädlingsindustri, medan slätten runt om är föga
industrialiserad. Hamnen medger tillträde för fartyg med drygt 3 m
djupgående.
Lidköping vid Tidan, det andra av Västgötaslättens stora tillflöden till
Vänern, är genom fyra smalspåriga banor hamn för det stora omgivande
slättbygdområdet, vilket dock har obetydlig industri. Hamnen är den
enda på Vänerns ostkust från Otterbäcken i norr till Vänersborg i söder,
som medger sjöfart med de största fartyg, som kunna passera Trollhätte
kanal. Staden är i sig själv en viktig konsumtionsort med bl. a. stora
mekaniska verkstäder, porslinsfabrik, råsockerfabrik och raffinaderi, tändsticksfabrik m. m."
Det nutida Vänersborg har under namnet Brätte uppstått på den plats
vid Vänerns södra ända, där sjötrafiken avbrutits och landtransporten
förbi forsarna i Göta älv måst vidtaga, och där nu Trollhätte kanal går
fram. Till men för stadens utveckling torde ha varit, att den kommit att
ligga vid sidan om Bergslagsbanan.
Göta älvs forsar och fall ha givit upphov till Vargöns betydande
industrier, pappersbruk med träsliperi och sulfitfabrik, elektriskt smältverk och karbidfabrik. Vid Trollhätte kanal och grundade på älvens
vattenkraft ha likaså Trollhättans och Stallbackas industrier med deras
' Nu nedlagd.
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hamnar uppstått. Här märkas framför allt stora mekaniska verkstäder,
metallurgisk och elektrokemisk industri.
Bland övriga hamnar och lastageplatser vid Vänern med nämnvärd
trafik på Trollhätte kanal kunna slutligen framhållas Borgvik i Grumsfjorden samt Alster och Skattkärr öster om Karlstad i Värmlands trävarudistrikt och Hönsäter, Hällekis och Råbäck i stenindustriområdet vid
Kinnekulle. De trafikeras alla endast av mindre fartyg med högst 3 m
djupgående.
_3.

Några motiv för byggandet av 1916 års kanalled.

Ett studium av de många utredningar, betänkanden och förslag, som
tillkommo under åren kring och närmast efter sekelskiftet med anledning
av den projekterade ombyggnaden av 1844 års Trollhätte kanal visar vad
man hoppades vinna genom en fördjupad farled. Som viktigaste resultat
av farledens utbyggande väntade man sig naturligtvis först och främst
en ökning av den totala trafiken genom de fraktnedsättningar, som skulle
kunna göras. Denna ökning skulle framför allt åstadkommas genom den
nya kanalledens möjliggörande av direkt sjöfart mellan vänerhamnarna
och länderna kring Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Farhågorna för en mera betydande minskning av kanaltrafiken på Göteborg
delade man ej utan ansåg, att västkuststaden även framdeles skulle bli
destinationsort för en stor del av den genom kanalen gående varumängden, dels genom att i Göteborg också i fortsättningen omlastning av alla
oceangående varor bleve nödvändig, dels genom att staden tack vare sina
reguljära sjöfartsförbindelser med utlandet allt framgent skulle dra till sig
betydande mängder gods. Dessutom ansågs att Göteborg skulle beredas
stora fördelar av det allmänna uppsving i handel och industri i landskapen
omkring Vänern, vilket väntades som en följd av den fördjupade kanalleden.6 Utbyggandet av kommunikationerna kring Vänern, framför allt
järnvägarna, varvid man speciellt hade den s. k. inlandsbanan i tankarna,
gav förhoppningar om en väsentlig utvidgning av sjöns bakland och en
därmed sammanhängande trafikökning. 7 V ad beträffar den nya kanalens
förhållande till de mot Västkusten ledande järnvägarna och de på dessa
transporterade godsmängderna förutsågs en ökning för båda slagen av
trafikleder genom en naturlig och för båda parterna förmånlig uppdel" Trollhättekanalkommissionens betänkande 1909, sid. 18.
Trollhättekanalstyr. utlåtande 1908, sid. 16.
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ning av godset mellan dem. De skulle ej konkurrera med utan komplettera varandra. 8 slutligen förväntades att den ökade fartygsstorleken i den
utvidgade kanalleden skulle medföra ökade returfrakter uppåt Vänern, så
att det stora antalet uppgående fartyg utan last avsevärt skulle kunna
minskas. 9

II. Varutrafiken på T rollhätte kanal efter 1916
års ombyggnad.
Fördelningen av de viktigaste varuslagen på utlandet, Göteborg

1.

och övriga svenska hamnar.
Under tiden före den senaste ombyggnaden av Trollhätte kanal var
vänerområdets varutrafik ganska utpräglat positiv. Utförseln dominerades av trävaror, medan stenkolen spelade den största rollen inom införseln. Vänerhamnarna voro i påfallande grad sekundärhamnar till Göteborg. Den direkta utrikesssjöfarten hade en mycket blygsam omfattning.
Byggandet av de mot Västkustens hamnar gående järnvägarna förorsakade till en början, att kanalen förlorade en betydande del av sin
trafik till dessa. En återhämtning härutinnan skedde för vattenledens
del tämligen snart, så att vid tiden för den senaste kanalens öppnande en
uppdelning av varutrafiken mellan den och järnvägarna ägt rum, en
uppdelning, som sedan i allt väsentligt bibehållit sig även under den nya
kanalens tid. Råvarorna och det i mindre grad förädlade massgodset välja
till alldeles övervä'gande delen sjövägen, medan järnvägarna betydligt
bättre hävda sin ställning vid transporterna av mera högförädlat gods,
såsom papper och massa, valsat och smitt järn m. m. Då dessa i allmänhet
äro utpräglade exportvaror, har resultatet blivit, att järnvägstrafiken i
jämförelse med kanaltrafiken i allmänhet är mer inriktad på transporter
till västkusthamnarna.
Efter öppnandet år 1916 av den till 4.5 m fördjupade Trollhättekanalleden gavs möjlighet åt vänerhamnarna att i viss mån tillkämpa sig en
ställning som havshamnar och göra sig oberoende av Göteborg som förIbidem, sid. 40.
Underdåniga utlåtanden över Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens betänkande, Sthlm
1905, sid. 7.
8

9
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medlingsort. Genom utvidgningar av sina hamnar gjorde sig tidigt flera
platser redo att redan från början utnyttja den nya situationen, först
Kristinehamn och strax därefter Karlstad, Otterbäcken och Skoghall.
Ganska snart började kanalen trafikeras av betydligt större fartyg än de
gamla kanalbåtarna, vilka senare i stor utsträckning gåvos större dräktighet genom ombyggnader. 1 En följd härav blir en tämligen långsam, men
jämn ökning av genomsnittstonnagets storlek. 2 1917 passerades kanalen
å sträckan Ström-Vänersborg av 12 496 fartyg på sammanlagt 959 000
reg.-ton. 1937 hade siffrorna stigit till 14 371 och l 620 000 resp., d. v. s.
medan fartygsantalet stigit med 15 % hade reg.-tontalet ökat med närmare 70 %· Året efter den fördjupade kanalens öppnande var antalet
fartyg med en storlek överstigande 160 reg.-ton 3 3 8 stycken på tillsammans 106 000 ton, 1937 voro motsvarande tall 384 fartyg på sammanlagt
750 000 ton. Den procentuella andelen sådana fartyg av totala antalet
hade stigit från 2.7 till 9.6 % och deras reg.-tontal från 11.1 till 46.3 %
av det sammanlagda passerade tonnaget. En liknande bild av utvecklingen
utvisar det i direkt utrikesfart gående tonnagets andel i trafiken: 1913
redovisas å hela farledssträckan Göteborg-Vänersborg 87 000 reg.-ton,
tjugo år senare 635 000 ton, d. v. s. en stegring från 7.8 till 30.2% av
totala tonnaget. Dessa uppgifter ge även vid handen, att en betydande
del av kanaltrafiken, eller drygt hälften, fortfarande ombesörjes av små
fartyg i lokal och inrikes trafik. 3 På ett ändamålsenligare utnyttjande av
tonnaget pekar den omständigheten, att medan reg.-tontalet ökat med
nära 70 % från 1917 till 1937, har under samma tid den totala godsmängden stigit med nära 90 %·
Redan utvecklingen av tonnaget mot större dimensioner tyder på en
med åren allt mer stegrad fartygstrafik med avlägsnare hamnar, framför
allt sådana utanför Östersjön och Skagerack-Kattegatt. En undersökning
av utvecklingen av de direkt till och från utlandet befraktade godsmängderna ger ännu tydligare belägg för utrikessjöfartens allt större andel i
kanaltrafiken.
1 N o r m a n, Utvecklingen av fartygstonnaget för Trollhättc kanalfart, Trollhättan
1930.
2
Vattenfallsstyr. stat 19 3 7, sid. 22.
3 Pråmarna, som utgöra en så väsentlig del av tonnaget på de mellan- och osteuropeiska flod- och kanalsystemen, spela ej alls samma roll i Trollhättekanaltrafiken. Pråmarnas andel av det totala tonnaget utgjorde 15 %, 24% och 19% för åren 1914, 1926
och 1937 resp. Orsaken är väl framför allt de många slussarna, som ej i större utsträckning tillåta passerandet av stora pråmsläp.
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Under förra världskriget visar utrikestrafiken av naturliga skäl ingen
nämnvärd tillväxt. Förvånansvärt är att den i stort sett lyckades hålla
sig på samma absoluta nivå som under förkrigsåren. Dess relativa andel
i trafiken höll sig även tämligen väl i jämförelse med åren närmast före
krigsutbrottet. År 1914 utgjorde den direkta utrikestrafiken 152 000 ton
eller Il % av den totala. Fr. o. m. 1916 växte den med undantag för det
svåra depressionsåret 1921 i hastig och rel. jämn takt fram till slutet av
1930-talet, och detta gäller såväl absolut som relativt (Tabell 1). 4
Fr. o. m. år 1924 blir uppsvinget särskilt påtagligt och kulminerar under
högkonjunkturåren i slutet av 1920-talet för att under depressionen i
början av 30-talet vändas i tillbakagång. 1933 medför en ny kraftig
uppgång för kanaltrafiken i allmänhet och utrikestrafiken i synnerhet,
och år 1936 inträffar det för första gången, att den sistnämnda överträffar godsmängderna från och till Göteborg, vilken redovisar c:a
800 000 ton eller 35 % av den totala mot l 050 00 ton och 46% för
utrikestrafiken. 1930-talets högkonjunktur synes ha inneburit det definitiva genombrottet för den på Trollhätte kanal gående utrikessjöfarten, i
det att denna nu övertagit största parten av varuutbytet och därmed
äntligen brutit Göteborgs sekelgamla hegemoni. En jämförelse mellan
3-årsperioderna 1916-1918 och 1934-1936 visar, att »Utrikeskvantiteterna» 5-faldigats och att deras procentuella andel i kanaltrafiken mer
än 3-faldigats. Omlastningarna i Göteborg uppvisa ingen större absolut
minskning men en desto större relativ, i det deras andel minskat från
2 l 3 till endast drygt 1 l 3 • Särskilt under högkonjunkturåren har Göteborgstrafikens procentuella andel tagit stora steg nedåt. Trollhätteledens
varutrafik på andra svenska hamnar än Göteborg ökade från 247 000 ton
1916-1918 till 436 000 ton 1934-1936 eller med 77 %, medan dess
relativa andel bibehållit sig någorlunda oförändrad, frånsett en uppgång
i mitten av 1920-talet. Den totala kanaltrafiken slutligen stegrades med
63 % från l 290 000 ton 1916-1918 till 2 107 000 ton 1934-1936.
Sammanfattningsvis torde med viss rätt om fördelningen av varukvantiteterna mellan de tre här omnämnda avsändnings- och destinationsområdena kunna sägas, att den vackra ökningen av varutrafiken på den ombyggda Trollhättekanalen är ett resultat av utrikessjöfartens stegring.
I så måtto ha de förhoppningar, som förespråkarna för kanalens utbyggande i seklets början uttalade, på ett glänsande sätt infriats. Göteborg
4 Fröman, Utvecklingen
av trafiken å Trollhätte kanal, sid. 214 samt Vattenfallsstyr. stat 1933-1937. Se även diagram 2.
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däremot har vad vänersjöfarten beträffar lidit ett betydligt svårare avbräck, än man då förmodade.
Ett försök att utreda vilka varugrupper, som i första hand bidragit till
utrikestrafikens stora ökning, bör vara av intresse. I huvudsak är det
naturligtvis de stora massgodsvarorna, såsom stenkol, trävaror, malm
o. s. v., som åstadkommit stegringen, och det är framför allt dessa varugrupper, som här medtagits (tabell 2).
Mest utpräglad är nu den direkta införseln av stenkol. I Göteborg
omlastas dock ännu betydande kvantiteter av denna vara, en mängd som
ända sedan början av 1920-talet tämligen konstant har utgjort c:a 175 000
ton. Kanalens stora direkta stenkolsimport förklaras av att införseln
huvudsakligen kommer från England och Polen. Den ombesörjes till
större delen av fartyg, byggda för Östersjö- och Nordsjötrafik och endast
i liten utsträckning av fartyg i oceangående fart, varför kanalen här har
speciellt stora möjligheter att göra sig gällande. Att Trollhätte kanal
blivit en av de största transportvägarna för vårt lands import av stenkol,
beror ytterst framför allt på att den erbjuder mycket goda möjligheter
för fartygen att erhålla returgods.
På exportsidan har varugruppen malmer undergått en utveckling motsvarande stenkolens inom importen. Här är det först på 1930-talet, som
den stora ökningen satt in i samband med de då påbörjade större järnmalmsskeppningarna över Otterbäcken. Dessa utgöras av lågprocentiga
malmer och gå till större delen med för denna trafik speciellt avsedda
fartyg till nordsjöhamnar. Till Göteborg går zinkmalm från Åmmeberg
i en mängd, som i många år utgjort c:a 40 000 ton. Omlastning blir här
nödvändig, då fartygen, som trafikera Göta kanal, ej tillåta nordsjöfart.
Från Luleå och Narvik gå årligen några få tusen ton högprocentig järnmalm upp genom kanalen och från Göteborg 20-2 5 tusen ton kromoch järnmalm, fraktade till Göteborg av fartyg, som ej kunna gå upp i
Göta älv.
Först under åren efter den senaste depressionen har de direkta transporterna av järnvaror till och från utlandet kommit någorlunda i jämnhöjd
\ned Göteborgs andel. De utgöra 45 % av totala mängden järn mot
52.5 % för Göteborg. De på kanalen fraktade järnmängderna visa ingen
som helst ökning i jämförelse med världskrigsåren, förrän en stark stegring inträder på 1930-talet. Utlandets andel steg tämligen kraftigt både
absolut och relativt under de närmaste efterkrigsåren, men sedan var
relationerna mellan utrikeshamnarna och Göteborg i stort sett oförändrade·
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till 1930-talet. Statistiken visar, att de nedgående järnkvantiteterna ej
ökat nämnvärt under den nya kanalens tid, varför stegringen helt får tillskrivas importen. Framför allt har säkerligen den allt större skrotinförseln
bidragit till den sista periodens höga siffror. Samma omständighet har
åstadkommit, att Göteborg ännu lyckats behålla mesta parten av kanalens
järntrafik. De övriga svenska hamnarnas rel. stora andel fram till 1933
beror på skeppningar till Stallbacka och Trollhättan från Bergslagen över
vänerhamnarna.
Om Göteborg kunnat relativt väl hävda sin ställning vad järnvaror
beträffar, så är detta i än högre grad fallet med varugruppen papper och
pappersmassa, vilken är den enda för vilken staden kan uppvisa en jämn
ökning under samtligå 5-årsperioder. Först den sista av dessa har medfört
en mera avsevärd nedgång i dess relativa andel. Dock äger ännu en omlastning av mer än 60 % rum. För utrikestrafikens del ägde en första
större ökning rum under högkonjunkturen under 1920-talets senare hälft,
och en andra stegring skedde under den sista 5-årsperioden, i det den
procentuella andelen nu stigit till 3 5. 5 %.
Världskrigsåren och tiden före dem intog Göteborg en dominerande
ställning inom gruppen trävaror, i det att över 2 Is av dessa omlastades där.
Under den sista 5-årsperioden hade dess andel av kvantiteten minskats i
väldig omfattning och var nära 3 112 gånger mindre än under den gamla
kanalens sista tid. Trävaruutförseln i sin helhet har under de 25 åren
min~kat ganska avsevärt, något som ju gäller den svenska träexporten
överhuvudtaget. 1913-1917 exporterades 415 av de på Trollhätte kanal
gående kvantiteterna av denna varugrupp, större delen via Göteborg men
även en avsevärd mängd direkt. Under den sista 5-årsperioden uppgick
exporten endast till drygt hälften av den totala mängden. Utlandets
procentuella andel visar en jämn, men tämligen långsam ökning från 12
till 29 %; absolut ha de direkt skeppade kvantiteterna fördubblats. Detsamma gäller om trävarutransporterna till övriga svenska hamnar, men
då dessa redan från början tog en så stor del av mängderna som nära 1 l 5 ,
har följden blivit, att de nu stå såsom mottagare av större delen eller
45 % av kanalens trävaror. Den alldeles övervägande delen av dessa gå
till Vargön och till Göta sulfitmassefabrik nedanför Lilla Edet. En betydande del av trävarutrafiken på Trollhätte kanal har numera alltså mer
lokal karaktär.
Den sista kvantitativt mer betydande varugruppen är den, som sammanfattats under rubriken »sten och kalk». De uppgående kvantiteterna
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innefatta huvudsakligen kalksten, avsedd för järnhanteringen och träförädlingsindustrien, de nedgående av kvarts och fältspat. De uppför
kanalen gående mängderna utgjorde under de senare åren omkring 2 / 3 av
den totala kvantiteten. På grund av brister i det statistiska materialet ger
tabell 2 för sten och kalk en missvisande bild av utvecklingen i vad angår
fördelningen mellan Göteborg och utlandet före 1928. Av tabellen framgår dock att denna varugrupp, jämte malm, haft den relativt största
ökningen under den nya kanalens tid, i det att kvantiteterna 3-faldigats.
Den största ökningen sätter in under återhämtningsåren i mitten av 1920talet, men även den sista 5-årsperioden kan uppvisa en vacker ökning.
Göteborgs andel i trafiken med denna vara har hela tiden varit blygsam,
för att undet 1930-talet nedgå ytterligare. Av de nedgående mängderna
gå nära hälften till smältverken i Vargön och Stallbacka-Trollhättan,
1 / 3 till svenska hamnar utanför Göteborg.
De uppgående mängderna,
alltså framför allt kalk, visa under 1930-talet en tydlig tendens till
utrikestrafikens förmån. Dock hämtas ännu de ojämförligt största mängderna från svenska hamnar, i detta fall gotländska.
Anledningarna till att Göteborg under den nya kanalens tid i stort sett
lyckats behålla sin absoluta del av varutrafiken äro flera. På grund av
den allt mer ökade tendensen hos utrikesgodset att söka sig till och från
marknader utom Nord-Östersjöområdet, blir omlastning i Göteborg av
sådana varor nödvändig. Djupet hos de till Vänern anslutna kanalerna
tillåter ej nämnvärd direkt utrikesfart av de på dessa gående fartygen.
För export- och importgodset från och till dessa vattenleder blir Göteborg
omlastningsplats. Göta kanals väldiga trafik är sålunda nära nog helt
inriktad på Göteborg (tabell 3). Säffle- och Dalslands kanaler visa något
högre siffror för utrikestrafiken, beroende på att lossning och lastning å
redd med större djup i viss utsträckning äger rum, men sådan blir av
naturliga skäl tämligen dyrbar. För de övriga mindre vänerhamnarna
med ringa djup blir västkuststaden av samma skäl uppsamlings- och
distributionsort. Härtill kommer att Göteborg självt är en betydande
konsument av såväl trä- som järnprodukter. Kanalens stora direkta
import av stenkol torde i viss mån gynna Göteborg, i det att kolfartygen
ej alltid lämpa sig för returfrakter av vissa varor, t. ex. papper och massa.
Svårigheten för vissa fartyg att i Vänern få last på nedgående, vilken
fråga senare skall behandlas något utförligare, torde i någon omfattning
medföra lossning i Göteborg, som har större och vidsträcktare möjligheter
att skaffa laster. slutligen kan nämnas, att specifika förhållanden i vissa
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vänerhamnar gynna Göteborg. Otterbäckens trafik exempelvis är frånsett järnmalm och kol till betydande del inriktad på Göteborg på grund
av trafikförvaltningens reguljära fartygstrafik med västkustmetropolen.
Otterbäckens dominerande ställning inom Vänerns järnvarutrafik förklarar till en del, att järn är den ena varugrupp, inom vilken Göteborg
har över hälften av kanaltrafiken. Att den andra är papper och massa
betingas framför allt dels av dessa varors allt mer transoceana orientering, dels av att produkterna från Dalsland och västra Värmlands betydande pappers- och massaindustri på grund av transportledernas beskaffenhet till stor del måste gå till Göteborg. 5 slutligen bör framhållas, att
Göteborg har en stor favör i sina många reguljära sjöfartsförbindelser.
2.

Utrikestrafiken.

I Trollhätte kanal sammanstrålar den allra största delen av den trafik,
som äger rum på Vänerns hamnar. Transportgeografiskt utgör kanalen
numera den ojämförligt viktigaste förbindelseleden för vänerområdets
varuutbyte i dess helhet och massgodstrafiken i synnerhet. V ad den
direkta utrikestrafiken beträffar intager kanalen ställningen som Göteborgs svåraste konkurrent på Västkusten. Om man bortser från specialhamnarna Luleå och Oxelösund intog Trollhätte kanal 5:e plats år 1937
bland vårt lands hamnar med avseende på utrikestrafikens kvantitet, efter
Göteborg, Stockholm, Gävle och Malmö. De nämnda voro de enda hamnar, som detta år kunde uppvisa varumängder i utrikes fart på mer än
l milj. ton. År 1937 importerades till Göteborgs hamn l 568 000 ton
kol och koks, genom Trollhättekanal infördes direkt från utrikeshamnar
418 000 ton eller drygt 1 j 4 av Göteborgs kvantitet. 6 För papper v oro
exportsiffrorna 261 000 ton och 35 000 ton (14 %), pappersmassa 389 000
ton och 75 000 ton (19 %), järnvaruexport 80 000 ton och 16 000 ton
( 20 %), järnimport 120 000 ton och 3 6 000 ton ( 3 O %) , trävaror
310 000 ton och 140 000 ton (45 %). Av produkter för pappers- och
massaindustrien såsom svavel, salter m. m. gingo betydligt större mängder
direkt genom kanalen än till Göteborgs hamn.
A v den totala svenska exporten och importen av vissa varor utgjorde
Dessa varor, framför allt papp och papper, tåla dessutom såsom högt förädlade
längre och alltså dyrare transport än råvaror, vilket vidgar gränsen för Göteborgs bakland. E n e b o r g, De svenska stor hamnarna, sid. 13 3.
" Göteborgs statistik 19 3 7 och tabell 4.
5
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Karta z.
Den direkta varuexporten från vänerhamnarna genom Trollhätte kanal fördelad på mottagningsländeL Ar 1937. Vänerhamnarnas utrikestrafik inskränker sig nästan helt
till länderna kring Nordsjön och Östersjön. Vad exporten beträffar är varutrafiken på
Trollhätte kanal en god exponent för den svenska utrikesutförseln i dess helhet.

Trollhätte kanals procentuella andel åren 1926 och 1937: trävaror 3.5 och
4.1 %, pappersmassa 3.2 och 3 %, papper 4.5 och 5.3 %, järnvaror
(export) 7.5 och 5.7 %, järnvaror (import) 4.3 och 4.9 %, järn- och
zinkmalm (export) 0.0 och 1.2% samt stenkol och koks 2.3 och 4.7 c;to. 7
Dessa siffror ge en ganska god allmänuppfattning om Trollhätte kanals
betydelse inom den svenska utrikestrafiken, samtidigt som de framhäva,
hurusom den direkta utrikesfarten under den nya kanalledens tid för
flertalet varugrupper utvecklats snabbare än för riket i dess helhet.
Endast beträffande järnvaruexporten uppvisar kanalen tillbakagång. Särskilt betydelsefullt har varit att Trollhätteleden lyckats i så hög grad
7

Statistisk årsbok och Vattenfallsstyr. statistik.
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Karta 3·
Den direkta varuimporten till vänerhamnarna genom Trollhätte kanal fördelad på avsändningsländer. Ar 1937. De i kanalens utrikessjöfart ingående varuslagen domineras
av några få stora grupper. I jämförelse med Sveriges totala import är vänerhamnarnas
påtagligt mindre mångsidig, vilket framför allt betingas av att kanalens huvuduppgift är
att förmedla massgodstrafiken till och från två av landets största, mera ensartade industriregioner - Bergslagens samt Värmlands och Dalslands träförädlingsregion.

utveckla sin trafik med de största massgodsvarorna stenkol och järnmalm
samt att den så väl lyckats hålla sina trävaruskeppningar.
Av kartorna (nr 2 och 3) samt tabell 4 framgår, att vänerhamnarnas
utrikestrafik nästan helt inskränker sig till länderna kring Östersjön och
Nordsjön. Undantaget är U. S. A. Genom några få fartyg, lastade med
pappersmassa, upprätthålla vänerhamnarna förbindelser med sina stora
nordamerikanska motsvarigheter vid Michigansjön, Chicago och Milwaukee.
Kartorna och tabellen ge också vid handen, hurusom de i kanalens utrikessjöfart ingående varuslagen domineras av några få stora grupper.
Under rubriken »Övriga varor» redovisas obetydliga mängder. Vad exporJ-

45867.
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ten beträffar är kanaltrafiken härutinnan en god exponent för den
svenska utrikesutförseln över huvud taget. I jämförelse med Sveriges
totala import är däremot kanalens påtagligt mindre mångsidig. Dessa
förhållanden betingas av att kanalens huvuduppgift är att förmedla massgodstrafiken till och från två av landets största, mera ensartade industriregioner, Bergslagen samt Värmlands och Dalslands träförädlingsregion.
Tabell 4 vill ge en bild av utrikestrafikens fördelning på de olika
länderna vid två olika tidpunkter efter kanalens ombyggnad, vid mitten
av 1920- och 1930-talen. Åren 1926 och 1937 kunna anses typiska för
dessa båda tidsskeden.
Vad först förhållandet mellan export och import angår observerar man,
att den senare utvecklats betydligt kraftigare än den förra. Medan exporten fördubblats, har importen 4-faldigats. Till exportens ökning bidrager
framför allt 1930-talets stora järnmalmsskeppningar. ökats till nära det
dubbla har pappers- och massautförseln. Järn- och trävaror visa båda
stillastående.
På importsidan visa alla huvudgrupperna utom en stegring. Den till
kvantiteten helt dominerande stenkolen har nära nog 5 -faldigats, och från
att 1926 ha utgjort 60 % av totala importen utgör den 1937 73 %·
Importen av järn 1937 var 3 gånger större än 1926, av svavel, salter m. m.
3 1 / 2 gånger, sten och kalk 9 gånger. Däremot uppvisa malmer en minskning från 14 000 ton till 3 000 ton. De förhoppningar på import i störr<:skala av järnmalm från Narvik, som man hyste i seklets början, ha alltså
icke infriats. Bergslagens järnindustri~r ha numera i stort sett säkrat sitt
behov av malm från egna gruvor på nära håll.
England är det land, vars hamnar ha största andelen i de godsmängder,
som passera Trollhätte kanal, 40 1o av 1937 års 1 025 ooo ton i utrikesfart. Närmast komma holländska hamnar med 16. 5 %, polska med
12.5 %, tyska med 11 % samt belgiska, norska och danska hamnar med
vardera 5 %). Vänerområdet har således sin huvudsakliga varutrafik inriktad på länderna kring Nordsjön. Polens relativt betydande andel i
trafiken beror nästan helt på den stora kolimporten från Gdynia. Exporten dit består av obetydliga mängder järnmalm och pappersmassa. Från
Danzig komma några få tusen ton kol i utbyte mot pappersmassa. Till
finska hamnar gick över 4 000 ton, varav större delen eldfast lera samt
maskiner, och från Finland infördes l 22 5 ton aspvirke. Från Riga
anlände nära 8 000 ton gipssten, och dit avsändes 300 ton maskiner. Av
trafiken med Tyskland gick c:a 1 / 3 över östersjöhamnar, varav huvud-
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delen utgjordes av export av malm till Stettin och Kratzwieck vid Odermynningen samt till Liibeck och Herrenwyk vid Trave. Några få tusen
ton kol samt 2 000 ton tackjärn importerades från tyska östersjöhamnar.
Storbritannien har i stort sett behållit sin andel av kanaltrafiken. Detta
har kunnat ske genom den oerhörda ökningen av importen till vänerhamnarna. 1926 var handelsbalansen för kanalens trafik med England
utpräglat aktiv, 1937 redovisas ett betydande importöverskott. Orsaken
är att söka i den kolossala stegringen av kolinförseln, vilken 1937 var 12
gånger större än 1926. Detta senare år var kolimporten från GdyniaDanzig större än den engelska. Utom kol importeras från England endast
nämnvärda mängder av koksalt, kaolin och klorkalk, vilka varor visa en
vacker ökning. På exportsidan finnes ingen motsvarighet till den oerhört
ökade kolimporten att uppvisa. Den största posten utgöres fortfarande av
trävaror, men denna varugrupp visar stillastående och intar ej längre
samma domierande ställning som på 1920-talet. Järnexporten kan icke
heller uppvisa någon stegring. Exporten av papper och massa har stigit,
särskilt vad den sistnämnda beträffar betydligt. Järnmalmsexporten har
ökat från en obetydlighet 1926 till närmare 30 000 ton 1937. De från
England till vänerhamnar utklarerade fartygens avgångshamnar äro till
alldeles övervägande delen belägna vid koldistrikten kring Tyne och
Humber, samt i någon mån i anslutning till de skotska och walesiska kolfälten. Från Fowey i Cornwall och Weston Point vid Liverpool gå uteslutande kaolin och salter resp. De från England avgående fartygen ha
nästan undantagslöst full last från en enda hamn. Bilden blir delvis en
annan, när det är fråga om de till England från vänerhamnarna ankommande fartygen, i det att här barlaster i viss utsträckning förekomma;
särskilt gäller detta om den engelska ostkustens kolexporthamnar. Vidare
är destination från Vänern till två eller flera hamnar vid Engelska kanalen
och Nordsjön med dellossning ganska vanlig. Samma förhållande gäller i
högre eller mindre grad även om övriga länder och sammanhänger framför allt med den negativa balansen i vänerområdets utrikes varutrafik och
stenkolens dominans å det genom Trollhätte kanal ingående tonnaget.
Vänerområdets varutrafik med de holländska hamnarna har under
senare tid genomgått en utveckling motsatt den som gäller Storbritannien,
i det Trollhätte kanals importöverskott på 1920-talet 1937 hade förbytts
i ett ganska kraftigt exportöverskott. Detta får helt tillskrivas järnmalmen från Otterbäcken, av vilken 1937 över 67 000 ton gick till
Rotterdam. Ymuiden vid Nordsjökanalen mottog 11 000 ton malm. Till
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Rotterdam och Amsterdam gingo dessutom ej obetydliga kvantiteter pappersmassa och papper samt trävaror. Av sistnämnda varugrupp stod
Zaandam som största importör med nära 8 000 ton. Näst efter England
och Polen stå holländska hamnar, i detta fall framför allt Rotterdam, som
kolexportörer till svenska vänerhamnar. Betydande mängder järn utskeppas från Y muiden, och i Rotterdam lastas nära 9 000 ton salter, klorkalcium m. m. för vänerområdets träförädlingsindustrier. Hollands stora
andel i vänertrafiken får ses mot bakgrunden av att dess hamnar och närmast Rotterdam till stor del äro omlastningsplatser för varor till och från
de västtyska industriområdena.
Endast tack-vare de senaste årens stora järnmalmsexport har vänerhamnarnas varubalans med Tyskland blivit positiv. Importen av tyska varor
domineras av natrium- och glaubersalt från Bremen. Från Harburg vid
Elbe skeppas svavel. Kol importeras i mindre mängder från hamnar vid
Ems- och Elbemynningen. Emden, Bremen och Oslebshausen mottaga
järnmalm.
Utvecklingen av Trollhätte kanals trafik med belgiska hamnar visar
en vacker ökning, såväl vad exporten som importen beträffar. För utförselns del är det de starkt ökade skeppningarna av papper och massa,
som bidraga härtill. Från Antwerpen gå nu ej obetydliga mängder järn
till vänerhamnarna, och från Bryssel utföres stenkol.
Trollhätte kanals direkta var~utbyte med våra nordiska grannländer
Norge och Danmark utgjorde under åren före senaste världskriget sammanlagt 1 / 10 av den totala trafiken. Utvecklingen har för de båda länderna ej gått i samma riktning. Medan trafiken med danska hamnar är
oförändrad, visar varuutbytet med Norge en kraftig stegring. Vänerhamnarnas export till Danmark har minskat, vilket huvudsakligen beror
på en markerad nedgång i massaskeppningen. Som mottagare av trävaror
står Danmark fortfarande på andra platsen efter England. ökningen av
införseln från Danmark får tillskrivas en på senare år allt mer betydande
fraktning av framför allt kalksten men även järnskrot. Vänerhamnarnas
varutrafik med Danmark är nu någorlunda jämnt balanserad. Så var på
1920-talet också förhållandet med deras trafik med norska hamnar. Härutinnan har på 19 3 O-talet den förändringen inträtt, att kanaltrafiken nu
uppvisar ett betydande importöverskott. Medan exporten till norska
hamnar är tämligen obetydlig och huvudsakligen omfattar trävaror, har
importen sprungit i höjden, tack vare införseln av svavel från Lökkens
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skeppningshamn, Thamshavn, kalksten från Vågsöy och svavelkis från
Ballangen vid Narvik.
Trafiken med franska hamnar slutligen visar någon tillbakagång. Varuutbytet med Frankrike faller nästan helt på export av mindre mängder
av trävaror, papper och massa, järn och järnmalm till Seinehamnar, framför allt Rouen. Av järnmalm gå drygt 3 000 ton till Dunkerque.

3. Trafikens fördelning på de viktigaste varugrupperna.
Den tid som förflutit sedan Trollhätte kanal sista gången utbyggdes
har på det ekonomiska området kännetecknats av instabila förhållanden,
vilket naturligtvis äve~ satt sina spår i kanalens godstrafikkurva. 8 Dock
har farleden i stort sett väl kunnat hävda sin ställning. Detta gäller framför allt vid en jämförelse med järnvägarna. 9 Men även jämförd med
exempelvis hela rikets sjögående utrikes varutrafik står sig kanalen gott.
Åren 1912-1920 utgjorde Trollhätteledens totala trafik 7 % av rikets
export och import. För åren 1921-1930 och 1933-1937 bli kanalens
siffror 6.7 och 6.9 % av Sveriges totala utrikestrafik. 1 Om hänsyn tas till
den stora roll, som järnmalmen spelar i rikssiffrorna, framstår kanaltrafikens betydelse i än gynnsammare dager. En jämförelse med trafiken
på Södertälje kanal, som i så många avseenden intar en ställning likartad
Trollhätte kanals, utfaller ej lika förmånligt. Sedan Södertäljeleden efter
år 1924 tillåter passage av 5.5 m djupgående fartyg och sedan Köping
och Västerås erhållit djuphamnar har sjöfarten här undergått en rask utveckling.2 Här fraktas nu betydande kvantiteter av framför allt malm
och kol och koks. Efter att under de första åren ha utgjort endast drygt
1 / 4 av Trollhättetrafiken, utgör nu varuubytet på Södertälje kanal nära
hälften av denna. slutligen kan för åskådliggörande av storleken av
Trollhätte kanals nuvarande varutrafik nämnas, att medan mängden lossade och lastade varor för samtliga hamnar i riket, som hade av Kungl.
Maj:t fastställda hamntaxor, i medeltal åren 1935-1937 uppgick till c:a
40 milj. ton, var motsvarande kvantitet för Trollhätteleden omkring 2.2
milj. ton, d. v. s. 5.5 % av rikets.
A v intresse vore att få en uppfattning om hur stor del av den totala
8
9

1

2

Vattenfallsstyr. stat 1937, sid. 23.
Diagram 2, F r ö m a n, a. a., sid. 210.
Sveriges officiella sta t. Handel 19 37, sid. 2 O.
Vattenfallsstyr. stat 1937, sid. 24.
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varutrafiken på samtliga vänerhamnar, som passerar genom Trollhätte
kanal. Detta låter sig tyvärr ej göra, enär ett stort antal hamnar ej ha
av Kungl. Ma j: t fastställda hamntaxor och därför ej redovisas i den
officiella statistiken. Genom jämförelser mellan »Sjöfart 1937» och Vattenfallsstyrelsens statistik går dock att för några av hamnarna få fram
ungefärliga siffror. Av Otterbäckens totala varutrafik på 372 000 ton
gick detta år 3 56 000 eller nära 96 % genom kanalen. För Karlstad voro
motsvarande siffror 305 000 ton och 275 000 ton (90 %), Kristinehamn
254 000 och 217 000 ton (85 %), Lidköping 143 000 och 106 000 ton
(74 %) , Mariestad 69 000 och 36 000 ton (52 %) och Åmål 14 000 och
6 000 ton ( 43 %) . Vänersborgs och Trollhättans hela varutrafik på
22 000 och eJ 000 ton resp. tycks gå genom kanalen. A v dessa hamnar
är det endast Lidköping och Mariestad samt i någon mån Åmål, som ha
att uppvisa en mera betydande trafik ej berörande Trollhätte kanal.
I samtliga dessa tre fall rör det sig om trävarutransporter. 3 De två förstnämnda införde i huvudsak rundtimmer och aspvirke för sågverk och
tändsticksfabrik samt ved för pappersfabrik resp. Åmål lastade trävaror
från det stora sågverket i staden.
I sin helhet har varutrafiken på Trollhätte kanal, om 1913 tages som
basår, stegrats från l 531 000 ton till 2 259 000 ton år 1937, en ökning
med 728 000 ton eller 45 %· Hur har detta tillskott fördelat sig på de
före kanalens ombyggnad dominerande varugrupperna? Beror stegringen
på att andra, tidigare mindre betydande varor nu ryckt fram till större
andelar i trafiken? I vad mån sammanhänger tillväxten av godsmängderna med förhållandet mellan uppgående och nedgående varukvantiteter?
Dessa frågor böra i korthet besvaras, innan ett försök göres att skildra de
olika hamnarnas och kanalernas utveckling och deras andelar i den nutida
· Trollhättekanaltrafiken.
Det mest framträdande draget i den senare utvecklingen är, vad varufördelningen beträffar, den stora tillbakagången av de transporterade trävarumängderna. Denna minskning hade påbörjats redan ganska långt
före den nya kanalens öppnande, men regressen blir än mer påtaglig efter
1916 (tabell 5). Den första stora nedgången sker under de svåra depressionsåren i början av 1920-talet. Därpå följer en vacker stegring till 1928,
då trävarutransporterna nå sin högsta siffra under de senaste 2 5 åren med
650 000 ton. Efter den kraftiga reduceringen under de följande krisåren
3

Kommerskollegium, Uppgift rörande trafiken och uppbörden 1937.

39
har varugruppen ej kunnat uppnå ens sin absoluta andel från den äldre
kanalens tid. Dess procentuella andel har nedgått till hälften av vad den
var 1913-1917 och utgör nu endast 22 % mot 42 % då. Trävarorna
inta nu andra .platsen i trafiken.
På trävarornas bekostnad ha de övriga fem huvudgrupperna utom järn
ökat sina relativa andelar. Järnet kan visserligen uppvisa en särskilt under
1930-talet ganska vacker absolut stegring, men det har ej kunnat helt
följa det allmänna uppsvinget, utan måste se sin relativa andel minska,
dock ganska obetydligt, till nuvarande c:a 6 %- Utvecklingen har alltså
farit hårdast fram med de två huvudgrupperna, som under en stor del av
Trollhätte kanals långa historia dominerat trafiken. Åren 1801-1810
hade järnet utgjort 37 % och trävarorna 52 % eller tillsammans nära
90 % av totaltrafiken. Ännu i början av 1900-talet uppvisade de tillsammans 62 %, men nu hade järn nedgått till endast 2.3 %. 4 I jämförelse
härmed kan sistnämnda varuslag alltså under de allra sista decennierna
notera ett uppsving och ett mera varaktigt sådant.
Från förkrigsåren och fram till 1921 års vågdal befann sig gruppen
stenkol och koks på jämn och kraftig nedgång, och inte förrän 1927
kunde förkrigsläget åter uppnås och överskridas. 5 Efter 1932 sätter så
den oerhörda ökningen in, som höjt kolens procentuella andel från 20 %
1913-1917 till nuvarande 26% och därmed gjort den till den största i
trafiken ingående varugruppen.
Sin 3 :e placering och sin procentuella andel av drygt 12 % har papperoch pappersmassa lyckats behålla under de senaste 2 5 åren tack vare en
fr. o. m. 1933 något långsam, men i stort sett jämn och vacker ökning,
som i stora drag avspeglat kanaltrafikens utveckling i dess helhet. 19131917 utgjorde papper 19 % av varugruppens kvantitet, 1933-1937 hade
dess andel stigit till 29 %·
Varugruppen malmer gick först under de närmaste efterkrigsåren upp
på 4:e plats och passera:de därmed järnvarorna, men höll sig sedan i en
följd av år i stort sett tätt ovanför dessa, tills fr. o. m. 1935 den väldiga
stegringen inträffade, som förde malmerna upp i närheten av papper och
massa och till 9.3 o/o av totala trafiken.
Ett vittnesbörd om pappers- och cellulosaindustriens utveckling i vänerområdet ger i viss mån stegringen av transporterna av sten och kalk på
den nya kanalen. Ä ven för denna varugrupp sätter större ökning in vid
• Underdånigt betänkande över förslag till förbättrad farled 1902, sid. 131.
5 Ang. nedgången, se E n e b o r g, De svenska storhamnarna, sid. 132!

40

två tillfällen: först på 1920-talet och sedan under efterkrisåren på 1930talet. Efter att de sista åren under den äldre kanalens tid ha utgjort
mindre än hälften av järnkvantiteterna ha sten och kalk nu nått upp till
närheten av dessa med 5.4 % av total trafiken. Den alldeles överväldigande delen av de nedgående mängderna av denna varugrupp, vilka
utgöra en knapp tredjedel av totala kvantiteten, passera dock ej Trollhätte
kanalstation utan gå i lokal vänertrafik från platser vid själva Vänern till
V argön och Stallbacka.
De under rubriken »Övriga varor» sammanfattade varuslagen utgöra
en mångfald olika varor. Tyvärr finns i statistiken för de sista tiotal åren
endast sparsamma uppgifter om vilka dessa äro och om deras kvantiteter.
En jämförelse'mellan förkrigsåren och åren i mitten och slutet av 1920talet ger dock en antydan om huvuddragen i utvecklingen. För tegel,
sand och makadam m. m. samt cement noteras tillbakagång, för foderoch gödningsämnen svag ökning. Varugrupperna spannmål och mjöl
uppvisa ökning med c:a 100 och 50 % resp. dock utan att nå upp till
några mera betydande kvantiteter. Sådana ämnen som glaubersalt, salt,
klorkalk, soda och svavel ha - liksom oljor - fördubblats från åren
före världskriget till mitten av 1920-talet. En blick på diagrammen över
de viktigaste införselvarorna för några av de större vänerhamnarna visar,
att för de sistnämnda varorna utvecklingen gått än snabbare på 1930talet. Av tabell 5 framgår, hurusom den stora ökningen för gruppen
»Övriga varor» inträder med åren efter efterkrigskrisen på 1920-talet.
Stegringen för denna grupp är vida större än för någon annan såväl
absolut som relativt. Detta torde huvudsakligen sammanhänga med att
den nya kanalens större kapacitet först nu kunde utnyttjas för direkt
import av salter, svavel o. dyl. för träförädlingsindustrien. Sedan mitten
av 20-talet har gruppen »Övriga varor» icke kunnat hålla sin höga procentuella andel (c:a 25 %) av trafiken. Absolut har den hållit sig på samma
nivå sedan dess. Detta bör innebära, att det bland »Övriga varor» till en
betydande del är varor avsedda för de stora industrierna, framför allt
inom träförädlingsbranschen, som under den nya kanalens tid ökat sin
andel i trafiken. Detta bestyrkes även av de uppgående mängdernas allt
större dominans inom varugruppen och av den vackra ökningen av »produkter för massa- och pappersindustrien» inom importen (tabell 4). Tillsammans med de avsevärda kvantiteterna salter, klorkalk, svavel m. m.,
som införas genom kanalen efter omlastning i Göteborg, torde den samlade mängden av dessa produkter nu närma sig 100 000 ton. År 1937
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Diagram r.
Varutrafiken på Trollhätte kanal åren 1913-1937 fördelad på upp- och nedgående
varumängder.

infördes till vänerhamnar 3 5 000 ton oljor, varav över 3 3 000 ton v1a
Göteborg. Detta innebär en vacker ökning från c:a 11 000 ton år 1914
och 21 000 ton 1926.
Av ovanstående synes framgå, att den enda varugrupp, som efter kanalens ombyggnad från en obetydlig andel tillvunnit sig en relativt betydande plats, är den, som ovan sammanfattats under rubriken »produkter
för massa- och pappersindustrien». Olja har, fastän i mindre grad, även
blivit en allt viktigare vara i Trollhättekanaltrafiken.
Fördelningen mellan upp- och nedgående varumängder uppvisar en
väsentligt förändrad bild på 1930-talet i jämförelse med förhållandena
under och närmast efter förra världskriget (diagram l). U n der den
gamla kanalens tid och under den nya farledens första år var varutrafiken
utpräglat aktiv. För 5-årsperioderna 1913-1937 utgjorde de uppgående
kvantiteterna följande procenttal av totala varutrafiken: 37.7 %, 34.9 o/o,
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38.3 %, 45.1 % och 49.3 %· Ända fram till depresssionen i början av
19 3 O-talet höll sig differensen mellan upp- och nedgående mängder ganska
stabil, varpå de uppgående plötsligt ryckte fram i jämnhöjd med de nedgående, och denna jämnhet i varubalansen har sedan bestått under de
följande åren med en allt mer tydlig tendens till övervikt för den uppgående trafiken. Förklaringen är, att den stora ökning, som inträder i
kanaltrafiken fr. o. m. 1933, till alldeles övervägande del faller på
införselvarorna, framför allt på stenkol, tackjärn och järnskrot, kalksten
samt salter, svavel m. m. och olja. På utförselsidan visa järnmalm och
papper och massa vackra ökningar, men häremot svarar en betydande
minskning av trävarutrafiken.
Resultatet· av trafikutvecklingen under senare år har sålunda blivit, att
vänerområdets varutrafik över Trollhätte kanal numera företer stor likhet
med den, som är karakteristisk för våra större allmänna regionalhamnar.
Den utgör i detta avseende en övergångsled mellan de norrländska specialhamnarna med deras stora exportöverskott och de mellan- och sydsvenska
hamnarna med deras i allmänhet betydande importöverskott.

III. Utvecklingen under senare tid av varutrafiken
på de olika vänerhan1.narna.
r. Hamnarnas olika allmänna karaktär med hänsyn till deras

varw och tonnagebalans.
Vänerhamnarna utgöra i stort sett en ekonomisk-geografisk enhet.
I vissa avseenden konkurrera de visserligen med varandra, men i andra
komplettera de varandra på ett ändamålsenligt sätt. Tillsammans fullgöra
de var och en sin speciella funktion som förmedlare av vänerområdets
varuutbyte, ett utbyte, som i Trollhätte kanal får sin sammanfattning i
en varutrafik av samma karaktär som den, som utmärker de stora allmänna regionalhamnarna. Konkurrensen bottnar i varje hamns naturliga
strävan att dra till sig så stor varutrafik som möjligt. Detta kan ske
framför allt genom utvidgning av hamnens bakland, vilket huvudsakligen måste ta sig uttryck som ett intrång på en eller flera grannhamnars
tillförsel- och avsättningsområden. Stegrad varutrafik kan också uppnås
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genom skapandet inom hamnens redan befintliga bakland av nya produktions- och konsumtionscentra, vars varor lämpa sig för sjötransport. Tillsammans ha flertalet hamnar ett stort gemensamt intresse, nämligen att
hävda kanaltrafiken i konkurrensen med de mot Västkusten gående järnvägarna.
Hamnarna vid Vänern komplettera varandra genom att utförsel- och
införselöverskotten för var och en av de enskilda hamnarna i Trollhättekanaltrafiken utjämnats till en ovanligt god balans. De uppvisa sinsemellan vitt skilda karaktärer beroende på differenser i varutrafikens storlek,
på olikheter i de i trafiken ingående varuslagen och på skillnader i förhållandet mellan in- och utförda godskvantiteter. Deras sjöfart är mer
.och mindre utrikesbe"tonad, vilket bl. a. betingas av varuslagens i högre
eller mindre grad export- och importinriktade karaktär, av de olika hamnarnas och kanalernas olika djupförhållanden och av konkurrensen från
andra samfärdsmedel. Till sist bottnar dock olikheterna i hamnarnas
varutrafik framför allt i huruvida ett bakland utgör den viktigaste faktorn beträffande hamnens ställning i trafikavseende eller ej, och - om
trafiken huvudsakligen är baklandsbetingad - i vilken grad baklandets
näringsliv är transportbetonat.
Ur dessa synpunkter låta sig vänerhamnarna numera i stort sett uppdelas på två olika kategorier: sådana som sakna egentligt bakland eller
endast ha ett mycket begränsat dylikt och sådana, vilkas varutrafik
främst beror av deras bakland. Till den förra kategorien böra räknas
flera av hamnarna vid Vänern, vilka utmärkas av starkt negativ varubalans och högt procenttal av barlastat utgående tonnage. De äro konsumtionsortshamnar. För det stora flertalet är dock varutrafiken till stor
del baklandsbetingad. Såväl varutrafiken som tonnagebalansen uppvisa
här större eller mindre jämnvikt. De äro regionalhamnar. I den mån
som för dessa hamnar utförsel eller införsel överväga eller full balans
föreligger kan man skilja mellan regionalexport-, regionalimport- och
allmänna regionalhamnar resp. 6 Någon utpräglad specialhamn av större
betydelse finns ej vid Vänern, såvida man ej dit vill räkna några mindre
lastageplatser med ensidig skeppning av trävaror. Framhållas bör att
gränserna mellan dessa olika typer av vänerhamnar ofta är flytande, och
att det i vissa fall kan vara svårt att ur dessa synpunkter karakterisera
en hamn.
6

Jfr E n e b o r g, Om olika hamn typer, sid. 415.
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En allmän överblick av karaktären hos sjöfarten på Vänern i dess helhet
och på dess olika hamnar ger ett studium av fartygstonnagets rörelse.
Tabell 6 har upprättats med hjälp av en förteckning på de fartyg över
160 reg.-ton, som passerat kanalstationen vid Åkersberg (Trollhättan)
1937. Detta utgör knappt hälften av det totala tonnaget och kommer
därför i stort sett att begränsa bilden till de hamnar, som ha mera nämnvärd trafik bortom Göteborg. Trots detta bör tabellen ha ett visst värde,
då den grundar sig på det enda mera lättillgängliga material, som kan ge
en någorlunda klar bild av lastförhållandena och tonnagets gång mellan
Trollhätte kanal och de olika hamnarna vid Vänern. A v tabell 6 framgår
alltså i vad mån och hur vänerhamnarna komplettera varandra.
En jämföre1se mellan tabell 6, vilken utvisar tonnagebalansen för Trollhättekanaltrafiken med större fartyg på de mera betydande vänerhamnarna, och tabell 7, som utvisar deras totala varutrafik på kanalleden, ger
vid handen, att följande hamnar böra hänföras till gruppen konsumtionsortshamnar: Lidköping, Stallbacka, Vargön, Mariestad och Hönsäter. Av
typen regionalimporthamn med dragning mot konsumtionsorthamntyp
äro: Vänersborg, Trollhättan och Åmål. Mot denna hamntyp har också
Kristinehamn allt mer utvecklats, liksom även Dalslands kanal. Med
hänsyn till trafiken på Trollhätte kanal äro Otterbäcken, Skoghall och
Gruvön närmast regionalexporthamnar. Till denna typ hör även Göta
kanal. Säffle kanal visar motsägelse i det att varutrafiken å ena sidan
är starkt negativt balanserad, medan å andra sidan det utgående barlastade större tonnaget är ytterst obetydligt. Detta får sin förklaring
i att utrikestrafiken är utpräglat exportbetonad, under det att trafiken
med mindre fartyg huvudsakligen utgöres av införsel. Karlstad, Slottsbron och Kyrkebyn slutligen äro vad Trollhättekanaltrafiken beträffar
snarast allmänna regionalhamnar, med avseende på utrikestrafiken av
ganska utpräglad importkaraktär.
Ovan framhölls hurusom under den gamla kanalens tid det barlastade
tonnaget i uppgående var ett problem, som man väntade sig få tillfredsställande löst genom en fördjupning av kanalleden. Dessa förväntningar
ha så uppfyllts, att svårigheter numera i stället föreligga att erhålla last
för det nedgående tonnaget, åtminstone vad angår de större fartygen.
Endast Göteborg av de större hamnarna redovisar nämnvärda barlaster
till vänerhamnarna. Dessa fartyg gå upp i Vänern för att hämta trä-,
massa- och papperslaster för direkt export, huvudsakligen till England.
Här finna vj alltså för Göteborgs del en blygsam motsvarighet till Stock-
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holms förhållande till norrlandshamnarna. 7 Det genom Trollhätte kanal
utgående tonnaget har betydligt större barlaster. Fartygen från Vänern
till Gdynia och Danzig gå i huvudsak tomma. Detsamma är i mindre
utsträckning fallet med tonnage till en del engelska kolhamnar. Helt
utan last gå en stor del av de fartyg, som införa råsocker från sydsvenska
och kalksten från gotländska hamnar, liksom det tonnage i trampfart,
som - fast i mindre utsträckning - går till norska hamnar kring Oslooch Hardangerfjordarna. Till Göteborg gå mindre oljetankfartyg och
kolbåtar utan returfrakter. Hela problemet skapades framför allt genom
att de polska kolen i mitten av 1920-talet började uttränga de engelska,
ty Polen saknar i stort sett möjligheter att ta de returfrakter, som vänerhamnarna erbjuda. Detta förskjuter fraktmöjligheterna till Polens nackdel, vilket man utjämnar genom starka sänkningar av exportpriserna på
kol, och därför lönar det sig i viss utsträckning för de svenska importörerna att ta polska kol i stället för engelska, trots de ofantliga fördelar,
som de brittiska - och överhuvud taget nordsjöhamnarna - erbjuda
genom sin förmåga att ta returfrakter. Trots den engelsk-polska överenskommelsen 1934 om en uppdelning av den skandinaviska kolmarknaden
till Englands förmån utövar fortfarande Gdynia i sin roll av betydande
kolexportör ett besvärande inflytande på tonnagebalansen. 8
Av stor betydelse för utvecklingen av utrikessjöfarten på Vänern har
varit, att under senare tid reguljär förbindelse har upprättats mellan sjöns
hamnar och flera av de stora nordsjöhamnarna. Det ledande företaget är
O. F. Ahlmark & Co i Karlstad, vilket driver en omfattande såväl skeppsmäkleri- som rederirörelse. Detta bolag uppehåller reguljär trafik med
Hull, London, Dover, Liverpool, Manchester, Rotterdam, Antwerpen och
Rouen. Dess fartygspark utgöras av 16 ång- och 2 motorfartyg med en
genomsnittlig storlek av c:a l 500 ton d. w. En betydande del av detta
tonnage sysselsättes i trampfart mellan väner- och nordsjöhamnar. Under
vintern går det huvudsakligen på Nordsjön. Uddeholmsbolaget driver
egen rederirörelse med 6 större och ett l O-tal mindre ång- och motorfartyg.9
Fartygsgången, vad det större tonnaget angår, blir i allmänhet följande.
Fartyg på ingående genom Trollhätte kanal ha till alldeles övervägande
delen last, huvudsakligen kol och koks till de större vänerhamnarna, men
7
8
9

Jfr M a r c u s, Stockholm som handels- och sjöfartsstad, sid. 88.
Ser a p h i m, Die Ostseehäfen, sid. 215 ff.
L y b e c k, Sveriges rederier, sid. 271.
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även i allt större utsträckning tack- och skrotjärn, kalksten, råvaror för
pappers- och massaindustrien, råsocker m. m. För det tonnage, som går i
reguljär trafik eller trampfart på nordsjöhamnar, med undantag för en
del fartyg, som endast ta kollaster, stå sedan i allmänhet returfrakter att
få. Bortsett från de rena konsumtionsortshamnarna kan detta ske
antingen i sin helhet i lossningshamnen eller genom lastkomplettering i
annan eller andra vänerhamnar eller slutligen genom avgång i barlast från
lossningshamnen till en eller flera av de andra hamnarna vid Vänern för
att skaffa last. Härvid är det framför allt Otterbäcken, Spesshultsviken
(Säffle) och Gruvön, som förmedla laster. Mycket vanligt är att fartygen efter lossning i t. ex. Karlstad eller Kristinehamn göra »ett svep»
västerut och ta dellaster i exporthamnarna för västra Värmlands och Dalslands träindustrier. De från östersjö- och öresundshamnar ingående fartygen, uteslutande i trampfart, kunna endast i ringa utsträckning påräkna
returlaster från vänerhamnarna, och då framför allt i form av järnmalm
lastad i Otterbäcken till hamnar vid södra östersjökusten.
Trafiken på vänerhamnarna genom Trollhätte kanal påminner på ett
slående sätt - framför allt evad det gäller sådan med större fartyg om förhållandena för Stockholms och norrlandshamnarnas del. Liksom de
sistnämnda - fastän mer utpräglade specialhamnar än vad fallet är vid
Vänern - funktionera som utjämnare av huvudstadens negativa varuoch tonnagebalans inom utrikestrafiken, så kompenseras införselöverskottet i flertalet vänerhamnar i stor utsträckning av den stora utförseln
från andra hamnar vid sjön av järnmalm samt sågverkens och pappersoch massaindustriens produkter. Detta belyser, hur vänerområdet med
dess naturgeografiskt ganska olika delar, ekonomiskt-geografiskt utgör en
enhet.
Den helt dominerande rollen inom vänersjöfarten spela de hamnar, som
ligga vid norra delen av sjön i anslutning till Värmlands och Bergslagens
skogar och malmer (tabell 7, karta l). Om hit räknas samtliga hamnar
från Säffle till Göta kanal, ha de c:a 3 / 4 av den totala Trollhättekanaltrafiken. Än mer dominerande äro de vad utrikestrafiken, och framför
allt då exporten beträffar. Det är inom denna grupp vi finna hamnarna
av regionaltyp, medan konsumtionsortshamnarna förhärska inom sjöns
södra del, med dess på hemmamarknaden inriktade stadsindustrier och
föga industrialiserade landsbygd. I det följande skall ett försök göras att
i korthet redogöra för de enskilda vänerhamnarnas utveckling under
senare tid i den mån trafiken berör Trollhätte kanal.
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2.

Varutrafiken i de olika hamnarna.

De, frånsett Göta kanal, mest betydande av hamnarna vid Vänern med
en varutrafik på omkring 200 000 ton och däröver äro Otterbäcken,
Karlstad, Skoghall och Kristinehamn, alltså de hamnar, som stå i nära förbindelse med Bergslagen och Klarälvsdalen. Tillsammans ha de 44 ~'a av
den totala trafiken på Trollhätte kanal. Detta innebär att deras gemensamma andel nu ökat i jämförelse med den äldre kanalens tid (tabell 7).
Stegringen faller dock ej likformigt på alla fyra hamnarna, utan tvärtom
ha två av dem, Karlstad och framför allt Kristinehamn, gått relativt
tillbaka.
Karlstad och Skogh~ll bilda en hamngeografisk enhet vid Klarälvens
mynning. Sedan Uddeholmsbolaget 1917 färdigställt djuphamnen i Skoghall och i samband därmed förlängt Nordmark-Klarälvens järnväg från
Karlstad dit, har bolagets mycket betydande varutrafik till stor del lagts
till den egna hamnen. Detta förklarar bl. a. den långsamma ökningen av
Karlstads trafik under senare tid.
Karlstads andel i trafiken sjönk avsevärt framför allt fram till krisåren
i början av 1920-talet. Efter en därpå följande stabilisering visar hamntrafiken under 1930-talets högkonjunktur åter tendens till nedgång.
Ännu 193 5 redovisas utförselöverskott, vilket under de två sista åren
förbytts i underskott. Bland de viktigaste varuslagen uppvisa på utförselsidan trävaror tillbakagång, papper och massa samt järn en - särskilt
under senare år - svag ökning (diagram 2). Införseln har stegrats i
betydligt snabbare tempo, och detta gäller alla ·de mera betydande varuslagen. Framför allt på grund av den minskade trävaruskeppningen har
Karlstads utförsel under hela den nya kanalens tid befunnit sig i stillastående, och relativt sett har den gått mycket tillbaka. Den tämligen
obetydliga absoluta trafikstegringen får helt tillskrivas införseln. A v
diagram 2 framgår hurusom Karlstads trafik i jämförelse med de andra
större vänerhamnarnas är ovanligt inrikesbetonad. Framför allt har detta
sin giltighet beträffande utförseln, vilken endast till 1 l 4 går till utlandet
direkt. Främst tack vare stenkolen når utlandets andel av införseln upp
till 2 / 3 • För samtliga viktigare varuslag utom järn har Karlstads andel i
den totala trafiken sjunkit under senare år.
skoghalls varutrafik är till 4 l G inriktad på utlandet. Nästan hela införseln utgöres av import, medan 1 l 3 av utförseln går till inrikes hamnar.
Så går av papper och massa hälften till Göteborg. Skoghalls andel av
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Varutrafiken genom Trollhätte kanal till och från några av de större vänerhamnarna
samt Säffle- och Dalslands kanal åren 1914, 1926 och 1937.
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totala trafiken visar en vacker ökning, och även den absoluta stegringen
är betydande. Ökningen är betydligt större för införseln, vilken år 19 3 7
utgjorde 45 % av hamnens totala trafik mot endast 17 % år 1926. skoghall är - tillsammans med Kristinehamn - den bland de större vänerhamnarna, som gjort sig mest oberoende av omlastningar i Göteborg. De
båda klarälvshamnarnas stora roll i kanaltrafiken framgår av följande
siffror: av den totala mängden av resp. varuslag kommo 1933-1937 på
dessa hamnar: papper och massa 41.3 %, trävaror 28.8
och kol och
koks 20.7 %· Importen av råvaror för pappers- och massaindustrien är
väsentligt mycket större för skoghall än för någon av de andra hamnarna
vid Vänern.
Att Otterbäcken o~h Kristinehamn ha delar av Bergslagen inom sitt
uppland framgår av den mindre roll, som skogsindustriernas produkter
-och framför allt då papper och massa- spela i deras hamntrafik. Båda
basera en stor del av sitt varuutbyte på goda järnvägsförbindelser med
Bergslagens industrialiserade bygder.
Kristinehamns betydelse inom Trollhättekanaltrafiken har under senare
tid sjunkit. Frånsett ett tillfälligt starkt uppsving 1917-1918 och en
ovanligt utpräglad nedgång 1921 har tillbakagången varit jämn. Hamnens godsmängd kom först under mitten av 1930-talet upp till samma
siffror som under den äldre kanalens sista tid. Den förnämsta orsaken till
Kristinehamns regress är att söka i den minskade utförseln, framför allt
i den oerhört reducerade skeppningen av trävaror. Hamnens procentuella
andel av varugruppen papper och massa var på 1930-talet blott hälften
av vad den var under den gamla kanalens tid. Järn intager andra platsen
bland de över hamnen gående kvantiteterna både inom ut- och införseln
och har tämligen vällyckats bibehålla sin ställning. Stenkolen dominerar
bland de införda varorna mer än i någon annan av de större vänerhamnarna med 3 / 4 av totalkvantiteten. Kristinehamn är fortfarande den
största kolimportören vid Vänern, men dess andel har även beträffande
denna vara gått starkt tillbaka i jämförelse med tiden under och närmast
efter världskriget. Som ovan nämnts har utvecklingen gjort Kristinehamn
till en starkt importbetonad regionalhamn med dragning mot konsumtionsortstypen. I ett avseende kan dock Kristinehamn uppvisa ett starkt
positivt drag i sin utveckling: för ingen annan vänerhamn går numera
så stor del av såväl den ut- som ingående varutrafiken i direkt utrikesfart
genom Trollhätte kanal, i det ej mindre än över 80 % av både den
lastade och lossade godsmängden utgöres av export- och importgods, och
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detta gäller alla de mera betydande varugrupperna. Kristinehamn har
nära nog gjort sig helt oberoende av Göteborg som omlastningsplats för
den sjögående trafiken. Hamnen har i detta avseende på ett glänsande
sätt infriat de förhoppningar, som den nya kanalens tillskyndare ställde
på den framtida utvecklingen.
Otterbäcken innehar nu den första platsen bland Vänerns hamnar med
hänsyn till storleken av den genom Trollhätteleden gående varutrafiken.
Denna ställning har dock hamnen vunnit först under 1930-talet efter en
lång föregående nedgångsperiod. Hamnens stora uppsving under senaste
tid får nästan helt tillskrivas den väldiga ökningen av järnmalmsexporten.
Denna har i sin tur möjliggjort ökade returfrakter av järn och stenkol.
Beträffande i~förseln av tack- och skrotjärn intager nu Otterbäcken en
mycket framträdande ställning, i det över hälften av denna varugrupp
går dit. 1 Det är endast tack vare malmskeppningarna, som hamnen är en
av de få vänerhamnarna med mera utpräglat positiv varu- och tonnagebalans. Utförselkvantiteterna av övriga varuslag äro tämligen obetydliga
och kännetecknas i stort sett av tillbakagång. Främst på grund av att
hela malmutförseln exporteras utgör Otterbäckens direkta utrikestrafik
86% av den totala utförseln. Av trävaror och järn gå de större kvantiteterna till inrikes hamnar, främst Göteborg. A v införseln kommer
66.5 % på direkt import. Det införda järnet kommer till hälften från
Göteborg, medan stenkolen såsom fallet är för alla Vänerns djuphamnar,
till alldeles övervägande delen importeras direkt. 2
De i Vänerns nordvästra hörn i anslutning till Norsälven-Frykens och
Värmelns vattenområden belägna hamnarna Kyrkebyn, slottsbron och
Gruvön grunda sin varutrafik uteslutande på grumsvikstraktens pappersbruk, massafabriker och sågverk. De torde vara de vänerhamnar, som
närmast erinra om de norrländska specialhamnarna i avseende på varutrafikens karaktär, beroende på likheter såväl i baklandets natur och tillgångar som i kommunikationernas art. Deras sammanlagda andel i kanaltrafiken utgör under senare tid närmare 6 % och kan uppvisa en vacker
ökning. Den viktigaste varugruppen på utförselsidan, papper och massa,
utgör över 17 % av den totala genom Trollhätte kanal transporterade
mängden av dessa varor. Av kanalens stenkolstrafik går omkring 7.5 %
Vattenfallsstyr. stat 1937, sid. 18.
Ang. orsaken till stapelvarornas och framför allt stenkolens mera jämna fördelning
på de olika hamnarna i jämförelse med hel- och halvfabrikaten se N o r d i n, Sveriges
varutrafik, sid. 2 6!
1

2
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till dessa hamnar. Gruvön kan uppvisa den relativt största utrikestrafiken
av alla vänerhamnarna, i det att ej mindre än 8 5
av varumängden
faller på utrikesfart. I det närmaste hela utförseln går direkt till utländska hamnar. Kyrkebyn å sin sida har, tillsammans med Skoghall, den
relativt största direkta importen, vilken utgör 9 5 % av hamnens totala
införsel.

ro

Av stor betydelse för Trollhätte kanal är den samtrafik, som äger rum
mellan den och de i enskild ägo varande kanalerna Göta, Säffle och Dalshuds kanaler. Den utgjorde under perioden 1933-1937 närmare 1 / 4 av
den totala trafiken, varav 12.5
7.4
och 3 % på resp. Göta, Säffle
0ch Dalslands kanaler .• Detta innebär att de tre farledernas procentuella
andel under de senaste åren gått något tiilbaka.
Göta kanal höll sin trafik ovanligt väl uppe under förra världskriget
och krisåren närmast därefter, men sedan sjönk dess andel i Trollhättekanaltrafiken plötsligt för att därefter i stort sett hela tiden hålla sig på
sin nuvarande nivå. 3 I statistiken utgör de under »övriga varor» för Göta
kanal redovisade mängderna en för vänerhamnarna relativt stor procent.
Detta beror på att en större del av godset befordras på fartyg, som klarera
»per rus», d. v. s. de betala kanalavgifterna enligt registerton, oberoende
av lastens storlek och beskaffenhet. Detta ökar Göta kanals konkurrensförmåga gentemot andra transportmedel i det att det möjliggör befordran
på kanalen av styckegods och annat högvärdigt gods till relativt låga
kostnader.
Under åren 1933-1937 utgjorde Göta kanals trafik genom Trollhätteleden i medeltal 2 55 000 ton per år. 4 De viktigaste massgodsvarorna voro
trä med 55 000 ton, zinkmalm 40 000 ton, kol och koks 32 000 ton och
papper och massa 23 000 ton. Av en 1937 i öster-väster gående trävarumängd å 74 000 ton gick 51 000 ton genom Trollhätte kanal. Den alldeles övervägande delen härav bestod av sågat virke samt av pitprops.
Dessa mängder synas till ungefär lika delar härstamma från själva götakanalsträckan, det sydsvenska höglandet genom Kinda kanal och från
östersjöhamnar. 5 Av 20 000 ton i västlig riktning fraktad pappersmassa
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" Jfr B r i n g, Göta kanals historia II, sid. 191!
1937 utgjorde den totala varutrafiken på Göta kanal 450,0_00 ton. Sjöfart 1937,
sid. 3 8.
5 Uppgifterna rörande trafiken på Göta kanal har erhållits av trafikchefen för Göta
Kanalbola g.
4

52
gick 18 000 ton genom Trollhätteleden, varav den alldeles övervägande
delen lastats i vätterhamnar, något även i östersjöhamnar. Nästan hela
den 5 000 ton västerut fraktade kvantiteten papper passerade förbi Trollhättan.G Hela mängden zinkmalm på 43 000 ton gick kanalvägen till
Göteborg. Av på Göta kanal västerut transporterade 6 700 ton järn tog
40 % vägen nedför Göta älv. Hälften av de genom Trollhätteleden kommande i östlig riktning gående godsmängderna utgjordes av varor i höga
avgiftsklasser samlade under rubriken »Övriga varor». Närmast kom
stenkol och koks. Nästan all på Göta kanal transporterad kol är lastad
i Göteborg, så när som på några få hundratal ton i Norrköping. Av c:a
10 000 ton österut fraktat järn slutligen kom 75 % genom Trollhätte
kanal. Av ovanstående uppgifter framgår vilken viktig roll Trollhätteleden spelar för varutrafiken på Göta kanal. Genom dessa vattenvägar
tillföres framför allt Göteborg en avsevärd trafik.
Göta kanals varutrafik genom Trollhätteleden utvisar en ganska betydande övervikt för det nedgående godset, vilket utgör c:a 60 % av den
totala godsmängden. Kanalen har ovanligt vällyckats hålla sin stora trävaruutförsel, vilket - frånsett en tillfällig nedgång under de närmaste
efterkrigsåren - även är fallet med papper och pappersmassa. Utförseln
av zinkmalm har en lång följd av år hållit sig oförändrad, men dess relativa andel har på grund av järnmalmsexporten från Otterbäcken nedgått.
Göta kanals procentuella del i järntrafiken visar en mycket stark nedgång.
Beträffande denna vara gäller - liksom om stenkolen, vilken också visar
ganska stor relativ tillbakagång att järnvägskonkurrensen gör sig
starkt påmind. Den direkta utrikestrafiken spelar för Göta kanals del en
mycket underordnad roll. Av exporten på 5 600 ton går över hälften
till Norge och en knapp tredjedel till Danmark, mest sågade bräder och
kvartssand. Från tyska hamnar importerades c:a 4 000 ton, till större
delen glaubersalt och andra salter, från Norge över 2 000 ton gödningsämnen.
Ä ven för Sä:ffle kanal noteras under den nya Trollhätteledens tid att
den i huvudsak kunnat hålla sin andel i varutrafiken, dock med tendenser
till regress under de senaste åren. Utvecklingen har medfört en alltmer
utpräglat negativ varubalans, i det utförselkvantiteterna minska medan
införseln företer en stark ökning, det sistnämnda framför allt beroende
på ökade kollaster, men även i betydande grad på stegrad införsel av salter
6

C:a 2,000 ton från vätterhamnar österut.
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m. m. samt sten och kalk. Båda de dominerande nedgående varuslagen,
trä samt papper och massa, visa stark minskning. Förklaringen till denna
utveckling får nog till stor del sökas i konkurrensen från järnvägarnas
sida. Utrikestrafiken företer en annan bild med stort exportöverskott,
möjliggjort genom lastning på större fartyg i Spesshultsviken. stenkolsinförseln blir billigare genom omlastning i Göteborg, varifrån sedan de
mindre fartygen kunna gå upp genom Säffle kanal. Trafiken till och från
kanalen är huvudsakligen inriktad på svenska hamnar, i det endast drygt
en femtedel går i utrikesfart. A v utförseln går över 40 % direkt till
utländska hamnar.
Trafiken på Dalslands kanal har efter en nedgång på mitten av 1920talet sedan hållit sig på i stort sett samma relativa nivå. Trä och papper
och massa uppvisa tillbakagång. På utförselsidan har endast varugruppen sten och kalk ökat, och detta betydligt, medan såväl stenkol som
salter m. m. införts i mer stegrad omfattning. Endast 16 % av totala
varumängden omlastas i Köpmannehamn till och från fartyg i direkt utrikesfart. Det är härvid framför allt fråga om lastning av eldfast lera och
sten och mineral samt lossning av svavel och kaolin.
Sammanfattningsvis kan om varutrafiken på de tre till Vänern anslutna·
kanalerna sägas, att den ej kunnat helt följa Trollhättekanaltrafikens utveckling under senare tid. Då en stor del av den senares stegring får tillskrivas den starkt ökade direkta utrikestrafiken, måste kanalernas obetydliga möjligheter till sådan verka hämmande på deras utveckling. Härmed
sammanhänger att konkurrensen från andra transportmedel, främst järnvägarna, måste bli särskilt kännbar för dem.
A v konsumtionsortshamnarna vid Vänerns södra del uppvisar Lidköping den vackraste trafiktillväxten. Typiskt för utvecklingen av
Trollhättekanaltrafiken under den nya kanalens tid är att Lidköping, som
nu har det största införselöverskottet av samtliga vänerhamnar, också kan
uppvisa den största relativa tillväxten. Den starkaste ökningen sätter in
under åren 1927-1932. Av en 1933-1937 genom Trollhätte kanal
passerad godsmängd till och från Lidköping utgjorde den uppgående
kvantiteten över 85 %· De under rubriken »Övriga varor» upptagna införda varorna uppvisa för Lidköping en ovanligt stor siffra. För 1937 var
den nära 58 000 ton. 56 000 ton härav bestod av råsocker från skånska,
blekingska och öländska hamnar. Nära 3 / 5 av totala införseln, som var
95 000 ton, utgjordes av socker, över 1/ 4 av stenkol. Av en utförsel
samma år på 11 000 ton utgjorde den största posten 6 000 ton spannmål·
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och mjöl. Utrikestrafikens andel av införseln var 29 o/o, varav 213 stenkol och resten huvudsakligen gödningsämnen, gipssten och aspvirke.
Mariestad kan först på 1930-talet uppvisa någon mer betydande trafikstegring. Nära hälften av införseln faller på stenkol, mindre mängder
på framför allt kalksten, foderämnen, oljor och salter. Den nedgående
godsmängden, som utgör endast 1 l 11 av den totala, består av papper samt
spannmål och mjöl.
Vänersborgs varutrafik har under senare tid gått starkt tillbaka. A v en
införsel 1937 på 15 000 ton utgjorde stenkol mer än hälften och sten och
kalk 1 l 3 • Inom utförseln, 7 000 ton, dominerade tegel från speciallastageplatsen vid Karlsgrav med 5 400 ton. Någon nämnvärd utrikestrafik går
ej på Vänersb"orgs hamn.
Den mest utpräglat ensidiga införselhamnen vid Vänern är Stallbacka,
av vars totala varutrafik 1933-1937 på 59 000 ton endast 5 % är nedgående. Den uppgående varumängden utgöres framför allt av stenkol
med 41 %, kalksten 3 5 % och järnmalm 18 %. Stallbackas utrikestrafik
faller helt på införseln, varav den utgör 30 %, nästan uteslutande kol och
koks. Efter ett starkt uppsving på 1920-talet har hamnens trafik sedan
gått något tillbaka.
Trollhättans hamntrafik har aldrig varit av större betydelse och har
under den nya kanalens tid gått stadigt tillbaka för att nu vara ytterst
blygsam.
Vargön uppvisar en storartad stegring av varutrafiken under efterkrigsåren fram till slutet av 1920-talet, med en därefter följande stagnation,
framför allt under 1930-talets förbättrade konjunkturer. Av en totaltrafik på 85 000 ton 1933-1937 utgjorde de uppgående mängderna
62 %, varav mer än hälften stenkol, 114 malm och 117 kalksten. 1937 var
utförseln 31 000 ton, till ungefär lika delar papper och järnvaror. Utrikestrafiken består nästan helt av import av kol och koks samt mindre
mängder malm och kalksten.
Åmåls varutrafik har trots djuphamnen bibehållit sig på samma konstant obetydliga nivå under hela den nya kanalens tid. Förklaringen är
främst att järnvägarna här dragit till sig nästan all trafik.
Den på »Övriga hamnar» gående varutrafiken företer tillbakagång efter
1916 års ombyggnad av Trollhätte kanal. I någon mån förklaras detta
av att vissa hamnar efter hand upptagits i och redovisas för sig i statistiken.
Småhamnarnas minskade betydelse får dock huvudsakligen tillskrivas en
inträffad absolut och i synnnerhet relativ minskning av de över dem
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gående varukvantiteterna. 7 De för denna hamngrupp i tabell 7 upptagna
varumängderna ge alldeles för höga värden i det att i de i dem inräknade
kvantiteterna till betydande del ingå mängder, som förut redovisats på
namngivna större vänerhamnar. Det är här framför allt fråga om skeppning av varor från Vänern till platser vid Trollhätte kanal och i Göta
älvdal, i första hand stora kvantiteter pappers- och massaved. Under den
sista 5-årsperioden utgjorde den till och från de mindre vänerhamnarna
vid T rollhätte kanalstation deklarerade varumängden i medeltal c: a 8 5 00 O
ton. Varubalansen är för dessa hamnar i allmänhet utpräglat positiv,
beroende på de betydande trävaruskeppningarna från lastageplatser som
Hult, Skattkärr, Borgvik m. fl. vid Vänerns norra del. Ä ven några tusen
ton massa utföres fråfl dessa. Från Hönsäter gå c:a 7 000 ton cement.
På införselsidan utgör kol och koks över hälften av kvantiteterna. År
1937 utgjorde importen från utrikeshamnar 22 o/o av en total införsel av
3 5 000 ton. Den största posten var 5 000 ton gipssten från Riga till Bönsäter. Exporten på 4 000 ton utgjorde endast 6 % av utförseln, 3 / 4 därav
var sågade och hyvlade trävaror.
Under den nya kanalens tid är det framför allt tre hamnar, som starkt
ökat sin varutrafik och därigenom tillvunnit sig allt större andel i Trollhättekanaltrafiken. De tre äro Otterbäcken, Skoghall och Lidköping.
Vargön och Stallbacka ha även stärkt sina positioner, men Vargön företer
stagnation under de senare 5-årsperioderna och Stallbacka t. o. m. en jämn
och inte obetydlig regress efter det stora uppsvinget vid 1920-talets mitt.
Gruvön, slottsbron och Kyrkebyn vid Vänerns nordvästra hörn uppvisa
också absolut och relativt ökad trafik.
Samtliga de nämnda hamnarna utom Otterbäcken ha ökat sina andelar
av kolinförseln genom Trollhätte kanal. Skoghalls och Gruvöns procentuella del av trävarutrafiken har stegrats, medan Otterbäckens något och
slottsbrons kraftigt minskat. Vad papper och massa beträffar uppvisar
Skoghall en ovanligt vacker ökning. Grumsvikshamnarnas sammanlagda
andel har även ökat, vilket också är fallet med Vargöns. För sistnämnda
hamn redovisas dock en ganska betydande minskning under sista 5-årsperioden. Ökade järnmängder uppvisa Otterbäcken, Vargön och Stallbacka. För Otterbäckens del inträffar ökningen först under senaste åren,
medan Vargöns stegring ägde rum redan på 1920-talet, varefter trafiken
med denna vara bibehållit sig tämligen oförändrad. Stallbackas järnvaru7

Vattenfallsstyr. stat 1914, 1926 och 1937.
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trafik kulminerade vid mitten av 1920-talet, och sedan har regress inträffat. Detsamma har varit fallet med denna hamns malminförseL
Otterbäckens ökade betydelse i kanaltrafiken får nästan helt tillskrivas
malmexporten. V argöns malminförsel har kraftigt ökats under de senare
åren. För Stallbackas och Vargöns del noteras, att en stor stegring av
införseln av sten och kalk ägt rum, vilket i mindre omfattning gäller
om grumsvikshamnarna och Lidköping. Skoghalls trafik företer i .detta
fall relativ tillbakagång. slutligen kommer på Lidköping en väldig stegring av råsockerinförseln och på skoghall en betydande ökning av mängderna salter, svavel m. m.
Absolut minskad trafik genom Trollhätte kanal redovisa Vänersborg,
Åmål, TrollHättan och »Övriga hamnar». För de tre första är orsaken
framför allt att söka i järnvägarnas konkurrens, för de sista huvudsakligen i trävarornas minskade betydelse i kanaltrafiken.
Mariestad har efter en lång nedgångsperiod först på 1930-talet återvunnit den procentuella andel, som dess hamn hade under den äldre
kanalens sista tid.
Så komma slutligen några hamnar, Karlstad, Kristinehamn samt de tre
till Trollhätte kanal genom Vänern anslutna kanalerna, som visserligen
kunna uppvisa mer eller mindre stegrade varumängder i jämförelse med
tiden före Trollhätte kanals ombyggnad, men som ej förmått följa den
totala trafikökningen. Den ojämförligt största relativa tillbakagången har
Kristinehamn råkat ut för, den därnäst största Karlstad. Göta, Säffle och
Dalslands kanaler ha något bättre lyckats hålla sin trafik. För samtliga
dessa hamnar gäller i stort sett att de förlorat eller i bästa fall endast
lyckats bibehålla andelar av sin trafik med de sex viktigaste varugrupperna. Säffle kanal har dock att uppvisa ökad betydelse inom koltrafiken
och handeln med sten och kalk. Detsamma gäller om Göta kanal och
trävaror, sten och kalk samt papper och massa, Karlstad och järnvaror,
samt Kristinehamn och Dalslands kanal beträffande sten och kalk. Förklaringen till den mindre lyckliga utvecklingen för dessa hamnar får till
stor del sökas i att järnvägarna dragit till sig en alltmer betydande andel
av baklandsområdenas varutrafik.
Flertalet i statistiken upptagna vänerhamnar ha numera djuphamnar
eller tillåta lastning och lossning av större fartyg å redd. Endast beträffande Göta kanal, Mariestad samt de flesta av de under rubriken »Övriga
hamnar» samlade hamnarna är så ej fallet. I fråga om dessa kan, som
ovan nämnts, tillbakagång eller stagnation i varutrafiken konstateras.
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Åmål, Vänersborg och Trollhättan ha gått starkt tillbaka, trots tillgång
till djuphamn. Detsamma gäller fast i mindre grad om Kristinehamn och
Karlstad. Hamndjupet tycks sålunda ej i och för sig medföra ökad varutrafik, utan här spela även flera andra faktorer in. För utrikessjöfart i
större skala är däremot hamndjupet av väsentlig betydelse. Otterbäcken,
Kristinehamn, Skoghall och Karlstad ha de största och modernast utrustade hamnarna vid Vänern. Dessa hamnar äga vidsträckta och industriellt väl utvecklade baklandsområden. I samma mån som utrikeshandelns betydelse för vänersjöfarten ökar, ha dessa hamnar bättre förutsättningar än flertalet av de andra att gå en rikare utveckling till mötes. En
undersökning av dessa fyra hamnars procentuella andel i den totala utrikestrafiken genom Trollhätteleden för åren 1914, 1926 och 1937 ger
följande siffror: Karlstad 31.0 %, 21.7% och 13.1 %, Skoghall 19.0%
( 1926) och 17.2 % ( 1937), Kristinehamn 11.2 %, 23.3 % och 17.3 %
samt Orterbäcken 7.7 %, 3.0 % och 27.1 %. 8 De båda hamnarna vid
klarälvsmynningen hålla alltså ännu, trots den starka tillbakagången för
Karlstad, tillsammans nära 1 l 3 av utrikestrafiken. Otterbäckens väldiga
uppsving får till stor del tillskrivas den omständigheten, att hela malmutförseln går till utlandet. Kristinehamn visar stort uppsving för utrikestrafiken. 1914 hade de fyra hamnarna tillsammans hälften av en genom
Trollhätteleden i utrikesfart gående godsmängd på 152 000 ton, 1926 2 Is
av 371 000 ton och 1937 314 av l 025 000 ton (tabell3). För de tre 5-årsperioderna 1913-1917, 1923-1927 och 1933-1937 uppgick deras sammanlagda andel i den totala trafiken genom T rollhätte kanal till 37. 5 o/o,
3 5.O % och 44.1 % (tabell 7). Av dessa kortfattade siffrorframgår hurusom 1916 års kanalutbyggnad medfört en ökad betydelse för hamnarna
vid norra och nordöstra Vänern vad den totala kanaltrafiken beträffar.
För utrikestrafikens del har utvecklingen inneburit, att de kommit att
spela en alltmer dominerande· roll. Sammanfattningsvis kan sägas, att
vänersjöfartens tyngdpunkt länge legat i de fyra nämnda hamnarna och
att den - av utvecklingen att döma - synes bli där allt fastare förankrad. Vänertrafikens utveckling mot allt större oberoende av Göteborg
avspeglas tydligast i dessa hamnars nuvarande primärhamnsbetonade
karaktär.
a Siffrorna erhållna på grundval av månadsredogörelserna över varutrafiken för dessa
tre år.
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)· Kanaltrafiken och järnvägarna.
Trafiken i de olika hamnarna betingas huvudsakligen av näringslivets
utveckling inom vänerområdet och av baklandets karaktär och omfattning. Endast i den mån hamnarna på ett fullt ändamålsenligt sätt kunna
förmedla de varor, som produceras och förbrukas inom näringslivet, förmå
de dra till sig ökade godsmängder. I den kamp om varutrafiken, som
uppstått mellan olika hamnar och mellan olika samfärdsmedel, uppträda
vissa av de större järnvägarna som vänerhamnarnas svåraste konkurrenter,
i det genom <.lem.andra hamnar dra till sig trafik, som utan denna konkurrens i större utsträckning skulle gå genom Trollhätte kanal, men som
nu går över hamnar vid Västkusten, i Norge, vid Ostkusten och Mälaren.
En naturlig uppdelning av allt transportgods mellan järnväg och kanal
i enlighet med de två transportmedlens olika förutsättningar bör ske så,
att till järnvägen söker sig post och ilgods samt sådant fraktgods, som är
i behov av snabb transport eller av direkt spårförbindelse utan omlastning.
Det är här alltså huvudsakligen fråga om mindre och medelstora kvantiteter. Massgodset däremot, för vilket speciella omlastningsanordningar
kunna åstadkommas och som alltid söker sig den billigaste vägen, bör tillfalla kanalen.
Konkurrensen mellan kanal och järnvägar har varit hård. För vänerområdets del gäller detta framför allt om den statsägda Trollhätteleden i
förhållande till de enskilda järnvägarna, i synnerhet B. J. Då en betydande del av det gods, som transporteras på kanalen befordras till och
från vänerhamnarna per järnväg, ha järnvägsförvaltningarna i anslutningstarifferna ett kraftigt medel att påverka kanaltrafiken i positiv eller
negativ riktning, ett vapen, som ej heller lämnats oanvänt. Kanalens
förutsättningar ökas i den mån de dyra och besvärliga omlastningarkunna
undvikas, som uppkomma vid den blandade trafiken med anslutningsfrakt
per järnväg. I ju högre grad godset kan transporteras utan omlastning på
kanalen och andra in- eller utländska vattenvägar i dess fortsättning från
produktions- till konsumtionsorten, i desto högre grad stegras vattenledens
möjligheter att hävda sig.
Under senare tid ha säkerligen även bilarna i en ej obetydlig, men
ganska obestämbar grad börjat uppträda som medtävlare till kanalen,
framför allt i sin egenskap av samtrafikanter med järnvägarna.
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4· Kanalavgifterna och trafiken.

Vilken betydelse storleken av kanalavgifterna haft för utvecklingen av
varutrafiken på Trollhätteleden är svårt att avgöra. Statens inkomster av
avgifterna ha aldrig beräknats kunna ge full avkastning å det i företaget
nedlagda kapitalet. Grundtaxorna fastställas av Kungl. Maj :t på förslag
av Vattenfallsstyrelsen sedan trafikanterna och Kommerskollegium fått
avge sina yttranden. Sedan har Vattenfallsstyrelsen befogenhet att vidtaga nedsättningar i enlighet med kanalverkets intressen. Denna rättighet
har under de senare åren utnyttjats till ganska omfattande reduktioner av
kanalavgifterna, framför allt i riktning mot en utjämning av dessa genom
sänkningar för det högvärdiga godset, detta i enlighet med järnvägarnas
avgiftspolitik i konkurrensen med bilarna för det högvärdiga godset.
För att stimulera kanaltransport av vissa varuslag har dessutom lämnats
speciella rabatter, bl. a. för sågade trävaror, som fraktats till vänerhamnarna per järnväg, för malm samt för gods, som passerar till och från
Dalslands kanal. Möjligheterna att i mer betydande grad befrämja varutrafiken genom mer eller mindre tillfälliga ändringar av kanaltaxorna
torde dock vara ganska små. De tämligen obetydliga belopp med vilka
man här rör sig ha endast sällan utslagsgivande betydelse vid trafikantens
val av transportväg. Kanalavgifternas betydelse för transportkostnaderna
för de varor, som det i detta sammanhang främst är fråga om, bör icke
överdrivas. Endast i samband med nedsättning av andra sjöfarts- och
hamnavgifter kan variationer i kanalens godstariffer utöva något mer
betydande inflytande på varutrafiken genom Trollhätteleden. 9

f· Isförhållandena och trafiken.
Det är ej endast genom sina större möjligheter till snabb och regelbunden godsbefordran, som järnvägarna blivit svåra medtävlare till kanalen. Under en längre eller kortare tid varje år åstadkommer isen ett upphörande av all trafik på Vänern och genom Trollhätte kanal. Vanligen
är det isförhållandena i Vänersborgsviken, som genom uppkomsten av
9

Fröman, a. a., sid. 223.
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packisbälten därstädes vid nordostliga vindar, bestämma den tidpunkt, då
skeppningssäsongen måste avslutas. 1 Före kanalombyggnaden 1916 varade
avstängingstiden 3 1 / 2-4 månader per år, medan den under den nya
kanalens tid med hjälp av förhyrda isbrytare kunnat nedbringas till 2 2 1 / 2 månad, vanligen från mitten av januari till mitten av mars-början
av april. Sjöfarten på Vänern är emellertid vintertid avhängig ej endast
av isförhållandena utan härtill kommer, att Trollhätte kanal varje vinter
måste avstängas minst sex veckor för översyn och underhåll av dess
anläggningar, varför under denna period varje som helst trafik tvingas
upphöra. En sammanställning av isförhållandena i Vänern för åren 1921
-1941 ger vid handen, att - bortsett från det tvungna uppehållet för
reparationsaibeten - under denna tid sjöfarten skulle ha kunnat obehindrat fortgå under två av vintrarna. Med hjälp av isbrytare av tillräcklig kapacitet skulle under ytterligare tio vintrar sjöfarten ha kunnat
pågå utan avbrott. Nu har det förekommit, att trafiken fortgått endast
under sju månader. Under förutsättning av tillgång till kraftig isbrytare,
anses seglationstiden kunna förlängas till minst l O månader under alla år
med ej allt för stränga vintrar. Som det nu är inträffar det, att de år, då
redan i början av vintern besvärande packis uppstår i Vänersborgsviken,
trafiken antingen upphör eller i varje fall nedgår betydligt tidigare än
nödvändigt.
Då en stor del av de varor, som skeppas nedför Trollhätte kanal utgöras
av exportgods, är det uppenbart, att en förlängning av skeppningssäsongen - och särskilt torde detta gälla för pappers-, cellulosa- och
massaindustriens vidkommande skulle vara av stor betydelse. För
vänerhamnarna gäller detsamma som för norrlandshamnarna, nämligen
att de för närvarande på grund av det långa uppehållet i sjöfartsförbindelserna få dragas med utgifter för räntor och lagringskostnader samt
oförmåga att året runt tillgodose köparnas behov av fortgående leveranser.
Likaså hänvisas de svenska importörerna, som äro angelägna att i sina
fabriker uppehålla kontinuerlig drift året om, till att upplägga lager av
kol och oljor, råvaror för tillverkningen m. m.
En förbättring av de nuvarande förhållandena torde i framtiden kunna
påräknas. 1939 års riksdag anslog medel till byggande av en isbrytare till
vänersjöfartens hjälp. 2 På grund av senare inträffade förhållanden har
1
2

Betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytningsverksamhet, sid. 49 ff.
Ibidem, sid. 177.
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Diagram 3·
Trafikens fördelning på månader för Trollhätte kanal och Bergslagarnas Järnvägar.
Medeltal pr månad åren I9JO-I934·

summan ej tagits i anspråk, men så fort möjligheter därtill åter grvas,
torde arbetet sättas i verket. 3
Det kunde ligga nära till hands att anta, att de mot Göteborg gående
järnvägarna under vintern skulle öka sin trafik och överta en stor del av
kanaltrafiken. Så tycks emellertid icke vara fallet. Av diagram 3 4 framgår hurusom även B. J. just under vintermånaderna uppvisar sina lägsta
transportmängder. Järnvägens trafikkurva i dess helhet företer naturligtvis ett jämnare förlopp än kanalens, men f. ö. är det påfallande hur väl
de båda kurvorna följa varandra, sedan kanaltrafiken kommit igång under
maj månad. Detta får väl sin huvudsakliga förklaring i den omständigheten, att en naturlig uppdelning av trafiken ägt rum mellan de två
transportlederna. Några av de mest betydande massgodsvarorna såsom
stenkol, trävaror och malmer fraktas ändamålsenligast sjövägen så långt
som möjligt, och följden har blivit en säsongbetonad fördelning av godsfrakterna inom vänerområdet i dess helhet.
3 Det kan i detta sammanhang nämnas,
att Vänerns senaste reglering medför en
påtaglig och genomgående höjning av lågvattenstånden och därmed förbättrade förutsättningar för sjöfarten. K r i s t o f f e r s o n, Vänerns reglering och qess inverkan på
sjöfarten, sid. 8.
4 Uppgjord på grundval av B. J:s och Vattenfallsstyr:s stat 1930--1934.
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IV. Utvecklingen av varutrafikens fördelning
mellan kanal och järnväg.
Sammanfattningsvis kan om de med Trollhätte kanal konkurrerande
järnvägarnas trafik sägas, att denna i högre grad än kanaltrafiken i allmänhet är inriktad på transporter i riktning mot Västkusten, framför
allt beroende på att exportvarugrupperna papper och massa samt järn utgöra en ojämförligt mycket större del av järnvägarnas trafik än av kanalens. Den bästa översikten av kanaltrafikens utveckling i förhållande till
järnvägstrafikens fås av en jämförelse mellan B. J :s trafik på Göteborg
och Trollhätteledens trafik på denna stad och på utlandet.
Tabellerna 5 och 8 visa de viktigaste varuslagens andelar i den totala
varutrafiken på Trollhätte kanal och på B. J. till och från Göteborg resp.
Man konstaterar först en jämnare fördelning av de olika varugrupperna
på järnvägen än på kanalen. En viss utjämning har dock skett för den
senares del under den nya kanalens tid. Den största posten på vattenleden
utgöres av kol och koks med drygt 1 / 4 av totalkvantiteten, medan den
för B. J. endast utgör 12 %· Utvecklingen har medfört ökad betydelse
för det sjötransporterade kolet, medan dess betydelse för järnvägen något
minskat. 5 Trävarornas andel ha minskat för båda trafikmedlen, men är
dock fortfarande av långt större betydelse för kanalen än för järnvägen.
Papper och massa spelar för B. J. en vida större roll än något annat varuslag med 36 % av totalkvantiteten, medan dessa varors andel i kanaltrafiken endast kommer upp till tredjedelen därav. Utvecklingen har i
detta fall varit positiv för båda transportvägarna, som sedan 1913-1917
ökat sina mängder av dessa varor absolut sett lika mycket. Relativt är
stegringen påtagligt kraftig för järnvägen. Malmerna äro av större betydelse för sjötrafiken än för landtrafiken, och de ha ökat sina procentuella
andelar på båda kommunikationslederna. 6 Järnet slutligen har en vida
starkare ställning inom järnvägens trafik än inom kanalens, och uppvisar
" Siffrorna för världskrigsåren och åren närmast därefter visa stor oregelbundenhet
och böra användas med försiktighet. Fördelningen mellan kanal och järnväg bör därför
närmast studeras med hänsyn till de tre sista 5 -årsperioderna.
6 De på järnväg fraktade malmerna gå från Göteborg till Trollhättan. B. ]. stat. 1930.
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Diagram 4·
Godsmängderna på Trollhätte kanal, Bergslagarnas Järnvägar och Västergötland-Göteborgs Järnvägar till och från Göteborg samt på Trollhätte kanal direkt till och från
utlandet åren 1913-1936.
Kanalledens förmåga att hävda sig i konkurrensen med järnvägarna beror framför allt
på att den efter 1916 års ombyggnad kunnat utveckla sin direkta utrikestrafik i väldig
omfattning.

ungefär oförändrade andelar för båda. 7 Det under »Övriga varor» sammanfattade godset har nu lika stor andel i järnvägs- som i sjötrafiken;
efter en särskilt för kanalen markerad stegring under de närmaste efterkrigsåren ha de för båda transportvägarna under hela efterkrigstiden sett
sin relativa andel minskad. Detta har skett i samma takt som efterfrågan
på de stora massgodsvarorna, såsom kol, trä, malmer m. m., stigit i takt
med de förbättrade konjunkturerna.
Inom kanaltrafiken uppvisa under efterkrigstiden alltså endast två av
de större varugrupperna minskning av sina relativa andelar i varutrafiken,
nämlige·n trävaror samt »övriga varor». På dessas bekostnad har under
den nya kanalens tid framför allt kol och koks, järnmalm samt sten och
kalk betydligt ökat i betydelse, medan papper och massa samt järnvaror
i stort sett hållit sina relativa andelar.
På B. J. förete framför allt trävaror och i mindre grad kol och koks
samt »Övriga varor» minskning av sina andelar. Huvudsakligen på trä7 Det är för järntransporterna signifikativt, att av de per järnväg fraktade mängderna
gå 80 % till Göteborg, medan de på kanalen nedgående kvantiteterna endast utgöra 40 %
av totala mängden.
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varornas bekostnad ha framför allt pappersmassa och papper starkt stegrat
sin procentuella andel; ökning har även ägt rum beträffande malmer och
järn.
Om man sedan sammanställer de olika varuslagens fördelning mellan
kanalens och järnvägens sammanlagt transporterade kvantitet av varje
vara, erhåller man tabell 9. Denna utvisar, utom beträffande »Övriga
varor», på ett gott sätt export- och importvarornas fördelning på de
båda trafikförmedlarna vid tre olika tidsskeden. Märkligt är, hur nära
nog lika fördelningen av totalkvantiteterna mellan kanal och järnväg förhåller sig under de tre jämförelseperioderna.
För de enskilda varugrupperna är utvecklingen entydigast beträffande
järn, vilket i allt större utsträckning går kanalvägen; efter att på den
gamla kanalen ha fraktats till endast 2 / 5 av totalmängden, gå nu nära 2 / 11
denna väg. Likartad är utvecklingen med avseende på malmer; här har
vattenleden ytterligare stärkt sin redan under förkrigsåren dominerande
ställning. Malmens och järnets ökade betydelse för kanaltrafiken tyder på
ett förhållande, som tidigare berörts, nämligen att tyngdpunkten för den
viktigaste delen av denna exporten och importen, direkt eller via
Göteborg - alltmer flyttas mot de stora hamnarna vid norra och nordöstra delen av Vänern. Den viktigaste importvaran - kol och koks har i stort sett samma fördelning på kanal och järnväg som under den
äldre kanalledens tid. Kanalens andel av trävarutrafiken har minskat till
järnvägens förmån, dock med en viss återhämtning för Trollhätteledens
del under den sista perioden. Transporterna av pappersmassa och papper
utvecklades vid mitten av 1920-talet till kanalens förmån, men järnvägen
har senare lyckats återställa det jämviktsförhållande, som rådde före
världskriget. Vad slutligen gruppen »Övriga varor» beträffar ökade kanalen redan under de närmaste efterkrigsåren sin andel från drygt 2 / 3 till
3 / 4 , och denna fördelning har sedan bestått under de uppgående konjunkturerna på 1930-talet.
Vidare framgår av de i stort sett tämligen oförändrade relationerna
mellan de på kanal och järnväg fraktade olika massgodsvarorna, att en
naturlig uppdelning av dessa mellan de två transportmedlen i viss mån
tycks ha ägt rum. Denna uppdelning går i utpräglad grad till kanalens
förmån, utom vad det gäller de två varugrupperna pappersmassa och papper samt järnvaror, där de fraktade kvantiteterna under en lång följd av
år hållit sig någorlunda lika fördelade på järnväg och kanal. Det är alltså
inom två av de mera förädlade, och därför även transportekonomiskt
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mera lönande varugrupperna, som järnvägen bäst lyckats hävda sin
ställning.
När järnvägarna började anläggas i vårt land, hade man på många håll
den uppfattningen, att kanalerna i stort sett hade spelat ut sin roll. Att
dessa farhågor voro ogrundade, ha senare tider till fullo visat. All statistik, som finns rörande Trollhätte kanals trafik, ger vid handen, att dess
utveckling ej blott varit normal utan även särskilt hastig. Samtidigt har
godsmängden på järnvägarna, bl. a. på dem, som leda till västkusthamnar,
varit i nästan oavbruten stegring. Av detta framgår, att kanalsjöfarten
alltjämt har en viktig uppgift att fylla i vårt lands samfärdsel.

5 - 45867. Sjöhist. Samfundet. VII.
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o
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l
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57,9
50,7
51,9
48,6

-

68,2
62,9
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I 659 855
I 907 707
II 542 994
2 I06 923
2 258 787

-;o-- T~ -r~~-- -Ton---%~~--% --Ton

tota
fik a
tra en

en
Yo 1av

~r~

1

G .. t b
0 e org

Il

1

NedGöteTrafiken----o
de
b orgs••
•
gaen
pao ovnga
,
UppNedi % av S
trafiken S
hamnar S
o
o
umma .
umma .
umma
gaende gaende hela tra1 % av
1 % av
l
fik en pa
tota1a
tota1a
Göteborg
trafiken
trafiken

-----U·--·-.-k___ ---tn
fikes-

T~- T~~-- --o/~--~--To~-

0

N~d=----

1 d
t an et

gaen de
UppNedi % av
o
o
gaende gaende
hela
utn.kestrafiken

-~

u

Källa: Vattenfallsstyrelsens statistik.

1916-19.37·

Fördelningen av godsmängderna till och från utlandet och Göteborg i medeltal pr år för yårsperioder

-----

1.

Uppgift saknas,

I9I6-I8
I919-2I
1922-24
I925-27
1928-30
1931-33
1934-36
1937

Ar

Tabell

0\

'.J
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Tabell

De större varugrupperna passerande genom Trollhätte kanal uppdelade
på utländska hamnar, Göteborg och övriga svenska hamnar under pärsperioder
2.

åren I9I)-I9.37·
l9I3-I9I7

Ton

<Medeltah

1918-1922

1923-1927

1928-1932

l

1933-1937

l

%-T~-%-T;;;-:%-T~n ~--%-1 T~-%1
Stenkol och koks.

Ut!andet 1 • . . . • . . • . 29 273
Göteborg ......... ! 231 378
Övr. svenska hamnar'
3 676
1

so 729

27,5[ r2I 467

87,6 I 31 625
1,3
2 036

71,5] I73 933
I,o
2 449

I I, I

40,81208 I02 i 55,2 339 213
s8,3 r63 422 , 43.3 I 82 88 I
0,91
5 3381 r,s
6 947

Summa •1264 327[ IOO l 184 390 l 100 [297 849 l IOO ! 376 862 l IOO
1

l

·l

Summa

r2,3 82 422
68,5 251 216
19,2 79 oo9

·r

23 o86
92 848
5036

I
,

20,0 r ro 241
6o,8 214 468
I9,2 I6I 954

[

22,6 r 34 224
44,I I72 976
33 3 2I2 472

549 834[ IOO

Utlandet 1 • • • . . . . • •
1 Göteborg.........
Övr.svenskahamnar

529 041 l 100

Trävaror.

Utlandet
67 604
Göteborg . . . . . . . . . 376 866
Övr.svenskahamnar[ 105364
1 .••••...

l

64,1
34,6
1,3

19,1 29 OI7
76,7 I02 974
4,2
1755

25,8 I 30 o64
33,3 I I I 546

29 3i
25,21

40,9 201 583 45.51
IOO [443 I93[ IOO

Pappersmassa och papper.
2I,7 6o 496 29,4 53 530 125,8 91 28r
77,0 140 ISI 68,o 148 099 71,1 157 OI3
r,3
5375
2,6
5970
3,0
8657

35,5
6r,r
3,4

Summa[I2097o[roo II33746[Ioo l2o6o22lroo I207599IIoo [256951[roo
l

Utlandet 1 . • • . . . . • •
8 ss8
Göteborg ......... : 35 520
Övr. svenska hamnar[
7 so6

Malm.
I6,6
68,9
14,5

17 540
48 r82
6 375

24,4
67,0
8,6

''l

18 015
41 51 I
3 923

28,4
65,4
6,2

45,6 123 o6s 6s,r
44,6 6o 285 31,9
9,8
3,0
5 443
Summaj5I584Iroo l72097lroo I9583II1oo l 98662[Ioo 188 793 jroo

73,8
6,9

Summa! 86757[roo
l

Ut~andet 1

j

24 593
54 8oo
7 so8

28,3
63,1
8,6

29,1
63,1
7,8

54227
63 310
3 074

45. o l
52,5
2,5

l 120 61 I

l roo '

l

Sten och kalk.
l

20 6so
35,21
14,8
3 018
so,o
8 584

64,01 47 572
3 896
9.4
26,6] 17 569

6 226
2 128
69 oos

68,9
s,6
25,5

Summa l 35 788[roo l 32 252]100 l 69 037[ 100
1

25 084
54 354
6 721

63449lroo j 869orjroo l 86r59[roo

l

l
• . . . • . . . . i 12 589
: Gateborg ......... , 5 291
l Övr. svenska hamnar[ 17 908

44 948
44074
9 640

Järn.

j

Utlandet 1 • . • . • . • . ·j 16 722
Göteborg ......... 64052
Övr. svenska hamnar]
5 983

36,2
34 6441
45 323 47,2
15 864 r6,6

l

8,o
2,7
89,3

23 598
3 872
82 145

21,5
3.5
75,0

77 359[ 100 [ro96rs[roo

Före 1928 skiljes ej utlandet från svenska hamnar utanför Göteborg.

j

l
1

l

Införse_l__
1

_ _ 1_____
1

Utförsel

50,5

14 713
4 362
569
7 278
7 4II
4 920
48 427
23 812
48 907
8156
67 489
27 532
90 206
34 559
92 885
31 591
7 6r6
43 042

l

Summal5705o7 1 563575lrrJ40o2/

226
313
11 102
23 082
II 684
95 257
roo 321
109 394
97 142
r8845
27 881
7 787
ro 176
5 675
7 041
25 348
540
r8 693

1

1,5
6,5
95,0
76,o
6r,o
95,0
67,0
82,0
66,5
70,0
29,o
22,0
ro,o
14,0
7,o
44.5
6,5
30,0

l

1

2 309
5 313
35 399
8o 321
33 726
68 039
r8o 821
2948
1 8oo
3 962
26 241
7 001
5 6oo
720
-

-

1

7 012 7 012
r 177 r 177
7 584 9 893
17 436 22 749
1 or6 36 415
42 662 122 983
92 892 126 618
15 375 83 414
29 215 210 036
6r6o 9108
9 229 1 r 029
56 213 60 175
36 973 63 214
32 732 39 733
143 174 148 774
JO 229 30 9491
817
817
2 667 2 667
46,o

o,o
o,o
23,0
23,5
97,0
65,5
26,5
81,5
86,o
32,5
16,5
6,5
41,5
17,5
3,5
2,0
o,o
o, o

l

1

l

Totala vanitrafiken____

226
313
13 411
28 395
47 o83
175 578
134047
177 433
. 277 963
21793
29 681
l l 749
36 417
12 676
12 641
26 o68
540
18 693

l

21 725
5 539
8 153
24 714
8 427
47 582
141 319
39 187
78 122
14316
76 718
83 745
127 179
67 291
236 059
6r 820
8 433
45 709

1
1

21 951
5 852
21 564
53 109
55 510
223 r8o
275 366
216 620
356 o85l
36109
ro6 399
95 494
163 596
79 967
248 700
87 888
8 973
64 402

1

lro24707lro96o38!2I207651

1

'

l _____

1

:utrikestra-

48,5

r,o
5,5
62,0
53,5
85,0
78,5
48,5
82,0
78,o
6o,o
28,o
12,5
22,0
r6,o
5,0
29,5
6,o
29,0

l

1

roo

o
o
1,3
2,8
4,6
17,2
13,1
17,3
27,1
2,1
2,9
1,1
3,6
1,2
1,2
2,6
o
1,9

Utrikes fiken i %
Utrikes
'
i o av
av Troll. 01
Utrikes
Inrikes
Summa h Yo
hätte kanals
1 10 av ,
amnens ,
ton
ton
ton
totala ututf''orse 1
,l' tota 1a
1 •
l
j
trafik , rikestrafik

__

i

l4542ool532563986763l

1

1

l -

'

l

'
Utrikes
1 Utrikes Inrikes , Summa
. 01
Utrikes Inrikes Summa
1 10 av l
l
ton
ton
ton
· In
. f''orse 1 1-,' ton
ton
ton

_ ___

14 939
4 675
11 671
30 360
19 095
JOO 197
148 748
133 206
146 049
27001
95 370
35 319
roo 382
40 234
99 926
56 9391
8 I 56
61 735

Vänersborg . . . .
Åmål . . . . . . . . .
Kyrkebyn . . . . .
Slottsbron . . . . .
Gruvön . . . . . . .
Skoghall.......
Karlstad .......
Kristinehamn ..
Otterbäcken....
Mariestad ......
Lidköping . . . . .
Övr. hamnar· • ·
Säffle kanal....
Dalslands kanal
Göta kanal.. . . .
Vargön. . . . . . . .
Trollhättan . . . .
Stallbacka . . . . .

H am n

l

~---

Källor: Vattenfallsstyrelsens statistik och Kanalverkets månadssammandra g.

som passerat T rollhätte och Ströms slussar.)

Tabell;. Utrikestrafikens andel i vänerhamnarnas varutrafik genom Trollhätte kanal 19_37. <Avser varumängder,
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Tabell

Exporten genom

4·

<En!. månadssammandrag
~

~

l
l

Land

i

l

l

l
l
l England

1926

Trä~aror l

Papper

l

Massa

l

Järn
l

Malmer

l

Övriga
varuslag

l

Summa

l
Sr 847 l
3 72S
rs 190

..........
Irland ............
l Holland ...........
Belgien ...........
Frankrike .........
Tyskland ..... : ....
Polen .............
Danzig ...........
Danmark ..........
Island ............
Norge ............
Finland ...........
Övr. europ. länder ..
U. S.A.
••••

o

47°
lO 36S
3 o6s
17 069
48S
r z6o

l
l

l

6r8
104
467S
I 389
-

r6 272
-

s 7S8
70
3 32S

97
-

2 364

l

6 S4S
I 476
I 337
r 8o6

3S6

4197
-

847
96
-

-

-

-

-

230

-

•••••

Summa

l
l

7 368
2 768
982
4 S92
498
-

9 643

-

133 476 l 19 120

l 41 633 l

-

-

I

2 944
22 271
I I 922

-

l

-

-

l
l
1

-

l 3SO

-

2 139
roo
471
299
-

36 88o
48S
7 279
471
2 733
3 32S

7 382

l 219 460

-

-

64
-

r6 499

833
926

-

sr

074

-

so

107 323
3 72S
20 102

-

-

I

r s64

-

l

Importen genom

'

Land
l

l

Kol o.
Koks

Järn

l

Malmer

Sten
Kalk

-

-

Pro d. f.
Övriga
pappers o.
varuslag
massaind.

:

England
Holland ...........
Belgien .... , ......
Tyskland ..........
Polen .............
Danzig ...........
Danmark ..........
Norge ............
Finland ...........
Lettland ..........
' Övr. länder ........
••••••

o

o

••

Summa

18 r84
z8 479
I7 Sl7
s 670
r6 277
3 493
zoo
-

l

l

-

649
779
4009

S7°
z zsS
2 S77
3 777
346
-

2 200

-

8 3S3

l
l

-

2 668
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

z668

S32
l 030
611
8 732
1 616
2 324
so z
-

s 78$
6s7
834
ro 779

-

1

18oss

!

lS347

l
l

Summa

l

24 SOl
31 38s
4482
43 6!4
s 670
17 893
12 z6z
9 401
-

l

2 200
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T rollhätte kanal i ton.
i kanalverkets arkiv.)

l

I937
Trävaror

Papper
l

I6 6sz
I zo6
6 Bss
z Sos

-

l

Järn

-

8 023
9 6I9
5 3I7
3 530
I 469
2 248
I 3I2
-

2
I
I
I

.

-

-

l

6 676

-

3 729
-

-

Massa

39 007

-

I9 o66
2 220
8 700
l

l

l

2I I02
3 8z8
5 403
I zs6
-

Sz 47I

l

l

956
736
687
3I2
-

l

SIO
-

77 633

2 9I7
604
Sz

4899
52 686
3 020
4289

-

-

-

-

175
-

-

I39 975

--

I 57I
4 360
296

4 535
296
4472

-

l

l

I72 000

74997

I79 239
I I2 009
I8 s68
20 096
6I 786
4 6I8
4489
29 so6
2 220
I I 583

2 596

-

-

Summa
l

I 453
I29
200

--

l

35 318

Övriga
varuslag

29 473
-

I 867
-

4472

Malmer

453 4I7

T rollhätte kanal i ton.
ll

I937
Kol o.
Koks

Järn

Sten
Kalk

Malmer

l
l
l
l

l

zr8 277
33 599
I6 359
14 455
I22 866
5 669
I 53I
4 173

I3I
14 797
I2 338
2 046
200
807
5 09I
320

'

-

l
!

l

997

l

Prod. f.
pappers o.
massaind.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6o4
8 429

IZ

2 695

-

-

6zs

-

-

7 967
-

-

l

i

-

I2 75I
9 84I
863
24067

2
9

-

I7 6s6
-

-

Övriga
varuslag

I
5
I
l

l

809
428
o6z
ss
2I5
055
6I3
225
-

l

l

36 355

29 000

20 492

Summa

23I
59
3I
49
I23
6

zo

I$9
046
988
630
I SI
69I
z8r
886
225
967

38
I
7
I 6zz
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Tabell J. Genom T rollhätte kanal passerad godsmängd av de viktigaste varuslagen
i medeltal pr år under 5'årsperioder

191_3-19)7.

Källa: Vattenfallsstyrelsens statistik.
l

l

Varuslag

I9I3-I9I7

'

---

l
l
'

: Kol o. koks ...
Trävaror .....
Papper o. massaMalmer ......
Järn .........
Sten o. kalk ..
1
, Övriga varor ..
'

I9I8-I922

I923-I927
---·------

--

Ton

%

264 3271 20,0
549 834 4I,S
I20 970 l 9,8
sr s84
3,9
86 7571 6.6
35 7881 2,7
214 923 I 5,5
l

i

Ton
r84
412
133
72
63
32
323

l

390 l
6471
746
097
449
252
947

%

Ton

I 5,1
33,7
I0,9

297 849
486 663
206 022

5,9
5,2
2,6
26,6

95
86
69
38I
l

I928-I932

I933-I937

---- ------ - - - - -

l

Ton

%
r8,3
30,0
12,7
5,9
5,4

83I
901
037
214
'

%

376
5I9
207
98
86

4,31
23,4

Summa II 324 I83 •roo l I 222 528 l I oo !I 623 5I71Ioo

l

l
jl

Ton

862 2I,SI 529 041
672 30,0 443 I93
599 11,9 256 95I
662
5,6 I88 793
159 4,9 120 6II
77 359 4>4 · ro9 6Is
384 I75 2I,7 387 640
'

750 488! IOO

l

%
26,ol
2I,7i
12,6
9,3
5,9
5,4
19,I

12 035 8441 IOO
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Tabell 6. Den genom T rollhätte kanal år 19.37 passerande fartygstrafiken
Källa: Årsjournal rörande >>fartyg
Ingående tonnage

Hamn

Från Trollhätte
kanal med last
endast till resp.
hamn

Från Trollhätte
kanal med dellast till resp.
hamn

Från Trollhätte
kanal barlastat
till resp. hamn

1-----,---------~--1
Reg.-ton l %
Reg.-ton l %
Reg.-ton l
Otterbäcken . . . . . . .
(r ro 948 ton)

55 485

50,0

I 223

r,o

I 560

1,5

Karlstad ... :. . . . . .
(83 587 ton)

55 782

66, 5

ro oro

12,0

I7 795

21,5

Kristinehamn . . . . . .
(58 535 ton)

54 242

92,5

Skoghall . . . . . . . . . .
(47 646 ton)

42 6 r 3

5,5

2 flO

4,5

Lidköping . . . . . . . .
(38 299 ton)

36 859

I 440

Säffle kanal. . . . . . . .
(28 306 ton)

5 352

I 053

3 540

12,5

Gruvön . . . . . . . . . . .
(24 904 ton)

5 96 r

I 592

6,5

Stallbacka . . . . . . . . .
(r8 794 ton)

r8 794

roo,o

Slottsbron.........
(r4 247 ton)

ro 85o

76,o

3 !26

22,0

Vargön .......... .
(13 649 ton)

I2 050

88,o

I 599

12,0

Kyrkebyn ........ .
(7 336 ton)
Mariestad ........ .
(6 830 ton)

5 68r

I If9

Hönsäter ......... .
(r 323 ton)
Summa

(458 322 ton)

30,0

70,0
I 323

100,0

'

31 r 8r6 ' 68,o

26 721

Reg.-to~~
52 6ro

47,5

65,0
r6 347

65,5

2 754

37,5

2,0

7,0

55,5

Dalslands kanal ....
(3 918 ton)
1

%

Från andra
vän er hamnar
barlastat till
resp. hamn

6,5

75
med fartyg på över r6o regAoo, fördelad på olika väoerhamoar.
över 160 regAon>> i kanalverkets arkiv.

u tgaen d e

tonnage

Från resp. hamn
med last direkt
genom Trollhätte
kanal
Reg.-ton

l

%

l

l

Från resp. hamn
efter intagande av
dellast i en eller
flera vänerhamnar
Reg.-ton

93 350

84,0

I 676

I8 966

22,5

9 477

l

-----1

----

·------

%

l
l

:

Från resp. hamn
barlastat direkt
genom Trollhätte
kanal

l -Reg.-ton

l

%

i
l
l

Från resp. hamn
barlastat till andra
vän erhamnar
Reg.-ton
-

l

l

%
-

I,5

I5 922

I4,5

I9 SIO

23,5

I5 699

I9,0

29 4I2

35,o

I6,o

4279

7.5

I8 595

32,0

26 I84

44.5

32 988

69,0

2 JOO

5,0

I I 524

24,0

834

2,0

440

I,S

69I

2,0

29 353

76,5

7 8I5

20,0

4 I05

14,5

23 328

82,5

873

J,O

-

-

6 206

25,0

I4 560

58,5

4 I38

I6,5

-

-

I7 64I

94. 0

I I 53

6,o

.

i

-

-

-

-

-

-

I 348

9.5

4 306

30,0

8 593

6o,5

-

-

-

-

6 IOO

44·5

7 549

55.5

-

i

l

l

-

5,5

2 035

27,5

4923

67,0

-

-

l

645

24,0

489

7.5

4696

68, 5

-

-

l

I72

JO,O

822

21,0

I 924

49· 0

-

596

45,0

727

55, 0

378

l
l!

-

-

-

l

I65 9I0

72 544

I5,8

88 887

ll
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Tabell 7· Den genom T rollhätte kanal passerade totala varumängdens fördel,
i

1918-1922
Hamn

----~---

Ton

%

Ton

2,2
o,8

21 002

I,8

I9 547

i

%-1

Ton

%

l

Vänersborg .........
Åmål .............
K yrkebyn .......... !
Slotts bron ......... .
Gruvön ........... .
Skoghall .......... .
Karlstad .... : ..... .
Kristinehamn ...... .
Otterbäcken ....... .
Mariestad ......... .
Lidköping ......... .
Säffie kanal ........ .
Dalslands kanal .... .
Göta kanal ........ .
Vargön ........... .
Trollhättan ........ .
stallbacka ......... .
Övriga hamnar ...... i
1

·l

24 234

202 364
190 036
101 406
I5 582
22 8IO
II5 025
44 I32
I89 348 1
25 70I
I9 374
17 707
3170II

Summa ll
Härav uppgång ..... i
nedgång ..... 1

499 242
824 94I

I,2
1,7
8,7

79
I62
I45
63
II

4I4
736
27I
541
238

23 943
9I 6o4

2,0
0,5
I,6

I9 I26

I,2

6,5
I3,3
I I,9
5,2
0,9
2,0

III 757
2oi I 5 6
r6o o6o

6,9
I2,4

I,3
23,8

254 847

7.5
3,7
I7,7
2,3
I,4
3,I
20,8

100,0

I 222 528

100,0

3.3
14,3
I,9
I

5

44759
217 009
27 949
I6 720
38 I I6

427 200
795 328

93 540
I4 657
33 570
I33 OI8
65 o69
2I6 296
66 851
I9 956
70603
377 388
l

623 3I7

62I 384
I ooi 933

9.9
5,8
0,9
2,I
8,2
4,0
I3,3
4,I
1,2

100,0
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ning på olika vänenhamnar i medeltal pr år under pårsperioder
rg28-r932
-

·--~---

----

I9JJ-I9J7
------

----

Ton
Upp

r g 927
5 g8g

I I 093
l
l

l
l

l
l
l

-

JO 147
107 867
IOI 241
53 970
II 603
68 347
77 352
JI 404
94256
42 716
IO 623
53 0!2
6s 64o
785 r87

l
l

%

Ned

Summa

--

-

28 229

17 136
-

ro6or2
124 263
66 256
59 713
4,J06
3 000
67 320
20 6r6
138 380
40 295
2 444
14 262
271 g8J
955 JOO

-

136 I 59
2Jt IJO
r67 497
I I 3 683
r s gog

i
l

l

71 347
144 672
52 020
232 636
83 OII
IJ 067
67 274
337 623
I 740 487

-~

l
l
l

3,9
19,4
100,0

IJ 505
5 046
14 097
22 212
rs 765
63 355
126 645
122 825
I IO 529
r8 g6r
go 097

Ned
'

l

l

7
4
II
r8

35 844
9 921
25 798
40 527
so 644
rgs z8s
250 584
r 9 r 8 54
26o ro2
26 641
ros rg6
ISI 334
6o 380
255 187
84 g8r
9 I78
s8 86s
238 so8

149 573
7 68o
r s ogg
55 gor
25 951
149 247
JI 992
I JOI

95 433
34429
ros 940
52 g8g
7 877
55 822
48 753

3 043
r8g 755

r oo4 280

I OJ! 56 4
!

%

Summa

354
875
701
315

34 879
I J I 930
123 939
6g 029

l

i

!

Ton

l
l

Upp

2,1
o,s
r,6
7,8
I J ,J
g,6
6,s
o,g
4,1
8,3
J,O
13,4
4,8
o,8

35 667
9 s63

r s 740
3 574

I9I)-I9)7·

l
l
l

2 035 844

l

l

l

r,o
o,s
I,J
2,0
2,5
g,6
12,3
9,4
12,8 !
I,J
5,2
7,4
J,O
12,5
4,2
o,s
2,9 l
r r,6
100,0
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Tabell 8. Några viktigare varuslags andel i godstrafiken till och från Göteborg på
Bergslagsbanan i medeltal pr år under f'årsperioder I9I3-I9)2 samt år 19)6.
<Göteborgs statistik.)

l
l
!

l 1913-1917
Varuslag

l

'
Kol o. koks ............
Trävaror ..............
1 Papp o. papper .........
l Trämassa ..............
Malmer .........•......
Järn 1 • • . . • • • • . . . . . . . • . •
1 Övriga varor ...........

Ton l %

·1~918-1922
1

Ton l %

JOO 298 18,o 57 170
116 982 21,0 124 230
51 640
115 995 20,8 51 125
10 340 1,9 4023
99 388 17,8 53 576
114 990 20,5 112 094

12,6
27,4
11,4
11,3
0,9
11,8
24,6

l

'

68 400
109 014
79 540
65 7o5l
9 775:
67 2291
102 485!

13,6
21,7
15,8
IJ,I
1,9
13,4
20,5

Av Jarn:
Göteborg....
Avgtck fran
>)
••••

1

83 548~
15 840

l
45 315
8 2611

l 55 140 1
, 12 089,

12,6
15,4
17,7
17,2
2,7
14,5
19 9

73 66J
89 995
103 173
1oo 562
15 830
84 6o6
116 626

58445311oo

Därmn."om <ill Gö<eho<gJ5• n.,S: 6•,9; 3'4'7•167t46 4' 5 69,0 406

l Ank~m ti~l

l

~:0~~~ 9:: ~~;o~=~ 9~~~To:9~ 6 %~l

Summa 155799311oo 1453858!1oo j502148 1 Ioo

1

.

88 795
87 ~34
130 189
132 937
35 s8o
118 043
137 284

12,2
12,0

17,8
18,2!
4,9,l
16,21
J8,7

1730I62~Ioo

"'l 69,5 497

""l

68,'

l
65 919 1
l 18 687;

94 728i
23 3151

'

1

~~a~ken

Götebor~s

j

l
27,9

12,8
r8,o
47,3
26,8
6o,o
3I,8

71 430
I I I 047
I 54 365
I 3 642
73 277
109 469

II 315 548!533 230:

288 242
3I9 533
I99 48I
87 899
83 8Io
336 583
71,2

80,3
74,2
56,5
86,3
53,3
75,6

28,8

I9,7
25,8
43>5
I 3,7
46,7
24,4

2271 8o 781
942 72 r8I
354 1229 050
137 28802
306 82 763
794 I 53 237

1

_ _ _ _ ,

:r 702 76ol646 8r4J

485
245
240
r6r
r 12
457

1

1

1933, 1934 och 1936

72,5

85,7
77,4
5I,2
84,8
57,6
75,0

l

27,5

42,4
25,0

14,3
22,6
48,8
15,2

B. J.
T 11
!Kanalens B. J.
T Il ]
[Kanalens B. J.
andel i
h~~te- B. J. l andel i andel i h~~t; l B. J. andel i andel i
l totaltotalkanal l
totaltotaltotalkanal
trafiken.----]--··· ·l-~=~ken trafiken 1____
trafiken l trafiken_
l
%
Ton
Ton
% l
%
Ton
Ton
%
%

1925-1927

statistik saknar uppgifter för år I93S och åren efter 1936.

72,1

289
869
66r
187
905
379

Ton

Summa 11 II4290!431 3871

295
398
127
35
51
205

:::1 l

B. J·

andel i
total-

lKanalens

87,2
82,0
52,7
73,2
40,0
68,2

l

l

Trollhätte

-- - ,-

43 246
87 614
I I4 495
12 88r
77 466
95 685

Kol o. koks . . . .
Trävaror . . . . . . .
Papper o. massa
Malmer........
Järn...........
Övriga varor. . . .

Varuslag

1912-1914

Källor: Vattenfallsstyrelsens och Göteborgs statistik.

platser utanför Göteborg, för järnvägens del avseende trafik på Göteborg. <Medeltal pr ån.

l

l

Tabell g. Godstrafikens fördelning mellan Trollhätte kanal och B. J., för kanalens del avseende trafik på Göteborg och

"'

'.f

1672 års skeppslista.
Vill man försöka bilda sig en uppfattning om den svenska handelsflottans storlek och sammansättning under 1600-talets senare hälft och
1700-talets första decennier, innan fribrevs- och sjöpassdiarierna börja\
har man flera olika källor till sitt förfogande, nämligen fribrev, sjöpass,
certifikat och skeppslistor samt de uppgifter, som upphämtats eller kunna
upphämtas ur tulljournaler och vissa kommunala räkenskaper (samt
naturligtvis även en del andra mer eller mindre tillfälliga källor). Till
sin beskaffenhet äro dessa emellertid ganska olikartade.
Fribrev utfärdades för svenska fartyg, som på grund av särskilda kvalifikationer skulle komma i åtnjutande av tullrabatter för det av fartyget
fraktade godset. Dylika tullrabatter, den s. k. hel- och halvfriheten,
infördes 1645 2 och blevo länge gällande, ehuru med vissa inskränkningar
under kortare tider. A v fribreven intogos kopior i kommerskollegii protokoll och registratur 3 • Koncept till dem ha i många fall även bevarats. 4
I de olika stadsarkiven finns ofta till grund för dessa fribrev utfärdade
attester och då införda i magistratens brevböcker, brevkonceptböcker,
politidomböcker, magistratsprotokoll o. dyl. serier.
Orsaken till att fribrev begärdes, var, som nämnt, möjligheten att
erhålla tullrabatter. I den mån ett svenskt fartyg gick i trafik på Sverige
- något som visserligen var regel men icke saknade undantag - måste
vederbörande redare alltså vara angelägna att få ut fribrev. Följaktligen
borde man i de bevarade fribreven tämligen väl kunna avläsa den svenska
handelsflottans tillskott av nya fartyg. Vid olika tillfällen uppgjorde
också kommerskollegium förteckningar över utfärdade fribrev just i
sådant syfte, varvid man - mer eller mindre kompletteringsvis - även
Diarier över sjöpass 1739 f. och Diarier över fribrev 1758 f. KomA, RA.
Tullordningen av den 8 dec. 164 5. S t i e r n m a n, Commerceförordningar II, 400 f.
3 Komk.protokoll och Komk.registratur.
KomA, RA.
• Frihetsbrev för fartyg, Handel och sjöfart. KA.
1

2
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nyttjade sjöpassen. 5 Emellertid medförde utvecklingen efterhand, att fribrev begärdes för samma fartyg mer än en gång - fartyget övergick till
ny ägare 6 , undergick ombyggnad o. dyl. (inför en kritisk kapare gällde
det att ha alla papper i bästa tänkbara ordning) - och i framtiden blev
det rentav krav på att alla med fribrev utrustade fartyg årligen skulle
till kommerskollegium insända sina dittills gällande fribrev i utbyte mot
nya. Vid sidan av sin egentliga funktion att inför svensk tullmyndighet
betyga, att fartyget var svenskt och uppfyllde vissa kvalifikationer, kom
emellertid fribrevet att vid konflikter mellan främmande makter även
få tjäna som identitetsbevis i stil med sjöpassen.
Själva sjöpassen utfärdades, som namnet säger, för att bereda svenska
fartyg av vilken bdkaffenhet som helst, fria, halvfria och ofria, skydd
mot beslag ifrån krigförande makters sida. De kommo på grund av förhållandenas natur att gälla nästan enbart de västerut destinerade fartygen
- faran lurade ju huvudsakligen i Västersjön, varför knappast några
andra än de västerut seglande fartygen hade intresse av desamma. De
voro avfattade på latin, varför ·de ofta benämndes »latinska pass», och
utskrevos i enlighet med formulär, som fastställts vid diplomatiska förhandlingar med de intresserade makterna. De misstänksamma kaparna
skärskådade passen ytterst ingående. 7 Särskilt noga granskades skepparens
person. Ej sällan nödgades svenskarna att använda utländska skeppare för
att hemföra i utlandet köpta fartyg, men i sådana fall fingo nämnda
skeppare avlägga ed som svenska undersåtar till närmaste officiella representant för Sverige. 8
Kopior till de latinska passen infördes i samma aktserier som fribreven
och finnas liksom dessa ofta bevarade både i kommerskollegii arkiv och
' Se t. ex. Sjöfartsregister, Handel och sjöfart (Strödda handlingar), KA, vari finns
en kladd till en fribrevsförteckning för åren 1660-1670, vilken okritiskt avtryckts under den missvisande rubriken »Sveriges äldsta fartygsregister» i Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm årsbok 1944, men kritiskt behandlats av Å k e S t i Il e i Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfundet VI, 127 f. Jfr även O. B j u r l i n g, Skånes
utrikessjöfart 1660-1720, 21 f. och 117.- Fribrevsförteckning för åren 1672-1673 i
Handel och sjöfart, vol. 40, RA.
6 I förordning av l aug. 1680 inskärptes vikten av att nya handlingar begärdes i sådana
fall. Stiernman, IV, 259.
7 Se t. ex. det i Skriv. till Km t från komk. 24 /
3 1673, RA, skildrade kaperimålet mot
Hwite Dufwan av Göteborg, samt B i r g e r F a h l b o r g, Ett blad ur den svenska
handelsflottans historia 1660-167 5 (Sjöfartsmuseet, Göteborg), passim.
8 Jfr Bjurling, a. a., 118, samt förordning 20 /
10 1690, Stiernman, V, 141.
6 - 45867. Sjöhist. Samfttndet. VII.
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de lokala arkiven.n Och de ha, som sagt, i likhet med fribreven använt~
av kommerskollegium vid uppgörandet av förteckningar av det nyssnämnda slaget. - En speciell variant av sjöpasset var det på svenska utfärdade pass eller sjöbrev, stundom även kallat certifikation, vilket skulle
uppvisas på Taldboden i Helsingör, om fartyget gjorde anspråk på att i
enlighet med fredsfördragen mellan Sverige och Danmark av år 1658 och
1660 passera fritt med skepp och gods. 1 Certifikationer i egentlig mening
utfärdades endast för svenska varor i utländska skepp för att i enlighet
med Brömsebrofredens bestämmelser av år 1645 garantera desamma tullfri passage genom Öresund och Bälten. 2
Egentliga skeppslistor, d. v. s. förteckningar över det vid en viss tidpunkt existennde fartygsbeståndet, ha troligen uppgjorts ganska långt
tillbaka i tiden. Men verkligt utförliga blevo de säkerligen inte förrän
under det engelsk-holländska sjökriget 1665-1667, då de svenska myndigheterna blevo nödsakade att skaffa sig kontroll över att inga utländska,
d. v. s. i nämnda fall närmast holländska fartyg, försökte skydda sig mot
fientliga kapare genom att segla under svensk flagga. Endast ett par år
före detta krig uppgjorde visserligen kommerskollegium för amiralitetskollegii räkning en skeppslista 3 , men densamma avsåg enbart de fartyg
som ägde skeppsfrihet - ofria fartyg och fartyg för vilka fribrev ej
begärts voro sålunda inte medräknade. Listan- vilken reproduceras här
som bilaga I - är, sådan den föreligger, ingalunda lättöverskådlig, trots
sitt blygsamma omfång. Den kan ej heller vara fullständig. Möjligen
omfattar den uteslutande Stockholms- och Göteborgsfartyg; skånska fartyg saknas helt, även det i Malmö hemmahörande monterade skeppet
»De Anfang» om (100 a) 150 läster. 4 Vida fullständigare måste den
skeppslista ha varit, vilken kommerskollegium lade handen vid år 166 5.
Tyvärr har densamma ännu inte påträffats i arkiven, vilket ingalunda
utesluter, att den finns i någon samling, som förf. ännu ej haft tillfälle
att genomgå. Materialet till densamma var uppgifter, ofta skriftliga,
Ett antal koncept finns i Fartygspass, Handel och sjöfart, KA.
Om passets ordalydelse se förordning 1 / 8 1680, S t i e r n m a n, IV, 259.
2 Anordningen inbjöd givetvis till lurendrejerier, men danskarna försökte kontrollera
trafiken, bl. a. genom att jämföra uppgifter om utskeppningen i Stockholm med uppgifter om införseln i London. Se kungl. brev "/1 1684, S t i e r n m a n, IV, 5 83. - Om
certifikationernas lydelse se förordning 1 / , 1680, S t i e r n m a n, IV, 259.
3 Komk.registratur 17 /
11 1663, RA.
4
Malmö inkommande tulljournal 1663, LAL, och Malmö utgående brojournal
1663, MA.
9

1
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som magistraterna på kommerskollegii anmaning infordrade från fartygsägarna och sammanförde till en lokal skeppslista för vederbörande stad,
vilken därefter, ej sällan i samband med att en avskrift infördes i kopieboken (registraturet), vidarebefordrades till kommerskollegium. Detta
material finns emellertid kvar i viss utsträckning just där man kan vänta
att finna det, nämligen i de lokala arkiven.'' N aturligtvis kan man ifrågasätta fullständigheten även hos de på lokala uppgifter baserade skeppslistorna - saken berodde ju på om magistraten kunde erhålla fullständiga
upplysningar från handels- och sjöfartsidkarna, något som inte alltid var
fallet. Nämnas må i detta sammanhang, att de lokala skeppslistorna i
förhållande till huvudlistan ha det företrädet, att de äro betydligt mera
detaljerade både i fråga om fartygen och fartygens ägare. De kunna med
andra ord inte negligeras, även om en huvudlista finns.
Under åren 1671-74 uppgjorde kommerskollegium på nyssnämnt sätt
flera skeppslistor, avseende hela riket. De till grund för dessa liggande
lokala skeppslistorna finnas nämligen i stor utsträckning bevarade förutom i de lokala arkiven dessutom i resterna av kommerskollegii inkommande skrivelser.() Förutom ett år, närmare bestämt år 1672, finns
dock även den av kommerskollegium uppställda huvudlistan i behåll. 7
Denna, som är daterad den 24 mars 1673, återgives här som bilaga II.
Listan är av intresse, inte minst därför att Birger Fahlborg i sin fängslande
studie över den svenska handelsflottans historia 1660-167 5 just i brist
på huvudlistor från sagda tid sett sig nödsakad att rekonstruera en dylik. 8
Fahlborgs skeppslista är emellertid byggd på ett annat material än kommerskollegii lista av år 1673 (och kringliggande år), d. v. s. inte på fartygsägarnas egna uppgifter till magistraten utan i huvudsak på de i kommerskollegii registratur och protokoll registrerade fribreven och sjöpassen
(och kompletteringsvis p~ Stockholms hamn- och brojournaler). Det
oaktat visar Fahlborgs skeppslista för år 167 4 och kommerskollegii lista
för år 1672 en tämligen god överensstämmelse, särskilt i fråga om Egentliga Sverige, som vidstående tabell också antyder (se tabell l). De· förekommande skiljaktigheterna kunna emellertid i viss utsträckning förSe t. ex. Handlingar till magistratens protokoll 1665-1667, MA.
" Commercecollegii acta 1671-1675, Inkommande skriv. från magistrater och underrätter s. å., KomA, RA, samt (betr. Stettin) Diplomatica: Anglica, Skriv. till Leijonbergh
1672-1673, RA.
7 Skriv. till Kmt från komk. 24 /3 1673, RA.
s F a h l b o r g, a. a., 48-49 och 69 f.
5

84
klaras med hänvisning dels till att ett år ligger emellan de båda listorna
och dels till att Fahlborgs lista upptager fartyg som noterats någon gång
under året i fråga (eller under året innan), medan kommerskollegii lista
avser fartygsbeståndet vid en viss tidpunkt på året (egentligen då fartygen lågo i vinterläger). I somliga fall ha olikheter även uppstått därigenom, att t. ex. ett fartyg som de facto hört hemma .i Uddevalla vid
uppehåll i Göteborg begärt sitt sjöpass eller fribrev där; Uddevallafartyget
kan då lätt i kommerskollegii registratur ha kommit att framstå såsom
ett Göteborgsfartyg. I detta sammanhang må vidare nämnas, att magistraten ofta inte redovisade alla fartyg, som ägdes av borgare i staden, nämligen sådana fartyg, som aldrig kommo i hemtraktens farvatten utan år
efter år höllo; i fart på helt annat håll. Dylika fartyg betraktades ej som
stadens. 9 A v det här sagda framgår alltså, att jämförelser mellan olika
källor alltid får göras med största varsamhet - därför kan det också
vara vanskligt, att, som Fahlborg gjort, komplettera fribrevs- och passregistret med fartyg ur brojournalerna\ enär t. ex. Hudiksvallsfartyg
- i den mån de varit annat än rena »kustkrypare» -mycket väl kunna
blivit registrerade på annat håll. Därtill kommer ytterligare den omständigheten, att lästetalsuppgifterna i brojournalerna ganska genomgående äro avsevärt lägre än fribrevens och skeppslistornas. Orsaken till
detta är, som Fahlborg själv antytt, att i de förra gällde det att komma
så lågt som möjligt men i de senare så högt som möjligt eller rättare sagt
så högt att halv- eller helfrihet kunde ernås. 2
Vilken skeppslista man nu än vill använda - den av Fahlborg konstruerade eller den av kommerskollegium år 1673 uppgjorda - får man
emellertid en god uppfattning om den svenska handelsflottans storlek vid
tiden för 1672-1673 års engelsk-holländska sjökrig. Tillväxten och vidmakthållandet av denna flotta gynnades - framhåller Fahlborg- av de
genom sjökriget skapade goda betingelserna för den neutrala sjöfarten.:~
I vilken utsträckning densamma gynnades, kan dock inte angivas, då
tillräckligt material härtill saknas, åtminstone för närvarande. Nämnas
må, att de visserligen ingalunda invändningsfria Öresundstabellerna4 inte
1
"Bjurling, a. a., 125.
Fahlborg, a. a., 47.
" Jfr även F a h l b o r g, a. a., 3 3, not 2.
" F a h l b o r g, a. a., 47.
4 Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem \Z>resund 1661-1783, utg. av N.
Eliinger B a n g och K. K o r s t. Del I: Tabeller over Skibsfarten. Cit. Öresundstabellerna.

Tabell

1.

Den svenska handelsflottan år r672 enligt kommerskollegii skeppslista
och år 1674 enligt B. Fahlborgs beräkningar.

Hemort

l

Ar r674 enligt
Fahlborg

Ar r672 enligt
kom:koll.

antal

lästetal

antal

I47

I2 833

4

173

7

JOS
62s

-~i

l

l

' Stockholm ................ .

!

lästetal
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Anm.: Uppgifterna i kommerskollegii lista ha i ett tjugotal fall, där lästetalet ej angivits, kompletterats med ledning av fribrev och sjöpass i kommerskollegii registratur.
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visa något uppsving för den svenska sjöfarten (vare sig man avser hela
den rikssvenska sjöfarten eller endast Egentliga Sveriges), ett förhållande,
som naturligtvis inte betyder, att det ej förefunnits - de svenska fartygen kunna ju i ökad grad ha hållit sig utanför Öresund . Å andra sidan
kan det vara lämpligt att i korthet antyda, vilken bild av förloppet
Öresundstabellerna faktiskt giva. Enligt denna källa bibehöll sig den
svenska västgående sjöfarten rätt väl under åren mellan de båda sjökrigen. Det absoluta antalet svenska fartyg minskades visserligen, men
motsvarande minskning drabbade även andra nationers fartyg; relativt
sett var läget - som tabell 2 visar - så gott som oförändrat för de

.
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Anm.: Endast fartyg, som hörde hemma i Egentliga Sverige, ha räknats som svenska.

svenska fartygens del." Man bevarade m. a. o. i stort sett den gynnsamma
position, som man uppnått i samband med det första sjökriget. Under
1672-1673 års sjökrig skedde ingen anmärkningsvärd förändring i de
svenska fartygens totalsiffror: år 1672 var antalet till och från Västersjön
seglande svenska fartyg 556 medan medeltalet 1668-1670 var 571 (1671
var ett i sjöfartshänseende alltför ogynnsamt år för att i detta fall tagas
till jämförelse), och år 1673 var antalet 479, d. v. s. lägre än under fredsåren (t. o. m. lägre än under år 1671). G
Jfr även F a h l b o r g, a. a., 67 (tabellen).
Om man alltså inte kan se någon ökning av de svenska fartygen, totalt räknat, kan
man emellertid iakttaga en anmärkningsvärd förskjutning: antalet svenska fartyg, som
5
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skulle man stödja sig på enbart Öresundstabellerna, komme man alltså
till den slutsatsen, att den svenska sjöfarten lyckades under mellankrigstiden tämligen väl hävda sin under sjökriget 1665-1667 erövrade ställning samt att den endast i relativt hänseende förmådde skaffa sig ytterligare fördelar under sjökriget 1672-1673. Eller annorlunda uttryckt:
den i Västersjö-Östersjöfarten seglande svenska handelsflottan fick inte
uppleva någon större nedgång under åren 1668-1671 men inte heller
någon större uppgång under åren 1672-1673. Läget skulle ha varit
förhållandevis stabilt. En av svagheterna hos Öresundstabellerna i detta
fall är emellertid, att med antalet fartyg förstås endast antalet fartygsresor- antalet individuella fartyg angives ej. Men går man till ett annat
material - av visse;ligen i somliga hänseenden mera begränsad räckvidd
men som tillåter även ett särskiljande av det fartygsbestånd, som deltagit
i sjöfarten västerut - kan man inte heller där utläsa något markant
uppsving för den svenska sjöfarten genom Öresund (såsom skall påvisas
i en följande uppsats). Därför nästan tvingas man till det nyssnämnda
antagandet, att den svenska handelsmarinens uppsving i varje fall under
det sista sjökriget ägt rum utan starkare förbindelse med sjöfarten på
Östersjön, d. v. s. varit helt förknippat med trampfart i Västeuropa.
Detta gjordes f. ö. gällande av en kungl. kommission några år efter sjökrigets slut; bl. a. erinrade denna om, att de svenska fartygen kunde
»Särdeles vid de tider att England och Holland vore i krig, ofta förtjäna
frakter av de främmande för deres egne varor, dem de behövde sinsemellan att transportera, själv ock på Västindien, Medellandske sjön och
annorstädes» .7 Fahlborg lutar emellertid, som ovan antytts, åt den uppfattningen, att den svenska handelsmarinen fick vidkännas en viss, icke
helt oansenlig nedgång under åren 1668-1671. Uppfattningen är icke
orimlig. Men det siffermaterial för Stockholm, som Fahlborg därvid vill
stödja sig på, är inte homogent. Han jämför nämligen den skeppslista,
som han konstruerat för år 1667 på bas av fribrev och sjöpass, med
magistratens skeppslistor för åren 1670-1672, d. v. s. han jämför källor

avgått från Egentliga Sverige (eller rättare sagt dess Östersjökust), minskades nämligen
från i medeltal 192 fartyg åren 1668-1670 till 15 8 fartyg år 1672, samtidigt med att
antalet svenska fartyg, avgångna från övriga Östersjöhamnar, ökades från i medeltal
92 fartyg åren 1668-1670 till 124 fartyg år 1672. Totalt avgick västerut genom Öresund i medeltal 284 fartyg åren 1668-1670 och 282 fartyg år 1672.
1

1681 års myntkommission, RA.
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av olika karaktär utan att räkna med någon marginal för divergenserna
emellan dem. 8
Vad slutligen beträffar den sjöfartsstatistiska källgrupp, som representeras av tulljournaler och brojournaler, kan erinras om, att tulljournaler,
omfattande hela riket, icke finnas eller i varje fall icke äro kända från
den tid, som här avses - separata journaler torde endast undantagsvis
kvarligga i arkiven. skeppslistor på bas av rikets tulljournaler uppgjordes
dock vid olika tillfällen av kommerskollegium, men dylika listor lida av
den olägenheten, att de icke medtaga fartyg, som ej varit i de svenska
farvattnen under året. Brojournalerna som visserligen blivit vida
bättre bevarade än tulljournalerna - äro i detta hänseende ännu bristfälligare, enä; de avse endast fartyg, som angjort själva skeppsbryggan
eller på annat sätt begagnat sig av hamnens (avgiftsbelagda) inrättningar
till sjöfartens tjänst. 9
8
9

F a h l b o r g, a. a., 4 I.
Om tull- och brojournalernas olika källvärde, se B j u r l i n g, a. a., 13 f. och 239 f.

Oscar Bjurling.

89
Bilaga J.l
Avskrift ur Kommerskollegii registratur 1663-1664 fol. 140 ff., RA.

Anno 1663 in Novemb:
Till Kongl. Ammiralitetet Collegij Swaar.
Höghwälb:ne Grefwe, H:r Rijkz Rådh och Rijkz Ammiral, sampt Högh- och
Wälborne godhe Herrar Sweriges Rijkes Rådh, Ammiraler och Kongl. Ammiralitetz Rådh (etc.).
Eder godhe Herrars Breef, Daterat Stockholm 31 Octob:, ähr Oss wähl tillhanda kommit medh rormählan, att alldhenstundh Ammiralitetz Collegiumet
gerna åstundar att få een wiss underrättelsse, hwilka och huru många koopfardijskepp och fahr kostar hans s Kong l. M: t z w år Allernådigste Konungz V nderså t are
tillhörige uthj Swerige och dher undher sorterande Provintier för thenne tijdhen
niutha heel och half Frijheet Swensk i Tullens ehrläggiandhe, hwarföre ähr Edher
godhe Herrars begiäran, att Wij wille wijdh första lägenheet een pertinent lista
och rätt förteckning på samma skepp och Fahrkostar till dheras rätta tahl,
nampn, huru många Stycken dhe fööra och hwilke som Reedare dher j till nödig
information och effterrättelsse Edher gode Herrar communicera och tillkomma
låta. Dhenne Edher godhe Herars begiäran till nöije och wällmeent swaar hafwa
wij låtit opsättia een lista på alle dhe skepp och Fahrkostar, som för dhenne
tijdhen Swänsk heel- och halfffrijheet i Tullens ehrläggiandhe åthniuta, hwilken
lijsta här medh bijfogadh innehåller skeppens och Skepparnes nampn sampt aff
hwadh drechtigheet hwart och ett af desse skeppen och Fahrkostar är. Reedarne
belangande, så ähre aff uthj Wästerwijkz Compagnietz skepp dhess participanter
allenast interesserade, dhett Lille Compag:t beståhr af några wissa handelsmän och
borgare här i Stockholm, resten hafwer sina Reedare dhelss här j Stockholm deelss
i Giöteborg sampt andra Kongl. Maij:tz Städher, hwilkas nampn in particulari
att specificera wille falla något wijdhlöfftigt, efftersom dhe ähre många, som i
Ett skiep part hafwa, dock kundhe man dhett wähl giöra, dher dhett så pröfwadhes nödigt. Huru många Stycken till Defension hwart och ett aff dhe halffrij
och monterade skeppen kan fööra, förmode Wij dhett Eder godhe Herrar icke wara
okunnigt, efftersom dhe alle aff dhett Kongl. Ammiralitetet ähre besichtigadhe
wordne, och äre een part dher aff opslagne effter dhen storleek och bestick, som
sidst utgångne Kongl. Placatet om monterade skiep statuerar, een deel och bygde
effter dhett förra Kongl. Placatet till 14 stycken, hwilket bestick wijdh första
Swänske frije skeppz in rättandhe ähr wordet föreskrifwit och dhe, som sådana
·skepp willia byggia, medh Kongl. handh försäkradhe att blifwa wijdh samma förunte frijheet conserverade uthi trättio åhr och sådant i anseendhe till Rijketz
Defension och tienst uthi örlogz tijdher, iämwähl och dherhooss till handelens och
commerciernas opkompst och cultur för Rijket och dess Innwåhnare, hwilke
1

Interpunkteringen är moderniserad men avtrycket eljest bokstavstroget.
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skepp af 14 stycken icke allenast vthi Elbingske Tractaten och dherpå fölliandhe
Elucidations acten emellan hanss Kong l. M: t wår Allernådigste Kon u[ n Jgh och
Herre sampt Sweriges Crono och dhe föreenadhe Nederländer äre för accorderade
att skole för Swenske monterade skepp ehrkiändhe warda och dhen förundte förmon för främmandhe skepp åthniuta uthan befinnes och så för fahrwattnet och
inloppen skull som och Städernas oförmögne wilkohr i Rijket till handelens fortdrifwandhe sin nyttigheet och beqwämligheet hafwa, för hwilken orsaak skull
be:te skepp af 14 stycken, så wijda dhe ähre bygde effter dhett bestick att dhe
till örlogh tiäna kunna, icke obilligt för Swenske frije skepp synas böhra rächnas,
hwilket till högstbe:te h:s Kongl. M:tt wij för dhetta underdånigst recommenderat hafwe och icke kunne underlåta wijdh dhetta tillfälle för Eder godhe
Herrar nu att i hugh komma. Och befalle E. G. H:r uthi G. Aalz:ges beskydh.
Stock: 17 No;:emb. A:o 1663.
K. Kurk På Kongl. G. Com: Coll: wäg:r
J. Lagerfeldt

P.

J.

Coyet.

Erich Rosenholm

/J.

Tyder.

Swänske Monterade Frij Skep för Wästerwijke skepz Compagniet.
Skieppet Gripen hwar å skepparen Didrich Fredrichsson om
Smålandz Leijonet Capiten Bårg ..................... .
Jupiter Jacob Erichson Fix
Leoparden Swän Pettersson .................. .
Falken Cornelius Sijkes
Mars Capiten Lorentz frantson Low
Halff Månen Dirich Pettersson
Fortuna Dirich Thiesson . .
. ............. .
Solen Jacob Adriansson ......................................... .
De Hoppe Dirich Degner
S:te Pädher Johan Fredrichsonn
Stockholm Hans Jahansson ................ .
Samson Hans J ahansson
S:te Jacob Hindrich Jutsen .............. .
Förgylt Gåsseen Hindrich Brandt
Gylden Phaenix Leutke Hindrichsson ................. .
Konungh David Gerbradt Bonder
S:te Nicolaes Hans Janicke
................... .
Trumslagaren Jon Christoffersson ........................ .
Pärla medh Hindrich Hindrichsson ...... .
Engell Gabriell medh Gierdt Lorentz
...... .
Leijonet, Greff Axel De lagardies medh Johan Hinnemöhr
Gröne Jägaren, medh Norköpinges skeppet medh Reggert Stuth
Compagnie Boijorten Konungh Davidh heelfrij så wijda han går a woiture
till och ifrån Rowan . . . . . . . . . . . . . . . .......... .
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Hindrich Höijer Hans skiepp Hoffnungh
Grels Petterssons Ekeskuta om
Anders Oloffsons Galliort
Ludwig Springers Galliort
Erich Carlssons skutha .......... .
Matz Erichssons lille ekeskuta
Mårthen Oloffsson Galliort
Erich Larssons Ekeskuta
Erich Carlssons hiepes skuta
Herman Horstmans fahrkost
Lorentz Petterssons Galliort
Hans Hanssons lilla Ekeskuta
Didrich Castens skuta ........... .
Borkhardt Nyborgz fahrkost
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Markus Beckmans fahrkost
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Bilaga II.
Avskrift av kommerskollegii skriv. t. Kungl. Maj:t 1673, RA.

1673.
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praesent. den 24 Mar t 167 3
uplesn den 2 6 M art. 1673
Stoormächtigste Konungh, Allernådigste Herre ./.
Eders Kongl: Maij:ttz nådigste bref af d: 8 hujus hafwe wij medh skyldigste
wyrdnat undfått, hwarwthinnan först anbefalles migh Knut Kurck att tillijcka
medh Admiralitets-Collegio och Rijks- och Cantzlie-Rådet H:r Johan Gyldenstierna medh dhet foderligste företaga och till änskap bringa dhen oss för dhetta
pålagde Commission angående någon närmare information och ransackningh om
dhe Monterade Skeppen och Swenske fahrkostar; Sedan wthaf Collegio reqvireras
att widh dhen för detta underdånigst inSinuerade Specification så wehl på nampnen af Skeppen som hwadh Stadh dhe ähro tillhörige och hwadh Skepparne heeta
än tillfoga läste- och Stycketahlet; För dhet tridie a± oss fodras een Specification och förteckningh på alle dhe SiöPass, som, warande dhetta kriget mcdh
Franckerijke, Engellandh och Hollandh, för Skepp och fahrkostar wthgifne och
Extraderade ähro, på dhet Eders Kongl: Maij:tt den Engelske Ministren, som tillbiuder att gifwa Eders Maij:tz wndersåthare skuldh till något under sleef och

93
orichtigheet, så myckit bettre informera mot te; Till dhet fierde Eders Mai j :t t
ochså begärer förnimma wårt underdånigste Sentiment, om antingen i Stellet för
dhen wahnlige formen, som hoos oss ähr, Sub fide Juramentj, heller och iempte
Eeclen Eders Kong l: Mai j: tz wndersåthare må stella Caution till så myckit större
försäckringh af een godh richtighheet, Emädan Eders Kongl: Maij:tt nogsampt
spörier, dhet under tijden underslef förelöpa widh Siöpassen, dhem Eders Mai j: tz
wndersåthare understå sigh att missbrucka; Sidst oss Notificeras, alldenstundh
Eders Kongl: Maij:tt ännu inthet aldeles kan weeta, hwa[dh] för Effect dess
mediations-wärck lärer winna, dhet Eders Mai j: [t t] dess Admiralitetz-Collegium
beordrat haf:r att hålla ferdige dhe förledit åhr dher till destinerade Convoijer,
att, dher så behöfwes, Eders Kongl: Maij:tz Traffiqverande wndersåthare till dheras säckerheet dher af sigh betiäna måge; Wppå hwilke alle puncter Eders Kongl:
Maij:tt wår underdånigste mehningh och betänckiande nådigst will inhempta.
Hwarföre hafwe wij alle desse stycker medh möjeligeste flijt öf:rlagt.

1./.
Och hwadh dhet Förste anlangar, så ähr fuller dher öf:r för dhetta någon
skriffteligh ordre oss eij tillkommen, Men så skall nu uppå undfångne befalningh
inthet dher wthinnan försummas, wthan Eders Kongl: Maij:ttz nådigste willia
blifwe hörsambligest effterlefwat.
2 ./.

Dhet Andre ähr sådant, som wij ochså i lijcka motto ähro wthi wärcket begrepne medh, reqvirerandes dhet fuller någon större tijdh, Emädan för dhetta,
serdeles ifrån widst aflägne orther, Läste- och Stycketahlet af allom icke så noga
ähr Specificerat, doch hafwe wij in Antecessum, effter dhen kunskap som hoos
oss dher öf:r allaredo kan wara för handen, dhenne bijgående Lista her medh underdånigst wehlat inSinuera, förmodandes i dhet öfrige, hwadh egendtelige Stycketahlet widhkommer af dhe skeppen, som effter besticket upslagne ähro och dher
före niuta heela inlenske frijheeten, att Kongl: Admiralitetet lärer ochså dhen
bästa kunskapen dher om gifwa kunna.

3./.
Dhen begärte förteckningen uppå dhe af Collegio under warandhe dhetta kriget emellan Franckerijcke, Engellandh och Hollandh för Skeepp och fahrkostar
wthgifne Siöpass föllier och her hoos, hwar widh Collegium dhetta allenast underdånigst haf:r att ehrindra, att man widh dheras wthdehlande haf:r bruckat all
möjeligh wahrsamheet och circumSpection, så att inthet dhera dher af ähr Extraderat wthan nöijiachtigh försäckringh af wederböhrande. Hwarföre wij och förmode, att dhen Engelske Ministren inthet skall kunna så lättel: öf:rtyga någon
af Eders Kongl: Maij:ttz wndersåthare något underslef; Skulle och något sådant
wara föreluppit, effter som Collegium icke wijdare · dher emoth kan wara försäckrat, än hwadh hwars. och Eens ingifne Edelige försäckringer så och wthi
dhe aflägne orther BorghMästare[ s] och Rådz Testimonia förmå, så haf:r Eders
Kongl: Maij:tt eller å Eders Kgl: Maij:ttz w[ä]g[na]r dess Commercij-Collegium
altidh lägenheet och tillfelle sådant emoth dhem, som brutit hafwa, att ijffra och
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straffa, när dhet allenast blif:r kunnigt, bewijst och öf:rtygadt. Hwilken probation och bewijs, så lenge Collegio dher om inthet witterligit ähr, wij oförgripel.
skatta dhem böhra åliggia, som öf:r sådane underslef klaga och under slijckt
föregifwande synes willia iustificera, att Eders Kgl: Maij:ttz wndersåthares Skeepp
upbrachte, plundrade och Confiscerade warda. Wij lempne och underdånigst
wthi Eders Kongl: Mai j :ttz höghwijse betänckiande, Om och huruledes Eders
Kgl: Maij:tz höge respect kan tillåtha, att een sådan Specification af wthgifne
Pass åth Engellenderne må lef:reras, emädan dhet icke allenast ingen grund haf:r
in pactis, wthan dhen Engelske nationen dher wthur skulle till Efwentyrs taga
tillfälle till sådane inqviSitioner och effterspörielser om Eders Kong l: Mai j: ttz
wndersåthares Traffiq och Navigation, som dhem inthet angå. Hwilket så myckit
efftertänckeligare ähr, som dhe först dhetta anmodat hafwe och ehrhållit hoos
Staden Hamburgh och nu synes willia gå wijdare och hoos Eders Kongl: Mai j :tt
sampt dess Chrono vindicera sigh samma rätt. Men att Communication dher af
skedde åth Eders Kongl: Mai j :tz Minister på dhen orthen, på dhet han till Eders
Kongl: Maij:ttz wndersåthares tryggheet och dhe upbrachte Skeppens deste tydeligare relaxation sigh dher af på wederböhrligh orth och ställe må betiäna, dhet
hålle wij aldeles nödigt och nyttigdt.
----------------------~

Eders Kongl: Maij:tt önske wij all högh prosperitet af Gudh Alzmechtigh och
wthi Eders Kongl: Maij:ttz beständige Kongl: ynnest oss underdånigst recommendere, förblifwandes.
Eders Kongl: Maij:ttz ./.
Aller underdånigste trogne och hörsamste tienare
K. Kurck

J.

Lagerfeldt

J. Enefelt

A. Cronström

G. Schönfeldt
/ Joh. Stiernhöök

1
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.
.
.
.
.
.

30 läster .....

Henning Olsson.

30 .......... .

Cornelius Carstens.
Matthias Claesson.
Hans Hansson Tysk.

I4. • .. • • • • •. •
IO . • . . . . . . . . .

8 .......... .
30 .......... .

Skepp.
S. Maria ................. . 38 .......... .
Fortuna ................... 130 .......... .
Fortuna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 .......... .
Lij ten Jacht . . . . . . . . . . . . . . .
8 .......... .
Galliot. Fortuna ........... . 20 . . . . . . . . . . .
Gall: Papegoij ............ .
8 .......... .
Skuta. Faleken ........... . 40 .......... .
Skuta .................... . r8 a 20 . . . . . .

Erich Carlsson Kempe.

Oluff Larsson.
Henning Olsson
Reinert Carstensson.
Bertell Andersson.
Hans Jacobsson de Reuter.
J oen Larsson.
Måns Larsson.

Skepp.
Hoop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . O l uff Michelsson.

Ronneby./.
Fortuna ..................
Stadt Ronneby ............
S. Catharina ..............
Skuta. Lamb ............
Kräijare. S:t Johannes ....

.
.
.
.
.

Skutor.
S. Peder ..................
Tobias ...................
Cronefisk .................
l Haffruen .................
Nettlebladh ...............
S. Margreta ...............
l Geddan ..................

.
.
.
.
.
.
.

1

.

................. .........

55 läster .....
40 .......... .

38 .......... .
30 .......... .
20 . . . . . . . . . . .

r6 .......... .
I2 . . . . . . . . . . .

I4. • ..... • .. .

6 .......... .
6 .......... .
4· ......... .
3 .......... .
6 .......... .

Claus Sorck.
Henrich Roggendorph.
Gerdt Pinnich.
Henrich Bylow.
Hans Swartz.

Swän Jönsson.
O l uff Jonsson.
Christen Johansson.
Lars Jöransson.
Petter Busk.
Pär Jöransson.
Samuel Pettersson.
Guntzel Götkens.
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Redare.

Skeppetz Nampn.

Skeppare./.

Mars t ra n d h. j.
S. Maria .................
Johannes ...............
Fortuna ..................
S. Petter .................
S. Andreas ................

.
.
.
.
.

Skutor.
S. Päder ..................
S. Andreas ........... : ...
S. Andreas ................
S. Petter .................
Röde Stiernan ............
S. Jörgen .................
S. Johan ..................
S. Johannes ...............
Håbet ....................
Patientia ..................
Fortuna ..................
S. Peter ..................
Fortuna ..................
Oxen ....................
S. Johan ..................
S. Nicolaus ...............

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

j

i S.
i

I
i

90 läster .... .

70 .......... .
40 .......... .

so .......... .
so .......... .
I4. •. • • ... • • •
30 .......... .

r8 .......... .
r6 .......... .
8 .......... .
II. ......... .

40 .......... .
20 . . . . . . . . . . .

30 .......... .
!2 . . . . . . . . . . .

ro .......... .
I2 . . . . . . . . . . .

ro .......... .

r6 .......... .

7· ......... .
6 läster .... .

S. Anna ..................
S: Jacobus ................
Swana ...................
S: Maria ..................
Fortuna ..................

.
.
.
.
.

I I. ......... .

I3. • • .. • • .. •.
!2 . . . . . . . . . . .

20 . . . . . . . . . . .

8 .......... .
8 .......... .

Johan Brandt.
i
Olle Nilsson af Gottenburgh. 1
Swän Rassmusson.
1
Hans Olsson.
idem Navarchus.
j

Peder Pädersson.
l
Anders Andersson.
Anders Julsson. af Tollehws.l
1

~:~ :::::::::. i i Bowijk.
11

Nils Pädersson.
Oluff Olsson.
Erich Willumsson.
Anders Jacobsson.
Peder Jonsson.
J öns Pedersson.
Måns Pädersson.
Anders på Dynge.
Hans Rassmusson.
Niels Olsson Swenske.
Hinrich Siwersson.
Jfwer Trulsson.
Jacob Trulsson.
Juli Nilsson.
Jöns Olsson.
Hans Bengtsson.
Niels Andersson.

Jachter.

s .......... .
4· ......... .
3 .......... .
3 .......... .

Skutor.

Sölfwitzborgh.j.

............. ·j· ...... ·l

Fortuna .................. _l
Giedden .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·l

Peder J espersson.
Sonen.
Gerdt Gerdes.
Matthis Rassmusson.

l
1
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Skeppetz Nampn.

Patientia ..................
Spilejacht. Falck ..........
Galliot ..................
Smacka ...................

Swenskel

skeppare./.

l Redare.

.
.
.
.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Skutor.
S: Pär ....................
Swanen ..................
Ålen .....................
Fortuna ..................
Swanen ..................
Fortuna ..................
S: Jöran ..................
Lijten Skuta . .............

.
.
.
.
.
.
.
.

••

o

•••

'l

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

S: Anna ..................
Bartholomaeus ............
Fortuna ..................
S: Sophia .................
Birgitta ...................
Giisse ....................
Lamb ....................
S:·Anna ..................
Dorothea .................
Kreijare ..................

läster .... .
8o .......... .
so.

130

o

o

30.

o

o

o

o

30.

o

o

o

o

xs ..

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

14.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

12.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

7·

s

o

Christianopel.j.

Eke Skuthor.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

so läster .....
so.
40.
so.
so.
4S·
30.

40.
40.

16.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Petter Folqwart.
Bartholomeus Folqwart.
Claes Mårtensson.
Hans Mårtensson.
Hinrich Jacobsson.
Joen Andersson.
Joen Andersson.
Hans Krook.
Joen Nilsson Rabbe.
Tolle Erichsson.

Wardbergh.j.
Bäringshysa. , ............
ÅhsKloster ...............
Slott Warberg ............
galliot. Apelbergh .........
2 jachter .................

.
.
.
.
.

o

o

o

"i

::::::::::::::::::::::::::l
•

Oddewaldh.j.
Granen............ . . . . . . . .
Patientia...................
S: Andreas ............... .

o

12
30.

läster .....
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

6o .......... .
10 . . . . . . . . . . .

3 läster hwardere.

Cornelius Pettersson.
Petter Corneliusson.
Ouge Renners.
Mårten Pädersson.

o

o

o

o

•i
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Skeppetz Nampn.

l

Swenske
Redare.

l

Skeppare./.

LandzCrona.j.
1

Gröneholm ...............

·l roo läster .............

Skutor.
Solen .................... .
Förgylte Örnen ........... .
Galtio t. Hi orten ........... .

. . . . . . . . Hans Andersson.
. ........ Oluff Jacobsson.
Torkil! Christiansson.
5 .......... .

20 . . . . . . . . . . .
IO . . . . . . . . • • .

.

.......

1

Halmstadh.j.

Skutor.
Fortuna ..................
Röde Rosen ..............
Spes .....................
S: Johannes ...............
S: Peder ..................
Der Verkerte Both ........
Skepp: Margaretha ........

Lionel Ripleij.

.
.
.
.
.
.
.

28 läster.
. . . .......
28 ...........
8 små läster. . . . . . . . .
4· ..........
•

3 ...........
3 ...........

••

o

o

•••

•

•

•

o

••••

•

•

•

•

•

•

•

o

. . . . . . ..
70 ........... . . . . . . . .

O l uff Oluffsson.
Anders Oluffsson.
Matthias Erichsson.
Peder Oluffsson.
Jöns Albrechtsson.
Jöns Oluffsson.
Di derich Claesson.

Christianstadh.j.
Galliot. Rosen ............ ·1
Christianstad ...... .

l Skuta.

läster ..... ' ....... ·1 Anders Moegensson.
36 ...........
Petter de Jonge.

20

1

• • • • • • • •

1

l

Helsingburgh.j.
; Fl: Castel von Helsingburgh . r6o läster .....
Skep. De Gecrynte Pilsbom.
Gall: S: Johannes ......... . 70 .......... .
Skuta. Fortuna ........... . 24- ......... .
, Windrufwan af Helsingburgh 40 .......... .

Meinert Corneliusson.
Paul Carstensson.
Hellmeke Wendt.
Peter Ebbeson.
Henrich Steffens.

Carlshambn.j.
Carlshambn... . . . . . . . . . . . . . r ro läster .... .
Skuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .......... .
Galliot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 .......... .
Smack ................... .
8 .......... .
Skuta ................... .
6 .......... .
Dito ..................... .
5 .......... .

Hinrich Knees.
Nils Olsson.
Casten Paulsson.
Christian Bedijn.
Dirich Holgersson.
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Skeppetz Nampn.

Swenske l
Redare.

l

Skeppare./.

Systedh.j.

Skutor.j.
S: Jörgen ................. .
Swanen .................. .
l S: Johannes ............... .

16 läster .... . . ....... ] Christian Simonson.
8 .......... .
Håkan Oluffsson.
25 .......... . . . . . . . . . Jöns Thorsson.
.

.

.

.

.

.

.

.

l'

Kong-Elff.j.
Fortuna .................. .
Skuta. Swanen ........... .
S: Johannes ..•.............
Skuta ................... .
Skuta. Swanen ........... .
Skuta ................... .
Skutu

Tormo Claesson.
Tolle Swensson.
20 . . . . . . . . . . .
J oen Swensson.
Hans Hansson.
8 .......... .
I o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . La urs Bentssen.
6 ................... Swän Korp.
7 ................... ] Gunne Hågensson.
55 läster .... .
16 .......... .

K o n g s b a c k a.

Skutor.
Faleken .................. .
Röde Rosen .............. .

I 8 läster .... .
24 .......... .

Niels Andersson i Heeden.
Anders Börgeson, i Hwess
lingsöö.
Swän Larsson i Torås Walda
Sochn och by.

S. Andreas ............... .
l

Än någre flere.

Aboo.j.
Troheet eller Getrw. Liebe ./

160

Nye Helsingfors.... . . . . . . . .

160

läster ..... \ ........ \ Hans Kröger./.

Helsingfors./.

Skuta.
Helsingfors ............... .
Engelen .................. .

läster ............. l Hans Meyer.

6o .......... .

Johan Jönsson.
Hinrich Thomsson.

so .......... .
Rewal.j.

Furu Skuta. C haritas . . . . . .
Dito Salvator .............
Eke Skuta. Fortuna .......
Die Hoffnung .............

.
.
.
.

so läster. . . . .
so .......... .

. ....... i Hans Oluffsson.
Erich Lieten.
40 .......... . . . . . . . . . Hans Kriiger.
so .......... .
Erich Bartelsson,
ker./ .
40 .......... . . . . . . . . . , Melchert Clauson.
..

. . . . . .

1

Fortuna .................. .

Bleckma-
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Skeppetz Nampn.

Der Hal be Mond ......... .

1

14 ...........
I 2 ..........

· Halfwe Månan ............. ,

l

Swenske l
Redare. ·

Skeppare./.

l. ....... Henrich Michelsson.

·l· ....... Matz Larsson.

!:: ::::::::::i:::::::: ~~~t.t~~~s. ·J·o-~a-~s~~~:

....... _

l

l

Artlnsburgh.j.

j

Galliot: Koht .............. [ 6o läster ..... [ ........ [ ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Wissmar.j.

Skepp.
!

Die Perl. . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

läster .....

120 . . . . . . . . . . .

Samson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120 . . . . . . . . . . .

! Ringende Jacob ............

120 . . . . . . . . . . .

1

!

D,.iligentia ................. .

70 .......... .
120 . . . . . . . . . . .

Der Nordiske Bawr .......
Die Hoffnung .............
: S: Johannes ...............
Fortuna ..................
!

.
.
.
.

Der Regenbogen .......... .
Salvator .................. .
Galliot ................... .

Skutor.
F ides ....................
S: Jacob ..................
i Skep. Der Ritter von S.
' Dito S. Nicolaus ..........
dit. S: Jacob ..............
dit. Die Weise Taube .....
kreij are. Fortuna ..........
Spegelskuta. Hoffnung .....
,

1

.
.
.
.
.
.
.

I IO • . . . . . . . . . .
IOO . . . . . . . . . . •

90 .......... .
So .......... .
70 .......... .
120 . . . . . . . . . . .

70 .......... .
70 .......... .

72- .........
70 ..........
70 ..........
9S ..........

.
.
.
.

so .......... .
so .......... .
ss .......... .
so .......... '

Clas Mölte.
Hans Kretel.
Peter Jäger.
J tirgen Schönfeld t.
Hans Danckwort.
Henrich Stubbe.
Petter Kliinder.
J ochim Wilken.
Claus Kalsow.
Henrich Westendorp.
Clas Glimnr.
Hans Gunchell.
J ochim Graben.
Jsack Jacobsson.

Daniel Withohn.
Jacob Michaelsson.
Johan Wittenberg.
Claus Hahn.
Hans Schulte.
Henrich Buschen.
Jurgen Måhler.
Claus Krose.

Skutor.
Engel Michael ............
S: Jacob ..................
Die Hoffnung .............
Die Sonne ................
Die H ofinung .............

.
.
.
.
.

so .......... .
so läster .... .
4S ..........
40 ..........
40 ..........
40 ..........

.
.
.
.

1

Martin Schröder.
Ties Hörman.
Ties Martzen.
Herman Vagt.
Baltzer Bruchne.
Simon Hagedorn.

·i
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Skeppetz Nampn.

Dreij Hering .............. .

Swenske
Redare.

40 ........... l . . . . . . .

Schwartze Hahn ......
Griine Papigoije ......
B law Taube ..........
Griine Jäger ..........
Hirsche ..............

.
.
.
.
.

skeppare./.

l

·l J ochim

Schmitte.

30 ...........
Asmus Hiihnmörder.
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! Hans Hahn.
1

Der
Der
Die
Der
Der

l

........

,

36 ................... Michel Wulff.
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jochim Vagt.
20 . . . . . . . . . . .
Henrich Fincke.
r s .......... . . . . . . . . . Daniel Meyer.
I 5 • • • • • • • • • • • . . . . . . . . Claus Måhler.
J ochim Gehrman.
r s .......... .
Die Geeronde ,Lieffde ..... .
Michel Wulff./.
i Der Engel. ............... .
Jngen wiss./.
r6 .......... .
! Die Meve ................ . I4 .......... .
J ochim Kiippel.
l
l
Claus Wilcken och
!2 . . . . . . . . . . .
Warwr
Andreas Hamme.
ro ..........
9· ................. . Jacob Ram par.
Claus Werffke.
9- ......... .
Berent Pettersson .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·l 9· ......... .
Hinrich Hornow.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 9· ......... .
. ........

1

·l· ...... .

Skutor.
Johannes ................. .
Hoffnung ................. .
Skep. V erlohrne Sohn ..... .
Skuta. Die Hoffnung

j

Skepp
Fortuna .................. .
Die Weintraube ........... .
Salomon .................. .
Salvator .................. .
Galliot. Die Hoffnung ..... .
Dito ..................... .
Skuta. Die Hoffnung ...... .
Boijort. Der Engel ........ .
Galliot. Die Hoffnung ..... .
Skep. K: David ........... .
Galliot. Fortuna .......... .
Skepp: Die Sonne ......... .
Boijort ................... .
Skuta. Swanen ............ .

Stral s u n d h./.
37· ......... .
r8 .......... .
40 .......... .
32 .......... .

So .......... .
55 .......... .
70 .......... .
6o .......... .
IJ • . • • • • . • . • .
ro .......... .

Albrecht Schwartze.
Albrecht Bröije.
Arendt Gellentin.
Albrecht Dirichsen.

Anders Liitken.
Bartelmees Parchman.
Bastian Peterson.
Berend Berends.
Bartelmees Garfer.
Johan Pagels.

20 . . . . . . . . . . .

r6 ..........
26 ..........
70 ..........
6 ..........

.
.
.
.

so .......... .
I2 . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . .

Carsten Scharlock.
Clas Kreye.
Casper Braun.
Clas Prohn.
Eggert Wulff.
Frantz Knijhoff
Gories Hövener.

Jurgen
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Skeppetz Nampn.

Skeppare./.

1------------------~-----------,-----,--------------------

i
l Galliot Der Hirsch ........ .
l Skuta. Der Friede ........ .
l Skep. Die Hofnung ....... .
Skep. Fortuna ............ .
Sk: Fortuna ............. .

I4. • •. • • ....
J8 ..........
45· .........
8s ..........
75 ..........

•
.
.
.
.

Gödert Heijdeman.
Henrich Schmidt.
Hans Heijdeman.
Henrich Aweman.
Hans Trippelvitz.
Hans Rike.
Henrich Petersson.
Harm Badendijk.
Hans Storm.
Hans Granow.
Hans Lucht.
Hans Walter.
Hans Kruese.
Hans Milhan.
Jacob Haweman.
Jacob Hogemeister.
Jacob Rese.
Jurgen Turow.
Jochim Klatte.
Jochim Tesche.
Jacob Bohenhawer.
Jurgen Flescher.
Jacob Markow.

Skutor
Hoffnung .................
Salvator ..................
Fortuna ..................
Galliot: Hirschbuck ... : ...
Boijort. Johannes .........
Skep. Gylden Engel. ......
Galliot: S: Johannes ......
Skuta. Fortuna ...........
dito. S. Peter .............
Skep. Die Hoffnung .......
Skuta. Die Nachtigal ......
Boijort. Der Hirsch .......
l Skep. S: Jurgen ...........
Skuta. Die Stein .........
Gal: S. Peter .............
Skuta. Die Nachtigal ......
Gal: S: Jurgen ...........
Boijort. S: Jacob ..........

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

J3 .......... .
40 läster ... .

Skutor
F ranciscus ................
Hoffnung .................
Fortuna ..................
S: Jacob ..................
Fortuna ..................
Fortuna ..................
Fortuna ..................

.
.
.
.
.
.
.

40 .......... .

20 . . . . . . . . . . .

Kreij: Der Faleke ........ .
Gall :t Die Hoffnung ...... .

J2' ......... .
J .......... .

Skutor
Justitia ................... .
Maria .................... .

24- ......... .

Skep. Engel Raphael ...... .
Skuta. S: Peter ........... .

46 .......... .
r6 .......... .
20 . . . . . . . . . . .

so .......... .
I8 .......... .
r8 .......... .
J2 .......... .

70 .......... .
24 .......... .
I2 . . . . . . . . . . .

52 .......... .
36 .......... .
I2 . . . . . . . . . . .

26 .......... .
r8 .......... .
12 . . . . . . . . . . .

J6 .......... .

8 ......... .
I5 .......... .
18 .......... .
JO .......... .

JO .......... .
9· ......... .
40 .......... .
JO. •. • ...... •

. ......

~

Jacob Frese.
Jochim Usedohm.
Jacob Skytte.
Jacob C\ement.
Jochim Musswijk.
Jochim Knijphoff.
Jochim Koppingh.
Jochim Tesche der }i.inger.
Lorentz Brehmer.
Lorentz Classen.
Michel
Michel
lVIarten
Michel
Michel

Hawer der Elter.
Ranges.
Ranges.
Hawer.
Schmidt.
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Skeppetz Nampn.

l!

l

Gall: S: Jacob ........... .
S: Peter .......... .

Kre~fer.

l
1

JO ........... ~ ....... . Marten Li.ibke.
26 ..........

·l· ...... . Marten Lekewitz.

J2 ..........

Michel Raddeuan.

.
Skutor.
l
Mana .................... . 28 ..........

t·······

·l· ...... . Michel Jsebahrt.

l

l

Skeppare./.

j

l

l

'd'
i zto. F ortuna ............. .
j

Swenske l
Redare.

Fortuna ..................
Johannes .................
Fortuna .....•....... , ....
Gall: Fortuna ............

.
.
.
.

25 ...........

1

........

·25 ......... ···1' ...... ..
15 ................ ..
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l

Skutor.
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Korvetten Carlseronas sista resa.
Ett kompletterande bidrag av Nils Staf.
På I. For~ners förlag har med Sjöhistoriska Samfundets medverkan
överstelöjtnant O. R. Sylvan 1945 publicerat en intressant, sakrik och
väl dokumenterad skildring av korvetten Carlskronas expedition 1846,
resans förlopp samt orsakerna till och omständigheterna vid förlisningen
i Floridagolfen. Rörande denna tragiska händelse i det svenska sjövapnets
minnesrika historia, vilken i hemlandet framkallade djup förstämning,
föreligga tvenne officiella dokument, båda tryckta av Sylvan som bilagor till hans skildring, nämligen kaptenlöjtnant Fr. Aug. Tersmedens
sjöförklaring och underdåniga rapport samt de överlevandes berättelse om
skeppsbrottet, avfattade å det amerikanska skeppet Swan den 9 resp. 4
maj 1846. Bland dem, som gingo döden till mötes vid katastroftillfället,
befann sig utom chefen, kapten Erik Gustaf af Klint, även sekundlöjtnanten Carl Lidman, vars föräldrar voro domprosten i Linköping Sven
Fredrik Lidman och hans hustru Ebba Margareta Annerstedt.
Om Carl Lidman berättas i ett av Georg Bagge 1922 tryckt arbete
»U ng domsminnen från Östgöta bygder», I, s. l 07, av Sylvan citerat å s.
71, bl. a., att han och en matros efter kantringen flöto omkring på en
vrakspillra, då de upptäcktes av räddningsbåten, som styrde ned mot
dem. Men då i den hårt lastade båten endast en av dem kunde tagas upp,
skulle Lidman ha offrat sig för matrosen, emedan denne hade hustru och
barn i livet, och därefter försvunnit i ett stim av hajar. Denna händelse
har sedermera av en sentida släkting till Carl Lidman, författaren Sven
Lidman, i hans arbete »På resan genom livet», s. 311\ av Sylvan citerat
å s. 72, förklarats vara en vida spridd berättelse, vilken enligt familjetraditionen skulle grunda sig på Tersmedens muntliga redogörelse för
den dödes morbroder amiral Claes Annerstedt.
1
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Att Tersmeden lämnat Annerstedt en redogörelse för sjöexpeditionen
och dess hemska ändalykt, har man ingen anledning att betvivla. I Uppsala universitetsbibliotek ingår i dess handskriftssamling F med nummerbeteckningen 840 a en berättelse om korvetten Carlskronas undergång,
vilken synbarligen utgör en uppteckning av vad Tersmeden haft att
meddela amiral Annerstedt. Aktstycket i fråga är försett med ett omslag, på vilket finnes följande anteckning: »Berättelse om korvetten
Carlskronas förolyckande 1846 af fartygets seeond F. A. Tersmeden.
Skänkt 1902 af C. Annerstedt.» Det har sålunda genom överbibliotekarie
Claes Annerstedt kommit i universitetsbibliotekets ägo. Såsom ovan redan
nämnts var amiral Annerstedt morbroder till Carl Lidman. En annan
morbroder var rektorn Rudolf Annerstedt, som var far till överbibliotekarien. Ett annat släktförhållande är i detta sammanhang också värt att
anteckna. En kusin till kaptenlöjtnant Tersmeden, Karolina Tersmeden,
var nämligen gift med den nyss nämnde rektorn Rudolf Annerstedt.
Här nedan följer berättelsen, som i vissa avseenden torde komplettera
bilden av den i Floridagolfen utspelade tragedien.
Berättelse om skeppsbrottet med Hans Maj:ts Corvett Carlskrona i Florida
Golfen norr om Matanzas å ön Cuba den 30 april 1846 samt om räddningen af 17 man af besättningen.
Afseglad från Havanna hamn kl. omkring 7 f. m. den 30 april 1846,
befann sig Corvetten Carlskrona om aftonen samma dag kl. 6 e. m. i
N 27° O på 25 gissad distance från Pan. de Matanzas på ön Cuba eller
på Lat. Nord 23° 29' och Long W från Grenvich 81 o 16'. Styrande
NO. med NW vind, luften halfmulen, något mörkare i NW., intogs kl. 6.
l :a refvet i märsseglen, hvarefter alle man blef på däck, emedan chefen
wille, innan wakt sattes, se det mörka i NW utweckla sig antingen till
en vidare sammanskockning till by eller lättna. Styrbords l :e del blef
likwäl under tiden nedsänd att omvända trossbottensluckorna. Chefen
stod på kommandopollen, seende ständigt åt lovart och Jag framför
honom på en kanontal ja. Chefen yttrade då till mig »jag tror ej det blir
något af denna bY» och erhöll mitt swar: att jag ej heller ansåg den så
hotande, men tillade jag, efter att hafva noga lyssnadt, »Vind har den
ändå med sig». Ja! svarade chefen, och innan han hade yttrat, hvilka
segel skulle bärgas, voro redan stora gigtåg och gårdingar samt brok och
gigtåg räckte. Nej! vi berga bramseglen först! yttrade chefen. Bram8- 45867. Sjöhist. Samfundet. VII.
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seglen bergades. Stora gigtåg och gårdingar samt mesane brok och gigtåg
räcktes åter. Folket på trossbotten oppkallades. Märsefallen och undersegelskoten losskastades. Under det att detta utfördes, hade en så häftig
orkanby fallit ombord, att Corvetten på mindre än 4 seeunder låg alldeles
kantrad med tacklingen i vattnet, och 2 minuter derefter var akterskeppet sjunket och straxt derpå förskeppet. Hvad som af de gifna
befallningarna hann utföras var: rodrets uppläggande, märsefallens losskastande, men råerna löpte ej mycket tillfölje af den starka krängningen,
undersegelsskotens losskastande, men skoten öfverhalade sig ej tillräckligt,
troligen deraf att seglen så hastigt kommo i vattnet och fockeskot hade
äfven skäggat i skifgattet; stormärseskot hade äfven hunnit losskastas
till lovart. Undra haltportarna hade, med undantag af ett par af de
aktersta, som ej medhunnits, som vanligt för natten blifvit uppslagna.
Försök gjordes att kapa surrningarna på barkassen och på b. b. låringsbåt, men det medhans ej. Folket hade till stor del änrat upp på lovarts
sida utombords. Nu var scenen fasansfull: klagorop från dem, som genom
ett eller annat blifvit skadade, blandats med nödrop från de öfriga; då
akterskeppet sjönk, syntes alla dem, som der hade tagit sin tillflykt,
flytande, hvar och en sträfvande efter att åtkomma något af det träwirke, som flöt kring dem, och arbetande på att simma till förskeppet,
som då ännu syntes öfver wattnet; likväl var äfven detta förswunnit,
innan många hunnit dit, och efter dess sjunkande ökades de flytande
äfven med dem, som der sökt en tillfällig räddning. Innan fartyget hade
sjunkit, woro jemmer och klagoropen högljudda, och man hörde temme~
ligen allmänt namnet Carlskrona! och »lille Carlskrona»! utropas; om
detta nu skulle wara ett bönfallande hos fartyget att ej gå under, eller
en förebrående klagan att hon just nu skulle realisera hvad man om
henne trodt. (Fördomen att olyckan slutligen skulle öfvergå Corvetten
var så allmän, att man, åtminstone under första hälften af resan, ofta
hörde yttranden från besättningen och till och med från underbefälet,
som bevittnade deras tro i detta hänseende). Men efter sedan fartyget
hade försvunnit, hördes endast ett högtidligt sorl af ett halfhögt skallande
af det Högre Wäsendet med bön om hjelp; det var nu så mörkt, att man
icke kunde känna igen någon, knappt den närmaste, större delen utom
dem, som med fartyget gått under, hade wäl nu fått sig något att flyta
på och drefs af den häftigt uppvexande sjön; jag hade först lemnat
däcket, då vattnet kom upp till mig, och blef då upphjelpt på lofvarts
reling, hvilken knappt var ernådd, innan akterskeppet sjönk, tog då en
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kanonport och simmade åt förskeppet till, som just sjönk, då jag hann
till fockvanten; utan hopp om frälsning men för att aflägsna mig från
den flytande folkmassan simmade jag undan med den häftiga sjön, till
dess jag, inkommen i en groupp av 10 a 12 personer, kände något under
mina fötter och fick af de andre veta, att det var Corvettens slup (stående
lös inuti barkassen hade den derifrån utkantrat). Den enda hjelp vi hade
af båten var att veta den wara der, ty med så mycket folk i densamma
låg den så djupt att man med hufviidet öfver wattnet jemt kunde stå på
en toft med ena foten och med det andra fotbladet hålla sig något fast;
den häftiga sjön tog oss ofta ur denna upprättstående ställning, och när
vi då ville söka att hålla oss wid båtstoften, så kantrades slupen; detta
skedde så ofta, och kunde ej under sådana omständigheter förekommas,
att flera deraf funno sin graf under eller bredvid båten, till dess antalet
hopsmälts till 8 personer, neml. öfverstyrman Sandvall, öfw. konst. Hansson, skepp. und. off. korp. Pettersson, matrosen Hultberg, jungman Appel,
båtsmännen Make och Möllberg samt jag. Wi fortforo om natten att
bibehålla oss i slupen, som då så mycket hade höjt sig, att vi kunde sitta
på tofterna med att låta sjöarna gå öfver oss. För att förekomma slupens
kantrande najade wi med wåra kläder, slupsmasten och en åra, det enda
wi af flytgodset hade quar, tvers öfver densamma; denna natten var
lång; änteligen fingo vi se ljuset från ett fartyg, glädjen, om man så kan
kalla ett hos flere då först uppvaknadt svagt hopp, (jag hade alltid haft
en stark tro, gränsande till säkerhet, på att wi skulle bli frälsta) glädjen
blef stor, och wi uppgåfvo nödrop, hvilka genast straxt framför oss repeterades; detta sednare skrämde oss, och vårt beslut, klokt men rysligt,
att vända fören af båten från våra olyckskamrater och arbeta oss med
händerna till åror åt ett annat håll, blef genast verkstäldt. Eldskenet
syntes åter flera gånger på natten och framkallade alltid wåra och våra
olycksgrannars nödrop. Ändteligen bröt dagsljuset igenom, och våra rop
om hjelp fördubblades vid åsynen af en brigg ej långt i lä; fartyget låg
med gigade undersegel och stormärsseglet back; det hade bestämt hört
- och syntes nu observera oss. Under fortsatta rop bjödo vi till att
närma oss till detsamma. Briggen låg på samma ställe ungefär 1 / 4 timma,
fylde sedan, ökade segel och gick bort! Jag tror att jag förbannade
honom. Sedan det hoppet var försvunnit, började vi att se oss omkring,
(dittills hade egennyttan drifvit oss att endast tänka på oss sjelfva i båten
och på fartyget, ty det har jag läst och erfarit, att man under inga förhållanden är så egennyttigt beräknande som i olyckan och synnerligast i

116
faran, en annan menniska är för mig då icke mer värd än i förhållande
till den nytta hon kan göra mig) och blefvo då varse 9 af våra olycklige
skeppskamrater flytande på åror, luckor, trappor och hvad de kunnat
komma öfver; dessa voro sek. leut:ne Ringheim och Dahlström, underskepparen Nyman, matroserna Frick, Lindquist och Nyman samt jungmännen Ingelström, Lundberg och Steinback. Sammankomne öfverenskommo vi, att ingen fick göra försök att gå in i slupen, men öfverenskommo äfven att göra allt hvad vi kunde för att få den läns och derefter
söka frälsa oss i den alla 17. Härmed börjades ock genast. Vi försökte
att kantra den med kölen upp och att sedan hastigt kantra den tillbaka
för att på det wiset minska vattenmassan i densamma; vi försökte att
genom båtens rullning minska wattenhöjden i den, och slutligen att
genom den ena ändans nedtryckning få först den andra något ur vattnet
och sedan genom att hoppa hastigt från den nedtryckta ändan i sjön
få denna att lyfta sig hastigare än den andra skulle sänka sig, hvarigenom
en del af vattnet hade bort gå ur båten och länsning sedermera blifvit
möjlig, men allt misslyckades. Wår lyckliga stjerna hade dock med de
andras påträffande bringat oss en åra till, en madrass hvars öfverdrag
skulle framdeles tjena oss till segel och en större arbetskraft. Slupsmasten
och en åra hade vi förut; men ingen pytts att ösa med hade wi tidigit
på morgonen, och ingen hatt eller mössa heller för att dertill begagna;
derom hade vi just talat med ledsnad, då jag blef varse något som flöt och
ropade till att det var en pyts, vi sökte med händerna ro slupen deråt, vi
närmade oss äfven, men otåligheten blef för stor; en man hoppade ur båten
och samm efter den. Af denna lyckliga händelse väckt tyckte jag mig
sedan, i hvarje lycklig omständighet, såsom den 2 :a årans, seglets m. m.
erhållande, inse den Högstes bestämda afsigt att så småningom leda oss
till vår frälsning, blott wi wille sjelfva hoppas och arbeta; också styrkt
af denna tro blef jag af de minst trötta, kände liten törst och knappt
någon hunger. Wårt misslyckade försök att länsa båten fällde något
modet; men som det längre fram på f. m. hade stillnat mer ut, beslöto
vi att förnya länsningsförsöken; detta gjordes men äfven denna gången
utan ringaste framgång; slagna häraf lät vi båten drifva hvart den behagade, och på det viset aflägsnade vi oss något från de simmande. Ett af
de dystra allmänna stillatiganden, då några innom sig sjelfva gjorde de
betraktelser, h vartill hans grad af hopp eller fruktan kunde föranleda,
och andra utan någon känsla och med domnad hjerna sutto stirrande
framåt, ett af dessa· ögonblicken afbröts nu af underrättelsen att något
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syntes flyta på wattnet förut; vi satte oss genast i gång att ro med händerna föröfver och fann snart ytterligare skäl till tacksamhet mot den
Högste, som sände oss i ett af våra på Corvetten medhafde får tillräcklig
och god föda för flere dagar. Vi togo in fåret i båten, började skära
några bitar och åt med begärlighet deraf, mindre af hunger än af försigtighet för framtiden; men knappt war detta börjadt, innan en haij
närmade sig båten och straxt derefter flera. Båten, som nu blifvit wattendrucken, låg med sina relingar väl l 1 / 2 fot under vattenytan, och
haijarne woro så närgångna, att vi befarade det de skulle gå in i båten,
hvarifrån vi med wår åra och från botten af slupen lösryckta ribbor
hindrade dem; men som dock en afledare för deras uppmärksamhet och
närgångenhet war nodwändig, så beslöto wi att kasta det nyss med så
mycken glädje funna fåret öfverbord; detta skedde, och inom få minuter
war det sönderslitet och förtärdt. Detta var ej nog för haijarne, de wiste
att det var mer att få. - Wi fruktade nu för wåra olyckskamrater, som
lågo i vattnet och ropade dem till: att de skulle taga sig till wara; en
stund derefter hörde wi ropen »kom hit med båten, hajarna äta upp oss»,
och säkerligen hade så skedt - om deras hunger ej blifvit litet stillad af
det utkastade fåret - och kanhända förut varit det af våra olyckliga
drunknade kamrater. Wi rodde oss emedlertid, med våra ribbor och
händer, ned till dem, ej utan fruktan, att de, af hajarna skrämda, skulle
bjuda till att komma in i båten. Sjön hade nu alldeles lagt sig, hvilket
tillsamman med räddslan för hajarna gjorde, att vi beslöto att göra ett
tredje och kraftigt försök att länsa båten; hvar och en, som kunde göra
sig af med det han flöt på, aflemnade det nu och höll sig simmande kring
båten; allt flytgods togs och najades på båda sidor om köhlen på båten,
som till sådant ändamål blifvit omkantrad, vi räknade på att detta skulle,
då båten åter kantrades rätt, lyfta den så mycket, att länsning blef möjlig;
de 2 :ne första försöken misslyckades, flytgodset slirade rund[t] och flöt
upp; 3:dje gången surrades det bättre och blef wid rättkantringen quarsittande under båten; nu ställde sig en af dem, som icke kunde simma
(vi hade 2 sådana) uppe uti båten, färdig att ösa, och alla de, som kunde
simma och hade krafter dertill, omringade båten och sökte, trampande
watten, att lyfta den något; efter en liten stunds ösning märkte vi, att
vattnet minskades i båten och ett glädjeutrop, sådant man sällan hör det,
ty i detta låg glädje, öfverraskning, uppvaknade hopp för framtiden,
men tillika fruktan att den stora lyckan skulle af någon kommande sjö
tillintetgöras; ett sådant glädjerop »båten är läns» utgick ur allas munnar

118
och skulle om ej uttaladt lästs i allas ögon; allt som båten tålde det, ökades
de ösandes antal, ty några hattar fanns hos dem, som ej från början warit
i båten, och de öfverlemnades med glädje till det allmännas nytta; detta
arbete hade skedt under den största fara för hajarna, som voro oss ända
wid fötterna, men förundranswärdt nog lät sig skrämma eller rättare
afhålla utaf ständigt upprepade skrik och slående med händer och fötter
i wattnet. Båten blef läns, 16 voro deri, men den 17:de, som hade warit
af strömmen något undandrifven, måste nu uppsökas; flera rop framkallade swar, vi såg honom och ställde wår kurs deråt, numera båten
temligen raskt drifven genom wattnet medelst 2 åror med flerdubblad
rodd. Wi hade snart hunnit honom; hans förfrågan »är det rum för mej
i båten» war så hemsk, att den framkallade hos mig en ofrivillig rysning,
som ungefär wille säga: Vildjur äro wi, men icke mörda vi en medolycklig; han upptogs, och ett ögonblick derefter roptes 2 seglare. Som
dessa voro nära hvarandra, blef ingen frågan om hvem som skulle jagas,
utan kurs sattes på dem, med 3 man vid hvarje åra; halfaunan timma af
solen återstod oss ungefär; kl. var nu omkring 5 e. m. Det började brisa
litet från SO, och fartygen, som vi hade i NV, syntes styra NO; vi närmade oss dem betydligt, men solen var nära sin nedgång, och byväder
uppväxte i SO; derifrån och ända till NV, nordvart öfver var himmelen
alldeles mörk, och det blixtrade förfärligt; ej långt ifrån fartygen, som
för stilltje ej kom undan, måtte vi ändå snart öfvergifva alla våra förhoppningar, ty nu var solen nere, åskan gick, och bywädret hördes nalkas,
1 / 4 timma derefter syntes ingen seglare, byvädret var öfver oss med hård t
regn. Nu märkte wi, att det war warmare under än öfver wattnet, men
rodden fick hålla oss warma, och roddarlag afdeltes för natten. Det var
ej med glada hjertan vi sågo det hopp om frälsning, som vi hade hyst, så
plötsligen förswinna; jag trodde: Herran hafver beslutat vår frälsning,
men ödmjukhet och tålamod will han först lära oss. Under natten rodde
och fröso vi; vi försökte att samla watten i ett segel, som wi en stund
förut tillverkat af madrassöfverdraget, men fångsten var dålig. Wåra
krafter voro ännu tillräckliga för ansträngning, vi sökte således så godt
wi kunde, utan hjelp af måne eller stjernor, att styra NV hän, under
rodd och med tillhjelp af seglet, som efter byens öfvergång tillsattes; natten
war kall, mörk och lång. Ändteligen kom dagsljuset åter, men vinden
började friska, så att det snart blåste en refvad märssegels kulltje. Wi
hade hittills styrt med en spelbom, men nu måste wi taga dertill en af
årorna och med den andra åran äfven hjelpa till att hålla båten undan
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sjön, och märkte wi nu oumbärligheten af ett bättre roder. Sjön gick
hög; båten kastades emellanåt twärs för sjön, hwaraf en del kom in i
båten; wi hade lätt kunnat kantra på detta wiset; ett roder tillverkades
nu. Fram på förmiddagen mojnade det, och solen började bränna oss,
ett ondt hvaraf wi hittills ej warit plågade, men som på wåra mer och
mindre blottade kroppar blef smärtsamt. Blåsten stillnade nu allt mer
och mer, och sjön lade sig. Omkring kl. 10 f. m. upptäcktes ett fartyg,
åt hwilket wi satte cours; men snart ansågo wi omöjligheten att upphinna
det, ett annat fingo wi en stund derefter i sigte och med det ett nytt
mål för wårt sträfwande, hwilket likwäl snart befanns wara förgäfves,
ty afståndet till detsamma ökades i stället att minskas. Solen brände oss
nu förfärligt, och ingen eller högst liten skugga kunde wi förskaffa oss;
skinnet på kroppen började blifwa rödt och hårdt, så att för många blef
rörelse nästan omöjlig, och för alla mer eller mindre smärtsam. Klockan
omkring l e. m. fingo wi åter se ett fartyg, till hvars upphinnande vi
efter skedd rådplägning nu beslöto att anstränga wåra krafter, som likwäl
började att blifwa medtagne. Under oupphörlig rodd och ett beständigt
stigande hopp om framgång fortforo vi att närma oss fartyget, som låg
i fullkomlig stilltje; men det började omkring kl. 5 att mörkna i Wester,
och bywäder war att förwänta; likwäl fortfor stilltjen till straxt före
solens nedgång, då brisen kom. Den nedgående solen och den tillmulnade
himmelen dröjde ej att göra wårt med tacksamhet betraktade föremål
allt mer och mer otydligt och slutligen osynligt; härpå kom en by, och
regnet började att i ymnighet falla. Allt hopp war åter förswunnit, ingen
wille mer ro, föregifwande brist på krafter; båten östes wäl läns, det
fallande regnvattnet blandadt med inkommet saltwatten, ty båten war
läck, stillade något törsten. Hwar och en sökte sedan ner uti båtten på
båten att intaga den minst smärtsamma ställning han kunde, och på detta
sättet fick båten drifva omkring för natten; vår belägenhet war swår,
öfver twenne dagar utan mat och nästan utan watten, till en del utan
kläder, kroppen förbränd af solen, utsatte för nattkylan och det ständigt
fallande kalla regnet; efter en stunds hwila blefwo wi äfven utsatte för det
watten, som genom regn och läckning samlat sig i båten, hwar och en
likwäl föredragande att heldre bli quadiggande i wattnet än att underkasta sig mödan att ösa det ut; på detta wiset passerades natten utan att
gifva just hvarken ro eller sömn, men dock någon hvila, till dess dagen
inbröt, då hwar och en började fundera på hwad honom syntes bäst att
göra. Änteligen upptäckte vi en seglare och beslöto att uppbjuda wåra
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krafter till den sista ansträngningen vi vore hågade att göra för att hos
fartyg söka wår räddning; ty om detta försöket ej lyckades oss, ville vi
heldre bjuda till att arbeta oss till land; en lätt och gagnande bris gjorde
nu att wi hade fördel af wårt segel; kl. ungefär 8 stillnade det ut, och
detta var för oss, som wi sedan fick anledning att tro, en stor lycka. Vi
närmade oss synbart fartyget, som låg i stilltje, och hade den försigtigbeten att icke visa oss öfver relingen flera än som behöfdes för rodden,
för att icke skrämma fartyget. Wi uppgjorde på förhand wår plan, och
slutresultatet af den var att om wi en gång kommo ombord på fartyget,
så skulle vi med godo eller ondo blifwa quar der, ty efter hvad wi hade
erfarit, kunde intet värre hända oss än att få lof att med båten gå ånyo
till sjös; dessa" funderingar voro dock öfverflödiga, ty den gode Guden
hade nu beredt oss en god hamn; kl. 1 / 2 11 f. m. d. 3 maj voro vi längs
sidan på fartyget, som tog oss om bord; båten blef och ombord tagen.
Det war ett amerikanskt barkskepp, kalladt Svan, fördt af kapitaine
Benjamin Snel och tillhörande Thomas A. Morgan i Philadelfia, dit det
nu skulle gå, kommande från New Orleans. Skeppet hade ända från
dagningen sedt oss och tagit vår båt i stilltjen och hägringen för ett större
fartyg, som de ej kunde förstå att det roddes; det ansåg wår besättning
först utgöras af negrer, sedan trodde de sig deribland se fruntimmer, och
slutligen upptäckte de, att en del vore utan kläder; detta allt gjorde, att
de ej kunde utgrunda wår afsigt, och som här ej är fritt från sjöröfvare,
hvartill i båt rymmande och sedan vinddrifna negrer ibland göra sig,
gjorde skeppets besättning sig färdig till förswar, som ansågs för lätt,
emedan de ej sågo mer än 5 a 6 personer i båten. Då de märkte, att wi
icke hade några wapen, fingo wi utan motstånd gå ombord. Capten sade
oss sedan, att om han hade haft wind och kunnat undvika oss, så hade
han kanhända tagit ett sådant parti; ty han sade sig redan en gång hafva
warit af sjöröfvare tagen och wille ej ha sådant förnyadt, emedan det är
sällsynt att med lifvet slippa ifrån en dylik ställning. Wi blefvo af den
aktningsvärde capten Snel och hans besättning försedda med nödiga
kläder och njöt hos honom en utmärkt gästfrihet och vänlighet under 8
dagars tid. Wi hunno temligen att på denna tiden återställa oss; under
de första 4 a 5 dagarna kunde wi hvarken gå eller ligga för mattighet
och en sönderbråkad och söndersprucken kropp skull, och wåra magar
voro så i obestånd, att wi med matlust likväl icke på de första dagarna
kunde äta, blott dricka. Den 11 maij kl. 2 på morgonen ankommo wi
till Philadelfia.

Sveriges järnhantering inför stenkolsjärnets
genombrott I8oo-182o.
Enligt en ofta citerad beräkning brukar Sveriges andel i Europas järnproduktion uppskat~s till omkring 40 % vid 1700-talets mitt, men till
endast 13 % ett halvsekel senare. 1 Tillbakagången berodde som bekant
inte på avtagande svensk tillverkning, då denna höll sig tämligen konstant
från och med 1730-talet och till och med växte mot århundradets slut. 2
Orsaken var ökad rysk och framför allt från 1780-talet ökad
engelsk produktion. De anförda procentberäkningarna ge för övrigt en
något felaktig föreställning om den roll svenskt järn spelade ännu vid
sekelskiftet 1800, emedan de åsyfta järnframställningens samtliga områden och äro baserade på en uppskattning av tackjärnstillverkningarnas
storlek. Av de mot 1700-talets slut starkt växande tackjärnsmängderna
gingo dock stora kvantiteter till gjutgods av olika slag. Först i den mån
den ökade tackjärnsproduktionen innebar ökad framställning av smidbart
järn påverkades svensk järnhantering.
Det svenska järnets monopolställning under 1700-talet hade ju främst
sin grund i metallurgernas oförmåga att på ett tillfredsställande sätt lösa
Som bekant utgjorde järnet i äldre tid en av de allra viktigaste svenska exportartiklarna. En närmare vetenskaplig undersökning av det förlopp, genom vilket järnet förlorade denna ställning, saknas dock ännu. För svensk sjöfartshistoria är detta en kännbar
brist, eftersom förutsättningarna för vår sjöfarts liksom vår handelsflottas utveckling
under 1700-talet på det närmaste berördes av järnets ställning på exportmarknaden. Här
avtryckta undersökning behandlar ett av de mest framträdande momenten i omvälvningen av den svenska järnhanteringens ställning och utgör därför ett betydelsefullt
förarbete till en framtida undersökning av järnexporten under 1800-talets första årtionden. Den har därför synts förtjäna en plats i denna skriftserie. Red.
1 Järnmalmstillgångarna i mellersta och södra Sverige.
Utredning verkställd åren
1907-1909 af Sveriges geologiska undersökning genom F. R. T e g e n g r e n, Stockholm
1912, s. 5.
2
Jfr E. F. H e c k s c h e r, Den svenska järnhanteringens ekonomiska historia i fågelperspektiv, Ekonomisk Tidskrift 1940, n:r l, s. 30.
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stenkolsjärnets problem. Mest kännbart var detta för England, där skogsbristen å ena sidan, den växande flottan och industrien å den andra,
skapade huvudmarknaden för svenskt järn. Redan under 1600-talet
gjorde engelsmännen de första försöken att framställa tackjärn med
fossilt bränsle, vilka dock alla - möjligen med ett undantag - misslyckades.3 Vid århundradets slut konstaterade en engelsk författare, att
problemet var olösligt, föreningen stenkol och järn var mot naturen
stridande. 4 År 1709 lyckades emellertid Darby framställa ett godtagbart
stenkolstackjärn. Hans process väckte till en början inte något större
uppseende. Den har likväl observerats även i Sverige, där man vid denna
tid med uppmärksamhet följde utvecklingen inom engelsk järnhantering;
sålunda oronamnes Coalbrookdale-metoden av Swedenborg. Inte förrän
omkring 1750 började dock de engelska masugnsägarna mera allmänt
praktisera den, men när Bengt Qvist besökte England 1766-1767 voro
koksmasugnar ännu sällsynta. 5 Verklig fart fick den nya tackjärnsframstäilningen för övrigt först, när man på 1790-talet började använda ångmaskinen till att driva blästern.a För beredning av ämnestackjärn till
stångjärnsproduktionen såväl som för stångjärnsframställningens olika
faser var man fortfarande hänvisad till träkol som bränsle och reduktionsmedel. Englands importbehov av smidbart järn påverkades därför inte,
särskilt som smidbargöringen fordrade mera kol än masugnsprocessen.
När Cort åren 1783-1784 patentsökte sin metod att framställa stångjärn med stenkol, började däremot en ny period i järnhanteringens
historia. De cortska patenten inneburo dels en förändring av räckningen
av stångjärnsämnet (utsmidningen under stångjärnshammaren ersattes
med valsning) dels och framför allt en ny färskningsmetod.
Genom att låta tackjärnets omsmältning och oxidering ske i .flamugn
-den s. k. puddlingsprocessen- undvek man härdfärskningens direkta
beröring mellan järn och kol, varigenom färskning med stenkol blev
praktiskt möjlig. Betydelsen av de nya metoderna illustreras bäst genom
några engelska produktionssiffror: år 1720 ansåg den störste bruksägaren
' T. S. A s h t o n, Iron and steel in the industrial revolution, Publications of the University of Manchester No. CLXIV, Manchester 1924, s. 10 ff.
4 Ibm., s. 12.
0 E. T. Sv e d e n s t i e r n a,
Några underrättelser om engelska jernhandteringen,
Stockholm 1813, s. 29 3.
" W. C u n n i n g h a m, The growth of english industry and commerce in modern
times, I, Cambridge 1892, s. 461.
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i landet, att Englands järnframställning uppgick till ungefär l O 000 ton
·Om året. 7 Då den engelska regeringen 1797 sökte genomdriva skatt av
tackjärnsindustrien, uppskattade den produktionen till 130 000 ton 8 ;
mellan åren 1788-1796 torde tackjärnstillverkningen ha fördubblats. 9
Oddy anger slutligen i sitt 1805 utkomna arbete »European Commerce»
cirka 300 000 ton, varav 80 000 a 100 000 ton stångjärn. 1 Englands tillverkning skulle alltså enligt dessa naturligtvis mycket approximativa
beräkningar ha vuxit 30 gånger på dessa nittio år. Trots ökningen av
den inhemska produktionen höllo sig dock importsiffrorna konstanta till
omkring 1800. 2 Efterfrågan på järn växte hastigare än produktionen,
och höjningen av kvantiteten steg naturligtvis fortare än av kvaliteten.
Förhållandena ino~ andra länders järnhantering behöva ej tagas upp i
detta sammanhang, där avsikten endast varit att med några ord beröra
stenkolsteknikens inverkan på den europeiska järnmarknaden under slutande 1700-tal. Först efter napoleonkrigens slut fingo nämligen de
engelska metoderna någon betydelse inom Europa i övrigt liksom i Nordamerika. Fastlandets första koksugnar, i Frankrike vid Le Creusot, i
Tyskland vid Gleiwitz, byggdes visserligen under 1780- och 1790-talen,
men tillverkningen var i båda fallen obetydlig. Puddlingsförsök företogas i Tyskland från och med 1790-talet. Men först omkring 1820
följde kontinenten på allvar Englands exempel: Charenton vid Paris och
Seraing i Belgien voro härvid föregångare.a
I.
Till att börja med skall ett försök göras att teckna några huvuddrag i
den svenska järnhanteringens utveckling under 1800-talets två första
årtionden.
De goda konjunkturerna för svenskt järn under slutet av 1700-talet
7

8
9

J. J. O d d y, European Commerce ... , London 180 5, s. 5 51.
The parliamentary debates from the year 1803 to the present time, VII, s. 88.
W. Smart, Economic annals of the nineteenth century, (I), 1801-1820, London

1910, s. 19.
1 A. a., s. 55 4.
2 E. F. H e c k s c h e r, Un grand chapitre de l'histoire du fer: le monopole suedois.
Annales d'histoire economique et sociale, IV, Paris 1932, s. 237.
3 O. Johannsen, Geschichte des Eisens, Dusseldorf 1925, ss. 146 o. 155; Gemeinfassliche Darstellung des Eisenhiittenwesens. Herausgegeben vom Verein deutscher Eisenhuttenleute in Dusseldorf, Dusseldorf 1915, s. 18.
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fortsatte i stort sett under de fem första åren av det nya seklet. Exportsiffrorna vid denna tid - över 400 000 skeppund om året, när såväl
stångjärn som manufaktur inberäknas - hade haft tidigare motsvarigheter endast under åren omkring 1790. Utförseln 1802 betecknade till
och med toppunkten vid jämförelse med såväl 1700-talet som med de
två följande decennierna. Det privilegierade manufaktur- och stångjärnssmidet i riket uppgick vid sekelskiftet till 395 000 skeppund stapelstadsvikt. Vågräkenskaperna uppvisade dock dessa år betydligt högre siffror,
år 1803 infördes sålunda på vågarna cirka 3 O 000 skeppund utöver det
enligt hammarskatten tillåtna, varför alltså restsmide återtagits. Att produktionen vid bruken mot 1700-talets slut för övrigt även översteg det
lagligen tillåtna kvantum är ett ofta påpekat faktum. 4 Svedenstjerna
yttrade till exempel i sitt tal vid nedläggandet av presidiet i vetenskapsakademien år 181 O: »Den starka skeppningen på 1790-talet och någre af
de följande åren, gifva nog anledning, att osynliga canaler voro långt
förut öppnade för en mer än vanlig tillverkning.» 5 I 1803 års förordning
skärpte man ju för övrigt bestämmelserna rörande det ganska okontrollerbara moment, som rätten till undersmidets återtagande utgjorde.
Såväl i Sverige som i utlandet betalades goda priser för järnet under
dessa år. stångjärnsnoteringarna i Stockholm stego efter ett isolerat prisfall1800-1801 åter raskt i höjden från 7 1 /2 till 9 a 10 riksdaler banko. 6
Produktionskostnaderna vid stångjärnsframställningen höllo sig på en
för bruken gynnsam nivå, såsom framgår av det fjärde diagrammet i
professor Beckschers ovannämnda uppsats i Ekonomisk Tidskrift. Framför allt voro träkolen ovanligt billiga, men även tackjärnspriset var förmånligt. Att man därför gjorde sig goda förhoppningar om det svenska
järnets framtid är ju naturligt. 1803 kom de.n länge efterlängtade
förändring av lagstiftningen, varigenom ökad produktion vid gamla
verk och nyanläggningar i rikets norra delar blevo tillåtna. Den ofta
citerade ingressen till stadgan ger en god bild av hur situationen på järnmarknaden uppfattades: Förordningen hade tillkommit, emedan man
övervägt det större behov av järn, som försvars- och krigsanstalter, byggnadssätt, allmänna hushållsinrättningar och varjehanda uppfinningar uti
Jfr J. A. A l m q u i s t, Uddeholmsverken, Stockholm 1899, s. 248 f.
' E. T. Sv e d e n s t j e r n a, Tal om svenska jernhandteringen i äldre och nyare tider,,
Strengnäs 181 O, s. 51.
0 Ibm., s. 47 f.; C. D. S k o g m a n, Anteckningar om rikets ständers bank och allmänna lånerörelsen i Sverige, II: 2, Stockholm 1846, s. 174.
4
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mekaniska sammansättningar både inom och utom Europa gjort nödvändigt och som sannolikt snarare skulle till- än avta, därtill kom de flesta
svenska järnsorters företräde i godhet framför de utländska. 7 Bruken
begagnade sig också i stor utsträckning av möjligheten att skaffa sig nya
smidesrättigheter. U n der åren 18 04-18 06 nyprivilegierades sålunda
20 000 a 2 5 000 skeppund om året. Därefter började krisverkningarna
göra sig gällande, och år 1807 beviljades endast omkring 3 000 skeppund
- till största delen manufaktur.
De följande krigsåren gjorde slut på dessa förhoppningar om en lysande
framtid för svensk järnhantering, som nu i stället sattes på ytterligt
hårda prov. stångjärnsexporten under femårsperioden 1806-1810
minskades enligt vågräkningarna till två tredjedelar i jämförelse med de
närmast föregående fem åren, medan manufakturutförseln led ännu starkare avbräck och sjönk till hälften av den tidigare periodens siffror. För
att finna motsvarande värden måste man söka sig tillbaka till tiden före
1740. Betecknande för situationens snabba förändring är, att medan
ännu 1807 en förnyad förordning mot olovligt översmide utfärdats,
måste man nästa år tills vidare suspendera bestämmelserna i 18 O3 års
stadga om en viss tid för undersmidens återtagande. 8 I den oavbrutna
prisstegring, som pågick från 1807 9 , blev stångjärnet ohjälpligt efter.
Enligt Skogman sjönko sålunda stångjärnsnoteringarna i Stockholm från
9 1 / 2 riksdaler banko år 1806 till 6 2 / 3 år 1810. Livsmedel, arbetslöner,
tackjärn och träkol följde däremot tämligen väl den allmänna prisnivån,
som 1806-1810 steg med nära 40 %, under det att stångjärnet i Stockholm sjönk med 30 %·
Under de goda åren hade skillnaden mellan å ena sidan produktionen,
beräknad efter vågföringen, och å andra sidan exporten samt den procentuellt mindre betydelsefulla del av det vågförda, som gick till inrikes
konsumtion, i allmänhet varit obetydlig och egentligen endast utgjort en
lagerreserv, som fanns till hands, när utskeppningarna började på våren. 1
Förordning av 15 juni 1803.
Förordning av 19 december 1807, resp. BergskolL kungörelse av 19 sept. 1808.
9 S. B. B r i s m a n, Realisationsfrågan 1808-1834, I. Frågans förhistoria och första
framträdande 1808-1818, Göteborg 1908, s. 50 ff.; E. Grönber g, Bankosedelfrågan
under inflationstiden 1808-1812. Studier i den svenska valutans historia, Lund 1936,
s. 21 ff.
1 RAÖ, Almgrens samling, N:o 70, Om svenska järnrörelsens belopp åren 1791-1820.
Tillverkningens årliga medelbelopp 1791-1800: 398 000 skeppund stapelstadsvikt, medan
motsvarande exportsiffra var 3 80 000 skeppund.
7

8
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Åren 1801-1802 översteg till exempel exporten vågföringen. Men 1806
-1810 ökades däremot inventariejärnet med i genomsnitt 75 000 skepppund per år, så att siffror på 500 000-600 000 uppnåddes. Övergången
från den expansiva tendensen efter 18 O3 till det hastigt påkomna krisläget var naturligtvis svår, och först på det tredje året efter det utförselsiffrorna börjat sjunka undergingo tillverkningarna någon större minskning. Givetvis hade förlagssystemet, som Törneman påpekat, sin stora
andel i den bristande förmågan att snabbt anpassa sig efter konjunkturväxlingarna.2 Järnlånen i riksbanken ökades kraftigt under dessa år,
underlättade fram till 1812 av den rikliga penningtillgången i landet.
1809/181 O års riksdag förbättrade för övrigt ytterligare lånemöjligheterna.
Krigsbördorna drabbade naturligtvis de olika bruksområdena i olika
hög grad. I en volym i Almgrenska samlingen finnas en del beräkningar
över hur åren 1808-1810 inverkat på järnrörelsen i varje landshövdingedöme för sig. 3 Bland de ur järnhanteringens synpunkt viktigare länen
hade U p p sala den minsta inskränkningen (omkring 12 %) i vågföringen
jämfört med medeltalet för åren 1791-1807, medan i Kopparbergs och
Västerås län omkring 80 % och i Örebro län endast 70 % av tidigar.:
belopp fördes på vågen. Särskilt svår var givetvis situationen för de
utsatta norra områdena. Här hade ju en hel del nytt smide tillkommit
efter 1803. 4
Finska krigets slut medförde ingen egentlig förbättring i situationen
för de svenska bruksägarna. Produktionsomkostnaderna förblevo höga.
Tackjärnets medelpris 1811-1820 uppgick sålunda till nära hälften av
stångjärnspriset. 5 Utförselsiffrorna åren 181 O och 1812 v oro de näst
lägsta under tjugoårsperioden, 1808 noterades den lägsta exportsiffra vi
sedan nära ett sekel varit nere vid. Förbindelserna med det tyska avsättningsområdet voro ju fortfarande störda, och medelhavsländerna bortföllo under några år praktiskt taget som avnämare. U n der 1811 kom
därtill det påtvungna kriget med England, och samma år och följande
2 Y. T ö r n e m a n, Sveriges järnhantering genom tiderna fram till våra dagars aktuella problem, Blad för bergshandteringens vänner inom Örebro län, 21, Örebro 1933
~1934, s. 239 f.
3 RAÖ, Almgrens samling, N:o 71, Strödda beräkningar angående järnrörelsen 1791
-1839.
4 B. B o e t h i u s, Robensfors bruks historia, Uppsala 1921, s. 82.
5 K. Å m a r k, En svensk prishistorisk studie, Nationalekonomiska studier tillägnade
Knut Wicksell, Uppsala 1921, s. l 56.
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förvärrades situationen av felslagna skördar. Produktionssiffrorna ökade
dock något under fredsåret 181 O och v oro 1811 lika stora som närmast före
finska kriget för att sedan återigen falla fram till napoleonkrigens slut.
En lättnad bereddes bruksägarna 181 O därigenom att tillstånd meddelades
dem att tillsvidare nedlägga sina tillverkningar med rätt att i framtiden
återuppta dem och att under mellantiden vara befriade från utskylder
till kronan för det sålunda nedlagda smidet.u En annan åtgärd till lindring av näringens betryck hade varit under diskussion ett par år, men
genomfördes först 1814: utgående tullen på stångjärn, som förut erlagts
i växlar och alltså ökats i takt med kursens stegring, fick nu erläggas i
bankosedlar utan några uppgäldsberäkningar. 7
Efter 1812 började emellertid situationen ljusna något. Exportförhållandena blevo så småningom mera ordinära, och efter en tillfällig, oerhörd
stegring 1815 höll sig utförseln under den föl j ande femårsperioden något
dämpad men dock jämn för att under nästa fem år raskt nå upp till
förkrigsperiodens nivå. Med den ökade avsättningen stego också priserna,
så att ett skeppund stångjärn, som före krisens början stått i ungefär 9
riksdaler hamburger banko, medan det därefter sjunkit till 3 1/ 2 , år 1820
betalades med över 7 riksdaler. 8 Under krisåren var det vågförda järnet
med undantag för år 1811 endast 60-70 % av det privilegierade, efter
181 5 något över 8 O %, medan ju motsvarande siffror legat betydligt högre
omkring sekelskiftet. De olika stödåtgärderna ansågos nu vara överflödiga. Åren 1817-1819 höjdes därför tullen åter!\ rätten att skattefritt nedlägga smidet upphörde, och skyldigheten att inom viss tid taga
igen restsmiden återupplivades; i sistnämnda fall blev man dock ett par
år senare tvingad ge bruksägaren fria händer vid undersmidets återtagande.1
Frågan om nya smidesrättigheter, som fått vila efter 1807, togs nu åter
upp. Till 1820 meddelades dock blott ett fåtal privilegier åt bruksägare,
som kunde styrka tillräcklig egen tackjärnstillgång. 2 På ledande håll voro
nämligen meningarna delade om tackjärnsresurserna i riket. Direktören
" Kungörelse av 17 juli 181 O.
7 Kungörelse av 3 O mars 1814.
8 Skogman, a. a., s. 174.
" Kungörelse av 29 januari 1817; jfr B r i s m a n, a. a., s. 136 f.
1 Kungörelser av resp. 12 juli 1819, 28 april 1818 samt 26 juni 1821.
2 Några grunddrag till historien om bergshandteringen uti Sverige.
Anonymt manuskript av 1833, KB, Sign. X 290, opag.
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över tackjärnsblåsningen och stångjärnssmidet C. D. af Uhr och advokatfiskalen Almgren voro sålunda av motsatta uppfattningar i ett utlåtande,
som de avgåvo i frågan 1821: den förstnämnde ansåg dem vara tillräckliga, men ej den senare. 3 Mot bakgrunden av tackjärnsprisernas stegring
skulle man vilja ge Almgren rätt. Enligt Agardh-Ljungbergs beräkningar
uppgick för övrigt den årliga tackjärnsproduktionen 1800-1820 till i
medeltal cirka 3 50 000 skeppund tackjärnsvikt, medan den under de två
föregående decennierna legat 10 % högre. 4 Undersökningarna över
tackjärnstillverkningarnas storlek hade dock till resultat, att Kungl. Maj :t
förklarade ett visst kvantum tackjärn disponibelt för nya smiden, och
tidigare meddelade privilegier, som inte blivit utnyttjade, fingo åter
begagnas." Pörst efter 1820 knöt man sålunda an vid utvecklingen från
1800-talets början. Att en god del av de smiden, som tillkommit under
åren efter 1803, ännu existerade endast på papperet, bekräftar af Uhrs
yttrande i ovannämnda undersökning. Där påpekar han nämligen, att
åtskilliga nya smiden, som blivit sökta efter 1803 års författning, redan
blivit nedlagda, andra åter ännu vid denna tid »icke effektuerats» och
troligen aldrig komme att utnyttjas. De nordliga länen hade givetvis
framför allt haft svårt att begagna sina nya smidesrättigheter. Såväl i
Västernorrlands län som i Västerbotten fanns omkring 1820 mycket stora
kvantiteter restsmide. 6
Det bör slutligen påpekas, att i detta försök att skildra vår järnhanterings ställning vid övergången till 1800-talets tredje decennium har en
faktor icke tillräckligt beaktats, nämligen den inrikes konsumtionen och
dess eventuella förändringar. Almgren ger under dessa år endast sporadiska uppgifter om vad som från stapelstäderna avsatts inom landet - i
allmänhet 50 000 a 60 000 skeppund per år - men därtill kom givetvis
en aldrig vågförd förbrukning. Svedenstjerna ansåg 181 O, att den totala
inrikes konsumtionen under tiden 1790-1800 höll sig mellan 50 000100 000 skeppund 7 , medan en uppgift från 1833 uppskattar den till om3 Om Tackjernstillverkningen uti riket af C. D. a f U h r och J. P. A l m g r e n 1821,
Jernkontorets arkiv.
4 C. A. A g a r d h och C. E. L j u n g b e r g, Försök till en statsekonomisk statistik
öfver Sverige, IV, Stockholm 1863, s. 164.
5 Kungörelse av 26 juni 1821.
6 RAÖ, Almgrens samling, N:o 71, Strödda beräkningar ... ; Jfr B o e t h i u s, a. a.,
s. 128.
1 E. T. Sv e d e n s t j e r n a, Tal om svenska jernhandteringen ... , s. 44.
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kring 80 000 skeppund under 20-talet 8 • Mellanperioden torde väl knappast medfört några större förändringar.
Vår järnhantering hade sålunda ännu omkring 1820 återhämtat sig
anmärkningsvärt långsamt. Man torde därför vara berättigad att söka
förklaringen härtill även i andra faktorer än krigsdepressionens återverknmgar.

II.
Vid föregående skissering av den svenska järnhanteringens utvecklingslinjer under åren 1800 till 1820 har problemställningen: stenkolsjärnets
inflytande eller icke-inflytande avsiktligt skjutits åt sidan för att här
behandlas i ett sammanhang. - Under revolutionskrigens första år hade
enligt Ashton järnpriserna i England varit tämligen konstanta, emedan
den växande engelska produktionen tillsammans med den höga importen
på det hela taget motsvarade efterfrågan. 9 Införseln, som stigit oavbrutet
under 1700-talets lopp, höll sig i medeltal under tioårsperioden 17861795 vid något över 50 000 ton och hade därmed nått maximum. Krigsrustningarna skapade ständigt nya avsättningsmöjligheter inom landet.
Att exporten försvårades var ännu så länge ej av så stor betydelse, då det
för utförsel avsedda järnet fortfarande utgjorde en mindre del av produktionen, medan i Sverige 80 a 90 % av tillverkningen under normala förhållanden utskeppades. I och med att de utrikespolitiska förvecklingarna
försvårade och tidtals avbröto förbindelserna med Englands båda främsta
järnleverantörer, Ryssland och Sverige, förbättrades ytterligare de engelska
producenternas ställning. 1806 yttrade sålunda en talare i parlamentet,
att just under den tid kejsar Pauls neutralitetsförbund varade satte engelsmännen in all sin kraft på utvecklingen av den inhemska järnframställningen, och att utomordentliga resultat då nåddes. 1 Under dessa år började den engelska regeringen till den inhemska näringens skydd tillämpa
den utpräglat proktektionistiska politik gentemot utländskt järn, som
kännetecknar 1800-talets första kvartssekel. Åren 1796-1809 förekom
inte mindre än åtta tullförhöjningar, d. v. s. importavgiften på stångjärn
nästan fördubblades och stod sistnämnda år i 5 1 / 2 pund per ton. Tullen
uppgick därmed till 1 / 3 av stenkolsjärnets pris; att detta inte verkade
Några grunddrag till historien om bergshandteringen uti Sverige.
' A. a., s. 143.
1 Ibm., s. 145.

8

g - 45867.
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som rent importförbud, visar ju att vårt järn fortfarande hade ett behov
att fylla på den engelska marknaden. Knapp tillförsel från utlandet och
de dryga tullarna drevo upp priserna så att svenskt stångjärn, vilket ännu
omkring 1795 betingat endast 15-18 pund per ton (inberäknat tull) 2 ,
år 18 ol nådde maximinoteringen 2 o a 2 6 pund. Redan nästa år var dock
prisnivån något lägre. Prisuppgifterna äro här liksom i det följande hämtade ur Scrivenor's »A comprehensive history of the iron trade» 3 och gälla
endast de kvantitativt dominerande mellankvaliteterna, medan givetvis
dannemorajärnet och andra högklassiga tillverkningar nu liksom i fortsättningen betalades högre än även det bästa engelska stenkolsjärnet.
Under 1800-talets första decennium skulle sålunda öregrundsjärnet ha
betingat priser, som legat ungefär 50 % över vad de genom puddling
framställda stängerna nådde upp till. 4 Redan år 1803 påbjöd engelska
regeringen användandet av inhemskt järn i stället för ryskt och svenskt
vid flottan liksom till andra ändamål. 5 Att stenkolsjärnets kvalitet sålunda godkänts av myndigheterna höjde naturligtvis dettas anseende, och
även det engelska järnet betalades bra under dessa år, 18 O3-18 O6 med
de högsta priser det överhuvud taget nådde, nämligen 15 a 17 pund.
Resultatet av denna utveckling visade sig snart i sjunkande införselsiffror: 180 5 lågo enligt Scrivenor dessa i genomsnitt l O 000 ton lägre
än under föregående femårsperiod. Importbegränsningen träffade som
bekant de båda huvudleverantörerna mycket olika. Rysslands export på
Storbritannien hade ju under 1700-talets senare del vuxit om Sveriges
och omedelbart före sekelskiftet varit 5O % högre än den svenska. Efter
år 1807 var den med ett undantag betydligt lägre. Som orsaker till
denna ryska tillbakagång ha många olika faktorer dragits fram: skogsbrist kring de större bergverken 6 , växande inre konsumtion\ oklok prispolitik8. Mavor anger i sitt arbete över Rysslands ekonomiska historia
den svenska konkurrensen och de ryska bruksarbetarnas låga standard
som de två huvudmomenten. 9 Förklaringen torde väl närmast vara den,
2 Jfr T. T o o k e, A history of prices and of the state of circulation, from 1793 to
1837, I, London 1838, s. 189 samt A s h t o n, a. a., s. 145 f.
3 A. a., London 1841.
4 A s h t o n, a. a., s. 98.
5 Ibm., s. 146 f.
6 E. T. Sv e d e n s t i e r n a, Några underrättelser om engelska jer;1handteringen, s. 3 3.
7 L. B e c k, Die Geschichte des Eisens ... , IV, Braunschweig 1899, s. 190.
8 O d d y, a. a., passim (ex.vis s. 72 f.).
9
J. M a v o r, An economic history of Russia, I, Edinburgh 1914, s. 534.
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att de behov, som tidigare tillgodosetts genom import av ryskt järn, nu i
stor utsträckning kunde fyllas av engelskt stenkolsjärn, medan det svenska
järnets egenskaper gjorde det svårare att ersätta och därför gav det en
starkare position på den engelska marknaden. - Svenskt järns försteg
framför det ryska på den engelska marknaden växte ytterligare framemot
1820, då vår andel i importen var 73 % mot Rysslands 26%, men gick
därefter en aning tillbaka under 20-talet. Liksom något senare Sverige
tycks Ryssland inom kort sökt sig till den amerikanska marknaden som
ersättning för den engelska, och här återupptog alltså svenskt och ryskt
järn sin inbördes konkurrens. Enligt en uppgift från 1811 skulle sålunda
Rysslands andel i Förenta Staternas import vara lika stor som Englands
och Sveriges tillsammans 1 , och tio år senare meddelade en svensk korrespondent, att sobeljärnet från de demidoffska verken överallt i staterna
sattes före även de bästa svenska sorterna. 2 För övrigt ger en jämförelse
mellan produktionssiffrorna 1800 respektive ett tjugotal år senare en bild
av den ryska utvecklingen, som är ganska lik den svenska, d. v. s. stagnation och till och med en viss tillbakagång. 3
Medan under perioden 1805-1810 knappt hälften av den tidigare
ryska exporten på England återstod, behöll Sverige fortfarande "/ 6 , d. v. s.
15 000 ton, av sin utförsel. Vad utförselkvantiteterna beträffar hade
alltså vår järnhantering förblivit tämligen oberörd av de engelska framstegen, men dessas verkningar blevo på annat sätt skönjbara: det ekonomiska utbytet av handeln på Storbritannien försämrades nämligen hastigt.
Ännu åren 1806-1807 uppgick engelsmännens andel av vår export till
mellan 40 och 50 %. 4 Men under finska krigets första år blev England
praktiskt taget vår enda marknad, nära 80 % gingo nu dit. De brittiska
köparna utnyttjade givetvis situationen för att pressa ned priserna på
vårt järn. Dessa hade som nämnts sjunkit något efter den exceptionella
stegringen vid sekelskiftet; under åren 1802-1807 varierade sålunda
marknadspriset mellan 19 och 22 pund per ton. Efter 18 O6 hade dock
noteringarna på stenkolsjärnet börjat falla och svenskt järn drogs nu med
i denna utveckling. Marknadspriset på svenskt stångjärn föll emellertid
inte i samma grad som puddeljärnet, men den enorma tullbördan för1 E. T. S v e d e n s t i e r n a och C. J.
L i d b e c k, Samlingar i bergsvettenska pen,
häfte 10, Stockholm 1812, s. 203.
2 Jernkontorets annaler 1824, s. 3 55.
3 M a v o r, a. a., s. 304.
4 KmK A: Årsberättelser.
Utrikeshandeln. Ser. 2.
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svagade i högsta grad de svenska exportörernas konkurrenskraft gentemot
de engelska tillverkarna. Denna försämrade situation på vår huvudmarknad bidrog givetvis till den svenska bergshanteringens betryck under
dessa år. Ett av Grabe återgivet brev från svenska londonkonsulatet till
kommerskollegium förtjänar att i detta sammanhang citeras: prisfallets
orsaker ansågos vara »att de förnämsta järnexportörer uti Sverige hava
ganska betydliga lager och för att ernå försäljning därav utbjuda de det
till härvarande importörer, vilka senare, kunniga om deras ställning, samt
att England är enda avnämaren drager fördel därav, och vela ej ordinera
något parti, utan till ganska låga priser». 5
U n der åren 181 0-1812, då Englands näringsliv genomgick en svårartad kris, ble.; dock de svenska exportörernas ställning något förbättrad.
Medan den svenska valutan under en stor del av 1800-talets två första
decennier övervärderades i utlandet, medförde just tiden närmast efter
1809 däremot en ovanligt stark kursstegring; under depressionen krävde
nämligen engelsmännen in sina stora tillgodohavanden i Sverige, och
växelinnehavaren-järnexportören blev naturligtvis den, som främst drog
nytta av den stegrade kursen. 6 Svedenstjerna, som sällan svartmålade
situationen på järnmarknaden, fällde vid denna tid yttrandet, att utan
den höga kursen hade knappast något järn kunnat utskeppas. 7
Vid denna tid var för övrigt Sveriges beroende av exporten till England
ej längre så utpräglat. Den amerikanska kontinenten, som framträtt i
svensk järnexportstatistik på 1770-talet, hade från och med sekelskiftet
börjat växa i betydelse. Åren 180 5-1807 hade avsevärda kvantiteter
utförts dit och 1810 till och med 1812 gingo i genomsnitt 25 <fo av totalexporten till Amerika. Embargotiden och de följande politiska meningsskiljaktigheterna mellan Storbritannien och Förenta Staterna hade naturligtvis minskat den engelska järnexporten på detta land och lämnat ett
tomrum efter sig, varför tidpunkten för en svensk exportframstöt var
ovanligt gynnsam.
För att återgå till de engelsk-svenska relationerna sjönko givetvis de
officiella svenska exportsiffrorna under vårt krig med Storbritannien " A. G r a b e, under medverkan av E. G:s o n O d e l s t i e r n a, Översikt av svenska
järnhanteringens ställning omkring år 1816. I Jernkontorets annaler 1817-1917. Minnesskrift I, Stockholm 1917, s. 209 f.
6 Grönber g, a. a., ss. 98, 57 och 80.
7 E. T. Sv e d e n s t i e r n a och C.
J. L i d b e c k, Samlingar bergsvettenska pen,
häfte 10, s. 220.
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de engelska tulluppgifterna visa däremot åtskilligt större och troligen med
verkligheten mera överensstämmande belopp. A v den oerhört höga utförseln till Holland under år 1811 behöver för övrigt inte allt ha gått
till den franska rustningsindustrien, en del kan ju tänkas efter utklareringen från Sverige ha ändrat destinationsort. Sahlin påpekar i sitt arbete
»Svenskt stål före de stora götstålsprocessernas införande», att Göteborgs
skeppningslistor under kontinentalsystemets år införde destinationsbeteckningen »till Västers j ön», vilket säkerligen var liktydigt med Storbritannien.8
Några sammanhängande uppgifter om järnexportens länderfördelning
ha för återstoden av 181 O-talet ej varit mig tillgängliga. De olika serierna
i kommerskollegii frsberättelser över utrikeshandeln uppvisa nämligen
här en lucka, då den med länderspecifikationer försedda andra serien
visserligen lagts upp till 1819, men ej använts längre än t. o. m. 1812,
och den fjärde serien, vilken börjar år 1815, saknar uppgifter om mottagareländer före år 18 3 O. Vad vår export på Storbritannien beträffar,
ger Scrivenor's ofta åberopade arbete ett sammanhängande material. Härvid bör dock anmärkas, att de engelska siffrorna under 1700-talet och
fram till engelsk-svenska kriget genomgående äro lägre än de svenska;
då blott utvecklingstendensen i detta fall intresserar, spelar ju detta ingen
större roll. För länderfördelningen i övrigt ha endast strödda uppgifter
stått till buds: främst en tablå över exportförhållandena åren 18231824, återgiven av assessorn i bergskollegium Pehr Lagerhjelm i tidskriften
Swea för år 1826. 9 Då den engelska statistiken därför för följande år
får en särskilt stor betydelse bör kanske en detaljfråga beröras. Scrivenor's
tabeller återge de engelska tullräkenskaperna, vilka icke löpte efter kalenderår, utan avslutades först den 5 januari påföljande år. Ashton anmärker, att Scrivenor ej observerat sistnämnda faktum; de siffror han meddelar, skulle alltså utsatts för en fasförskjutning ett år framåt i tiden. 1
Trots detta har jag dock använt Scrivenor's ursprungliga uppgifter, framför allt av två anledningar: uppgiften för det sista av de år Ashton anför
såsom utsatta för nämnda förskjutning är hämtad från en tabell med
oavbruten årsföljd, där den avslutande importsiffran på annat ställe av
Scrivenor uttryckligen preciserats såsom gällande kalenderåret och ej
C. A. Sahlin, a. a., Stockholm 1931, s. 126.
P. L a g e r h j e l m, Om svensk och engelsk jcrnberedning. I Swea, Tidskrift för
vetenskap och konst, häfte 9, Upsala 1826, s. 111.
1 A. a., s. 147, not 2.
8

9
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räkenskapsåret. Dessutom visar en sammanställning med motsvarande
svenska siffror för de år, som överhuvud taget äro jämförbara, d. v. s.
till och med 1809, såväl procentuellt som vad förskjutningarnas tendens
beträffar, större överensstämmelse vid Scrivenor's datering.
Den av de svenska bruksägarna med så stora förhoppningar motsedda
allmänna freden närmade sig nu, och vår järnindustri hade som nämnts,
redan efter kontinentalsystemets fall höjt produktionssiffrorna för att
möta den väntade utländska efterfrågan. År 1815 kom med rekordartad
export och tömning av lagren. Enligt ett samtida uttalande skulle visserligen en stor del av det vid denna tid utskeppade järnet haft svårt att
finna köpare och därför tills vidare ha lagts upp i de utländska hamnarna.2 SvedCnstjerna beskriver dock situationen sålunda: »Äntligen inträffade den märkvärdiga katastrof som borde, åtminstone till någon del,
återföra handelsrelationerne i deras fordua och mera naturliga skick.
Från och med Östersjön till in i Medelhafvet öppnades hamnar som längre
eller kortare tid varit slutna för det svenska jernet och det låga pris hvartill det kunde afyttras, hälst mot utländskt mynt under en hög vexelkurs,
var för engelska och franska jernverksägarna en lika farlig stötesten.» 3
Vad de förstnämnda beträffar, hade de dock i god tid genom en ytterligare tullförhöjning rustat sig mot den befarade stegringen av importen.
De växande svenska införselsiffrorna fram till och med fredsåret tycktes
ju berättiga deras farhågor. Men därefter visade det sig, att krigets inflytande på handelsutbytet haft en betydligt mindre andel i den minskade
engelska efterfrågan än man i Sverige velat tro. U n der krigsåren hade
puddlings- och valsningsmetoderna kommit i allmänt bruk i England,
och med denna stordrift kunde de svenska bruken med sina blygsammare
resurser och drygare omkostnader omöjligen konkurrera. Att fredsslutet
inte medförde någon ökad efterfrågan på utländskt järn var därför naturligt, särskilt som Englands egen järnindustri, främst på grund av överproduktion, innan den hunnit anpassa sig efter fredsförhållandena,
genomgick en svårartad kris, vars verkningar voro märkbara ända in på
20-talet. 4 Förkrigsförhållandena på den engelska marknaden voro alltså
definitivt försvunna. De sista femton åren före sekelskiftet hade ju den

2 Reflexioner öfver vår tryckande ekonomiska ställning inom riket och dess upphjelpandc; med ett bifogadt nytt bevillningsförslag (anan.), Stockholm 1815, s. 20.
3 Jernkontorets annaler 1818, häfte 2, s. 6 f.
4 A s h t o n, a. a., s. 15 2 ff.
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engelska totalimporten av stångprn tämligen konstant uppgått till
5O 000 ton om året. Medan den under krigsåren efter hand minskats till
45% härav, sjönk den nu 1816-1820 ytterligare ned till 25 o/o, för att
därefter under följande decennium hålla sig på ungefär denna nivå.
Sveriges andel i detta förlopp var följande: fram till napoleonkrigens slut
behöllo vi 75 % av vår tidigare marknad på England, men därefter visade
de följande fem åren en sänkning ned till 50 %. 5 Även denna förändring höll sig under 20-talet. 60 till 70 % av den engelska totalimporten
föllo dock numera på Sverige. - De engelska noteringarna på svenskt
järn undergingo under dessa år ingen egentlig förbättring. Om man för
övrigt jämför stångjärnspriserna i Stockholm, omräknade i engelskt mynt,
med dem i London,· finner man, att de nu ofta v oro högre i Sverige.
På ett område voro emellertid engelsmännen fortfarande ganska
beroende av svenska leveranser. Puddlingsprocessen hade nämligen visat
sin begränsning framför allt i ett avseende: det var omöjligt att framställa brännstål med annat än härdfärskat järn. 6 De omkring 20 o/o av
vår stångjärnsutförsel, som hädanefter tyckas ha gått till England,
bestodo till en mycket stor del av ståljärn. Utom dannemorajärnet, vilket
givetvis nu som alltid stod utanför all konkurrens, och vars andel i totalexporten på 18 2 O-talet enligt Meyer u p p gick till bortemot hälften 7 ,
funno därför bisp bergs- och norbergsjärnet liksom även vissa värmlandskvaliteter god avsättning. 8
Trots dess kvantitativt ringa betydelse förtjänar slutligen stålindustrien
beröras i detta sammanhang, såsom det enda fall, där Englands inflytande
under denna period ej varit av ogynnsam natur. Enligt Sahlins förut
citerade arbete om svenskt stål anlades under 1800-talets två första decennier nya brännstålverk i samma takt som under högkonjunkturen vid
1700-talets slut, och huvudavnämaren var enligt samme sagesman England.9 Under åren närmast efter 1815, då Scrivenor redovisar stålimporten från Sverige, stiger denna ganska avsevärt.
Vårt stångjärn med undantag för de högsta kvaliteterna fick alltså
5 Englands järnimport från Sverige i tusental ton: 1815: 15.5; 1816: 7; 1817: 9.6;
1818: 13.7; 1819: 9.3; 1820: 7.7 (efter S c r i v e n o r, a. a., s. 424).
0 Jernkontorets annaler 18 3 6, s. 17 4.
' M. M e y e r, Beiträge zur genaueren Kenntniss des Eisenhiittenwcsens in Schweden,
Berlin 1829, s. 48.
8 Jernkontorets annaler 1827, s. 423.
" A. a., ss. 95 f. och 126.
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söka sig andra marknader som ersättning för den engelska. Förenta
Staterna blevo ju härvid den främste ersättaren. Den starka expansionen
inom Amerikas näringsliv hade oavbrutet drivit upp Jarnpriserna, så att
noteringarna på smidbart järn enligt Ludwig Beck stego med över 40
åren 1800-1815. 1 Efter napoleonkrigens slut omgärdades visserligen
även här den inhemska industrien med skyddstullar, men dessa nådde
aldrig tillnärmelsevis samma proportioner som de engelska - och voro
för övrigt gynnsammare för det hammarräckta svenska järnet än för
det valsade engelska. Strax efter 1820 gingo sålunda ungefär 40
av
den svenska stångjärnsexporten till Nordamerika, och under 18 3 O- talet
var detta fortfarande fallet. Närmast Amerika i betydelse stod vid 20talets början "utförseln till Frankrike, från vilken den säkerligen numera
ganska obetydliga medelhavsexporten tyvärr ej kan skiljas. Krigsproduktionen hade skövlat de franska skogarna, och järnframställningen, som
stagnerat redan vid 1700-talets början, fick nytt liv först när de engelska
metoderna infördes under århundradets tredje decennium. 2

ro

ro

Det är ju självfallet, att vårt stångjärn inte heller på dessa marknader
skulle undgå det engelska stenkolsjärnets konkurrens. Medan vid 18 OOtalets början Englands stångjärnsexport var obetydlig, och den ännu omkring 1815 uppgick till endast hälften av den svenska, utskeppades under
åren fram till 1820 samma kvantiteter som från Sverige. En undersökning som af Uhr mot slutet av 20-talet utförde på uppdrag av Brukssocieteten visade, att den svenska utförseln på medelhavshamnarna drabbats hårdast. Det engelska valsade järnet med sitt lägre pris och sin mer
tilltalande yta försvårade avsättningen av svenska stänger, meddelade till
exempel konsuln i Portugal, och liknande svar ingingo från medelhavsområdet i övrigt. 3
Särskilt kännbar blev givetvis den engelska konkurrensen för vår järnmanufaktur, då det billiga engelska manufakturjärnet hade en betydligt
vackrare yta och större noggrannhet i fråga om dimensionerna. Exporten
gick visserligen först efter den här behandlade perioden definitivt tillbaka, men redan omkring 1820 hade manufaktursmidet börjat ge så dålig
avkastning, att flera bruksägare begärde tillstånd att få byta ut det mot
stångjärnstillverkning. Enligt Hans Järta övergåvo till exempel de flesta
1
2

3

A. a., s. 375.
Scrivenor, a. a., s. 184; Beck, a. a., s. 328.
Jernkontorets annaler 1829, s. 111 ff.
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ägarna av manufakturverk inom Stora Kopparbergs län vid denna tid
svartsmidet. 4
Till sist skall med några ord beröras, hur de svenska bruksägarna under
dessa tjugo år så småningom kommo till en klarare uppfattning om, att
de tekniska förutsättningarna för deras näring förändrats. Ett tiotal år
efter det att Cort patentsökt sina uppfinningar, omnämndes dessa för
första gången i Sverige, dock med sådana överdrifter att verkan blev
motsatsen till vad som avsetts: notisen passerade obeaktad." År 1805
yttrade sålunda en författare, bergsmekanikern Åkerren, att förändringarna på den engelska marknaden ännu tills helt nyligen ansetts för
försök av ringa betydenhet. 6 Expansionen inom andra länders bergshantering hade för· övrigt splittrat uppmärksamheten. Rysslands konkurrens var ju fruktad sedan långt tillbaka, och dessutom tycks man vid
sekelskiftet ha bibringats en något överdriven uppfattning om bergsteknikens utveckling i detta land. Likaså torde de mot 1700-talets slut starkt
växande franska tillverkningarna dragit svenskarnas uppmärksamhet till
sig, och man var för övrigt synnerligen intresserad av den franska bergsvetenskapens stora landvinningar. När därför Svedenstjerna åren 18001803 på Brukssocietetens uppdrag företog en studieresa till England och
Frankrike, var det ursprungligen meningen, att den skulle omfattat alla
de tre nämnda länderna. 7 Man hade, som Kromnow anmärker i sin
skildring av övermasmästareämbetet, ingen klar uppfattning om var den
väsentliga förändringen skett inom bergshanteringen. 8 Vid hemkomsten
kunde Svedenstjerna - för att åter citera Åkerren »besanna både
värdet och framgången av de engelska metoderna», och med detta
resultat slog man sig för tillfället till ro inom de ledande kretsarna. För
övrigt försvårades naturligtvis bedömandet av situationen såväl av högkonjunkturen som därefter av krigsperioden. - Initiativet övergick till
privatpersoner. Myntguardien Hjelm, som redan tidigare visat sitt in• H. J ä r t a, Underdånig berättelse om Stora Kopparbergs län. Fahlun 1823, s. 45.
5 Samling af upgifter och intyg rörande herr Henric Corts til Gosport, nya sätt att
tilwcrka stångjärn ... , i (Patriotiska sällskapets) Ny journal uti hushållningen 1793.
6 O. Å k e r r e n, Svenska blåsverkens historia, från år 1786; med tillägg, om jernberedningen i allmänhet, Stockholm 18 O5, s. 3 7.
7 Berättelse om besluten vid Brukssocietetens allmänna sammankomst i Jernkontoret
år 1805, Stockholm 1805, s. 18 f.
8 Å. Kromnow, Övermasmästareämbetet under
1700-talet (1751-1805). Dess
organisation och verksamhet samt dess betydelse för den svenska tackjärnstillverkningen.
I Med hammare och fackla, X, Stockholm 1939, s. 82, not 651.
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tresse för den nya engelska tekniken, företog en serie puddlingsförsök
1811 - enligt Sahlin de första i Sverige. 9 Samma år sökte bruk~patron
Rosenborg på Kloster förgäves intressera Brukssocieteten för Cort's båda
metoder\ Rosenborg tog då saken i egna händer. Resultatet av hans
försök blev vissheten, att det engelska flamugnsförfarandet gick att
anpassa efter svenska förhållanden, d. v. s. man kunde ersätta stenkolen
med ved, och metoden visade sig i likhet med den ursprungliga puddlingsprocessen ge ett jämnare ämnesjärn än härdfärskningen. Något begrepp
om hur den förhöll sig till härdfärskningen i ekonomiskt avseende, kunde
man dock inte få vid de i liten skala bedrivna försöken. De svenska
bruksägarna hade i det längsta behållit sin tro på de inhemska metodernas
överlägsenher gentemot de engelska. Inför stenkolsjärnets oavbrutna
landvinningar förändrades dock så småningom den allmänna opinionen,
och då Rosenborgs experiment avbrutits genom hans död 1817, beslöt
Brukssocieteten fortsätta dem i större skala. 2 Liksom Rosenborg inriktade
man sig så gott som uteslutande på den engelska färskningsproceduren.
För ledningen av undersökningarna hade man en tid tänkt sig en engelsk
sakkunnig, vilken för Götakanalbyggets räkning ändå skulle vistas i
Sverige. 3 Denna plan fick dock förfalla, och försöken kommo ju till
stånd vid Skebo bruk med af Uhr som ledare. Resultatet blev som bekant
rent negativt. Under 1820-talet kom problemet puddlat eller härdfärskat stångjärn i bakgrunden för frågan valsat eller smitt. Först när
man genom Lagerhjelms och Ekmans insatser kommit till klarhet i sistnämnda fråga, kunde man från och med 18 3 O-talet börja tillgodogöra sig
de redan halvsekelgamla engelska metoderna. Vad puddlingen vid stångjärnsframställningen beträffar, blev den ju aldrig mera allmänt praktiserad
i Sverige.
Liksom man alltså omkring år 1820 börjat inse, att den svenska järnhanteringens tekniska grundvalar måste förnyas, hade allt flera röster
höjts för reformer inom den hävdvunna organisationen i övrigt. Större
" C. A. S a h l i n, Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början
av 1870-talet. Jernkontorets bergshistoriska skriftserie n:r 3, Stockholm 1934, s. 195,
not 2.
1 A. F. R o s e n b o r g, Memorial ingifvit till herrar
revisorer i Jern-contoiret den
6 maji 1811 ... , Stockholm 1811.
' Berättelse om besluten vid Brukssocietetens allmänna sammankomst i Jernkontoret
år 1817, Stockholm 1817, s. 14 f.
3 Se ex.vis Statsutskottets betänkande ang. Thomson's införskrivande av den 17 april
1818. Bihang till riksens ständers protokoll, sam!. IV, n:r 174, s. 837 ff.
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frihet inom järnhanteringens olika områden liksom tillstånd att export~ra
tackjärn 4 voro bland de krav, som härvid framfördes. Paralleller drogos
för övrigt med den lyckligare lottade engelska konkurrenten, och särskilt
underströk man den extra belastning, som svenskt järn var utsatt för
genom höga tillverkningsskatter och exporttullar. De problem, som härmed satts under debatt, skulle ju dock först långt senare finna sin lösning.

Annagreta Hallberg.
4 En ivrig anhängare av sistnämnda förslag var t. ex. C. A. Grevesmöhlen.
Se ex. vis
A. B. C. i financerne (anon.), Stockholm 1814; Några allmänna grundsatser i finans
och stats-ekonomi, jemte förslag till deras användande vid Sveriges närvarande penningställning, Stockholm l si 5, s. 5O ff.
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