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Oceanernas och havens kartläggning
Av sjöfartsrådet, tekn. dr Per Olof Fagerholm
Jordens yta täcks till ca 3 l 4 av världshaven. Detta betyder att den fasta
jordskorpan där är mycket svåråtkomlig och föga känd. Oceanernas ofattbart stora vattenvolym utgör emellertid också i sig en mångskiftande och
fascinerande värld, fortfarande, trots ökande insatser, även den föga känd.
Vattenområden har verkat och verkar både åtskiljande och förenande.
Före landtransporternas revolutionerande utveckling genom järnvägarnas tillkomst var haven och floderna de viktigaste godstransportvägarna. Men handeln och handelsintressena skapade också motsatsförhållanden. Haven blev
skådeplatsen för våldsamma kraftmätningar mellan krigsflottor och för
transporten av krigshärar. Till haven gränsande stater kunde ha strategiska
fördelar av det öppna överskådliga vattenområdet utanför kusten, men samtidigt gynnades överrumplande angrepp. Dessa och andra kontradiktära
egenskaper hos havet har i alla tider fångat människans fantasi och eggat
hennes nyfikenhet.
»Land skall med lag byggas.» Till detta Karl XV:s valspråk, hämtat från
den gamla Upplandslagen, kunde fogas »men för att detta skall kunna ske
måste det också kartläggas». Administration, samfärdsel, försvar, projektering, exploatering, rättssäkerhet etc. fordrar kartor av alla de slag, kartor i
olika skalor med olika noggrannhet och innehåll. Det har alltid varit naturligt, att statsmyndigheten i ett land svarat för den sammanhängande allmänna kartläggningen.
När vi förflyttar oss ut på haven, de fria haven, finns ingen ansvarig
statsmyndighet. Ingen har automatiskt fått ansvaret för att kartlägga var och
en sin del av de 3 l 4 av jordens yta, som ägs gemensamt av hela mänskligheten. Som nyss sagts, var haven ytterst väsentliga som transportunderlag i
gångna tider och är så allt fortfarande. »Navigare necesse est, vivere non
est necesse.» För att handelssjöfarten skulle kunna navigera, växte det fram
ett behov av ett underlagsmaterial. Till en början utgjordes detta av »tum-
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Bild l. Havsbilden på Bornerus tid (1000 f. Kr.).

regler» och berättelser, ofta vidareförda genom muntlig tradition och så
småningom sammanförda i grovt förvridna kartor. Men samtidigt utvecklades den nautiska astronomiska geodesin, och ju noggrannare man kunde
bestämma sin latitud och longitud (den senare beredde länge stora svårigheter), desto större krav ställdes på navigeringsunderlaget, dvs. på sjökorten.
Det var alltså här fråga om en växelverkan mellan den nautiska geodesin
och sjökorten.
Latitudsbestämningen genom himlakropparnas kulminationshöjd kunde
utföras med enkla hjälpmedel och kom tidigt i bruk, men de celesta förhållandena var föga kända. Enligt Herodotos skall den egyptiske konungen
Necho II ca 600 f. Kr. ha sänt feniciska seglare ner genom Röda havet längs
Afrikas östkust och dessa skall ha kommit tillbaka efter tre år mellan Herakles stoder, dvs. genom Gibraltar sund. De rapporterade, att de efter en tid
fått solens kulmination på höger hand, dvs. i norr, vilket övergick Herodotos
fattningsförmåga. Detta är dock ej att förvåna sig över när man ser hur
man då för tiden uppfattade världskartan med Medelhavet som ett centrum
omgivet av land, i sin tur omflutet av en flod, Oceanus Fluvius. På Homeros
tid (ca 1000 f. Kr.) såg man en möjlighet till förbindelse av Medelhavet
via Svarta havet (bild l) med Oceanus, under det att Hecatreus karta (500
f. Kr.) visar förbindelsen vid Gibraltar mellan Herakles stoder. (Bild 2.)
Astronomen Pyteas, samtida med Alexander den store ( 4:e århundradet
f. Kr.), seglade ut genom Gibraltar och upp efter Västeuropas kust upp i
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Bild 2. Havsbilden på Hecatreus tid (500 f. Kr.).

Nordsjön allt under det han genomförde goda latitudsbestämningar och
andra viktiga observationer. Han nådde ej Ultima Thule men hörde väl
talas därom. Pyteas är även känd för att han framförde teorien om att tidvattnet berodde på månen. Under århundradet före Kristi födelse skrev den
grekiske geografen Strabo en omfattande skrift om landets och havets fysiografi, och Posidonius utförde den första djuplodningen l 000 famnar
utanför Sardinien - på sätt som vi tyvärr ej vet. Ptolemeus världskarta
(andra århundradet e. Kr.) visade en riktigare, men fortfarande grovt oriktig
bild av de då kända oceanerna. Bl. a. gjorde han Indiska oceanen till ett
innanhav. (Bild 3.)
Bortsett från vikingarnas färder i Atlanten och arabernas i Indiska oceanen, varvid de från Kina fått iden med magnetkompassen, hände föga
förrän ca tusen år senare, dvs. på 1400- och 1500-talen, när portugiser och
spanjorer upptäckte enorma nya havsområden och praktiskt påvisade jordens
klotform. Den portugisiske prins Henrik, »Navigator» kallad, skapade grunden
härför genom att starta en havsforskningsskola nära Kap S:t Vincent 1420.
Jag behöver blott nämna namnen Bartholomeu Diaz, Vascoda Gama, Columbus och Magellan. Intressant är att se hur Olaus Magni Charta Marina presenterade den europeiska kontinenten och omgivande hav år 1539. Man kan
nu börja skönja en riktigare uppfattning om distanser och inbördes lägen,
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Bild 3. Havsbilden på Ptolomeus tid (150 e. Kr.).

ex. på en karta av 1678 över Atlanten, fortfarande dock riktigare i N-S
än i 0-W. (Bild 5.)
Det moderna utforskandet och kartläggandet av haven anser man påbörjades av James Cook (1728-1779) efter en ca 250 år lång, relativt inaktiv
period. Samtidigt hade astronomin utvecklats, så ock den för navigationen
och havens kartläggning så viktiga astronomiska ortsbestämningen. Longitudsbestämningen var emellertid ytterligt beroende av tillgång till säker tid
ombord. Dittillsvarande klockor påverkades av sjögången i så hög grad, att
de ej kunde med framgång användas. Brittiska amiralitetet satte upp ett pris
för en kronometerkonstruktion, som skulle uppfylla stränga specifikationer,
och årliga kronometertävlingar hölls. Mästaren, som under flera decennier
betydde mycket för kronometerutvecklingen, var en London-svensk vid namn
Kullberg (1824-1890), vilken bl. a. av Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien 1962 hyllades genom prägling av en medalj. (Bild 6.) Den noggranna
tiden ombord gav en flerfaldigt högre noggrannhet i longitudbestämningarna,
och man kunde nu bestämma sin position på någon eller några distansminuter när över hela jordens hav. Den tekniska utvecklingen medförde att det

t.
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Bild 4. Nordsjön, Norska havet m. m. enl. Olaus Magnus (1539).

ena hjälpmedlet efter det andra sattes i händerna på upptäcktsresande och
sjömätare, men jag skall ej här gå in på dessa frågor.
Kartläggningen av haven tog nu ökad fart och pådrevs dels av sjöfartens behov, dels av marinmilitära skäl. Primärt intresserade man sig för att
inplacera kuster och öar rätt på jordklotet samt för att upptäcka och lägesbestämma för sjöfarten farliga grund. De stora vattendjupen var skäligen
ointressanta och till oceanernas botten kunde endast enstaka forskningsfartyg
nå med sina långa lodlinor - detta var före ekolodets uppfinning. (Bild 7 .)
Strömmarna i oceanernas ytskikt visade sig ha stor praktisk betydelse såväl
i positivt avseende - rätt utnyttjade kunde de väsentligt påskynda en långresa - som i negativt avseende - de kunde föra fartygen hundratals sjömil
ur kursen.
Det var rätt naturligt, att de europeiska kuststaterna kartlade sina kustfarvatten, men så snart man kom ut på det fria havet utanför den egna kusten minskade insatsviljan samtidigt som svårigheterna ökade. An i dag finns
det t. o. m. stora områden i Bottenhavet och Östersjön där de glesa djup-
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Bild 5. Atlantiska oceanen enl. uppfattningen 1678.

uppgifterna sannolikt lodades i slutet av 1700-talet eller början av 1800talet från segelfartyg, som bestämde sin position med död räkning. Nordsjön
är om möjligt än sämre mätt och dessutom mycket grund, och flyttar vi oss
till Söderhavet eller vattnen utanför Antarktis, kan det vara 100-tals kilometer mellan lodskotten.
Vilka kartlade då de främmande världsdelarnas kuster och de stora havens
isolerade öar och farliga grund? Det var de större kolonialmakterna, med
England i spetsen, som insåg en nautisk kartläggnings nödvändighet och gjorde stora insatser. Det var i regel marina fartyg, som då även hade till uppgift att »visa flaggan» och bedriva en viss good will-skapande verksamhet
respektive ingjuta erforderlig respekt. Den internationella sjöfarten, de geografiska vetenskaperna m. fl. verksamheter är särskilt det engelska amiralitetets hydrografiska avdelning stor tack skyldiga för den energiskt och skickligt
bedrivna kartläggningen runt de flesta världsdelarnas kuster.
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Bild 6. Svensken Victor Kullbergs kronometerkonstruktioner skapade grunden för goda
longitud bestämningar.

Många grund, särskilt de, som låg långt från kusterna, förblev länge
oupptäckta, ja många sådana finns säkert än i dag. En del grund observerades av handelsfartyg som, om de ej förliste på grundet, rapporterade detsamma till Amiralitetet i London, till Paris e. d. Positionen var kanske unge·
färlig, t. o. m. existensen tvivelaktig - det var kanske ett flak vattenväxter,
som drivit förbi nere i vattnet. Därtill kunde kanske ej någon expedition
avdelas för att närmare undersöka saken. I allmänhet fördes uppgifterna
dock in på sjökorten men angavs med ett »PA», dvs. »Position Approximate»,
ett »ED», dvs. »Existence Doubtful» etc. och dessutom ofta uppgift om när
rapporten lämnats.
Gradvis blev man emellertid mer och mer intresserad av de stora vattendjupens processer och företeelser. Icke minst det ekonomiskt allt betydelsefullare fisket och valfångsten riktade uppmärksamheten på det faktum, att
havet ej var sterilt utan fyllt av liv och producerade nyttigheter. Oceano-
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Bild 7. Djupkarta över Nordatlanten år 1854.

grafin föddes som en självständig vetenskap, men den kämpade med stora
svårigheter eftersom den fordrade mycket dyrbara hjälpmedel - specialfartyg med mycken apparatur - och i regel ej kunde genom sin forskning
kortfristigt ge matnyttiga resultat. En varm förespråkare och understödjare
fick oceanografin i prins Albert I av Monaco (1848-1922), som i sitt lilla
furstendöme grundade ett oceanografiskt centrum med ett stort museum.
Albert I:s kraftiga stöd åt oceanografin i dess barndom betydde mycket för
dess erkännande och tillväxt. (Bild 9.)
Oceanografin uppdelas i ett flertal grenar varav den fysiska oceanografin
dels kartlägger havsbottnen utanför kontinentalsockeln och undersöker själva
havsbottnens sammansättning, dels undersöker temperatur, salthalt, strömmar
m. m. i oceanernas enorma vattenvolymer. Oceanografin får här nära kontakter bl. a. med meteorologin, särskilt klimatologin. Oceanografin har vidare
breda beröringszoner med geofysiken, som bl. a. kartlägger tyngdkraftens variationer såväl på land som på havet, och som försöker utröna hur jordskorpans
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Bild 8. Benjamin Franklins Golfströmskarta (1770).

förtunning i oceanernas botten förlöper. Geodesin som vetenskap söker bl. a.
utröna jordens form och kommer då in på flera med havet sammanhörande
problem.
Alla dessa vetenskaper samverkar vid havens kartläggande. Om vi emellertid begränsar oss till själva uppmätarrdet av djupförhållandena, dvs. en
topografisk kartering av botten, blir denna i jämförelse med kartläggning
av land väsentligt besvärligare därför avt man ej ser den yta man skall avbilda. Man måste känna sig för med lodet, och det är ofta mycket djupt.
Oceanernas medeldjup räknas i tusentals meter (3 800 m). Lägesbestämningen bjuder vidare på stora svårigheter - på land kan man markera sin
position med ett borrhål, en stakkäpp e. d., på havet flyttas man ständigt,
vare sig man vill eller ej. Dessutom är fartyget en orolig arbetsplattform,
mycket dyrbart i anskaffning och drift samt långsamt vid de ofta mycket
långa förflyttningarna.
Särskilt före ekolodets tillkomst var det naturligt att lodskotten i oceanerna
var få, och dessutom var deras positioner ofta rätt osäkra. Ovannämnde
Albert I tog genom sitt Cabinet Scientifique initiativ till ett systematiskt
insamlande av djuphavslodningarnas resultat och deras sammanställande vid
sekelskiftet till första editionen av en batymetrisk karta över hela jorden
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Bild 9. Albert I på bryggan på sitt kombinerade nöjes- och forskningsfartyg.

i skala l : 10 milj., Genera Bathymetric Chart of the Oceans, förkortat
GEBCO. (Bild 10.) Den omfattade 24 blad varav 16 i Merearors projektion
och 4 över vardera polarkalotten i stereografisk projektion. Havens alltmer
ökande betydelse och nödvändigheten av internationell samverkan mellan
sjökarteväsendena i de olika länderna föranledde engelsmännen att år 1919
ta initiativet till bildandet av den internationella hydrografiska byrån, som
grundades 1921. Albert I erbjöd byrån fria lokaler m. m. i Monaco, vilket
tacksamt accepterades. Byrån (IHB) övertog 1929 den batymetriska kartans
successiva modernisering fr. o. m. den tredje editionen. Andra primära arbetsuppgifter var bl. a. standardisering av sjökortssymboler m. m., listor över
ovannämnda osäkra grund, och mycket annat med anknytning till havens
kartläggning.
Genom att IHB vid konferenser sammanförde representanter för de tidigare rätt isolerade sjökarteverken i olika länder och bedrev en intensiv publiceringsverksamhet, påskyndades utvecklingen inom den hydrografiska tekni-
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Bild l O. General Bathymetric Chart of the Oceans utgives av Internationella hydrografiska
byrån i Monaco.

ken. Den allmänna tekniska utvecklingen kom självfallet även sjökartläggningen och oceanografin till del. Ekoloden utvecklades till allt högre driftsäkerhet och noggrannhet, ljudhastighetens variation under ljudets fortplantning från ekolodets svängare ner genom vattenlager av varierande salthalt
och temperatur med tilltagande tryck klarlades. Den astronomiska geodesin
förbättrades. Radion gav högprecisa tider till varje punkt på havet och nya
radiotekniska positionsbestämningssystem (Decca, Loran, Rana etc.) möjliggjorde kontinuerlig lägesbestämning med hög noggrannhet inom stora delar
av oceanerna. Samtidigt medförde denna utveckling dels ökade krav på
GEBCO:s aktualitet, dels en kraftig stegring av den inflytande datamängden.
1957 års hydrografiska konferens tvekade om IHB kunde fortsätta att utgiva
GEBCO med önskade korta. revideringsintervall, och oceanograferna var villiga att med stöd av International Council of Scientific Unions (ICSU), ett
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UNESCO-organ, överta en stor del av ansvaret. Utredningar följde, men då
det trots omfattande frivillig medverkan av många nationers sjökarteverk
visade sig bli ett relativt dyrbart engagement för ICSU, föll projektet. Eftersom någon måste ta ansvaret för sammanställningen av de alltmer omfattande
lodningarna på oceanerna och någon måste utgiva en jordens oceaner täckande
kartserie, beslöt 1962 års hydrografiska konferens dels att uppmana jordens
olika sjökarteverk att på frivillig basis regionalt ta ansvaret för sammanställning av lodningsresultat från diverse källor, dels att IHB skulle satsa betydande och icke oväsentliga belopp på utgivandet av GEBCO med tätare nyeditioner.
Oceanernas kartläggning pågår sålunda för fullt under ledning av den
internationella hydrografiska byrån i Monaco och under frivillig medverkan
av många sjökarteverk. Ytorna är emellertid enorma och lodningarna dyrbara, vartill förbättrade ekolod och bättre positionsbestämning successivt beriktigar tidigare data. Därför blir GEBCO, liksom varje sjökort, en levande
karta, som växer till i fråga om riktighet men därför fordrar täta revisioner.
Det torde emellertid dröja åtskilliga decennier innan havsbottnens topografi
kan bli någorlunda korrekt återgiven för alla oceanerna, tillsammans täckande 3/4 av jordens yta.
Det är rätt kuriöst att positionsbestämningen vid lodningen ner till havets
botten inom de närmaste åren torde i allt större utsträckning komma att ske
med hjälp av kring jorden kretsande satelliter. Dessas bankorrektioner,
vilka möjliggör den höga noggrannheten vid positionsbestämningen, blir beroende av geodetiska och geofysiska data, som framräknas bl. a. just med
ledning av oceanernas djupförhållanden. Geovetenskaperna, till vilka hydrografin bör räknas, blir allt fastare sammanlänkade och sträcker sig ej bara
mot massfördelningen i jordens inre utan även ut i rymden, i första hand
dock ej längre än vårt eget solsystem.
Avslutningsvis några ord om havets gränser, eftersom ju gränser brukar
vara viktiga ingredienser i kartor i alla de skalor. Sjögränserna, särskilt då
de som verkar mot det fria havet, har varit föremål för många intressanta
och intrikata tvister. Professor T. Gihl, mångårig internationell-rättslig expert
i UD, har i olika sammanhang redogjort för dessa begrepps utveckling. Det
förhållandet att sjögränsändringar har inget eller alla land till motpart har
föranlett en del ensidiga proklamationer under årens lopp. För att kodifiera
detta och även vissa rättsliga förhållanden på de fria haven hölls, efter omfattande förberedelser av International Law Commission, två havsrättskonferenser i Geneve 1958 och 1960. Resultaten blev ej särskilt lysande beträf-
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fande sjögränserna, beroende bl. a. på varierande ekonomiska och strategiska
bevekelsegrunder i skilda länder. Trots att man ej kunde komma till någon
gemensam territorialhavsbredd, kunde man dock någorlunda ena sig om varifrån territorialhavet skulle räknas, såväl vid öppen kust - från lågvattenlinjen - som vid skärgårdar och sönderskuren kust. I senare fallet avgränsar man det s. k. inre vattnet med baslinjer och räknar territorialhavet därifrån.
En svensk statlig utredning sitter nu och studerar det svenska baslinjesystemet
i belysning av Geneveförhandlingarnas resultat. Vi hoppas kunna framlägga
utredningen under 1964.

Svensk medelhavsfart och Sveriges handel med
Portugal under N apoleontiden
Av fil. lic. Staffan Högberg
I

En av grundstenarna för den svenska sjöfartspolitiken under 1700-talet var
1724 års produktplakat, som förbjöd import på utländska fartyg i den mån
varorna inte härstammade från fartygens eget hemland eller dess kolonier.
Förordningen riktade sig mot Englands och Hollands transitohandel och var
avsedd att uppmuntra en direkt svensk handel med de länder som producerade de viktiga importvarorna salt och spannmål. Tillsammans med 1722
års bestämmelser om hel- och halvfrihet innebar produktplakatet ett starkt
stöd åt den svenska handelsflottan och tillförsäkrade den en stor del av fraktintäkterna för importen.1 Att handelsflottans tonnage ökade kraftigt under
1700-talet är också uppenbart, och det är naturligt, att detta av samtiden
sattes i samband med den förda sjöfartspolitiken. De svenska fartygens färder
till avlägsna länder framstod som ett av de påtagligaste bevisen för en lycklig
ekonomisk utveckling. När Anders Chydenius år 1765 betecknade produktplakatet som »Källan til rikets wanmagt» innebar det därför något ytterst
uppseendeväckande. Chydenius hävdade att handelsflottan genom den ekonomiska politikens stöd kunnat expandera på de övriga näringarnas bekostnad.
Utrikeshandeln hade blivit ett medel att upprätthålla sjöfarten och inte
tvärtom som borde ha varit det naturliga. 2
Under den gustavianska tiden kom den ekonomiska debatten att influeras
av det ökade jordbruksintresse som utmärkte den senare delen av århundradet. För jordbrukets förespråkare framstod Chydenius kritik av den ekono1 Från en liberal ståndpunkt har E. F. Heckscher i en rad skrifter behandlat 1700-talets
sjöfartspolitik och dess följder. Det kan här vara tillfyllest att hänvisa till Den svenska
handelssjöfanens ekonomiska historia sedan Gustaf Vasa (1940), s. 20 ff. (Skrifter utg. av
Sjöhistoriska samfundet 1).
• E. F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa II: 2 (1949), s. 677.
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roiska politiken som i högsta grad berättigad, och sjöfarten tedde sig som
en farlig konkurrent till modernäringen. Särskilt under tider av ökad efterfrågan på arbetskraft kunde jordbruksentusiasterna - eller med andra ord
de agrara arbetsgivarna - visa en stark irritation över handelsflottans behov
av arbetskraft, som de ansåg bättre kunna utnyttjas inom jordbruket.
I en uppsats från början av 1770-talet skildrade häradshövding Magnus
Blix jordbrukets tillstånd i Stockholms skärgård. 3 Enligt Blix var lantbruket
där vanvårdat. Invånarna ägnade sig i stället åt jakt och fiske, när de inte
helt övergav hembygden och gick till sjöss. Lusten att resa drog skärgårdens
pojkar från jordbruket liksom den lockande bild av främmande länder som
de äldre sjömännen gav i sina berättelser. Sjömännens övermod och förakt
för plogen och slagan, den romantiska syn på yrket som förmedlades av
tidens skillingtryck och kvinnfolkets svaghet för sjömän, allt bidrog till att
locka den manliga ungdomen från skärgården:
Kvinnfolken äga en för riket skadlig böjelse bestående däruti att när de äga
någon fägring eller penningar, kunna de icke bevekas till giftermål av någon
annan än en sjöman, vars vida byxor och spetsiga skor i deras tanke visar någonting synnerligen karlavulet Man vet, att svenska kvinnor alltid hedrat dristighet
och mod hos mankönet. Under fredstid hör skärgårdsflickorna inte talas om andra
faror än dem som sjöfolk utstå av stormar och kapare. Ifrån spädaste åren intryckas dessa tankar genom deras vallvisor, som oupphörligen handla om sjömän.
Ingenting kan så naturligen för en skärgårdsflicka avskildra sorg och bedrövelse
som tanken på en sjöman, som vid sin avresa tar avsked av sin förlovade, som
då föreställer sig väder och vatten förenade i det hårda uppsåt att skilja två
hjärtan åt.

Att denna romantiska syn på sjömansyrket skulle ha haft den effekt som
Blix antog är naturligtvis föga troligt. A andra sidan är det uppenbart, att
särskilt den långväga sjöfarten under 1700-talet för samtiden var en ytterst
fantasieggande företeelse. Långväga sjöfart innebar under denna tid i mycket
liten utsträckning handel med andra världsdelar. Det var egentligen endast
Göteborg som genom Ostindiska kompaniet hade direkt kontakt med transoceana länder. För Stockholms del var den långväga handeln identisk med
handeln på Medelhavet och den latinska marknaden. Det var de stora spanienfararna, som med sina segelmassor satte fantasin i rörelse och lät tanken gå
till fjärran och exotiska länder. Spanienfararna var drömskeppen som lättade
ankar utanför Skeppsbron.
3 M. Blix, Beskrifning om tilståndet i den svenska skjärgården
bruket (Svenska patriotiska sällskapets handlingar 2).
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Bland skutor och jakter Spanienfarara står,
Segelstinn,
Går snart in,
l Cadiz och Dublin,

heter det med ett nödrim i en av Fredmans epistlar. Det var också dessa de
stora stockholmsredarnas spanienfarare och handeln på Medelhavet, som var
sjöfartspolitikens speciella skötebarn, men det var också mot medelhavshandeln, som den bistraste kritiken av sjöfartspolitiken satte in.
Den direkta sjöfarten på Sydeuropa premierades både av bestämmelserna
om hel- och halvfrihet och av produktplakatet. Ytterligare en förutsättning
för denna sjöfart var emellertid att svenska fartyg kunde segla på Medelhavet och Spanska sjön utan risk att bli uppbringade av barbareskstaternas
chebecker. Ar 1729 slöts den första freden mellan Sverige och dejen i Alger
och senare upprättades liknande fördrag med Tunis (1736), Tripolis (1741)
och Marocko (1763). Traktaterna innebar att Sverige åtog sig betydande
betalningar till barbareskstaterna, men en varaktig fred lyckades man inte
köpa. Gång på gång bröts överenskommelserna, och uppgiften att hålla
Medelhavet öppet för den svenska handelsflottan blev allt kostsammare. Konvojkommissariatet var det ämbetsverk som direkt svarade för kontributionerna under fredstid och för de örlogsoperationer i Medelhavet som stundom
företogs. För att finansiera verksamheten anslogs i första hand vissa sjöfartsavgifter, men dessa blev med tiden otillräckliga, och kommissariatet tvingades uppta rätt betydande lån. 4
Att man trots kostnaderna inte lyckades upprätthålla en fri sjöfart frestade
naturligtvis tålamodet. Ar 1799 utbröt fientligheter med bejen i Tripolis,
och medan den långdragna konflikten pågick ålade K. M:t konvojkommissariatet och kommerskollegium att söka utreda om rikets vinst av sjöfarten
på Medelhavet svarade mot »de odrägliga utgifter, som fredsverket med
barbaresketna vid dessas tilltagande fordringar kommer att kosta». 5
De båda ämbetsverken tog tillfället i akt att deklarera sin anslutning till
den traditionella sjöfartspolitiken. Konvojkommissariatet hade inhämtat yttrande från Stockholms grosshandelssocietet och skeppsrederier, och i sitt svar
• ]. H. Kreuger, Sveriges förhållande till barbareskstaterna i Afrika (1856), passim.
- Om konvojkommissariatet se K. Amark, Sveriges statsfinanser 1719-1809 (1961),
s. 752 ff.
5 K. M:ts brev 16.5.1801
(Ankomna brev 1801, Konvojkommissariatets arkiv, Riks·
arkivets Östermalmsavd., RAÖ). - Kommerskollegiets, konvojkommissariatets samt J. C.
Tolls skrivelser ingår i serien Kommerskollegiets skrivelser till K. M:t okt.-nov. 1802, RA.
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till K. M:t anslöt det sig helt och hållet till deras synpunkter. Man skildrade
den svenska handelns utveckling alltifrån vikingatiden och kom till den
slutsatsen, att en aktiv svensk utrikeshandel var oskiljaktigt förenad med
upprätthållandet av sjöfarten på Medelhavet. De svenska exportartiklarna
var »av den grova sorten, tunga och svåra samt sådana som taga mycket
rum, men vilkas ringa värde ej tillåter en hög utfrakt, därest varorna med
förmån skola tillverkas och till utlänningen försäljas». Exporten skulle inte
ge någon vinst om inte den egna sjöfarten tillät att »speculera från hamn
till hamn». I annat fall måste tillverkaren behålla sin vara själv eller vara
tvungen att ta vad utlänningen behagade bjuda för den. De svenska skeppsredarna kunde emellertid inte klara sig med de låga utfrakterna, så vitt de
inte kunde påräkna en mer lönande utrikes fraktfart eller få infrakter på
saltet. När den svenska flaggan inte respekterades i Medelhavet, var det
omöjligt att få frakter för utländsk räkning eller att hemföra salt från hamnar i Medelhavet och Portugal. Om inte freden med barbareskstaterna återställdes, skulle därför den svenska sjöfarten »efter hand avtyna och nedläggas, och de handlande förfalla till utlänningens expediter och tributairer».
Aven kommerskollegium fann att sjöfarten på Medelhavet utgjorde en så
viktig del av utrikeshandeln, att det var nödvändigt att först diskutera frågan
om en aktiv utrikeshandel överhuvud var till någon nytta för Sverige. För
kollegiet framstod värdet av en protektionistisk sjöfartspolitik och en aktiv
handel som i det närmaste självklart, men man tog upp och granskade de
argument som förespråkarna för en liberalare sjöfartspolitik framfört. En
av de viktigaste av de liberala synpunkterna var att en fri tävlan mellan
alla nationers handelsflottor skulle komma att medföra lägre fraktkostnader
för den svenska exporten. Kommerskollegium framhöll emellertid att konkurrensen alltid starkt begränsades i krigstid, och systemet skulle då bli av
en »fördärvlig verkan», vilket onekligen var ett beaktansvärt argument
under de stora sjökrigens tidevarv. En fri sjöfart på Medelhavet framstod
också för kommerskollegium som en väsentlig förutsättning för den svenska
utrikeshandeln. Om inte fred med barbareskstaterna kunde upprätthållas,
skulle svenska fartyg inte kunna segla längre än till England och Frankrike eftersom sjörövarna inte sällan visade sig ända uppe vid Engelska kanalen. Det var inte nog med att handeln på Spanien och Portugal därmed
skulle äventyras. Den svenska fraktfarten på Medelhavet skulle också omöjliggöras. Fraktfarten, »vilken ej allenast medför både enskild och allmän
båtnad, utan även tjänar att underlätta alla större handelsoperationer», hade
under det nordamerikanska frihetskriget ( 177 5-8 3) uppenbart varit mycket
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lukrativ för de svenska rederierna. Den förmögenhet som därigenom dragits
in i riket skulle enligt kommerskollegium (och dess president Johan Liljencrantz) ha bidragit till den lyckliga utgången av 1776 års myntrealisation
och möjliggjort den stora spannmålsimporten under missväxtåren i början
av 1780-talet utan att växelkurserna alltför mycket påverkats. Under revolutionskrigen på 1790-talet hade de neutrala staterna inte åtnjutit samma förmåner, men att fraktfarten även då tidvis varit ytterst inbringande framgick
av att de svenska rederiernas frakter mellan Portugal och andra europeiska
länder år 1800 uppgått till ett värde av tvåhundrafemtiotusen riksdaler banko.
Rikets totala inkomst av medelhavshandeln ansåg sig kollegiet däremot inte
kunna beräkna men var övertygat om att den vida översteg kostnaderna.
De båda ämbetsverkens skrivelser till K. M: t överlämnades till Johan
Christoffer Toll, som utsatte dem för en ingående kritik. För Toll framstod
Sveriges förutsättningar att tävla med de stora sjöfartsnationerna som ytterst
diskutabla. Sjöfarten tog enbart resurser i anspråk som bättre borde ha
kunnat utnyttjas inom jordbruket. Kostnaderna för att underhålla en handelsflotta i avlägsna hav >>Uppfräter icke allenast vad som förtjänas utan
även andra tillgångar för att bibehålla hoppet om en period av handelskonjunkturer, då förlusterna kunna återhämtas och vinning skördas». Tolls
angrepp på den äldre uppfattningen om fraktfartens stora betydelse hade
sin motsvarighet i Adam Smiths verk »The Wealth of Nations» (1776). För
Adam Smith var denna form av sjöfart inte främst en källa till rikedom för
den sjöfarande nationen utan framförallt ett tecken på att den var så rik,
att den kunde ställa en del av sina resurser till andra länders förfogande.
Fraktfarten var en form av kapitalexport, och i den mån kapitalet inte
kunde utnyttjas i hemlandet var den naturlig. Så länge det förelåg ett kapitalbehov inom landet fanns det däremot inte någon anledning att premiera
denna export. 6
Vi vet ännu mycket litet om hur omfattande den svenska fraktfarten var,
och hur stor del av handelsflottan som var engagerad i transporter för utländsk räkning. Man har kanske anledning anta att fraktfarten i Medelhavet
till största delen utgjordes av en form av kombinerad sjöfart. Svenska produkter utbyttes exempelvis i Lissabon mot kolonialvaror för medelhavshamnar där sedan fartygen lastade salt för Sverige. I kommerskollegiets handelsbalanser upptogs vinsten av fraktfarten mycket schematiskt. Man tycks, en0 A. Smith, An inquiry into the nature and
eauses of the wealth of nations, ed. E.
Cannan, l (1961), s. 395 f.
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ligt en uppgift i 1813 års handelsbalans, ha beräknat denna vinst till ungefär 50% av skillnaden mellan fraktintäkterna för exporten på svenska och
importen på utländska fartyg. Kalkylen jämkades dock uppenbart med hänsyn till den politiska situationen. När Sverige kunde utnyttja sin neutrala
ställning höjdes summan, när det uppstod hinder för sjöfarten t. ex. genom
krig med Alger eller Tripolis minskades den väsentligt. 7 Hur konjunkturerna på fraktmarknaden påverkade den svenska utrikeshandeln är ett komplicerat problem. Det är dock mycket sannolikt att den ökade exporten till
Sydeuropa under den gustavianska tiden inte enbart var en följd av ett stegrat importbehov av salt under den stora sillfiskeperioden utan även av redarnas förhoppningar att kunna utnyttja sina fartyg i medelhavsfart under den
tid av året då sjöfarten på Östersjön och Nordsjön låg nere.
II

I den svenska importen var salt den vara som vid sidan av spannmål var
mest tonnagekrävande. Under 1780-talet överträffade importen av spannmål
volymmässigt väsentligt saltimporten, men för övrigt var denna under hela
sillfiskeperioden fullt jämförbar med spannmålsimporten. Saltet ställde dessutom större krav på handelsflottan genom transportens längd. Importbehovet
av salt var ett viktigt skäl för strävandena att få till stånd en direkt svensk
sjöfart på Sydeuropa, men därtill kom att det viktigaste av de saltproducerande länderna, Portugal, även tedde sig som en eftersträvansvärd marknad
för den svenska exporten.
Portugal utgjorde ett mycket intressant inslag i sjuttonhundratalets ekonomi. Det gamla portugisiska kolonialväldet hade till största delen gått förlorat under den tid (1580-1640), då landet var förenat med Spanien. Kvar
fanns i första hand Brasilien. Denna koloni kom från början av 1700-talet
att få ökad betydelse genom de rika guld- och diamantfyndigheter som då
började exploateras. Brasiliens guld gav den portugisiska kronan ett mer eller
mindre berättigat anseende för rikedom, men naturligtvis stannade guldet
inte i Lissabon. Precis som Spanien under 1500-talet fungerade Portugal
under 1700-talet som Europas tak. Regnet av guld och silver föll först på
dessa länder men stannade inte där utan strömmade vidare ut över Europa.
De svenska konsulerna i Lissabon klagade genomgående över att Lissabon
var den stad i Europa där det var dyrast att leva. Guldtillströmningen höjde
7

Arsberättelser, utrikes handel, serie 3, Kommerskollegiets arkiv, RAÖ.
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prisn1van men också priserna på importvaror, och gjorde därmed Portugal
till en eftertraktad handelspartner.
Det land som först drog fördel av handeln med Portugal var England.
Ar 1703 slöts det berömda Methuenfördraget, som öppnade en marknad
i Portugal och dess kolonier för den engelska ylleindustrien och i gengäld
gav de portugisiska vinexportörerna avsevärda fördelar i. England. För att
möjliggöra ökad export av ylletyger blev det en patriotisk plikt i England
att dricka portvin i stället för det franska rödvinet. Methuenfördraget gjorde
Portugal till Englands ständiga bundsförvant under en lång tid framåt. Det
gav engelsmännen en stark ställning inom Portugals handel och sjöfart, och
en stor del av Brasiliens guld gick via Lissabon till London. Det var emellertid inte bara guld och diamanter som kom från Brasilien. Av kolonialprodukterna var de viktigaste socker, tobak, hudar och bomull. Under de sista
decennierna av 1700-talet fick den brasilianska bomullen ökad betydelse för
den engelska bomullsindustriens råvaruförsörjning, vilket bidrog till en inte
oväsentlig förändring i det merkantila förhållandet mellan de båda staterna. 8
Med Sverige hade Portugal slutit ett handelsfördrag redan år 1641. Sverige
tillförsäkrades då en ställning som mest gynnad nation, och traktaten var så
förmånlig att man från svensk sida vägrade att ersätta den med en ny trots
flera propåer under 1700-talet. 9 Den viktigaste varan i importen från Portugal var saltet, men Portugal var inte det enda saltproducerande landet i
Sydeuropa. Från svensk sida var man angelägen om att hindra Portugal från
att erhålla någon form av monopolställning när det gällde Sveriges saltförsörjning. Importen från de längre bort belägna saltorterna - Cagliari på
Sardinien och Ibiza bland Balearerna - gynnades genom preferenstullar, och
Portugal kom därigenom att i någon mån sättas på mellanhand. 1 Trots att
landet under hela århundradet svarade för en mycket stor del av saltimporten, förefaller det som om värdet av den svenska exporten till Portugal väsentligt översteg värdet av importen därifrån. Portugal kom nämligen att spela
8 Om Portugals ställning i 1700-talets Europa se A. K. Manchester, British preeminence
in Brazil, its rise and decline (1933), s. 24 ff. - F. Crouzet, L'economie britannique et le
blocus continental, l (1958), s. 144.
9 Kommerskollegiets riksdagsrelation
1751 (koncept), 92 ff. (Kommerskollegiets arkiv,
registratur, RAÖ). - Om tillkomsten av 1641 års traktat se K. Mellander, Svensk-portugisiska förbindelser under Sveriges stormaktstid (HT 1926).
1 Kommerskollegiets riksdagsrelation 1740 (koncept), s. 32
(RAÖ). A. Arfwedson t.
kommerskollegiet 12.11.1754 (Skrivelser från konsuler i Lissabon, Kommerskollegiets
arkiv, RAÖ).
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en betydelsefull roll för exporten av järn och trävaror. För det svenska stångjärnet utgjorde den latinska marknaden, och särskilt den portugisiska, ett
viktigt komplement till den engelska, 2 och för exporten av norrländska trävaror över Stockholm var Portugal ett utomordentligt viktigt avsättningsområde.
Sveriges handel med Portugal saknar inte dramatiska inslag under 1700talet. Först och främst bör kanske nämnas den väldiga naturkatastrofen år
1755. Den jordbävning som förstörde Lissabon var en katastrof som skakade
upplysningstidens Europa och gav litterära ekon ända borta i Sverige. Från
en ekonomisk synpunkt kan den kanske jämföras med Londons brand år
1666. Den stegrade efterfrågan på byggnadsvirke som följde med Londons
återuppbyggnad väckte i Sverige förhoppningar om en högkonjunktur för
svensk trävaruexport. Som Arne Forssell har visat blev det emellertid en
högkonjunktur som kom bort. Det var i stället norrmännen som kunde dra
fördel av situationen och värma händerna vid Londons brand. 3 Lissabons
förstöring medförde en mycket kraftig ökning av den svenska trävaruexporten till Portugal under år 1756. Enligt den svenska handelsstatistiken sjönk
exportsiffrorna emellertid redan följande år. Även om man inte kan tala
om en högkonjunktur som kom bort, verkar det enligt denna källa ha varit
en högkonjunktur som kom av sig. Går man däremot till statistiken över
Öresundstullen, finner man att den svenska trävaruexporten till Portugal
var synnerligen stor fram till år 1759, då exportförbud utfärdades med anledning av den brand som härjade Södermalm i Stockholm detta år. Om den
svenska handelsstatistiken eller de danska tullräkenskaperna ger den riktigaste bilden av utvecklingen är svårt att avgöra, men enligt båda nåddes
mycket höga årssiffror för den svenska trävaruexporten till Portugal under
senare delen av 1750-talet.
Den svenska handelsstatistiken är den naturliga utgångspunkten för undersökningar av utrikeshandeln under 1700-talet. Statistiken täcker perioden
1738-1812 och tillåter oss att med sannolikt ganska god säkerhet teckna de
stora dragen i handelns utveckling. Den bygger på uppgifter från tullkamrarna, men det är en lång väg siffrorna har varit tvungna att passera från
tulljournalerna till kommerskollegiets »generalpersedelextrakt», som utgjorde
2 K.-G. Hildebrand, Sexton- och sjuttonhundratalen (1957), s.
132 ff. (Fagerstabrukens
historia, l).
3 A. Forssell, En högkonjunktur som kom bort (Tor E. ]:son Broström, Festskrift utg.
av Sjöfartsmuseet i Göteborg, 1955). Jfr S. Tveite, Engelsk-norsk trelasthandel 1640-1710
(1961), s. 364.
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Export av stångjärn till Portugal 1738-1812. Rörliga femårsmedeltaL (Efter Kommerskollegiets årsberättelser över utrikeshandeln, serie 2.)

den officiella samtida statistiken över utrikeshandelns kvantitativa utveckling. Exaktheten av denna statistik går - vilket bland andra Heckscher påpekat - aldrig helt att kontrollera. 4 Den viktigaste felkällan är utan tvekan
den illegala handeln. En stor del, kanske tidvis en mycket stor del, av varuutbytet med utlandet redovisades aldrig i tulljournalerna. Smugglingen omfattade inte enbart sådana importvaror som kaffe och sidentyger. Det finns
all anledning anta att tidvis inte helt obetydliga kvantiteter av exempelvis
bräder med tullbetjäningens goda minne utfördes även i de stora hamnarna
utan att redovisas i tulljournalerna. 5 Det måste därför alltid vara värdefullt
att kunna jämföra den officiella statistiken med andra källor, även av berättande typ. Av särskilt intresse är därvid bevarade affärskorrespondenser,
4 E. F. Heckscher, Produktplakatet, s. 221 (Ekonomi och historia, 1922). En på sitt
sätt mönstergill kritisk undersökning a v handelsstatistiken i G. Lext, Bok och samhälle
i Göteborg 1720-1809 (1950), s. 95 f. En sammanfattning av den tidigare kritiken i
P. Hultqvists eec. av S. Johnson, Sverige och Europa 1800-1804, s. 114 f. (HT 1959).
5 Se t. ex. koncept till PM 13.8.1752 av (sedermera) stadskamreraren Peter Corall, där
man får en mycket mörk bild av tulltjänstemännens yrkesmoral (Stadskamrerarens arkiv,
akter, ser. l, nr 51:2. SSA). - Jfr S. Kjcerheim, Norwegian rimber exports in the 18th
century, s. 192 f. (Scand. econ. hist. review 1957).
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men även handelsrapporterna från Sveriges konsuler, liksom naturligtvis de
utländska agenternas skrivelser från Stockholm till hemlandet, bör kunna
utnyttjas för detta ändamål. Detta slag av berättande källor har för Sveriges
handel med Portugal och särskilt järnexporten dit utnyttjats av K.-G. Hildebrand. Han har i första hand använt dem för att ge en bild av handelns
vardagliga förutsättningar, men hans i och för sig klargörande och utförliga
skildring av järnexportens växlingar under napoleontiden bygger inte på
denna typ av källor. 6
De svenska konsulernas berättelser ger inte bara en möjlighet att kontrollera handelsstatistikens tillförlitlighet. Man får dessutom här uppgifter om
förhållanden som inte statistiken kan belysa: fraktmarknadens utseende,
växelkursernas och varuprisernas förändringar. De ger också uppslag om den
mängd faktorer som i utlandet kan ha medverkat till de häftiga växlingarna
i exportkvantiteterna år från år. I många fall kan det vara vanskligt att få
säkra uppgifter på annat sätt. Det är t. ex. ofta svårt att med hjälp av litteraturen fastställa utbredningen av epidemier i olika länder och därav föran" Hildebrand, a. a., s. 360 ff. Jfr densammes Latinamerika, Sverige och skeppshandeln
1825, s. 400 ff. (HT 1950).

26
ledda karantänsbestämmelser och liknande hinder för sjöfarten. Även konjunkturerna inom olika grenar av avnämarländernas näringsliv kan vara
omöjligt att få säker kunskap om i andra källor. Faran är givetvis att utan
vidare anamma brevskrivarens egen uppfattning. Förändringarna kan ha förorsakats av faktorer som var fördolda för honom. Den största svagheten med
detta material är dock att man med hjälp av det inte kan följa utvecklingen
på längre sikt. Rapportörernas perspektiv var vanligen alltför begränsat för
att de skulle bry sig om att kommentera eller kanske ens vara medvetna
om de förändringar som skedde i handelns struktur från årtionde till årtionde.
Från det svenska konsulatet i Lissabon finns för åren 1800-1807 ett ovanligt rikt material bevarat. Som svensk representant tjänstgjorde vid denna tid
Johan Albert Kantzow. Han var född år 1759 och son till en framstående
stockholmsköpman. Redan som tjugotreårig hade han utnämnts till konsul
i Lissabon, dit han anlände i april 1783. Då hade det (enligt hans utsago)
inte funnits något svenskt handelshus där på trettio år, och i hela Portugal
fanns endast en svensk köpman etablerad. Sveriges affärer låg helt i händerna på engelsmän och tyskar, och de var- skrev Kantzow- så sluga att
de inte lät några svenska ynglingar praktisera på sina kontor för att inte på
så sätt lära ut de praktiska kunskaper om landets lagar, sedvänjor och bruk,
som var nödvändiga för att driva handel i Portugal. Vid sin ankomst kunde
Kantzow inte ens portugisiska men var fast besluten att skapa ett svenskt
handelshus i Lissabon. Allt tyder på att han lyckats med detta, även om han
genom förluster under revolutionsåren tvingades inställa sina betalningar vid
något eller några tillfällen under 1790-talet. Svensk konsul (från år 1801
handelsagent) förblev han trots fallissemangen, och det förefaller som om
hans affärsverksamhet redan vid sekelskiftet åter var i full gång. Sverige
hade en diplomatisk representant i Lissabon endast under åren 1793-1804,
och Kantzow var under långa perioder de facto charge d'affaires. Ar 1806
blev han även formellt utnämnd och tjänstgjorde senare både i Rio de Janeiro
och W ashington. 7
I kommerskollegiets arkiv finns en stor svit skrivelser från svenska konsulat. Från Kantzows företrädare i Lissabon (Anders Bachmansson, Arfwed
Arfwedson och Jean Bedoire) föreligger ett mycket rikt brevmaterial, men
från Kantzow finns endast ett fåtal brev i denna serie. Att han dock sänt
regelbundna rapporter till kommerskollegium, förefaller troligt, men dessKantzows brev 20.10.1783 (Svenska konsulers brev, Portugallica, RA). - Om Kantzow se vidare Svenska män och kvinnor 4 (1948), K. Samuelsson, De stora köpmanshusen
i Stockholm (1951), s. 48 ff. samt E. Alfred Janssons uppsats i detta häfte av Forum Navale.
7
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utom skickade han förutom rent diplomatiska depescher under åren 18001807 månatliga handelsrapporter till kabinettet för utrikes brevväxling. Dessa
finns till stor del bevarade i serien Portugallica i Riksarkivet. Dessutom
publicerades regelbundet anonymt liknande rapporter från Kantzow i en
åren 1800-1822 i Stockholm utkommande Handels-Tidning. 8 Att tidningens
8 Huvudkällan för
den fortsatta framställningen är Kantzows brev i serien Svenska
konsulers brev, Portugallica, RA, kompletterad med skrivelser från konsuler i Lissabon,
kommerskollegiets arkiv, RAÖ, samt Handels-Tidningen 1800-1808. Dessutom har utnyttjats brev från den svenske vicekonsuln i Setubal, Martin Gjertz (Kommerskollegiets
arkiv, skrivelser från konsuler i S:t Ybes, RAÖ).

28
rapporter härstammar från Kantzow är ställt utom allt tvivel. Det är däremot osäkert om det rör sig om en korrespondens direkt med tidningen eller
om denna haft tillgång till de officiella skrivelserna. I flera fall kan luckor
i Portugallica-sviten fyllas av Handels-Tidningens notiser, och särskilt på en
punkt är dessa av stort värde. Kantzow sände nämligen årliga »generalextrakt» över Sveriges handel med Portugal till Stockholm, men originalen
saknas för åren 1800, 1802, 1803 och 1805. Tack vare att de publicerades
i tidningen kan man få fram en fullständig serie för perioden 1800-1807.
Generalextrakten upptar från Sverige inkommande varor och till Sverige
utgående varor, men endast i den mån de fraktades på svenska fartyg. De
omfattar dessutom inte Setubal och Madeira men däremot de övriga portugisiska städer som bedrev handel med Sverige (Viana, Porto, Aveiro, Figueira
och Lissabon). En jämförelse mellan dessa extrakt och kommerskollegiets
handelsstatistik kan redan av dessa skäl inte bli exakt. Exporten till Sverige
skedde huvudsakligen från Setlibal, som alltså inte är med, men importen
från Sverige torde till alldeles övervägande del ha gått över Lissabon och
Porto. Viktigare är att en stor del av den svenska exporten tidvis (exempelvis
1806) ägde rum på utländska fartyg. Därtill kommer att vad som utfördes
från Sverige under senhösten ett år i vissa fall kan ha nått Portugal först
under det följande året. Dessa omständigheter förklarar delvis den egendomliga bild en jämförelse mellan de båda serierna ger. Det mest anmärkningsvärda är emellertid att uppgifterna från Lissabon beträffande stångjärnsexporten ligger väsentligt högre än handelsstatistikens siffror. Det kan naturligtvis finnas flera förklaringar till detta, men en, som det förefaller, sannolik felkälla i handelsstatistiken påpekades av konvojkommissariatet i dess
förut relaterade skrivelse till K. M:t. Kommissariatet framhöll att många
handelsspekulationer gick så till att fartygen utklarerades till hamnar vid
Nordsjön eller Engelska kanalen, men att skepparen sedan sålde lasten där
han kunde få det högsta priset, vilket vanligen var längre söderut. Handelsstatistikens länderfördelning skulle således vara osäker och sannolikt ge för
låga siffror för exporten till Sydeuropa. Det förefaller som om så varit fallet
beträffande Portugal under dessa år. Exporten dit var snarast större än vad
statistiken uppger och inte tvärtom som tidigare antagits. 9
Fram till år 1804 lämnade Kantzow i själva breven uppgifter om priser
och växelkurser. Från och med detta år sände han i stället med priskuranter,
vilka i stor utsträckning finns bevarade och vars uppgifter även publicerades
9

Hultqvist, a. a., s. 116.
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i Handels-Tidningen. Priskuranterna utgjordes av tryckta formulär med plats
för anteckningar om växelkurserna på en rad städer och priserna i Lissabon
på svenska och baltiska produkter. På baksidan antecknades dessutom vanligen noteringarna på de viktigaste kolonialvarorna. Den tryckta texten var
skriven på svenska, och det rörde sig alltså inte om officiella priskuranter,
utan de var uppgjorda av Kantzow själv (eller hans medhjälpare) och avsedda
just för hans affärsförbindelser i Sverige. Prisnoteringarna kräver en mycket
stor försiktighet vid användandet, eftersom betalningsvillkoren inte är utsatta och endast i vissa fall kommenteras i själva rapporterna. Skillnaden i
pris vid försäljning i större eller mindre partier och med kortare eller längre
betalningsanstånd var betydande. I april 1801 skrev t. ex. Kantzow att stångjärn i mindre partier och med 4 a 6 månaders kredit såldes för 7 000 reis
men kontant och i större partier för 6 400 a 6 600 reis. Att han i sina
meddelanden avsiktligt skulle ha lämnat felaktiga prisnoteringar förefaller
uteslutet. Svårare är det att bedöma i vilken utsträckning han i sina brev
givit en riktig bild av handelslivet i Lissabon. Han hade vid sekelskiftet en
snart tjugoårig erfarenhet och bör ha lärt känna förhållandena rätt väl. Allt
talar likväl för att han var mer förtrogen med stadens handel på Sverige och
Balticum än på Brasilien, England och Medelhavet. Helt naturligt uppehöll
han sig också mest vid förbindelserna mellan Sverige och Portugal, och han
ger härigenom en något skev bild av Lissabons handel som helhet.
Det föreligger i Kantzows brev en mycket klar tendens att bedöma de
svenska exportutsikterna ytterst försiktigt. De förutsägelser om prisutvecklingen som stundom förekommer var vanligen väl grundade, men när de
slog fel var de oftast alltför pessimistiska. Goda priser kommenterades inte
gärna förrän de ersatts av sämre eller också framhölls att priserna trots riklig
tillförsel hållits uppe tack vare att varorna legat i händerna på kapitalstarka
köpmän, som kunnat hålla stora lager och inte behövt sälja till underpris.
Hans försiktighet förklaras naturligtvis av att han var medveten om att goda
priser snabbt fälldes genom ökad tillförsel och att han personligen inte hade
något att vinna genom att väcka alltför stora förhoppningar hos svenska
exportörer.

III
Av de svenska exportartiklarna var »rödfärga, salt och rökt sill osäljbara
varor och böra aldrig hitsändas», skrev Kantzow i mars 1802, men förutom
sill fann alla Sveriges mer betydande exportvaror- stångjärn, manufakturjärn, stål, bräder, tjära och beck - avsättning i Lissabon. Endast i undan-
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tagsfall hade andra trävaror än bräder någon betydelse i Portugals import
från Sverige. Ar 1800 var spiror en viktig svensk handelsvara, men två år
senare förklarade Kantzow, att svenska bjälkar och tunnstäver var osäljbara
i Lissabon. Bjälkarna ansågs inte vara jämnhuggna och lika tjocka i båda
ändar. I stället hämtades grövre bjälkar av jämnare kvalitet från Riga och
Memel. De stora kraven på jämn kvalitet förklarade Kantzow bero på att
husen i de större kvarteren i Lissabon enligt lag måste byggas lika höga och
breda. A v samma orsak efterfrågades endast grovsågade 14 fots 2" X l O"
bräder, »ty alla fönster, golv och dörrar äro lika höga och breda». Tvåtumsbräder (halvbottenbräder) var sedan 1760-talet helt dominerande i svensk
trävaruexport till Portugal, men under 1800-talets första år kom en mindre
export av tretumsbräder (helbottenbräder) till stånd. Aven dessa skulle enligt
Kantzow vara 14 fot långa och tio tum breda, men till skillnad från halvbottenbräderna skulle de vara finsågade; »allt annat är en vara som här
inte värderas eller betalas». Gång på gång ansåg sig Kantzow böra varna för
att söka utnyttja höga priser i Lissabon för att sända bräder av sämre kvalitet.
På hösten 1803 föll priset på svenska tvåtumsbräder från 200 till 160 cruzados per storhundrade (a 122 stycken). Kantzow kommenterade prisfallet:
»Ehuru mycket ett förmånligt pris är att önska för svenska intresset, så har
en mångårig erfarenhet övertygat mig att brädpriset icke bör överstiga det
nuvarande, emedan ett högre pris gör att ganska få och nästan inga byggnader företagas och därjämte orsakar icke allenast allt för stor tillförsel, men
att även varans godhet icke där hemma iakttages på ett sätt som för denna
handelsgrenens bästa är att önska.»
De svenska bräderna torde i det närmaste helt ha förbrukats i Portugal
och framförallt i Lissabon. Någon utförsel till Brasilien kan knappast ha
kommit i fråga. För det svenska järnet och den finska tjäran spelade däremot handeln på Brasilien sedan länge en större roll. På grundval av sin
»mångåriga erfarenhet rörande Brasiliens handel från Portugal» lämnade
Kantzow år 1808 en utförlig förteckning på de dimensioner av stångjärn
och stål som från Sverige kunde exporteras till Brasilien. Av beck och tjära
borde »alldeles intet sändas än uti finska tunnor, starkt bandade och om
möjligt kalkslagna i båda ändar». Vikten av att tjärtunnorna skulle kunna
tåla långa transporter och omlastningar i tropiskt klimat hade också framhållits i Kantzows tidigare brev från Lissabon. Den småländska tjärtunnan
hade av någon anledning fått betydligt mindre anseende än den finska. Det
förefaller som om en stor del av exporten av tjära och beck till Lissabon
gick vidare till Brasilien; »avsättningen blir då ganska ringa som sjöfarten
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Portugals procentuella andel av den svenska exporten av stångiärnJ stål,
halvbottenbräder och ijära 1771-181 O. Femårsmedeltal.
Ar

Stångjärn

Stäl

Halv bottenbräder

Tjära

1771/75
1776/80
1781/85
1786/90
1791/95
1796/00
1801/05
1806/10

6,8
8,8
10,9
7,1
8,0
9,6
7,0
5,9

25,1
36,5
37,0
35,3
31,8
40,5
25,8
15,2

44,3
30,2
30,1
36,4
34,8
33,1
28,6
18,1

1,9
3,5
4,3
2,3
2,9
3,1
2,7
2,3

Källa: Kommerskollegiets årsberättelser över utrikeshandeln, serie 2 (RAÖ).

till Brasilien genom osäkerheten minskas om ej alldeles innehålles, och
nämnda kolonier äro de som konsumera det mesta därav» (3.1.1807).
Lissabons betydelse för svensk import av kolonialvaror är ännu inte undersökt liksom inte heller i vilken utsträckning vinexporten från Porto sökte
sig till Sverige. Portugals viktigaste vara i handeln med Sverige var emellertid saltet från Setubal (S:t Ybes-salt). Detta var genom sitt framställningssätt vitare och i större kristaller än exempelvis det franska saltet och var
länge det i Nordeuropa mest uppskattade. Kemiskt var det inte renare än
övriga typer av salt men det innehöll mindre av olösliga föroreningar och
var därigenom mer lämpat för exempelvis insaltning av fisk. Indunstningen
av saltet försiggick i havssaliner (i de svenska källorna kallade saltkrikar
eller saltpannor). Säsongvariationerna i saltproduktionen i Setubal påminde
i hög grad om jordbrukets. I augusti och september bärgades »saltskörden»,
vars storlek var beroende av vädret under den gångna vintern och våren. En
kall och regnig vår kunde inte bara minska utvinningen utan även försena
bärgningen, så att man inte kunde lasta salt tillräckligt tidigt för att hinna
fram till Sverige under hösten. Salinerna ägdes av enskilda eller olika institutioner, men exporten var noggrant reglerad. Exportpriserna fastställdes av
regeringen, och ett särskilt råd (Roda da Reparti<;ao) bestämde hur stora
kvantiteter de olika »saltpanneägarna» fick utföra. 1
1 F. Mauro, Le Portugal et l'Atlantique au XVII" siecle (1960), s. 259 ff. (Ports-routestrafics 10). - V. Magalhaes Godinho, Prix et monnaies au Portugal 1750-1850 (1955),
s. 90 f. (Monnaie-prix-conjoncture 2).
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IV
Franska revolutionen möttes med stor oro i hoven i Madrid och Lissabon.
Både i Spanien och Portugal inträdde år 1793 i koalitionen mot Frankrike,
men Spanien tvingades efter en rad nederlag till fred två år senare. Portugal
befann sig fortfarande formellt i krig med republiken, när Frankrike och
Spanien år 1796 slöt fördraget i San Ildefonso. Detta fördrag innebar en
helomvändning i den spanska politiken, en allians med den forna fienden
och öppen brytning med England (med den engelska sjösegern utanför kap
Sao Vincente år 1797 som följd). Spanien åtog sig dessutom att tvinga Portugal att överge England men tvekade i det längsta att gripa till direkta krigsåtgärder mot sin granne. Tack vare detta och med brittiskt militärt stöd
kunde Portugal bevara sitt oberoende under de närmast följande åren. 2
I slutet av 1790-talet intensifierades handelskriget mellan England och
Frankrike, och de neutralas försök att utnyttja krigskonjunkturen för fraktfart blev i hög grad försvårade. Medelhavet var under 1798 och 1799 en
viktig krigsskådeplats med stora flottstyrkor opererande på båda sidor, men
redan dessförinnan hade den neutrala sjöfarten i detta område lidit svåra
avbräck genom de krigförandes uppbringningar. I juli 1797 beklagade sig
Kantzow över läget i en skrivelse till konvojkommissariatet. Den svenska
frakthandeln skulle inte ha kunnat vara i en sämre situation om Sverige
varit i krig med sjömakterna. Ingen försiktighet, ingen noggrannhet vid
fraktavsluten för att hindra att andra än tillåtna varor togs med i lasten,
inga certifikat hjälpte; alla neutrala skepp blev uppbringade av de krigförandes örlogsfartyg och kapare. Av fyrtio svenska skepp, som befraktats
från Lissabon till hamnar i Medelhavet under tiden från november 1796
till juli 1797, hade två nått destinationsorten, och även de hade flera gånger
blivit hejdade. All fraktfart hade upphört då ingen vågade sända varor på
fartyg vars neutralitet inte respekterades. Arskilliga skeppare måste tillåta
befraktarna att bryta ingångna certepartier. För de svenska redarna var det
särskilt bittert, då läget i annat fall skulle ha varit ovanligt gynnsamt för
dem eftersom danskarna genom en konflikt med Tripolis var utestängda
från fraktmarknaden. I slutet av år 1798 kunde Kantzow berätta, att franska
och spanska galärer »svärma omkring och nästan betäcka sjön uti Gibraltar
sund». De stängde effektivt Medelhavet för svenska fartyg, och svenskarna
kunde blott hoppas på hjälp av konvojer från hemlandet; »ingen tidpunkt
2 A. Fttgier, Napoleon et l'Espagne 1799-1808, l
(1930), s. 30. Jfr W. C. Atkinson,
A history of Spain and Portugal (1960), s. 252.
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kunde då tävla med denna uti lysande förtjänst för svenska rederierna, ty
handeln tarvar transport. Priserna äro allerstädes höga så väl å de nordiska
som å brasilienprodukterna, men svårigheten består uti att kunna sända dem
från den ena orten till den andra ... »3
På de handlandes begäran tillgrep den svenska regeringen örlogseskort för
handelsfartyg från och med år 1798. Detta ledde omedelbart till ett par
mycket farliga politiska förvecklingar. Engelsmännen tvingade på sommaren 1798 två svenska konvojer destinerade till Portugal att avbryta sina
resor och i stället anlöpa engelska hamnar. Den engelska tolkningen av begreppet kontraband innebar alltid ett hot mot den neutrala sjöfarten, men
under åren 1797-99 var det framförallt de franska kaparnas framfart som
var direkt förödande. Upphävandet år 1799 av den berömda nivose-lagen,
som utgjort den rättsliga grunden för deras verksamhet, möjliggjorde på nytt
fraktfart i Medelhavet. Samtidigt kom den ökade engelska överlägsenheten
till sjöss Englands politik att te sig som det största hindret för den neutrala
sjöfarten. 4
Spänningen mellan Spanien och Portugal ökade sedan Napoleon i november 1799 blivit förste konsul. 5 Annu år 1800 var dock förbindelserna sådana
att Spaniens import av svenska produkter kunde ske över Portugal, medan
en direkt tillförsel hindrades genom engelsk blockad av de spanska hamnarna. Exporten från Sverige till Lissabon var relativt stor och tillgången
på svenska produkter ännu i slutet av året god, »dock icke uti allt för mycket överflöd». saltexporten till Sverige var omfattande under årets första
del. I slutet av mars 1800 fanns i Setubal ännu betydande lager från föregående år, och där låg då ett hundratal svenska skepp under lastning eller
färdiga att avsegla. Väderleken under vintern och våren gynnade däremot
inte saltutvinningen. Arets skörd slog helt fel och totalt exportförbud utfärdades i oktober.
Växelkurserna hade fallit redan i slutet av år 1799 och var under hela
år 1800 mycket låga. Detta var väl främst en följd av den ökade politiska
spänningen vartill kom ett stort importbehov av spannmål. Däremot var
efterfrågan på kolonialprodukter god, och tillsammans med spannmålsimporten medförde detta goda fraktkonjunkturer. De låga växelkurserna hade till
3 ]. A. Kantzows brev 8.9.1797 och 12.12.1798 (Konvojkommissariatets arkiv, inkomna
brev, RAÖ).
' S. G. Svenson, Gattjinatraktaten 1799 (1952), s. 160 ff. Jfr E. F. Heckscher, Kontinentalsystemet (1918), s. 30 ff.
5 Fugier, a. a., s. 132 f.
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följd att avsättningen på svenska produkter »inte lämnade någon betydande
fördel», men svenska redare gjorde goda förtjänster och var relativt fredade
för kapare, även om de måst utstå »flera chikaner mest av spanska kapare
och franska i Spanien utrustade fartyg, så även av några enskilda engelska
skepp».
De krigförandes övergrepp på den neutrala sjöfarten ledde i december
1800 till bildandet av det nordiska neutralitetsförbundet mellan Ryssland,
Danmark, Sverige och Preussen. Förbundet var främst riktat mot England,
som också omedelbart reagerade genom att lägga embargo på de nordiska
staternas skepp i engelska hamnar och uppbringa de neutrala fartyg som
påträffades till havs. 6 Den svenska sjöfarten på Portugal låg som en följd
härav helt nere under första hälften av år 1801. Priserna på svenska produkter steg emellertid inte i någon större utsträckning i Lissabon. Tillförseln
brukade inte heller i normala fall vara särskilt betydande under årets första
hälft. Efterfrågan var dessutom mindre än vanligt till följd av att den politiska spänningen mellan Portugal och Spanien i maj utlöstes i en spansk
invasion (det så kallade apelsinkriget). Vapenstillestånd ingicks redan i början av juni, varvid Portugal bland annat tvingades stänga sina hamnar för
engelska fartyg. 7 Samtidigt löstes de neutralas konflikt med England, och
det engelska embargot upphävdes den 4 juni. 8 Detta borde ha givit svenskarna goda fraktkonjunkturer, då en betydande spannmålsimport till Portugal fortfarande ägde rum. Det blev emellertid de danska redarna som kunde
utnyttja den gynnsamma situationen, eftersom stridigheter mellan Sverige
och Tripolis hindrade den svenska sjöfarten på Medelhavet.
Den engelska handelsflottan var inte utestängd från portugisiska hamnar
längre än till oktober 1801, då den preliminära freden mellan England och
Frankrike slöts. Därmed förändrades läget omedelbart på den portugisiska
marknaden. Priserna på spannmål och kolonialvaror sjönk, och de neutralas
övertag på fraktmarknaden upphörde. För svenska fartyg var läget särskilt
ogynnsamt genom den fortsatta konflikten med Tripolis. Tillförseln av
svenska produkter hade börjat först i augusti. Den var dock liten och priserna på stångjärn och bräder steg under hösten. Kantzow väntade emellertid, att även de svenska varorna under det kommande året skulle dras med
" S. Johnson, Sverige och stormakterna 1800-1804 (1957), s. 48. Jfr Hildebrand, Fagerstabrukens historia, l, s. 362.
' Fugier, a. a., s. 15 7.
8 Johnson, a. a., s. 119. W. A. Phillips & A. H. Reede, The napoleonic period, s. 107
(Neutrality, its history, economics and law, 2, 1936).
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i det allmänna prisfallet. Freden i Amiens i mars 1802 medförde också
ytterligare stagnation inom affärslivet, och avsättningen på järn och tjära
var trög. Portugals kolonier var en viktig marknad för dessa varor, och handeln på Brasilien var efter krigets slut inte lika lockande för Lissabons affärsmän. Däremot förblev efterfrågan på bräder god och priserna väl hävdade.
Genom freden hade nämligen kapital, som tidigare varit bundet i brasilienhandeln, frigjorts och utnyttjades till en livlig byggnadsverksamhet. Tillförseln av svenska varor var under år 1802 mycket stor och priserna för andra
produkter än bräder fallande. I november skrev Kantzow, att endast bräder,
spik och beck fann avsättning, medan tjära som även kommit från
Arkangelsk-var i det närmaste osäljbar. Den omfattande svenska exporten
motsvarades av en i förhållande till föregående år stor saltimport från Portugal. Saltskörden hade år 1802 slagit väl ut och saltutdelningen började
redan den 5 augusti.
Den på nytt ökade spänningen mellan England och Frankrike under vintern 1802-1803 och osäkerheten om den kommande utvecklingen hämmade
uppenbart i hög grad affärslivet i Lissabon. I februari 1803 rapporterade
Kantzow, att många fartyg utbjöds till försäljning utan att finna köpare.
De svaga fraktkonjunkturerna drabbade fortfarande de svenska redarna.
Endast några få fartyg »ha tillslumpat sig nog usla frakter varvid visserligen
intet är att förtjäna».
Krigsutbrottet mellan England och Frankrike i maj 1803 föranledde en
omedelbar stegring av priserna på kolonialvaror. Det uppstod efterfrågan
på fartyg för frakter till Frankrike av socker, bomull, kaffe och andra brasilianska produkter. Genom fransk förmedling hade konflikten mellan Sverige och Tripolis lösts i slutet av år 1802,9 och den svensk-engelska konventionen om tolkningen av kontrabandsbestämmelserna i juli 1803 innebar en
ökad säkerhet för svenska fartyg. 1 »Den svenska flaggan njuter nu vida mer
förtroende uti hopp av den så lyckligen med England slutna konventionen,
och uti de få befraktningar som sker äger den nästan företrädet, men i allmänhet är stillestånd uti handelsspekulationerna», skrev Kantzow i november
1803. Efterfrågan på tonnage för Medelhavet var obetydlig av fruktan för den
epidemi som på hösten 1803 och våren 1804 härjade i de spanska hamnstäderna. Trots den franska efterfrågan på kolonialprodukter var situationen för
" Kreuger, a. a., s. 427. - V. Söderberg, Sveriges mellanhafvanden med Tripolis, s. 109
(SvT 1912). Jfr P. Desfeuilles, Seandinaves et barbaresques a la fin de l'ancien regirue
(Revue internatianale d'histoire militaire 1956).
1 Johnson, a. a., s. 144.
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Lissabons handel inte gynnsam. Det förnyade handelskriget, och särskilt den
brittiska blockaden mot Hamburg och Bremen, hämmade handeln. Framförallt var det emellertid osäkerheten om Portugals kommande öde som verkade
förlamande. Farhågorna för en fransk invasion var så starka, att de engelska
köpmännen i början av oktober beredde sig att omedelbart lämna Lissabon.
»Allmänna osäkerheten i synnerhet om detta landets öde och de uti de större
handelsplatser sig dagligen företeende fasliga bankrutter hindrar all spekulation», skrev Kantzow.
I mars och april 1803 lastade ett flertal svenska fartyg salt från föregående års goda skörd och seglade norrut. Sjöfarten från Sverige kom däremot inte igång förrän mycket sent på året. Sannolikt var det risken för
engelska uppbringningar efter krigsutbrottet i maj och fram till konventionen i London i slutet av juli som medförde, att fartyg från Sverige i större
antal först i november anlände till Lissabon. Kantzow hade under hela krigstiden rapporterat höga priser på svenska produkter och särskilt på bräder.
Tillförseln av trävaror under årets sista månader var emellertid tämligen
stor, och priserna sjönk mot årsskiftet.
Från och med november 1803 förekom en stor utförsel av bomull från
Lissabon till Frankrike. Svenska fartyg utnyttjades för dessa frakter, och efterfrågan på kolonialprodukter fortsatte under våren 1804. I juni började emellertid avsättningen av bomull att minska, och följande månad rapporterade
Kantzow »mycken stillhet och osäkerhet». Samtidigt visade sig en viss misstro mot de nordiska staternas neutralitet, vilket påverkade möjligheterna att
få frakter. I slutet av juli 1804 var det »uselt med frakter», vilket var desto
värre som salt ännu inte kunde lastas i Setubal. En ny epidemi i Spanien och
en mycket dålig saltskörd försämrade ytterligare fraktmarknaden under hösten. För de svenska fartygen var situationen särskilt mörk, då de med anledning av den ökade spänningen mellan Sverige och Frankrike hade mycket
liten »kredit på fraktmarknaden». I november 1804 uppstod ett rykte, att
fransmännen lagt embargo på svenska fartyg i franska hamnar, och detta
rykte stängde ännu på nyåret 1805 fraktmarknaden för svenskarna. I början
av mars var de tvungna att söka frakter 20 % under övriga neutrala. En
månad senare hade läget något förbättrats. En öppen brytning mellan Sverige och Frankrike tycktes inte förestå, men handeln var liten och fraktkonjunkturerna dåliga. Tillförseln av svenska varor var både 1804 och 1805
relativt liten och priserna väl hävdade. I september 1805 fanns det ännu
tämligen god avsättning på järn men för bräder, stål, tjära och beck blev
den alltmera trög.
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Under första hälften av år 1806 var Portugals politiska läge ytterst bekymmersamt. En fransk-spansk invasion föreföll mycket sannolik, och redan
i slutet av år 1805 föll växelkurserna kraftigt. Särskilt i mars 1806 var
Kantzows rapporter pessimistiska. I september hade emellertid växelkurserna
hämtat sig. Portugal lyckades formellt bevara sin neutralitet, och ett franskt
handelsfördrag gav en betydande avsättning för bomull, läder och andra
produkter från Brasilien. Utskeppningarna från Lissabon till Frankrike skapade till och med brist på tonnage, och neutrala fartyg - främst amerikanska och danska- erhöll goda frakter. Däremot kunde de svenska redarna
inte utnyttja de förbättrade fraktkonjunkturerna. Genom krigsutbrottet mellan Sverige oc;h Frankrike den 31 oktober 1805 var svenska fartyg utestängda
från franska hamnar, och fientligheterna innebar även ett kraftigt avbräck
för den svenska sjöfarten på Portugal. Kantzow varnade för att utan eskort
försöka ta sig förbi den mängd spanska och franska kapare som kryssade
utanför den portugisiska kusten. De svenska fartyg som på hösten 1805 lastat salt för Sverige och Irland vågade inte heller lämna Serubal förrän de
i mars 1806 kunde ansluta sig till en engelsk konvoj. Sammanlagt seglade
då ett sjuttiotal svenska fartyg norrut, och i juni avgick ytterligare en konvoj
med elva svenska skepp.
Oron för en minskad tillförsel ökade på våren 1806 efterfrågan på svenska
produkter, och priserna var mycket höga under sommaren. Svenska fartyg
med laster hemifrån nådde inte Portugal förrän i oktober och november.
De hade blivit försenade genom att tvingas vänta på konvojlägenheter i
England. När de nådde fram till Lissabon hade efterfrågan på de svenska
särskilt
varorna redan hunnit minska genom tillförseln på neutrala danska - fartyg. Bräder synes fortfarande ha hållit sitt pris, men priset på
stångjärn föll och tjära och beck var helt osäljbara.
Den 21 november 1806 utfärdade Napoleon Berlindekretet, och därmed
var fastlandets självblockad satt i system. Dekretet väckte mycket stark oro
i Lissabon. »Följderna därav kunna endast förutses uti en allmän förstöring
och villervalla. Handelns och sjöfartens nästan totala stillestånd, penningars
undangömmande, och en allmän misströstan och osäkerhet hava redan visat
sig, de förnämsta handelshusen äro skakade, och varje en söker frälsa vad han
kan», skrev Kantzow i januari 1807. Följderna blev emellertid inte helt vad
han väntat sig. Växelkurserna steg oavbrutet, och det franska förbudet mot
engelska produkter och kolonialvaror visade sig bli en »rikedomsskörd» för
Portugal. Utskeppningen av kolonialvaror till Frankrike fortsatte, och danska
fartyg hade fortfarande goda fraktkonjunkturer.
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Under det första halvåret 1807 blomstrade handeln i Lissabon tack vare
landets neutrala ställning utanför kontinentalsystemet. Under våren och sommaren steg priserna kraftigt på svenska produkter. Kantzow varnade för att
de höga järnpriserna skulle locka England att konkurrera på den portugisiska
marknaden. De höga trävarupriserna hade också lockat de svenska exportörerna att utföra ojämna och smala bräder, som i Lissabon måste säljas som
utskottsvara. Tillförseln var större än under de två föregående åren. Under
sommaren spelade danska och andra neutrala skepp en stor roll för Sveriges
export till Portugal. Först i september anlände en svensk konvoj, men magasinen var då redan fyllda och avsättningen trög. Det ökade franska trycket
mot Portugal synes ha medfört stor försiktighet inom handeln under höstmånaderna, och affärslivet var i det närmaste lamslaget redan innan fransmännen i oktober invaderade Portugal, och landet den 22 oktober anslöt
sig till kontinentalsystemet.
Kontinentalsystemets första tid synes ha inneburit en allmän stagnation
för Lissabons affärsliv, och priserna på svenska produkter steg inte trots att
den engelska blockaden måste ha väntats förhindra fortsatt tillförsel. Lagren
var också på nyåret 1808 stora. Den franska invasionen drev det portugisiska
kungahuset i landsflykt. Kantzow följde efter till Rio de Janeiro och återvände aldrig till Lissabon. Den svenska exporten till Portugal upphörde praktiskt taget från och med år 1808. saltimporten därifrån avstannade å andra
sidan aldrig helt. Den svenske konsuln i Serubal, Martin Gjertz, stannade
där och kunde i augusti 1808 uppleva slutet på den franska ockupationen.
»Den förödelse som dessa förtryckare ha gjort i detta land kan ej beskrivas,
mänskligheten ryser vid blotta berättelsen därav. De äga blott figuren av
människor och ha så fasligen avklätt sig känslorna av det ädlaste av skapade
varelser, att de ej en gång vilja känna sina medmänniskor», skrev Gjertz
sedan fransmännen drivits ut ur Setl1bal. Befrielsen medförde en något ökad
utförsel av salt till Sverige. De svenska fartyg som vågade sig dit måste gå
med engelsk konvoj eller ta vägen norr om Skottland till Göteborg. Till stor
del förefaller det under de närmaste åren ha varit engelska och amerikanska
fartyg som svarade för den portugisiska saltutförseln.
För den danska sjöfarten innebar de första åren av napoleonkrigen-fram
till slaget vid Köpenhamn 1807 - ett kraftigt uppsving; »det stoltaste avsnitt af den dansk-norska storhandels historie». 2 Svenska redare kunde där2 A. Linvald, Bidrag til belysning om Danmark-Norges handel och skibsfart 1800-1807,
s. 387 (DHT, 1915-17).
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Prisutvecklingen i Lissabon 1800-1807. Priser på stångjärn (streckad linje) och bräder
(heldragen linje) första veckan i september. Priserna omräknade till riksdaler hamburger
banko. Index (medeltalet för september- och aprilnoteringarna 1800-1807 = 100).

emot inte på samma sätt dra fördel av krigskonjunkturerna. För den svenska
sjöfarten på Sydeuropa var det flera förhållanden som spelade in. Sedan de
neutralas konflikt med England lösts på sommaren 1801 hindrade brytningen
med barbareskstaterna den svenska medelhavsfarten. Hotet från Tripolis
kunde inte undanröjas, förrän de neutralas övertag på fraktmarknaden upphört genom freden i Amiens 1802. Det första året av det nya kriget mellan
England och Frankrike (1803-1804) var den tid, då Sverige bäst kunde utnyttja sin ställning som neutral stat. Därefter kom den ökade spänningen och
slutligen den öppna brytningen med Frankrike år 1805 att sätta de svenska
fartygen på mellanhand på fraktmarknaden. Den svenska handeln med de
sydeuropeiska länderna måste nu ske med hjälp av engelska konvojer, och
neutrala fartyg svarade för en stor del av exporten. På nytt var det danskarna
som kunde utnyttja situationen. Handelskrigets slutliga skärpning genom
kontinentalsystemet och de engelska motåtgärderna 1807 innebar ett lika
hårt slag mot den svenska sjöfarten som mot exporten.
Tillförseln av svenska produkter till Portugal varierade kraftigt under
perioden 1800-1807. Enligt Kantzows uppgifter var den relativt stor år
1800, minskade kraftigt under det följande året men steg på nytt under freds-
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året 1802. Det första krigsåret medförde på nytt minskad tillförsel, men den
ökade åter 1804 och 1805. Kantzows siffror går inte att använda för de två
följande åren, men enligt den svenska handelsstatistiken överträffade exporten av järn till Portugal 1806 och 1807 de föregående årens.
Järnpriserna i Lissabon (uttryckta i riksdaler barnburger banko) var mycket förmånliga under åren 1806 och 1807 men höll sig tidigare· relativt
stabila, dock med en viss nedgång 1802-1803. Priset på bräder visade däremot en klart stigande tendens fram till år 1805. Då skedde en tillfällig tillbakagång, som emellertid väl återhämtades under åren 1806 och 1807.
Portugals andel av den svenska exporten minskade något under de första
åren av 1800-talet. Det förefaller inte som om Lissabon under dessa år i
någon större utsträckning tjänat som transitohamn för handeln mellan Sverige och övriga Europa. Kantzow nämner reexport av svenska produkter
endast under år 1800, då det tydligen förekom en viss utförsel till Spanien.
Naturligtvis kan man inte vänta sig någon större öppenhjärtighet från hans
sida i sådana frågor, och det finns kanske anledning anta att transitohandeln
spelat en något större roll åtminstone under åren 1806 och 1807.
Den bild Kantzow ger av handeln och sjöfarten på Portugal är helt färgad av de svenska exportörernas och redarnas sätt att se. Vad innebar handelskrigen för de sjöfarande själva? Hur var det med de äventyr som mötte
sjömännen och som enligt Magnus Blix bidrog till att göra sjömansyrket så
lockande? Det kan vara av intresse att till slut belysa detta genom att citera
ett brev från en svensk styrman, Anders Målberg, om hur fartyget Stockholm
uppbringades av en spansk kapare i Biscayabukten under det engelsk-spanska
sjökriget på 17 40-talet. Den skildrade episoden inträffade visserligen ett par
mannaåldrar före den tid om vilken här har talats, men sjömannens vardag
hade säkerligen ej förändrats under de gångna åren. Man förs i brevet direkt
in i den värld, som skildrades i tidens sjömansvisor och som för oss är bekant
genom de moderna sjöromanerna. Det är en dramatisk men tafatt och alldeles
oheroisk skildring av en verklighet som för de agerande själva var allt annat
än romantisk:
Anno 1742 d. l januari på 48° 30' bredd, längd 8° 53' kl. 7 om morgonen
fick vi se en seglare akterut, som seglade oss hårt upp. Kl. 11 var han oss på sidan,
då gjorde han en blänk med en engelsk gös och straxt halade honom ner. Då
hissade vi vår gös och han hissade en engelsk flagg. Då tänkte vi det var en
engelsman. Så halade vi ner vår gös och han sin flagg. Då begynte han att reva
sina märssegel och giga upp sitt storsegel, hissade en vit flagg med rött kors och
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hällt ner till oss. Så begynte han att preja på norska, varifrån vi kom och vart vi
skulle gå. Då svarade kapten, ifrån Stockholm till Lissabon. Då sade han att vi
skulle sätta ut vår schaloupe och komma ombord. Då svarade kapten det går för
hård sjö. Så tänkte vi alla det var en turk. Då sade kapten vi skulle göra styckena
klara, ty vi hade ingenting klar gjort inte en gång en musköt eller pistol, mycket
mindre ett stycke laddat. Så gick konstapeln efter krut, och en man gick på sidan
att taga proppen utur stycket. Då begynte de att skjuta ifrån kaparen med handgevär, att den man måste gå ifrån sidan. Så ropade kapten varför de sköt eller
vad han var för en landsman, ty vi kände intet flaggan, men han fick inte något
svar. Då hade vi revat upp och lät skeppet falla för vind. Han sköt så fort som
han hant och hade oss på sidan att äntra. Då ropade kapten efter huggarna, då
sprang fyra man efter värjor och slog emot, för han var på sidan. Då blev tvenne
man skjutna och kaparen sacka akterut. Då sköt han med stycken långskepps
igenom akterspegeln, igenom mannen som stod till rors och tvärs igenom mesanmasten. Då ropade vår kapten varför han sköt och vad han var för en landsman.
Men han fick intet svar utan de hade oss på sidan att äntra. Då hade vi ett
stycke klart och sköt ett skott och i samma äntring blev vår kapten skjuten. Gud
bättre som värre är. Då kom de över, slog och trakterade oss och tog av oss allt
vi hade med pengar och kläder, att vi knappt kunde skyla oss, slog sönder kistor
och hanterade oss så jag tror ingen turk skulle göra. Så sattes vår schaloupe ut och
jag for ombord på kaparen med vårt pass. Då blev skeppet gjort till pris.

v. Kantzow. En adlig köpmanssläkt
Av Fil. dr E. Alfred Jansson
Den svenska adelns forna privilegier, framför allt dess under Gustav II Adolf
och hans dotter Kristina förlänade stora ekonomiska och sociala förmåner
framför folket i gemen, äro numera försvunna. Det är de klingande namnen,
som alltjämt ge sina bärare en viss gloire, även om den stundom kan vara
besvärlig att uppehålla i nutidens konkurrens om en ståndsmässig levnadsstandard. En odiskutabel förmån äga dock ättlingarna av de gamla adelssläktena i en genealogi, som ofta hjälper dem att räkna anor långt tillbaka
i medeltiden.
An i dag finna vi likväl många av ridderskapets representanter på ledande
poster inom såväl arme, vetenskap, konst, politik som administration och ej
minst i det ekonomiska livet. Sin befordran ha de i de flesta fall ej vunnit
tack vare social ställning utan i kraft av begåvning, studier och lång praktisk
utbildning.
Ätten von Kantzow är av pommerskt ursprung (r), och dess namn förekommer så tidigt som år 1282 i ett fördrag, som den 30.1 r det året slöts
mellan markgrevarna av Brandenburg samt den år 1235 grundade staden
Prenzlau i Uckermark. I denna stad voro ännu r882 medlemmar av ätten bosatta. Den Conrad Kantzow, som nämnes i sagda fördrag, härstammade troligen från den vid pommerska gränsen mot Mecklenburg belägna uråldriga
byn Kantzow.
Den första med säkerhet kända stamfadern, Hans Kantzow, var överstelöjtnant i kejserlig tjänst och adlades av tyske kejsaren. Efter avsked ur krigstjänsten skall han varit borgmästare i Neubrandenburg (stad i MecklenburgStrelitz), enligt en annan uppgift patricier (storborgare) därstädes. Måhända
är han identisk med en Hans Kantzow, som ägde hus i Greifswald r 5 r 9 och
avled 1550. Hans Kantzows son Johan var emellertid patricier i Neubrandenburg, dennes son Johan rådsherre därstädes och dennes son Johan borgmästare i samma stad. Han avled före år r65o.
Borgmästarens son hette också Johan, blev student i Greifswald r63o, teol.
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kandidat I647 samt kyrkoherde i Liepen i Vorpommern. Han undertecknade den 30.3.I67o i Stolp ett fördrag med drottning Kristinas ombud,
Johan Offerman. Han avled den I4-4·I686. Kyrkoherdens sonson Johan Albert (f. I68o) inflyttade till Stralsund, blev rådsherre där I7 38 och avled
1753· Stralsund lydde den tiden under svenska kronan och hade livlig förbindelse med Sverige. Detta torde ha varit en bidragande orsak till att rådsherrens son, Johan Albert (f. I7 I 3), överflyttade till Stockholm.
När denne blivande stamfader för den svenska ätten Kantzow steg i land
vid Stockholms skeppsbro, vet man ej bestämt, blott att det skedde i »yngre
åren» (2). Skeppsbron med de många fartygen från fjärran land, dess magasiner och köpmanshus måste emellertid ha utövat en sällsam dragningskraft
på den unge mannen, ty i de karakteristiska gavelhusen i den s. k. skeppsbroraden hade han sin bostad ända till ålderdomen. I den äldsta bevarade mantalslängden »för östra och inre staden» av år 1740 är han bosatt i huset tomt
no. 88 och redan då egen handelsman med sin broder Christian Ehrenfried
som bokhållare samt en »gosse» Johan Liskon i sin tjänst (3).
I skeppsbroraden bodde också hans blivande svärfader, Christian Hebbe,
även han inflyttad från Tyskland och sedermera så framgångsrik i sina affärer, att det Hebbeska handelshuset vid hans död I767 var ett av de mest
ansedda i Stockholm och han själv en av stadens rikaste borgare (4). Med
Hebbes enda dotter, Christina Maria, ingick Kantzow äktenskap den 7.5.I752.
Vigseln förrättades av kyrkoherde Murray i tyska församlingen, vilken både
bruden och brudgummen tillhörde (5).
Att döma av 1760 års mantalslängd levde Kantzow i goda villkor, även om
han aldrig samlade någon förmögenhet som kunde jämföras med hans svärfaders och svågrars. Han hade upptagit sin broder Christian till kompanjon
och hade tre »Contoirs Betienter»: Pasch, Berg och Widerberg. Hans husliga
lycka blomstrade och makarna hade en son och två döttrar. Till hjälp i det
stora hushållet hade frun en »jungfru» och tre pigor, dessutom fanns en
husdräng.
Kantzow betidas »handelsman» liksom de flesta andra Stockholms köpmän, fastän de bedrevo vidsträckta export- och importaffärer, vanligen med
egna fartyg. Att den unge Kantzow sökte följa denna kutym, finna vi bevis
för i en inlaga han och hans broder gjorde till Kungl. Maj:t den 2.6.I746
om att ett av dem inköpt fartyg Freden ej skulle gå dem ur händerna (6).
De hade köpt fartyget för I 5 ooo dlr kpmt av en handelsman In de Betou
såsom det låg i den italienska hamnstaden Livorno, men säljarens därvarande
borgenärer sökte lägga beslag på skeppet och synas ha beordrat dess skep-
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pare, Nils Barck, att avsegla till annan hamn. Kantzows begärde att »Commerce Collegium måtte låta bref afgå till Consuln uti Livorno» med anmodan att han underrättar »på hwad ort skepparen med fartyget wistas» och att
de äro lagliga ägare av skeppet. Med den tidens långsamma postgång kunde
mycket inträffa på en avlägsen ort, innan order från Stockholm hann fram.
Om Kantzow vann sitt syfte veta vi ej, men det torde ha varit att med Freden inskeppa för den svenska marknaden begärliga varor från Italien.
Johan Albert Kantzow ägnade sig även åt textilindustrin. Genom sin svärfaders förmedling blev han delägare i det år 1740 grundade ylleväveriet vid
Danviken. Forsstrand citerar i »Skeppsbroadeln» följande ur Fredenheims
papper: »Salig Christian Hebbe lät även sin måg, grosshandlare Kantzow,
och en av sina söner tillhandla sig den utan allt understöd av Manufakturfonden så ansenlig blivna och med de utländska till alla delar tävlande klädesfabriken vid Danviken, varuti den senare [Hebbe j:r] nyligen [på n8o-talet]
utlöst den förre.» Om Kantzow ger emellertid Fredenheim fortsättningsvis
detta goda omdöme: »Hans rådighet och förståndighet är vid flera andra verk
sysselsatt.»
Till dessa »andra verk» hörde främst Sjöassuranskompaniet, i vilket han
var en av direktörerna och ännu vid 87 års ålder verksam. I mantals- och
bevillningslängden för år r8oo beskattas han nämligen för 200 rdr. bko. i
arvode från detta kompani samt uppges, att han även var »Participant» i
Ostindiska kompaniet, ett av den tidens mest lukrativa företag. Lägger man
härtill, att han n89 förlänades »Commerce Råds caractaire» samt I799
blev riddare av V asaorden - den tiden en mycket sällsyntare utmärkelse
än nu - så förstår man, att Kantzow åtnjöt en välförtjänt aktning i sitt nya
fädernesland.
Hans begåvning för allmänna värv togs tidigt i anspråk. Vid riksdagsmannavalet n6o insattes han av sina ståndsbröder i grosshandlaresocieteten som
den ene av deras två representanter i borgareståndet. Han var en nitisk medlem av det då härskande hattpartiet, som även gjorde sig gällande inom den
kommunala förvaltningen. Han var så aktad bland stadens »Femtio äldste»
att han var dess ordförande från 1773 till 1790, då han slogs ut av den rike,
representative grosshandlaren och kommerserådet Carl Arfwedson (7). Om
vi tillägga, att han n66 jämte Arfwedson, Groen m. fl. blev fullmäktig i den
samma år återuppståndna Generaltullarrende Societeten - enligt uppgift en
synnerligen inkomstbringande syssla - samt att han n88 blev bankofullmäktig, stärkes än mer vår uppfattning, att stamfadern för den svenska ätten
Kantzow var en i många avseenden rikt utrustad och nyttig medborgare.

Skeppsbron i Stockholm omkr. r86o. Vid kajen t. v. ångskonerter, t. h. en lång rad segelfartyg med seglen hissade för torkning.
Byggnaderna äro några förnäma bostadshus t. h. medan det lägre huset närmare kajen torde inrymma kokspisar för fartygens kockar,
emedan kokning ombord var förbjuden på grund av eldfaran. (Efter litografi av C. J. Billmark.)
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Någon förmögenhet som tålde jämförelse med flera av hans ståndsbröder
inom »Skeppsbroadeln» förvärvade han ej. Bouppteckningarna (8) såväl efter
honom som hans redan år 1791 avlidna maka, visa en blygsam behållning,
men möbler och husgeråd voro mycket lågt värderade - mellan 200 till 300
rdr bko - fastän de av förteckningarna att döma voro till stor del ståndsmässiga och eleganta. Familjen ägde ej egen fastighet i Stockholm, ej heller
något järnbruk eller större jordagods, blott »åbyggnaden och besittningsrätten» till 1/2 mtl Skrubba i Brännkyrka socken. Detta naturskönt belägna
ställe vid sjön Drevviken i Södertörn nyttjade väl familjen mest som sommarnöje, ehuru dit hörde ett mindre jordbruk med vidsträckt skogsmark.
Abyggnaden var lantlig, och både den samt levande och döda inventarier
värderades 1794 blott till 2 ooo rdr.
Kommerserådet Kantzow avled den s.r2.r8os vid 92 års ålder och begrovs
i den Hebbeska familjegraven på Maria kyrkogård, där hustrun redan vilade.
Han efterlämnade en son Johan Albert född 1760 samt en dotter Johanna
Maria gift med grosshandlaren i Stockholm Christian Fabricius.
Johan Albert Kantzow j:r vansläktades ej och nådde i sitt fädernesland
högre äreposter än fadern, ehuru de flesta av hans verksamhetsår voro förlagda utanför Sveriges gränser. Då han sommaren 1781 ansökte hos kommerskollegium om den svenska konsulatsbefattningen i Lissabon, skriver
han följande om sin utbildning och sin avsikt: »Ifrån barndomen inöfwad i
de til Grosshandeln hörande stycken, icke heller okunnig i flere til denna
handel nödde Europeiske språk samt befryndad med de fleste af swenske i
betydande rörelse stadde handelshus, wore mig mer än månge andre bästa tilfälle lämnadt at medelst et Nationailt Handels Contoirs uprättande i Lissabon bringa de swenske ansenlige handelskostnader på denne betydande orten
från de främmandes, som den hittils innehaft, ock i swensk mans händer
[vilket] warit för swenska handelns förkoftan länge, ehuruwäl hittils förgäfwes efterlängtadt.» (6)
Bortser man från denna långa menings stilistiska otymplighet väcker den
vårt intresse genom en frisk och optimistisk syn på vidgade möjligheter för
Sveriges utiandsförbindelser och varuexport. Ända till tiden efter Gustav III:s
död saknades varje författning för vår handelsrepresentation i utlandet och
med rekryteringen, för vilken inga kompetensfordringar blivit fastställda,
stod det ganska illa till (9). Atskilliga av de svenska konsulerna voro utlänningar, och ännu 1789 förklarades, att en svensk konsuls förnämsta egenskaper borde vara »kapital eller kredit allenast, handelsvett, kunskap om svenska
handelns ställning, kännedom om svenska språket och kärlek till fäderneslandet».
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Vad den 2 I -ange Kantzow skrev här ovan om önskvärdheten av att ett
svenskt handelshus inrättades i Lissabon i samband med konsulatet var egentligen Stockholms grosshandlaresocietets ide. Då saken behandlades vid dess
deputerades sammanträde den I0.9.I78I, framhölls, att »Lissabon utgiör likasom medpuncten af så kallade Europäiska handelswärlden och är för Sweriges
såwäl sjöfart som swenska producters afsättning af synnerlig wigt, altså är det
magtpåliggande at den warder besatt med en sådan person, af hwars egenskaper man kan wänta upfyllandet af swenska handelns nödwändiga behof
på denna wigtiga handelsplats». Trots att många meriterade sökanden funnos, tvekade ej deputerade att förorda unge Kantzow, vilket även blev kommersekollegii beslut. Han utnämndes till kungl. svensk agent i Lissabon den
25.6.1782 och var då blott 22 år gammal (I r.)
Kort därefter företog han utresan, troligen på ett svenskt kofferdifartyg,
lastat med järn, trävaror, tjära m. m. att försäljas eller tagas i utbyte mot salt
från S:t Ybes (Setubal), den tiden Portugals viktigaste exportvara till Sverige. Kantzows affärer utvecklades tack vare det förtroende han åtnjöt både
från svenska exportörer och portugisiska köpmän. Inom några år hade hans
rörelse blivit mycket omfattande, vilket kan ses av ett dokument i riksarkivet
med överskriften: Extracto demonstrativa dos Devedores e Credores da Casa
de Kantzou & Comp., conformes os Livros athe 26 November I798» eller i
översättning: Extrakt framställande firman Kantzou & Co:s debitorer och
kreditorer enligt böckerna den 26.I 1.1798.
Balansextraktet hade av Kantzow insänts till Kungl. Maj:t av den sorgliga
anledningen, att han måste göra cession! skulderna 283 779 millreis överstego tillgångarna med I27 828 mir. I ett åtföljande brev förklarar han sig
»twungen af Olyckor men i synnerhet i anseende [till] uti Frankrike utestående betydande fordringar at til mine Creditorers förnöjande öfwerlämna min
Egendom». Det var den genom franska revolutionen vållade omstörtningen
och av revolutionsmännen företagna konfiskationen av privategendom, som
förorsakade, att Kantzow ej kunde erhålla likvid för sina fordringar hos franska köpare.
Detta intygas av hans kreditorer i Stockholm i den böneskrift de I799 inlämnade till Kungl. Maj:t att han trots sitt fallissemem måtte få behålla
»agentsysslan». De skriva (6): »Det är allmänt kändt at E. Kgl. Mt:s Agent
i Lissabon J. A. Kantzow i flere år idkat en widsträckt och efter alt utseende
förmånlig handel på Frankrike, men det är lika allmänt kändt, at nästan ingen
af dem som med Franska Nationen legat i rörelse i sednare tider kunnat
komma därifrån utan betydliga förluster. Wid de skakningar som år I795 i
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Frankrike utbröto, hade Agenten Kantzows förluster ofelbart satt honom på
obestånd, om icke hans Swenske Borgenärer gifwit honom anledning at afbida
de lyckligare förändringar, som troddes förestå, men omsider har denna förhoppning aldeles förswunnit ... » Petitionen är undertecknad av Stockholms
mest framstående grossörer, bl. a. Tottie & Arfwedson, W ahrendorff & Co.
och Carl Fr. Hebbe.
Aven den gamle Kantzow inlämnade samtidigt med sonens böneskrift en
med darrande handstil skriven inlaga till Kungl. Maj:t, ur vilken vi anföra:
»Min Son Agenten Kantzow i Lissabon har på alt sätt biudit til at erholla
betalning uti F rankrike för dess ansenlige fordringar at derigenom betala
sina Creditorer, men det war ej giörligt at erholla något derifrån.» Han hänvisar sedan till sonens framlagda plan att förnöja sina svenska borgenärer med
de kommande årens avkastning från konsulatet, såframt han bibehålles vid
sysslan, och avslutar sin inlaga med några rader, som vittna både om omsorg
för sonen - han stod i borgen för denne med därav följande kapitalutlägg och klar insikt i gällande statuter: »Härom bönfaller dess gamle far med blodigt hierta äfwenledes ... Consulförordningen säger: Enär en consul cederar
bonus och blifwer lagligen sökt, så skall han mista tiensten och diplom honom
fråntagen warda, men hos min Son har öfwermagten i Frankrike tillbaka
hållit des skulds betalande, hwilket tyckes wara et bewekande skäl ... »
På stockholmsgrossörernas petition är påtecknat först »Hwilar» sedan
»Lägges til Handlingarne såsom numera warande utan föremål». Härmed
torde avses, att fallet var slutbehandlat och att Kantzow behöll förtroendet att
handha konsulatet i Lissabon, vilket han gjorde ända till han år r 8o8 av
Kungl. Maj:t beordrades till Rio de Janeiro att tillvarata Sveriges intressen
i Brasilien, dit Portugals regent Johan flytt undan Napoleons armeer. Kantzow
relaterar i en skrivelse ( 6) att han i Lissabon kvarlämnat sin son Carl Adolf
(f. 1789) som i flera år biträtt honom »uti wårdandet af dess Agent Embete»,
att där »förswara och realisera den betydande swenska egendom där befants,
enär franske Armeerna inträngde uti Portugal. .. »
Från Rio de Janeiro återkallades Kantzow vintern r Sr r, vilket framgår av
det brev han skrev därifrån den 20.2.r8rr till »Cantzli Presidenten» Lars v.
Engeström: »Då jag nu för denna gången upphörer at wid härwarande Hof
besörja Kongl. Maj:ts höga ärenden, återstår mig at hos Eder Excellence aflägga min allunderdån.-ödmjukaste tacksägelse för all mig wisad ynnest
och bewågenhet.» Från dessa artighetsfraser övergår brevskrivaren till mer
triviala ärenden, dels att begära »hwad wanligen bestås uti Sorge-Pengar efter
framlidne H. K. H. Sweriges Rikes Kronprins» (r2) dels »högstnådig ihug-
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komst af wanlige respenningar». Kantzow behövde denna hjälp till hemresan
och anför, att »för passagen til England allena för mig och en dräng har jag
betalt I 50 f St.».
Kanslipresident motsvarade våra dagars utrikesminister och v. Engeström
visade Kantzow efter hans hemkomst till Stockholm sin uppskattning genom
att utnämna honom till kansliråd. Samma år, I8I2, adlades han och förordnades till ministerresident i Nordamerikas Förenta Stater. Före avresan dit
inlämnade han till Kungl. Maj:t en petition att hans son Carl Adolf måtte
utnämnas till kungl. agent i Lissabon »derstädes han nu wistas och åter upprättat et swenskt handelshus». Han hade nämligen hösten I8II »afrest til
Portugal medförande för egen räkning betydande skeppsladdningar af Jern,
Stål och andra Swenska Producter ... och upprättat et handelshus til swenska
handlandes tienst» (6). Trots sin ungdom, blott 22 år, erhöll han konsulatposten och vann med tiden så stor gunst vid portugisiska hovet, att han erhöll
barons värdighet och det klingande namnet »S:t George de Kantzou».
Hans fader, som I8I9 rappellerades från Washington, steg ännu högre på
den svenska rangskalan, i det han r8r8 utnämndes till kammarherre och året
därpå till hovmarskalk. Ar I 821 upphöjdes han i friherrligt stånd, vilken
värdighet vid faderns död övergick till äldste sonen. Han hade gift sig 1787
i Lissabon med en rik och förnäm engelsk dam, Lucia Alicia Grosett av huset
Muirhead i Skottland. I slutet av sin levnad var friherre Kantzow bosatt i
Stockholm i hovjuvelerare Benedicks hus nära Gustav Adolfs torg (3). Såsom
ett kuriosum anteckna vi ur den för I82o upprättade mantals- och bevillningslängden, att »Herr Hofmarskalken m. m. upgifwes wara utan lön eller
annan inkomst af Kungl. Maj:t och Kronan» varför hans bevillning blev endast 9I rdr bko sedan däri inräknats skatt för en del »öfwerflödsartiklar»,
bl. a. för bruk av vin, kaffe, spelkort, sidentyg. Såsom överflöd räknades också,
att han hade fem rum med mahognymöbler och sidengardiner i tre rum.
Tjänarestaben var betydande: en fransk hovmästare och kock, tre betjänter,
kammarjungfru, kusk och tre pigor. Detta tyder på att friherre Kantzow
förde stort hus trots saknaden av inkomster. Medellös var han för visso ej, ty
i bouppteckningen (I3) efter hans död den 20.6.I825 upplyses, att änkefriherrinnan hade ett legat efter sin fader, Sir John Walter Grosett, å 27 270
f St., av vilket hon årligen uppbar räntan »genom äldste sonens firma Kantzow & Biel i Stockholm».
Denne äldste son bar de traditionella förnamnen Johan Albert och var
född i Lissabon 1788. Troligen erhöll han liksom sin ovannämnde yngre bror
Carl Adolf sin köpmannautbildning på faderns kontor och i England, men

53

Johan Albert v. Kantzow, q88-r868, ungdomsporträtt i gouache, grosshandlare o. skeppsredare
i Stockholm, vid faderns död friherre. (Svenska Porträttarkivet.)

han valde ej den diplomatiska banan såsom brodern utan begav sig i unga år
till Stockholm, där han redan den I I -4· I 809 erhöll burskap som borgare och
grosshandlare. Såsom »löftesmän» hade han vid borgaredens avläggande
grosshandlare Chr. Fr. Biel och skeppsklarerare Peter Petrejus (I5). Det förefaller egendomligt, att en adelsman och därtill friherre vid faderns död kunde
vinna burskap inom borgareståndet. I varje fall ägde han en utpräglad affärsbegåvning och blev snart jämte sin kompanjon Biel en av Stockholms främste
köpmän.
Redan året innan han vann burskap, hade han vid 20 års ålder gift sig med
den ett år yngre Anna Sofia Morsing, dotter till grosshandlaren och kommer-
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seråder Fredrik Morsing i Stockholm. Huruvida Kantzow varit anställd på
dennes kontor veta vi ej, men han hade nog inspirerats av svärfaderns mångsidiga köpenskap. Man får en roande inblick däri i den bouppteckning som
den r6.r2.r812 gjordes efter svärmodern, ty däri uppger kommerserådet sitt
varulager sålunda: 838 skeppund stångjärn på Stockholms järnvåg och i Karlshamn a 6 rdr, vidare 9 skeppund mässingstråd a 8o rdr,knappnålar I 260
rdr och diverse mässingsmanufaktur r 6r 5 rdr (han ägde mässingsbruket i
Nyköping), 2 ors fjärdingar såpa 8 rdr (han drev troligen också sågsjuderi),
r båt Mallagavin 400 rdr samt »fiskwaror» från Göteborg i den av honom
ägda galeasen »Margreta» 2 86r rdr. In alles värderades detta synnerligen
mångskiftande lager till 29 oo8 rdr.
Det unga paret Kantzow bodde r8o9 i hans fasters, änkefru Fabricius, hus
vid Skeppsbron nr 5 i kvarteret Phöbus. De hade redan stor tjänstepersonal:
kokerska, barnpiga, huspiga, kusk och dräng samt fyra »Contoirs Betiente:
Brusell, Iggeström, Stegeman och Haken. Kantzow taxerades för en »behållen inkomst» av 3 76r rdr, varå bevillning utgick med 230 rdr.
I mantals- och taxeringslängden ro år senare finner man Kantzows kompanjon Biel i detta hus. Hans inkomst är »efter egen uppgift» 3 ooo rdr, han
äger hälften i »Sockerbruket wid Ladugårdslandstorg» och är »tillika med
des Companion Grosshandlare Cantzou» redare för tre fartyg om tillsammans 291 läster. Firmans kontor var fortfarande inrymt i detta hus och tre
»handelsbokhållare» - de kallades ej längre kontorsbetjänter! - stodo
och skrevo brev eller förde handelsböcker vid de höga pulpeterna. Två av
dem, Bruseli och Iggeström, hade varit i firman över ro år (r6).
Vart Kantzows flyttat är ej bekant, men Stockholms första »Adress Calender» för r834 upplyser, att »Friherre, General Consul C. A. Kantzow (r)
är bosatt på Norrmalm i huset Stora Wattugränd nr 8. Grosshandlare C. F.
Biel bor kvar i huset Skeppsbron nr 36 och de bägge kompanjonerna ha sitt
kontor i gränden intill, Packhusgränd nr 2. Se vi på mantals- och taxeringslängderna för samma år, visa dessa en stigande välmåga. Både Biel och Kantzow uppge sin inkomst till ro ooo rdr., alltså tillsammans 20 ooo rdr., en betydlig summa den tiden. De äro redare för fyra fartyg å tillsammans 592
läster, därav skeppen Calcutta å 154 läster och Preciosa å 235 läster.
Dessa fartyg seglade för Kantzow & Biels räkning på fjärran länder, dit
de förde järn och stål samt andra svenska exportvaror, och fraktade hem kolonialvaror av olika slag. Enär firman under åren r8r0-34 ibland var tvungen
att hos Kungl. Ma j: t och kommerskollegium begära tillstånd eller lättnad
i kungliga förordningar rörande sjöfarten - och i nästan samtliga fall fick
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avslag - kan man av de inlämnade petitionerna resp. svaren därå göra sig en
bild av firmans affärstransaktioner. Vi återge följande:
I brev till Kungl. Maj:t den I5.Io.I8Io (6) meddelar firman, att den befraktat amerikanska skeppet Rebecca att avgå med en laddning svenska
produkter till Rio de Janeiro i Brasilien och önskade att »till retour och som
betalning för wåra effecter erhålla en återlast af nämnde landets alster, bestående af Socker, Caffe, hudar, färgträn, Specerier och dylikt». Firman begär Kungl. Maj:ts nådiga tillstånd »at desse waror med nämde skepp wid des
återkomst obehindradt införa». Detta var den då för tiden vanliga kutymen
vid handelsutbyte med transoceana länder, men icke dess mindre är på petitionen antecknat: »K. Mjt. finner icke skäl denna underdåniga ansökning i
nåder bifalla.· Stockholms Slott d. 29 Oct. I8Io Carl/Hans Järta». Man
undrar över skälet till avslaget, men förmodligen är det att söka i verkningarna av det av Napoleon år I8o6 dekreterade »kontinentalsystemet» och
engelsmännens motåtgärder. Det var kort sagt oroligt på Atlanten för neutrala fartyg den tiden.
Man blir styrkt i den uppfattningen, då man tar del av Kantzows och hans
kompanjons ansökan den 2 r. 7. I 8 I 2 till kommerskollegium (I 7) att få
»naturalisation» för amerikanska briggen Radius på IOO läster, vilken de
önskade överta emot »odisponerade fonder i Danmark på grund af ofördelaktig course». Briggen hade uppbringats av danskarna på dess resa till S:t
Petersburg och blivit »prisdömd» dvs förklarad som god pris i Köpenhamn.
Hon hade seglats till Stockholm av en svensk kapten, men det hjälpte ej.
Kommerskollegium kunde ej tillstyrka köpetransaktionen, dels emedan bevis
om konfiskationen ej förebragts, dels därför att fartyget ej undergått någon
ombyggnad på svenskt varv.
Nästa ärende ger oss en fläkt från Ostindiska kompaniets dagar, då ankomsten av en skeppslast från fjärran Östern i synnerhet i Göteborg var den
stora händelsen och alla som hade mynt ropade på de exotiska varor som
bjödos ut på kompaniets auktioner. Kantzow & Biel väntade hösten I827 sitt
skepp Calcutta från Ostindien och anhöll den I2.9 att få införa lasten utan
att erlägga »Packhus-Wågpenningar», enär den skulle uppläggas i egna
magasin »och på offentlig auction genom egen edswuren utropare försäljas». Så hade det tydligen alltid skett förut, men nu avslog kollegium firmans
ansökan under hänvisning till ett kungl. brev av den 4 sistlidne maj, varigenom
»denna äldre rättighet ej längre kunde gifwas». Därmed miste stockholmarna
ett uppskattat inköpsevenemang och Kantzow & Biel en god förtjänst.
Sista gången firman påträffas i kommerskollegii registratur är den
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Skeppet Preciosa i storm 4 mil S.O. om Falsterbo d. 4 sept. r831. Skeppet kommenderades
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J7.I2.I834, då den anhåller om befrielse från »quarantainesafgift» för skonerten Mathitdas last. Både fartyg och last tillhörde firman och hade anlänt från New Orleans. Något fall av kolera hade ej yppat sig under överresan, dessutom hade utskeppsningshamnen sedan länge upphört att i Sverige
anses som kolerasmittad ort. Det oaktat hade fartyget kvarhållits i karantän
vid Känsö utanför Göteborg och avgift härför pålagts. Den gången ansåg
kommerskollegium, att firman hade rätt i sitt krav och hemställde hos
Kungl. Maj:t om befrielse från karantänsavgiften.
Det förefaller, som om friherre Kantzow ända till I84o var en framgångsrik och förmögen affärsman. Härpå tyder i synnerhet hans stora egendomsköp. Han hade redan I 8 I I inköpt den söder om Stockholm naturskönt belägna egendomen Stortorp, vars ägor han utvidgade genom förvärv av hemmanen eller lägenheterna Forsbro, Forsängen, Fållan, Haga och Rundsätra.
På Stortorp lät han uppföra ett nytt corps de logis med parkanläggning invid
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sjön Drevviken, vilket blev så vackert att det gav en lexikograf anledning
till denna beskrivning: »... gynnad af en herdig natur lyckades friherre Kantzow att af Stortorp bilda en av de naturskönaste egendomar i länet» (I9).
Stortorp användes till familjens lantställe, vartill dess läge nära Stockholm
var lämpligt. Men Kantzow inköpte även stora jordkomplex i Västmanland
och Södermanland för avkastningens skull. Sålunda ägde han ännu I847
det historiska Tidö och andra gårdar i Västmanland om tillsammans 2 I mtl,
Lindö, Kappsta och Etikslunds säterier i Södermanland med en mängd närliggande gårdar, tillsammans 20-30 mtl samt till sist frälsehemmanet Ökna
i Sättersta socken ungefär 3 mil nordost om Nyköping. Orsaken till att han
band så mycket pengar i fast egendom, då han samtidigt drev en vittomfattande och kapitalkrävande grosshandel, är svår att finna men möjligen är
den att söka däri, att han såsom kutymen var i de stora handelshusen före
bankernas tillkomst, emottog stora belopp av privatpersoner att förränta och
för dem måste ställa realsäkerheter.
Stockholms adresskalender för I 840 (I) upptar friherre Kantzow såsom
boende i huset nr I4 vid Gustaf Adolfs torg. Där bodde han kvar ända till
1848, men sedan letar man förgäves efter honom i adresskalendern. Hans
kompanjon Biel synes ha dött före 1840, ty i det årets kalender finner man
blott hans änka, Augusta Matilda Biel, bosatt vid Nybrogatan. Firman Kantzow & Biel hade därigenom mist en av sina huvudmän och verkningarna
därav skulle så småningom visa sig. Kantzow tog en ny kompanjon, N. G.
Netzel, som förmodligen fick ta hand om kontoret, medan Kantzow var upptagen med skötseln av sina vidsträckta domäner. Firman gick i alla fall tillbaka och blev förlust- i stället för inkomstbringande.
Detta berodde visserligen även på ogynnsamma konjunkturer. När firman,
såväl som friherre och friherrinnan Kantzow, den 22.12.I847 nödgades »cedera bonus» och vid Svea hovrätt göra ansökan därom (I9), anfördes följande:
»En under flere år fortgående högst ofördelaktig conjunctur i de större OstIndiska och andra affärer Sökandena haft, jemte förnyade betydliga förluster
[hadeJ giort deras handelshus financiella ställning förenad med många swårigheter. . . Föregående dag hade de per post erhållit underrättelse, att ett
handelshus i London, på hwilket Sökandena hade wexlar till stort belopp
utelöpande, kommit på obestånd, hwadan Sökandena ansågo det wara deras
pligt att omedelbart till deras borgenärer upgifwa och afstå all både Bolagets
och deras enskilda egendom.»
Såsom ytterligare skäl till det iråkade abeståndet anföres »at under sista
7 åren eller sedan Netzel inträdt i Bolaget hade dess förluster upgått til
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442 42 I rdr. bco., oberäknad t högst betungande räntor och omkostnader.
äfwensom at Baron Kantzow under misswextåren I 844 och I 84 5 serdkildt
widkänts större förluster å de betydliga landtegendomar, han innehade i Södermanland och W estmanland.»
Av den medföljande tablån över tillgångar och skulder framgår, att tillgångarna uppgingo till I 20I 004 rdr och 9 352 »Gyllen» (möjligen holländska gulden), varav Kantzow enskilt 668 333 rdr och Netzel endast 33 733
rdr. skulderna äro mer svårbestämbara. I bankoriksdaler utgjorde de 369 22 I
för Kantzow och 5I2 3I3 för bolaget, vilket därutöver var skyldigt betydande belopp i hamburgermark, dollars, pund sterling och indiska rupier.
Borgenärssammanträde hölls den I8.7.I848. Ej mindre än I53 borgenärer,
mest privatpersoner, hade bevakat fordringar i konkursboet. En betydande
grosshandelsfirma med vidsträckt export och import försvann sålunda från
Stockholm, ett offer för den tidens chansartade handelsutbyte, föråldrade
kreditsystem och långsamma transportmedel, bl. a. utan telegraf för brådskande
meddelanden. Eli Heckscher skriver i »Svenskt arbete och liv från medeltiden
till nutiden» (sid. 325): »Till de jämförelsevis få områden som minskades i
betydelse under I8oo-talets lopp hörde grosshandeln eller de stora handelshusen». De hade sett sin bästa tid före den stora handelskrisen I857·
Friherre Kantzow flyttade med sin familj från Stockholm och levde ännu
i 20 år. Av sina många gods lyckades han blott rädda frälsehemmanet Ökna
i Särtersta socken, på vars ägor han uppförde ett undantag, vilket han kallade
»Mio Retiro» såsom en påminnelse om det land, där han såg dagens ljus och
i vars hägn han ville tillbringa sin levnadsafton. A v bouppteckningen den
I8.8.I868 (I3) ser man att det blott innehöll fem rum, enkelt möblerade.
Han ägde även fastighet i Nyköping med värdefullare möblemang och med
»contoir» i bottenvåningen, varför han tidtals torde ha bott i staden och
gjort affärer, så att han åter kom i relativt välstånd. Han avled på Mio Retiro
den I9.7.I868, friherrinnan I875 och bägge äro begravna på Särtersta kyrkogård.
Av deras två söner valde den äldste Johan Albert (f. I8II) den militära
banan, blev major och ståthållare på Drottningholms och Svartsjö slott. Han
avled I88I och ligger begraven på Lovö kyrkogård. Den yngre brodern,
Fredrik Vilhelm (f. I8I5), gick i förfädernas spår och blev köpman, var en
tid v. konsul i S:t Louis, men återvände till hemlandet och skiftande öden.
Ståthållare Kantzows tre söner Johan Albert (f. I839), Carl Wilhelm
(f. I844) och Gustaf Ludvig (f. I849) blevo officerare. Den yngste avancerade till kapten vid Södermanlands regemente och genomgick även Gym-
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nastiska centralinstitutet, varefter han var gymnastiklärare. Han var gift med
Emma Hilda Sundin, dotter till bruksägaren Nils Sundin på Alkvättern i sydöstra Värmland.
Såsom deras andra barn föddes sonen Hans Gustav Albert den 9.6.r887.
I honom skulle den gamla Kantzowska köpmanna- och företagareandan återupplivas och giva lysande resultat inom svenskt näringsliv.
Källhänvisningar:
r. Detta och följande genealogiska data hämtade ur G. Elgenstierna: Svenska adelns
ättartavlor, Kantzow.
2; Klerckerska samlingen i Kungl. Biblioteket.
3· Stockholms stads arkiv, mantalslängder.
4· Carl Forsstrand: skeppsbroadeln sid. I 9-2 7.
5· Stockholms stads arkiv, Tyska församlingens kyrkobok E II: r.
6. Riksarkivet Biographica: Kantzow.
7· B. Boethius: Magistraten och Borgerskapet i Stockholm I719-r8r5.
8. Stockholms stads arkiv: bouppteckningar r 794 I: 34 och r 8o6 III: r 86.
9· Citat ur ]. Ax. Almquist: Kommersekollegium sid. r 32.
r o. Stockholms stads arkiv, Grosshandlaresocietetens handlingar r 7 8 r.
r r. Kommersekollegii arkiv i Riksarkivet ö., Personförteckning å konsuler o. agenter.
12. Avser prins Karl August av Augustenborg, utsedd till svensk tronföljare r8o9
men hastigt avliden på Kvidinge hed våren r8ro.
r 3· Riksarkivet ö., Adliga bouppteckningar.
!4. Stockholms stads arkiv, Handels Collegii protokoll r 809.
15. Stockholms stads arkiv, bouppteckning r812 IV: 6rr.
r6. Stockholms stads arkiv, mantalslängder r8ro: 395 och r82o: 576.
!7. Riksarkivet ö., Kommersekollegii registratur.
r 8. Historiskt-geografiskt lexikon tryck r 86o.
19. Riksarkivet ö., Svea hovrätts arkiv Diarium r848 rr.r och Dom 1850 20.6
no. 290.

Fyrtio jagare på sextio år
Av Kommendörkapten Allan Kull
Ar 1962 är det 70 år sedan jagaren kom till och 60 år sedan Sverige fick
sin första jagare. Svenska flottan har under dessa år ägt sammanlagt 40
jagare.
Torpeden
Den första torpeden konstruerades 1864 av österrikaren Luppis. Minor
och stångtorpeder funnas tidigare och torpeden anses ha utvecklats från
dessa vapen. Genom engelsmannen Whiteheads medverkan utvecklades Lupp is
torped till ett användbart undervattensvapen. Sedan pansar från 1860 införts
på de större fartygen (slagskepp, pansarskepp och pansarkryssare) var torpeden ett vapen, som verkade under sidapansaret och direkt mot fartygets
oskyddade undervattenskropp. I början av 1870-talet inköptes tillverkningsrätten av stormakterna, och Sverige köpte sina första torpeder 1875. Med
införandet av gyroskop i mitten av 1890-talet kunde sidastyrningen avsevärt
förbättras. Samtidigt ökades torpedkalibern från 35 a 38 cm till 45, och
först då kan torpeden betecknas som ett vapen av betydelse i sjökriget. Tidigare hade dock torpeden genom överdrivna och ovederhäftiga uppgifter och
genom skrämselpropaganda utmålats som ett fruktansvärt vapen, som gjort
alla större fartyg värdelösa och försvarslösa.
Torpeden framdrevs ursprungligen med komprimerad luft. Dess fart och
skottvidd kunde ökas genom att högre lufttryck användes och genom uppvärmning av luften. Nästa steg blev ängtorpedens effekt omkring år 1914,
varigenom effekten ytterligare stegrades. Räknat pr kg luft förhåller sig kalllufts-, varmlufts- och ängtorpeden som talen l till 2 till 4. Vid samma tid
ökades torpedkalibern även till 53 cm och denna kaliber har med få undantag bibehållits till i våra dagar.
Under första världskriget förbättrades gyroskopen, så att de kunde utnytt-
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jas för viss vinkelavvikelse vid torpedens utskjutning. Under andra världskriget förekom det att torpeden kunde inställas att gå i cirkel eller i spiral
vid slutet av sin bana för att öka träffsannolikheten. Under senare år ha
metoder utvecklats för att göra torpeden styrbar under hela banan. Numera
kan torpeden även konstrueras som målsökande och blir därigenom i det
närmaste en robot.
De svenska torpederna ha i stort sett följt utvecklingen utomlands. De
första torpederna voro av 35 och 38 cm kaliber med modellbeteckning
M/80 resp. M/76, men skottvidd och precisionen ,i banan var minst sagt
blygsam. En ökning av kalibern till 45 cm ägde rum för våra pansarskepp
1897, men för jagare, torpedbåtar och ubåtar betydligt senare (1902, 1905
resp. 1904). Det skulle emellertid dröja nära tjugo år, innan Sverige följde
utländska mariners exempel att höja kalibern till 53 cm. Ty först 1927 års
jagare bestyckades med torpedtuber av denna kaliber, som sedan blivit standard även i Sverige ända till våra dagar.
För utskjutning av torpederna användes i början korgar eller klor utefter
torpedbåtens sidor, varifrån torpeden lossgjordes. På större fartyg infördes
fasta stävtuber över eller under vattnet och från 1897 fasta undervattenssidotuber. På mindre fartyg blevo rörliga däckstuber det vanliga, stundom i
förening med en fast stävtub i förstäven. Från omkring 1920 användes endast
rörliga däckstuber i dubbel-, trippel-, kvadruppel- och senare t. o. m. kvintuppellavettage.
I Sverige och även i andra länder användes ursprungligen benämningen
mina för såväl den förankrade minan som torpeden, vilken då betecknades
»självgående mina». Ar 1895 gjordes den nu gällande uppdelningen i och
med att den »självgående minan» hädanefter skulle kallas torped, »minbåten» torpedbåt, »stångminbåten» stångtorpedbåt osv.
Torpedens utveckling framgår av tabell i bil. l, varvid dock bör påpekas
svårigheterna att få uppgifter om moderna torpeder på grund av den sekretess, som ständigt omgivit torpedvapnet.

Torpedbåten
Det var till en början svårt att få fram den lämpligaste typen av örlogsfartyg för att torpeden skulle komma till sin rätt. slagskepp och kryssare
och även andra fartygsslag bestyckades med torpedtuber, men kanonen förblev dock deras primära vapen. Man insåg snart, att det måste skapas ett
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särskilt slags fartyg med torpeden som huvudbestyckning, nämligen ett litet
snabbgående fartyg, som under skydd av mörkret kunde smyga sig inpå
fienden och avfyra sin torped. Detta blev torpedbåten.
Världens första torpedbåt blev den norska stångtorpedbåten Rap, som därför ännu bevaras som museiföremål i Horten. Två år senare 1875 kom den
svenska systerbåten Spring (senare omdöpt till 101 Glimt). England fick
sin första torpedbåt, Lightning, år 1877 (torpedtuben monterades dock först
1879) och beställde samtidigt 12 torpedbåtar. Villigare att tillgodogöra sig
det nya vapnet var Ryssland, som inför rysk-turkiska krigets utbrott 1877
beställde 100 små torpedbåtar, av vilka några kunde insättas mot turkarna
i Svarta Havet, och med framgång.
David-Goliat-tanken - att den lilla torpedbåten kunde sänka även det
största och starkaste slagskepp - medförde, att de flesta mariner skaffade
sig torpedbåtar. Att sjödugligheten och aktionsradien lämnade mycket övrigt
att önska, var en sak, som ofta förbisågs. Trångboddheten ombord och avsaknaden av komfort gjorde livet ombord i torpedbåtar strapatsrikt, vilket
dock eggade den unge officeren att övervinna även de svåraste situationer.
At 1884 ägde Ryssland 115 torpedbåtar, Frankrike 56 och England 19. Men
redan 1890 hade antalet vuxit till: Frankrike 210, England 206, Tyskland
180 och Ryssland 143. Nu började England att frukta det franska torpedbåtsvapnet. Särskilt utsatt ansågs Engelska kanalen vara, ty från den närbelägna franska kusten kunde inte bara handelssjöfarten skadas eller stoppas, utan de franska torpedbåtarna ansågos utgöra ett allvarligt hot mot
den brittiska flottan (1892 bestående av 68 slagskepp, pansarskepp och pansarkryssare), grundvalen för imperiets bestånd.
Torpedbåten utvecklades efter olika linjer och man kom så småningom
till följande indelning: högsjötorpedbåtar, l kl., 2 kl. och 3 kl. torpedbåtar.
En del av de minsta torpedbåtarna kunde medföras ombord på vissa slagskepp. För övrigt ansåg man att de större fartygens ångslupar även skulle
kunna användas som stångtorpedbåtar. Sverige byggde sammanlagt 6 stångtorpedbåtar (1877-80), l 3 kl. torpedbåt (1875) 23 2 kl. torpedbåtar (18821909) och 35 l kl. torpedbåtar (1884-1911). Under unionstiden hade de
svenska torpedbåtarna udda nummer, de norska jämna, varvid l kl. torpedbåtarna började med nr l, 2 kl. torpedbåtarna med nr 61, 3 kl. torpedbåtarna med nr l Ol och stångtorpedbåtarna med nr 141.
Frankrike byggde sammanlagt 369 torpedbåtar jämte 40 högsjötorpedbåtar. Den sista franska torpedbåten levererades 1907, men då hade den
fransk-brittiska antagonismen förbytts i en allians.
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Våra dagars motortorpedbåtar kunna sägas vara en reinkarnation av de
ursprungliga torpedbåtarna.
Tabellen i bil. 2 visar utländska torpedbåtars utveckling under åren 1873
-1907.
Jagaren
För att möta hotet från fientliga torpedbåtar infördes på de större fartygen
kulsprutor, snabbskjutande lätta kanoner samt strålkastare, allt konstruktioner, som kommit fram just i slutet av 1870-talet. Önskan att få fram ett
särskilt fartygsslag för att bemästra torpedbåtshotet växte sig starkt. Därför
konstruerades torpedkanonbåten (i England »Torpedo Catcher» ), i Sverige
och andra länder benämnd torpedkryssare. Tyskarna byggde den första torpedkryssaren 1876 (1170 ton, 15,9 knop), bestyckad med några lätta kanoner.
Österrike försökte sig sedan på liknande fartyg på 840 ton. Under åren 1885
-93 byggde engelsmännen 34 »Torpedo Catchers» i olika storlekar från
550 till l 580 ton. Trots allvarliga försök att nå så hög fart som möjligt
kunde ingen av typerna nå mer än 17 a 19 knop, vilket var för litet för
att kunna hinna upp de dåtida torpedbåtarna, åtminstone i vackert väder.
Bestyckningen- 2 st. 12 cm och 4 st. 57 mm kanoner jämte några torpedtuber - kan nog eljest anses ha varit lämplig. Augpannorna gåvo ej tillräcklig effekt, men genom införande av de omkring 1890 nykonstruerade
vattenrörpannorna hoppades man få den önskade fartökningen, men denna
blev obetydlig, ty skrovets linjer och dimensioner voro olämpliga för uppnående av högre fart.
Fem 800 tons torpedkryssare tillfördes svenska flottan åren 1897-1900.
Bestyckningen var densamma, som på de ovannämnda brittiska »Torpedo
Catchers». De två modernaste voro utrustade med vattenrörpannor och nådde
en fart av något mer än 20 knop. De svenska torpedkryssarna voro kanske'
närmast avsedda som spanings- och bevakningsfartyg och ej egentligen som
skydd mot torpedbåtshotet, men sedermera fingo de en mångsidig användning.
Ar 1886 konstruerades för spanska flottans räkning ett fartyg på 368 ton
med en beräknad fart av 22 knop (i verkligheten lyckades man dock ej nå
denna fart) och en bestyckning av l st. 9 cm kanon, 4 st. 57 och 2 st. 37 mm
kanoner samt 3 torpedtuber. Fartyget fick namnet Destructor. Det är möjligt,
att det ganska misslyckade fartyget varit avsett som torpedbåtsförstörare, men
det torde ha varit en tillfällighet, att namnet blev en förelöpare till de senare
engelska »destroyers», med vilka Destructor i övrigt hade få likheter.
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Ar 1892 beslöt det brittiska amiralitetet att söka sig nya vägar för att bemästra hotet från de franska torpedbåtarna. Vid denna tid hade de engelska
skeppsbyggarna just fått kännedom om de franska torpedbåtskonstruktionerna och föreslogo, att en förstorad kopia av den franska högsjötorpedbåten
skulle bli den lämpligaste modellen. Härigenom skulle man få ett fartyg
med relativt god sjövärdighet, mycket hög fart och en bestyckning, som på
kort tid skulle kunna sätta fientliga torpedbåtar ur stridbart skick. Den dynamiske Lord Fisher blev Förste Sjölord 1893 och fattade omedelbart det betydelsefulla i förslaget. Genom att fartygen byggdes med ytterst tunn plåt och
genom användning av de nya vattenrörpannorna kunde man beräkna nå en
fart av 27 knop (vid provtur i lätt skick t. o. m. 30 knop). Han var så övertygad om konstruktionens ändamålsenlighet, att han på ett bräde lät beställa 42 st. dylika fartyg. Lord Fisher tillkommer även äran av att ha givit
den nya fartygsklassen dess namn: »Torpedo Boats Destroyer» (i förkortning
ofta T.B.D.). Sedan numera den ursprungliga anledningen till namnet försvunnit, används den kortare benämningen »Destroyer». I Sverige har fartygsslaget hela tiden kallats jagare (förr hördes stundom den oriktiga översättningen »torped jagare»).
Den första jagaren var den brittiska Havock, som färdigställdes redan på
hösten 1893. Havock, konstruerad av firman Yarrow, var på 245 ton och
nådde en fart av 26,8 knop. Efter några år hade jagarnas deplacement stigit
till 365 ton och farten var uppe i 30 knop. Vanligen utgjordes bestyckningen
av l st. 76 mm och 5 st. 57 mm kanoner samt 2 st. 45 cm däckstorpedtuber.
Ar 1901 hade antalet jagare i de olika marinerna stigit till: England 113,
Ryssland 29, Tyskland 18 (benämnda »Grosse Torpedoboote» ), Frankrike lO
(här fortsattes ännu torpedbåtsbygget med oförminskad fart), Italien 9,
Chile 6, Argentina 4, Spanien 4 samt Portugal l eller sammanlagt 223
jagare.
Sedan det visat sig, att jagaren var lämplig att själv genomföra torpedanfallet och att uppgiften som torpedbåtsförstörare övergått till bekämpning
av fiendens jagare, ökades jagarens deplacement. För att öka sjödugligheten
konstruerades jagaren även med en hög back, och skrovet förstärktes. Samtidigt krävdes ej högre fart än 25 knop. Det hade nämligen visat sig, att
några av de första brittiska jagarna varit för klent byggda och brutits i sjön
och några hade kantrat. Sedan turbinen införts i stället för trippelexpansionsmaskinen omkring 1910 och pannorna fått oljeeldning i stället för koleldning, kunde farten åter stegras. Omkring 1912 hade deplacementet närmat
sig l 000 ton, farten 30 knop, och bestyckningen utgjordes i regel av 10,2 cm
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Bild l. Mode, år 1902 världens snabbaste örlogsfartyg, 32,385 knop.

kanoner jämte torpedtuber, vars kaliber ökats till 53 cm. De tyska jagarna
hade svagare artilleribestyckning och torpedernas kaliber var endast 50 cm,
men i gengäld var antalet tuber 6, mot 2 a 4 i t. ex. England.
Under första världskriget konstruerades utväxlade turbiner. Maskinanläggningen får därigenom högre verkningsgrad (högre fart erhålles), emedan de
snabbgående turbinerna först då utnyttjas rationellt samtidigt som propellrarnas varvtal hålles nere. Under första världskriget färdigställde England
283 jagare, Tyskland 101, USA 55 och Ryssland 30.
Under mellankrigsåren ökades deplacementet ytterligare ända till 2 500
std-ton (vilket betyder omkr. 3 500 ton med fulla förråd). Kanonkalibern
stegrades till 12 eller 12,7 cm (i Tyskland t. o. m. 15 cm) och antalet torpedtuber varierade från 8 till 12 (i trippel- eller kvadruppellavettage). Anledningen till storleksökningen var kravet på starkare skrovkonstruktion, större
aktionsradie, omfattande ubåtsjaktutrustning, starkt luftvärn, skrymmande
eldledningsutrustning, m. m. På 1930-talet sökte man även differentiera
jagaren i en större typ med fulländad utrustning och en mindre, men billigare
typ med enklare utrustning. Under mellankrigsåren byggde Storbritannien
103 jagare, Japan 87 större och 12 mindre, Italien 67 större och 32 mindre,
USA 61 jagare samt Tyskland 20 stora och 12 små.
Under andra världskriget sammansmälte den mindre jagartypen med fregatten. Jagaren däremot växte ytterligare i storlek framförallt för att få utrymme för radar och en alltmer fulländad elektronisk utrustning för betjänande av vapnen. I framtiden blir roboten jagarens viktigaste vapen och i
s- 624028 Forum navale nr 19-20
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bestyckningen böra ingå såväl sjörobotar som luftvärnsrobotar samt kanske
framförallt antiubåtsrobotar. Under andra världskriget färdigställde USA 409
jagare, Storbritannien 138 och Tyskland 18.
J agarens utveckling framgår av bil. 3.
De första svenska jagarna (1901-13)
Som en följd av 1901 års härordning tillsattes en certkommitte, som förordade, att bland stridsfartygen skulle ingå jagare (samt pansarskepp Oscar II - och pansarkryssare - Fylgia·_ torpedbåtar, ubåtar m. m.).
Kommitten räknade då jagaren mera som ett fartyg för spaning än som en
torpedbåtsförstörare. Riksdagen beslöt i enlighet med kommittens förslag.
För de första jagarna valdes brittiska byggnadsvarv - Y arrow för Mode
1902 och Thornyeraft för Magne 1905. Bäst lyckades Yarrow, och Mode
kunde uppvisa en provtursfart av 32,385 knop. I dessa rekordhetsens tider
räknade man noggrant och med många decimaler. Faktum är emellertid att
Mode slagit världsrekord och var sålunda - om än bara en kort tid världens snabbaste örlogsfartyg. Magne nådde däremot på provturen endast
30,7 knop. Båda jagarna voro bestyckade med 6 st. 57 mm kanoner och
2 st. 45 cm däckstorpedtuber. Utomlands hade man emellertid redan övergått till en kraftigare bestyckning med 76 mm kanoner, medan man i Sverige dröjde med en sådan ökning av eldkraften. W ale (1908) fick 2 st. 75 mm
och 4 st. 57 mm kanoner och först därpå övergick man till 4 st. 75 mm
pjäser på Ragnar och Sigurd (1909) samt Vidar (1910). För Hugin och
Munin (1911 och 1913), som hade samma bestyckning som de sistnämnda
jagarna, infördes ett förbättrat maskineri med turbiner, vilka dock voro direkt
kopplade till propellrarna. Alla de här uppräknade jagarna hade fyra skorstenar, en för varje ångpanna.
Jagaren Mode var känd i hela Sverige som världens snabbaste örlogsfartyg.
Därför väntade man sig mycket av henne. Under mobiliseringen mot Norge
1905, då Kustflottan låg stridsberedd på Stridsfjorden för att utöva påtryckning under Karlstadsförhandlingarna, ville ett rykte göra gällande, att Mode
nattetid smugit sig in i Kristianiafjorden och där lagt en frälsarkrans märkt
med Modes namn för att skrämma norrmännen. Denna historia har dykt
upp vid många tillfällen, senast för ett par år sedan och t. o. m. fartygschefens
namn har angivits. Uppgiften är bevisligen felaktig, vilket kan verifieras av
Modes loggbok.
Under första världskriget gjorde våra första åtta jagare en betydande insats,
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Bild 2. Sju av Kustflottans åtta jagare år 1916, under första världskrigets neutralitetsvakt
de snabbaste och därför de viktigaste enheterna. Fr. v. Httgin, Munin, Sigurd eller W ale,
Mode, Magne och Vidar. I bakgrunden Ragnar (och pansarskeppet Oscar II, Kustflottans
flaggskepp).

mest i samband med eskortering av handelsfartygen. Sålunda avverkade exempelvis varje jagare från 1914 till slutet av 1917 en distans av i medeltal
40 000 distansminuter (nära två varv runt jorden) och enbart jagaren Ragnar
tillryggalade under nio veckor 1917 inte mindre än 6 090 distansminuter.
Under första världskriget ökades torpedbestyckningen (utom på Mode och
Magne) till 4 st. 45 cm torpedtuber (de två enkla tuberna ersattes av två
dubbeltuber).
Vid andra världskrigets utbrott hade Mode (sänkt vid stridsskjutning 1936)
och Magne utrangerats, men de övriga sex jagarna voro fortfarande i tjänst.
En av de fyra 75 mm kanonerna ersattes då med en modern 25 mm Bofors
dubbelautomatpjäs, en välbehövlig förstärkning av jagarnas luftförsvar och
ett medel att avvisa närgångna flygplan. Bryggorna byggdes om så att per-
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Bild 3. Wrangel, fotot taget innan hon fick det vita numret på fartygssidan under den
höga backen 1923.

sonalen, som dittills varit tämligen oskyddad, nu blev mera skyddad mot
väder och vind samt överbrytande sjö. Dessa jagare blevo mycket förslitna
under denna sin andra mobilisering. Också måste W ale och Munin utrangeras redan 1941, medan de fyra övriga kunde tjänstgöra under hela kriget
för att utrangeras först år 1947.
Jagarna ur 1914 års försvarsordning (1914-18)
Planenligt skulle under fyra 5-årsperioder (1914-34) byggas sammanlagt
8 pansarskepp (av F-typ, dvs. Sverige-skepp), 16 jagare, 12 ubåtar och 2 minfartyg. Härav beslöts att under den första 5-årsperioden 2 pansarskepp (Drottning Victoria och Gustaf V; Sverige hade som bekant redan börjat byggas på
medel insamlade av svenska folket) och 4 jagare skulle byggas jämte ubåtar.
Man hade diskuterat olika typer av torpedfartyg, bl. a. att införa dels en
större jagare, dels en relativt stor torpedbåt, men för att begränsa antalet
fartygstyper hade man enats om ett enda slag av torpedfartyg, nämligen en
mindre jagare på 560 ton eller endast 100 ton större än de första svenska
jagarna. Det var mindre välbetänkt, eftersom utländska jagare redan nått
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storleksordningen l 000 ton, vilket medgav en bestyckning med 10,2 cm
kanoner och 53 cm torpedtuber. A v de fyra jagarna blevo endast W rangel
och W achtmeister byggda. I samband med den våldsamma prisstegringen
under första världskriget försvunno de båda andra planerade jagarna.
Wrangel-jagarnas torpedbestyckning utgjordes av 6 st. 45 cm torpedtuber
(2 dubbla och 2 enkla), men artilleribestyckningen var svag och densamma
som på de tidigare jagarna eller 4 st. 75 mm kanoner. Framdrivningsmaskineriet utgjordes här för första gången av moderna turbiner med utväxling till
propellrarna. Jagarna voro försedda med hög back, som med ett kraftigt
steg övergick till ett lägre skrov, varigenom sjödugligheten förbättrats i jämförelse med de tidigare jagarna. Wrangel-jagarna hade fyra skorstenar och
voro därmed de sista svenska fartyg med så många skorstenar.
Wrangel färdigställdes 1918 och kunde deltaga i neutralitetsvakten under
senare hälften av detta år och W achtmeister blev färdig ungefär samtidigt
som neutralitetsvakten upphörde med detta års utgång.
Då fartygsplåten i dessa jagare var mycket tunn, tunnare än på tidigare
jagare och lättare att buckla till vid tilläggningar, fingo de smeknamnet
»Orrefors-jagare» (även benämningen »Ford-jagare» förekom). Sommaren
1923 fingo W rangel och W achtmeister som första fartyg den ljusgrå färg,
som följande år infördes på alla våra övervattensfartyg och som kom att
användas till andra världskrigets utbrott. Den nya ljusgrå färgen och de nya
stora vita identifieringsnumren på fartygssidan under den höga backen gjorde
att de båda jagarna för ögat verkade både större och modernare än tidigare.
Under mellankrigstiden erhöllo båda jagarna som första fartyg i flottan
oljeeldning för de fyra ångpannorna (1926). Före krigsutbrottet 1939 tillkom l st. 25 mm Bofors automatkanon som när-luftvärn samtidigt som de
två enkla torpedtuberna togos bort.
Wrangel och W achtmeister tjänstgjorde under andra världskriget i lokalstyrkan på Västkusten och utrangerades kort efter krigets slut (1947).
De första stora jagarna (1924-32)
Det skulle dröja nio år efter W rangels och W achtmeisters färdigställande,
innan flottan ånyo tillfördes jagare. Vid första världskrigets slut hade den
moderna jagarens deplacement utomlands stigit till bortåt l 300 ton. Huvudartilleriets kaliber var uppe i 12 cm och härtill krävdes en eldledningsutrustning omfattande optiska avståndsmätare med 3 a 4 m:s bas, centralriktanläggning för kanonerna och en eldledningscentral nere i fartyget med ett
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Bild 4. Klas Uggla (4) till sjöss (foto från 1930-talet).

komplicerat elektro-mekaniskt räkneinstrument för att kontinuerligt mata
pjäserna med skjutelement. Vid sidan av huvudartilleriet krävdes särskilt
när-luftvärn. Torpedkalibern var fortfarande 53 cm och 6 tuber (två trippelställ) ansågs vara minimum. Maskineriet utgjordes av oljeeldade ångpannor
och utväxlade turbiner. Möjligheten att medföra ett antal minor - 40 a 60
st. - var ett ytterligare krav. Alla dessa krav uppfylldes av Ehrensköld och
Nordenskiöld/ som beviljades 1924 (därutöver beviljades endast 2 ubåtar
och 2 motortorpedbåtar). Den allmänna krigströttheten och önskan om allmän nedrustning samt de olika försvarskommissionernas misslyckade försök
att framlägga en antagbar flottplan hade medverkat till dröjsmålet att tillföra flottan moderna jagare och de nämnda jagarnablevofärdiga först 1927.
Språnget mellan Wrangel och Ehrensköld var mycket stort. Farten hade
bara ökats från 34 till 35 knop, men deplacementet hade fördubblats (från 465
till l 080 ton std) och bestyckningen utgjordes av 3 st. 12 cm kanoner, 2 st.
40 mm automatkanoner och 6 st. 53 cm torpedtuber (mot Wrangels 4 st.
75 mm kanoner och 6 st. 45 cm torpedtuber). Sköld-jagarna voro flushdäckade, försedda med två kraftiga skorstenar för de tre ångpannorna och
1 Jagarna buro ursprungligen namnen Nils Ehrensköld och O. H. Nordenskiöld, men
1927 bortfälla förnamnet och initialerna. I dagligt tal kallades de sköld-jagarna.
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Bild 5. Jagare under andra världskrig~t med olika camouflering: fr. v. Norrköping (10),
maskeringsmålad, Malmö (7), normal grå färg, och Karlskrona (8), svartmålad.

den raka linjen från den höga förstäven till den lägre akterstäven förlänade
dem ett estetiskt tilltalande utseende. De voro dock förhållandevis veka på
grund av sin höga bryggkonstruktion och även andra högt belägna tyngder
bl. a. den mellan skorstenarna uppställda mellersta 12 cm kanonen, på skämt
även kallad »överbramkanonen». Ovanan med så stora jagare gjorde, att
sköld-jagarna först behandlades nästan som kryssare och ankrade exempelvis
på redden i Karlskrona i stället för att förtöja vid kaj. Men snart nog funno
de sin plats i vetskap om att (för första gången sedan Mode 1902) vara jämbördiga i modernitet med utländska jagare och slagkraftigare än de flesta
av dem.
1927 års fartygsnybyggnadsprogram framlade äntligen en flottplan, ehuru
svag, som under första 5-årsperioden (1928-33) bl. a. omfattade byggandet
av flygplankryssaren Gotland och två jagare. Dessa två jagare, Klas Horn
och Klas Uggla (i dagligt tal benämda Klas-jagare) voro en utveckling av
sköld-jagarna. Man strävade efter att få en del större vikter lägre placerade.
Sålunda sänktes den mellan skorstenarna uppställda mellersta 12 cm kanonen något, när-luftvärnspjäserna flyttades ner på däck, torpedtuberna, som
på sköld-jagarna varit monterade i två våningar, voro på Klas-jagarna placerade i en nivå, bryggkomplexet gjordes lägre osv., allt för att få en förbättrad
stabilitet. På Klas-jagarna infördes centralriktning i både höjd och sida för
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12 cm kanonerna (sköld-jagarna hade endast centralriktning i sida) och
eldledningsinstrumenteringen för dessa pjäser förbättrades.
Under mellankrigstiden visade sig dessa jagare lämpliga för svenska förhållanden. Dock var när-luftvärnet (2 st. 40 mm automatpjäser av engelskitaliensk modell) ej effektivt. Vid krigsutbrottet 1939 kunde dessa 40 mm
kanoner lyckligtvis ersättas av 25 mm Bofors automatkanoner, varvid sköldjagarna fingo 4 och Klas-jagarna 6 (2 resp. 3 dubbellavettage).
Klas Uggla gick förlorad 1941 genom explosion och brand vid den s. k.
Hårsfjärdsolyckan, där även Klas Horn sjönk, men hon kunde bärgas och
sedermera repareras. Efter kriget ha Ehrensköld och Nordenskiöld ombyggts
till fregatter 2 (1949) och utrangerades 1.4.1963; även Klas Horn har utrangerats (1958).

De sex stadsjagarna (1933-41)
I 1927 års flottplan avsåg man, att under den andra 5-årsperioden (193338) bygga bl. a. ett pansarskepp och två jagare m. m. Som bekant kom pansarskeppet aldrig till utförande, men de två jagarna tillfördes flottan och
fingo namnen Göteborg och Stockholm, som inleda raden av jagare uppkallade efter våra viktigare städer. De båda jagarna voro tämligen lika Klasjagarna med mindre förbättringar, varav de viktigaste voro högre fart - 39
knop i stället för 36 - och ett effektivare när-luftvärn bestående av 6 st.
25 mm automatkanoner av Bofors modell i 3 st. dubbellavettage.
Göteborg sprang i luften på Hårsfjärden 1941 på grund av en vådaexplosion av en av torpederna (möjligheten av sabotage har dock ej helt kunnat uteslutas) och sjönk, dragande även Klas Horn och Klas Uggla med sig
i djupet. Göteborg kunde sedermera bärgas och iståndsättas, så att hon åter
kunde tjänstgöra under de två sista krigsåren. Hon utrangerades 1958 och
sänktes den 14.8.1962 i Hanöbukten vid stridsskjutning från Kustflottans
jagare.
Stockholm blev efter kriget föremål för en omfattande ombyggnad, varvid
den mellersta 12 cm kanonen, som tidigare var uppställd mellan skorstenarna, flyttades till aktra bryggan. Härigenom erhöll denna pjäs betydligt
bättre bestrykningsvinklar och kortare väg för ammunitionslangningen,
emedan ammunitionsdurkarna äro belägna akterut. Samtidigt ökades fartygs" Till en början användes den adekvata, men tämligen långa beteckningen ubåtsjaktfartyg.

73

Bild 6. Puke och Psilander på väg från Italien till Sverige i april 1940.

bredden, vilket medförde en förbättrad stabilitet för fartyget. En avsevärd
förstärkning av när-luftvärnet erhölls genom att 25 mm automatpjäserna
ersattes med 4 st. 40 mm Bofors automatkanoner (i 4 st. enkellavettage).
Med färdigställande av jagaren Stockholm (1937) var 1927 års flottplan
fullbordad vad beträffar jagare. Av de åtta jagare, som då ingingo i Kustflottan, voro sex moderna, medan Wrangel och Wachtmeister voro 20 år
gamla och på intet sätt motsvarade de krav man då ställde på en jagare.
Som resultat av 1936 års försvarsordning, som för flottans del innebar en
nedrustning, kom dock jagarbeståndet att moderniseras genom beslutet att
två stadsjagare, Malmö och Karlskrona, snarast skulle påbörjas. Den förra
blev färdig just vid andra världskrigets utbrott, den senare efter ytterligare
ett halvt år. Vid krigsutbrottet äskades medel för byggande av ytterligare två
stadsjagare, men riksdagen beviljade medel för endast en jagare. Efter någon
tid började dock även den andra byggas. Dessa fingo namnen Gävle och
Norrköping och färdigställdes 1941. Man hade önskat få in flera genomgripande förbättringar (bl. a. flyttning av 12 cm kanonen mellan skorstenarna till aktra bryggan för att få bättre bestrykningsvinklar), men av tidsnöd kunde endast smärre modifikationer införas på dessa fyra stadsjagare.
Efter kriget ha stadsjagarna ändrats i likhet med jagaren Stockholm (jfr
ovan). Fr. o. m. år 1961 ha samtliga stadsjagare (utom Göteborg, som utrangerats) överförts till fregatter.
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De båda större i Italien inköpta jagarna (1940)
Det ringa beståndet av jagare vid krigsutbrottet 1939 - 7 moderna jagare
i tjänst, l sjösatt och 2 knappt mer än påtänkta - gjorde det önskvärt att
med alla medel söka tillföra flottan ytterligare jagare. Det visade sig att
Italien var villigt att sälja några av sina gamla jagare. Köpet kom till stånd
i början av 1940 och omfattade två större och två mindre jagare. De två större,
Giovanni Nicotera och Bettina Ricasoli, voro de äldsta jagare, som byggts
med ledning av erfarenheterna från första världskriget, och erhöllo namnen
Psilander och Puke. Som alla italienska jagare på den tiden voro de konstruerade med en hög back, genom två mjuka steg förbundna med ett skrov med
lågt fribord. Jagarna voro veka. Redan på 1930-talet hade artilleribestyckningen moderniserats genom att de tre 12 cm kanonerna (en enkelpjäs förut
och en dubbelpjäs akterut) ersatts med fyra (två dubbelpjäser). När-luftvärnspjäserna voro av en i Sverige redan utrangerad modell, som fungerade
mycket otillfredsställande. Många olägenheter måste tagas med på köpet
t. ex. att nya kanonmodeller tillfördes svenska marinen med allt vad därvid
tillkommer i form av svårigheter med reservdelar, ammunitionskomplettering osv.
Dessa båda jagare, som voro ungefär jämnåriga med de svenska sköldjagarna, hade inte samma höga standard, som var vanlig i Sverige. Efter
ankomsten till Sverige måste de f. d. italienska jagarna därför undergå genomgripande förändringar. Bl. a. byttes när-luftvärnet ut mot moderna 40 mm
automatpjäser av Bofors modell och svensk ammunition infördes för 12 cm
kanonerna.
Efter att ha tjänstgjort på Västkusten under återstoden av världskriget utrangerades Psilander och Puke 1947 och användes för skjut- och sprängförsök samt skrotades sedan ned. De voro sålunda i svensk tjänst endast i sju
år, varav en del av tiden gick åt för ombyggnadsarbeten.

De båda italienska mindre jagarna (1940)
De två mindre jagarna, som inköptes från Italien vid krigsutbrottet, voro
något modernare än de två större. I början av 1930-talet hade Italien, liksom
en del andra stormakter, differentierat jagaren i två storlekar, den större på
ca l 200 ton och den mindre ungefär hälften så stor. Ar 1934 sjösattes de
två första italienska jagarna av den mindre typen, Spica och Astore, och det
var dessa som under namnen Romulus och Remus införlivades med svenska
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Bild 7. Romulus (»kustjagare») inköpt från Italien 1940.

flottan 1940. Ursprungligen hade man velat återuppliva namnen på de första
svenska jagarna och givit dem namnen Mode och Magne, men de båda antika
romerska namnen valdes för att smickra Mussolini. Jagarna hade relativt
goda 10 cm lv-kanoner, r::1en ett när-luftvärn av endast 20 mm kaliber, som
tillkommit några år före köpet. Torpedkalibern var 45 cm, vilket icke kan
anses tillräckligt ens vid tidpunkten för jagarnas tillkomst. Ä ven detta nyförvärv medförde att nya kalibrar introducerades i svenska flottan med ytterligare komplikationer för ammunitionsförsörjningen, reservdelar osv. (kalibern 10 cm fanns ej i Sverige, men väl 10,5 cm). Romulus och Remus hade
en hög back och lågt fribord i övrigt.
Ar 1953 överflyttades Romulus och Remus med ett penndrag och utan
någon ombyggnad till fregatter, men redan fem år senare voro de färdiga
att skrotas ned och utrangeras.

De fyra kustjagarna (1940-42)
Även i Sverige började man på 1930-talet inrikta sig på att få fram en
mindre och billigare jagartyp. Sålunda föreslog 1936 års typutredning (»de
Champs-utredningem>) att det skulle finnas två typer jagare, en mindre kallad
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Bild 8. Magne (30) (·kustjagare») under andra världskriget. De båda vita fälten på fartygssidan ange för de krigförande att fartyget är ett svenskt örlogsfartyg.

»kustjagare» på 543 ton för ubåtsjakt och torpedanfall nattetid och en ungefär dubbelt så stor »Utsjöjagare» för torpedanfall under såväl dager som
mörker. Tillsammans med pansarskeppen skulle operera en division av vardera jagartypen, med den föreslagna typen pansarkryssare ( 6 st. 21 cm kanoner och 29 knop) skulle i Östersjön operera en division »utsjöjagare», i
Västerhavet en division »kustjagare» och en division »utsjöjagare». Som en
kuriositet kan nämnas att denna utredning som första exempel på utländska
»kustjagare» anför den italienska Spica, som ett par år senare blev svensk
under namnet Romulus (se ovan).
Vid krigsutbrottet 1939 igångsattes konstruktion av en ny kustjagare något
modifierad bl. a. med ledning av de båda från Italien förvärvade Romulus
och Remus. Dessa svenska kustjagare - Mode, Magne, Munin och Mjölner
- blevo färdiga på kort tid (1942) och visade en silhuett som liknade de
italiensk-byggda med hög back och lågt skrov i övrigt. De voro på sätt och
vis Lv-jagare, eftersom alla kanoner i första hand voro avsedda för beskjutningar av luftmåL Huvudbestyckningen utgjordes nämligen av 3 st. 10,5
cm Lv-kanoner av den typ, som sedermera kom att bli standard för fjärrluftvärnet inom hela svenska försvaret. När-luftvärnet - 2 st. 40 och 4 st.
20 mm automatkanoner - ansågs vara starkt för ett så litet fartyg.
Efter kriget byggdes Mode-jagarna om med tonvikt på ubåtsjakt och döptes om till fregatter (1953).
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Bild 9. Hälsingborg (13), maskeringsmålad 1955.

De fyra modifierade stadsjagarna (1941-44)
Under kriget tillkomma ytterligare fyra stadsjagare - Visby, Sundsvall,
Hälsingborg och Kalmar - varvid en hel del modifieringar kunde göras.
Det länge närda önskemålet att få den mellersta 12 cm pjäsen flyttad från
platsen mellan skorstenarna till aktra bryggan kunde till slut förverkligas
på dessa jagare. Härigenom fick denna pjäs större bestrykningsvinklar och
i akterliga riktningar kunde nu två 12 cm kanoner insättas, vilket kan vara
av betydelse vid reträtt efter torpedanfall. När-luftvärnet förstärktes avsevärt och bestod av 4 st. 40 mm och 4 st. 20 automatkanoner (mot de tidigare
jagarnas 6 st. 25 mm automatkanoner). Liksom alla efter 1918 svenskbyggda
jagare voro de flushdäckade, Hälsingborg och Kalmar voro egentligen ersättningsbyggen för de vid Hårsfjärdsolyckan sjunkna Klas Horn och Klas Uggla,
av vilka dock Klas Horn sedermera kunde iståndsättas.
Dessa fyra modifierade stadsjagare skola inom en snar framtid överflyttas
till fregatter. Som en förberedelse härför ha på Hälsingborg och Kalmar de
sex torpedtuberna i två trippelställ sammanförts till fem tuber i ett enda
kvintuppelställ.
6-624028
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Bild 10. Uppland under fullfartsprov 1948.

De två första landskapsjagarna (1942-48)
1942 års försvarsordning förutsatte en Kustflotta bestående av bl. a. kryssare med 15,2 cm kanoner (Tre Kronor-typen) och jagare med 4 st. 12 cm
kanoner samt stora motortorpedbåtar (typ T 101). Tre eskadrar skulle ingå
i Kustflottan, vardera bestående av en kryssare, fyra jagare och sex motortorpedbåtar. Den tredje eskadern ställdes dock på framtiden och kom som
bekant aldrig till utförande. De nya fartygstyperna blevo dock ej färdiga
förrän efter krigsslutet. De två jagare, om påbörjades under senare delen av
kriget fingo namnen Öland och Uppland, varför de inleda raden av landskapsjagare. Till skillnad från alla tidigare jagare (utom de mindre kustjagarna) äro Öland och Uppland försedda med endast en skorsten. Detta
betyder att de två ångpannorna äro samlade under den enda skorstenen och
turbinrummen ligga intill varandra akter därom. Detta är ur skyddssynpunkt
ej tillfredsställande enär en enda träff skulle kunna sätta samtliga pannor
ur funktion eller de båda turbinerna. För att få in 4 st. 12 cm kanoner (i två
dubbeltorn), ett starkt när-luftvärn (7 st. 40 och 8 st. 20 mm automatkanoner samt ett starkare skrov än på tidigare byggda jagare, måste deplacementet stiga till l 880 std ton, medan i gengäld farten begränsades till 3 5 knop.
Huvudartilleriet var i första hand avsett som fjärr-luftvärn, men kanonerna
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Bild 11. Småland (19). Längst förut på backen Bofors 37,5 cm anti-ubåtsraketställ, akterom
aktra skorstenen utskjutningsramp för sjörobot typ 315, på aktra masten antennen till
den nya luftspaningsradarn.

voro endast halvautomatiska. Skrovet på dessa jagare var flushdäckat och
följde därmed traditionen från de senaste årtiondenas jagare. Den förliga
40 mm automatpjäsen var placerad längst förut på backen, omedelbart akter
om gösstaken och delvis nedsänkt i en brunn. Denna märkliga placering
hade tillkommit som erfarenhet från världskriget; man räknade med att
just den platsen skulle undgå överbrytande sjö och vara lämplig som uppställningsplats genom att en där placerad kanon kunde bestryka nästan hela
horisonten runt.
Under efterkrigsåren ha bryggorna byggts om och den på backen uppställda 40 mm automatpjäsen borttagits. I sinom tid skola även dessa jagare
bli fregatter och Uppland har redan fått en helikopterplattform för att
kunna använda en helikopter vid ubåtsjakt.

Våra två största landskapsjagare (1948-55)
Efter andra världskriget kommo nya krav: 12 cm kanonerna skulle vara
helautomatiska Bofors-kanoner (de första av denna kaliber på jagare), närluftvärnet borde kompletteras med den nya 57 mm automatkanonen (Bofors
senaste konstruktion), den modernare 40 mm automatkanonen med den
dubbla eldhastigheten införas, likaså antiubåtsraketer. Antalet torpedtuber,
som i Sverige alltsedan 1918 hållit sig till 6 st., borde ökas till 8. Skrovet
borde göras motståndskraftigare och giva bättre skydd mot skottskador samt
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Bild 12. Östergötland (20) under gång till sjöss.

visst atomskydd. Framförallt krävdes dock omfattande elektroniska anläggningar (radar, stridsledning, eldledning m. m.) Allt detta medförde en storleksökning till 2 600 std ton för de båda jagare- Halland och Smålandsom beviljades 1948 och som konstruerades efter dessa linjer. En återhållande
faktor på vissa dimensioner - längd, bredd och djupgående, men även på
höjden - utgöra de fartygstunnlar insprängda i berg, som nu växa fram i
våra skärgårdar. Våra jagare skola ju kunna erhålla skydd och komplettera
sina förråd samt även dockas och repareras i fartygstunnlarna, ett förhållande, som knappast har sin motsvarighet i någon utländsk marin.
Jagarna Halland och Småland voro de första jagare bestyckade med sjörobotar (typ 315, sedermera typ M 20); utomlands bestyckades de första
jagarna med luftvärnsrobotar inte förrän under senare hälften av 1950-talet.
För första gången på flera årtionden hade man på Halland och Småland
frångått konstruktionen med flushdäckat skrov och i stället ritat jagarna
med en hög back, som med ett mjukt steg övergick till ett skrov med relativt
högt fribord. Dessa jagare äro försedda med två långt ifrån varandra stående
skorstenar, emedan pannrummen åtskiljas av det förliga turbinrummet. Förifrån räknat blir belägenheten därför: pannrum, turbinrum, pannrum, turbinrum. Denna fördelning är ur skyddssynpunkt av betydelse, så att inte en
träff, just där två rum mötas, skall sätta båda pannrummen eller båda turbinrummen ur funktion.
Kort efter färdigställandet kunde jagarnas effektivitet höjas ytterligare
genom monterande av modernaste luftspaningsradar med sin stora antenn
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på aktra masten. Dessa båda ytterst moderna jagare ha en vapenutrustning,
som medger god verkan på fientliga fartyg, de äro väl lämpade att leda fram
egna jagare och motortorpedbåtar till torpedanfall, leda en utbåtsjagande
styrka samt leda egna flygplan till anfall.
Våra fyra senaste landskapsjagare (1952-59)
I 6-årsplanen av år 1952 skulle som största fartyg avses jagare för att
samoperera och stödja de 140 tons motortorpedbåtar, som skulle ingå i jagarflottiljerna. För att nedbringa kostnaderna och därigenom få ett något större
antal jagare för samma pris som vad Hallandsjagare betingade, återgick man
till en jagartyp av Öland-jagarnas storlek. Man fick därvid göra avkall på
kravet på 12 cm automatkanoner och nöja sig med halvautomatiska sådana.
Ej heller kunde sjörobotar och 57 mm automatkanoner inrymmas på det
begränsade deplacementet, 2 050 std ton. Antalet torpedtuber behövde dock
ej inskränkas, utan bibehölls vid 8 st. Fyra jagare av denna typ ha byggts,
Östergötland, Södermanland, Gästrikland och Hälsingland. Liksom Ölandklassen äro de flushdäckade, men med sina två skorstenar äro de konstruerade med pannrummen åtskilda av förliga turbinrummen av samma skäl,
som ovan angivits för Halland-jagarna.
Helt nyligen ha Södermanland och Gästrikland utrustats med den brittiska
luftvärnsroboten »Seacat» och i gengäld har antalet 40 mm automatkanoner
minskats från 6 till 4. Avsikten torde vara att även de två återstående jagarna
av denna klass även skola bestyckas med luftvärnsrobotar.
De båda annullerade landskapsjagarna (1958-

)

Efter avslutande av 1952 års 6-årsplan skulle i nästa 6-årsplan ingå bl. a.
två jagare, vilka fingo namnen Lappland och V ärmland och skulle vara av
ungefär samma typ som Halland och Småland. Man ville sålunda återgå till
slagkraftigare jagare. Emellertid blevo anslagen till flottan beskurna 1960
och i »Marinplan 60» kunde de två jagarna av ekonomiska skäl inte inrymmas, varför beställningen måste annulleras.
Man sökte förgäves efter köpare till dessa högmoderna jagare. Stormakterna voro ur räkningen, då de byggde jagare av egna konstruktioner. Detta
gällde även Nederländerna och Spanien samt i viss utsträckning Tyskland.
Många av de övriga marinerna hade antingen nyligen byggt jagare (i Storbritannien eller Italien) eller förvärvat dylika (i Storbritannien, Sovjet eller
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USA), nämligen Brasilien, Chile, Förenade Arabrepubliken, Grekland, Indonesien, Israel, Jugoslavien, Kina Peru, Polen, Turkiet, Tyskland och Venezuela. Två systerfartyg till de svenska Hallandsjagarna hade 1954-58 byggts
för Colombia. Därför återstod endast den kostnadskrävande utvägen att avbeställa och skrota ned det som växt fram av de blivande 2 600 tons jagarna.

Jagaren av idag
Från att ha varit slagskeppets (pansarskeppets) ledsagare och skydd mot
torpedbåtarnas mångfald, övergick jagaren sedermera till att vara ett skydd
för de större fartygen (hangarfartyg, slagskepp, pansarskepp, kryssare) mot
andra jagare, mot ubåtar och även mot flyg. Jagaren har i våra dagar vuxit
i betydelse, sedan slagskeppen och pansarskeppen försvunnit och kryssarna
blivit allt mera fåtaliga. Hangarfartyg förekomma i nio nationers flottor och
de operera alltid tillsammans med jagare, vare sig det gäller anfall mot
baser, sjöstyrkor eller ubåtar. I aderton utländska mariner ingå kryssare och
i samtliga dessa mariner finnas jagare för att sekundera kryssarna. I inte
mindre än 34 utländska mariner ingå jagare och i femton av dessa mariner,
där hangarfartyg och kryssare saknas, utgör jagaren som största enhet kärnan
i sjöstyrkorna.
I bilaga 6 finns en förteckning över de mariner, vars största enhet utgöres
av hangarfartyg, kryssare och jagare.
Det ser ut som om roboten kommer att bli den framtida jagarens bestyckning och man kan tänka sig sjöroboten som efterträdare till det medelsvåra
artilleriet, luftvärnsroboten som efterträdare till både fjärr- och när-luftvärnet
samt antiubåtsroboten som kombinerad ersättare till den nuvarande torpeden,
sjunkbomben och antiubåtsraketen. Men tills vidare får man nog räkna med
att bestyckningen blir blandad till dess att robotarna visat sig klart överlägsna andra vapen. Under alla förhållanden kommer jagarens elektroniska
utrustning att svälla ut än mer. Det är bara att hoppas att jagaren får behålla
sin höga fart och därmed sina smäckra former och estetiskt tilltalande linjer,
som tjusar ögat särskilt vid gång till sjöss med hög fart.
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Bilaga 1.

Torpedens utveckling

Uppgifter från senare år äro osäkra och från de modernaste trådstyrda, akustiska, målsökande
m fl torpeder saknas uppgifter helt.
Kort distans

Ar

Nationalitet

1886
1876
1876
1878
1880
1886
1886
1889
1889
1893
1894
1897
1902
1904
1904
1904
1907
1907
1907
1908
1910
1910
1912
1912
1912
1914
1915
1915
1916
1918
1924
1933
1938
1941
1946

österrikisk
brittisk
svensk
rysk
svensk
rysk
svensk
brittisk
rysk
rysk
rysk
svensk
brittisk
rysk
svensk

tysk
rysk
rysk
tysk
rysk
svensk

svensk
tysk
fransk
japansk
italiensk
amerikansk
italiensk

Kaliber
cm

35
35
38
37,5
35
35,5
38
45
38
38
38
38
45
45
45
45
45
45
50
45
45
50
45
45
45
45
53
45
53
50
55
61
53
53
53

Lad dningsvikt
kg

Fart
knop

Skottvidd
m

90
81,8
57
81,8
65,4

6
18
19
20,5
22
6,7
26
28
24,8
25
26,8
29,0

540
400
540
400
700
400
910
550
800
550
550

90
70

33
32

910
1 000

90

34
36
32
38,5
35
38,5
38
43
35
40
41
38

1 000
900
1 830
1 000
2 000
900
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
3 000

9

40
19,5
8

94,9
99,8
135
99,8
105

310

250

35
45
49
50
45
50

5 000
7 000
20 000
4 000
5 550
4 000

Lång distans
Fart
knop

26
27
26
26
25
32
20
29
26
35
27
28
28
31
29
29
28
37
36
30
26,5
30

Skottvidd
m

1 500
1 830
2 000
2 000
2 000
1 800
3 650
3 000
4 000
3 600
4 000
6 000
3 500
6 000
7 000
6 000
9 000
10 000
13 000
40 000
12 000
13 900
12 000
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Bilaga 2.
Torpedbåtens utveckling
D ep lacement
ton

Maskinstyrka
Fart
hkr
knop

Ar

N a tionalitet

Fartygsslag

1873

norsk

stängtb

Rap

7!

70

15

1875

svensk

3 kl tb

st

60

14,7

1877
1877
1879
1882

brittisk
rysk
svensk
svensk

2 kl tb
2 kl tb
stängtb
2 kl tb

27
24!
21!
49

460
200
90
350

19
13
10,0
16,0

1885
1885
1886
1886
1889
1889
1889
1898
1898
1898
1898
1903
1904
1907
1911

rysk
tysk
brittisk
rysk
fransk
fransk
tysk
rysk
fransk
svensk
tysk
brittisk
rysk
fransk
svensk

l kl tb
l kl tb
l kl tb
l kl tb
l kl tb
högsjötb
l kl tb
l kl tb
högsjötb
l kl tb
l kl tb
1 kl tb
1 kl tb
1 kl tb
1 kl tb

101 (Glimt,
Spring)
Lightning (No 1)
Sulin (No 88)
No 3 (143)
No 61 (Rolf,
Blink)
Kotlin (No 1)
s7
No 41
Sveaborg (No 5)
No 126
Coureur
s 43
No 141
Cyclone
Blixt
s 89
No 117
No 223
No 369
Ves ta

Bogsertorped, 2 stäng
torpeder
Bogsertorped, 2 stäng
torpeder
1-35 TT (är 1879)
2-35 TT (korgtuber)
2 stängtorpeder
1-12, 1-35 TT

67t
98
90
102!
79
129
152
120
152
107
177
197
150
98
120

472
831
850
737
500
l 750
l 571
2 000
3 597
1 200
2 468
2 900
4 200
2 000
2 000

14,5
20,4
19
19,2
21
23,5
21,5
21
30,38
23,5
26,0
25
29
26
25,5

2-37,
1-50,
3-47,
2-37,
2-37,
2-47,
1-50,
2-37,
2-37,
2-37,
1-50,
3-47,
2-47,
2-37,
2-57,

Namn

Bestyckning

2-38 TT
3-35 TT
4-35 TT
2-38 TT
2-38 TT
2-38 TT
2-35 TT
3-38 TT
2-38 TT
2-38 TT
3-45 TT
3-45 TT
2-38 TT
3-45 TT
2-45 TT

Anm l. De fem sist nämnda torpedbåtarna beteckna den sist byggda l kl torpedbåten
inom respektive nation.
Anm 2. Den svenska torpedbåten Blixt (1898) hade ursprungligen en besryckning av
2-47, 2-45TT, men denna visade sig vara för tung.
Beteckningar: tb = torpedbåt. Bestyckningen anges sålunda: antal kanoner - kalibern i
mm, antal torpedtuber - kalibern i cm, åtföljd av TT.
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Bilaga 3.
Jagarens utveckling
Deplacement
ton

Ar

N ationalitet

Namn

1893
1902
1902
1902
1902
1903
1914
1914
1918
1918
1918
1918
1927
1927
1940
1940
1940
1940
1945
1945
1945
1946
1954
1954
1955

britt
britt
rysk
tysk
svensk
britt
britt
tysk
rysk
britt
tysk
svensk
britt
svensk
britt
sovj
tysk
svensk
britt
sovj
tysk
svensk
britt
sovj
svensk

240
355
350
Bra~yj
s 102
406
Mode
453
Eden
550
Lark
968
v 25
975
1 260
Samsun (Stalin)
Wakeful
1 300
v 125
1188
Wachtmeister
560
1 350
Amazon
Ehrensköld
1080
Lance
1 920
Gromkij
1 657
Z 20 Karl Galster 2 411
Karlskrona
1 040
1 710
Cao•sfort
Silnyj
1 686
z 37
2 603
Öland
1 880
Diana
2 610
Kollin-klass
2 900
Halland
2 600
Havock
Success

Maskinstyrka
hkr

Fart
knop

3 500
6 000
5 700
5 900
5 950
7 000
24 500
24 800
30 000
27 000
25 150
13 000
39 500
26 000
48 000
55 000
70 000
32 000
40 000
55 000
70 000
40 000
54 000
80 000
58 000

26,77
30,22
26,33
27,5
32,385
25,5
29
36,3
35
34
34,6
34,3
37
36,65
36,5
36
38,0
39
34
36
38,0
35
31
38
35

Bestyckning
1-76, 3-57, 3-45 TT
1-76, 5-57, 2-45 TT
1-75, 5-47, 3-45 TT
3-50, 3-45 TT
6-57, 2-45 TT
4-76, 2-45 TT
3-102, 4-53 TT
3-88, 6-50 TT, 24-M
4-102, 1-45, 9-45 TT, 80-M
4-102, 1-76, 6-53 TT
3-105, 6-50 TT, 24-M
4-75, 6-45 TT
4-120, 2-40, 6-53 TT
3-120, 2-40, 6-53 TT, MM
6-120, 14-20, 8-53 TT
4-130, 2-75, 4-37, 8-53 TT, 68-M
5-127, 6-37, 12-20, 8-53 TT, MM
3-127, 6-25, 6-53 TT, MM
4-114, 4-40, 6-20, 8-53 TT
4-130, 3-75, 4-37, 6-53 TT, 68-M
5-150,4-37,14-20, 8-53TT, 60-M
4-120, 7-40, 6-20, 6-53 TT, MM
6-114, 6-40, 5-53 TT
4-100, 16-37, 10-53 TT, 80-M
4-120, 2-57, 6-40, 8-53 TT, MM,
sjörobot typ 315

Anm l. Fr. o. m. 1922 räknas deplacementet i standardton.
Anm 2. Som moderna Lv-automatkanoner räknas 40, 37 och 25 mm pjäser fr. o. m. år
1940 samt Hallands 12 cm kanoner.
Beteckningar: Bestyckningen angives för artilleriet med två siffror (antal kanoner kalibern i mm), för torpedtuberna med två siffror (antal tuber - kalibern i cm) åtföljda
av TT, antalet minor, som kunna medföras ombord anges av en siffra åtföljd av M (okänt
antal minor betecknas MM).
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Bilaga 4.

Svenskajagare

Ar

Namn

1902
190S
1908
1909

Mode
Magne
W ale
Ragnar

1909

Sigurd

1910

V idar

1911

Hugin

1913
1918

Munin
Wrangel

1918

Wachtmeister

(1926)*
(1926)*
1927

Puke
Psilander
(Nils) Ehrensköld
(0. H.) Nordenskiöld
Klas Horn
Klas Uggla
Romulus
Remus
Göteborg
Stockholm
Malmö
Karlskrona
Gävle
Norrköping
Mode
Magne
Munin
Mjölner

1927
1932
1932
(193S)*
(193S)*
1936
1937
1939
1940
1941
1941
1942
1942
1942
1942

D ep lacement
ton

N:r

3

s
22
6
21
4
23
7
24
8
9
2S
10
26

Maskinstyrka
hkr

Fart
knop

Bestyckning

4S3
460
461
460

s 9SO
7 200
8 401
8 SS4

32 ' 38 S } 6-S7 2-4S TT
30,7
,
2-7S, 4-S7, 2-4S TT
30,66
30,22

462

8 413

30,7

460

8 800

31

460

10 992

30,2S7

8 400
11 SS9

33,4S
33,60

12 32S

34,3

460
S60

~

4-7S, 2-4S TT

l
J

4-75, 6-45 TT

S60

19 } 1 2SO
18

~36

000

1 080

~24

000

! } oso

~27

000

~36

3-120, 2-40, 6-S3 TT, MM

19 000

~34

3-100, 6-20, 4-4S TT

000

~39

3-120, 6-2S, 6-S3 TT, MM

16 000

~30

3-10S, 2-40, 2-20, 3-S3 TT, MM

l l
~3S

4-120, 2-40, 2-13, 4-S3 TT

36,65

':
12 l

36,9

3-120, 2-40, 6-53 TT, MM

2
1

27
28

}

870

~

s
6
7
8
9
10
29
30
31
32

1140

~32

l
J

700

~

* Artalet för färdigställandet i Italien; inköpt till Sverige år 1940.
Anm l. Romulus, Remus, Mode, Magne, Munin, Mjölner betecknades som kustjagare.
Anm 2. Deplacementet angives efter år 1921 i standardton.
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Bilaga 4 (forts.).

Ar
1943
1943
1943
1944
1947
1948
19SS
19S6
19S7
19SB
19SB
19SB

Namn
Vislry
Sundsva/f
Hälsingborg
Kalmar
Öland
Uppland
Halland
Småland
Östergötland
Södermanland
Gästrikland
Hälsingland
(Värmland)
(Lappland)

N:r

Deplacement
ton

Maskinstyrka
hkr

Fart
knop

Bestyckning

l
~~ l

1 1SO

~36

000

~39

3-120, 4-40, 4-20, 6-S3 TT, MM

16 } 1 880
17
18
2 600
19

~40

000

~3S

4-120, 7-40, 8-20, 6-S3 TT, MM

~ss

ooo

~3S

4-120, 2-S7, 6-40, 8-S3 TT, MM.
sjörobotar typ 31S, sedan M 20

2 oso

~40

000

~3S

4-120, 6-40, 8-S3 TT, MM

=} 2 600

~ss

ooo

~3S

4-120, 2-S7, 6-40, 8-S3 TT, MM,
sjörobotar typ ?

~!

13

14

1

r

22
23

Anm 3. Bestyckningen angives på samma sätt som i bilaga 3.

88

Bilaga 5.
Data för svenskt jagare-artilleri

Under
åren

Slag*
Tv
Tv
Tv

1902-41
1908-47
1918-47
1927-

{

1927-39
1934-60
1940-50
19411942-

6 000
10 700

8

19 300

(200)
160
320
120
240
12

2 200

M/89B
M/05
M/12

ss
53
53

704
780
810
800

När-Lv
När-Lv
När-Lv
När-L v
När-Lv
Fj-Lv

40
25
20
40
40
105

M/22
M/32
M/40
M/36
M/48
M/42

39,4
64

120

M/44

120

M/50

57

M/50

När-Lv

20
12
12

57
75
75

46

1955-

2,72
6,5
6,5

Längd
i kaIiber

M/24

1955-

Skott
pr
min

Modellår

120

{

Proj ektilvikt
kg

KaIiber
mm

;j~Lv}

i~Lv}
{ i~Lv}

1947-

Utgångshastighet
m/s

70
70

so

600
850
815
900
1 000
840

21
0,92
0,28
0,145
1
0,96
16

Skottvidd

840

23,5

20

so

850

23,5

40

60

920

2,6

60

* Tv= •torpedvärnsartilleri• (=anti-torpedbåts- eller anti-jagare-artilleri).
Fj-Lv = fjärrluftvärnsartilleri.
När· Lv= närluftvärnsartilleri.

max

praktisk
(ungefär:

m

m

s 000

12 000
12 000

3 000
4 000
4 000
12
000
{
s 000
1 600

89
Bilaga 6.
Mariner, vars största enhet år 1962 utgöres av hangarfartyg,
kryssare eller jagare
Marin
USA
Argentina
Australien
Brasilien
Bulgarien
Canada
Chile
Colombia
Dominikanska rep u bl.
Frankrike
Förenade Arabrepubl.
Grekland
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Japan
Jugoslavien
Nationalist-Kina

Hangar Krysfartyg sare

Jagare

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Marin

Hangar Krysfartyg s are

Kommunist-Kina
N ederländerna
Norge
Nya Zealand
Pakistan
Peru
Polen
Portugal
Rumänien
Sovjetunionen
Spanien
Storbritannien
Sverige
sydafrikanska unionen
Turkiet
Tyskland
Venezuela

x

x

x

x

x
x

x
x
x

S:a mariner

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

Jagare

9

19

35
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