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I. Undersökningsmetod 

Undersökningsmaterialet utgöres av fribrevshandlingar från åren 1867, 
1872, 1874, 1878, 1882 och 1886. Aren har valts så för att få med år 
belägna i olika faser av konjunkturcykeln. Utgår man från omfattningen 
av den utrikes sjöfarten i de svenska hamnarna, var 1867 ett mellanår med 
stigande trend, 1872 och 1874 toppår i en högkonjunktur, 1878 ett år med 
sjunkande aktivitet, 1882 åter ett gott år medan 1886 är ett bottenår. 

De fartyg som figurerar i dessa handlingar är alltså ett urval ur den totala 
svenska handelsflottan i utrikesfart. Detta sampel har inte framko~mit 
slumpmässigt, vilket gör att några ord måste sägas i vad mån detta förhål
lande kan tänkas påverka resultatet av undersökningen. 

Fribreven var åtminstone från 1820-talet helt att anse som nationalitets
handlingar, vari styrktes att fartyget var svensk egendom med i fribrevet 
angivna dimensioner och karakteristika samt med där uppgivna ägare.2 Under 
den aktuella tiden skulle alla i utrikes fart sysselsatta fartyg inneha fribrev. 3 

Förnyande av dylika krävdes endast, då fribrevet var fullskrivet, vid byte av 
huvudredare, efter förbyggnad, varvid dräktigheten förändrats, vid omtack
ling till annan fartygstyp eller vid byte av namn.4 

Av tab. 1 framgår antalet utfärdade fribrev och interimsbevis åren 1860-
88 samt antalet fartyg i utrikes sjöfart motsvarande år enligt den officiella 
statistiken. Det visar sig att fribrevens andel av hela fartygsantalet varierar 
mellan 10 och 24 %. Det föreligger en ganska klar tendens till stort antal 
utfärdade fribrev och hög procentandel under år karakteriserade av hög akti
vitet inom utrikessjöfarten samt omvänt, vilket ju inte är förvånande. Om 
fribrevsmaterialet vore ett rent slumpmässigt urval, skulle det utan vidare 
till kvantiteten vara betryggande. Nu föreligger emellertid sannolikt en över
representation bL a. av nybyggda, från utlandet nyinköpta samt ombyggda 
fartyg (se nedan s. 6). Kan man antaga något bestämt om i vilken rikt
ning detta förhållande påverkar resultatet av undersökningen? 

Ett försök att besvara den frågan skall göras med hjälp aven jämförelse 
mellan strukturen hos fribrevsurvalet och totaltonnaget i utrikes fart. 

Tyvärr är det endast på två punkter som en direkt jämförelse kan göras. 

2 Gruvberger, kap. Sveriges utrikes sjöfart, bil. 1, s. 5-6; SFS 1826: 50, 1827: 65, 1829: 
10, 1841: 8. 

a Undantag fartyg under 3 nyläster (motsv.) i fart mellan svenska och danska öresunds
hamnar från 1871 (SFS 1871: 50, 1873: 16, 1879: 34). 

• SFS 1841: 8 och SFS 1868: 47. 
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Det gäller medelstorleken resp. fördelningen på storleksgrupper samt ångfar
tygens andel av det totala. Resultatet härvidlag framgår av tab. 2 a och 2 b. 
För segelfartyg avviker medelstorleken i urvalet ytterst obetydligt från den 
officiella statistikens siffror, med undantag för 1874 och 1882. I genomsnitt 
är de förra något lägre än de senare (de officiella). Betr. ångfartygen är en 
jämförelse vanskligare genom deras låga antal (ångfartygen är ändå något 
överrepresenterade i fribrevsmaterialet). Medelstorleken är betro ångfartygen 
i urvalet genomsnittligt lägre än inom det i utrikesfart totalt använda ång
tonnaget. 

Om man ser till fördelningen på storleksgrupper (enbart åren 1872 och 
1882; tab. 2 b), finner man en god överensstämmelse, utom möjligen i vad 
avser ångfartyg år 1882. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att strukturen, såvitt gäller storleksförhål
landena, är tämligen likartad inom fribrevsurval och inom totalpopulation. 

Angfartygen är för de sex åren i genomsnitt något överrepresenterade, 
vilket icke är förvånansvärt, då genombrottet för ångfartygen inom östersjö
och nordsjöfart faller inom perioden (tab. 2 a). 

På ytterligare en punkt skall representativiteten undersökas, nämligen av
seende ålderssammansättningen. Härvid kan ej officiella siffror erhållas för 
totaltonnaget i utrikesfart. I stället nyttjas till jämförelse med fribrevsma
terialet siffror erhållna ur publikationen »Sveriges skeppslista». Ur denna har 
åldersfördelningen på alla medtagna fartyg av mer än 30 ny läster resp. 100 
reg.ton framräknats (årgångarna 1873, 1875 och 1883, vilka snarast åter
speglar förhållandena åren 1872, 1874 och 1882). Anledningen till att dessa 
minimigränser satts är att man då i någon mån har eliminerat de mindre 
fartygsenheterna, som användes enbart för inrikesfart. Ar 1872 var ca 88 % 

(1882 ca 91 %) av segelfartygen i utrikesfart resp. 91 och 99 % av ång
fartygen i utrikesfart över nämnda minimigräns samtidigt som år 1872 
ca 85 % (1882 ca 89 %) av segelfartygen i inrikesfart resp. ca 57 och ca 
35 % av ångfartygen i inrikesfart var under samma gränsvärde.5 

En jämförelse gjord för åren 1872, 1874 och 1882 visar, att under de 
första åren är medel- resp. median åldern i stort sett densamma i det under
sökta urvalet och i Sveriges skeppslista (tab. 3 a). Fartygr;n är något, men 
inte mycket, yngre i fribrevsmaterialet åren 1872 och 1874. Ar 1882 har 
de undersökta segelfartygen från 3 till 5 år högre medel- resp. medianålder 
jämfört med totalpopulationen, medan ångfartygen i fribreven är motsvarande 
år yngre. 

s Gruvberger, kap. Handelsflottan, tab. 6, bearbetat från SOS: F resp. E för resp. år. 
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Om man jämför fördelningen på åldersklasser (tab. 3 b), återfinner man 
bland segelfartygen en överrepresentation för åldersklassen 0-4 år, vilken del
vis motväges aven underrepresentation av åldersgruppen 5-9 år och bidrar 
att minska skillnaderna mellan medelåldersvärdena.6 Ar 1882 uppvisar även 
i detta avseende större skillnader mellan fribrevsmaterialet och totalpopula
donen. Mellangrupperna är påfallande små och fartygen över 20 års ålder 
är mer än genomsnittligt företrädda. Fribrevsmaterialet har vidare en lägre 
andel av det hela än de två övriga jämförelseåren (jfr tab. 1). 

En liknande skillnad, fastän för åren 1872 och 1874 i relativt mindre 
utsträckning, föreligger även bland ångfartygen. Angfartygen är även totalt 
sett av synnerligen låg medelålder 1872 och 1874; 1882 är åldersklassför
delningen i stort sett överensstämmande för segel- och ångfartyg. 

Dessa olikheter mellan fribrevsmaterialet och totalpopulationen är, som 
tidigare poängterats, föranledda av fribrevens tillkomstsätt, nybyggda fartyg 
är givetvis särskilt överrepresenterade. Detta förhållande illustreras av tab. 
3 c, som även ger upplysning om de utrikes byggda fartygens andel i här 
använt urval, jämfört med samma andel bland fartygen över 30 nyl. resp. 
100 reg.ton i skeppslistan. Det vid denna tid starka inflödet av second-hand
tonnage från utlandet medför att de utrikesbyggda fartygens andel överbe
tonas (detta gäller, som synes, mindre för ångfartygen, där inströmningen 
av utrikesbyggt tonnage, speciellt av second-hand-tonnage, ännu ej har börjat 
på allvar). 

De ovan relaterade siffrorna betro de utrikes byggda fartygens del i fri
brevsmaterialet innefattar både nyinköp från utlandet och sådana som bytt 
ägare eller huvudredare inom landet. För 1872 och 1874 har i tab. 3 c rad 3, 
även införts de utländska nyinköpens andel av fribrevsmarerialet (räknat i 
antal). 

Det anförda får räcka som karakteristik av undersökningsmaterialet jäm
fört med det utrikes gående tonnage totalt. Det bör således i fortsättningen 
hållas i minnet, att urvalets sammansättning medför att nya och kanske till
fälliga tendenser överbetonas. När det gäller företagsformerna är det befogat 
att anta att bolag och aktiebolag får en alltför framträdande plats på part
rederiernas bekostnad. Beträffande partrederierna är det tänkbart att sprid
ningen av ägandet ligger något över genomsnittet såsom ett mera modernt 
eller tillfälligt drag. Nya fartygstyper (ångfartyg t. ex.) tenderar att få en 
större vikt än befogat. 

6 Observera att fördelningarna i tab. 3 b och c räknats på fartygsantalet, ej på tonnaget. 
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2. Allmänt om företagsformerna 

Den gamla formen för samägo av fartyg i Sverige såväl som i övriga 
Nordeuropa är partrederiet. 1 Som senare kommer att närmare utredas var 
partrederiet under den aktuella tiden den dominerande företagsformen med 
mellan 65 och 80 % av det segelfartygstonnage som figurerar i fribrevshand
lingarna.2 Juridiskt reglerades partrederiet av 1864 års sjölag.3 Utmärkande 
för partrederiet är bl. a. att varje dylikt omfattar endast ett fartyg, alltså lika 
många partrederier som fartyg,4 att dess egendom sällan utgöres av annat 
än fartyget och dess utrustning, vare sig i form av realkapital eller rörelse
kapital, att antalet delägare mestadels ej uppgår till fler än 5 a 6 personer, 
men ibland kan uppgå till det tiodubbla, att det juridiska ansvaret för del
ägarna är obegränsat men i relation till partinnehavet (pro rata parte), så
ledes ej solidariskt, att andelarna är bestämda som bråkdelar av fartyget, alltså 
ej i en bestämd summa pengar,5 att tillskottsplikt gäller för partägarna, att 
partrederiet ej är en juridisk person. 

Ensamrederiet, som här definieras som rederi med endast en enskild person 
som ägare, står ur ägosynpunkt i motsats till associativa företagsformer så
som partrederiet och skilda former av bolag, men är ur juridisk synpunkt 
en specialform av partrederiet. I fribrevsmaterialet intar enmansföretaget en 
ganska framträdande plats. Betydelsen synes emellertid minska under hög
konjunkturår. Andelen varierar mellan ca 10 och bortåt 25 % av segelton
naget. 

Resterande 5-20 % av segeltonnaget ägdes de undersökta åren av aktie
bolag, handelsbolag och övriga bolag. Det synes föreligga en tendens till 
högre andel för dessa företagsformer i utpräglade högkonjunkturår. Rent 
juridiskt reglerades aktiebolagen av 1848 års aktiebolagslag (med en till det 
insatta aktiekapitalet begränsad ansvarighet), handelsbolagen (dvs. de fall då 
fartyg direkt och helt och hållet ägdes av handelsbolag eller firmor)6 av han-

1 Om partrederiet: Gerentz, 1944 a; idem, 1944 b; Hambro, s. 9-50; Dahlström, s. 26-
59; 1864 års sjölag, §§ 1-22; Hasslöf (1961), s. 102 ff. 

2 Jfr Gerentz (1944 b), s. 61. 
3 Flera kommenterade upplagor finns; ex.vis utg. av ]. F. Lagerholm. 
• Detta gäller ej de s. k. rederibolagen, som juridiskt är att betrakta som partrederier, 

men till sin ekonomiska funktion närmar sig rederiaktiebolagen. 
5 Hos de flesta rederibolag är lotterna eller aktierna bestämda i cn summa pengar och 

är således då ganska lika aktier. 
6 Ofta ägde handelsbolag parter i partrederier, exempelvis tillsammans med fartygets skep

pare. 
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delsbalken i 1734 års lag, varvid ansvarigheten för delägarna i bolaget var 
solidarisk och obegränsad. 

I det undersökta materialet förekommer en företagsform kallad rederibo
lag,7 som liknar aktiebolaget däri, att det kan omfatta flera fartyg, att aktie
kapitalet är uppdelat på lotter eller aktier, som ibland lyder på en viss summa, 
men ibland utgör en viss andel av fartygen, att spridningen av lotterna verkar 
vara i genomsnitt större än i partrederiet. Juridiskt torde sjölagen vara gäl
lande beträffande dem liksom även vad avser de osanktionerade aktiebola
gen,8 dvs. ansvarighet pro rata parte för delägarna. 

3. Partrederiet och proportionerna mellan de skilda företagsformerna 

Partrederiets dominerande ställning som företagsform har redan framhål
lits. I tab. 4 a och b visas denna företagsforms relativa andel antals- och 
tonnagemässigt bland segelfartygen i fribrevsmaterialet. Som synes är andelen 
genomsnittligt något större räknat efter tonnage än efter antal. I tab. 4 c 
visas medelstorleken hos segelfartygen inom de skilda företagsformerna de 
undersökta åren. 

Partrederiets andel av tonnaget varierar mellan 64 och 81 %, av fartygs
antalet mellan 62 och 79 % (tab. 4 a och b). Man kan knappast tala om 
någon trend för perioden i dess helhet. Partrederierna jämte de övriga associa
tiva företagsformerna uppvisar sin högsta andel och ensamrederierna omvänt 
sin minsta året 1874, som utgjorde kulmen på högkonjunkturen i början av 
70-talet. 

Fördelningen på skilda företagsformer varierar givetvis i skilda storleks
klasser (tab. 4 d). Partrederierna dominerar kraftigast i de två mellersta stor
leksgrupperna, där andelen ofta närmar sig 90 %. I de två lägsta storleks
klasserna spelar ensamrederierna en rätt betydande roll (upp till 40-45 %). 
I storleksklassen 300-999 ton når partrederiernas andel upp till högst 3/4 
av det hela. Här tar bolag och aktiebolag vissa år, såsom 1867 och 1874, 
mellan 20 och 30 % av totalsegeltonnaget, då dessa företagsformer tillfaller 
ett större tontal än ensamrederierna. Men de senare får ändå en förvånansvärt 
stor lott bland dessa för sin tid stora fartyg (10-20 % av tonnaget). 

Medelstorleken av fartygen tillhörande partrederierna är, som tab. 4 c ut-

7 Så kallas stundom även rena partrederier, se Dahlström, s. 27; Hambro, s. 32-33; Be
tänkande och lagförslag af Sjölagkomiten 1887, avsnittet Förslag till lagar ang. registrering 
af och inteckning i fartyg, s. 27. 

8 Härom mera senare, s. 31 H. nedan. 
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visar, lägre än för de övriga typerna av samägo inom sjöfarten. Medeltalet 
visar en stigande trend (en ca 20 % -ig ökning) under perioden i linje med 
den allmänna utvecklingen.1 

Utvecklingen är parallell inom enmansföretagen, vars fartyg grovt räknat 
har en medelstorlek som är 1/3 mindre än partrederiernas. 

Materialet från rederiaktiebolagen samt övriga aktiebolag och bolagsfor
mer är inte så stort att man kan bortse från tillfälligheternas spel. Men för 
aktiebolagens del är medelstorleken mer än den dubbla jämfört med part
rederierna. Handelsbolagen och övriga bolag visar en tendens att äga fartyg 
aven genomsnittsstorlek någonstans mitt emellan partrederiernas och aktie
bolagens. 

Sammanhängande med denna tendens till större fartyg i de associativa före
tagsformerna, speciellt i aktiebolagen och handelsbolagen, är givetvis fartygs
typernas fördelning på de olika företagsformerna. Utvecklingen i tiden är 
inte helt parallell: medelstorleksökningen är mer markant än ökningen i an
delen råsegelsfartyg. Totalt sett föreligger en betydande ökning i råseglarnas 
andel räknat på antalet segelfartyg från 1867 till 1872, varefter den förblir 
ganska konstant (tab. 5). 

Partrederierna ökar kraftigt sitt innehav av dylika fartyg från 1867 till 
1872. Därpå håller sig andelen mellan 40 och 45 % räknat på antalet. 

Ensamrederierna utrustar sig kontinuerligt med allt flera råseglare. De 
rederiaktiebolag som införskaffar segelfartyg håller sig nästan undantagslöst 
till denna typ. 

Angfartygen är trots sin överrepresentation ganska fåtaliga i undersök
ningsmaterialet (allt som allt 207 fartyg, 1867 endast 6 ångfartyg [tab. 6]). 
Det får till följd, att det är vanskligt att dra några slutsatser angående deras 
fördelning på olika företagsformer. 

Rederiaktiebolag och övriga aktiebolag är dominerande som ägare de 
undersökta åren med undantag av 1886.2 De äger grovt räknat något över 
hälften av ångtonnaget. 

Rederibolag och övriga bolag redar, likaledes i runt tal, bortåt en femtedel 
av ångfartygen. 

Resten tillfaller ensam redare och partrederier. 

l Jämförelserna försvåras genom omläggningen av skeppsmätningsmetoderna under perio
den. Detta gör att de till registerton omräknade värdena i tab. 4 c endast får tas som unge
färliga (Gruvberger, kap. Handelsflottan, bil. 1, s. 6 H. samt d:o, tab. 7; Stat. int. I-IV, 
passim; Betänkande, Handels- & Sjöfartskom., IV; Thorburn, bil. A). 

2 Samt 1867, om hänsyn tas till att ett av de ingående aktiebolagen är osanktionerat. 
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Väsentligt är att partrederierna ingalunda ser ut att gå tillbaka som ägare 
till ångfartyg. Deras andel har växlat mellan 10 och närmare 40 % av ton
talet; ett genomsnitt för alla åren ligger omkring 15 % räknat efter dräktig
heten. Ensamrederierna får på sin lott en mindre del, knappa 10%.3 Även 
betro ångfartygen är andelen tillhörande ensamrederier tämligen låg under 
högkonjunkturår som 1872 och 1874, medan partrederierna tenderar att öka 
sin andel under magra år som 1878 och 1886 i motsats till ensamrederierna 
och även till aktiebolagen. 

Det vill synas som om de aktiebolagsägda ångfartygen anskaffas i när
mare anslutning till faserna i sjöfarrskonjunkturen än vad fallet är betro de 
partredade ångfartygen (jfr S. 15 nedan) (tab. 6). 

Det är inte tillrådligt att framräkna medelstorlek av ångfartygen inom 
resp. företagsformer. Det visar sig emellertid att partrederiernas ångfartyg 
genomsnittligt är mindre än aktiebolagens och de övriga bolagens, men större 
än ensamrederiernas. 

4. Regionala variationer i partrederiernas utbredning 

Den regionala fördelningen av de i undersökningen ingående segelfartygen 
framgår av tabell 7, där resp. läns andel av antalet och tonnaget visas pro
centuellt. De allmänna dragen kan i få ord karakteriseras på följande sätt: 
Göteborgs och Bohus, Malmöhus och Kalmar län tar alla åren mellan 50 
och 60 % både av antalet och av tonnaget. Härvid sker en viss förskjutning 
såtillvida att Malmöhus län ökar i betydelse på bekostnad av Göteborgs och 
Boh:us län. Fördelningen med utgångspunkt från tonnaget ger en något annor
lunda bild. 

I några län är det ganska stor skillnad mellan andelen i antal och andelen 
i tontal. Bland län som sålunda har fartyg över genomsnittsstorleken märks 
särskilt norrlandslänen: sammanlagt har de fyra nordliga länen bortåt dubbelt 
så stor andel i tonnaget som i antalet (undantag 1886). Ser man endast till 
segelfartyg över 120 nyl. resp. 300 reg.ton har dessa län 1867 och 1872 ca 
45 % av dem räknat på antalet. Norrlands dominans härvidlag minskas suc
cessivt (1886 bara 1/4). Andra län med påfallande stora fartygsenheter är 
Göteborgs och Bohus län (de flesta stora fartyg hör hemma i Göteborgs 
stad) och Malmöhus län. 1882 och 1886 har Malmöhus län både antals- och 

3 Summan för alla åren i tab. 6 får tas med reservation beroende på svårigheterna att 
summera till följd av ändringarna i skeppsmätningsföreskrifterna (se not 1, S. 9). 
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tonnagemässigt överflyglat Göteborgs och Bohus län.1 Det var speciellt Häl
singborg som blev hemort för ett stort antal djupvattensseglare. I de två 
nämnda länen är skillnaden mellan städernas stora seglare och landsbygdens 
mindre skutor speciellt stor. 

Kalmar och Gotlands län karakteriseras av att deras rätt talrika segelflotta 
i utrikesfart består av genomsnittligt ganska små fartyg (tab. 8 b). 

Partrederiet är den vanligaste företagsformen i nästan alla län. De regio
nala skillnaderna i de olika företagsformernas utbredning framgår av tab. 8 a. 
Bland de viktigare sjöfartslänen har partrederiet den starkaste övervikten i 
Kristianstads, Stockholms och Malmöhus län, delvis även i Göteborgs och 
Bohus län, räknat både antals- och tonnagemässigt. Förhållandevis låg fre
kvens har partrederiet de undersökta åren i Stockholms stad och Västerbottens 
län, det kan även sägas om Kalmar och Gotlands län. Ett nära samband 
synes föreligga mellan stark övervikt för partrederiet och ett genomsnittligt 
ovanligt stort antal delägare i dessa, ett förhållande som längre fram åter 
kommer att uppmärksammas. 

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att säga några ord om de 
övriga företagsformernas lokalisering. Ensamrederiet har sin största frekvens 
i Stockholms stad och Västerbottens län samt i Kalmar och Gotlands län. 
De två senare länen har redan konstaterats ha genomsnittligt små fartyg, 
medan Västerbottens län och Stockholms stad vid denna tid tvärtom hyser 
segelfartyg av i medeltal stort tonnage. 

Endast 31 segelfartyg ägdes de undersökta åren av rederiaktiebolag. Av 
dem hörde 18 hemma i Göteborgs och Bohus län (samtliga i Göteborgs 
stad) och 8 i norrlandslänen, resten i Stockholm och på Gotland. 32 segel
fartyg redades av handelsbolag och övriga bolag. 13 av dessa hade sin hemort 
i något av norrlandslänen, 9 i Kalmar län, återstoden var mycket spridd. 

I detta sammanhang några ord om partrederiägda ångfartyg. 207 ångfartyg 
figurerar de undersökta sex åren i fribrevsmaterialet (tab. 6). Partrederiernas 
andel är av storleksordningen 15 % av tonnaget för alla åren sammanlagt. 
I antal räknat rör det sig om 44 fartyg, dvs. det är fartyg under genom
snittsstorleken, åtskilligt mindre än aktiebolagens men större än ensamrede
riernas. Av de 44 ångbåtarna hör 18 hemma i Göteborgs och Bohus län, 
där de partredade ångfartygen utgör något över 1/3 av antalet men betydligt 
mindre räknat på tontalet. I Stockholm fanns det relativt färre partrederiägda 

1 SSH, s. 90-91; den skånska handelsflottan ökade 1876-83 med 30%, totalt ökade den 
svenska handelsflottan bara med 2 % . 



12 

Antal deläg. 
20 

10 
9 

-
-' 

1867 

- - .... 

--- ./ - r-_. 
- /' ........... 

'-f.-- ././. 
.-. -:-- '1'. 

_.- .-' 
. -.-. 

72 74 7B 

.... 
.... 

.... ... -
:-..... 

............ 
I'--... -..... 

'-' 

82 

---
f---
._._0 .-

Medeltal 
per fartyg 

Median 
per fartyg 

Medeltal 
per 100 reg.ton 

1886 

Diagram 1. Antal delägare per fartyg resp. per 100 reg.ton. Segelfartyg. 
(Källor: se tab. 9 a och b.) 

ångfartyg (10 % av antalet), medan Gävleborgs län hade fler. I övriga mera 
betydande län var särskilt i Malmöhus och Västernorrlands län partrederiet 
av ovanligt liten betydelse inom ångsjöfarten. 

5. Delägarantalet inom partrederierna 

Antalet delägare inom partrederierna fluktuerar ganski'- avsevärt mellan 
undersökningsåren, vilket framgår av tabellerna 9 a-b samt diagrammen 1-2. 

Först inställer sig frågan om antalet delägare per fartyg är ett rättvisande 
mått. Medelstorleken på de i undersökningen ingående fartygen har ökat 
något under tiden (tab. 4 c). Men som diagram 1 utvisar, är kurvorna över 
antalet delägare per segelfartyg och antalet delägare per JOO reg.ton paral
lella. Vid ett val mellan antalet delägare per fartyg och antalet delägare per 
100 reg.ton kan tydligen den första metoden, vilken är enklare att kalkylera, 
med lika goda skäl användas som den senare. 

Totalt sett ökar delägarantalet kraftigt från 1867 till 1874 (från 5,1 till 
10,2 delägare per fartyg). Delägarantalet per JOO reg.ton ökar något mindre 
till 1874 som följd av ökningen i medelstorleken hos fartygen (tab. 9 a-b 
samt diagr. 1). Spridningen av ägandet avtar därefter totalt sett till 1882, 
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varpå partägarantalet ånyo ökar något för året 1886. Trendmässigt har knap
past någon förändring inträtt i bilden under undersökningsperioden. 1 

Om man betraktar antalet partägare i skilda storleksgrupper, visar det sig 
för det första, att utvecklingen i tiden i stort sett går parallellt inom de skilda 
storleksgrupperna, särskilt om man ser till delägarantalet per fartyg (diagr. 2). 
Den minsta storleksgruppen avviker något från det normala mönstret. 

För det andra ökar antalet delägare per fartyg med storleken2 (diagram 2 
och tab. 9a). Detta sker upp till och med storleksgruppen 200-299 ton. 
I storleksgruppen 300-999 ton är partägarnas antal genomsnittligt lägre än 
i den närmast lägre storleksklassen. Detta poängteras ytterligare, om man ser 
till medianvärdena, som ännu tydligare utvisar att det genomsnittliga part-

. ägarantalet per fartyg når sitt maximum i storleksgruppen 200-299 reg.ton 
(jfr nedan betro extrema antal partägare). I den näst största storleksklassen 
är f. Ö. partrederiets dominans svagare (tab. 4 d). Här är bolags- och aktie
bolagsformerna i större utsträckning ett alternativ än i de övriga storleks-

1 Medianen av antalet delägare per fartyg är som framgår av tab. 9 a och diagr. 1 lägre 
än medeltalet på grund av förekomsten av fartyg med extremt många delägare. 

2 Korrelationskoefficienten är 0,77, vilket innebär en hög korrelation. 
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grupperna. A v tab. 9 b finner man, att delägarantalet per 100 reg.ton minskar 
successivt med fartygsstorleken,a att det gör ett ganska betydande hopp från 
gruppen 200-299 ton till följande storleksgrupp; medelantalet delägare per 
100 reg.ton är inte sällan mindre än hälften mot i den närmast mindre stor
leksklassen. 

Om man betecknar partrederier med 25 delägare och däröver som rederier 
med extremt stort partägarantal, är dylika emellertid genomsnittligt talrikare 
i gruppen 300-999 ton än i den närmast lägre gruppen.4 Genomsnittsantalet 
delägare är trots detta, som sagt, högre i storleksgruppen 200-299 ton (tab. 
9 a). Av 42 rederier med 25 delägare och däröver de undersökta åren före
kom 36 under åren 1872, 1874 och 1878; de övriga 6 åren 1882 och 1886.5 

Men den genomsnittliga spridningen av ägandet håller sig fortfarande relativt 
högt i de mindre storleksgrupperna (100-199 resp. 200-299 ton; tab. 9 a).6 

Det är möjligt att man med kännedom om fartygsprisernas utveckling 
skulle kunna få en uppfattning om i vad mån variationerna i spridningen 
av ägandet motsvaras av variationer i partägarnas genomsnittliga kapitalin
satser. 

I tab. 9 c och diagram 3 är en jämförelse gjord mellan utvecklingen av 
delägarantalet per 100 reg.ton i partrederierna och aven serie fartygspriser 
(colonial, dvs. kanadensiskt, second-hand tonnage, men även New England
byggen, inköptes rätt ofta till Sverige vid denna tid). Någon osäkerhet råder 
rörande här använda fartygstypers representativitet, men antagligen var pris
utvecklingen i stort sett densamma för alla segelfartyg av trä; second-hand
fartygens priser kan dock antas ha fluktuerat kraftigare. Det föreligger en 
viss överensstämmelse mellan kurvorna (diagram 3), sämre under senare 
hälften av 70-talet än tidigare. Något bestämt svar på frågan om förändringen 
i delägarantal per registerton inom partrederierna lagom kompenserade för 
prisväxlingarna kan ej erhållas. Sätter man dessa fakta i samband med vad 
som framkommit rörande yrkesfördelningen bland partägarna (= en i stort 
sett parallell utveckling för jordbrukargruppernas andel bland partägarna och 
delägarantalet per 100 reg.ton, se vidare s. 24 f. nedan, tab. 12 samt fram-

3 Det hänger givetvis ihop med att fartygspriserna per ton minskar med ökad storlek; jfr 
Paulson, I, tab. 37, s. 52. 

• I storleksgruppen 200-299 ton utgör de 18 av 232 partrederier (dvs. 7,8%), i gruppen 
300-999 ton 13 st. av 106 (dvs. 12,3 %). 

o Aven det bolags· och aktiebolagsägda tonnaget går tillbaka på 80·talet (tab. 4 a-b). 
o Ar 1872 är maximiantalet partägare 57 st., 1874 56; bägge åren i storleksgruppen 

300-999 ton; 1878 är maximiantalet 47 st. (200-299 ton); 1882 28 och 1886 29 part
ägare (i bägge fallen i gruppen 100-199 ton). 
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Diagram 3. Priserna på segelfartyg per ton i relation till delägarantalet. 
(Källor: se tab. 9 c.) 

förallt diagram 5) har man visserligen att ta hänsyn till alltför många osäkra 
faktorer, men allt tyder på att kapitalinsatsen per delägare år 1878, antag
ligen även 1874, var lägre än tidigare, i synnerhet då man tar hänsyn till 
att fartygspriserna efter kulmen 1874 sjunker avsevårt kraftigare än ned
gången i den allmänna prisnivån. 

Efter dessa hypotetiska utflykter tillbaka till partrederiets ställning som 
företagsform. 

Inom ångsjöfarten spelar partrederiet en mycket blygsammare roll än inom 
sege1sjöfarten (tab. 6); i genomsnitt något över 15 % av tonnaget mot 65-
80 % av segeltonnaget. Andelen är högst 1878 och 1886, dvs. år med dålig 
sjöfartskonjunktur, och lägst toppåret 1874, ett år då på aktiebolagen föll 
närmare 2/3 av ångtonnaget i fribrevsmaterialet. 

Antalet partredade ångfartyg är sammanlagt endast 44 stycken, varför det 
som sägs i fortsättningen endast kan betraktas som exempel. 

Det mest slående beträffande partägarantalet är att detta är högst 1874, 
dvs. vid kulmen i konjunkturen, ett år då partrederiernas andel av totala ång
tonnaget f. ö. är som lägst. Medeltalet delägare hos de åtta partrederierna 
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är närmare 15 (tab. 10). Extremvärden med 41 resp. 36 deltagare nås detta 
år. De följande åren ligger medeltalet ganska konstant omkring 7. I stort 
minskar delägarantalet per 100 reg.ton bortsett från åren 1S74. Angfartygens 
medelstorlek ökade ju mycket kraftigare än segelfartygens (tab. 2 a). Jämfört 
med segelfartygen är delägarantalet tämligen högt. 

Delägarantalet per 100 reg.ton är emellertid fyra av de sex åren lägre 
än motsvarande värden för segelfartygen. Eftersom priserna på ångtonnage 
var avsevärt mycket högre än på träsegeltonnage, är det uppenbart att kapi
talinsatsen per partägare var betydligt större inom ångfartygsrederierna. 

6. Något om partJördelningen inom partrederierna 

Bland de ganska sparsamma uppgifterna i litteraturen om partfördelningen 
inom partrederierna finner man ofta exempel på uppsplittring i mycket små 
fraktioner. Gerentz säger, att det förr inte var ovanligt med 64-delsparter.1 

Peters anför, att det vanliga i Mecklenburg var 60-delar, men att man även 
fann exempel på fartyg uppdelade i 192-delar, t. o. m. 360- och 3S4-delar, 
ned till 504-delar, förekom.2 I Holland lär parter ned till 640-delar ha fun
nits.3 På Aland var det under senare hälften av ISOO-talet vanligast att skepps
parterna var uppdelade i 16-, 32-, 64- eller 96-delar.4 I Norge tycks inte 
uppsplittringen ha gått så långt. Enligt Worm-Miiller var på Sörlandet 3-4 
delägare per fartyg det typiska, men S-delar, liksom 12-, 16-, 24-, 32-, 64-
delar och ned till WO-delar säges även förekomma under senare hälften av 
lS00-talet.5 I Bergen var S-delar det vanliga, medan 32- och 64-delar också 
förekom i segelfartyg.6 

Beträffande dylika notiser gäller, att extremvärden ofta ges alltför stora 
proportioner. Hur som helst, decimalsystemet med WO-delar eller W-delar 
var tydligen inte vanligt. Kåhre pekar, på tal om den höga frekvensen av 
32-delar, på det gamla svenska myntets 32 öre per daler och kompassens 
32 streck.7 I detta sammanhang kan det förtjäna påpekas att partrederiet i 
England kallades »the 64th system» eller »principle». Enligt lS54 års 
Merchant Shipping Act (samt även tidigare gällande lag) skulle ett fartyg, 

l Gerentz (1944 a), s. 79. 
• Peters, II, s. 80. 
s Gerentz (1944 a), s. 80. 
• Kåhre, s. 168. 
5 NSH, II: 2, s. 356. 
6 NSH, II: 2, s. 356. 
7 Kåhre, s. 168. 
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som inte ägdes av ett bolag, uppdelas i 64 parter eller lotter oavsett ägarnas 
antal. Inte flera än 32 personer fick registreras som ägare till bestämda an
delar (från 1880 64 stycken), medan högst 5 personer kunde registreras 
som ägare till en 64-del gemensamt (från 1880 obegränsat antal).8 I engelska 
köpebrev står alltid att 64/ 64 övergått från säljare till köpare även om säljaren 
var ensam ägare till fartyget. 

Det finns endast två rationella skäl till små fraktioner i skeppsparter, an
tingen ett stort antal delägare eller en ojämn fördelning av ägandet inom 
partrederiet. Föreligger bägge omständigheterna samtidigt, ger det upphov 
till speciellt små bråkdelar. 

Tyvärr är informationen rörande partfördelningen inom partrederierna inte 
så riklig i det enda källmaterial som står till buds för Sveriges sjöfart totalt 
sett, nämligen fribrevshandlingarna. Informationsvärdet av detta källmaterial 
är i detta avseende, liksom betro yrkesfördelningen bland partägarna, i av
tagande under den aktuella tiden. Medan uppgifter om partfördelningen år 
1867 finns betro 36 av de 150 partredade segelfartygen (dvs. för 24 %), 
har andelen 1886 sjunkit till 4 fartyg av 102 (dvs. 3,9 %). För de sex under
sökta åren (1867, 1872, 1874, 1878, 1882 och 1886) tillsammans har upp
gifter erhållits betro 108 fartyg av 1084 (dvs. 10%).9 

Ca hälften av de erhållna uppgifterna härstammar från Bohuslän, talrikast 
är de från norra och mellersta delen, från Strömstads och Marstrands om
givningar. l Från Göteborgs och Bohus län har uppgift erhållits för ca 20 % 
av antalet partredande segelfartyg för alla åren tillsammans i fribrevsmate
rialet. Från andra mera betydande sjöfartsområden såsom Kalmar och Stock
holms län är informationen mera sporadisk. Vad som i fortsättningen sägs 
om partfördelningen är således i stor utsträckning bestämt av förhållandena 
i Bohuslän. 

Jämfört med fribrevsmaterialets samtliga partredade segelfartyg är genom
snittsstorleken av de fartyg, varom uppgift rörande partfördelningen förelig
ger, nära nog endast hälften. Dvs. de större fartygen och, som en följd därav, 
fartyg med ett stort antal delägare är underrepresenterade. 

s Merchant Shipping Act, 1854, sect. XXXVII (A Collection of th= Public General Stat
utes, 1854, S. 598-99, resp. ibid. 1880, S. 51). 

9 Uppgifterna om partfördelningen finns ej i själva fribrevet utan i de vid rådhus- och 
häradsrätterna avlagda redareederna; praxis betro uppgift om varje delägares partsinnehav 
har varierat både i tiden och i rummet. 

1 Av i fribrevsmaterialet förekommande segelfartyg ägda av partrederier är endast ca 26% 
av antalet hemmahörande i Göteborgs och Bohus län för alla åren sammanlagt, dvs. det 
föreligger en stark överrepresentation för detta område. 

2 - 654184 Forum navale nr 22 



18 

De vanligaste partfraktionerna enligt detta källmaterial är 8-delar, 4-delar 
och 16-delar. I Bohuslän synes 16-delarna vara vanligare än i resten av landet, 
antagligen på grund av ett större genomsnittsantal delägare. 32-delar är 
ganska vanliga med en frekvens närmast efter de nämnda tre oftast före
kommande. 96-delar tycks förekomma oftare än 64-delar, varav bara ett par 
exempel påträffats. Både 48-delar och 24-delar har högre frekvens. 

Ett fartyg har påträffats med parter uppdelade i 192-delar. Det gäller 
skonerten Polstjärnan av Kullenbergstorp i Malmöhus län om 52,5 nyläster, 
som den 24 okt. 1874 ägdes av 28 personer i Kullabygden.2 Minsta parten 
var 2/192-delar ägda av ogifta Hanna Månsson i Jonstorp, största parten 
ägdes av sjökaptenen L. Ljungberg, Brunnby (42/ 192). Fyra personer av de 28 
hade tillsammans halva partandelen i fartyget. Detta var alltså ett extremt 
exempel; de vanligaste fraktionerna var, vilket ånyo påpekas, 8-delar, 4-delar 
och 16-delar, men de små fraktionerna kan vara något underrepresenterade, 
eftersom de ingående fartygen ligger under genomsnittsstorIeken. 

Det verkar sålunda som om förhållandena i Sverige snarare liknar de 
norska än de tyska och åländska i detta avseende (härvid bör ihågkommas 
att den övervägande delen av informationen är hämtad från svenska väst
kusten). Tyvärr är uppgifterna fåtaliga från Roslagen, ett område som kunde 
tänkas ha med de åländska likartade ägandeförhållanden. Kåhre meddelar ej, 
huruvida de små partfraktionerna härrör från ett stort antal delägare eller 
en ojämn ägandefördelning inom partrederierna. Roslagen har emellertid i 
allmänhet ett medelantal delägare som ligger under riksgenomsnittet i Sve
rige.3 

Ojämn ägandefördelning är en av anledningarna till påfallande små part
fraktioner. Ägandefördelningen skall nu något beröras. 

Vid fullkomligt jämn ägandefördelning inom partrederiet äger varje del
ägare lika stor part i fartyget. För att mäta fördelningen av ägandet inom 
partrederierna har beräknats minimiantalet delägare som tillsammans äger 
50 % av parterna i fartygen. 

För de sex åren tillsammans har av totala antalet delägare i de fartyg, 
varom uppgift om partfördelningen står till förfogande, det gäller 887 part
ägare, 316 tillsammans uppnått 50% av ägandet; m. a. o. 35,6% av del
ägarna äger hälften av parterna (för Bohuslän enbart är motsvarande tal 
222 av 616, dvs. 36,0 % äger 50 %). 

Materialet är så pass litet, att det inte är tillrådligt att försöka utläsa någon 

• Fribrev nr 22 år 1874 (Komm.koll. arkiv, RAÖ). 
8 Se tab. 11. 
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Diagram 4. Partfördelningen inom partrederierna. Korrelation mellan ägandespridning och 
delägarantai (enl. ett antal segelfartyg). (Källa: Fribrevsmaterialet.) 

eventuell förändring i tiden i dessa siffror eller någon skillnad beträffande 
fartyg med stort och med litet antal delägare. I diagram 4 har fördelningen 
av partsinnehavet åskådliggjorts. Diagrammet utvisar en god samling kring 
35 %-linjen.4 Dessa siffror kan jämföras med de uppgifter som nedan redo
visas betro ägandefördelningen i några samtida rederiaktiebolag.5 

Jämförelsen visar att i rederiaktiebolag med 100 % -igt känd aktiefördel
ning (det gäller tyvärr bara fyra bolag) äger mellan 6-7 % och ca 25 % av 
aktieägarna halva aktiestocken. Man torde kunna säga, att bevarat källmate
rial tyder på att ägandefördelningen var jämnare inom partrederierna än inom 
rederiaktiebolagen (antagligen också än inom rederibolagen, varom än mindre 
information står till buds).6 Partrederierna har således en mera »demokratisk» 
prägel än bolagen. 

• Två fartyg med vardera 28 delägare skulle kunna tas till intäkt för en antydan till 
ojämnare ägandefördelning i fartyg med större delägareantal. Det är dock antagligen fråga 
om ett par extremfall; det ena fartyget med 4 delägare, som äger halva partsinnehavet, är 
f. Ö. den ovan (s. 18) nämnda skonerten Polstjärnan, vars parter utgjordes av 192-delar. 

" Nedan s. 52 H. 
6 Nedan S. 38 H. 
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Worm-Miiller för Norge och Kåhre för Aland har anfört att huvud
redaren oftast var den största partinnehavaren i det fartyg han redade.7 Till 
detta kan fogas, att av de 108 fartyg varom uppgifter finns, har huvudredaren 
det största partinnehavet eller lika stort partinnehav som någon annan med
redare i 64 fall, dvs. 59,3 % (för Göteborgs och Bohus län är siffran 33 fall 
av 58 eller 56,9 %). Annorlunda uttryckt, något mer än varannan huvud
redare har ett stort ekonomiskt intresse i det fartyg han redar. Men i undan
tagsfall finner man huvudredare som har en mycket liten kapitalinsats i far
tyget och som mera har funktionen aven slags verkställande direktör.8 

7. Regionala skillnader betro ägandestrukturen inom partrederierna 

Det föreligger ganska stora regionala variationer i ägandestrukturen bland 
partrederierna. Som framhölls ovan (s. 12), blir resultatet aven mätning av 
förändringen i tiden av det genomsnittliga delägarantalet per fartyg praktiskt 
taget detsamma som av delägarantalet per 100 reg.ton, genom att tillväxten 
av fartygsstorleken under perioden håller sig inom så måttliga gränser. Ur 
regional synpunkt blir resultatet emellertid helt olika till följd av de stora 
skillnaderna i segelfartygens medelstorlek i de skilda länen, vilket framgår 
av tab. 11. 

Skillnaderna blir störst i de län, där fartygen är avsevärt större än riks
genomsnittet (särskilt norrlandslänen). Största delägarantalet per fartyg har 
Göteborgs och Bohus län (nära 12 för alla åren sammanlagt). Utgår man 
från tonnaget i stället för fartygsenheten, är ägandet mest uppsplittrat i 
Kristianstads län, och Göteborgs och Bohus län kommer först på andra 
plats. Minsta delägarantalet både räknat per fartyg och per reg.ton har de 
partredade segelfartygen i Stockholms stad. Det tyder på att kapitalinsatsen 
per delägare där är relativt hög. 

I tab. 11 har gjorts ett försök att korrigera tonnaget per delägare med 
hänsyn till den skilda medelstorleken av fartygen i länen för att få en viss 
uppfattning om regionala skillnader i investeringen per delägare, under det 
enkla antagandet att fartygsvärdena per ton avtar med ökad storlek hos farty
gen (tab. 11, kol. 8).1 I diagram 5 har åskådliggjorts fördelningen av tonnage 

7 Kåhre, s. 174; NSH, s. 361. - Worm-Miiller tillägger, att huvudredaren i allmänhet 
fick nöja sig med avkastningen av sin part som lön för mödan av sitt arbete. 

s Extremfallet att en huvudredare inte har någon part alls har påträffats i ett par fartyg. 
1 Se Paulson, I, tab. 37, s. 52. - Här har då bortsetts från andra faktorer som påverkar 

fartygsvärdena: åldersstrukturen, byggnadsmaterialet m. m. samt från att uppgifterna inte 
härrör från ett och samma år. 



Reg. ton 
16 O 

140~4---------------------------------------------------4 

120~~--------~~--------------------------------------~ 
~ VERKLIGT TONNAGE 

I VÄGT TONNAGE 

100~~--------------------------------------------------~ 

ao~~--------------------------------------------------~ 

60r~+---------------------------------~~---------------~ 

40r~+-------------------------------~~~~-~-~'----------

20 

A B H K M N O x y AC BD Hela riket 

21 

Diagram 5. Verkligt resp. vägt tonnage per delägare i de viktigare sjöfartslänen samt i hela 
riket; partredade segelfartyg. Samtliga undersökta år. För beräkningsmetod och 

källor, se tab. II. 

per delägare i de viktigare sjöfartslänen samt detta sålunda vägt med hänsyn 
till medelstorleken. 

Stockholms stad ligger här främst räknat efter bägge metoderna. Norr
landslänen har ett så högt tonnagetal per delägare, att det endast överträffas 
av Stockholms stad. Det »vägda» tonnaget per delägare medför därför en så 
stark reduktion, att Kalmar och Gotlands län genom sina ganska små fartyg 
och låga delägarantal kommer att placeras i nivå med Stockholms stad och 
före norrlandslänen. Kristianstads län däremot med sina rätt små fartyg har 
så pass många delägare per fartyg att det »vägda» tonnaget per delägare 
förblir lågt. Lägsta »vägda» tonnaget per delägare kommer på Göteborgs och 
Bohus län samt Norrbottens län. 

Detta resultat bör sammanställas med de olika företagsformernas regionala 
utbredning (tab. 8 a). Län med högt tontal per delägare inom partrederierna 
har samtidigt hög relativ andel av segeltonnage redat av aktiebolag och bolag 
(speciellt norrlandslänen och Stockholms stad). Göteborgs och Bohus län fal-
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ler ur ramen beroende på detta läns heterogena sammansättning av »stor
företag» i Göteborgs stad och bondeseglation på landsbygden. I Kalmar län 
speciellt, men även på Gotland, föreligger en hög andel ensamrederier paral
lellt med ett relativt lågt delägarantal per fartyg resp. per 100 reg.ton och 
omvänt: ett tämligen högt tontal per delägare. 

Det är lämpligt, att redan nu ta upp de regionala skillnaderna inom yrkes
fördelningen bland delägarna i part- och ensamrederierna, en fråga som kom
mer att ytterligare behandlas i ett senare sammanhang (nedan s. 29). 

Fem län har undersökts i detta avseende: Stockholms län, Kalmar län, 
Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län samt Västernorrlands län (tab. 13). 

Av dem karakteriseras Västernorrlands län aven mycket hög andel sjö
fartsintressenter från gruppen handel och en påfallande låg representation 
av delägare från jordbruket. Detta kan alltså ses mot bakgrunden av vad 
som nyss sagts om en hög frekvens av bolagsföretag och lågt delägarantal 
per 100 reg.ton. Motsvarande tendens avspeglas av siffrorna från Kalmar län: 
relativt högt tontal per delägare, över genomsnittlig representation av del
ägare från gruppen handel och fåtaliga investerare från jordbruksnäringen. 

Stockholms län har en mycket stark dominans av partrederier men sam
tidigt medelstort tonnage per delägare, och av delägarna i part- och ensam
rederierna hör nära hälften hemma inom modernäringen. Handeln är där
emot svagt företrädd. Dvs. bilden blir ganska annorlunda än i de tidigare 
nämnda länen. 

I Göteborgs och Bohus län samt i Malmöhus län är tonnaget per delägare 
bland det lägsta i riket. I båda länen är partrederifrekvensen något över ge
nomsnittet för riket; ensamrederierna är tämligen fåtaliga; i Malmöhus län 
redas inga segelfartyg av någon form av bolag, medan dylika är ganska van
liga i Göteborgs och Bohus län, men de hör utan undantag hemma i någon 
av städerna. Handelsandelen är nära 25 % i Göteborgs och Bohus län (dvs. 
över medelmåttan), i Malmöhus län knappt 20 %, medan tontalet tillkom
mande varje delägare är högre i Malmöhus län, som f. ö. har färre »sjöfarts
intresserade» jordbruksrepresentanter. 

Sammanfattningsvis: De regionala skillnaderna är ganska stora. De vikti
gaste är dessa: A ena sidan de skånska länen och delvis även Göteborgs och 
Bohus län, där ägandet är mycket uppsplittrat och sjöfartens representanter 
har tämligen hög andel bland partägarna. A andra sidan, som motpol, norr
lands länen samt Stockholms stad med ett koncentrerat ägande, vilket sam
manfaller med en hög frekvens av delägare från handeln. Däremellan ligger 
Gotlands och Kalmar län med ganska små fartyg men också rätt få delägare 
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och en tämligen hög andel köpmän bland intressenterna, dvs. de är ändå 
- i motsats till Bohusläns landsbygd och antagligen Kristianstads län -
inga typiska bondeseglationsområden, åtminstone inte när det gäller den ut
rikes sjöfarten. 

8. Ensamrederierna 

Med ensamrederi menas i denna framställning ett företag helt och hållet 
ägt aven enda privatperson. Hit räknas alltså ej rederier, där ägaren är ett 
handelsbolag, även om detta råkar ha endast en inne):1avare, eller ett aktie
bolag. l 

Ensamrederiets betydelse under den aktuella perioden har redan i förbigå
ende berörts (ovan s. Il och 22). Av tab. 4 a och b framgår, att på ensam
rederierna föll en allt mindre del av segelfartygen från 1867 till 1874, jäm
sides med att delägarantalet per fartyg i partrederierna ökade (se ovan s. 12). 
1867 redades ca 20 % av fribrevsmaterialets segelfartygstonnage av ensam
redare för att 1874 ha nedgått till mindre än halva denna andel (tab. 4 b). 
1882 och 1886 var siffran åter uppe i omkring l h Ser man till fartygs
antalet, får man en ungefär parallell kurva, men som ensamrederiernas fartyg 
är genomsnittligt mindre än i de övriga företagsformerna (se ovan s. 9 samt 
tab. 4 a-c), blir andelen högre. 

Detta illustreras av tab. 4 d, som visar de olika företagsformernas betydelse 
inom de skilda storleksgrupperna. Medan andelen varierar mellan 40 och 
45 % i storleksklassen under 12 nyI. (motsv.), så håller sig andelen inom 
gruppen 120-299 nyI. (motsv.) i stort sett inom 10-20 %. Det förekommer 
emellertid, som tab. 4 d utvisar, att rätt stora segelfartyg redas av ensam
redare. 

Härmed kommer man in på de regionala variationerna. Starkast förhärs
kande är ensamrederiet i Västerbottens, Gotlands och Kalmar län samt i 
Stockholms stad (jfr ovan s. 22 och tab. 8 a). 

I Kalmar län och på Gotland är segelfartygen överlag ganska små (130 
resp. 100 reg.ton för alla åren inom partrederierna, 100 resp. 90 ton för 
ensamrederierna, tab. 8 b). 

I Västerbotten och i Stockholms stad är det fråga om avsevärt större fartyg 
med ett genomsnittstonnage av över 500 resp. 300 ton. De 13 västerbottniska 
ensamredade segelfartygen är faktiskt större än både de 28 partredade och de 
2 aktiebolagsägda. 

Kristianstads län utmärker sig även i detta sammanhang för en utpräglad 

l För termen ensamrederi, jfr Heckscher, II: 2, s. 701-704. 
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småföretagsamhet. Ensamrederiet har här en mycket svag utbredning (tab. 
8 a) och har ett medeltonnage av bara 50 reg.ton. 

Som framgår av följande avsnitt, har inte yrkesfördelningen undersökts 
speciellt för ensamredarna. Av tab. 13 utläses emellertid att Kalmar län har 
en ganska hög frekvens av gruppen handel bland delägarna i partrederier 
och ensamrederier tillsammantagna. Detta torde även vara fallet för Gotland 
och Västerbotten samt Stockholms stad, även om inga siffror kan anföras som 
stöd. Vidare förefaller det som om län med hög frekvens av delägare från 
jordbruksnäringen tenderar att ha låg andel ens\!.mredade segelfartyg (Stock
holms län och antagligen även Kristianstads län; det omvända gäller emel
lertid inte betro Malmöhus och Göteborgs och Bohus län, där låga tal för 
jordbruksrepresentanter sammanfaller med låg andel ensamrederier; bristen i 
yrkesangivelserna kanske spelar ett spratt). 

Om man i några ord försöker sammanfatta och koordinera resultaten betro 
den regionala storleksstrukturen inom både part- och ensamrederierna får man 
följande: A ena sidan Stockholms stad, Kalmar och Gotlands län samt delvis 
Västerbottens och Västernorrlands län med hög andel ensamrederier (gäller 
ej Västernorrland), högt »vägt» tonnage per delägare i partrederier (betr. 
Västerbotten och Västernorrland enbart högt »ovägt» tonnage) och, utom betro 
Kalmar och Gotlands län, ganska stora ensamredade fartyg samt hög andel 
delägare från handelsnäringarna; å andra sidan Göteborgs och Bohus län, 
Stockholms län, Kristianstads och Malmöhus län med hög frekvens av part
rederier, låg förekomst av ensamrederier, lågt »vägt» tonnage per delägare 
i partrederier samt antagligen ej särskilt hög frekvens av delägare från han
deln (tab. 8 a, 11 och 13 samt diagram 5). 

Av de 207 ångfartygen i undersökningsmaterialet redades de aktuella åren 
endast 26 av ensamägare, eller 6,7 % av tonnaget (tab. 6). 

Trots detta är ensamrederiets betydelse jämfört med partrederiets större 
inom ångsjöfarten än inom segelsjöfarten; bägge dessa företagsformer är 
emellertid svagt företrädda; bolagen är dominerande, när det gäller ång
fartyg. 

9. Yrkessammansättningen bland delägarna i partrederier och ensamrederier 

Fribrevsmaterialet har även utnyttjats för att nå en uppfattning om vilka 
yrkesgrupper som ägde investeringar i fartyg för utrikesfart, närmare bestämt 
sådana som redades av partrederier och ensamföretag. Tyvärr är yrkesangivel
serna i fribrev och redareder aldrig fullständiga. Som framgår av tab. 12 är 
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procenten »yrke ej angivet» år 1867 ca 14. Denna andel växer fram till 
1878, då den uppgår till nära hälften av totala antalet delägare för att åter 
gå ned till ungefär en tredjedel år 1886. Denna bortfallsfrekvens varierar 
inte endast i tiden utan även i rummet. Mellan 2/3 och 9/ 10 därav faller på 
de tre länen Göteborgs och Bohus, Malmöhus och Stockholms län. Inte bara 
på grund av denna lokalisering utan även efter andra överväganden kan 
man utgå ifrån att det främst är yrkesgrupperna sjöfart och jordbruk som 
undervärderas. Då antalet delägare per fartyg starkt tilltog under högkon
junkturåren i början av 70-talet (Göteborgs och Bohus samt Malmöhus län 
hörde till de län där denna tillväxt märktes kraftigast), utelämnades yrkena 
i stor omfattning i redareder och följaktligen i själva fribrevet. Detta gällde 
säkerligen främst allmogebefolkningen, medan »borgare och högreståndsper
sonen> nog mera sällan förlorade sina yrken i hanteringen. Det har emellertid 
inte ansetts tillrådligt att med utgångspunkt från dessa allmänna betraktelser 
söka korrigera resultatet. I stället påpekas i fortsättningen resonemangsvis 
hur denna kännbara defekt i källmaterialet bör ha påverkat resultaten. 

I tab. 13 ges fördelningen av samtliga delägare de undersökta åren sam
manlagt. Fördelningen är i stora drag följande: Gruppen sjöfart ca 40 %, 
handel + hantverk + industri + bolag något över 30 %, jordbruk 15 % och res
ten närmare 15 %. Detta resultat bygger på uppgifter från knappt 2/3 av 
totala delägarantalet. Med hänsyn till antagandet att de icke yrkesidentifie
rade huvudsakligen hör hemma i allmogegrupperna, får siffran för gruppen 
handel och därmed sammankopplade grupper anses vara ett maximivärde, 
grupperna jordbruk och sjöfart minimivärden. 

Övergår man till att betrakta variationerna i tiden (tab. 12 och diagram 
6), är de slående dragen att kurvorna för sjöfart och jordbruk tenderar att 
vara varandras spegelbilder, och att grupperna handel, hantverk och industri 
uppvisar en mycket stabil andel. Härvid har man helt bortsett från effekten 
aven starkt stigande andel icke yrkesredovisade delägare från 1867 (ca 14 % 

av totalantalet delägare) till 1874 (ca 47 %) som därefter först förblir nästan 
oförändrad, sedan avsevärt minskar (1886 ca 33 %). Rent statistiskt är till
förlitligheten i de erhållna procentsiffrorna för resp. yrkesgrupper alltså myc
ket obetydlig. 

Utgår man från att de icke yrkesangivna helt faller på grupperna sjöfart 
och jordbruk (vilket möjligen är en smula överdrivet),! skulle i verkligheten 

1 Mellan '/5 och 2/3 av de icke yrkesangivna faller på Göteborgs och Bohus, Malmöhus 
samt Stockholms län, där jordbruk och sjöfart tillfaller mellan 55 och 75% av de yrkes
angivna. 
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Diagram 6. Yrkesfördelningen bland delägarna i part- och ensamrederier (andel av yrkesan
givna) samt delägare per 100 reg.ton. Segelfartyg. (Källor: se tab. 12.) 
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Diagram 7. Yrkesfördelningen bland huvudredarna i part- och ensamrederier. 
Segelfartyg. (Källa: Fribrevsmaterialet.) 

de på diagram 6 stabila grupperna handel, hantverk och industri vara utsatta 
för en tillbakagång för perioden som helhet. Hur det inbördes förhållandet 
mellan grupperna sjöfart och jordbruk i verkligheten utvecklat sig, är omöj
ligt att säga något bestämt om. Utgår man från att proportionerna mellan 
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andelen sjöfart och andelen jordbruk är densamma inom de ej yrkesredovisade 
som inom de angivna, blir resultatet naturligtvis att jordbrukets andel 1872 
och 1874, delvis även 1878, betydligt ökar i relation till sjöfartsrepresentan
terna, vilkas andel minskas mer dessa år än vad den utritade kurvan i dia
gram 6 ger vid handen. 

Hur som helst kvarstår dock det huvudresultatet att delägarna från jord
brukshåll är betydligt fler åren 1872 och 1874, antagligen även 1878, än 
de var både 1867 och på 1880-talet.2 Med avseende på proportionerna är 
procentsiffrorna för sjöfart och jordbruk med säkerhet minimala i motsats till 
siffrorna för de övriga yrkesgrupperna. 

Av diagram 6 framgår vidare, att det föreligger en synkronisering mellan 
kurvorna för andel delägare från jordbruksnäringen och för medelantalet del
ägare per 100 reg.ton. Dvs. det stigande intresset för investering i skepps
parter inom jordbruksnäringen synes förlöpa parallellt med en ökad uppsplitt
ring av ägandet (jfr ovan s. 14 ff.). 

Övriga grupper förefaller ha en ganska stabil andel, vilken emellertid, som 
sagt, är övervärderad i tab. 12 och diagram 6. Enligt okorrigerade siffror 
föll på gruppen handel något över 20 %, hantverk 4 a 5 %, industri ca 2 % , 
ämbets- och tjänstemän 5 till 6 %; kvinnor samt utländska medborgare före
faller i ökat antal ha gått in som partägare, de förra från ca 3 till ca 9 % . 
Aktiebolag och bolag minskar i betydelse som intressenter i partrederier; det 
är väsentligen utvecklingen hos handelsbolagen som avspeglas häri.3 

Ett försök har gjorts att utifrån yrkesangivelserna få en antydan om hur 
tyngdpunkten låg inom olika skikt inom resp. yrkesgrupper. Det behöver 
knappast påpekas att det är tämligen vanskligt att bygga på titlarna ur åt
skilliga synpunkter, bl. a. därför att innebörden i dem kan ha varierat både 
i tid och rum. 

Inom sjöfartsgruppen minskar sjökaptenerna relativt till skepparna och sjö
männen. Huruvida det föreligger någon reell skillnad mellan skeppare och 
sjökaptener i ekonomiskt eller socialt avseende torde vara osäkert. Sjökap
tenstiteln uppkom i samband med ordnandet av navigationsskoleundervis
ningen 1841, men har aldrig strikt förbehållits personer som avlagt sjökap-

2 Landsbygdens andel av totala antalet segelfartyg i fribrevsmaterialet (återstoden är alltså 
städer och köpingar) var de undersökta åren: 1867 39,0%, 1872 44,4%,187449,5%,1878 
39,9%, 1882 40,0% 1886 34,9%, vilket ju sryrker vad som ovan sagts om jordbrukarin
tressets variationer. 

3 Denna tillbakagång gäller även handelsbolagen som ensamma ägare av segelfartyg, se 
tab. 4 a och b. 



28 

tensexamen, och bruket synes ha varit något växlande, även om man nog 
kan anta att sjökaptenerna betecknar en högre social (och ekonomisk?) status 
än skepparna.4 

Inom handeln synes grosshandlarna, vartill hänförts även konsuler, skepps
redare,5 skeppsmäklare, skeppsklarerare, bankdirektörer, källarmästare, gäst
givare m. fl. liknande, ha ökat i relation till dem som enbart betitlats hand
lande. 

Bland företrädarna för jordbruksnäringen intar godsägarna en ytterst obe
tydlig plats. Inom denna yrkesgrupp säger antagligen titlarna ytterst litet 
om den sociala och ekonomiska skiktningen. 

Om man trots osäkerheten i innebörden av titlar och yrkesbenämningar 
summerar sjökaptener, grosshandlare, industriverksamma, godsägare, ämbets
och tjänstemän, utlänningar samt partägande aktiebolag och bolag, finner 
man för dem en svag tillbakagång åren 1872 och 1874, vilket verkar rimligt 
med hänsyn till vad som tidigare anförts, men f. ö. ingen tendens under 
perioden som helhet (ca 35 % av de yrkesklassificerade). Men nivån ligger 
med hänsyn tagen till gruppen ej yrkesrubricerade för högt, särskilt 1874 
och 1878, och är antagligen i själva verket sjunkande under perioden. 

Man är på avsevärt fastare mark, om man inskränker sig till yrkesfördel
ningen av huvudredarna inom part- och ensamrederierna. För dem är näm
ligen yrket angivet för i medeltal 98 % av fallen. Men vid en jämförelse 
med fördelningen av samtliga partägare, kan man utgå från att huvudredarna 
utvisar en större koncentration till grupperna handel och sjöfart än samtliga 
delägare. I genomsnitt för alla åren är andelen för sjöfartens män ca 44 % 
av huvudredarna mot ca 39 % för alla partägare; motsvarande tal för handeln 
är 35 resp. 24 %. Jordbrukare som huvudredare förekommer bara i knappt 
7 % av fallen, medan minimitalet för denna näringsgren som partägare är 
15%. 

I diagram 7 har procentandelarna för de viktigare yrkesgrupperna bland 
huvudredarna lagts in. Vid en jämförelse med diagram 6 finner man både 
likheter och olikheter. Vad de senare beträffar är, som sagt, proportionerna 
annorlunda. Medan huvudintrycket av diagrammet över yrkesfördelningen 
hos partägarna totalt synes vara en förskjutning mellan sjöfarts- och jord-

• Traung (1941), s. 91-92. 
5 Yrkes benämningen skeppsredare är förbluffande sällsynt i materialet (eg. var ju alla 

delägare skeppsredare). Bara några få fall per år registreras; bland dem ex.vis C. J. Anders
son i Vänersborg, vilken, betecknande nog, i årgång 1873 av Sveriges ~keppslista är huvud
redare för största antalet fartyg (16 st.). (Jfr s. 87 f.) 
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bruksgrupperna, så är den viktigaste förändringen bland huvudredarna en 
viss övergång från handel till sjöfart (inom gruppen handel en tendens till 
ökning av grosshandlarna på handlarnas bekostnad). Det ofta poängterade 
förhållandet att jordbruksnäringen lade i dagen ett ovanligt stort intresse 
för sjöfarten de undersökta åren på 70-talet i motsats till 1867 och åren 
på 80-talet bekräftas av diagram 7, även om delägarna från jordbruket inte 
fungerade som huvudredare i samma utsträckning som köpmän och sjökap
tener, vilket ju är helt naturligt. 

Några ord borde även sägas om yrkesfördelningen bland ägarna till de 
70 ångfartyg som i fribrevsmaterialet äges av ensam- och partrederier (tab. 6). 

Jämfört med segelfartygen är givetvis stadsnäringarna oftare företrädda 
bland ägarna. Handeln har nära dubbelt så stor andel i genomsnitt (över 
40%), men även grupperna industri samt ämbets- och tjänstemän (den förra 
ca 7, de senare över 11 % av ägareantalet) liksom bolagen (ca 10%, varvid 
nästan samtliga är handelsbolag) har högre frekvens bland ägarna till ång
fartyg. Jordbruk och sjöfart är företrädda aven mindre andel (jordbruket 
3% mot 15, sjöfarten 17 mot närmare 40%). 

Det är knappast tillrådligt att försöka utläsa någon utveckling i tiden ur 
detta lilla material (bristande yrkesangivelse är däremot en mindre felkälla). 
Så mycket förefaller emellertid vara klart, att ämbets- och tjänstemännen 
stadigt ökade bland partägarna i ångbåtssjöfart, liksom att bolagen, enkan
nerligen handelsbolagen ökade sin andel fram till 1874 för att därefter starkt 
gå tillbaka (av tab. 6 framgår, att det blott var 1872 och 1874 som några 
av handelsbolag helägda ångfartyg förekom). 

Till slut skall även helt allmänt beröras frågan om de regionala skillna
derna i yrkesfördelningen (tab. 13).6 De fem län som undersökts på grundval 
av fribrevsmaterialet är Stockholms, Kalmar, Malmöhus, Göteborgs och Bo
hus samt Västernorrlands län. Som redan nämnts är bristande yrkesredovis
ning tyvärr karakteristiskt för tre av dessa län: Malmöhus, Göteborgs och 
Bohus samt Stockholms län; det är endast för mellan 50 och 60 % av del
ägarna som uppgift föreligger.7 

Huvudresultatet av tab. 13 är att sjöfartsgruppen är den största i tre av länen 
(40-50% av delägarna), nämligen i Kalmar, Malmöhus och Göteborgs och 
Bohus län. I Stockholms län utgör jordbrukarna den största yrkesgruppen 

o Yrkesfördelningen har redan tidigare satts i samband med fartygsstorlek och delägar
antal (ovan s. 22). 

7 Se ovan s. 25 H. betro konsekvenserna härav. 
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med i genomsnitt över 45 %, medan handel och hantverk bara omfattar 
något över 10 %. Man kan hänvisa till länets utpräglade landsbygdskaraktär 
och Stockholms dominans inom handeln. I Västernorrlands län räknar köp
mannagrupperna över 40 % av sjöfartsintressenterna. Dessa grupper är rela
tivt talrika även i Kalmar län (nära 30 %), mot ca 25 i Göteborgs och Bohus 
län och knappt 20 i Malmöhus län. Jordbruket, som antagligen påverkats 
starkast av bristerna i källmaterialet, är svagast representerat i Västernorr
lands län (3,5 %), vilket ej är ägnat att förvåna, men även Kalmar län upp
visar så lågt procenttal som ca 7,5. I dessa senare båda län är dessutom bort
fallsprocenten måttlig. I Malmöhus län är jordbruksandelen något under riks
medeltalet och i Göteborgs och Bohus län något över, men de värdena är 
säkert opålitliga på grund av bristerna i yrkesredovisningen. 

10. Handelsbolag och industribolag 

Tendensen är för perioden som helhet, att handelsbolagen avtar i betydelse 
både som direkta ägare (tab. 4 a och b) och som delägare i partrederiägda 
segelfartyg (tab. 12). 

Delvis kan minskningen i handelsbolagens betydelse som rederiföretag för
klaras med hänvisning till en pågående övergång till rederiaktiebolagsform 
för denna del av handelsbolagens verksamhet; åtskilliga av de rederiaktie
bolag som såg dagens ljus vid denna tid hade nära anknytning till handelshus 
och grosshandels firmor eller hade direkt växt fram ur dylika. Men även rederi
aktiebolagsbildningen är i avtagande efter 1874 och tillväxten på 80-talet 
gällde mest ångfartygsaktiebolag för den inrikes sjöfarten (se vidare nedan 
s. 51). 

De handelsbolagsägda segelfartygen är relativt stora, vilket utvisas av tab. 
4 c. Deras medelstorlek ligger mellan de partrederiägda och de aktiebolags
ägda. 

Absolut taget är antalet segelfartyg ägda av handelsbolag i fribrevsmate
rialet endast 15 (i 25 fall har handelsbolag påträffats som partägare i part
rederier). Tonnagemässigt sett utgör dessa fartyg knappa 2 % av totala segel
tonnaget i undersökningsmaterialet. Det är möjligt att handelsbolagens be
tydelse undervärderas i fribrevsmaterialet på grund av de stabila ägandeför
hållandena och genom att denna företagsform hör till de mera ålderdomliga 
och avtynande och därför underrepresenteras (jfr ovan s. 6). 

Sex av de 15 segelfartygen ägdes av handelsbolag i Gävle (Handelsbolagen 
P. C. Rettig & Co, 4 st. och Akerson, Andersson & Ca, 2 st.), tre i Oskars-
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hamn (Petf(~ & Co), resten är från Karlskrona, Stockholm, Göteborg och 
Sundsvall.!a 

A v de åtta fartyg sammanlagt som registrerats under gruppen övriga bolag 
ägdes alla utom ett av varvsbolag (fem av Calmar varfsbolag), som icke hade 
K. M:ts sanktion som aktiebolag. 

Vad gäller ångfartyg ägdes inte fullt en procent (tonnagemässigt) av han
delsbolag och övriga bolag de undersökta åren (5 resp. 2 fartyg av 207, se 
tab. 6). De var således genomsnittligt små ångskonerter. Två ägdes av han
delshus i Stockholm och lika många i Göteborg, det femte i Uddevalla. De 
två ångfartygen registrerade under benämningen övriga bolag ägdes bägge av 
Bergnings- & Dykeribolaget Neptun, först i Visby, senare i Stockholm. De 
borde rätteligen ha förts till gruppen rederibolag, då enligt senare påträf,fad 
bolagsordning företaget vid denna tid var organiserat som sådant. 

II. Rederibolag och osanktionerade aktiebolag 

a. Den rättsliga ställningen 

Rederibolagen och de av K. M:t ej sanktionerade rederiaktiebolagen torde 
till sin funktion och struktur mera likna de egentliga rederiaktiebolagen än 
partrederierna.! Till denna grupp har vid klassificeringen av fartygen i fri
brevsmaterialet räknats dem som däri registrerats såsom ägda av rederibolag, 
vars delägare i likhet med praxis betro aktiebolagen ej uppräknas i fribrevet. 2 

Dessa bolag har ofta tryckta bolagsordningar, styrelser utsedda av delägarna 
på bolagsstämma, ett i lotter eller aktier uppdelat kapital, överlåtbara lotter 
eller aktier osv.3 Från aktiebolagen skiljer sig dessa bolag främst genom att 

la Barkskeppet Mercurius, en!. fribrevet ägt av Handelsbolaget Mercurius i Sundsvall 
(1847), borde ha förts till rederibolag, då bolaget en!. senare påträffad bolagsordning var 
ett rederibolag med tio delägare (se nedan s. 44). 

1 Begreppet rederibolag alltså taget i en mera inskränkt bemärkelse och ej synonymt med 
partrederi; se ovan s. 7 f. 

2 Genom denna alltför enkla metod har några osanktionerade aktiebolag felaktigt kommit 
att föras till gruppen aktiebolag (se anm. till tab. 6), liksom ett par tre fartyg registrerade 
bland rederibolagen antagligen var organiserade som rena partrederier, fastän partägarna ej 
är uppräknade i fribrevet. 

3 En!. Hagströmer, s. 169-173, och Hammarskjöld, s. 86-88, skulle den obegränsade 
personliga ansvarigheten vid osanktionerade aktiebolag enbart gälla styrelseledamöterna, me
dan övriga delägare endast ansvarade med sin kapitalinsats, dvs. de skulle vara ett slags 
kommanditbolag före denna företagsforms egentliga introduktion här i landet (jfr betro Hal
ländska ångbåtsbolaget nedan s. 41 f.). Nilsson (1957), s. 73-75, har övertygande visat att 
så ej kan ha varit fallet utan att handelsbalkens ansvarighetsbestämmelser måste ha varit 
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sjölagens föreskrifter angående den juridiska ansvarigheten är gällande för 
delägarna, dvs. pro rata parte, den är inte begränsad till kapitalinsatsen.4 

b. Rederibolagsformens betydelse enligt fribrevsmaterialet 

Som framgår av tab. 4 a och b utgjorde rederibolagen en mycket obetydlig 
företagsform inom segelsjöfarten i fribrevsmaterialet de undersökta åren; mel
lan en halv och en procent räknat på antalet, något mer räknat på tonnaget 
(jfr tab. 4 c och d). Företagsformen har större relativ betydelse bland ång
fartygen, som tab. 6 visar. De undersökta åren sammanlagt var 26 av de 
207 ångfartygen redade av rederibolag (härtill kommer 11 ångfartyg, som 
rätteligen bör överföras från aktiebolagen; 3,7 % av tonnaget kommer här
igenom att föras från rederiaktiebolagen till rederibolagen, vilket de korrige
rade siffrorna i tab. 6 visar). Ca 20 % av ångtonnaget hör till gruppen rederi
bolag och osanktionerade rederiaktiebolag och denna kommer således i be
tydelse före partrederierna. Det är vanskligt att tala om någon tendens, men 
denna typ av bolag synes i varje fall inte avtaga under perioden sett utifrån 
detta undersökningsmaterial (se nedan, där antalet och kapitalet i de bildade 
rederibolagen beräknats årligen). 

Vad beträffar den regionala fördelningen, faller hälften av till denna före 
tagsform hörande segel- och ångfartyg på Stockholms stad och över 1/4 på 
norrlandslänen. Endast två ångfartyg är hemma i Göteborgs och Bohus län.5 

c. Utvecklingen 1860-88 i ljuset av bevarade bolagsordningar 

Eftersom fribrevsmaterialet lämnar så magra upplysningar i detta avseende, 
har en genomgång gjorts av Kungliga bibliotekets och Uppsala universitets
biblioteks samlingar av bolagsordningar för att om möjligt den vägen få en 

tillämpliga, dvs. full solidarisk ansvarighet för dessa bolag. På motsvarande sätt måste sjö
lagens bestämmelser ha varit gällande för rederibolagen och de osanktionerade rederiaktie
bolagen (jfr Betänkande och lagförslag 1887, avsnittet Förslag till lagar ang. registrering 
etc., s. 27). En del bolagsordningar innehåller dock bestämmelser om till insatsen begränsad 
ansvarighet, ex.vis Skellefteå Rederibolag, 18 april 1868, Svartviks Angf. AB, 7 febr. 1865, 
Södertelge Angbåtsbolag, 30 dec. 1879, Gefle Angf. AB, 15 maj 1855 och 15 mars 1859. 
(Se vidare bilaga 1, s. 90.) 

• Betänkande och lagförslag af Sjölagskomiten 1887, avsnittet Förslag till lagar ang. re
gistrering etc., s. 27, Nilsson (1957), s. 80, samt ett allmänt intryck efter en systematisk 
genomgång av samlingarna av bolagsordningar i Kungliga biblioteket och Uppsala universi
tetsbibliotek. 

5 Jfr Betänkande och lagförslag av sjölagskomiten 1887. Förslag till lagar etc., s. 27, där 
det sägs att dessa rederibolag företrädesvis är lokaliserade till de östra delarna av landet. 
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uppfattning om rederibolagens och de osanktionerade aktiebolagens frekvens, 
kapitalstyrka och organisation. 

Först ett par ord om den administrativa praxis som bakgrund till existensen 
av osanktionerade aktiebolag, 1848 års aktiebolagslag trädde i kraft fr. o. m. 
år 1849. Redan den 22 juni 1849 fastställdes i konselj bolagsordning för 
det första rederiaktiebolaget, nämligen Norrlands Nya Angf. AB i Gävle med 
ett aktiekapital av 186000 rdr.1 Nästa rederiaktiebolag som erhåller K. M:ts 
sanktion på sin bolagsordning är Örebro Rederiaktiebolag, som får sin bolags
ordning stadfäst i konselj den 5 maj 1863, varigenom det redan som rederi
bolag existerande företaget omvandlas till aktiebolag.2 Man frågar sig, varpå 
denna lucka om 14 år beror. Det visar sig att ett antal bolag under bildning 
de mellanliggande åren ansökt om, men icke beviljats, kunglig sanktion. Det 
gäller Aktiebolaget för Upsala sjöfart (11 april 1853), Gefle Angfartygs AB 
(13 juni 1855)3 och Halländska ångbåtsaktiebolaget (13 april 1858),4 som 
samtliga får avslag på sina ansökningar med hänvisning till att ansvarighets
bestämmelserna för delägare i rederibolag redan finns reglerade i sjölagen.5 

Dessutom vägrades sanktion på ett kombinerat järnvägs- och rederiföretag 
(Fiskeby jernvägs- och Angbåts AB, 4 april 1854) med hänvisning till att 
bolaget enligt lånevillkor ej kunde konstitueras som aktieboJag.6 K. M:ts väg
ran från 1853 kan antagligen sammankopplas med de anmaningar till re-

1 Civildep:s ämnesordnade handlingar, vol. 102: Förteckning på aktiebolag 1853 (urspr. 
år på vol. 1849!)-1877 (RA); Hagen-Cederschiöld (1882), tab. n:o L - Bolagsordning 
har påträffats för Norrlands Nya Angf. Bolag fastställd på bolagsstämma den 12 febr. 1847; 
dvs. bolaget ombildades 1849 till sanktionerat aktiebolag. 

2 Statsrådsprotokollet för civil ärenden, 5 maj 1863 (RA); jfr Hagen-Cederschiöld (1882), 
tab. n:o r. 

• I bolagsordning av 15 maj 1855 säges bolaget vara grundat i enlighet med aktiebolags
lagen av 1848 och tillförsäkras delägarna begränsad ansvarighet. I nyordning av den 15 
mars 1859 (fortf. för Gefle Angf. AB) säges i § 4 att »aktieägare är icke skyldiga till någon 
betalning utöver beloppet av innehavande aktier, eller förbundne till ansvarighet för bola
gets skulder med mera än envar insatt, eller åtagit sig att insätta, där,est de icke uttryck
ligen var och en å egne vägnar till vidare ansvarighet sig utfäst., trots den vägrade sank
tionen. Först den 28 mars 1884 blir bolagets ordning stadfäst av K. M:t. 

4 Se nedan s. 41 ff. 
G Civildep:s ämnesordnade handlingar, vol. 103, Samling av bolagsordningar 1849-60.

Jfr Nilsson (1957), s. 77. Hagströmer, s. 176-177, sammanställer denna motivering med 
en, enl. hans mening, felaktig tolkning av 1667 års sjölag. Denna tolkning skulle ha över
givits av K. M:t i samband med tillkomsten av 1864 års sjölag. 

6 Civildep:s ämnesordnade handlingar, vol. 103. 

3 - 654184 Forum navale nr 22 
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striktioner som bl. a. konstitutionsutskottet framförde vid 1850-51 års riks
dag.7 

C-A. Nilsson har påpekat, att man till följd av K. M:ts vägran att stad
fästa vissa slags bolag, på grund av möjligheten att ändå bilda osanktionerade 
aktiebolag (utan begränsad ansvarighet) samt förekomsten av aktiebolag bil
dade före 1849, måste ta hänsyn till de osanktionerade aktiebolagen, då man 
söker beräkna aktiebolagsformens utbredning i Sverige åtminstone fram till 
omkring 1860.8 Av de 1859 existerande rederiaktiebolagen var de osanktio
nerade helt allenarådande. Dittilldags hade bara det nämnda Norrlands Nya 
Angf. AB fått kunglig sanktion.9 Huruvida det existerade 1859 är obekant. 
Nilsson har funnit att 25 osanktionerade rederiaktiebolag med ett aktiekapi
tal om 2,3 milj. rdr rmt var i verksamhet år 1859.1 

Ett försök har gjorts att på grundval av i Kungliga bibliotekets och Upp
sala universitetsbiblioteks samlingar befintliga bolagsordningar ernå en all
män uppfattning av rederibolagens och de osanktionerade rederiaktiebolagens 
frekvens och kapitalstyrka för tiden 1860-1888. Resultatet redovisas i tabel
lerna 14-15 samt i diagrammen 8-10. Först måste dock påpekas, att siffrorna 
betro de osanktionerade bolagen är ganska osäkra. I en hel del fall har inte 
året för bolagsordningens godkännande kunnat fastställas utan tryckåret för 
bolagsordningen har fått tagas i stället. Även om tidpunkten för tillkomsten 
av bolagsordningen är bekant, utgör detta givervis inget bevis för att bolaget 
ifråga startat detta år; ännu mycket osäkrare är givervis dateringen, då tryck
året är enda informationen. Vidare är det svårt att avgöra om det är fråga 
om rekonstruktion eller ombildning av redan tidigare existerande bolag. Aktie
kapitalet urvisar minimivärden (tecknat kapital) av flera anledningar: det 
lägre värdet har använts, när maximi- och minimikapital angivits; många 
rederibolag, i likhet med partrederierna, hade inte något fixerat aktiekapital, 
trots att aktierna eller lotterna var bestämda till valör men inte till antal, 
eller omvänt,2 samt, viktigast, många rederibolag lät inte trycka sina bolags
ordningar. 

7 Nilsson (1957), S. 75-76. 
B Nilsson (1957), S. 77-78, id. (1960), S. 47-48. 
9 Hagen-Cederschiöld (1882), tab. n:o I; jfr ovan s. 33. 

1 Nilsson (1957), s. 79. - Om då är inräknade de bolag som kallar sig rederibolag, 
eller det bara gäller dem som benämns aktiebolag, är oklart. Siffrorna är synbarligen för 
låga, eftersom osanktionerade aktiebolag från Stockholms stad och Göteborgs och Bohus län 
ej är inkluderade (Nilsson [1957], s. 78). 

2 Exempel på bolag med lotter bestämda till valör men inte till antal: Angf.bolaget Ny
köping (1861), Angf.bolaget Westmaniand (23 mars 1863), Angf.bolaget Pehr Löwenius, 
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Diagram 8. Antal bildade rederiaktiebolag och rederibolag åren 1862-1888. 

(Källor: se tab. 14.) 

Trots allt detta ger diagram 8, och även 9, skäl för antagandet att resul
tatet av frekvensundersökningen är rimligt, då synkroniseringen är god mel
lan kurvorna för antal, och även för aktiekapital, av bildade rederiaktiebolag 
och motsvarande kurvor för osanktionerade rederi(aktie)bolag. 

Huvudresultatet av undersökningen är att de osanktionerade rederi(aktie)
bolagen dominerar fram till 1870 - alltså ett decennium längre än för aktie
bolagen totalt3 - då aktiebolagsbildningen slog igenom explosionsartat, och 

Nyköping (1865), Angf.bolaget Kalmar Sund (1867), Bergn.- & Dykeribolaget Neptun 
(1869), Stockholms ångf.rederibolag (13 mars 1869), Transatlantiska ångskeppsbolaget (14 
sept. 1871), Angbåtsbol. Gustaf II Adolf (1872), Lastångf.bolaget S:t Erik (Stockholm) (20 
mars 1872), Angrederibolaget Sverige (1872), Sydöstra Sveriges Angbåts~Rederi-Bolag (Kal
mar) (16 febr. 1872), Angf.bolaget Stockholm-Amerika (1873) m. fl. 

Det förekommer även att lotterna är bestämda till antalet eller som en viss del av far
tyget, dvs. liksom betro parterna i ett partrederi, men ej till valören. Ex.: Wadstena Angf.
Bolag (1860), Angf.bolaget Norrköping (9 maj 1862), Angf.bolaget Sven Rinman, Eskils
tuna (1 juli 1865), Angf.bolaget Thunberg & Stockholm (Malmö) (12 mars 1866), Angf.
bolaget Stockholm-Welamsund-Wermdö (8 dec. 1866), Bolaget fÖL ångskonerten Eos (Lid
köping) (26 febr. 1867), Sundsvalls ångf.bolag (1870), Rederibolaget för ångf. Maria (1 nov. 
1871) m. fl. 

• Jfr Nilsson (1957), s. 77-78, id. (1960), s. 47-48. 
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Diagram 9. Aktiekapitalet hos rederiaktiebolag och rederibolag grundade åren 1860/62-
1886/88. Rörliga 3-årsmedeltal. (Källor: se tab. 14.) 

varefter rederibolagens relativa betydelse kom att reduceras betydligt. Fram 
till 1870 är emellertid en redogörelse för bolagsformens utveckling inom 
rederinäringen, som enbart bygger på siffror rörande de sanktionerade aktie
bolagen, missvisande, inte så mycket om man ser till de relativa fluktuatio
nerna i tiden, eftersom bägge företagsformerna utvecklas likartat ur konjunk
tursynpunkt, men väl när det gäller den absoluta nivån. Som tab. 14 utvisar, 
var under vissa år på 1860-talet rederibolagen de enda som bildades; ända 
till 1869 investerades i genomsnitt närmare hälften av kapitalet i osanktio
nerade rederibolag. Sedan sjunker andelen successivt, vid mitten av 70-talet 
är den i genomsnitt 10%, omkring 1880 ungefär 5% av det sammanlagda 
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Rörliga 3-årsmedeltal. (Källor: se tab. 15.) 

kapitalet, vid mitten av SO-talet ökar denna andel åter tillfälligt. Från år till 
år fluktuerar procenten rederibolagskapital av det sammanlagda ganska avse
värt. 

Det årligen investerade kapitalet i rederibolag och rederiaktiebolag upp
visar också stora variationer (tab. 14). De utjämnade kurvorna (rörliga 3-års
medeltal) i diagram 9 visar goda överensstämmelser i de stora dragen. Under 
perioden framträder tre cykler inom bolagsbildningen med toppår omkring 
åren 1865, 1873 och 1884. 

Om man jämför företagsstorleken mätt med aktiekapitalet, visar det sig 
att rederibolagen genomsnittligt har ett lägre kapital per bolag än rederiaktie
bolagen (tab. 15 och diagram 10). Det är bara några få år som de nybildade 
rederibolagens medelkapitalstyrka överträffar aktiebolagens. För perioden som 
helhet är rederibolagens medelkapital endast något över hälften av rederiaktie
bolagens.4 

I diagram 10 har kurvor lagts in över medelkapitalets utveckling inom 

• Några av de större rederibolagen hade enl. bolagsordningarna inte något fixerat aktie
kapital, vilket kanske är en orsak till att det erhållna medelkapitalet är väl lågt. Exempel 
på sådana bolag: Stockholms Angf. Rederibolag (1869), Angf.bolaget Kalmar Sund (1867), 
Transatlantiska ångskeppsbolaget (1871), Lastångf.bolaget S;t Erik (1872). 



38 

rederibolagen och rederiaktiebolagen.5 I de stora dragen överensstämmer de 
två kurvorna; under högkonjunkturår med stark bolagsbildning (omkring 
1865, början av 70-talet och omkring 1884-85) är aktiekapitalet i de bil
dade bolagen genomsnittligt större än under de mellanliggande åren. Den 
allmänna prisnivån är som bekant sjunkande från omkring 1873. Det kan 
antas vara ett bidragande skäl till att medelkapitalet hos rederiföretagen 
under de aktiva åren vid mitten av 80-talet ej nådde topp siffrorna från början 
av 70-talet. Men även i reala termer var boomen i början av 70-talet av helt 
annan styrka än den närmast påföljande. Ett ytterligare skäl var att de på 
80-talet bildade bolagen i stor utsträckning var inriktade på inrikes sjöfart 
(ångslupsbolag och jämställda), medan en betydande del av bolagen från 
början av 70-talet startades för nordsjö- och avlägsnare fart och var på grund 
av sin karaktär mera kapitalkrävande. 

Rederibolagen når ungefär samma genomsnittsvärden för kapitalstyrkan 
under högkonjunkturen omkring 1865 som senare under högkonjunkturvågen 
i början av 70-talet. I början av 80-talet är nybildningen av rederibolag syn
barligen betydligt svagare och medelstorleken hos bolagen mindre. 

Tyvärr finns inget tillförlitligt källmaterial för en uppskattning av bolags
storleken beräknat efter ägt fartygstonnage.6 Källvärdet av publikationen Sve
riges skeppslista behandlas i ett annat sammanhang; här ska blott i förbi
gående nämnas att uppgifterna om ägarekategorierna måste betecknas som 
den svagaste punkten i denna f. ö. vad gäller helheten tillförlitliga källa. 
Sveriges skeppslista kan alltså inte användas för en sådan beräkning.7 

d. Ägandeförhållanden 

Uppgifter om det faktiska antalet lott- eller aktieägare per rederibolag är 
mycket svårt att erhålla; detta gäller även aktiebolagen. I än högre grad är 
bristen på källmaterial kännbar, då man önskar få besked om aktie- eller 
lottfördelningen inom bolagen, dvs. hur pass jämnt eller ojämnt ägandet var 
fördelat.8 

Som en ersättning för antalet aktieägare per bolag kan man möjligen an-

5 Rörliga treårsmedeltal har använts, då de årliga fluktuationerna, speciellt, betro rederi
bolagen, är mycket stora. 

6 Bortsett från fribrevsmaterialet, vilket f. ö. inte heller tillfredsställande skiljer mellan 
rederibolag och sanktionerade aktiebolag (jfr ovan s. 31, not 2). 

7 De största rederiföretagen 1873 och 1883 behandlas nedan s. 72 H. och bil. 2. 
8 Nedan s. 39 H. behandlas de få exempel som påträHats rörande rederibolag. 
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vända antalet aktier per bolag. Detta är alltså inte ett mått på det verkliga 
ägarantalet utan på det potentiella eller maximala antalet. 

Det visar sig att medelaktiekapitalet i stora drag samvarierar med medel
antalet aktier per bolag både inom rederibolag och rederiaktiebolag.9 Både 
rederibolag och rederiaktiebolag får ett allt mindre kapital per bolag; de 
senares medelstorlek avtar dock kraftigare.1 De årliga avvikelserna från denna 
parallellitet är ganska stora hos rederibolagen jämfört med rederiaktiebolagen. 
Följande extrema exempel kan anföras: Bolaget Mercurius, Sundsvall (27 
april 1874), 10 lotter a 20000: -, Essvikens Skeppsrederi (2 jan. 1880), 
32 lotter a 2300: -; å andra sidan: Angf.bolaget Alexander von Bumboldt 
(Gävle) (28 febr. 1870), 2350 aktier a 10 rdr, Angf.-bolaget Roslagen 
(Stockholm) (17 april 1872), 2000 aktier a 50 rdr. 

Antalet aktier per bolag är också följdriktigt större bland aktiebolagen 
med deras genomsnittligt högre aktiekapital. 

Ser man till aktievalörerna inom rederibolagen finner man trots den unge
färligt parallella utvecklingen av medelaktiekapital och medelantal aktier, att 
ett ovägt medelvärde för rederibolagens del stiger från 1860/67 till 1882/88 
(tab. 16).2 100 rdr eller kr var den vanligaste valören, men 1868/74 och 
1882/88 var valörerna 500 rdr resp. 1000 kr lika vanliga. Inom aktiebola
gen inträffar det omvända förhållandet under perioden: de 1868/74 bildade 
aktiebolagen, som 1875 fortfarande var i verksamhet, hade typvalören 500 rdr; 
motsvarande 1882/88 för den tidigare sjuårsperioden var 100 kr3 (tab. 16). 

Hittills har närmare uppgifter om ägandeförhållandena kunnat uppspåras 
för enbart ett fåtal rederibolag. Det gäller Bottniska Angfartygsbolaget, Bapa
randa (1874), och Halländska Angbåts Bolaget, Halmstad (vid bildandet 
1850 och 1868), vilka får representera de stora bolagen med ett mycket spritt 
ägande och som ur denna synpunkt kan ställas i paritet med de stora och 
mera »riksomfattande» rederiaktiebolagen. 

Betr. ett av de största rederiföretagen i Sverige på 70- och 80-talen, Stock-

9 Förhållandet betro rederibolagen belyses av följande tablå: 

Period Medelkapital pr bolag rdr (kr) Medelantal aktier pr bolag 

1860-67 64265 100 386,4 
1868-74 77163 120 100 462,8 
1875-81 43540 68 56 263,9 
1882-88 54364 85 70 218,2 

1 Jfr s. 52 not 7 betr. rederiaktiebolagen. 
2 Det vägda medelvärdet hade kanske haft ett annat förlopp. 
3 Jfr nedan s. 52. 

100 
120 100 

68 57 
56 47 
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holms Angfartygs Rederibolag, har ingen lott- eller aktieförteckning ännu 
påträffats. Här skall, som ett exempel på hur stor geografisk spridning ett 
sådant bolag kunde ha, bara anföras, att detta bolag enligt uppgifter i fribrev 
på 70-talet hade följande utländska lottägare (de ägde tillsammans mindre 
än 1/3 av fartygen):4 H. J. Artell (hemort obekant), Ph. Graves, Phillipps & 

Co, london (bolagets agent där), Sasse & Gitters, Antwerpen, J. Craig, New
castle (agent), C. H. Hansen, Köpenhamn, och G. E. Möller, S:t Petersburg. 

De övriga rederibolag för vilka ägandefördelningen är känd och .som är 
exempel, inte bara på företag med ett lägre delägarantal, utan även på en 
företagsstruktur som mera närmar sig partrederiernas, är följande: Angbåts
bolaget Göteborg-london (1872) (tillhör »aktiebolagstypen»), Essvikens 
skeppsrederibolag, Njurunda (1880), (Rederi-) bolaget Mercurius, Sundsvall 
(1874), Rederibolaget Amor, Oskarshamn (1886). 

Bottniska Angf.bolaget, Haparanda, bildades senast år 1856, från vilket år 
bolagsordning finns bevarad (400 aktier a 500 rdr rgs). Från 1864 förelig
ger en ny bolagsordning, varvid aktiekapitalet utökats till 1050 aktier. Enligt 
bolagsordning från 1872 omfattade kapitalet 1 600 lotter a 300 rdr. Den 23 
dec. 1885 stadfäste K. M:t bolagsordningen för Bottniska Angf. AB med ett 
aktiekapital av 400000 kr fördelat på 1600 aktier a 250: _.5 

Enligt förteckning över lottägare i Bottniska Angfartygsbolaget från den 
31 mars 18746 var de 1600 lotterna fördelade på 297 lottägare, dvs. varje 
lottägare hade i medeltal 5,4 lotter (= 1 620 rdr). Antalet lotter per delägare 
varierade från 1 till 39. Det vanligaste antalet per delägare (typvärdet) var 
1 lott, som 74 delägare innehade (därnäst 2 per lottägare: 62 st.). 

262 lottägare innehade 1-10 lotter 
25» » 11-20» 

8 
2 

297 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

21-30 » 
31-40 » 

1 600 » 

4 Från 1868, då bestämmelserna uppmjukades, betraktades ett fartyg som svenskt om 
minst 2(3 av delägarna var svenska medborgare; betro aktiebolag räckte det att styrelsen 
hade sitt säte i Sverige och utgjordes av svenska medborgare; dessför.innan skulle alla del· 
ägare vara svenska medborgare (jfr SFS 1868: 47, § 2 a). 

5 I förslag till bolagsordning från år 1884 anges (§ 4) att bolaget tidigare varit solidariskt 
bolag. - Bolagets flotta om två passagerarångf. inkorporerades 1911 i Rederi·Svea (Lund
mark, s. 181). 

6 Bilaga till fribrev nr 186 år 1874 (ångf. Piteå) (RAÖ). - Denna förteckning liksom 
följande är något inexakt i det avseendet att samma person kan förekomma på ett par 
ställen. 
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Man kan inte säga att lotterna eller aktierna var särskilt jämnt spridda 
på delägarna, eftersom 51 delägare av de 297, eller 17,2 %, ägde halva an
talet lotter. Den störste lottägaren ägde 39 lotter eller 2,4 % av hela antalet. 
Av de fem styrelseledamöterna hade fyra minst 10 aktier vardera. De var 
samtliga handlande i Haparanda (en, huvudredaren, Nils Wennerström, titu
lerad vice konsul och handlande). 

Tyvärr anges inte yrkena genomgående. Av de angivna yrkena dominerar 
representanter för handel samt ämbets- och tjänstemannavärlden, vilket delvis 
beror på att yrkena från rangskalans övre del angivits, medan representanter 
för mera blygsamma stånd och villkor fått nöja sig med titeln herr. Över 
10 % av delägarna är kvinnor. 

Hemorten för delägarna anges icke. Det framgår emellertid att den geogra
fiska spridningen också är tämligen stor, fastän tyngdpunkten nog ligger för
ankrad i Norr- och Västerbottens kustland. Stockholm företrädes t. ex. av 
ingen mindre än Hans Majestät Konung Oskar II, som ägde 10 lotter, vidare 
av generaldirektör A. E. Ros i Generalpoststyrelsen (5 lotter), grosshandels
firmor som E. Fröberg & Co samt A. Berg & Co m. fl. Den i ett annat 
sammanhang omtalade brukspatronen Eric Häggström, Umeå och Dalkarlså, 
ägde 25 lotter.7 9 lottägare med tillsammans 23 lotter var »kejserliga fin
ländska undersåten>. 

Nuvarande Hallands Ångbåts AB, Göteborg, vilket brukar betecknas som 
Sveriges äldsta fortfarande i verksamhet varande rederiföretag, kan sägas ha 
sitt ursprung i Halländska Angbåts-Bolaget, Halmstad, som bildades därstädes 
den 25 sept. 1850.8 Vid detta tillfälle var 92 1 /4 aktier a 500 rdr bco teck
nade, varav 47 1/4 i Halmstad, 17 i Varberg, 5 i Laholm, 4 i Kungsbacka, 
14 i Göteborg samt 5 från andra delar av riket.o 1 nov. 1850 var 139 3/4 
aktier tecknade, varav 59 3/4 i Halmstad, 23 1/4 i Varberg, 5 ilaholm, 4 i 
Kungsbacka, 43 1/2 i Göteborg samt 4 i Marks Härad.1 Vid bolagsstämma 
25 febr. 1858 beslöts dels att ombilda bolaget till aktiebolag enligt 1848 
års lag under namnet Halländska Ångbåtsaktiebolaget (bol.ordn. § 2), dels 
att aktiekapitalet skulle vara fördelat på 700 aktier a 750 rdr rmt (§ 3).2 
Som tidigare omtalats (s. 33) avslog K. M:t ansökan om stadfästelse på bo-

7 Jfr nedan s. 78 f. 
8 Halländska Angbåtsbolagets bolagsstämmoprotokoller 1848-1862, protokoll från den 

25 sept. 1850; jfr Scheel (1926), s. 19. 
• Bolagsstämmoprotokoll, 25 sept. 1850, § 1, jfr Scheel (1926), s. 21. 
1 Bolagsstämmoprotokoll, 1 nov. 1850, § 1. 
2 Bolagsstämmoprotokoll, 25 febr. 1858, § 1. 
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lagsordningen den 13 april 1858. På bolagsstämma den 23 febr. 1859 antogs 
därför som vilande den ändringen av § 3 i bolagsordningen, att ansvarigheten 
i stället för att vara strikt begränsad till insatsen nu skulle begränsas till 
aktiebeloppet »750 rdr rmt, varutöver ansvarighet inom bolaget (orig:s kur
siv) icke äger rum, och tillskott, utan aktieägares särskilda åtagande icke 
kan fordras. - Har likväl genom beslut eller åtgärd, som ägare till någon 
aktie icke godkänt eller medgivit, denne ådragits betalningssky ldighet eller 
förlust utöver aktiens belopp, vare den eller de som beslutet fattat eller åt
gärder vidtagit, skyldige, att för det överskjutande, hålla sådan akties ägare 
skadeslös.» Detta, som definitivt antogs på bolagsstämma den 22 febr. 1860,3 
innebär att bolaget konstituerats som ett slags kommanditbolag, innan denna 
bolagsform var känd av svensk lagstiftning.4 

Den 22 mars 1872 stadfäste K.M:t bolagsordningen för Hallands Ang
båts AB med ett aktiekapital om minimum 350000, maximum 700000 rdr, 
i aktier om 500 rdr. 5 

På grundval av närvaro- och fullmaktsförteckningarna i bolagsstämmopro
tokollen kan fördelning på ägare aven stor del av aktierna göras. Vid bolags
stämman den 10 nov. 18686 företräddes 80 % av aktierna. Ägandet visar sig 
vara mycket spritt både ekonomiskt och geografiskt sett. De 560 represen
terade aktierna var fördelade på 192 ägare, dvs. i medeltal 2,9 aktier per del
ägare (= 2 175 rdr) , men det vanligaste antalet per delägare var l aktie, 
som innehades av 64 delägare (42 aktieägare hade 2 aktier var). 46 ägare 
(dvs. 23,4 % av på bolagsstämman företrädda) ägde halva det representerade 
aktiekapitalet. 

Aktiefördelningen var följande: 

170 delägare ägde 1- 5 aktier 
18 » » 6-10 » 

3 }} » 11-15 » 
1 » » 16-20 » 

--
192 » » 560 » 

Variationsvidden är från l till 19 aktier (det senare antalet, eller 3,4 % 

av representerade aktier, innehades av Lorenz Harms & Co, Liibeck). Ägandet 

3 Bolagsstämmoprotokoll, 22 febr. 1860, § 9. 
4 Jfr ovan s. 31, not 3, och bil. 1, s. 90. 

5 Hagen-Cederschiöld (1875), s. 190. 
6 Halländska Angbåtsbolagets bolagsstämmoprotokoller 1863-70. 
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är Jamnare fördelat än i Bottniska Angf.bolaget år 1874 där 17,2 % ägde 
halva aktiestocken.7 

A v de i närvaroförteckningen upptagna aktierna ägdes ca 1/3 av personer 
bosatta i Göteborg.8 Ett något mindre antal aktier synes vara representerat 
från Halland, varifrån större delen av styrelsen rekryterades. F. ö. är den geo
grafiska spridningen av aktierna som sagt vidsträckt. Orter som Stockholm, 
Sundsvall, Västerås och Karlskrona finnes företrädda. Marks härad i Väster
götland synes hysa ett ganska stort antal intressenter. Ett 40-tal av de 560 
aktierna ägs av tyska affärsmän. Betr. yrkes- och ståndsfördelningen har 
aktieägarna en påfallande aristokratisk prägel: ungefär 10 % av delägarna 
har adliga namn. 

Angfartygsbolaget Göteborg-London bildades 1865 av den till Göteborg 
från Hull år 1842 överflyttade John West Wilson.9 Han hade länge intres
serat sig för linjesjöfarten mellan Sverige och England, främst mellan Göte
borg och Hull, en linje som hans fädernefirma började trafikera med segel
fartyg redan 1825.1 J. W. Wilson verkade på 60-talet som grosshandlare 
och ångbåtskommissionär i Göteborg (speciellt inom emigranttrafiken på 
Nordamerika via England). 

Delägare i Angf.bolaget Göteborg-London var 1872, utom grosshandl. 
J. W. Wilson, göteborgsgrosshandlarna James Gibson, David Gibson, gross
handelsbolaget o. Wijk & Co samt engelske undersåten W. E. Bott, London.2 

Den senare ägde enligt uppgift i redareden 6°/460-delar i fartyget; han funge
rade som rederiets agent i London.3 Hur stor andel som föll på var och en 
av de fyra göteborgsköpmännen framgår ej av nämnda fribrev. Ej heller har 
påträffats någon bolagsordning varur bolagets aktiekapital och antal aktier 
framgår. 

Från början av 1870-talet bedrev även det 1870 bildade Angf. AB Thule 
i Göteborg linjefart mellan Göteborg och London. Konkurrensen var hård 
hela 70-talet igenom mellan dessa båda bolag. 1882 överenskom man om att 
Angf.bolaget Göteborg-London skulle överlåta sina tre ångfartyg på Angf. AB 

7 De erhållna värdena kan jämföras med resultatet av motsvarande beräkningar för part
rederierna på s. 18 f. ovan, där ca 35% ägde hälften av parterna. 

s Det verkar som om göteborgarna var starkt uppbådade vid denna stämma: några har 
lämnat fullmakter till två personer, om för samma aktier är oklart; de har dock medtagits 
endast en gång i beräkningarna. 

• Scheel (1943), s. 14, 25. Bolaget var inte ett egentligt aktiebolag. 
1 Scheel (1943), s. 10. 
2 En!. fribrev 225 år 1872 för s/s Albert Edward (RAÖ). 
3 Scheel (1943), s. 26 och 29. 
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Thule och att det gamla bolagets delägare skulle ingå som delägare i det 
utvidgade Angf. AB Thule.4 

Från Essvikens skeppsrederibolag, Njurunda, Västernorrlands län, finns ett 
tryckt redarbrev, dvs. en bolagsordning, bevarat. Det är daterat den 2 jan. 
1880. Enligt detta utgjordes aktiekapitalet av 32 hellotter a 2 300: -, dvs. 
73600: - (fraktioner av dessa hellotter fanns även [§ 3]). Antalet delägare, 
som undertecknat redarbrevet var 21 st., vilka förband sig att följa stadgan
dena i redarbrevet samt gällande sjölag och författningar, vari bl. a. ingick 
att man var skyldig att vid behov lämna tillskott (§ 11), dvs. ansvarigheten 
var den för partrederier gällande. I olikhet med vad som gällde inom part
rederiorganisationen var lottägarna delägare i fler än ett fartyg. Bolaget ägde 
1880 två segelfartyg, skonertskeppet Aurora och skonaren Arctic. Enligt fri
brev 192 år 1882 ägdes dåvarande skonerten Aurora av 22 delägare, vilka 
mot praxis finns uppräknade där. Huvudredare är en sågverksinspektor Paulus 
Bengtsson, Nyhamn, Njurunda. De 22 delägarna, vars andelar ej redovisas, 
är bosatta i Sundsvallstrakten, med ett undantag; en delägare har Gävle som 
hemort. Bolaget hade en styrelse om tre personer. 1891 såldes Aurora till 
Essviks Rederi AB. Bolaget ombildades tydligen till sanktionerat aktiebolag. 

Rederibolaget eller Bolaget Mercurius är, trots att bolagskontrakt förelig
ger i tryck från den 27 april 1874, oklart till sin konstitution.5 Det hade 
till ändamål »att reda i fartyg för in- och utrikes fart, att bygga fartyg samt 
att med sådana driva handel, med mera som bolaget kan finna med sitt ända
mål förenligt». Betr. överlåtelse av bolagsmans lotter till utomstående hän
visas emellertid till sjölagen, och i somliga av de fribrev, där bolaget figurerar 
benämns det rederibolag.6 Aktiekapitalet utgjorde 1874200000 rdr, som till 
lika delar ägdes av tio i Sundsvall hemmahörande personer; tre av dessa till
hörde skeppsmäklarfamiljen Bredenberg.7 

Bolagets vidare öden är inte närmare kända; ännu 1879 redade enligt 
Sveriges skeppslista samme huvudredare, grosshandlare J. P. Wiklander, några 
av de fartyg Bolaget Mercurius enligt fribreven från 1874 då var ägare av. 

Rederibolaget Amor, Oskarshamn, som enligt fribrev nr 7 år 1886 ägde 

4 Scheel (1943), s. 28, Traung (1920), s. 172. - Betr. Thule se f. ö. nedan, s. 60 f. 
5 Jfr ovan, s. 31, not 1 a. 
6 I fribrev 277/1874 (briggen Adele Maria) kallas bolaget rederibolag; i fribrev 346/ 

1874 (barken Mercurius) handelsbolag; i fribrevet 409/1874 (barken Per Gustaf) åter re
deribolag (RAÖ). 

7 Om släkten Bredenberg, se t. ex. Sundsvalls stads historia, IV, s. 29. - Flera andra 
delägare var storköpmän i Sundsvall. 



45 

skonerten Amor, var antagligen, trots namnet, ett vanligt partrederi. Någon 
tryckt bolagsordning har inte påträffats. Antalet delägare var fem, två fabriks
idkare, två handlande och en doktor, alla bosatta i Oskarshamn. 

Det anförda visar, att rederibolagen i fråga om ägandestrukturen kan sägas 
inta en mellanställning mellan partrederiet och det fullt utbildade aktiebola
get. Exempel på rederibolagens och de osanktionerade rederiaktiebolagens 
företagsekonomiska struktur, vilken också den uppvisar en förmedlande ställ
ning, ges i bilaga 1. 

e. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas: under perioden går de bildade rederibola
gen tillbaka i sammanlagt aktiekapital per år jämfört med rederiaktiebolagen; 
de bildade rederiaktiebolagens medelstorlek räknat på aktiekapitalet minskar 
emellertid kraftigare än rederibolagens (tablå, not 9, s. 39 ovan, jämfört med 
tablå, not 7, s. 52 nedan); antalet aktier per bolag minskar starkare bland 
de bildade rederibolagen än inom rederiaktiebolagen; aktievalörerna stiger hos 
rederibolagen, medan det omvända är fallet hos rederiaktiebolagen, dvs. re
deribolagen tenderar att få en alltmera exklusiv prägel jämfört med rederi
aktiebolagen. De förra verkar mer och mer vända sig till en allt mindre 
krets av investerare i jämförelse med rederiaktiebolagen, vilka från omkring 
1870 övertagit rederibolagens roll som företagsform i de fall ägandet var 
mera utspritt. Vidare är huvudintrycket, att rederibolagen och de osanktione
rade aktiebolagen har karaktären av övergångsform mellan partrederier och 
egentliga aktiebolag både som kapitalassociationsform och till sin inre struk
tur och funktion (med avseende härpå se exemplifieringen i bilaga 1). 

I2. Rederiaktiebolag 

a. Betydelse enligt fribrevsmaterialet 

Av tab. 4 a framgår, att de rederiaktiebolagsägda segelfartygen antalsmäs
sigt omfattar maximalt 5 % av samtliga och att andelen är störst högkonjunk
turåret 1874. Tonnagemässigt är andelen två till tre gånger större (tab. 4 b), 
dvs. fartygen är genomsnittligt stora. I storleksgrupperna under 100 ton (resp. 
30 ny!.) är aktiebolagsägda segelfartyg sällsynta (tab. 4 d); andelen är alltid 
störst bland segelfartygen i storleksklassen över 300 ton (resp. 120 ny!.). 
Medelstorleken av de rederiaktiebolagsägda segelfartygen ligger för alla under
sökta åren tillsammans över 500 ton (jfr tab. 8 b). Dvs. dessa seglare är i 
genomsnitt mer än dubbelt så stora som totalpopulationen (tab. 4 c). Som 
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tab. 5 utvisar, är de segelfartyg som redas av aktiebolag nästan undantagslöst 
råseglare. 

En specialgrupp bland de aktiebolagsägda fartygen är de som ägs av andra 
aktiebolag än rederiaktiebolag. Det är en mycket liten grupp (8 fartyg) om
fattande maximalt en procent av antalet och bortåt 3 % av tonnaget för segel
fartyg. I nästan samtliga fall rör det sig om fartyg ägda av varvsaktiebolag 
(ett par ägs av sågverksaktiebolag). 

Regionalt sett koncentreras de aktiebolagsredade segelfartygen till Stock
holms stad, Göteborgs och Bohus län, Gotland samt norrlandslänen (tab. 8 a). 
Här tillfaller denna företagsform tonnagemässigt mellan 10 och 25 % av det 
hela mot närmare 8 % för hela riket de undersökta åren sammanlagt (Stock
holms stad 25 %, Göteborgs och Bohus län samt Västernorrlands län ca 
15 % ).1 

I avseende på ångfartygen blir bilden av rederiaktiebolagens betydelse som 
företagsform en helt annan än betro segelfartygen (tab. 6). Av de 207 ång
fartyg som figurerar i fribrevsmaterialet de sex undersökta åren sammanlagt 
tillhörde bortåt hälften rederiaktiebolag.2 Tonnagemässigt sett blir andelen 
något större, eftersom även dessa ångfartyg är genomsnittligt större än ång
fartygen i allmänhet, liksom fallet var betro segelfartygen.3 Till dessa fartyg 
kommer så 8 ångfartyg ägda av andra aktiebolag än rederiaktiebolag. 

Ser man till samtliga aktiebolagsägda ångfartyg är deras andel av det 
totala ångtonnaget i fribrevsmaterialet av ungefär samma storleksordning 
1872, 1874 och 1882 (omkring 60%), medan andelen är avsevärt lägre 
1886, ganska mycket lägre även 1878, två konjunkturellt magra år. 

Aktiebolagsformen är således den vanligaste för ångfartyg närmast följt 
av övriga bolag med ca 20 % av tonnaget. 

Nära hälften av de ångfartyg (35 av 85), som de undersökta åren ägdes 
av »äkta» rederiaktiebolag var hemma i Göteborgs och Bohus län, de flesta 
givetvis i Göteborgs stad. Dessa fartyg är också stora, varför tonnagemässigt 
drygt hälften föll på detta län. Närmast i betydelse som hemort för rederi
aktiebolagsägda ångfartyg kommer Malmöhus län med ungefär halva detta 
antal. I Stockholms stad är ett tiotal ångfartyg hemmahörande, ungefär samma 
antal redades i Västernorrlands och Gävleborgs län. 

1 Jfr s. 11 ovan. 
• 85 st. en!. de korrigerade tal, varom talas i anmärkningen till tab. 6. 
• Ca 57% av tonnaget minus ca 4 %, om några ångfartyg, som rätteligen ägs av osank

tionerade aktiebolag, uteslutes. 
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b. Rederiaktiebolagsbildningen 1860-884 

Redan vid behandlingen av rederibolagen redogjordes i huvudsak för aktie
bolagsbildningen inom rederinäringen. Trots att statsmakterna redan i början 
av 60-talet frångick sin tidigare negativa attityd till sanktionering av aktie
bolag och sålunda medgav alla aktieägare en till aktieinnehavet begränsad 
ansvarighet, slog aktiebolaget som företagsform igenom först omkring 1870. 
Om detta berodde på traditionell tröghet eller hade mera reella orsaker, exem
pelvis ångbåtssjöfartens större kapitalbehov och samtidigt större risker än 
segelsjöfarten och således inget egentligt behov av aktiebolagsformen förelåg 
förrän med ångsjöfartens genombrott, därom är det svårt att uttala sig med 
bestämdhet. Det verkar emellertid som om de reella orsakerna inte skulle 
väga så tungt. 

Aktiebolagsbildningen visar typiskt cykliska drag, vilket framgår av både 
diagram 8 och 9.5 

Före 1868-69 är rederiaktiebolaget så sällsynt, att det är vanskligt att tala 
om konjunkturväxlingar inom aktiebolagsbildningen. Den framkonstruerade 
konjunkturtoppen 1865 har sin grund i bildandet av ett enda rederiaktiebolag 
(Göteborgs Rederi AB) med ett kapital av 1,5 milj. rdr. Jämför man med 
kurvan för rederibolagen, finner man emellertid att kurvans sträckning i dia
gram 9 likväl är befogad.6 

Efter en mindre uppgång 1868 är nästa mera betydande toppår 1873, då 
det i rederiaktiebolag investerade beloppet når en punkt som sedan inte pas
seras förrän under senare hälften av 90-talet; man bör då ta i betraktande 
att den allmänna prisnivån är sjunkande från ungefär den förstnämnda tid
punkten till mitten av 90-talet. Den efter boomen 1873 närmast följande 
konjunkturtoppen infaller 1885 med en mellanliggande smärre år 1879. Bot
tenår är åren 1867, 1880 och 1886. 

Der har sagts att konjunkturutvecklingen på bolagsbildandets område ut
märks av att den oftast är den ledande i så måtto att vändpunkterna där 

• Jfr Hasslöfs framställning i a. a. (1961), s. 106 ff. 
5 För att eliminera slumpartade flukruationer i kurvorna har rörliga 3-årsmedeltal an

vänts. 
6 Ytterligare ett indicium på klimatet för aktiebolagsbildningen omkring 1865 är projek

tet Svenska Rederiaktiebolaget (se Andreen, a. a. samt tryckta förslag till bolagsordningar för 
Svenska Rederiaktiebolaget från 1863 [2 st.l och 1864). Bolaget, som aldrig kom till stånd, 
var under bildning åren 1863-1865, men det stora kapitalet, ursprungligen 6 milj., senare 
nedprutat till 4 milj. rdr i aktier om 100-200 rdr, kunde aldrig uppbådas, vilket visar att 
tiderna för sjöfarten var gynnsamma, men att intresset inom de kretsar av småkapitalister, 
till vilka man riktade sig, ej stod i proportion till initiativtagarnas optimism. 
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uppträder tidigare än i andra serier.7 Jämför man med en serie över den 
utrikes sjöfarten i de svenska hamnarna, väntar man sig inte ett sådant re
sultat. Sjöfartsserien är den ledande med toppår 1868, 1874 (1878) och 1883, 
bottnar 1871, 1875, 1879 och 1886. Dvs. bolagsbildningen är intensivast 
samma år eller ett a två år efter den livligaste utrikessjöfarten i hamnarna 
(undantag 1874).8 Vidare finner man att utvecklingen för den totala rederi
företagsbildningen i Sverige kulminerar före den allmänna aktiebolagsbild
ningen (ex.vis 1873 mot 1874, 1885 mot 1886).9 

c. Nybildning, ombildning och företagslivslängd 

Det anföres i bil. 1 (s. 92) såsom vanligt förekommande att rederibolagen 
och de osanktionerade aktiebolagen successivt ombildades till fullständiga 
aktiebolag. Minst 1/5 av de 1860-88 bildade rederibolagen (ca 130 spårade) 
blev sanktionerade aktiebolag före sekelskiftet. Det är svårare att kalkylera 
hur många av de 380 bildade rederiaktiebolagen som fört en tidigare tillvaro 
i bolagsform inberäknat i handelsbolag ingående rederirörelser; än svårare 
inklusive även f. d. partrederier. Så mycket är emellertid säkert, att de av 
Nilsson anförda siffrorna (mellan 5 och 10 %) avseende ombildningarnas 
andel av de grundade rederiaktiebolagen måste betecknas som alltför låga.1 

Det bildades ca 380 rederiaktiebolag 1860-88; 1888 var ca 270 rederi
aktiebolag i verksamhet.2 Dvs. ca 30 % av de under perioden grundade aktie
bolagen hade under samma tidrymd upplösts; motsvarande tal för aktiebo
lagen totalt tiden 1869-86 är 45 % .3 

I tab. 17 visas hur dödligheten varierat under tre delperioder av det under
sökta tidsavsnittet. 

C-A. Nilsson har funnit att livslängden var längre för aktiebolagen totalt 
i Sverige startade under högkonjunkturåren 1869-73 än för aktiebolag bil
dade speciellt under perioden 1875-79, men även för företag igångsatta 

7 Nilsson (1960), s. 78, och där anförda referenser. 
8 Det torde dock vara felaktigt att bortse från den inrikes sjöfartf'~ns speciella inverkan 

på rederiföretagsbildningen, särskilt tiden efter 70·talets mitt, som på följande sidor kom
mer att påpekas. 

9 Jfr Nilsson (1960), diagram 5, s. 82. Detta resultat får man även vid en jämförelse 
mellan hans totalkurva och hans specialkurva för transport- och kommunikationsföretag. 

l Nilsson (1960), s. 75-76. 
• Koersner, s. 48-103. - Det exakta antalet blir beroende av gränsdragningen mot kanal

aktiebolagen. 
s Nilsson (1960). Beräknat efter tabell 17, s. 92. 
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1882-86 och 1891-96.4 Om man jämför detta med förhållandena inom sjö
farten, finner man vissa skillnader. För rederiaktiebolag startade 1868-74 är 
visserligen överlevandefrekvensen fram till 1888-89 i stort sett densamma 
som för aktiebolag totalt igångsatta 1869-73. Men för rederiaktiebolag grun
dade 1875-81 är mortaliteten ganska mycket lägre än för samtliga aktiebolag 
tillkomna 1875-79 (ca 20% mot mellan 30 och 55 % för aktiebolag totalt). 
För perioden 1882-88 (resp. 1882-86) är dödligheten bara 0,8 % för rederi
aktiebolag mot 23,7 % för aktiebolag i allmänhet. Av de 1875-81 grundade 
rederiaktiebolagen var 1889 ca 80 % fortfarande i verksamhet, medan av samt
liga 1875-79 startade aktiebolag 1888 bara ca 45 % fanns i livet. Dvs. det 
hårdare ekonomiska klimatet efter konjunkruromslaget vid mitten av 70-talet 
synes mindre ha påverkat överlevandefrekvensen hos de efter detta omslag 
bildade rederiaktiebolagen än aktiebolagen i sin helhet. De under senare hälf
ten av 70-talet startade rederiaktiebolagen är betydligt livskraftigare än de 
samtidiga aktiebolagen totalt. Dessa rederiaktiebolag verkar också vara mot
ståndskraftigare än de 1868-74 bildade (jfr 79,7% 1889 med 57,9% 1882 
i tab. 17). Vilken kan förklaringen vara till rederiaktiebolagens synbarliga 
stabilitet jämfört med aktiebolagen i allmänhet trots de miserabla förhållan
dena inom utrikessjöfarten under senare delen av 70-talet? En trolig förkla
ring är att expansionen fortfarande ägde rum inom inrikessjöfarten; det in
rikes ångtonnaget synes ha växt till och med 1878, medan stagnation in
trädde för den utrikes ångsjöfarten från och med 1875.5 Mellan hälften och 
2/3 av de 1875-88 grundade rederiaktiebolagen var inriktade på inrikessjö
fart. 6 

Ser man till aktiekapitalet, får man vid jämförelse mellan aktiekapitalet 
hos rederiaktiebolag grundade under sjuårsperioderna omedelbart före 1875, 
1882 och 1889 ett resultat som går i samma riktning (tab. 17). Dessutom 
visar tablån över aktiekapitalets utveckling (tab. 17, mellersta avdelningen), 
att kapitalet hos kvarvarande bolag startade 1868-74 ökar under högkonjunk
turåren fram till 1874, stagnerar under mellanperioden jämfört med 1875, 
åter ökar från 1882 till 1889. Dvs. de bolag som lever kvar utökar, med 
vissa avbrott, successivt sitt kapital; samma resultat erhålles även vid en jäm
förelse mellan 1882 och 1889 för bolag grundade åren 1875-81. Detta för
hållande är något annorlunda uttryckt i den nedersta tredjedelen av tab. 17: 
De överlevande aktiebolagen får ett större medelaktiekapital med tiden genom 

• Nilsson (1960), s. 92-93. 
5 Thorburn, fig. 1, s. 25; tabelLer och diagram i Gruvberger, kap. Handelsflottan. 
6 Jfr vidare nedan, s. 51 f. 

4 - 654I84 Forum navale nr 22 
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utökning av kapitalet samt genom den selektion som sker i och med att 
bolag med större aktiekapital har längre livslängd än de smärre.7 

d. Storleksgrupper 

I tab. 18 har rederiaktiebolagen procentuellt fördelats efter antal och aktie
kapital samt med hänsyn till grundningsår vid tre tidpunkter, 1875, 1882 
och 1889.8 Rederiaktiebolagen är genomsnittligt mindre än aktiebolagen to
talt sett, vilket framgår vid en jämförelse mellan tab. 18 och Nilssons siffror.9 

Rederiaktiebolagen har även ett lågt aktiekapital jämfört med transport- och 
kommunikationsföretagen i allmänhet; det har sin förklaring i att järnvägs
aktiebolagen, den vid sidan av rederierna viktigaste gruppen i denna bransch, 
hade ett ovanligt högt aktiekapital. 

I övrigt framgår av tab. 18, att de små bolagen har en betydligt större 
andel av de nybildade aktiebolagen efter mitten av 70-talet än under åren 
1868-74, då de stora bolagens (de med över 450000 rdr:s kapital) andel 
är 2-4 ggr större än senare. lO Medelaktiekapitalet per bolag når toppen 1873, 
sjunker till 1881, varefter det i takt med konjunkturerna åter genomgår en 
cykel med toppår 1885 och botten senare hälften av 80-talet (tab. 15 och 
diagram 10). 

Det har redan nämnts, att de större bolagen har längre livslängd än de 
smärre och att de större tenderar att öka sitt aktiekapital med tiden. Detta 
fenomen illustreras även av tab. 18. Att erhålla mera reala mått på företags
storleken i form av fartygsantal eller tonnage är tyvärr ganska komplicerat. 
Sveriges skeppslista är vid denna tid inte tillförlitlig för detta ändamål. 

Under högkonjunkturen i början av 1880-talet ökade den engelska han
delsflottan ganska hastigt; åtskilliga ansåg att det var fråga om överproduk
tion av fartyg. På en del håll menade man, att anledningen ingalunda var 
förväntningar om förbättrade sjöfrakter utan ett missbruk av aktiebolagsfor
mens möjligheter inom sjöfarten, fenomenet »single ship companies». Saken 
diskuterades utförligt i tre engelska parlamentsutredningar. l 

7 Detta senare framgår t. ex. vid en jämförelse mellan medelkapitalet av 1875 existerande 
1868-74 grundade aktiebolag i tab. 17 och medelkapitalet hos samtliga grundade rederiaktie
bolag åren 1868-75 i tab. 15. 

8 För jämförbarhet med Nilssons siffror betro aktiebolagen totalt Ca. a. [1960], tab. 8, 
s. 68) har samma huvudgruppering använts. 

9 Nilsson (1960), tab. 8, s. 68. 
10 Utvecklingen av den allmänna prisnivån spelar givetvis in. 
1 Det anfördes att skeppsmäklare, skeppshandlare och liknande lurade småsparare utan 

större kontakt med sjöfarten att köpa aktier i rederiaktiebolag, där de själva hade mycket 
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Det har inte kunnat påvisas att förekomsten av rederiaktiebolag med endast 
ett fartyg per bolag men samordnade genom en gemensam huvudredare hade 
någon utbredning i Sverige under undersökningsperioden. I regel var tenden
sen den motsatta, dvs. man bildade rederiaktiebolag för att minska risker och 
assuranskostnader genom att sammanföra flera fartyg till en större enhet för 
att kunna bygga upp interna assuransfonder.2 Det är emellertid mycket möj
ligt att tendenser till ett-fartygs-rederier förekom längre fram i tiden, efter 
sekelskiftet och senare, och då företrädesvis i Hälsingborg med omnejd.3 

Antalet rederiaktiebolag grundade under de tre sjuårsperioderna i tab. 17 
var i runt tal detsamma, men det samlade aktiekapitalet var sjunkande. Det 
har redan nämnts, att tecken tyder på att inrikessjöfarten, åtminstone vad 
gäller ångbåtssjöfarten, ökat i betydelse jämfört med utrikessjöfarten efter 
mitten av 1870-talet.4 För inrikes fart krävdes mindre fartygstyper, och kapi
talbehovet kan antas ha varit lägre. Den påvisade utvecklingen till rederi
aktiebolag med lägre aktiekapital kan förmodas stå i samband med nämnda 
förskjutning i riktning mot inrikessjöfart betro de nybildade ångfartygsaktie
bolagen. Gör man ett överslag över hur stor del av de åren 1875, 1882 och 
1889 i verksamhet varande under de närmaste sju åren startade rederiaktie
bolagen, som var inriktade huvudsakligen på inrikessjöfart, får man följande 
resultat: 5 

%av Aktiekapital %av 
Grundade I verksamhet Antal samtl. tusen rdr (kr) totala 

1868-1874 1875 38 37,3 2382 11,8 
1875-1881 1882 69 66,3 3944 43,2 
1882-1888 1889 66 52,0 3471 30,7 

små andelar men gjorde förtjänster på att reda och utrusta fartygen (provision på brurro
frakterna), även om dessa driftsmässigt gick med underskott; andra skäl till denna typ av 
rederiaktiebolag skulle vara minskad ekonomisk ansvarighet, överförsäkring och försäkrings
bedrägeri (BPP 1886/XXIII: Scholefield ev. 10.790-91, 10.928-34: Williamson ev. 11.217-
20; Carrarns ev. 11.363-67, 11.452-54, 11.506; BPP 1884-85/XXXV: Gray ev. 320-24; 
BPP 1887/XLIII: Dent ev. 20.055-65, 20.083-91, 20.113). - Jfr även SSH, s. 271, 274. 

2 Man kunde framkasta den hypotesen att den skilda utvecklingen i Sverige och England 
kunde bero på drygare assuranspremier i de svenska sjöassuransföretagen än i de engelska. 
(Se bil. 1, s. 91 f.) 

3 Se SSH, s. 271, 274, 298 H. passim, samt Sveriges skeppslista 1908, som vid denna tid 
är utgiven av Kommerskollegium och antagligen tillförlitligare betro företagsformen hos re
derierna; jfr även Hasslöf (1961), s. 109 f. 

4 Se ovan, S. 49. 
5 Källa: 1875: Hagen-Cederschiöld (1875); 1882: Hagen-Cederschiöld (1882); 1889: 

Koersner. - Till »inrikeskategorin» har förts rederier, vars namn anger att de avser inrikes 
fart, sådana som trafikerar inrikes sjöar och floder samt ångslups- och bogseringsbolag. 
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Dessa siffror är troligen minimital, då osäkra företag ej räknats hit. An
talsmässigt var således andelen inrikestrafikerande företag 1875 något över 
en tredjedel mot mellan hälften och två tredjedelar för bolag grundade de 
två senare sjuårsperioderna. Räknar man på aktiekapitalet blir andelen givet
vis lägre; ca 10 % 1875 mot 30-40 % vid de två senare tidpunkterna. Allt 
tyder på att de nybildade rederiaktiebolagen alltmer kom att utgöras av så
dana som var inriktade på inrikes kommunikationer och transporter.6 

e. Ägandestrukturen 

I samband med behandlingen av ägandeförhållandena inom rederibolagen 
sades, att man för att få en preliminär uppfattning om utvecklingen av ägare
antalet kunde kalkylera antalet aktier per bolag och beteckna detta värde som 
det potentiella ägareantalet (ovan s. 39). 

Sammanfattningen betro rederibolagen (ovan s. 45) gjordes i form aven 
jämförelse mellan rederibolag och rederiaktiebolag på grundval av siffrorna 
i tab. 16 och not 9 s. 39 samt not 7 nedan.7 

I detta sammanhang ska bara upprepas, att befintligt statistiskt material 
rörande rederiaktiebolagen tyder på att de har en i jämförelse med rederi
bolagen divergerande utvecklingsgång i avseende på den »potentiella» ägande
strukturen. Rederibolagen är hela tiden genomsnittligt mindre än rederiaktie
bolagen räknat på aktiekapitalet. Men de förra minskar inte i storlek i fullt 
så hastig takt som rederiaktiebolagen. Rederiaktiebolagens kapital uppdelas 
på allt smärre aktievalörer, medan förhållandet är det omvända betro rederi
bolagen (tab. 16), vilket tillsammans med aktieantalets utveckling är ett in
dicium på att rederiaktiebolagen antingen både potentiellt och reellt utveckla
des i mera »demokratisk» riktning - dvs. ägandet blev utspritt på allt fler 
aktier och händer - eller fick en ojämnare ägandefördelning i och med att 
variationsvidden i aktieinnehavet samtidigt kunde ökas. 

Uppgift om den faktiska fördelningen av samtliga aktier har kunnat er
hållas blott för några få rederiaktiebolag: Rederi AB Svea, Angf. AB Svenska 
Lloyd, Angf. AB Ferm samt Rederi AB Örnen. Därtill har fördelningen av 
större delen av aktiestocken kunnat fastställas för ytterligare ett antal företag. 

6 Samma resultat kommer man till vid en jämförelse mellan diagram hos Thorburn, s. 28 
samt tab. 14. 

Period 

1868-74 
1875-81 
1882-88 

Medelkapital per ab. rdr (kr) 

155758 
77145 
85988 

100 
50 
55 

Medelantal aktier per ab. 

567,7 
394,9 
354,9 

100 
70 
63 
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Rederi AB Svea fick sin bolagsordning stadfäst av K. M:t i konselj den 
15 dec. 1871.8 Bolaget skulle ha ett aktiekapital om minimum 2 milj. rdr, 
maximum 4 milj. rdr, i aktier a 1 000 rdr. Innan bolagets aktiekapital 1877 
nedskrevs till hälften,9 var bolaget det till aktiekapitalet största rederiföretaget 
i Sverige. 

Enligt förteckning tillsammans med ansökningshandlingarna om sanktion 
å bolagsordningenl var antalet aktieägare 95, dvs. 21,1 aktier per delägare j 

medeltal. 
Enligt förteckning hos Lundmark2 var antalet aktieägare i januari 1872 

något större, nämligen 101 st. (dvs. 19,8 aktier eller 19800 rdr per delägare 
i genomsnitt). Den senare listan är fullständigare i så måtto, att yrkesbeteck
ningar finns utsatta, och den kommer att följas härnedan. 

Antalet aktier per delägare varierar från 1 till 90 st. Det senare antalet 
(4,5 % av aktiestocken) ägdes av grossh. Edward Cederlund, en av inbjudarna 
vid bildandet av Rederi AB Svea samt medlem av bolagets första styrelse.3 

Näst största aktieägaren, handl. Berndt G. Forsgren, med 72 aktier, var ej med 
i ledningen för bolaget. 

Det vanligaste antalet aktier per delägare (= typvärdet) var 10 st., som 21 
aktieägare innehade (närmast vanliga antalet var 25 st., som ägdes av 14 
delägare). 

Aktiefördelningen är följande: 

42 aktieägare innehade 1-10 aktier 
25 }) }) 11-20 }) 

19 }) }) 21-30 }) 

5 }) }) 31-40 }) 

7 }) }) 41-50 }) 

1 }) }) 51-60 }) 

2 }) }) 61-90 }) 

101 }) }) 2000 }) 

Det betyder att 24 (dvs. 23,8 %) av de 101 delägarna ägde halva aktie
antalet. Styrelseledamöterna hade tillsammans 200 aktier (90 + 10 + 40 + 40 
+ 5 + 15) eller 10% av samtliga aktier. 

8 Om bolagets tillkomst, se Lundmark, s. 58 H. 
o Lundmark, s. 121 H. 
1 Civ.dep:s konseljhandlingar, 15 dec. 1871 (RA). 
2 Lundmark, bil. 2, s. 484 H. 
a Lundmark, s. 58 och 68. 
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Bild r. Hjulångfartyget Gauthiod byggdes för Rederi AB Sveas räkning vid J. & W. 
Dudgeons varv i London 1873. Avsett för passagerar- och styckegodslinjen Stockholm
Liibeck hade det ursprungligen en compoundångmaskin om 250 nom. hkr och mätte 49 ny
läster. Ombyggdes 1888 till propellerångare. Bilden tagen i Liibeck. (Foto hos Statens Sjö-

historiska Museum, S-foto 949, Stockholm.) 

Av samma förteckning framgår yrkesfördelningen hos delägarna: 4 

Sjöfart 9 
Handel 45 

varav grossh. 41 
övr. hand!. 4 

Industriidkare 9 
Hantverkare 3 
Ämbetsmän 28 
Kvinnor 2 
Övriga samt obek. 5 

Grosshandlare, inberäknat ett antal grosshandelsfirmor in corpore, samt äm
betsmän var de talrikaste aktieägarna. Överhuvudtaget representerar delägarna 

4 Jfr Lundmark, s. 70. 
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mycket välsituerade kretsar.5 Påfallande få aktieägare företräder sjöfartsyrkena 
(endast 9 sjökaptener). Hemorten är ej utsatt, men även om majoriteten är 
bosatt i K. huvudstaden, märkes sågverks- och bruksägare från norrlandskus
ten (C. A. Axell, Sundsvall, J. C. och Wilh. Kempe, Mo & Domsjö, grossh. 
och skeppsbyggmästaren J. A. Bång, Gävle och Wifsta varfsbolag). Från 
andra delar av landet: t. ex. konsuln John Philipson, Norrköping,6 och fabri
kören C. F. Lundström, urspr. Jönköping, för att nämna några bekanta namn. 
Det enda göteborgsnamn, som utan närmare efterforskningar låter sig påvisas, 
är stadsmäklaren G. N. Bahrman. 

Angf. AB Svenska Lloyd. K. M:t beviljade sanktion på Angf. AB Svenska 
Lloyds bolagsordning den 10 maj 1869 efter ansökan av navigationsskole
läraren J. F. Olsson, skeppsfurneraren A. Lilljequist och grossh. A. Meyer. 
Bolaget hade då ett kapital om 70000 rdr fördelat på 140 aktier om 500 
rdr.7 

Enligt bolagsstämmoprotokoll av den 12 mars 18698 samt utdrag ur kassa
bok insänd i samband med ansökan om kungl. sanktion 18699 hade bolaget 
då endast 15 delägare. 

De 15 aktieägarna var följande (alla i Göteborg): 

Skeppsmäkl. Richard Lidström 30 aktier (styr.) 
Ingenjör Fredr. Hansson1 20 }} 

Konsul Adolph Meyer (huvudredare) 10 }} (styr.) 
Navigationslär. J. F. Olsson 10 }} (styr.) 
Sjökapten A. Appelberg 10 }} 

Handl. Th. Nilsson 10 }} 

}} E. M. Delbanco 10 }} 

}} C. Uggla 5 }} 

Skeppsfurnerare A. Lilljequist för firma 
A. Lilljequist & son 5 }} (styr.) 

5 Aktierna var på 1 000 rdr. 
6 Aven aktieägare i Rederi AB Örnen; se nedan, s. 70, och Angf. AB Thule, se nedan, 

s. 60. 
7 Om bolagets tillkomst, se Traung (1920), s. 34 H., s. 143 H. - Enl. bolagsordningen 

skulle kapitaler vara fördelat i 140 aktier om 500 rdr. Men enl. utdraget ur kassaboken 
från 1868-69 var valören då 2 500 rdr och antalet aktier endast 28 st. (se avtrycket av 
kassaboken hos Traung [1920], s. 152-153), vilket även framgår av bolagsstämmoprotokoll 
av den 19.9.1868. På bolagsstämman den 12 mars 1869 var valören nedsatt till 500 rdr. 

s Protokollsbok för Angf. AB Svenska Lloyd 1869-1883 (bolagsstämmoprotokoll i av
skrift) . 

9 Traung (1920), s. 152-153. 
l Anställd på Keillers mek. verkstad (sedermera Götaverken), där bolagets första ångare 

-Sverige» byggdes. 
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Handl. J. A. Hemning 5 » 
Firma Björck & Engström 5 » 
Handl. D. Sandberg 5 » 
Handl. C. A. Zetterblad 5 » 
Herr O. F. Larsson 5 » 
Kontrollör A. Sjöborg 5 » 

15 delägare 140 »-

Fyra (26,7 %) av de 15 delägarna innehade 50 % av aktieantalet. 
Redan efter 9 månader förliste bolagets ångfartyg si s Sverige. Men resul

tatet var ändå lysande; aktieägarna fick tillbaka sina insatser plus över 40 % 
utdelning.2 

Vid bolagsstämman den 10 febr. 1870 beslöts att bolaget skulle upplösas 
(§ 4), men ett nytt bolag började omedelbart organiseras. Den 3 mars 1871 
godkände K. M:t bolagsordning för Förnyade Angf. AB Svenska Lloyd efter 
ansökan av samma herrar som ansökt om stadfästelse av det gamla bolaget, 
nämligen Meyer, Lilljequist och J. F. Olsson, vilka av bolagsstämman den 
26 febr. 1870 utsetts till styrelse (§ 6).3 Aktiekapitalet skulle vara 100000 
rdr rgs fördelat på 200 aktier a 500 rdr (bol.ordn. § 2). Innan K. M:t stadfäst 
den nya bolagsordningen hade emellertid kapitalet höjts till 243 000 rdr vid 
bolagsstämma den 8 mars 1871 (§ 3). Av bolagsstämmoprotokollet den 31.10. 
1871 framgår fördelningen av 450 av bolagets 486 aktier (dvs. 92,6 %). Dessa 
aktier ägdes av 35 personer (i medeltal 12,9 aktier [= 6 450 rdr] per del
ägare). Antalet aktier per delägare varierar mellan l och 50 aktier4 (vanli
gaste antalet är 6 [6 st.] och 10 [5 st.]). 

Fördelningen var sålunda: 

21 aktieägare innehade 1-10 aktier 
9 » » 11-20 » 
3 » » 21-30 » 

2 » » 31-50 » 

35 » » 450 » 

Hälften av de vid bolagsstämman representerade aktierna (92,6 % av samt
liga) ägdes av 8 delägare (dvs. 22,9 %). Av dessa 8 satt endast två i sty-

2 Traung (1920), s. 36 och 37 samt bolagsstämmoprotokoll med revisionsberättelse 10 
febr. 1870. 

3 Den störste aktieägaren i det gamla bolaget, skeppsmäklaren R. Lidström, hade inga 
aktier i det nya. Han var styrelseledamot i Angf. AB Götha, som fick sin bolagsordning 
stadfäst den 30 okt. 1869. Däremot var han icke med i styrelsen av Förnyade Angf. AB 
Götha, bildat 1873 efter att det förra hade upplösts 1872. 

• Maximala röstantalet vid bolagsstämma var 30. 
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Bild 2. Lastångfartyget Sven Renström (65 nyläster, 45 nom. hkr) byggd av järn 1869 på Keil
lers varv (sedermera Götaverken) i Göteborg för Angf. AB Götha, systerfartyg till Svenska 
Lloyds första ångbåt Sverige från samma år, hörde till en mycket lyckosam typ av ångfar
tyg avsedda för nordsjöfart, varav en hel rad byggdes vid Keillers och Lindholmen. (Foto 

hos Statens Sjöhistoriska Museum, S-foto 2514, Stockholm.) 

relsen, som tillsammans företrädde 83 (35 + 28 + 8 + 6 + 6) aktier (= 18,4 %). 
De flesta aktieägarna synes ha varit köpmän från Göteborg och Göta älvs
dalen.5 

Vid samma bolagsstämma beslöts att ändra bolagsordningen så att aktie
kapitalet skulle uppgå till minimum 575000 rdr, maximum 1 milj. rdr.6 

Minimikapitalet var tecknat under 1872. 
Av närvaro- och fullmaktsförteckningen från bolagsstämman den 26 mars 

1874 framgår fördelningen av 1035 av de 1150 aktierna (dvs. 90%). Dessa 
1035 aktier var fördelade på 70 aktieägare (14,8 = 7400 rdr per ägare i 
medeltal). Antalet aktier per delägare varierar mellan 2 och 97. Vanligaste 

5 Några stockholmska aktieägare kan påträffas i närvarolistorna särskilt på 8 O-talet. 
6 Stadfästes av K. M:t den 6 sept. 1872. 
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antalet är 2 aktier, som innehades av 9 delägare (3, 4 och 5 aktier ägdes av 
7 personer). 

Fördelning: 

45 delägare ägde 1-10 aktier 
13 » » 11-20 » 

3 » » 21-30 » 

4 » » 31-50 » 

3 » » 51-70 » 

2 » » 71-97 » 

70 » » 1 035 » 

Hälften av de vid bolagsstämman representerade aktierna ägdes av 9 aktie
ägare (dvs. 12,9 % av de företrädda aktieägarna), vilket visar att ägandet 
koncentrerats ganska kraftigt sedan 1871. Bland dessa 9 aktieägare (med 40 
aktier och mera per capita) var bara en invald i bolagets styrelse, nämligen 
huvudredaren Adolph Meyer (med 70 aktier). Styrelsen förfogade endast över 
118 aktier (70+ 14+ 14+4+ 16). 

Ar 1875 utökades aktiekapitalet ytterligare till 770000 kr. 
Vid bolagsstämman den 22 mars 1876 företräddes 1016 eller 66 % av 

de 1 540 aktierna. Dessa aktier ägdes av 34 personer, dvs. med i genomsnitt 
30 aktier (= 15 000 kr) per individ.7 Den företrädda andelen av aktieägarna 
har sjunkit från nio tiondelar till två tredjedelar, varför jämförelse med de 
tidigare resultaten försvåras; förhållandena 1876 och 1880 är emellertid jäm
förbara. 

Antalet aktier per representerad delägare varierar från 1 till 201, dvs. varia
tionsvidden har ökat. 

Fördelningen av aktierna är följande: 

12 delägare ägde 1- 10 aktier 
12 » » 11- 20 » 

3 » » 21- 30 » 

3 » » 31- 50 }} 

1 }} }} 51-100 }} 

3 » }} 101-201 }} 

34 }} }} 1016 }} 

4 delägare (11,8 %) äger tillsammans mer än hälften av det representerade 
kapitalet. Största andelen innehades av ing. Fr. Hansson (201 aktier) vid 
Göteborgs mek. verkstad (sedermera Götaverken) och av huvudredaren, kon
sul A. Meyer (182 aktier). Styrelsen förfogade tillsammans över 228 aktier 

7 14 aktier ägs av fyra delägare, 20 av tre. 
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(182 + 14 + 12 + 16 + 4) eller 22,4 % av det vid bolagsstämman företrädda 
aktie antalet. 

1877 ökades kapitalet till 839000 kr. 
Vid bolagsstämma den 26 nov. 1880 var 1056 av de 1678 aktierna, dvs. 

62,9 %, företrädda. De ägdes av 45 personer. Närvarofrekvensen är således 
av samma storleksordning som 1876. Antalet aktier per röstande delägare 
var 23 (= 10 150 kr); 4, 5, 16 och 20 aktier ägs av vardera fyra delägare. 
Variationsvidden är från 1 till 201. 

Fördelningen av de representerade aktierna: 

23 delägare äger 1- 10 aktier 
13 }) }) 11- 20 }) 

3 }) }) 21- 30 }) 

2 }) }) 31- 50 }) 

1 }) }) 51-100 }) 

3 }) }) 101-201 }) 

45 }) }) 1056 }) 

4 delägare (8,9 % av de röstande) äger mer än halva aktiekapitalet. De 
största aktionärerna är fortfarande ing. Fr. Hansson samt huvudredaren, kon
sul Meyer, med samma antal aktier som 1876. Styrelsen var nu innehavare 
av 427 aktier (201 + 182 + 12 + 16 + 16), eller över 40 % av de vid bolags
stämman röstande aktierna (ing. Fr. Hansson hade året dessförinnan invalts 
som suppleant). 

Fördelningen av de i bolagsstämman deltagande aktieägarna tyder ej på 
att någon förskjutning i aktiespridningen ägt rum sedan 1876.8 

Man kan kanske anta att de smärre aktieägarna är underrepresenterade 
vid bolagsstämmorna 1876 och 1880, då endast inemot två tredjedelar av 
aktierna företräddes; man kan tala om tilltagande absentee ownership sedan 
början av 1870-talet. 

Vid bolagsstämman i mars 1874 var närvarofrekvensen 90 %, varvid ca 
13 % ägde halva den representerade aktiestocken. Vid stämmorna 1876 och 
1880, då ungefär två tredjedelar företräddes, ägdes hälften av 12 resp. 9 %. 
Man kan därför anta att ingen reell förändring i ägandefördelningen skett 
under den tiden. 

Den stora förändringen betro aktiespridningen i Svenska Lloyd skedde i 
samband med fördubblingen av aktiekapitalet 1872, då ägandet koncentrera-

s Nyteckning reserverades i första hand för tidigare aktietecknare, vilket i någon mån 
bidrog till att konservera aktiespridningen (Bolagsstämmoprotokollen, passim; se även Traung 
[1920], s. 43). 



60 

des betydligt (1871 ägde ca 23 % av de företrädda aktieägarna hälften, 1874 
var siffran 13 %). Absolut sett innebar det, att år 1871 innehade 8 av de vid 
bolagsstämman närvarande delägarna halva aktieantalet; 1874 ägde 9 del
ägare hälften, trots att aktiekapitalet hade fördubblats (1876 och 1880 var 
4 delägare hälftenägare trots ett ytterligare större aktiekapital). 

Svenska Lloyd utökade successivt sitt aktiekapital, tills det 1884 nådde 
1947500 kr, vid vilken nivå det förblev seklet ut.9 

Från början av 1880-talet är Svenska Lloyd jämte Rederi AB Örnen, Angf. 
AB Svithiod och Angf. AB Thule, alla i Göteborg, de till aktiekapitalet 
största rederierna i Sverige, något större än Rederi AB Svea i Stockholm, 
som 1877 nedsatte sitt kapital till l milj. kr.! 

Angf. AB Thttle, Göteborg, fick sin bolagsordning fastställd av K. M:t den 
23 mars 1870 efter ansökan från bolagsstyrelsens ledamöter, skeppsmäklaren 
August Leffler, grosshandlandena Oskar Brusewitz och Ad. Magnus.2 Syftet 
var att fortsätta och utvidga den ångsjöfart på England som Leffler redan 
påbörjat (kreatur och emigranter).3 

Angf. AB Thules aktiekapital var vid starten 340 000 rdr fördelat i aktier 
om 500 rdr. 

Vid bolagsstämman den 12 aug. 1870 var 450 av 680 aktier företrädda 
(dvs. 66,2 % ).4 De 450 aktierna ägdes av 19 aktieägare (23,7 aktier = 11 850 
rdr per delägare; 6 st. ägde 10 aktier, 5 ägde 20, 5 ägde 30, l ägde 40, 2 
ägde 50 st.). 5 av dessa 19 (26,3 %) innehade över 50% av aktierna. Av 
styrelseledamöterna hade Leffler 30, Brusewitz och Magnus vardera 20 aktier. 
Delägarna var till största delen grosshandlare och handlare (16 st.), i några 
fall från orter utanför Göteborg (grosshandlarna John och C. D. Philipson 
i Norrköping).5 

Vid bolagsstämman den 21 sept. 1871 antecknades ägarna till 398 aktier, 
dvs. 58,5 %. Antalet ägare till dessa aktier var 18 (22,1 aktier eller 11 050 
rdr per delägare). Aktieantalet per aktionär varierade från 2 till 50. 

9 Traung (1920), s. 160. 
1 Betr. Rederi AB Örnen, se nedan s. 69, Angf. AB Thule, följande parti, Rederi AB 

Svea, ovan s. 53. 
2 Aug. Leffler var även delägare i Svenska Lloyd (styrelseledamot 1871) men hans aktie

antal (ca 20) synes inte ha ökat under 7 O-talet. (Se även AB August Leffler & Son 1798 
10.11.1948, s. 10 f.) - Betr. Brusewitz, se nedan s. 69. 

3 Traung (1920), s. 169 H. 
• Angf. AB Thules protokoll 12 aug. 1870-5 nov. 1881 (GSM). 
5 Betr. J. Philipson, se ovan s. 55, och nedan s. 70. 
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4 aktieägare ägde 2-10 aktier 
6 » » 11-20 » 
7 » » 21-30 }} 

1 » » 50 » 

18 » » 398 » 

6 delägare er / 3) ägde hälften av de representerade aktierna. 
När bolagsstämman sammanträdde den 13 okt. 1871 hade man bl. a. att 

konfirmera tidigare beslut om utökad aktieteckning. Aktiekapitalet utökades 
till 1 130000 rdr fördelat på 2260 aktier om 500 rdr.6 Tidigare aktieägare 
var företrädesberättigade proportionellt till sitt gamla aktieinnehav.7 Vid denna 
stämma var 520 av de 680 aktierna företrädda, dvs. 76,5 % fördelade på 
25 delägare (20,8 aktier = 10400 rdr per aktionär). Antalet aktier per del
ägare varierade från 4 till 50, de vanligaste innehavet var 20. 

8 aktionärer hade 1-10 aktier 
8 » » 11-20 » 
7 » » 21-30 » 
2 » » 50 » 

25 » » 520 » 

8 aktieägare av de 25 närvarande hade över halva den representerade aktie
stocken (32 %). 

Nyemissionen 1872 medförde antagligen i rätt stor utsträckning att bolaget 
fick ett stort antal nya aktieägare med smärre intressen. Närvarofrekvensen 
sjunker till endast 30-40 %, dvs. växande absentee ownership. Vid bolags
stämman den 23 april 1872 representerades 36,7 % av aktierna. 13 av de 32 
närvarande eller fullmaktsröstande delägarna var nya aktieägare (med 15,5 
aktier = 7750 rdr per ägare; de gamla aktionärerna anskaffade i genomsnitt 
21,4 nya aktier). Av de representerade aktierna ägdes hälften av 8 delägare 
(25 %). 

Vid stämma den 5 febr. 1879 var 56,3 % av samtliga aktier företrädda. 
Dessa 1273 aktier ägdes av 58 personer (i medeltal alltså 21,9 aktier = 10950 
kr per individ). Variationsvidden var 1-150 aktier; typvärdet var 10 aktier.8 

Aktiefördelningen : 

6 Denna ändring infördes först 1876 i bolagsordningen. 
7 Bol.ordningen, § 2 (se Traung [1920], s. 177). 
8 Bolagets agent i London, Messrs. Ph. Phillipps & Graves, ägde 100 aktier (betr. denna 

firma, jfr s. 40 ovan). 
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31 aktionärer ägde 1- 10 aktier 
8 » » 11- 20 » 
7 » » 21- 30 }} 

6 » » 31- 50 » 
5 » » 51-100 » 
1 » » 150 » 

58 » » 1 273 » 

10 delägare innehade över halva det representerade kapitalet (17,2 %). 
Om man jämför aktiefördelningen vid bolagsstämman den 21 sept. 1871 

med motsvarande vid stämman den 5 febr. 1879, då närvarofrekvensen var 
ungefär densamma, synes den ha blivit ojämnare (ca 17 % mot tidigare 1/3, 
dvs. halva den föregående andelen, ägde 50 % av det företrädda aktiekapita
let). Ytterligare ett indicium för denna ökade ojämnhet i ägandet föreligger 
i fördelningen av de till bolagsstämman den 23 april 1872 nyemitterade 
aktierna (se ovan s. 61). 

Agandet förefaller emellertid vara något jämnare spritt än inom Svenska 
Lloyd, även om den låga och olika närvarofrekvensen försvarar jämförelser. 

Ar 1882 inkorporerades Angf.bolaget Göteborg-London med Thule, vilket 
redan omtalats.9 Ar 1916 sammanslogs Angf. AB Thule med Svenska Lloyd.1 

Angbåts AB Ferm, Kristinehamn. Det är det första bolaget i Broströms
koncernen, och det bildades i Kristinehamn den 29 mars 1883.2 Initiativ
tagare och ledamöter i den första styrelsen var, utom sjökapten Axel Bro
ström, pastorn, sedermera riksdagsmannen och missionsföreståndaren i Svenska 
Missionsförbundet, E. J. Ekman, handl. C. Lalin, sjökapten J. Brattberg och 
fabrikör J. Persson, samtliga hemma i Kristinehamn. Den 11 maj 1883 stad
fästes bolagsordningen av K. M:t. Bolaget skulle ha ett aktiekapital av minst 
90, högst 300 aktier om 1 000 kr. Vid bildandet var minimikapitalet tecknat 
av 23 delägare. 

Aktiefördelningen var följande: 3 

7 aktieägare innehade 
7» » 
2» » 
2 
1 
2 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

9 Ovan s. 43. Se även Traung (1920), s. 172. 
1 Traung (1920), s. 175 f. 
2 Scheel (1933), s. 57 H. 
a Scheel (1933), s. 57 H. 

1 aktie 
2 aktier 
3 » 
4 » 
5 » 
6 » 



1 
1 

23 

» 
» 

» 

63 

» 12» 
» 26» 

» 90» 

Axel Broström innehade själv 26 aktier; styrelsen hade sammanlagt 52 
aktier. 4 delägare (17,5 %), alla styrelseledamöter, ägde över halva aktietalet. 

De mest skilda yrken är företrädda bland intressenterna. Fem kan föras 
till gruppen handel, fem till hantverk och industri, fyra är jordbrukare och 
lika många sjökaptener, dessutom bl. a. en lokomotivförare och en fanjunkare. 
De flesta är hemma i Kristinehamn med omnejd, någon i Göteborg. 

Vid starten ägde bolaget två kompositbyggda ångfartyg, Ferm och Frigg. 
De var byggda vid vänervarv 1882-83.4 Innan de formellt gick över i bola
gets ägo, drevs de i partrederiform. Frigg ägdes 1882 av 19 delägare, samtliga 
utom en sedermera aktieägare i Angbåts AB Ferm.5 

Axel Broström var huvudredare för ytterligare ett antal ångfartyg än de 
två som från starten ingick i Angbåts AB Ferm. Fr. o. m. 1884 inkorporerades 
s/s Fortuna i bolaget.6 Fartyget ägdes av 25 delägare och bolaget omfattade 
60 andelar a 1000 kr.7 Axel Broström ägde själv 16 andelar. Ytterligare 6 
personer var även ursprungliga delägare i Angbåts AB Ferm. 13 av del
ägarna ägde endast en andel, åtta ägde två, vardera en delägare ägde tre, 
fyra och åtta andelar, vartill så kom Broströms 16. Flera av delägarna hörde 
hemma i Göteborg eller Göteborgs skärgård (9 st.); Broström hade vid denna 
tid flyttat till Göteborg, ehuru Ferm fick sitt säte i Kristinehamn, där det 
fortfarande är hemma. Ett par delägare, inklusive skeppsbyggmästaren J. A. 
Svensson vid Södra Garns varv, Lödöse, var från Göta älvs-dalen; omkring 
fem var från Kristinehamn. Bland delägarna var fyra handlande och lika 
många skeppare och sjökaptener; dit hörde även ett par fanjunkare och en 
kyrkoherde, en ganska brokig samling, alltså. 

Samma år (1884) inkorporerades ångarna Fenix och Kullen och 1885 Freja 
och E. T. Killman i bolaget, de två senare från Rederibolaget Freja, vari Axel 
Broström även var delägare.8 Rederibolaget Freja hade 1878 ett aktiekapital 
om 45 000 kr fördelat på lotter om l 000 kr. Delägarna var då tio, alla 

• Scheel (1933), s. 55. 
5 Fribrev 237, år 1882 (RAÖ). 
6 Scheel (1933), s. 64. 
7 Utdelningslista för 1883 (GSM). 
8 Scheel (1933), s. 46 ff., 71; Kallelselista till bolagsstämma med delägarna i Angbåts AB 

Ferm, 20 okt. 1885 (GSM). 
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utom en från Kristinehamn och de flesta sedermera delägare i Angbåts AB 
Ferm. Axel Broström ägde med sina 27 lotter över hälften i bolaget.9 

I och med de nämnda utökningarna av Angbåts AB Ferms tonnage måste 
även aktiekapitalet höjas. Vid bolagsstämma den 14 nov. 1885 beslöt man 
att höja kapitalet från 266000 till 371 000 kr.! 

Före denna aktieemission ägdes de 266 aktierna av 62 aktieägare (4,3 
aktier = 4300 kr per delägare). Det vanligast förekommande aktieinnehavet 
är 1 aktie, som 20 aktieägare ägde.2 

Aktiefördelningen är följande: 

54 aktieägare ägde 1- 5 aktier 
4 » » 6-10 » 
2 » » 11-20 » 
1 » » 32 » 
1 » » 49 » 

--~ 

62 » » 266 » 

Variationsvidden är alltså 1-49; det senare antalet innehades av Axel Bro
ström, 32 aktier av fabrikören J. Persson, även han styrelseledamot. Styrelsen 
disponerade över 121 av de 266 aktierna (45,5 %).7 delägare (11,3 %), varav 
fem styrelseledamöter, innehade halva aktiestocken. Dvs. aktiefördelningen 
måste betecknas som jämförelsevis ojämn. 

36 av delägarna bodde i Kristinehamn, 6 i Göteborg, 11 i Göteborgs skär
gård, 2 i Göta älvs-dalen, vardera två i Stockholm och Vadstena; åtminstone 
fyra av ångfartygsbefälhavarna var aktieägare. 

Yrkesfördelningen var följande år 1885:3 

Skeppare och sjökaptener 14 22,5 % 
Köpmän och handelsanställda 11 17,7 % 
Hantv. och industriarbetare 7 11,3 % 
Fabrikörer 4 6,5 % 
Jordbrukare 7 11,3 % 
Ämbets- och tjänstemän 7 11,3 % 
Övriga 7 11,3 % 
Kvinnor 3 4,8 % 
Obekanta 2 3,2% 

62 99,9 % 

9 Scheel (1933), s. 46. 
1 Scheel (1933), s. 71; kallelselista till bolagsstämma, 20 okt. 1885 (GSM). 
2 Kallelselista till bolagsstämma, 20 okt. 1885 (GSM). 
3 Kallelselista till bolagsstämma, 20 okt. 1885 (GSM). 
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Det är påfallande få köpmän, ovanligt många hantverkare och jordbrukare 
för att vara ett ångfartygsrederi. Överhuvudtaget är medelklassprägeln star
kare än vanligt, få delägare av grosshandlare-klassen och motsvarande, detta 
trots den höga aktievalören (1000 kr). 

Efter aktieemissionen 1885 omfattade bolaget 371 aktier a 1 000 kr, eller 
371 000 kr. Den 31 dec. 1887 var dessa aktier fördelade på 75 delägare (4,9 
aktier = 4 900 kr per aktionär). 

Aktiefördelningen var följande: 4 

66 delägare hade 1- 5 aktier 
5 » » 6-10 » 
1 » » 14 » 
1 » » 33 » 
1 » » 50 » 
1 » » 87 » 

75 » » 371 » 

23 delägare hade vardera två och 22 vardera en aktie. Fem delägare 
(= 6 2/3 %), eller styrelsen, hade över hälften av aktierna. Det innebär att 
aktiefördelningen hade blivit ännu mera ojämn i och med nyemissionen år 
1885. Axel Broström innehade själv närmare fjärdedelen av bolagets hela 
aktiekapital. Jämfört med tidigare undersökta rederiaktiebolag är snedheten 
i ägandet betydande. 

Haparanda Angf. AB fick kunglig stadfästelse av sin bolagsordning den 8 
maj 1875.5 Bolaget bedrev linjefart utmed norrlandskusten med ångfartyg. 

Ar 1882 hade man ett aktiekapital om 285000 kr fördelat på 950 aktier 
om 300: -. Detta år ägde man ångfartygen Norra Sverige (523 reg.ton) 
och Zanthos (22 reg.ton).6 

Vid extra bolagsstämma den 30 maj 18827 var 94 aktieägare med ett aktie
innehav om 822 aktier företrädda. Närvarofrekvensen var således 86,5 % . 
Aktieinnehavet per delägare var 8,7 aktier = 2 610 kr; 10 aktier var det van
ligast förekommande aktieinnehavet (28 st.). 

Fördelningen av de företrädda aktierna: 

39 aktieägare ägde 1- 5 aktier 
40 » » 6-10 » 
10 » » 11-20 » 

• Delägarförteckning i Angb. AB Ferm, 31 dec. 1887 (GSM). 
5 Hagen-Cederschiöld (1882), s. 139. 
6 En!. Sveriges skeppslista 1883. 
7 En!. tryckt bolagsstämmoprotokol!. 

5 - 654184 Forum navale nr 22 
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3 
2 

94 

» 
» 

» 

» 21-30 » 
» 50 » 
» 822 » 

Variationsvidden var således 1-50. Styrelsen förfogade över 68 aktier 
(8,2 %). Halva aktiestocken innehades av minimum 24 delägare (dvs. 25,5 % 
av de representerade aktierna). 

Aktiefördelningen kan betecknas som jämförelsevis jämn. 
Bolaget övergick i Rederi AB Svea år 1911 i och med att s/s Norra Sverige 

inkorporerades tillsammans med ett stort antal andra norrländska ångfartyg.8 
Hernäsands Lastångare AB fick kungl. sanktion på sin bolagsordning den 

12 april 1872 på ansökan av herrar C. J. Fehrnström, C. A. Wiborg, c. F. 
Hägg och J. E. Hernod, samtliga från Härnösand. D Bolaget skulle ha ett 
minimikapital om 300000 rdr i aktier på 100 rdr. Planerna var att bygga 
två träångfartyg våren 1873, det ena om ca 185 stds, det andra om 100-
200 stds.1 

Vid konstituerande sammanträde med delägarna i det tillämnade bolaget 
den 14 mars 1872 var 114 aktieägare närvarande personligen eller genom 
ombud.2 De ägde tillsammans 2464 aktier,3 eller 82,1 % av minimikapitalet. 

Aktiefördelningen var följande: 

47 aktionärer ägde 1- 5 aktier 
29 » » 6- 10 » 
15 » » 11- 20 » 
14 » » 21- 50 » 

7 » » 51-100 » 
1 » » 200 » 
1 » » 300 » 

114 » » 2 464 » 

Varje aktieägare innehade i genomsnitt 21,6 aktier (= 2160 rdr); typvär
det var 10 aktier, innehavda av 27 delägare. Styrelsen förfogade över 750 

8 Lundmark, s. 181. 
9 Civ.dep:s konselj handlingar, 12 april 1872 (RA). 
1 Civ.dep:s konseljhandlingar, 12 april 1872, utdrag ur bolagsstämmoprotokoll, 14 mars 

1872, § 5; styrelsen fick avgöra om ångbåtarnas maskiner skulle förses med ytkondensatorer 
och fartygen med ångvinschar. 

2 Civ.dep:s konselj handlingar, 12 april 1872, närvaroförteckning vid bolagsstämma den 
14 mars 1872 (RA). 

3 Enl. närvarolistan 2485, antagligen genom felsummering. 
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aktier (50 + 100 + 300 + 200 + 100), dvs. 30,4 %. Halva aktieantalet inneha
des av 11 delägare (= 9,6 %). Det betyder, att ägandet är förhållandevis 
snedfördelat. 

Yrkesfördelning eller hemort framgår ej av förteckningen. 
Bolagets namn blev snart mindre väl funnet; man ägde 1877 4 segelfartyg 

och 2 f. d. ångfartyg. Aren 1876-77 togs ångmaskinerna ur de två träång
fartyg som bolaget låtit bygga, och de riggades upp till barkskepp,4 vilket 
dels illustrerar ångsjöfartens kärvare förhållanden vid denna tid mot vad de 
var vid bolagets start, dels också konsekvenserna av många svenska skepps
redares halvhjärtade inställning till ångsjöfart: ångskonerter med alltför svaga 
och kolslukande maskiner, som snabbt blev utkonkurrerade under ogynnsam
mare konjunkturer. 

Sydsvenska Angf. AB, Malmö, fick den 1 febr. 1878 stadfästelse på sin 
bolagsordning. Man hade 1882 ett aktiekapital om 458000 kr.5 Sedermera 
höjdes det och utgjorde i dec. 1884 707400 kr, fördelat på 299 aktier ser. 
A a 1800: - och 376 aktier ser. B a 450: _.6 Bolaget bedrev 1878-90 
linjefart mellan Malmö-Landskrona-Hälsingborg-Newcasde, ibland utsträckt 
till London, framför allt för transport av levande kreatur.7 

Bakom bolaget stod bl. a. skånska lantbruksintressenter. I den första styrel
sen ingick grossh. G. Beijer, Malmö (huvudredare), f. envoyen i London 
C. F. L. Hochschild på Bellinga, kammarherren greve J. H. W. Diicker på Ör
tofta, grossh. E. Engeström, Malmö, samt länsveterinären M. G. Fältström.8 

Aren 1887-89 ingick nämnda Diicker, Engeström och Beijer samt greve 
R. G. Hamilton och lotskapt. C. H. Ramsten i styrelsen.9 

Styrelsen och grossh. L. Beijer, Malmö, samt Messrs. Ths. Bell & Co, New
castle, innehade sistnämnda år tillsammans närmare 50 % av hela aktiekapi
talet. Engelska firmor, främst i Newcasde, ägde f. ö. vid denna tid ca 10 % 

av aktiekapitalet. 
Rederiet drevs tydligen lönande fram mot slutet av 80-talet, men det blev 

4 Tryckta verksamhetsberättelser 1876-77 samt Sveriges skeppslista 1877. 
5 Hagen-Cederschiöld (1882), s. 143. 
o Tryckta verksamhets· och revisionsberättelser samt bolagsstämmoprotokoll för åren 

1883 H. 
7 SSH, s. 3 n H.; Förslag till ny bolagsordning i bolagsprotokoll den 6 mars 1890, 

§ 10; tablå över ut- och införseln med bolagets fartyg åren 1878-89 i verksamhetsberättelse 
för år 1889. 

8 SSH, s. 3 n. 
o Verksamhetsberättelserna. 
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i början av 90-talet utkonkurrerat av engelska och danska rederier (främst 
Det Forenede Dampskibs-Selskab) samt upplöstes 1894.1 

Att skånska jordbrukare var intresserade i ångfartygsrederier finner man 
även andra exempel på.2 

I de bägge Trelleborgsrederierna Trelleborgs Angf. AB, stadfäst av K. M:t 
den 29 sept. 1870, och Trelleborgs Angf. Nya AB, stadfäst av K. M:t den 
1 juni 1872, var antagligen en hel del sydskånska jordbrukare delägare. 

Vid sammanträde i Trelleborg den 1 mars 1870 med »aktietecknare för 
anskaffande av ett lastångfartyg»3 var av de 18 företrädda aktietecknarna 
omkr. 6 st. lantbrukare.4 Två av styrelseledamöterna skulle vara från lands
bygden enligt bolagsordningen.5 

Vid konstituerande sammanträde med det Nya Angf. Aktiebolaget den 
1 mars 1872 var av de 16 aktietecknarna fyra lantbrukare, delvis samma 
personer som i det gamla bolaget.6 

Även Angf. AB Helsingborg, sanktionerat av K. M:t den 21 okt. 1870, 
torde ha haft en hel del jordbrukare som intressenter. Vid konstituerande sam
manträde på Hotel de Mollberg i Hälsingborg den 29 april 1870 var sex 
av de 24 företrädda delägarna jordbrukare.7 

Aktiebolagsformen var inte så vanlig inom segelfartygs rederierna. Icke 
desto mindre var några av undersökningsperiodens största rederiaktiebolag 
betydande och renodlade segelfartygsrederier. 

Göteborgs Rederi AB har redan omnämnts i samband med boomen vid 
mitten av 60-talet (se ovan s. 47). Bolaget bildades 1865 med ett aktiekapital 
om 1,5 milj. rdr, vilket gjorde detta rederi till det största räknat efter aktie
kapitalet, innan Rederi AB Svea bildades. Ar 1867 inregistrerade bolaget fem 
segelfartyg på tillsammans över 800 nyläster - 3 barkar, 1 fregattskepp och 
1 brigg -, visserligen inte nybyggda men ändå representerande ett betydande 
kapital.s Enligt 1871 års skeppslista ägde bolaget då 7 fartyg på över 900 
ny läster. I 1873 års lista upptas endast två fartyg om nära 200 nyläster som 

1 SSH, s. 373 H. 
o Andelen jordbrukare är däremot ovanligt låg inom partrederierna i Malmöhus län (se 

ovan s. 24). 
a Civ.dep:s konseljhandlingar, 29 sept. 1870 (RA). 
• Jfr även Kjellberg, s. 18 H. 
5 Bolagsordningen, § 11 (avtryckt hos Kjellberg, vid s. 24). 
6 Civ.dep:s konselj handlingar, 1 juni 1872 (RA); jfr Kjellberg, s. 27. 
7 Civ.dep:s konselj handlingar, 21 okt. 1870 (RA). - 1875 var aktiekapitalet 800000 rdr 

i aktier il 500 rdr en!. Hagen-Cederschiöld (1875), s. 186; jfr SSH, s. 299 H. 
s Fribreven nr 7, 134, 183, 199 och 221, år 1867 (RAÖ). 
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ägda av bolaget. Ar 1875 är bolaget upplöst enligt van der Hagen-Ceder
schiöld (1875). 

Bolaget hade 1867 endast 4 delägare enligt fribreven. De var stadsmäkla
ren August Leffler (huvudredare), grossh. C. G. Kihlman, handelsbokhållaren 
O. Brusewitz och gros sh. E. F. Brusewitz. Leffler var mycket aktiv inom sjö
fartsnäringen i Göteborg; han var bl. a. grundare och delägare i Angf. AB 
Thule och Svenska Lloyd (ovan s. 60). Leffler var även aktieägare i Rederi 
AB Örnen, det största svenska segelfartygsrederiet genom tiderna, som strax 
skall tas upp till behandling. O. Brusewitz var sedermera en av de större 
intressenterna i Angf. AB Thule.9 

Rederi AB Örnen i Göteborg grundades år 1873, alltså på toppen av hög
konjunkturen. l Dess bolagsordning stadfästes av K. M:t den 18 april 1873; 
styrelsen utgjordes då av sjökapten J. F. Strömberg9 (huvudredare), grossh. 
C. O. Kjellberg, grossh. A. L. Pinaeus, kommendörkapten Emil Ekman och 
sjökapten O. P. Övergaard, samtliga i Göteborg. 

Rederiet startade med ett aktiekapital av 1 milj. rdr, vilket enligt aktie
registerböckerna var inbetalt den 22 april 1873.2 Sedan utökades detta till 
1,5 milj. rdr 1874, till 1816000 kr år 1878. Bolaget omfattade det största 
tonnaget, 11 224 nettoton, åren 1878-79, då man redade 17 segelfartyg.3 
Sedan gick verksamheten tillbaka och bolaget upplöstes år 1893. 

Av de bevarade aktieregisterböckerna framgår lätt aktiernas fördelning på 
ägare vid starten. Med någon möda kan även förändringarna genom nyemis
sioner och transporteringar följas under årens lopp. 

Vid starten 1873 var de 1000 aktierna fördelade på 53 aktieägare (dvs. 
18,9 aktier = 18 900 rdr per delägare). Aktieinnehavet per aktionär varierar 
mellan 2 och 15 O. Typvärdet är 11 aktier per delägare. 

Fördelningen är följande: 

17 aktieägare äger 
12 » » 

1- 5 aktier 
6-10 » 

9 
9 

» 
» 

» 11-20 » 
» 21-30 » 

9 Både Leffler och Brusewitz var sedermera aktiva inom rena ångfartygsrederier. Även 
huvudredaren för det senare grundade Rederi AB Örnen, sjökapten J F. Strömberg, var 
samtidigt styrelseledamot i ett rent ångbåtsrederi (Angf. AB Svithiod). Det visar, att man 
vid denna tid mindre såg på ång- och segelfartygen som konkurrerande med varandra, utan 
mer som kompletterande varandra. 

1 En romantiserad skildring av rederiets öden i Traung (1943). 
2 Rederi AB Örnens aktieregisterböcker (GSM). 
3 Sammanställning i Sjöfartsmuseet, Göteborg. 
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4 » » 31-50 » 
1 » » 100 » 
1 » » 150 » 

-
53 » » 1 000 » 

9 aktieägare var i besittning av halva aktiekapitalet (dvs. 17 %). Aktie
fördelningen är således tämligen ojämn. Med undantag av två delägare är 
samtliga från Göteborg.4 

Göteborgshandlandena är synnerligen väl företrädda; 38 av de 53 aktio
närerna (dvs. över 70 %) kan räknas till grosshandlarsocieteten; därtill kom
mer fem militärer, fyra sjökaptener och lika många kamrerare och likställda, 
dvs. ägarna tillhörde huvudsakligen Göteborgs mest välsituerade kretsar. 

Från ett par av de större segelfartygsrederierna på norrlandskusten organi
serade i aktiebolagsform, Hernösands Skeppsrederi AB och Skeppsrederiaktie
bolaget i Sundsvall, finns en del uppgifter rörande ägandeförhållandena. 

Skeppsrederiaktiebolaget i Sundsvall fick kunglig sanktion på sin bolags
ordning den 7 febr. 1868. Enligt denna skulle man bilda ett kombinerat 
rederi- och skeppsbyggeriaktiebolag med ett kapital om 100 000 rdr rmt för
delat på 1000 aktier om 100 rdr.5 

Inbjudare var grossh. August Sundberg, sjökaptenen Lars Magnus Altin, 
grossh. Nils Aström, grossh. A. P. Hedberg, sjökaptenen C. M. Aberg och 
gros sh. C. F. Cawallin, alla från Sundsvall med omnejd och kända i sjöfarts
sammanhang.6 

Vid sammanträdet den 4 dec. 1867 hade aktier om 60000 rdr tecknats: 
närvarande eller företrädda vid stämman var ägare till 401 aktier. Av dessa 
hade inbjudarna tecknat ca 300. Av övriga 13 delägare var 7 grosshandlare 
och handlare samt 4 hantverkare och bruksägare o. d. Vid förnyat samman
träde den 11 dec. 1867 förklarades bolaget konstituerat.5 

Hernäsands skeppsrederi AB fick sin bolagsordning stadfäst vid konselj den 
18 sept. 1868.7 Bolagets äodamål sades vara att »för beredande av syssel
sättning och arbetsförtjänst åt obemedlade arbetare idka skeppsbyggeri och 
reda i fartyg».8 Aktiekapitalet skulle vara lägst 180000 rdr rmt, högst 

• En av dem är grossh. John Philipson, Norrköping, som redan nämnts ovan s. 55 såsom 
delägare i Rederi AB Svea och Angf. AB Thule, ovan s. 60. 

s Civ.dep:s konselj handlingar, 7 febr. 1868, protokoll från bolagsstämma den 4 dec. och 
den 11 dec. 1867, § 1 resp. § 10 (RA). 

o Om Sundberg, Altin, Hedberg och Cawallin, se nedan s. 75 H. 
7 Civ.dep:s konselj handlingar, 18 sept. 1868 (RA). 
8 Tryckt bolagsordning av den 18 sept. 1868. 
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360000 rdr, fördelat på aktier om 360 rdr. Ansökan om kungl. sanktion 
var undertecknad av sjökaptenerna Erik Ulander och A. Nätterqvist samt lek
torn teol. doktor J. Widen.9 

Vid bolagsstämma för beslut om ansökan om kungl. stadfästelse den 12 
juni 1868 var 11 aktieägare representerade. De ägde tillsammans 155 aktier. 1 

Av dessa var tre hantverkare, lika många sjökaptener och två köpmän. 
Vid bolagsstämma den 17 mars 1877 var 60 % av de 500 aktierna före

trädda. De var fördelade på 29 ägare (10,3 per delägare = 3700 kr); 14 del
ägare hade vardera 5 aktier.2 

Aktiefördelningen var sålunda: 

15 delägare ägde 1- 5 aktier 
5 » » 6-10 » 
7 » » 11-20 » 
2 » » 21-35 » 

29 » » 300 » 

8 av de närvarande 29 delägarna (27,6 %) hade halva aktie antalet. Styrel
sen förfogade över 67 (10+35+2+15+5) aktier av de 300 (=22,3%). 
Aktierna, åtminstone de på stämman företrädda, är alltså ganska jämnt för
delade på delägarna. 

Huvudredare var sjökapten Eric Ulander, som utom bolagets fyra segel
fartyg, alla barkar och fullriggare om tillsammans närmare 700 nyläster, 
även redade fyra andra större segelfartyg.3 Ulander var med sina 35 aktier 
i Skeppsrederiaktiebolaget den störste av de på bolagsstämman 1877 närva
rande aktieägarna. 

f. Sammanfattning 

I fribrevsmaterialet utgör för de undersökta åren de aktiebolagsägda segel
fartygen från ett par till omkring 14 % av det totala segeltonnaget. Inom 
ångbåtsfarten är aktiebolagsformen av större betydelse. Över hälften av ång
tonnaget i fribrevsmaterialet ägdes de undersökta åren av rederiaktiebolag. 

Aktiebolagsbildningen har även inom sjöfarten företett en typiskt cyklisk 
utvecklingsgång, varvid givetvis förhållandena inom sjöfarten varit de be
stämmande. Det årliga tillskottet av rederiaktiebolag kulminerade åren 1865, 
1873 och 1885 med mellanliggande tider av stagnation. Före 1870 är antalet 

9 Betr. Ulander, se nedan s. 78. 
l Civ.dep:s konse1jhandlingar, 18 sept. 1868 (RA). 

• Tryckt bolagsstämmoprotokoll av den 17 mars 1877. 
3 Se nedan s. 78. 
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rederiaktiebolag högst obetydligt; genombrottet för aktiebolagen inom rederi
näringen skedde först vid denna tid. Dessförinnan var rederibolagen och de 
osanktionerade aktiebolagen de ojämförligt viktigaste bolagsformerna. 

Efter boomen i början av 70-talet synes de nybildade rederiaktiebolagen 
till mycket stor del vara inriktade på den inrikes sjöfarten; i fråga om aktie
kapitalets storlek når de inte under de expansiva åren på 80-talet på långt 
när samma nivå som i början av 70-talet. Man spårar en tendens hos rederi
aktiebolagen att, i motsats till rederibolagen, bli en kapitalassociationsform 
för ett mer och mer spritt ägande. De sparsamma uppgifter om den fak
tiska ägandefördelningen inom rederiaktiebolagen som stått att erhålla tyder 
på att den är ojämnare än inom partrederierna. Inom de senare ägde i genom
snitt ca 35 % av delägarna hälften av partinnehavet. Uppgifterna om aktie
fördelningen är tyvärr så bristfälliga, att det är riskabelt att anföra något 
motsvarande genomsnittsvärde, men det synes vara ett vanligt förhållande, 
att mellan 15 och 25 % av aktieägarna innehade halva aktiestocken. Vissa 
tecken tyder på att nyemitteringarna hos expanderande företag ledde till en 
koncentration av ägandet till de större aktieägarna. 

Aktiebolagsformen förde säkerligen till en större geografisk spridning bland 
delägarna inom företagen än vad som var vanligt inom partrederierna. Socialt 
och ekonomiskt förefaller aktieägarna i större utsträckning ha rekryterats 
bland förmögnare köpmän och ämbetsmän än vad fallet var bland part
rederiernas delägare. 

13. Färetagsstorlek och huvudredarskap 

I samband med rederibolagen behandlades frågan om företagsstorleken sett 
utifrån aktiekapitalet och nämndes, att ett bättre mått betro företagsstorleken, 
applicerbart inom olika företagsformer, är fartygstonnage eller -antal (ovan 
s. 38). Det finns tyvärr inte något källmaterial utifrån vilket en fördelning 
kan utföras av hela handelsflottan för den aktuella tiden. Sveriges skeppslista 
kan ej utnyttjas för det syftet, då uppgifterna där om företagsformerna inte 
är tillräckligt exakta. 

I detta avsnitt skall i stället med nämnda skeppslista som grund företags
storleken ses ur en något annorlunda synvinkel. Rederiföretaget definieras i 
detta sammanhang som den enhet, uttryckt i fartygstonnage eller -antal, som 
disponeras aven och samme huvudredare, oavsett om fartygen juridiskt äges 
av skilda företag (man skulle kunna tala om »koncernstorlek» med en mo-
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dern term). I tab. 19 a ges medelantal och -tonnage per huvudredare länsvis 
och för hela riket enligt Sveriges skeppslista för åren 1873 och 1883. 

Tyvärr är tonnagesiffrorna ej jämförbara mellan åren, eftersom fartygen 
ej fördelats på ång- och segelfartyg och omräkning därför ej kan göras till 
ett enhetligt tonnagemått, men med hänsyn till den mycket måttliga medel
storleksökningen som skedde under perioden ifråga, kan man med hänvisning 
till den oförändrade antalssiffran anta, att ingen större förändring i tonnage 
per huvudredare skett mellan de två åren. 

Ur regional synpunkt finner man, att räknat efter både antal och tonnage 
kommer Stockholm, Göteborg och norrlandslänen (exkl. Norrbottens län) 
främst. Tonnagemässigt är det ej så mycket att förvåna sig över, om man 
erinrar sig den regionala fördelningen av medelstorleken hos fartygen (tab. 
8 b). Det är i dessa områden man finner de stora fartygsenheterna (härvid 
bör kanske påpekas att värdena för Stockholm och Göteborg bör förhöjas 
i relation till norrlandssiffrorna, då de utgöres aven större del ångfartyg, 
såvida man vill ha ett mått i »effektivt» tonnage). Men även om man utgår 
från antalssiffror, kommer nästan undantagslöst samma län som de fem 
främsta. 

Vanligast var vid denna tid att en huvudredare endast redade ett fartyg 
(typvärdet för hela riket betro antal i tab. 19 a är alltså 1). Det vore intressant 
att veta den regionala fördelningen av de större företagen - tidens storrede
rier. Här har 300 nyl. för segelfartyg resp. 100 nyl. för ångfartyg för år 
1873 samt 1000 ton för segelfartyg resp. 400 ton för ångfartyg (1883) satts 
som gräns nedåt för dem. Gränsen har kanske därvid kommit att läggas väl 
lågt. Resultatet av fördelningen framgår av tab. 19 b. Detta går i samma 
riktning som medelsiffrorna i tab. 19 a med Stockholm, Göteborg och Bohus 
län (speciellt Göteborgs stad) samt norrlandslänen (exkl. Norrbotten) i spet
sen. På dessa län tillsammans faller ca 80 % av det storredade tonnaget. Den 
viktigaste förskjutningen mellan åren är tillväxten av Malmöhus län (speciellt 
Hälsingborg och Kullabygden) på bekostnad av norrlandslänen. De senares 
andel sjunker från ca 2/5 till ca 1/3 av storrederitonnaget.1 Sjöfarten i Malmö· 
hus län ökar starkt i betydelse från senare hälften av 70-talet, vilket påpekats 
ovan S. 10 f. Stockholm och Göteborg ökar ganska obetydligt sin andel av det 

1 Norrlandslänens betydelse synes kulminera vid början till slutet för segelfartygen; de 
norrländska redarna gick aldrig över till ånga och järn. Jfr Arpi, s. 363, fig. 96, som visar, 
att Medelpad kulminerade som sjöfartslän 1883, samtidigt med toppnivån för hela rikets 
segelfartyg, varefter nedgången gick snabbt (1873 hade norrlandslänen över 25 %, 1883 ca 
23 % av totaltonnaget i riket). 
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storredade tonnaget sett utifrån de nominella tonnagesiffrorna; toge man hän
syn till den snabbare övergången till ångfartyg där, bleve emellertid siffrorna 
något annorlunda. 

För att i någon mån få en uppfattning om företagsstrukturen hos dessa 
storrederier har några av de största rederierna i riket jämte några av de ur 
mera lokal synpunkt stora rederierna undersökts närmare för år 1873. 

Dessförinnan skall emellertid hänvisas till bil. 2, som är en förteckning 
över de 10 a 12 största redarna för ång- och segelfartyg sammanlagt samt 
för ångfartyg enbart enligt uppgifterna i Sveriges skeppslista.2 

Vad beträffar företagsformerna bland dessa storrederier frapperar ensam
och partrederiernas stora andel år 1873: två av de tio storredarna ägde en
samma större delen av sin flotta (Erik Häggström och Lars Glas, bägge 
västerbottniska skeppsredare). Därtill kommer att Robert Rettig var ensam 
ägare av Handelsbolaget P. C. Rettig & Co. De partredade fartygen ägdes 
dessutom av ett lågt antal delägare. Den störste redaren 1873, grosshandlaren 
G. F. Cawallin, Timrå, ägde 6 av sina 9 fartyg tillsammans med en enda 
kompanjon. Ungefär hälften av fartygen redades på part- eller ensamrederi
basis. Två rederier innehades av handelsbolag. Största rederiaktiebolaget var 
Rederi AB Svea. Aktiebolagen är f. ö. inte framträdande, även om man ser 
att denna företagsform är i tillväxt: ett par av de norrländska redarna (Ulan
der och Altin) står i ledningen för rederier, där åtskilliga personer samtidigt 
figurerar som delägare både i partrederier och i rederiaktiebolag. 

Ar 1883 har aktiebolagsformen och ångfartygen växt i betydelse. Detta 
poängteras kraftigare av utvecklingen inom storrederierna än vad fribrevs
materialet låter förmoda om den allmänna utvecklingen. Ca 2/3 av storrede
rierna utgjordes nu av aktiebolag och bolag. Ensamrederierna har antagligen 
helt försvunnit bland de tio största. Större delen av de partredade fartygen 
är hemma i Hälsingborg, och de har sannolikt ett ganska stort delägarantal. 

Ser man till ångfartygen enbart är aktiebolagen och rederibolagen helt 
dominerande bägge åren. Vidare är det inte så många rederiaktiebolag, som 
äger både ångfartyg och segelfartyg samtidigt (antagligen endast Rederi AB 
Svea), även om åtskilliga av dessa storredare disponerar över bäggedera, men 
då är segelfartygen oftast ägda i annan form. Det största rederiet till tonnaget 
år 1883 är emellertid Rederi AB Örnen, som uteslutande redar segelfartyg. 

För år 1873 har 19 av de ur riks- resp. lokalsynpunkt större skeppsredarna 

2 Som strax visas, synes uppgifterna om huvudredare stämma ganska väl överens med 
motsv. i fribrev och fribrevsdiarier. 



75 

utvalts för en närmare undersökning av ägandeförhållandena. Här följer nu 
en redogörelse för resultatet. 

Grosshandlaren G. F. CawalZin var från början handlande i Sundsvall (bur
skap 1853)3 men flyttade vid mitten av 60-talet ut till Timrå.4 Han började 
redan vid mitten av 50-talet reda i skepp.5 Huvudsysselsättningen för honom 
tycks efter utflyttningen till Timrå ha varit jordbruk, skeppsbyggeri och redar
verksamhet.6 Ar 1868 anlade han Framnäs varv, beläget intill Vivstavarv, 
ungefär samtidigt med att Vivstavarv upphörde med sin varvsrörelse.7 Cawal
lin hörde även till stiftarna av Sundsvalls enskilda bank.s 

Det har redan sagts, att av de 9 segelfartyg Cawallin 1873 redade, ägde 
han 6 till hälften tillsammans med grossh. August Sundberg, som också var 
hans kompanjon i Framnäs varv (jfr bil. 2, s. 93).9 Sundberg var även del
ägare i de två fartyg Cawallin redade på egentlig partrederibasis.1 August 
Sundberg var grosshandlare i Sundsvall, medstiftare av Sundsvalls enskilda 
bank, styrelseledamot i Kreditaktiebolaget i Sundsvall, Sundsvalls sparbank, 
Angf. AB Sirius, Sundsvall-Was a Angf. AB, Angf. AB Norden i Sundsvall 
samt i Sundsvalls järnvägs AB.2 

En annan av Cawallins meddelägare i fartygen var den bekante sågverks
patronen A. P. Hedberg, från början västgötaknalle, sedermera grundare av 
Klampenborgs, Stockviks och Alafors sågar, 1873 även ägare till Kubiken
borgs sågverk samt delägare i Sunds bolag.3 Sundberg och Hedberg var bägge 
bland initiativtagarna till Torpshammars trämassefabrik, en av de första i 
sitt slag i Sverige (1869).4 Hedberg var 1873 verkst. direktör i Medelpads 
Nya Angf. AB och i Bogseringsbolaget samt styrelseledamot i Sylphides Angf. 
AB.5 Cawallin, Hedberg och Sundberg var även stiftare av Skeppsrederiaktie
bolaget i Sundsvall, som startade 1868 i syfte att både bygga och reda fartyg.6 

3 SH IV, s. 4-5. 
< Cawallin, s. 15. 
5 Ibid., s. 14; SH IV, s. 4-5. 
6 Cawallin, s. 16. 
7 Cawallin, s. 16; Althin (1948), s. 59; SH IV, s. 4-5; SH V, s. 460. 
8 Cawallin, s. 14; SH V, s. 502-503. 
9 SH V, s. 460. 
1 De två partredade fartygen var de äldsta i Cawallins ägo; de hade utrustats med fribrev 

1858 och 1861. 
2 SH IV, s. 20; SH V, s. 460, 471, 478,503,508,511,513; Höglund, s. 164ft. 
3 SH IV, s. 3-4; SH V, s. 460 och 478; Floden, s. 227 tf. 
< SH V, s. 483. 
5 HK 1873-74. 
G Se ovan s. 70 och nedan s. 77; Höglund, s. 14 tf. 
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Bild 3. Barkskeppet Maria Margaretha av Timrå var 1873 ett av de medelstora fartygen (153 nyl.) 
i G. F. Cawallins flotta. Det var byggt 1864 i Sundsvall och betraktades av Cawallin som ett 

mycket lyckosamt fartyg. (Målning i Medelpads Fornhem, [inv. nr 5563], Sundsvall.) 

Cawallin var tydligen inte själv särskilt aktiv i sågverksbranschen. Rederi 
och skeppsbyggeri synes ha sysselsatt honom mera. Nästan samtliga fartyg 
han ägde 1873 var byggda vid egna varv i Framnäs eller, tidigare, i Sunds
valP Han inköpte 1873 ett gods i Södertörn (Sjöberg i Sorunda), där han 
byggde upp ett varv för tillverkning av järnfartyg.8 Cawallin var nämligen 
av den uppfattningen, att järnet var framtidens byggnadsmaterial för fartyg. 
Först hade hans avsikt varit att bygga ett järnskeppsvarv i Framnäs, men 
han övergav tanken med hänsyn till, som han säger, de långa vintrarna, den 
korta seglationstiden och det dyra arbetet.9 Vid Sjöbergs mek. verkstad bygg
des 1880-81 järnbarkarna August och Frithiof, enligt uppgift de enda i sitt 
slag byggda i Sverige.1 Men enligt Cawallin själv var det ett alltför sen-

t Fribreven samt Cawallin, s. 14 tf. - Vid Framnäs byggdes 1872 fregattskeppet Carl 
Hindric om 405 nyl., ett av de största träsegelfartyg som byggts i Sverige. Det var avsett 
för fart på Australien och Fjärran Östern (Cawallin, s. 17 tf.; SH V, s. 456 f., 464). 

8 Cawallin, s. 17 tf. 
o Ibid., s. 17-18. 
1 Ibid., s. 18, 23. 
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kommet försök att gå över till den, som det skulle visa sig, kortlivade järn
segelfarten.2 Cawallin byggde även järnångfartyg för flodfart i egen regi på 
Rio de la Plata och Rio Parana i Sydamerika.3 CawaIIins fartyg sysselsattes 
antagligen först på deras äldre dagar i timmerfarten från bottenhavshamnarna; 
som nya seglade de företrädesvis i andra och mera lönsamma trader.4 - Ca
wallin var åren 1878-86 ledamot av riksdagens första kammare. 

Sjökaptenen och handlanden L. M. Altin var en annan av Sundsvalls stor
redare vid denna tid. Han gick tidigt till sjöss och hade enligt uppgift redan 
skapat sig en förmögenhet, då han 1858 gick iland och etablerade sig som 
köpman i skeppsfournerings- och segelsömnadsbranschen.5 Altin var tillsam
mans med de ovan nämnda A. P. Hedberg och Aug. Sundberg ledamot av 
den första styrelsen i det 1868 stiftade Skeppsrederiaktiebolaget i Sundsvall, 
som även skulle bygga fartyg i egen regi.6 Bolaget anlade 1875 ett eget varv, 
Vindskärs varv, efter att tidigare ha arrenderat andra varv.7 Altin var även 
direktör och huvudredare i Lastångare AB i Sundsvall (upplöst ca 1874), där 
sågverkspampar som Fredrik Biinsow, Carstens Jacobsen och Magnus Arthu
siander var styrelseledamöter.8 Bolaget hade 1873 endast järnångfartyget 
August Blanche. F. ö. var Altin verkst. direktör i Kredit AB i Sundsvall och 
i bogseringsbolaget Färdig samt styrelseledamot i Westernorrlands Angb. AB.9 

Av de 9 segelfartygen Altin var huvudredare för 1873 ägdes 5 av Skepps
rederi AB. Av de övriga 4 ägdes ett (anskaffat 1865) av Altin ensam, de 
övriga av partrederier om vardera 5 delägare. Två av dessa var byggda 1867, 
dvs. före bolagets tillkomst, åtskilliga partägare sedermera aktieägare i bola
get. Det tredje partredade fartyget var anskaffat 1869, alla fem partägarna 
var samtidigt intressenter i Skeppsrederiaktiebolaget. 

Samtliga segelfartygen var byggda i Sundsvall mellan 1865 och 1873 an
tagligen på beställning av ägarna, alla kanske också byggda i ägarnas egen 
regi. 

Grannstaden Härnösand hyste även en av landets tio största redare år 1873. 

2 Ibid., s. 19. 
3 Ibid., s. 19 ff. 
4 Jfr ibid., s. 14. 
5 SH IV, s. 14; Höglund, s. 166. 
6 Avskrifter av bolagsstämmoprotokoll bifogade ansökn.hand!., Civ.dep:s konselj hand

lingar, 7 febr. 1868 (RA). - Altin hade 150 aktier, Hedberg och Sundberg vardera 50 av 
de 1000 aktierna a 100 rdr. - SH IV, s. 14. Se ovan s. 70. 

7 SH V, s. 463-465; Höglund, s. 165 ff. 
s Fribrev 304/1872 (Komm.koll. arkiv, RAÖ); SH IV, s. 14. 
9 SH IV, s. 14; SH V, s. 469. 
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Det var sjökapten E. Ulander, som 1868 var med och bildade Hernösands 
Skeppsrederi AB tillsammans med kopparslagaren A. Lindström och lektorn 
]. Widen.! I detta bolag hade Ulander vid starten 30 aktier av de 500 aktierna 
om vardera 360 rdr. 3 av de 7 segelfartyg Ulander disponerade, ägdes av 
bolaget. 4 ägdes på partrederibasis av 5-13 delägare, av vilka flera var del
ägare i skeppsrederiaktiebolaget. 

De 4 partredade fartygen var anskaffade åren 1863-65, dvs. före bolagets 
tillkomst. Ett av dem ägdes ursprungligen av Ulander ensam, men han behöll 
efter partförsäljning 1869 bara! / 4; i två av de övriga innehade han också! /4. 

Alla fartygen utom ett, som var byggt i Danmark och inköpt second-hand, 
var byggda vid Härnösands varv, där Ulander var intressent.2 1873 var kapten 
Ulander även styrelseledamot i Westernorrlands Angb. AB.3 

Av de norrländska storrederierna hörde ett par hemma i Västerbotten. 
Bruksägaren Erik Häggström, Dalkarlså, Bygdeå, disponerade 1873 inte 

mindre än 12 segelfartyg om sammanlagt 1100 ny!. 
Häggström synes ha börjat som handlande i Umeå (han var född 1821). 

Ar 1856 tituleras han som »werksägare», bosatt iDalkarlså, 1859 och 1861 
som handlande och bruksägare i Umeå, därefter anges hans hemort alltid 
som Dalkarlså.4 Omkring 1873 var han ägare till Dalkarlså sågverk och 
varv, Strömbäcks glasbruk, ]ohannisfors bruk samt delägare i Håknäs sågverk 
i Nordmaling.5 Från 1869 till sin död 1874 var Häggström ledamot av 
Första kammaren. 

Av de 12 fartyg Häggström 1873 redade, ägde han 8 ensam. 3 ägdes av 
små partrederier med 2-4 delägare. De andra partägarna var dels köpmän 
i Umeå, dels (i två fall) fartygens befälhavare (de partredade fartygen var 
anskaffade 1867-69; de ensamägda med undantag av ett var anskaffade tidi
gare). Till dessa fartyg kommer så ett, briggen Hannah, anskaffat 1870 och 
ägt av delägarna i Håknäs sågverk, vilka var Häggström samt tre andra 
personer. Om detta fartyg ägdes direkt av sågverksbolaget (stadfäst aktiebolag 
1873), eller på partrederibasis, är oklart. 

1 Civ.dep:s konseljhandl. 18 sept. 1868 (RA); se ovan s. 70 f. 
" Hellman, s. 201 H., 212. - För Ulanders räkning byggdes vid detTa varv åren 1860-73 

9 ganska stora segelfartyg. 
• HK 1873-74. Tillsammans med den förut nämnde Altin. 
• Fribreven 263/1856, 199/1859, 149/1861 (Komm.koll. arkiv, RAÖ). 
5 HK 1873-74 (som även betecknar honom som diversehandlare!), Steckzen, s. 255; Nor

berg, s. 190 (Erik Häggström E-son har tydligen ärvt andelen i ]ohannisfors av sin fader, 
då enl. Norberg bruket 1839 till "/. övergått i handl. Erik Haeggströms på Dalkarlså ägo). 
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Bild 4. Fullriggade skeppet Magdalena av Umeå var 1873 det näst största fartyget i konsul 
Lars Glas' segelflotta. Det var byggt 1857 på Teg i Umeå av furu och mätte 149 nyläster. 

(Tavlan tillhör Västerbottens läns museum, inv. nr 4498. Foto: V. 1. m.) 

De äldsta fartygen Häggström redade 1873, var utrustade med fribrev så 
tidigt som 1846, då de även var byggda.6 Alla fartygen utom ett var byggda 
vid västerbottniska varv för Häggströms räkning. 10 var hoptimrade i Bygdeå 
(för de flesta anges Dalkarlså, några Prästskärs varv, andra Englandsskärs 
varv och ett Näs varv i Bygdeå). Vid Englandsskärs varv var en Olof Hägg
ström skeppsbyggmästare; om Erik Häggström ägde alla dessa varven i 
Bygdeå är obekant. Ett fartyg var byggt vid Kylörns varv i Nordmaling, 
vilket ägdes av Håknäs sågverk.7 Briggen Hannah slutligen, ägd av delägarna 
i Håknäs sågverk, var byggd i Preussen men inköpt (havererad?) och förbyggd 
vid Kylörns varv. 

Handlanden och vice konsuln Lars Glas i Umeå redade 1873 10 segel-

6 På slupen Lovisa, utrustad med fribrev 1850, anges vid detta tillfälle Häggström själv 
som befälhavare. På den 1846 anskaffade briggen Magnus var Johan Häggström skeppare. 

7 HK 1873-74. 
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fartyg, varav 7 (sannolikt 8) ägdes av honom ensam, 2 (anskaffade så sent 
som 1870 och 1872) av partrederier om fyra personer. Dessa var i bägge 
fallen, utom konsul Glas, skeppsklareraren Lars Glas j :r, handl. C. G. Moritz 
och bokhållaren J. G. Rundqvist. Ett av hans fartyg, den lilla slupen Herkules 
om 9 nyl., var ej utrustat med något fribrev, men ägdes antagligen av Glas 
ensam. 

Konsul Glas (1873 dansk, tysk och holländsk vicekonsu1)8 hörde till de 
förnämsta köpmännen i Umeå vid mitten av 70-talet.9 Han var medlem av 
drätselkammaren från 18451 och stadsfullmäktige från 1862.2 Han ägde Sand
viks ångsåg i Holmsund samt varv på Tegslandet.3 

Antagligen var alla hans 10 fartyg byggda på eget varv (alla anges i fri
breven som byggda i Umeå, somliga på Tegsvarvet och ett på Oskars varv). 
Alla utom ett är byggda samma år som Glas anskaffat fribrev för dem. Det 
äldsta fartyget är från år 1851. 

Gävle var ännu vid denna tid en av de förnämsta sjö- och handelsstäderna 
i riket. Sveriges tredje skeppsrederi i storleksordning drevs 1873 av Gross
handelsbolaget P. C. Rettig & Co., vid denna tid helt och hållet ägt av Robert 
Rettig.4 Utom innehavare av grosshandelsföretaget, var han tobaksfabrikör5, 
delägare i Korsnäs sågverk från dess grundande 18556 , i Gefle Manufaktur 
AB,7 direktör i Gefleborgs läns enskilda bank, styrelseledamot i Gefle Angf. 
AB (huvudredare) och i Angf.rederibolaget Norden.8 P. C. Rettig & Co:s stor
hetstid som redare började på 1840-talet.9 Robert Rettig ägnade sig speciellt 
åt bolagets varvsrörelse.1 

Av de 7 stora segelfartyg (om tillsammans 1 383 nyl.), som Rettig redade 
1873, var alla byggda vid varv i Gävle för Rettigs räkning åren mellan 1865 
och 1872; några uppges vara byggda vid O. A. Brodins varv (1867 och 1872). 

8 HK 1873-74. 
9 Steckzen, s. 373. 
1 Ibid., s. 392. 
2 Ibid., s. 394. 
3 HK 1873-74. 
• GSH, s. 214. 
5 Ibid., s. 308. 
6 Ibid., s. 292; Althin (1955), s. 23. 
7 GSH, s. 299. 
8 HK 1873-74. 
9 GSH, s. 425. 
1 Ibid., s. 425 f. 
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Enligt Sveriges skeppslista 1873 redade Rettig jämväl två ångfartyg, hjulång
fartygen Berzelius och Sten Sture.2 

En annan större redare i Gävle vid denna tid var grosshandlaren Joh. 
Fredr. Pousette, som hade etablerat sig år 1840.3 Han redade 1873 5 skepp 
om tillsammans 855 nyl. Dessa fartyg, samtliga byggda i Gävle, var anskaf
fade mellan 1862 och 1870. 3 av dem ägde Pousette ensam år 1873,2 ägde 
han tillsammans med en kompanjon (i det ena fallet med musikdir. A. An
dersson, i det andra med grossh. N. J. Kjellerstedt); de partredade fartygen 
var de sist anskaffade (från 1868 resp. 1870). 

Sammanfattningsvis kan om de behandlade norrländska storredarna sägas, 
1:0 att de i stor utsträckning ägde fartygen ensamma eller tillsammans med 
ett litet antal delägare, 2: o att utvecklingen går mot associativa ägandeformer 
(framväxt av aktiebolag), men att fartyg redan ägda av huvudredarna själva 
eller i små partrederier ej övergår i de nybildade aktiebolagens ägo, vilka blott 
omfattar nyanskaffade fartyg, 3:0 att fartygen äges under en lång följd av 
år aven och samme ägare, för vilken de också från början är byggda, 4:0 
att alla redarna, som undantagslöst är aktiva även inom andra näringar än 
sjöfarten, främst inom sågverks- och grosshandelsbranschen, även är ägare av 
eller delägare i varv, där deras fartyg så gott som alltid är byggda (av furu 
alltigenom) samt 5:0 att deras fartyg sannolikt först sedan de blivit mera 
ålderstigna och »water-Iogged» sysselsättes i trävarutraden från de bottniska 
hamnarna. 

Ar 1873 hörde ännu ingen skånsk skeppsredare till de tio största i landet. 
Sjökaptenen, sedermera sjömanshusombudsmannen J. c. Hutthen i Hälsing
borg, t. ex., disponerade ännu inte fler än 6 segelfartyg om 483 nyl. mot 21 
segelfartyg år 1883.4 

Hulthen började som redare år 1866 med skonerten Andreas (62,5 nyl.),5 
då han alltjämt hade Kungsbacka till hemort. Han slog sig emellertid 1866-
67 ned i Hälsingborg, där han blivit sjömanshusombudsman.6 Han blev jäm
väl styrelseordf. och disponent vid det 1866 startade Hälsingborgs varv.7 

2 Enl. fribrev 162/1849 (Komm.koll. arkiv, RAö) ägdes Berzelius detta år av Norrlands 
Nya Angf. AB (om detta se ovan s. 33) med kaptenlöjtnanten S. P. Schnell som huvud
redare och befälhavare. Någon anmälan om fartygets övergång till Gävle Angf. AB (om 
detta se ovan s. 33) var ej ingiven, men fartyget gick kanske numera endast i inrikes fart. 

a HK 1873-74. 
• Se bil. 2. s. 96. 
5 Fribrev 31/1866 (Komm.koll. arkiv, RAÖ); Dahlin, s. 60. 
6 Dahlin, s. 60-61. 
7 Ibid., s. 58 och 61. 

6 - 654I84 Forum navale nr 22 
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Alla sex segelfartygen var 1873 redade på partrederibasis med 4 till 10 
delägare. Atskilliga delägare hade parter i fler än ett av dessa fartyg (t. ex. 
v. konsuln C. G. Stewenius och handl. Axel Pettersson [se nedan] samt v. kon
suln C. Henckel, vilken hade del i samtliga sex fartygen).8 De övriga del
ägarna var till största delen köpmän, skeppare och sjökaptener från Hälsing
borg med omnejd. 

Aven om Hulthen var intressent i Hälsingborgs varv, var bara ett av hans 
fartyg år 1873 byggt där. Han inköpte tillsammans med sina medredare i 
stor utsträckning utländskt second-hand-tonnage.9 

Hulthen var även styrelseledamot i ångfartygsrederier, bl. a. i Angf. AB 
Helsingborg (bildat 1870)1 och i Angf. AB Atlanten (1874)2 samt sedermera 
i fyra ångfartygsaktiebolag bildade åren 1896-97,3 samtliga i Hälsingborg. 

Handlanden och skeppsredaren Axel Pettersson, Hälsingborg, förfogade 
1873 likaledes över 6 segelfartyg med om tillsammans 706 nyl. Aven i hans 
fartyg var det ett ganska stort antal delägare, mellan 4 och 15 personer. Det 
längst innehavda, barkskeppet Olof (83,5 nyl.), införskaffat 1864, hade typiskt 
nog endast 4 delägare mot 15 i det senaste tillskottet (från 1873), barkskeppet 
Montevideo (l08 nyl.). Atskilliga personer återkommer som delägare i flera 
av fartygen (bl. a. de nämnda konsulerna Henckel och Stewenius; J. C. Hul
then hör även till delägarna). De flesta delägarna i Axel Petterssons fartyg 
är likaledes köpmän och sjökaptener från Hälsingborg och trakten därom
kring. - Axel Pettersson var styrelseledamot i Angf. AB Helsingborg och 
i Angf. AB Atlanten, liksom Hulthen.4 

Vice konsuln C. G. Stewenius, Hälsingborg, dansk vice konsul, vice verkst. 
direktör i Jernvägs AB Helsingborg-Hessleholm, verkst. direktör och huvud
redare i Angf. AB Helsingborg, styrelseordförande i Hälsingborgs varv 1877-
83 samt stadsmäklare i Hälsingborg, hörde också till de mera betydande 
skeppsredarna i Hälsingborg.5 Utom Angf. AB Helsingborg's tre ångfartyg 
på tillsammans ca 475 nyl., var han huvudredare för tre briggar om tillsam
mans 216 nyl., ägda på partrederibasis med 8-9 delägare; flera personer var 

8 Redare och grosshandlare i Hälsingborg (se Dahlin, s. 26 H.). 
• Bl. a. det ena av de två till Sverige försålda i MacGr,egors The Tea Clippers (s. 142) 

omnämnda framstående clipperskeppen (the Belted Will); jfr Dahlin, s. 27; SSH, s. 101, 
213; A. Hulthen var enl. SSH, s. 213, och Sveriges skeppslista 1885 redare för fartyget. 

1 Ovan s. 68; SSH, s. 299. 
• SSH, s. 30l. 
3 SSH, s. 310, 312, 313, 316. 
• SSH, s. 299, 30l. 
5 HK 1873-74; Dahlin, s. 140-141; SSH, s. 299. 
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samtidigt delägare i samtliga tre fartygen.6 Dessa briggar, införskaffade åren 
1871-72, var alla byggda utomlands och inköpta second-hand. 

Typiskt för redarna i Hälsingborg vid denna tid var, att de byggde upp 
sina segelflottor med utländskt second-hand-tonnage, att fartygen redades i 
partrederier med ganska många delägare (ett W-tal), men att åtskilliga del
ägare hade parter i flera fartyg samtidigt med skilda huvudredare, att de 
senare ofta hade intressen i varandras fartyg, att segelfartygsredarna även 
deltog i bildandet av ångfartygsaktiebolag, även om ångfartygen börjar få 
större betydelse i Hälsingborg först från 1890-talet. 

Landsbygden mellan Hälsingborg och Ängelholm (främst Kullabygden) 
var vid denna tid, liksom än idag, en betydande sjöfartsnejd. 

Sjökaptenen Lars Påhlsson i Lerberget, kallad »Kungen i Kullen»,7 var en 
av de större redarna i denna bygd.8 Enligt Sveriges skeppslista 1873 skulle 
han då vara huvudredare för 9 segelfartyg om tillsammans nära 400 nyläster. 
Atminstone ett fartyg, skonerten Hjalmar (42 nyI.) bör emellertid föras under 
en annan L. Påhlsson i trakten (Farhult). Skonerten John Elden har enligt 
fribrev 157/1861 skepparen Anders Larsson, Lerberget, till huvudredare9 och 
jakten Elma enligt fribrev 168/1866 skepparen N. P. Jönsson, Lerberget, men 
Påhlsson var enligt fribreven delägare i bägge. För den lilla skonerten Ellida 
Johanna (30,5 nyI.) finns tydligen inget fribrev utfärdat. Alltnog, i de 7 far
tyg vartill fribrev påträffats, var 4-12 personer delägare. Fartygen hade ut
rustats med fribrev mellan åren 1861 och 1872, de tidigare, visserligen smärre, 
hade färre antal delägare än de senare. 3-4 av fartygen var byggda för Påhls
sons räkning vid svenska varv, 1-2 av de smärre i Lerberget; endast ett fartyg, 
briggen Commandeur, är inköpt second-hand från utlandet. 

Delägarna är mestadels sjöfolk från trakten; briggen Pepita ägdes t. ex. av 
10 personer, varav 4 Påhlssöner (bröder och söner till Lars Påhlsson).l 

L. Påhlsson var även medstiftare och styrelseledamot i några ångfartygs
rederier, trots att han själv endast redade segelfartyg: Kullens Angf. AB 
(1871),2 Nyhamns Angf. AB (1873)3 och senare Höganäs Angf. AB (1875);4 
i samtliga dessa var v. konsuln E. T. Killman, Höganäs, huvudredare.5 

6 Några av dem var även delägare i Hulthens och Petterssons fartyg. 
7 Eriksson, s. 174. 
s SSH, s. 253 f. 
9 Bilbrevet uppger Påhlsson som huvudredare. 
1 En del av sonen P. L. Påhlssons brev hem till fadern-redaren är utgivna under titeln 

.Ur gamla kopieböcker». - Påhlsson & Fänges rederier i Hälsingborg är en fonsättning 
av L. Påhlssons redarverksamhet. 

2 SSH, s. 414. • SSH, s. 413. 4 SSH, s. 415. "' Se bil. 2, s. 95. 
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Kristianstads län har ovan s. 20-21 och 24 betecknats som ett utpräglat 
småföretagsområde vad sjöfartsnäringen beträffar, vilket även framgår av 
tab. 19 a och b. 

Ledande rederirörelse var här handelshuset J. L. Björkegren & Co. i Sim
rishamn, vid denna tid styrt av grosshandlanden ]. D. Björkegren. Verksam
hetsområdet var utom rederirörelse spannmålshandel.6 Rörelsen, som börjat 
1815, nådde sin största omfattning vad avser fartygsredandet först omkring 
sekelskiftet.7 Transatlantisk fart lär man ha gett sig in på först 1877.8 

Ar 1873 stod handelshuset som huvudredare för 10 segelfartyg om tillsam
mans 393 nyl., dvs. ganska små fartyg. Samtliga utom två ägdes av part
rederier med från 2 till 17 delägare (två var ensamägda av grossh. J. D. 
Björkegren). Björkegrens, ibland J. D. personligen, ibland handelsbolaget, 
hade varierande partandelar i dessa fartyg. Övriga delägare var huvudsakligen 
sjöfolk och fiskare från skånska ostkusten.9 

Fribrevsmaterialet har även visat, att Björkegrens hade parter, ofta tämli
gen små andelar, i fartyg med huvudredare från Brantevik, Kivik och andra 
kustorter. Enligt Hj. Börjesson skulle Björkegrens så småningom ha blivit 
delägare i en mycket stor del av den ostskånska segelflottan utan att till nam
net, men väl till gagnet vara huvudredare.1 

Fortfarande enligt Börjesson skulle Björkegrens aldrig ha ägt fler än 3 
svenskbyggda fartyg.2 Ar 1873 var emellertid enligt fribreven 4 av deras 10 
fartyg byggda i Sverige, av dem var åtminstone ett byggt just för Björkegrens 
räkning. Det torde emellertid stå klart, att en stor del av tonnaget var inköpt 
second-hand från utlandet, kanske blev så fallet i än större utsträckning mot 
slutet av seklet. 

Både Kalmar län och Gotland var betydande sjöfartsområden; på bägge 
håll var dock företagsenheterna små, vilket framgår av tab. 19 samt av den 
tidigare framställningen (bl. a. s. 20-21). 

Störste redare på Gotland 1873 var diversehandlaren och skeppsredaren 
]. N. Myrsten3 i Slite. Han redade då 7 segelfartyg om tillhopa 356 nyläster. 
4 av dessa (225 ny!.) ägde han ensam; 3 ägde han i partrederi med 2 till 4 

6 HK 1873-74. 
7 SSH, s. 237 f. 
s SSH, s. 237. 
9 En stor del var skeppare i Björkegrens fartyg. - I två av de 10 fartygen hade ett han-

delsbolag i Helsingör parter. 
1 SSH, s. 438. 
2 SSH, s. 237. 
3 Titel en!. HK 1873-74. 
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medredare, alla bönder och sjöfolk från trakten, flera var delägare samtidigt 
i samtliga tre fartygen. Endast två av fartygen var byggda i Sverige, de övriga 
var av utländsk härkomst, inköpta second-hand, åtskilliga som vrak, vilket 
antagligen var det vanliga tillkomstsättet för tidens gotska skeppsredare och 
strandvrakshandlare. 

Ar 1873 hade Stockholm endast en företrädare bland de tio största redarna 
i riket (bil. 2). Det är sjökapten Albert Fredholm i sin egenskap av huvud
redare för Rederi AB Svea's flotta.4 

Göteborg representeras bland dessa tio av skeppsmäklaren August Leffler, 
som var huvudredare för egna och partredade fartyg, för sin redar- och skepps
mäklarfirmas samt för Angf. AB Thule's fartyg;5 vidare av grosshandlaren 
]. ]. Ekman som huvudredare för handelshuset Ekmans fartyg samt av hand
landen och skeppsredaren P. A. Lindberg.6 

Ursprungligen (åtminstone till 1862) köpman i Kungsbacka ägnade sig 
Lindberg huvudsakligen åt skeppsrederiet vid denna tid. Ägandeförhållandena 
betro hans fartyg har redogjorts för i bil. 2, S. 94. Han ägde 2 a 3 fartyg 
ensam och resten i små partrederier tillsammans med 1 till 2 delägare, ofta 
fartygens skeppare, men även köpmän, bland dem i två fall den nämnde 
August Leffler. 

De flesta av Lindbergs fartyg är byggda på 1850-talet (några i Norrland 
och Finland, andra utrikes) och inköpta second-hand. Endast ett är antagligen 
byggt för hans räkning. Det äldsta fartyget Lindberg hade år 1873, var byggt 
1849 i Norge och införskaffat av honom år 1857. 

En annan av de större redarna i Göteborg vid denna tid var förre sjökap
tenen A. elase. Han redade år 1873 sex ganska stora råseglare om tillsam
mans 956 nyl., alla norrlands- eller finlandsbyggen (utom en bark byggd i 
New Brunswick) byggda mellan 1848 och 1868 samt inköpta av Clase 
second-hand. Alla var partredade utom ett, ägt av Clase ensam, tillsammans 
med 2 till 7 delägare, köpmän och sjöfolk i Göteborg. 

Vid denna tid var antagligen sjöfarten av större betydelse för befolkningen 
i Bohuslän än senare, då den sista stora sillfiskeperioden bröt in år 1877-78 
för att dröja kvar till i början av 1900-talet.7 

1873 hade Göteborgs och Bohus län exklusive Göteborgs stad 12,4 % av 
det totala tonnaget i riket enligt Sveriges skeppslista. Samtidigt hörde där 

4 Se ovan s. 53 H. 
5 Se ovan s. 60, 69 f. 

6 I HK 1873-74 är han endast upptagen som skeppsredare. 
• Hass!öf (1949), S. 176 ff. 
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Bild 5. Briggen Benjamin Mollen om 213 reg.ton (ca 70 nyläster) byggdes 1876 vid Kro
gane på Orust av ek och furu för konsul B. G. Mollen i Lysekil. (Foto hos Statens Sjö

historiska Museum, S-foto 3300, Stockholm.) 

hemma 9,6 % av det storredade tonnaget enligt ovan redovisad definition. 
Dvs. det förekom inga \ltpräglade storföretag. 

Tre redare som var stora för Boh\lslän ska något behandlas. Först vice kon
s\lln B. G. Mollen i Lysekil.8 Han dreven mycket mångsidig rörelse vid 
sidan av skeppsrederiet. Han var skeppsmäklare, spannmåls-, sill- och sten
kolshandlare en gros, drev kommissions- och haveriaffärer samt »lemnar as
sistance åt skeppare, som inkommer inom distriktet».9 Han redade 1873 11 
segelfartyg om 612 nyläster. Alla ägdes på partrederibasis, \ltom ett som ägdes 
av honom ensam. Partrederierna hade ett mycket varierande antal delägare, 
från 3 till 27; det vanliga partägarantalet låg omkring 10. Delägarna var 
vanligen sjöfolk, bönder, köpmän och småfolk från trakten, men även köp
män från Göteborg figurerade, bl. a. den allestädes närvarande August Leffler. 

8 Enl. HK 1873-74 dansk, rysk och nederländsk vice konsul samt fransk och engelsk 
konsularagent. 

9 Allt enl. HK 1873-74. 
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Själv ägde Mollen varierande andelar: från 5-6 % till hälften. Fartygen var 
byggda på skilda håll i världen, åtskilliga i Norrland och Finland, det äldsta 
var från 1829, men de flesta upptimrade på 40- och 50-talen. Alltnog, alla 
var inköpta second-hand. 

Lanthandlaren, på 50-talet salteriidkaren, M. Larsson Stranne, likaledes i 
Lysekil, hörde till de större redarna i Bohuslän. Han dirigerade 1873 7 segel
fartyg om tillsammans 530 nyl., samtliga redade på partrederibasis med 8 till 
22 delägare. Antagligen hade Stranne inte själv så stor andel (i två av far
tygen är andelen angiven: ca 10 resp. 20%). Delägarna var fiskare, sjöfolk 
och handlande från trakten (Mollen hade parter i åtskilliga, liksom Stranne 
hade det i Mollens fartyg), men även köpmän från Göteborg var delägare 
(Aug. Leffler och Th. Ahrenberg hörde dit). Av fartygen, av vilka många 
var norrlandsbyggen, synes endast ett eller två ha varit nya vid inköpen, bl. a. 
det längst innehavda, briggen Selma byggd vid Slussens varv på Orust 1857. 

Skeppsredaren och förre sjökaptenen Amandus Bengtsson, Fiskebäckskil, 
redade 1873 11 segelfartyg om tillhopa 546 nyl., dvs. ganska små fartyg. 
För 9 av dessa har fribreven återfunnits. De var samtliga ägda av partrederier 
om 9 till 23 delägare. I två fartyg är Bengtssons andel angiven (6-7 % resp. 
20 %). Övriga delägare synes vara från liknande stånd som ifråga om de två 
föregående rederierna, dvs. sjöfolk, fiskare, bönder och en del köpmän från 
trakten, men även från Göteborg (även här dyker August Leffler upp: han 
äger 3/48 i briggen Rapid, utrustad med fribrev 1868). 

Två av fartygen synes ha varit byggda för Bengtssons räkning (vid Hjellö, 
Skaraborgs län, resp. vid Gamla Lödöse varv), de övriga är gamla (upp till 
30 år, i medeltal 10-15 år), då de kommer i Bengtssons ägo. De flesta är 
emellertid byggda inom landet. 

Det är alltså utmärkande för dessa mera lantliga »storrederier» i Bohuslän, 
att de inköper äldre tonnage, att de är partrederier med ganska många del
ägare, att delägarna har andelar i flera fartyg samtidigt samt att köpmän och 
redare i Göteborg ofta har andelar i dem, även om andelarna antagligen är 
ganska små. 

Vänersjöfarten var vid denna tid antagligen rätt mycket begränsad till att 
ombesörja transporten av järn och skogsprodukter från vänerhamnarna till 
Göteborg. 

Den svenske redare som 1873 disponerade största antalet fartyg, inte 
mindre än 18 st., var oväntat nog en vänersborgsredare, skeppsredaren C. ]. 
Andersson. Hans fartyg hade emellertid ett sammanlagt tonnage av endast 
569 nyläster. 
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Enligt Hasselberg1 började C. J. Andersson sin rederirörelse på 1840-talet. 
Han var tydligen en betydande man i staden, ingick i den första stads full
mäktigeuppsättningen 1862,2 var styrelseledamot i Alvsborgs enskilda bank.3 

Han byggde fartyg på Vänersborgs varv från 1840-talet4 men inköpte Teng
grenstorps varv år 1859.5 1866 ägde Andersson 4 segelfartyg för utrikes fart 
och 19 för inrikes;6 1880 redade han 3 segelfartyg för utrikes fart samt ett 
ångfartyg.7 Han säges vara dominerande inom inrikessjöfarten.8 Denna huvud
inriktning bekräftas av att endast 3 av de 18 fartygen från 1873 kunnat åter
finnas bland Komm.koll. fribrev. Av dessa fartyg utrustades två med fribrev 
år 1872 och ett år 1860. Två av dem var byggda vid Tenggrenstorps varv 
och ett vid Asens varv i Skaraborgs län men senare förbyggt vid Tenggrens
torp. Till 1874 lär C. J. Andersson ha byggt sammanlagt ett 50-tal fartyg, 
varav 17 vid Tenggrenstorps varv, vilket sjösatte sitt sista fartyg år 1883.9 

Av de tre fartyg, varom ägandeförhållandena är kända, ägdes ett av Anders
son ensam, ett tillsammans med sex andra personer, men Andersson ägde lik
väl hälften i fartyget. 

* 
Ett bestående intryck av sjöfartens företagsformer under den behandlade 

epoken är variationsrikedomen, hur gammalt och nytt blandas, hur olika före
tagstyper går över i varann. Det är oerhört svårt, och även farligt, att gene
ralisera mot den bakgrunden. Det torde emellertid stå klart, att fribrevsma
terialet jämte de tryckta skeppslistorna är en mycket givande informations
källa, som med statistisk hålkortsbearbetning kan ge ökad kännedom framför 
allt om ägandeförhållanden och fartygsmaterial, sett både i historiskt och 
geografiskt perspektiv. Med en sådan metod kan man trots mångfalden ändå 
spåra vissa mönster och utvecklingslinjer. 

1 Hasselberg, s. 168. 
2 Ibid., s. 57. 
3 HK 1873-74. 
4 Hasselberg, s. 17l. 
5 Ibid., s. 131, 173 f., 197. 
6 Ibid., s. 176-177. 
7 Ibid., s. 20l. 
8 Ibid., s. 202. 
9 Ibid., s. 197-199. 
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Bilaga 1. 

Rederibolagens inre organisation 

Då rederibolagen och de osanktionerade rederiakdebolagen är mindre kända 
och i syfte att ytterligare poängtera deras förmedlande ställning mellan part
rederiformen och det fullt utbildade aktiebolaget, skall något beröras dessa 
bolags inre organisation eller företagsekonomiska struktur. 

Först måste påpekas, att det är ganska svårt att generalisera i detta av
seende, dels på grund av att rederibolagen genom bl. a. just denna mellan
ställning är mycket varierande, dels även på grund av att bolagsformer och 
använda termer i dessa sammanhang ännu inte hunnit stadga sig vid denna 
tid. 

Till en början ska ges några exempel på hur flytande termerna bolag och 
aktiebolag var i bolagsordningarna. 

Angf.bolaget Södra Sverige var på 70-talet ett av de större ångfartygs rede
rierna i landet. I bolagsordning tryckt 1870 benämnes företaget »Angf. AB 
Södra Sverige». I § 1 säges, att företaget är »ett skeppsrederi, bildat för id
kande av ångbåtsfart och bestående av 2 000 lotter, vardera lydande å 100 rdr 
eller l hooo-del av bolagets alla tillhörigheter». Enligt § 15 förelåg tillskotts
plikt för delägarna. Dvs. trots benämningen var det icke fråga om begränsad 
ansvarighet utan pro rata parte. I lottbrev från maj 1874 samt bolagsordning 
från 1875 benämnes företaget »Angf. Bolaget Södra Sverige». Denna bolags
ordning är i stora drag lik den föregående (tillskottsplikt ex.vis), men aktie
kapitalet är ej fixerat i motsats till förhållandet i ordningarna från 1870 och 
1871. I en bolagsordning av 1886 saknas emellertid bestämmelser om till
skottsplikt. 1893 ombildades bolaget till ett av K. M:t sanktionerat aktie
bolag. 

Liknande exempel på bolag benämnda aktiebolag men som enligt bolags
ordningarna ej har begränsad ansvarighet för delägarna är Motala Ströms 
Angf. AB (27 febr. 1869),1 Malmö Angf. AB (3 mars 1857),2 Stockholms 
Angslups AB (15 febr. 1865),3 Angbåts AB Södra Helsingland (1874), Wes-

1 I denna ordning säges, att K. M:ts sanktion skall sökas. Så torde emellertid ej ha skett. 
I en nyordning (av den 28 aug. 1869) benämnes bolaget »Motala Ströms Angf. Bolag». 
Den 18 jan. 1873 blev bolagsordningen stadfäst av K. M:t. 

2 K. M:ts sanktion den 9 maj 1873. 
3 K. M:ts sanktion den 24 okt. 1885. 
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ternorrlands Angbåts AB (15 nov. 1866),4 Edsvalla Angb. AB (21 sept. 1865) 
och Angslups AB Nya Föreningen (13 dec. 1869). 

Somliga osanktionerade rederiaktiebolag har bolagsordningar, där ingen
ting nämns om ansvarigheten (ex.vis Westgöta Angf. AB [1867], Österby 
Angf. AB [31 aug. 1875] och Hernösands Angslups AB [1868]). 

A andra sidan påträffar man bolagsordningar från rederibolag och osank
tionerade rederi aktiebolag, där begränsad ansvarighet är direkt utsagd (ibland 
gäller den ej styrelseledamöter eller dem som godkänt en viss styrelsens åt
gärd; i förra fallet liknar bolagsformen kommanditbolaget, jfr ovan s. 42 
betro Halländska ångbåtsbolaget). Exempel på rederibolag, där delägarna till
försäkras till aktieinnehavet begränsad ansvarighet: Edsvikens Angf.bolag 
(1860), Angbåtsbolaget Linne (Sundsvall; 6 juni och 30 aug. 1870),5 Skel
lefteå Rederibolag (18 april 1868), Angf.bolaget Ströms Vattudal (1871),5 
Angf.bolaget Sven Rinman (Eskilstuna, 1 juli 1865),6 Södertelge Angbåts
bolag (30 dec. 1879),7 Westerås-Eskilstuna ångf.bolag (20 okt. 1860), Rederi
bolaget Östern (5 maj 1883).8 Bland osanktionerade rederiaktiebolag, där be
stämmelser om begränsad ansvarighet finns, må nämnas: Angbåten Grips
holms AB (1 jan. 1873),9 Svartviks Angf. AB (7 febr. 1865)1 och Strengnäs 
Angb. AB (18 mars 1868). Indals Elfs Kommunikations AB fick den 20 febr. 
1865 sina bolagsregler fastställda av landshövdingen i Västernorrlands län, 
men de blev aldrig sanktionerade av K. M:t. 

Av de 131 bolagsordningar för rederibolag och osanktionerade rederiaktie
bolag som påträffats för tiden 1860-87 har 62 ordningar inga bestämmelser 
om ansvarigheten, i 55 fall säges, att bolaget är ett skeppsrederi vilket tolkats 
som att sjölagens bestämmelser skall vara tillämpliga, eller göres en direkt 
hänvisning till sjölagen. Trots detta förekommer det, som redan nämnts, att 
bolag av den senare typen tillförsäkrar delägarna begränsad ansvarighet, om 
än med vissa inskränkningar. 

4 K. M:ts sanktion den 24 mars 1871. 
5 » ... därest icke å bolagsstämma annorlunda förordnas». 
6 Trots detta hänvisas »till samtliga delägares ... inbördes säkerhet och efterrättelse» till 

sjölagen på lottbreven. 
7 § 4: »Ingen ansvarighet utöver tecknat aktiekapital, om han icke särskilt utfäst sig till 

det.» 
B Om inte bolagsstämman upphäver den begränsade ansvarigheten. 
9 Hänvisning till lagen av 1848 i § 1, men först den 15 mars 1878 gav K. M:t sanktion 

åt Angf. AB Gripsholm. 
1 Om ej bolagsstämman bestämmer annorlunda. 
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Utom vad beträffar ett fixerat kapitals uppdelning i likalydande aktier 
och ansvarigheten begränsad till aktieinnehavet föreligger det även i andra 
avseenden hos många rederibolag stora likheter med de fullt utbildade aktie
bolagen, eller har dessa bolag, skulle man kanske kunna säga, en mera mo
dern prägel. Man har en styrelse vald på årligen sammanträdande bolags
stämma, man har i detalj fastslagna, ofta tryckta, bolagsordningar. Därtill 
kommer exempelvis, att en mycket stor del av rederibolagen har bestämmel
ser om årlig avsättning till reservfond. Avsaknaden aven sådan brukar be
tecknas som en av partrederiets svagheter.2 Ibland stadgas om avsättning av 
en viss procent av nettoinkomsten (ofta la %), ibland en bestämd årlig summa 
intill fonden nått ett maximibelopp, ibland åter resten av nettoinkomsten, 
sedan en maximerad utdelning till aktieägarna gjorts. 

En annan av partrederiets nackdelar säges dess »utdelningshunget» vara.3 

Inte så sällan finner man emellertid i bolagsregler från rederibolag bestäm
melser om maximerad utdelning. Betr. reservfonden bör tilläggas, att den ofta 
uttryckligen reserveras för större reparationer - den är inte avsedd för det 
löpande underhållet - och för nybyggnader, dvs. reservfonden har då fått 
karaktären av avskrivningsfond, vilket gör ett modernt intryck.4 

Ett av skälen att övergå från partrederiformen till bolags- eller aktiebolags
formen har varit att minska riskerna eller assuranskostnaderna.5 I partrede
rierna får varje partägare själv ombesörja assurans av den ägda parten. Inom 
rederibolagen synes praxis vara växlande; ibland föreskriver bolagsordning
arna, att styrelsen skall ombesörja assurans till fartygens fulla värde - lik
som oftast är fallet inom rederiaktiebolagen, såvida man inte byggt upp en 
egen assurransfond inom företaget - ibland säges det, att detta ankommer 
på varje lottägare att själv göra. 

I detta sammanhang skall påpekas några egendomligheter i synen på aktie
kapitalet såsom snarare ett obligationslån och ett främmande kapital än som 
företagets eget. Angf.bolaget Alexander von Rumboldt (28 febr. 1870) hade 
t. ex. en bestämmelse ~tt det årligen skulle till aktieägarna utbetala 5 % på 
aktierna i grundfondsränta; om tillräckligt överskott fanns skulle sedan även 

2 Jfr ovan s. 7. 
3 Gerentz (1944 a), s. 82. 
• Ex.vis Stockholms Angf. Rederibolag (13 mars 1869), § 12. 
5 Lundmark, s. 55, 65, 85 H. - Angf. bolaget Skandia, cirkulär till lottägarna, den 9 

maj 1868: »Då de knappa inkomsterna icke medgiva dryga assuranspremiers erläggande, så 
torde finnas fördelaktigt att genom Bolagets utvidgande varje lottägares risk fördelas på flera 
kölar.» 
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utdelning göras (§ 9).6 En liknande inställning till aktiekapitalet såsom lån 
från aktieägarna ådagalägges även av bolagsordningen från ett av A. O. Wal
lenbergs rederiföretag, Angfartygsbolaget Transit.7 Enligt bolagsordningen 
från den 20 juni 1859 omfattade bolaget 2000 lotter, vars nominella värde 
emellertid ej var fixerat. Enligt § 16 skulle utdelas 9 rdr per lott, när bolagets 
behållning nått summan 30 000 rdr; vidare skulle 40 lotter utlottas och in
lösas med 200 rdr per styck. I bolagsordningen från mars 1884 var lottantalet 
fortfarande 2 000, men de nämnda siHrorna (med undantag av antalet lotter 
att utlotta) fördubblade. Resten av behållningen skulle överföras till reserv
fonden. 

De flesta rederibolag liknar de egentliga aktiebolagen däri, att aktier eller 
lotter bara finns aven valör inom ett och samma bolag. Men undantag finns. 
Halländska Angbåtsbolaget t. ex., som i övrigt i många avseenden står rederi
aktiebolagen nära (se ovan s. 41 H.), hade enligt sin bolagsordning av den 
1 nov. 1850 180 aktier å 500 rdr bco, men det fanns även halva och fjärde
dels aktier. Arboga Angf. och Rederibolag (1864) hade ett »grundkapital» 
om 122250 rdr rmt fördelat på 156 hela lotter å 750 rdr, 6 halva å 375 rdr 
och 20 femtedels å 150 rdr. Här stöter man på drag som påminner starkt 
om förhållandena inom partrederierna. Hit hör givetvis tillskottsplikten, före
komsten av ett icke fixerat aktiekapital, som f. ö. kan påträHas hos i andra 
avseenden långt utvecklade bolag (se ovan s. 34, not 2). 

Det av K. M:t sanktionerade aktiebolaget är f. ö. heller inte särskilt en
hetligt. Rederibolaget för slupen Minnet (Köping) med bolagsordning från 
den 20 mars 1874 hade ett icke fixerat aktiekapital fördelat på 14 aktier. 
Det av K. M:t den 5 nov. 1886 stadfästa Rederi AB Minnet (Köping) hade 
ett aktiekapital om 8000-25 000 kr i aktier om 400: -, dvs. antalet aktier 
är minimum 20 st. 

Rederibolaget är alltså både funktionellt och formellt en övergångsform 
mellan partrederiet och det fullt utbildade aktiebolaget (»modellaktiebola
get»). Att det är ett förstadium till det egentliga aktiebolaget framgår även 
av att en ansenlig del av dem längre fram, särskilt under första hälften av 
1870-talet och åren 1894-95 kom att ombildas till aktiebolag, vilket f. Ö. 

talrika notiser i det föregående har förmält. Detta har, i förbigående sagt, 

6 K. M:t gav den 22 febr. 1895 stadfästelse åt bolagsordningen för Angf. AB Alexander 
von Humboldt. - Liknande bestämmelser i Gefle Angf. AB (15 maj 1855, §§ 13 och 21; 
15 mars 1859, § 10). 

7 Betr. A. O. Wallenberg som redare, se t. ex. Gasslander, II, s. 242, Stockholms ångbåts
sjöfart, s. 159 ff., s. 273 ff. 
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den konsekvensen, att siffror över antalet nybildade rederiaktiebolag på ett 
överdrivet sätt återspeglar frekvensen av verkligen nybildade företag; många 
har fört en tidigare tillvaro som rederibolag och osanktionerade aktiebolag, 
för att nu inte tala om tidigare existenser i form av partrederier. 

Bilaga 2. 

De största redarna i Sverige åren 1873 och 1883 

1873 

Segel- och ångfartyg tillsammans 

1. Grossh. Gustaf Frithiof Cawallin, Timrå, Västernorrlands län. 

9 segelf. 1 632 nyl. 

6 fartyg ägdes av Cawallin till hälften, alla tillsammans med grossh. August Sund
berg; 2 fartyg av partrederier med vardera 5 delägare, 1 fartyg av Cawallin 
ensam. 

2. Sjökapten Albert Fredholm, Stockholm (för Rederi AB Svea). 

4 segel f. 1 136 nyl. 
6 ångf. 451 nyl. 

S:a 1587 nyl. 

3. Grossh. Robert Rettig, Gävle (för Handelsbolaget P. C. Rertig & Co. och [ev.] 
Gefle Angf. AB). 

7 segelf. 
2 hjulångf. (ev. Gefle Angf. AB) 

1383 
67 

nyl. 
nyl. 

S:a 1450 nyl. 

4. Skeppsmäkl. August Leffler, Göteborg (för sig själv, Aug. Leffler & Co. samt 
Angf. AB Thule). 

6 ångf. (varav Angf. AB Thule 4 om 671,5 nyl.) 
4 segelf. 

737,5 nyl. 
433,5 nyl. 

S:a 1 171,0 nyl. 

5. Sjökapten Eric Ulander, Härnösand (delvis för Hernösands Skeppsrederi AB). 

7 segelf. 1 164,5 nyl. 

3 segelf. ägdes av Hernösands skeppsrederi AB, 4 segelf. av partrederier med 
5-13 delägare (åtskilliga delägare i ovanst. bolag). 

6. Handl. och sjökapt. Lars Magnus Altin, Sundsvall ( delvis för Skeppsrederi AB 
i Sundsvall och Lastångare AB i Sundsvall). 

9 segelf. 
1 ångf. (Lastångare AB i S-vall) 

S:a 

1074,5 
85,0 

1 159,5 

nyl. 
nyl. 

nyl. 
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5 segelf. ägdes av Skeppsrederi AB i S-vall och 3 av partrederier om vardera 
5 delägare (delvis samma personer) och l segelf. av Altin ensam. 

7. Handl. och bruksägaren Erik Häggström, Dalkarlså (Bygdeå sn, Västerbottens 
län). 

12 segelf. 1 103,5 nyl. 

8 fartyg (729 nyl.) ägdes av Häggström ensam, 3 av partrederier med 2-4 del
ägare samt l fartyg av delägarna i Håknäs sågverk, av vilka en var Erik Hägg
ström. 

8. Grossh. J. J. Ekman, Göteborg (för Grosshandelsbolaget Ekman & Co.). 

6 segelf. l 092 nyl. 

9. Vice konsul Lars Glas, Umeå. 

10. 

10 segelf. 1061,5 nyl. 

7 (antagl. 8) av dessa ägdes av 
vardera 4 personer (identiska). 

Glas ensam (766,5 nyl.), 2 av partrederier om 

Hand!. och skeppsredaren P. A. Lindberg, Göteborg. 

7 segelf. l 034 nyl. 

2 av dessa fartyg ägdes av Lindberg ensam, 4 av partrederier med 2 a 3 delägare 
(i några fall tillsammans med resp. fartygsbefälhavare). Delägare var i två av dem 
ovannämnde Leffler. Ett fartyg äges och redas 1871 enl. fribrev helt och hållet 
av dess befälhavare sjökapt. C. S. Nilsson; är även enl. Sveriges skeppslista 1871 
huvudredare, men ej enl. Sveriges skeppslista 1873-75, utan nämnde Lindberg, 
varför uppg. om ägo- och redarbytet tydligen ej meddelats Komm.koll. 

Enbart ångfartyg 1873 

1. Grossh. och konsuln Ludvig Peyron, Stockholm (för Stockholms Angf. Rederi
bolag och Norrländska Angf. Bolaget). 

7 ångf. 898 nyl. 

2. Skeppsmäkl. August Leffler, Göteborg (för sig själv, Aug. Leffler & Co. och 
Angf. AB Thule). 

6 ångf. 737,5 nyl. 
4 segelf. (433,5 nyl. 

S:a l 171,0 nyl.) 

3. Grossh. J. W. Wilson, Göteborg (för Angf. bolaget Göteborg-London). 

4 ångf. 704,5 ayl. 

4. Vice konsul C. G. F. Stewenius, Hälsingborg (delvis för Angf. AB Helsingborg). 

3 ångf. (Angf. AB Helsingborg) 474 nyl. 
3 segelf. (216 nyl. 

S:a 690 nyl.) 



5. Sjökapt. A. Fredholm, Stockholm (för Rederi AB Svea). 

6 ångf. 451 nyI. 
4 segelf. (1 136 nyI. 

S:a 1 587 nyI.) 

6. Grossh. A. R. Edgren, Göteborg (för Angf. Aktiebolagen Fortuna, Arctic 
V estkusten ). 

9 ångf. 430,5 nyI. 

7. Vice konsul T. Flensburg, Malmö (Angf. AB Ägir). 

2 ångf. 400 nyI. 

8. Konsul Adolph Meyer, Göteborg (Förnyade Angf. AB Svenska Lloyd). 

4 ångf. 297 nyI. 

9. SkeppsmäkI. Rikard Lidström, Göteborg (Angf. AB Götha). 

3 ångf. 

10. Grossh. Aug. Carlson, Göteborg (Angf. AB Svithiod). 

2 ångf. 

286 nyI. 

284 nyI. 

95 

och 

11. Grossh. P. M. Loven, Stockholm (för Grossh.bolaget Loven & Co., Angf.bolagen 
Södra Sverige och Norden). 

4 ångf. 265 nyI. 
3 segelf. (457,5 ny!. 

S:a 722,5 nyI.) 

12. Vice konsuln och handI. E. T. Killman, Höganäs (delvis för Kullens Angb. AB). 

3 ångf. 245 nyI. 
1 segelf. (46,5 nyI. 

S:a 291,5 nyI.) 

1883 

Segel- och ångfartyg tillsammans 

1. Sjökapt. ]. F. Strömberg, Göteborg (Rederi AB Örnen). 

16 segelf. 10 939 ton. 

2. Grossh. och konsuln L. Peyron, Stockholm (Stockholms Angf. Rederibolag). 

11 ångf. 7 294 ton. 

3. Sjökapt. L. M. Altin, Sundsvall (delvis för Skeppsrederi AB i Sundsvall). 

14 segelf. 6800 ton. 

4. Konsul Adolph Meyer, Göteborg (Förnyade Angf. AB Svenska Lloyd, Göteborgs 
Angb. AB, Angf. AB Trafik och Angf. AB Triton). 

12 (eg. 13) ångf. 6094 ton. 
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5. Sjömanshus ombudsman J. c. Hulthen, Hälsingborg. 

21 segelf. 5 720 ton. 

6. Grossh. O. Melin, Göteborg (Angf. AB Thule). 

6 ångf. 5304 ton. 

7. Sjökapt. C. A. Banck, Hälsingborg. 

8 segel f. 5 13 5 ton 
1 ångf. 25 ton 

S:a 5 160 ton. 

8. Sjökapt. K. Ahlborg, Stockholm (Rederi AB Svea). 

4 segelf. 2 707 ton 
5 (eg. 6) ångf. 2436 ton 

S:a 5 143 tOll. 

9. Sjökapt. H. Nordlander, Härnösand (delvis Lastångare AB i Hernösand). 

13 segelf. 4782 ton. 

10. Skeppsmäkl. P. J. Haegerstrand, Gävle (delvis Gävle Rederibolag och Angf. Re
deribolaget Norden). 

4 segel f. 2 836 ton 
3 ångf. 1 729 ton 

S:a 4565 ton. 

Enbart ångfartyg 1883 

1. Grossh. och konsuln L. Peyron, Stockholm (Stockholms Angf. Rederibolag). 

11 ångf. 7 294 ton. 

2. Konsul Adolph Meyer, Göteborg (Förnyade Angf. AB Svenska Lloyd, Göteborgs 
Angb. AB, Angf. AB Trafik, Angf. AB Triton). 

12 (eg. 13) ångf. 6094 ton. 

3. Grossh. O. Melin, Göteborg (Angf. AB Thule). 

6 ångf. 

4. Grossh. Aug. Carlson, Göteborg (Angf. AB Svithiod). 

6 ångf. 

5. Sjökapt. K. Ahlborg, Stockholm (Rederi AB Svea). 

5304 ton. 

4369 ton. 

5 (eg. 6) ångf. 2436 ton. 
4 segelf. (2 707 ton 

S:a 5 143 ton.) 
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6. Grossh. F. Malmros, Trälleborg (Trelleborgs Angf. AB, Trelleborgs Angf. Nya AB 
och Lastångare AB Aegir). 

5 ångf. 2 264 ton. 

7. Bankdir. A. O. Wallenberg, Stockholm (delvis Rederibolagen Union och Transit). 

6 ångf. 2 142 ton. 
5 segelf. (2 089 ton 

S:a 4231 ton.) 

8. Grossh. G. Beijer, Malmö (Sydsv. Angf. AB och Angf. AB Skånska kusten). 

6 ångf. 2 028 ton. 

9. Grossh. H. Sternhagen, Göteborg (Förnyade Angf. AB Götha). 

5 ångf. 1953 ton. 

10. Grossh. J. G. Setterwall, Stockholm (delvis Angf.bolaget Södra Sverige). 

5 ångf. 1 949 ton. 
1 segel f. (734 ton 

S:a 2683 ton.) 

11. Konsul E. J. Smitt, Halmstad (delvis Hallands Angbåts AB). 
8 ångf. 1947 ton. 
1 segel f. (314 ton 

----

S:a 2261 ton.) 

Uppställningen bygger på Sveriges skeppslista för resp. år samt betro 1873 på Fri
brev och Fribrevsdiarier (Komm.koll. arkiv, RAÖ). 

Summary 

Enterprises and forms of ownership in Swedish 

foreign shipping 1865-1885 

This investigation inta different enterprises and forms of ownership in 
Swedish foreign shipping has been made using the sampling and punched 
card techniques. 'Fribrev', i.e. certificates of nationality, for ships registered 
for trade outside Sweden, have been examined for the years 1867, 1872, 1874, 
1882 and 1886; these years can be presumed to represent different phases 
of the trade cycle. There is a risk with this method that new tendencies with 
regard to types of enterprise (private companies and limited companies) and 
shipping will be over-emphasized at the expense of the traditional forms of 
enterprise (shipping partnerships or the 64th system) and types of shipping 
(sailing ships). 

7 - 654184 Forum navale nr 22 
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During the years mentioned above between 65 and 80 % of the tonnage 
of sailing ships receiving certificates belongs to the above-mentioned shipping 
partnerships, between 9 and 26 % to shipping companies with a single owner, 
between 2 and 15 % to shipping and other limited companies, and between 
2 and 8 % to shipping and other private companies (table 4 b). This means 
that the yearly variations are considerable, the greater part of business being 
in the associated forms of enterprise (shipping partnerships and other com
panies) during the prosperous years 1872 and 1874 when the number of 
registrations for single owner shipping companies had decreased considerably. 
Steamships, however, are for the most part registered in towns; as far as 
these are concerned, limited companies and private companies dominate with 
about 55 and 20% respectively of the total tonnage (table 6). This domina
tion is most marked during the years of economic prosperity. 

From a regional point of view the 'sixty-fourther' shipping partnerships 
have a particularIy prominent place in the saiIing ship business in Scania 
(M and L in table 8), in Roslagen (the county of Stockholm or B in table 8) 
and in the county of Bohus (O) where the proportion of interested parties 
from commerce is rather small, whiIe the large fIeets of saiIing ships in the 
city of Stockholm (A), the county of Kalmar (H), on Gotland (l) and also 
on the coast of Norrland from the county of Västerbotten to the county of 
Gävleborg (AC, Y, X) are, to a great extent, run by single owners who are 
also of ten merchants. The sailing ships with their home port on the Norrland 
coast or in Stockholm are of ten twice as big as the average size for the country 
as a whole, while those in the county of Kalmar and on Gotland (table 8 a 
and b) are, on the contrary, very small. 

The number of associates in the shipping partnerships is great in the 
districts where the shipping partnerships clearIy dominate, but, in the districts 
where the single owner companies prevail, the shipping partnerships are run 
on the average by onlyasmall number of partners. The arithmetical average 
for the number of associates per sailing ship, which varies between about five 
and about ten, is highest in 1874, i.e. at the height of the period of economic 
prosperity of the seventies (table 9 a and b, also diagram 1). The maximum 
number of associates encountered is 57 and 56 (in 1872 and in 1874 respec
tively). It has not been possible to find a satisfactory answer to the question 
of how far this increase in the number of associates is directly linked with 
the rising prices of ships during the period of prosperity, and to what extent 
the investments per associate have changed; but there is a strong indication 
that the increase in the number of associates has more than compensated for 
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the rise in prices, so that the capital investments per associate decreased during 
the period of prosperity. Another indication in this direction is to be found 
in the fact that this increase in the number of joint owners during the prosper
aus years of 1872 and 1874 is parallel with the rise in the proportion of joint 
shipping owners who were otherwise engaged in farming, i.e. by small in
vestors (table 9 c and 12, diagrams 1, 3 and 6). Out of the two thirds of the 
joint owners of sailing ships who se trade or profession have been determined, 
the greater part (about 2/5) are connected with shipping, followed by com
merce, skilled trades and industry (totalling about 30%) and farming (about 
15 %) (table 13). 

Unfortunately, very little information is available about the divisions within 
the shipping partnerships, and about half of this information is drawn from 
a limited area of Sweden, the county of Bohus. According to these sources, 
the most usual divisions are between 8, 4 and 16 associates, which may be 
considered to show greater resemblances to the conditions in Norway than to 
those on Aland and in Germany where the splintering of ownership is 
greater. From these limited facts it may be reckoned that about 35 % of the 
partners, in the cases where sailing ships are run by shipping partnerships, 
own half of the shares. A comparison with private shipping companies and 
with limited shipping companies indicates that the distribution of ownership 
is more biased in the case of the latter, and thus the shipping partnerships 
appear more 'democratic'. 

Two main types of company exist in shipping at this time; on the one 
hand private companies and limited companies not officially registered (with 
a maximum of 3-4 % of the sailing ship tonnage according to the documents 
available, as opposed to 20 % of steam ship tonnage), and on the other hand, 
limited shipping companies (with up to 13-14 % of the sailing ship tonnage 
as opposed to more than half of the steam ship tonnage) (tables 4 b and 6 
respectively). 

The formation of companies in shipping reveal typical characteristics of 
the trade cycle with peak years about 1865, 1873 and 1884 (diagrams 8 
and 9), i.e. af ter the peak years in foreign shipping reflected in the activity 
in the ports. 

Up to 1870 the shipping companies and unofficiaI limited companies pre
vailover the real limited companies (those with legal limited responsibility). 
The formation of limited companies becomes popular during the prosperous 
years at the beginning of the seventies. The joint stock capital in limited 
shipping companies increases compared with that of the private shipping 
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companies (diagram 10). At the same time the private shipping companies, 
in contrast to the limited shipping companies, acquire an increasingly ex
clusive character with a fairly limited number of associates. They can be 
described as a transitionai form between the shipping partnerships and the 
reallimited companies, both from a legal and from an entrepreneurial point 
of view. 

Af ter the boom at the beginning of the 1870's the newly formed limited 
shipping companies direct their activities increasingly towards inland shipping 
(between 1/2 and 2/3 of the limited shipping companies founded), while the 
newly established Swedish foreign steam shipping recedes in the face of 
hardening foreign competition. 

If the term enterprise is extended to include cancerns (i.e. tonnage under 
the direction of one and the same ship owner) then a comparison between 
the years 1873 and 1883 on the basis of the list of Swedish shipping shows 
no great changes for the country as a whole (table 19). The regional modifica
tians are, however, considerable, with a marked increase in large-scale enter
prises in the county of Malmöhus (M), particularly Hälsingborg, and also in 
Stockholm (A) and in the city of Gothenburg, while the coast of Norrland 
(AC, y and X), formerly the home of about 2/5 of the tonnage owned by 
big shipping companies, has decreased in importance. 

Riksarkivet (RA): 

Käll- och litteraturförteckning 

Otryckta källor 

Civildepartementets arkiv: 
Registratur. 
Statsrådsprotokoll för civilärenden. 
Utgående diarier (expeditionslistor). 
Konseljhandlingar. 
Ämnesordnade handlingar, vol. 102: Förteckning på aktiebolag, 1853-1877. 
Ämnesordnade handlingar, vol. 103: Samling av bolagsordningar, 1849-1860. 

Riksarkivet, Östermalmsavdelningen (RAÖ): 
Kommerskollegii arkiv: 

Fribrevsdiarier. 
Fribrev. 

Göteborgs sjöfartsmusettm (GSM): 
Angf. AB Thules protokoll 12 aug. 1870-5 nov. 1881. 
Rederi AB Örnens aktieregisterböcker. 
Handlingar från Angbåts AB Ferm: 



Utdelningslista för 1883. 
Kallelselista till bolagsstämma 20 okt. 1885. 
Delägarförteckning den 31 dec. 1887. 

Hallands Angbåts AB, Göteborg: 
Halländska Angbåtsbolagets bolagssstämmoprotokoller 1848-1862. 
Halländska Angbåtsbolagets bolagsstämmoprotokoller 1863-1870. 

Rederi AB Svenska Lloyd, Göteborg: 
Bolagsstämmoprotokoll 1870-1893. 
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Protokollsbok för Angf. AB Svenska Lloyd 1869-1883 (bolagsstämmoprotokoll i av
skrift). 

Tryckta källor 

Betänkande, underdånigt, af de enligt nådigt beslut den 24 maj 1877 förordnade 
komiterade för utarbetande af förslag till ändringar och tillägg i sjölagen, egnade 
att i möjligaste mån förekomma och inskränka olyckor till sjös (1878) (cit. Be
tänkande rörande sjölagen 1878), Stockholm. 

Bolagstryck, Kungl. Bibliotekers och Uppsala Universitetsbiblioteks samlingar. 
British Parliamentary Papers (BPP) , London: 

First Report of the Royal Commission on Loss of Life at Sea (BPP 1884-85/ 
XXXV). 

Final Report of the Royal Commission on Loss of Life at Sea (BPP 1887/ 
XLIII). 

First Report of the Royal Commission on the Depression of Trade (BPP 1886/ 
XXI). 

Third Report of the Royal Commission on the Depression of Trade (BPP 1886/ 
XXIII). 

A collection of the Public General Statutes, London. 
A. L. van der Hagen-S. Cederschiöld (1875) (utg.), Svenska aktiebolag med begränsad 

ansvarighet (1848-1874), Stockholm. 
A. L. van der Hagen-S. Cederschiöld (1882) (utg.), Svenska aktiebolag med begränsad 

ansvarighet (1848-1881), Stockholm. 
Handelskalender, Sveriges, 1873-74 (1873) (cit. HK 1873-74), Stockholm. 
v. Koersner (1890) (utg.), Svenska aktiebolag år 1888. En handbok. Stockholm. 
Report of the Select Committee on the Causes of the Reduction of American Ton-

nage (1870), House Rep. 28, 41 Cong., 2 Sess. (cit. Lynch Report), 
Washington. 

The Shipping Gazette, Weekly Summary, London. 
The 'Shipping and Mercantile Gazette, London. 
Sjölagen med anmärkningar och till sjöväsendet hörande vlgugare stadganden, 3:e 

uppl., utg. av J. F. Lagerholm (1877), Stockholm (cit. 1864 års sjölag). 
Statistique internationale. Navigation maritime (ed. A. N. Kiaer), I-IV 1876-92) (cit. 

Stat. int.), Christiania. 
Svensk författningssamling (cit. SFS). 
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Sveriges oHiciella statistik (cit. SOS): 
E: Inrikes sjöfart och handel. 
F: Utrikes handel och sjöfart. 

Sveriges skeppslista, 1869 H. (Skilda utgivare), Stockholm. 
(K. Amark), Statistisk översikt av det svenska näringslivets utveckling åren 1870-

1915 (Stat. medd., Ser. A, Band III: 1, Stockholm 1919). 
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Tabell 1. Antal utfärdade fribrev och interimsbevis 1860-1888. 

1 2 3 4 

Ar 
Antal fartyg i Fribrev i procent 

Antal fribrev utrikes fart av kol. 3 

1860 200 1275 15,7 
1861 177 1258 14,1 
1862 208 1189 17,5 
1863 189 1250 15,1 
1864 214 1238 17,4 
1865 248 1248 19,9 
1866 302 1262 23,9 
1867 251 1296 19,4 
1868 288 1347 21,4 
1869 258 1393 18,5 
1870 280 1463 19,1 
1871 280 1585 17,7 
1872 372 1783 20,9 
1873 400 1865 21,4 
1874 434 1968 22,1 
1875 334 1919 17,4 
1876 328 1969 16,7 
1877 298 1987 15,0 
1878 226 2019 11,2 
1879 212 2076 10,2 
1880 283 2133 13,3 
1881 254 2069 12,3 
1882 247 2026 12,2 
1883 290 1989 14,6 
1884 258 1968 13,1 
1885 211 1940 10,9 
1886 188 1839 10,0 
1887 218 1834 11,9 
1888 282 1841 15,3 

Källor: Kol. 2, Komm.koll. fribrevsdiarier (RAÖ). Kol. 3, SOS: F, 
Utrikes handel och sjöfart. 
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Ar 

1867 
1872 
1874 

1878 
1882 
1886 

Ar 

1867 
1872 
1874 

1878 
1882 
1886 

Tabell 2 a och b. Medelstorlek och storleksgrupper. 
Tab. 2 a. Fribrevsmaterialet och utrikestonnaget totalt. 

Fribrevsmaterialet Utrikestonnaget (en!. SOS) 

Antal Tonnagea Medelstor!. Antal Tonnagea Medelstor!. 

Segelfartygens medelstorlek. 

241 12500 51,9 1261 70743 56,1 
306 18299 59,8 1667 95128 57,1 
372 25783 69,3 1794 109083 60,8 ---
203 42371 208,7 1850 382254 206,6 
210 40810 194,3 1857 386381 208,1 
152 29981 197,2 1638 326383 199,3 

Angfartygens medelstorlek. 

Fribrevsmaterialet U trikestonnaget 

Antal Tonnagea Medelstor!. Antal Tonnagea Medelstor!. 

6 168 1,3 28,0 35 1305 1,8 37,3 
56 3832 17,3 68,4 116 6902 6,7 59,5 
56 3834 12,9 68,5 174 13 597 11,1 78,1 

22 5061 10,8 230,0 169 55273 12,6 327,1 
36 12591 23,6 349,8 169 60826 13,6 359,9 
31 10676 26,3 344,4 201 79680 19,6 396,4 

a 1867-1874 är tonnaget angivet i nyläster. 
1878-1886 }) }) }) }) reg.ton. 

b % av fribrevsmaterialet. c % av toto tonnage. 

Tab.2b. Procentuell fiirdelning på storleksgrupper. 

Segelfartyg (Efter tonnaget) 

1872 6-12 ny!. 12-30 ny!. 30-60 ny!. 60-120 ny!. 120-300 ny!. över 300 ny!. 

SOS 1,5 10,5 19,5 32,4 33,9 2,2 
Fribrev 2,1 8,0 19,6 35,3 32,7 2,2 

över 
Under 20-50 50-100 100-200 200-300 300-1000 1000 

1882 20 ton ton ton ton ton ton ton 

SOS 0,2 2,4 6,3 16,6 19,4 51,2 3,8 
Fribrev 3,9 6,9 15,8 20,4 53,1 
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Ångfartyg (Efter tonnaget) 

1872 6-12 ny!. 12-30 ny!. 30-60 ny!. 60-120 ny!. 120-300 ny!. över 300 ny!. 

SOS 0,3 8,7 22,9 31,3 36,7 
Fribrev 0,2 8,3 19,7 35,2 36,7 

över 
Under 20-50 50-100 100-300 300-1000 1000 

1882 20 ton ton ton ton ton ton 

SOS 0,0 0,4 0,8 23,0 70,6 5,2 
Fribrev 0,8 0,4 31,6 67,2 

Källa: Komm.koll. fribrev (RAÖ), SOS: F, Utr. handel och sjöfart. 

Medianålder 
Medelålder 

Medianålder 
Medelålder 

Åldersklasser 

0-4 år 
5-9 år 

10-14 år 
15-19 år 
över 20 år 
obekant 

s:a 
antal fartyg 

Tabell 3 a, b och c. Aldersjördelning. 

1872 1874 1882 

Sveriges 
skeppslista 

14 
14,8 

2 
4,6 

Tab. 3 b. 

18,5 
19,2 

9,9 
19,9 
25,7 

6,8 
100,0 
973 

Fribrevs
materialet 

2 

r--'--"---__. 

Sveriges 
skeppslista 

3 

Fribrevs
materialet 

4 

Tab. 3 a. Aldersfördelning. 

Segelfartyg 

13 13 14 
13,4 15,4 15,2 

Ångfartyg 

1 3 2 
3,8 5,6 5,0 

Sveriges 
skeppslista 

5 

17 
19,1 

11 
12,0 

Procentuell fördelning i åldersklasser (efter antalet). 

Segelfartyg 

29,4 17,1 22,3 3,9 
11,4 19,5 15,6 16,0 
11,8 12,0 11,3 16,9 
14,1 17,2 15,3 16,0 
23,5 28,9 27,7 39,0 

9,8 6,2 7,8 8,7 
100,0 100,9 100,0 99,9 
306 1154 372 1118 

Fribrevs
materialet 

6 

23 
22,3 

7 
8,1 

10 O 
8,6 
9,0 

13,8 
48,1 
10,5 

100,0 
210 
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Tabell 3. 
Angfartyg 

2 3 4 5 6 

0-4 år 77,2 80,4 67,9 80,4 13,6 47,2 
5-9 år 5,7 1,8 14,7 3,6 23,2 13,9 

10-14 år 1,6 7,1 3,8 39,6 19,4 
15-19 år 11,4 5,4 6,0 8,9 6,0 8,3 
över 20 år 3,3 3,6 6,5 7,1 16,4 8,3 
obekant 0,8 1,8 1,1 1,2 2,8 

s:a 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 
antal fartyg 123 56 184 56 250 36 

Tab. 3 c. Procentuell andel nylryggda och utrikes byggda fartyg. 

Segelfartyg 

Nybyggda 4,8 19,3 5,3 16,1 0,4 3,8 
Utrikes byggda 22,5 32,4 30,6 41,7 35,9 44,4 
D:o, f. f. g. med 

fribr. utrustadea 21,9 26,6 

Angfartyg 

Nybyggda 44,7 71,4 12,0 37,5 8,4 44,4 
Utrikes byggda 20,3 21,4 17,9 14,3 11,2 16,7 
D:o, f. f. g. med 

fribr. utrustadea 19,6 8,9 

Källor: Komm.koll. fribrev (RAÖ), Sveriges skeppslista samt 
a Betänkande rörande sjölagen (1878), tab. 31, s. 162 ff. 
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Tabell 4 a, b, c och d. Segelfartygens procentuella fördelning 
på företagsformer. 

Fribrevsmaterialet. 

1867 1872 1874 1878 1882 1886 

Tab.4a. Efter antalet. 

Rederiab. 2,1 1,0 4,8 2,0 0,7 
Övriga ab. 0,4 0,3 1,1 1,0 
Handelsbol. 2,1 1,0 0,8 1,0 0,5 0,7 
Rederibol. 0,8 0,3 1,1 0,5 0,7 
Övr. bolag 0,8 1,5 2,0 
Ensamrederi 31,5 19,0 13,2 18,7 30,5 28,9 
Partrederi 62,2 78,4 79,0 76,8 67,6 67,1 

Summa 99,9 100,0 100,0 100,0 100,1 100,1 

Tab. 4 b. Efter läste- el. tontalet. 

Rederiab. 6,4 3,2 13,7 7,8 1,9 
Övriga ab. 0,2 0,6 1,7 2,7 
Handelsbol. 2,9 1,8 2,0 0,4 1,0 0,4 
Rederibol. 3,6 0,3 1,4 0,7 0,5 
Övr. bolag 1,8 1,8 2,6 
Ensamrederi 20,8 12,6 8,8 12,4 23,9 26,1 
Partrederi 64,3 81,5 72,4 77,5 71,6 68,5 

Summa 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 

Tab. 4 c. Medelstorleken av segelfartygen inom resp. företagsformer. 

Angivet i registerton, för åren 1867-74 omräknat från nyläster efter koefficienten 3,14. 

1867 1872 1874 1878 1882 1886 

Rederiab. 503,7 617,6c 615,8 828,0 569a 

Övriga ab. 91,la 332,8a 336,9 557,5b 

Tillsammans 434,9 546,4 564,9 828,0 557,5b 569a 

Handelsbolag 229,8 352,6c 552,6c 84,Ob 418a 115a 

Rederibolag 709,6b 179,Oa 277,9 299a 158a 

Övr. bolag 347,Ob 258,7c 263,3c 

Tillsammans 362,4 309,3 395,6 188,8 358,5b 212,6 
Ensamrederi 107,1 124,3 145,4 138,5 152,5 177,7 
Partrederi 168,3 195,0 199,4 210,6 205,8 201,3 

Totalt 163,0 187,8 217,6 208,7 194,3 197,2 

a= 1 fartyg. b = 2 fartyg. c= 3 fartyg. 
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Tab. 4 d. De skilda järetag.rformernas andel i segelfarrygstonnaget inom resp. storleks grupper. 

Under 12 nyl. 13-29 nyl. 30-59 nyl. 
Under 50 reg.ton 50-99 reg.ton 100-199 reg.ton 

-" 

Ar 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1867 51,3 46,0 2,6 54,3 42,2 1,6 1,3 74,3 21,3 4,3 
1872 60,6 39,4 68,5 31,5 88,0 9,5 2,4 
1874 71,3 28,7 75,7 22,5 1,8 87,2 9,6 0,8 2,3 
1878 62,9 37,1 67,6 25,0 7,4 86,5 13,5 
1882 53,4 46,6 56,1 43,9 64,9 35,1 
1886 62,8 37,2 64,6 35,4 71,0 19,8 9,4 

60-119 nyl. 120-299 nyl. över 300 nyl. 
200-299 reg.ton 300-999 reg.ton över 1000 reg. ton 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1867 66,5 28,4 2,3 2,7 66,1 6,7 10,1 17,1 100 
1872 86,7 8,9 1,1 3,2 75,2 12,8 3,9 8,1 100 
1874 82,5 6,4 2,7 8,4 61,8 9,3 6,5 22,4 37,2 62,8 
1878 87,9 12,1 77,7 11,6 4,3 6,4 51,0 49,0 
1882 80,7 15,7 3,6 73,5 19,5 1,9 5,1 
1886 65,0 31,6 3,4 75,0 17,0 3,3 4,8 49,2 50,8 

Kol. 1 = partrederi. Kol. 3 = handelsbolag och övr. bolag. 
Kol. 2 = ensamrederi. Kol. 4 = rederiaktiebolag och övr. ab. 
Kol. 1 + 2 + 3 + 4 = 100 %. Källa: Fribrevsmaterialet. 



113 

Tabell 5. Procentuella andelen råseglare av antalet segelfartyg 
inom resp. företagsformer. 

1867 1872 1874 1878 1882 1886 

Rederiab. 100 100c 94,4 100 100a 

Övriga ab. Oa 100a 75,0 100b 

Tillsammans 83,3 100 90,9 100 100b 100a 

Handelsbolag 20,0 66,7c 100c Ob 100a Oa 

Rederibolag 100b Oa 50,Ob 100a Oa 

Övr. bolag 50,Ob 50,Ob 66,7c 

Tillsammans 44,4 50,0 71,4 20,0 100b 40,0 
Ensamrederi 14,5 20,7 24,5 26,3 28,1 31,8 
Partrederi 29,3 44,2 41,5 44,2 43,7 45,1 

Totalt 26,6 40,5 42,7 41,4 40,0 41,4 

a= 1 fartyg. b = 2 fartyg. c = 3 fartyg. 

Som råseglare räknas: Fullriggare, (fregatt-)skepp, barkskepp, brigg och skonertskepp. 
Källa: Fribrevsmaterialet. 

8 - 654I84 Forum navale nr 22 
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Tabell 6. Angfartygen för-

Fribrevs· 

1867 1872 1874 1878 

Antal Nyl. % Antal Nyl. % Antal Nyl. % Antal Ton % 

Rederiab. 2 99 58,9 33 2486 64,9 28 2407 62,8 3 1225 24,2 
Övriga ab. 1 8 0,2 5 1253 24,8 

Tills. 2 99 58,9 33 2486 64,9 29 2415 63,0 8 2478 49,C 
Handelsbol. 3 168 4,4 2 167 4,4 
Rederibol. 1 16 9,5 8 704 18,4 7 550 14,3 
Övriga bol. 1 13 0,3 1 130 2,~ 

Tills. 1 16 9,5 11 872 22,8 10 730 19,0 130 2,~ 

Ensamrederi 1 23 13,7 2 52 1,4 9 279 7,3 4 583 11,5 
Partrederi 2 30 17,9 10 422 11,0 8 410 10,7 9 1870 36,9 

Summa 6 168 100,0 56 3832 100,1 56 3834 100,0 22 5061 100,C 

Anm. Sedan fribrevsmaterialet excerperats, klassificerats och förts över på hålkort, har det visat 
sig att några företag i fribreven registrerade som aktiebolag i själva verket ej varit av 
K. M:t sanktionerade och därför formellt bort föras till gruppen rederibolag. Det har 
dock ej ansetts mödan värt att omarbeta alla tabellerna med hänsyn till denna inadver-
tens, då dessa bolag antagligen fungerade som verkliga aktiebolag. För att uppnå full 
konsekvens borde f. ö. gruppen rederibolag egentligen ha uppdelats på aktiebolagen och 
partrederierna med hänsyn tagen till varje särskilt bolags karaktär. Här har emellertid 
den enkla regeln följts att bolagets namn vid registreringen hos Komm.koll. fått bli 
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delade på företagsform. 

materialet. 

Antal 

23 

23 

2 

2 
5 
6 

36 

1882 1886 Alla åren 

Ton % Antal Ton % Antal Tona % 

8021 63,7 7 2806 26,3 96 34663 57,3 (53,6) 
2 136 1,3 8 1575 2,6 

8021 63,7 9 2942 27,6 104 36238 59,9 
5 151 0,2 

1492 11,8 8 2703 25,3 26 9910 16,4 (20,0) 
2 348 0,6 

1492 11,8 8 2703 25,3 33 10409 17,2 
1431 11,4 5 960 9,0 26 4054 6,7 
1647 13,1 9 4071 38,1 44 9821 16,2 

12591 100,0 31 10676 100,0 207 60522 100,0 

avgörande. - Antalet osanktionerade aktiebolag, deras fartyg samt tonnage och som 
rätteligen borde ha klassificerats som rederibolag, är följande: 1867: 1 bolag, 1 ångf.. 47 
nyl.; 1872: 2 bolag, 2 ångf., 111 nyl.; 1874: 5 bolag, 5 ångf., 199 nyl.; 1878: O; 1882: 
2 bolag, 3 ångf., 595 ton; 1886: O. 
Det är endast 1867, då antalet ångf. är mycket litet, som proportionerna mellan aktie
bolag och bolag ändras härigenom (korrigerade procentandelar inom parentes). 

a Ton är i denna kol. ~ reg.ton tysk regel; Gruvberger, kap. Handelsflottan, bil. 1, s. 6-8 
Stat. int., l, s. 5. 
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Tabell 7. Procentuell länsvis färdelning av segelfartygen i fribrevsmaterialet. 
Rad 1 = efter antal, rad 2 = efter tonnage. 

Vedertagna länsbokstäver. 

Län 1867 1872 1874 1878 1882 1886 Alla åren 

A 1 2,5 1,0 1,1 2,0 1,4 3,9 1,8 
2 3,7 3,1 3,2 2,8 2,0 10,6 3,8 

B 1 7,9 6,5 9,7 6,4 3,3 3,3 6,7 
2 9,3 6,9 6,6 5,3 5,3 2,7 6,3 

C 1 0,8 0,2 
2 0,8 0,2 

D 1 0,5 0,1 
2 0,2 0,0 

E 1 2,1 1,0 0,3 1,4 0,7 0,9 
2 1,1 0,5 0,1 1,5 0,4 0,5 

F 1 0,3 0,1 
2 0,1 0,0 

H 1 21,6 12,1 10,2 18,7 16,7 17,8 15,3 
2 13,9 7,7 5,7 11,3 11,6 12,6 9,6 

I 1 4,1 4,9 6,2 5,4 2,4 2,0 4,5 
2 2,6 2,8 3,1 2,3 0,7 1,6 2,4 

K 1 5,0 6,5 5,1 6,9 5,2 6,6 5,8 
2 1,6 4,4 2,9 6,2 3,5 5,3 3,8 

L 1 2,5 6,5 8,6 3,4 13,8 9,9 7,3 
2 0,6 3,7 4,5 1,7 8,1 5,1 4,0 

M 1 12,9 19,6 19,4 13,3 20,5 27,0 18,5 
2 8,6 12,9 15,8 14,0 23,8 33,7 17,0 

N 1 2,1 2,6 2,4 5,4 5,2 4,6 3,4 
2 2,8 2,5 2,3 4,3 2,2 1,6 2,6 

O 1 24,5 25,8 25,5 29,6 16,7 15,1 23,7 
2 27,9 28,7 35,1 35,1 18,9 13,0 28,3 

P 1 1,2 1,0 0,5 0,5 1,0 0,7 
2 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 

R 1 0,3 0,5 0,1 
2 0,1 0,2 0,0 

S 1 0,4 0,7 0,1 
2 0,2 0,2 0,0 

T 1 0,4 0,3 0,1 
2 0,2 0,1 0,1 
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Tabell 7. 

Län 1867 1872 1874 1878 1882 1886 Alla åren 

U 1 0,4 0,3 0,1 
2 0,2 0,1 0,1 

X 1 5,4 2,9 2,7 4,4 4,8 6,6 4,1 
2 11,5 6,7 4,9 8,3 7,0 9,2 7,4 

Y 5,0 5,6 4,3 3,0 2,9 0,7 3,9 
2 11,5 12,3 7,5 6,0 5,2 1,8 7,9 

AC 2,1 2,0 2,2 0,5 2,9 1,3 1,9 
2 3,3 4,6 4,8 2,1 7,8 2,1 4,3 

BD 1 1,0 0,8 1,4 0,6 
2 2,2 1,7 1,7 1,2 

S:a 1 100,1 99,9 100,1 100,0 100,1 100,2 99,9 
2 100,0 100,0 99,7 100,1 100,0 99,9 100,1 

Källa: Fribrevsmaterialet. 
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Tabell 8 a. Länsvis fiirdelning på färetag{(ormer. 

De viktigare länen; vedertagen länsbeteckning; samtliga år. 

Segelfartyg. 
Källa för tab. 8 a och b: Fribrevsmaterialet. 

Rad l: Antal, rad 2: Reg.ton. 

Län Aktiebolag Bolag Ensamrederier Partrederier Totalt 
% % % % % 

A 1 3 11,5 3 11,5 11 42,3 9 34,6 26 99,9 
2 2729 25,0 441 4,0 3442 31,6 4289 39,3 10901 99,9 

B 1 3 3,0 12 12,0 85 85,0 100 100,0 
2 383 2,1 2175 12,0 15588 85,9 18146 100,0 

H 1 1 0,4 9 4,0 82 36,1 135 59,5 227 100,0 
2 170 0,6 1775 6,4 8186 29,5 17628 63,5 27759 100,0 

I 1 2 3,0 29 43,3 36 53,7 67 100,0 
2 691 10,0 2603 37,7 3607 52,3 6901 100,0 

K 1 2 2,3 25 29,1 59 68,6 86 100,0 
2 140 1,3 2201 19,8 8767 78,9 11108 100,0 

L 1 14 12,8 95 87,2 109 100,0 
2 740 6,4 10842 93,6 11582 100,0 

M 1 44 16,1 230 83,9 274 100,0 
2 4487 9,1 44763 90,9 49250 100,0 

N 1 13 25,5 38 74,6 51 100,1 
2 1421 18,7 6196 81,3 7617 100,0 

O 1 18 5,1 2 0,6 47 13,4 284 80,9 351 100,0 
2 12237 14,9 904 1,1 5993 7,3 62937 76,7 82071 100,0 

X 1 3 4,9 7 11,5 13 21,3 38 62,3 61 100,0 
2 1472 6,9 3171 14,8 1864 8,7 14912 69,6 21419 100,0 

Y 1 8 13,8 5 8,6 9 15,5 36 62,1 58 100,0 
2 3421 15,0 2949 12,9 2996 13,1 13 423 58,9 22789 99,9 

AC 1 2 7,1 1 3,6 12 42,9 13 46,4 28 100,0 
2 1053 8,4 226 1,8 6404 51,4 4779 38,3 12462 99,9 

BD 1 1 11,1 2 22,2 6 66,7 9 100,0 
2 358 10.6 639 18,9 2383 70,5 3380 100,0 

Hela 1 39 2,6 32 2,2 329 22,2 1084 73,0 1484 100,0 
riket 2 22222 7,7 9990 3,4 44983 15,5 212803 73,4 289998 100,0 
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Tabell 8 b. Segelfartygens medelstorlek inom skilda färetagsJormer. 

Samtliga undersökta år 
Reg.ton 

Län Aktiebolag Bolag Ensamrederier Partrederier Totalt 

A 909,7c 147,Oc 312,9 476,6 419,3 
B 127,7c 181,3 183,4 181,4 
H 170a 197,2 99,8 130,6 122,3 
I 345b 89,8 100,2 103,0 
K 70b 88,0 148,6 129,2 
L 52,9 114,1 106,3 
M 102,0 194,6 179,7 
N 109,3 163,1 149,4 
O 679,8 452b 127,5 221,6 233,8 
X 490,7c 453,0 143,4 392,4 351,1 
Y 427,6 589,8 332,9 372,9 392,9 
AC 526,Sb 226a 533,7 367,6 44S,1 
BD 358a 319,Sb 397,2 375,6 

Hela riket 569,8 312,2 136,7 196,3 195,4 

a ~ 1 fartyg. b~ 2 fartyg. c~ 3 fartyg. 

Tabell 9 a, b och c. Antal delägare. 
Tab. 9 a. Antal delägare per fartyg inom partrederierna. 

Segelfartyg. 
Rad 1: Medelvärde, rad 2: Median. 

Över 
Ar Under 49 t. 50-99 t. 100-199 t. 200-299 t. 300-999 t. 1 000 t. Totalt 

1867 2,8 4,0 S,9 6,8 4,8 5,1 
2 2 3 4 5 4 4 

1872 1 2,3 5,0 8,2 9,6 11,8 2a 7,6 
2 2 4 6 8 S 5 

1874 3,5 5,1 10,1 14,2 14,0 2Sb 10,2 
2 4 4 9 15 8 7 

1878 1 3,3 5,9 9,6 14,8 11,9 17,Sb 9,7 
2 3 3 6 11 9 6 

1882 1 3,3 4,5 7,7 7,7 6,8 6,1 
2 2 2 5 5 4 4 

1886 1 2,2 5,1 7,2 10,0 8,7 8a 7,0 
2 2 4 S 9 6 5 
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Tab. 9 b. Medeltal delägare per 100 reg.ton inom partrederierna. 

Segelfartyg. 

Ar Under 49 t. 50-99 t. 100-199 t. 200-299 t. 300-999 t. Över 1 OOOt. Totalt 

1867 9,25 5,92 4,51 2,75 0,83 3,04 
1872 8,47 7,51 6,04 3,07 1,63 0,16" 3,91 
1874 12,53 7,90 7,61 5,28 2,58 1,52b 5,12 
1878 10,49 7,88 6,74 6,11 2,39 1,50b 4,61 
1882 10,17 6,18 5,34 2,97 1,62 2,96 
1886 6,72 7,10 5,14 4,02 2,13 0,66" 3,47 

Källa till tab. 9 a och b: Fribrevsmaterialet. "~1 fartyg. b ~ 2 fartyg. 

Ar 

1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

Tab. 9 c. Jämförelse mellan antal delägare per 100 reg.ton i partrederierna 
samt utvecklingen av fartygspriserna. 

Fartygspriserna: Nybyggt kanadensiskt segeltonnage, klass A 1, 7-9 år. 

Delägarantai Fartygspriser 
Ar 

Delägarantai Fartygspriser 
100 ~ 1874 100 ~ 1874 100 ~ 1874 100 ~ 1874 

;ilS 15s 57 1875 ;Il8 lOs 84 
3,04 59 1876 ;Il8 79 

1877 ;Il7 69 
;Il7 69 1878 4,61 90 
;Il6 13s 66 1879 ;Il6 Ss 62 
;Il6 13s 66 1880 ;Il6 3s 61 

3,91 76 ;Il8 15s 87 1881 (;Il6 lOs) (64) 
;Il 1 O 7s 102 1882 2,96 58 ;Il6 17s 68 

5,12 100 ;IlI0 2s 100 1883 (;Il6 lOs) (64) 

Inom parentes: Siffror korrigerade för jämförbarhet med fartyg av klass Al, 7-9 år. 
Källor: Delägarantal: tab. 9 b ovan. Fartygspriser: 1866: Report ofW. M. Comer & Co (The 

Shipping & Mercantile Gazette, Jan. 2, 1867); 1869: Lynch Report, s. 217,225; 
1870-80: BPP 1886/XXI, s. 169 (Report of e. W. Kellock & Co); 1881: Report of 
e. W. Kellock & Co (The Shipping & Mercantile Gazette, Jan. 2, 1882); 1882: BPP 
1886/XXI, s. 169 (Report of e. W. Kellock & Co); 1883: Report of John Hughes & 
Co (The Shipping Gazette, Weekly Summary, Jan. 4, 1884). 
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Tabell 10. Antal delägare per farryg resp. per 100 reg.ton. 
Partredade ångfarryg. 

1867 1872 1874 1878 1882 1886 

Medeltal delägare/ångf. 4,5a 6,6 14,9 6,8 7,3 7,4 
D:o, median 3 8,5 5 4,5 4 
Medeltal deläg./l00 reg.t. b 7,7 3,5 6,4 2,9 2,7 1,7 
Antal ångf. 2 10 8 9 6 9 

a = 2 fartyg. b = Reg.ton tysk regel; jfr Gruvberger, kap. Handelsflottan, bil. 1, s. 7-8, 
Stat. int. l, s. 5. 

Källa: Fribrevsmaterialet. 

Tabell 11. Länsvis medelstorlek resp. medeltal delägare av 
partredade segeljarryg. 

De viktigare länen; vedertagen beteckning; alla undersökta år. 

Ton pr del-
ägare x 100 

Antal Totaltonnage MedelstorI. Deläg. pr Ton pr Delägare medelstorI. 
Län fartyg reg.ton reg.ton fartyg deläg. pr 100 ton pr fartyg 

Kol. 1 2 3 4 5 6 7 8 

A 9 4289 476,6 3,1 153,2 0,65 32 
B 85 15588 183,4 6,3 29,1 3,44 16 
H 135 17628 130,6 3,8 34,4 2,91 26 
l 36 3607 100,2 3,1 31,9 3,13 32 
K 59 8767 148,6 7,3 20,4 4,89 14 
L 95 10842 114,1 8,3 13,8 7,27 12 
M 230 44762 194,6 8,5 22,9 4,36 12 
N 38 6195 163,0 6,0 27,2 3,68 17 
O 284 62937 221,6 11,7 19,0 5,26 9 
X 38 14911 392,4 6,9 56,7 1,76 14 
Y 36 13 422 372,8 5,4 68,8 1,45 19 
AC 13 4779 367,6 8,3 44,3 2,26 12 
BD 6 2382 397,0 9,8 40,4 2,48 10 

Hela riket 1084 213 290 196 8,0 24,5 4,08 13 

Källa: Fribrevsmaterialet. 
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Tabell 12. Procentuell fördelning av delägarna i ensam- och 
partrederier på yrkesgrupper. 

Segelfartyg. 

Yrkesgrupp 1867 1872 1874 1878 1882 1886 

Sjöfart 47,0 39,6 34,7 38,0 45,6 37,1 
Sjökaptener 27,0 20,9 19,0 19,7 19,1 18,6 
Skeppare 18,9 17,5 14,0 17,3 24,6 16,7 
Sjömän 0,8 1,2 1,6 1,0 1,9 1,8 

Handel 22,6 22,6 27,5 21,0 22,0 21,6 
Grosshandl. 6,9 7,6 6,8 7,7 7,6 9,3 
Handlare 15,8 13,6 18,7 11,8 13,2 10,9 
Anställda 0,2 1,4 2,0 1,5 1,2 1,4 

Hantverk 5,1 3,9 3,8 3,8 4,5 6,3 
Allmänt 2,9 3,1 2,8 2,8 3,1 3,8 
Vid varv 1,8 0,7 1,0 1,0 1,2 2,4 

Industri 2,1 1,5 2,3 1,8 2,8 1,8 

Jordbruk 10,5 20,3 15,9 17,8 8,0 13,1 
Godsägare 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 
Jordbrukare 10,4 20,2 15,6 17,7 8,0 12,7 

Ambets- & tjänstemän 5,2 4,4 6,9 6,2 5,0 5,6 
Allmänt 2,5 2,2 4,0 4,0 2,8 2,8 
Nautisk tjänst 2,7 2,2 2,8 2,2 2,3 2,8 

Kvinnor 3,4 5,1 6,1 6,8 9,2 8,7 

Utlänningar 0,4 0,2 0,1 0,4 1,2 2,6 

Öt'riga 1,1 0,4 1,1 1,2 0,9 2,2 

Aktiebolag & bolag 2,6 2,0 1,6 2,9 0,9 1,0 
Rederiab. 0,2 
Övriga ab. 0,1 0,3 0,2 
Handelsbolag 2,3 1,6 1,2 0,9 0,2 0,6 
Rederibolag 
Övriga bolag 0,3 0,4 0,4 1,7 0,3 0,2 

Summa procent 100,0 100,0 100,0 99,9 100,1 100,0 

Summa antal 726 1349 1612 819 577 504 

Yrke ej angivet 119 523 1415 738 347 245 
I % av nedanstående summa 14,1 27,9 46,7 47,4 37,6 32,7 

Delägare totalt 845 1872 3027 1557 924 749 

Källa: Fribrevsmaterialet. 
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Tabell 13. Fiirdelning av delägarna i ensam- och partrederier på yrkesgrupper. 

Yrkesgrupper 

ljöfart 
Sjökaptener 
Skeppare 
Sjömän 

'-landel 
Grosshandl. 
Handlare 
Anställda 

'-lantverk 
Allmänt 
Vid varv 

'ndustri 

rordbruk 
Godsägare 
Jordbrukare 

4mbets- & ijänstemän 
Allmänt 
Nautisk tjänst 

'<vinnor 

Jtlänningar 

Jvriga 

4ktiebolag & bolag 
Rederiab. 
Övriga ab. 
Handelsbolag 
Rederibolag 
Övriga bolag 

~umma 

frke ej angivet 

Drocent av nedanst. s:a 

Delägare totalt 

Hela riket samt vissa län; samtliga undersökta år. 

Segelfartyg. 

Stockholms 
län 

Kalmar 
län 

Malmöhus Göteb. & Boh. VästernorrL 
Hela riket län län län 
~~~~~ 

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

2195 39,3 90 28,5 216 42,2 489 
1149 20,6 15 4,8 112 21,9 280 

967 17,3 69 21,9 101 19,7 186 
76 1,4 6 1,9 3 0,6 22 

1 321 23,6 28 8,9 144 28,1 183 
415 7,4 4 1,3 38 7,4 58 
832 14,9 22 7,0 100 19,5 117 

80 1,4 2 0,7 6 1,2 8 

240 4,3 6 1,9 32 6,2 38 
168 3,0 6 1,9 19 3,7 27 

67 1,2 13 2,5 11 

112 2,0 6 1,9 12 2,3 14 

864 15,5 144 45,7 39 7,6 123 
11 0,2 1 0,3 3 

853 15,3 143 45,4 39 7,6 120 

317 5,7 24 7,6 28 5,5 66 
175 3,1 13 4,1 9 1,8 24 
140 2,5 11 3,5 19 3,7 42 

345 6,2 15 4,8 17 3,3 79 

31 0,6 2 0,4 10 

56 

106 
2 
4 

70 

30 

5587 

3387 

1,0 2 0,6 

1,9 
0,0 
0,1 
1,3 

0,5 

100,1 315 99,9 

223 

10 

12 

6 

6 

512 

80 

2,0 6 

2,3 9 

1,2 6 

1,2 3 

99,9 1017 

987 

48,1 723 38,2 
27,5 441 23,3 
18,3 271 14,3 
2,2 10 0,5 

18,0 468 24,7 
5,7 160 8,5 

11,5 274 14,5 
0,8 34 1,8 

3,7 69 3,6 
2,7 46 2,4 
1,1 23 1,2 

1,4 17 0,9 

12,1 327 17,3 
0,3 1 0,5 

11,8 326 17,2 

6,5 75 4,0 
2,4 45 2,4 
4,1 30 1,6 

7,8 147 7,8 

1,0 8 0,4 

0,6 18 

0,9 40 
2 

0,6 22 

0,3 15 

100,0 1 892 

1421 

1.0 

2,1 
0,2 

1,2 

0,8 

99,9 

59 29,8 
56 28,3 

3 1,5 

81 40,9 
34 17,2 
42 21,2 

5 2,5 

6 3,0 
6 3,0 

10 5,1 

7 3,5 
2 1,0 
5 2,5 

15 7,6 
15 7,6 

6 3,0 

2 

12 

2 
10 

198 

4 

1,0 

6,1 

1,0 
5,1 

100,0 

37,7 41,4 13,5 49,3 42,9 2,0 

8974 538 592 2004 3313 202 

Källa: Fribrevsmaterialet. 
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Tabell 14. Antal och aktiekapital av årligen bildade sanktionerade och 
osanktionerade rederi ( aktie) bolag. 

1860-1888. 

Osanktionerade rederi(aktie) bolag Sanktionerade rederiaktiebolag 

Antal 
Aktiekapital Kolumn 4 i % 

därav med an- Tusen Aktiekapital av kol. 4 + 
Ar totalt givet kapital rdr (kr.) Antal Tusen rdr (kr.) kol. 6 

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6 Kolumn 7 

1860 5 3 119,5 100 
1861 6 4 190,0 100 
1862 4 3 196,0 100 
1863 4 3 88,0 1 315,0 21,8 
1864 3 3 263,3 100 
1865 12 10 770,0 1 1500,0 33,9 

1866 5 3 290,0 1 30,0 90,6 
1867 4 2 75,5 100 
1868 7 5 242,0 7 471,8 33,9 
1869 6 4 199,8 3 140,0 58,8 
1870 7 6 547,0 8 1297,0 29,7 

1871 9 7 567,2 25 4230,5 11,8 
1872 8 3 184,0 29 4585,0 3,9 
1873 11 10 831,5 25 4633,5 15,2 
1874 8 5 515,0 24 3488,9 12,9 
1875 5 3 195,0 26 3005,0 6,1 

1876 6 3 76,5 17 1624,0 4,5 
1877 3 3 158,0 14 1008,0 13,6 
1878 1 1 10,0 16 1082,5 0,9 
1879 1 1 15,0 16 1324,0 1,1 
1880 3 3 168,6 17 849,1 16,6 

1881 1 30 O 22 982,0 3,0 
1882 12 1213,3 O 
1883 5 4 180,5 19 1 412,6 11,3 
1884 2 2 42,0 23 2413,3 1,7 
1885 1 1 120,0 24 3327,0 3,5 

1886 1 1 70,0 18 564,3 11,0 
1887 3 3 185,5 8 660,9 21,9 
1888 24 1415,1 O 

Källor: Kol. 2-4: Kungl. bibliotekets och Uppsala universitetsbiblioteks samlingar av bolags-
tryck. 

Kol. 5-6: Van der Hagen-Cederschiöld (1882), tab. n:o I, s. 210; Koersner, a. a., 
Civ. dep:s utg. diarier (exp.listor) (RA); Civ.dep:s registratur (RA). 
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Tabell 15. Medelaktiekapital hos osanktionerade rederi ( aktie) bolag och 
sanktionerade rederiaktiebolag. Kr (rdr). 

Rederibolag Rederibolag 
% av Rederi- % av Rederi-

Ar rederiab. aktiebolag Ar rederiab. aktiebolag 

1860 39833 
1861 47487 1876 25500 26,7 95259 
1862 65333 1877 52666 73,1 72 000 
1863 29333 (9,3) 315000a 1878 10000a (14,8) 67656 
1864 87750 1879 15000a (18,1) 82750 
1865 77000 (5,1) 1500000a 1880 56200 112,5 49944 

1866 96 666 (322,2) 30000a 1881 30000a (67,2) 44636 
1867 37750 1882 101108 
1868 48400 71,8 67400 1883 45125 50,6 74347 
1869 49950 1070,3 4666 1884 21000 20,0 104923 
1870 91166 56,2 162125 1885 120000a (86,6) 138625 

1871 81028 47,9 169220 1886 70000a (223,3) 31350 
1872 61333 38,8 158 103 1887 61833 74,9 82606 
1873 83150 44,9 185340 1888 58962 
1874 103000 70,9 145370 
1875 65000 56,2 115576 

Källa: Tab. 14. a~ 1 bolag. 

Tabell 16. Aktievalörerna inom rederibolag och rederiaktiebolag. 

Rederibolag: Samtliga spårade i tillgängligt bolagstryck. Rederiaktiebolag: Hos 1875, 1882, 
1888 existerande den närmast föregående sjuårsperioden bildade. Kr (rdr). 

Grundn.
period 

1860-67 
1868-74 
1875-81 
1882-88 

Rederibolag 
Ovägt aritm. 
medelvärde Typvärde 

240,6 
335,3 a 

408,8 
418,8 

100 
100 & 500 

100 
100 & 1000 

Rederiaktiebolag 
Ovägt aritm. 
medelvärde Typvärde 

497,1 
404,2 
369,9 

500 
100 
100 

a Exkl. Bolaget Mercurius med lotter il 20 000 rdr. 



126 

Grundn.
period 

1860-67 
1868-74 
1875-81 
1882-88 

Antal aktier per bolag. 

Rederi
bolag 

386,4 
462,8 
263,9 
218,2 

Rederi
aktiebolag 

567,7 
394,9 
354,9 

Källor: För rederibolagen: Bolagstryck i Kungl. biblioteket och i Uppsala universitetsbibliotek. 
För rederiaktiebolagen: van der Hagen-Cederschiöld (1875), D:o (1882), Koersner, 
a. a. 

Tabell 17. ÖverlevandeJrekvensen hos aktiebolagen totalt jämfört med 
rederiaktiebolagen samt de senares kapitaltillväxt. 

Procent av dessa i verksamhet 
vid början av 

Grundn.- Antal grundade 
period aktiebolag totalt 1875 1881 1888 

1869-73 573 84,5 56,5 41,7 
1875-79 524 71,6 44,7 
1882-86 579 76,3 

Procent av dessa i verksamhet 
vid början av 

Grundn.- Antal grundade 
period rederiaktiebolag 1875 1882 1889 

1868-74 121 84,3 57,9 47,1 
1875-81 128 81,3 79,7 
1882-88 128 99,2 

Aktiekap. hos rederiaktiebol. i verk-
samhet vid början av nedanst. år i 

Aktiekap. av grun- % av grundn.periodens aktiekap. 
Grundn.- dade rederiaktiebol. "-

period Tusen kr (rdr) 1875 1882 1889 

1868-74 18847 107,1 103,7 110,4 

1875-81 9875 92,5 102,9 

1882-88 11 006 103,4 



Grundn.
period 

1868-74 
1875-81 
1882-88 

Medelaktiekapital hos rederiaktiebolag i verksamhet 
vid början av 

1875 

197894 

1882 

280183 
87837 

1889 

370214 
117080 
89857 

Kr (rdr) 
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Tabell 18. Rederiaktiebolagen procentuellt fördelade efter storleksgrupp 
och grundningsperiod. 

Storleksgrupper: I = under 75 000: -, II = 75-450 000: -, III = över 450 000: -. 
I verksamhet nedanstående år: 

1875 1882 1889 
Grundn.-

period Antal Aktiekap. Antal Aktiekap. Antal Aktiekap. 

1868-74 37,3 7,8 25,7 4,2 19,6 2,4 
II 53,9 51,9 58,6 41,4 60,7 34,0 

III 8,8 40,3 15,7 54,4 19,6 63,6 
1875-81 I 68,3 28,0 64,4 19,0 

II 29,8 60,4 32,2 60,8 
III 1,9 11,6 3,4 20,2 

1882-88 I 63,0 20,7 
II 34,6 59,7 

III 2,4 19,5 

Källor till tab. 17 och 18: van der Hagen-Cederschiöld (1875), D:o (1882), Koersner, a. a., 
samt Nilsson (1960), tab. 17. 
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Tabell 19a. Fartyg och tonnage per huvudredare åren 1873 och 1883. 
Vedertagen länsbeteckning. 

1873 1883 

Tonnage Tonnage 
Län Antal (nyl.) Antal (nettoton) 

A 2,4 135 2,7 556 
B 1,3 51 1,3 168 
H 1,5 42 1,4 151 
I 1,7 46 2,0 215 
K 1,5 51 1,4 190 
L 1,4 34 1,5 164 
M 1,5 71 1,9 414 
N 1,4 48 1,7 212 
O 1,8 96 1,8 380 

Göteborg 2,1 181 2,5 826 
X 1,9 137 2,0 628 
Y 2,1 184 2,4 613 
AC 2,2 142 1,6 444 
BD 1,3 43 1,7 284 

Norrl. 1,9 139 2,1 553 
Hela riket 1,7 73 1,7 285 

Tabell 19b. Länsvis fördelning av storrederierna i procent 1873 och 1883. 
Definition av storrederi ovan s. 73. 

Län 1873 1883 Län 1873 1883 

A 7,9 9,5 X 16,0 12,7 
B 1,8 1,0 Y 18,3 14,1 
E 0,2 AC 6,1 4,2 
H 2,3 1,8 BD 0,6 1,6 
I 0,8 1,0 Norrl. (41,0) (32,6) 
K 3,0 1,8 S:a 100,0 100,2 
L 0,6 1,6 
M 9,5 18,5 Storredat 249601 
N 1,6 1,6 tonnage 48780 nyl. nettoton 
O 29,7 29,4 

Göteborg (20,1) (23,8) Andel av hela 

p 1,0 0,9 handelsflottan 43% 50% 

S 0,8 0,3 

Källa för ovanstående tabeller: Sveriges skeppslista 1873 resp. 1883. 



Peipuseskaderns fartyg 17°1-17°4 

En tabellarisk framställning 

Av arkivarien Lars O. Berg 

Som ännu en· del aven planerad »historisk marinkalender» publiceras 
en tabell över Peipuseskaderns fartyg. 

Denna eskader upprättades på grund aven kunglig order den 6 mars 
1701 att alla fartyg på gränssjön Peipus skulle utrustas för örlogsbruk. Chef 
för såväl eskadern på Peipus som eskadern i Ladoga blev viceamiralen 
Gideon von Numers. »Peipske sjöstaten», även benämnd »Dorptska skepps
flottan», kommenderades under honom första året av kapten J onas Höke
flycht och från januari 1702 av Numers systerson, kapten Carl Gustaf Lö
schern von Hertzfelt. Eskadern var stationerad på Embachfloden i Dorpat. 
Detta innebar emellertid att den under sina kryssningar på Peipus lätt kunde 
bli avskuren från sin bas. Under sina expeditioner (16 juli-oktober 1701, 
21 maj-13 juli 1702 och 26 juni-omkring 1 september 1703) lyckades den 
dock vinna herraväldet över öppna sjön, förhindra ryska sjötransporter 
och härja den fientliga stranden. I samband härmed utkämpades ett flertal 
drabbningar mot ryska lodjor och halvgalärer, vilkas antal ofta uppgick 
till flera hundra. Tack vare de enskilda svenska fartygens överlägsenhet 
över de ofta obestyckade fientliga farkosterna tillfogades dessa ofta rätt 
kännbara förluster. 

Den 3 maj 1704 avseglade den svenska eskadern för sista gången från 
Dorpat. Följande dag kom den nära Embachs mynning i kontakt med fien
den. Utan att närmare ha rekognoscerat ryssarnas ställning lät eskader
kommendören Löschern von Hertzfelt sätta alla segel och seglade rätt in i 
ett ryskt bakhåll. När allt vidare motstånd var hopplöst, sprängde han sig 
själv med sitt fartyg i luften - hans företrädare och senare underlydande, 
kapten Jonas Hökeflycht hade två år tidigare ändat sin bana på samma 
sätt. Eskaderns övriga fartyg föll i fiendens händer. 

Konungen befallde den 27 maj 1704 att en ny flotta skulle anskaffas i 
9 - 654I84 Forum navale nr 22 
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den förlorades ställe. Denna order kunde aldrig verkställas, då Dorpat in
togs av ryssarna redan en och en halv månad därefter. 1 

Huvuddelen av eskaderns fartyg hade byggts i Dorpat av mästerknekten 
J ohan Falck. Då denne hösten 1703 beordrades till Karlskrona överlämnade 
han ledningen av varvsverksamheten till timmermannen Nils Enback. Från 
och med sommaren 1703 byggdes dock inga nya fartyg i Dorpat. 2 

Bestyckningen på fartygen var något växlande från expedition till ex
pedition beroende på den ringa tillgången på pjäser i Dorpat. Enligt ett 
förslag av Löschern von Hertzfelt den 26 januari 1703 skulle fartygen be
styckas med följande: Jakten Carolus 10 kanoner och 4 nickhakar, brigan
tinen Ulrica 12 resp. 6, jakterna Narva (Wachtmeister) 12 resp. 6, Dorpat 10 
resp. 4, Victoria och Vivat vardera 6 resp. 4, kitzarna Haffrun 10 resp. 2 och 
Wachtmeister 8 resp. 2 samt de två färdiga dubbla sluparna tillika med tre 
under byggnad varande och tre planerade vardera 2 resp. 6. Då antalet 
befintliga pjäser utgjordes av 91 kanoner och 8 nickhakar, var bristen så
ledes 72 nickhakar. 3 Det senare var särskilt bekymmersamt, då de dubbla 
sluparnas kanoner var placerade i stäven och hakarna erfordrades till sido
bestyckning.4 Som ytterligare exempel på variationer i bestyckningen kan 
nämnas att kitzen Elefant i slutstriden enbart hade 6 pjäser, medan jakten 
Wachtmeister och blockhuset Carlscrona hade tilldelats vardera två stycken 
mer än vad som upptagits i 1703 års bestyckningsplan. 

Bemanningen på eskadern utgjordes dels av båtsmän,5 dels av infante
rister. 1703 planerades manskapsstyrkan sålunda till 440 båtsmän och 370 
soldater och under eskaderns sista expedition 1704 fanns förutom befälet 
320 man sjöfolk och 250 infanterister ombord. 

1 Bygger i huvudsak på brev till Amiralitetskollegium från G. von Numers, C. G. Lö
schern von Hertzfelt och C. G. Skytte (Am. koll., Kansli, E II c, 1701-1704, KrA.) och 
relation över expeditionen 1702 (Am. koll., Kansli, A I, »konceptprotokoll» 1697-1702, 
odat., KrA.). Jfr även A. Munthe: Karl XII och den ryska sjömakten, I, s. 74f, 162 och 
238 f. S. Natt och Dag: När svenska flaggan försvann från Pejpussjön. Svea, Folkkalender 
för 1898, s. 130-140. C. von Rosen: Bidrag till kännedom om de händelser, som närmast 
föregingo svenska stormaktsväldets fall, 2: II, s. 18, 29 f, 45 f, 144 f och 170 f. O. Sjögren: 
W. A. v. Schlippenbachs lifländska här, HT 1896, s. 293 f samt E. Holmberg: Vår flottas 
fallna och fångna karoliner, KFA 1915, s. 1 f. 

2 Brev till Amiralitetskollegium från C. G. Löschern von Hertzfelt, C. G. Skytte och 
J. Falck 1703. 

3 Bilagt brev från Löschern von Hertzfelt till Amiralitetskollegium 26/1 1703. 
4 Brev från C. G. Löschern von Hertzfelt till Amiralitetskollegium 24/4 1703. 
5 Förslag över eskaderns fartyg bilagda brev från C. G. Löschern von Hertzfelt till Ami

ralitetskollegium 21/11 1702 och 26/1 1703. 
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Brigantinen Ulrica (»Ullrica»); ritning gjord av fartygets byggare, mästerknekten Johan Falck, 
och bilagd brev från honom till Amiralitetskollegium, daterat Dorpat juli 1702. Fartyget var 
då färdigt så när som på tacklingen. (Amiralitetskollegium, Inkomna handlingar, E II c, 

1702, vid sid. 1560, krigsarkivet.) 
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Förklaringar till i tabellen förekommande uppgifter, förkortningar etc. 

* betecknar att uppgift ej har kunnat införskaffas. 

Dimensioner Längd X bredd X djupgående, uttryckt i meter. 
Aror Uppgifter för år 1703,1 
Bestyckning Huvudsakligen uppgifter för år 1703.1 
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Båtsmän Uppgifter enligt ett par projekt från 21/11 1702 och 26/11703.2 

1 »Upsatz uppå dee fartygh som byggda ähro j Dorpat ... » Flottans arkiv, ej inplacerade 
handlingar, KrA. 

2 Förslag över eskaderns fartyg bilagda brev från C. G. Löschern von Hertzfelt till Ami· 
ralitetskollegium 21/11 1702 och 26/1 1703. 

1 Chefsfartyg, sprängt i luften i striden vid Embachmynningen. 
2 Sprängt i luften av kapten J. Hökeflycht i strid vid Porkasari. 
3 Tagen av ryssarna vid Embachmynningen. 
4 Catharina är nämnd enbart under 1701 års expedition. 
5 Flundran är nämnd enbart under 1702 års expedition. Jakten äntrades av ryssarna i när

heten av Embachmynningen; innan fartyget föll i fiendens händer slängdes bestyckningen i sjön. 
6 I en av Löschern von Hertzfelt 26/1 1703 uppgjord förteckning över eskaderns fartyg 

kallas denna jakt Narva. 
7 Eskaderns första större fartyg, strandade 3/10 1701 i storm vid Wagena, bärgades april/ 

maj följande år och synes då ha omdöpts till Haffrun. Ej påträffad i handlingarna efter 1703. 
8 Kom i tjänst 1701. Synes våren 1703 ha omdöpts till Elefant. 
9 Erövrad av ryssarna i Embachmynningen. 



Meddelande om stadgeändring 

Vid årsmöte den 19 maj 1965 fastställdes följande nya lydelse av § 2 i 
samfundets stadgar:1 

§ 2. Medlemskap av samfundet erhålles genom av styrelsen förrättat 
inval. 

Hemställan om att bliva invald till medlem av samfundet ingives skrift
ligen till styrelsen med uppgift om namn, titel, ålder och adress. Förslag 
om inval kan väckas inom styrelsen eller av samfundet redan tillhörig med
lem, som till styrelsen ingiver skriftligt förslag, innefattande nämnda upp
gifter jämte meddelande från förslagsställaren, att den föreslagne önskar 
mottaga inval i samfundet. Medlemskap kan tillika på något av här angivna 
sätt vinnas av institutioner eller föreningar ävensom av utländska med
borgare. 

Medlem, som önskar förvärva ständigt ledamotskap av samfundet, er
lägger till detsamma en gång för alla ett belopp av minst tjugo årsavgifter. 
Ständigt ledamotskap kan blott vinnas av fysisk person. 

Arligt betalande medlem erlägger till samfundet en årsavgift, som fast
ställes på årsmöte, dock att person under 25 år må erlägga halv avgift. 

Stödjande medlem betalar till samfundet en årlig avgift av 300 kronor. 
Till hedersledamot kan samfundet vid årsmöte på förslag av styrelsen 

kalla person, som inlagt synnerlig förtjänst om samfundets syften. 

1 Samfundets stadgar äro i sin helhet tryckta i Forum navale nr 2 r. 



Medlemsförteckning över Sjöhistoriska Samfundet 

LIr. 1965 

Stiidjande medlemmar 

Arenco AB, Vällingby 
Fahlström, Rune, verkställande direktör, Zeiss Svenska AB, Stockholm 
Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö 

Övriga medlemmar 
(Tecknet * innebär att vederbörande är ständig ledamot) 

H K H Hertigen av Halland 

Anderberg*, Erik, viceamiral, Stockholm 
Andersson, Anders, överinspektör, Stockholm 
Ankarcrona*, Sten, advokat, Stockholm 
Aspegren, Ebbe, redaktör, Stockholm 

Bacher, Gunnar, kommendör, Stockholm 
Barfod, Jörgen, lektor, Lyngby, Danmark 
Beckman*, Yngve, direktör, Stockholm 
Berg, Gösta, professor, Stockholm, sryrelse!edamot 
Berg, Jonas, intendent, Ektorp 
Berg, Lars O., arkivarie, Uppsala 
Bergelin, Stig, konteramiral, Nättraby 
Bernström, Göran, kommendörkapten, Stockholm 
Berthelsson, Bertil, konteramiral, Bromma 
Bjernekull, Stig, överstelöjtnant, Näsbypark 
Bjurling, Oscar, professor, Lund, sryrelseledamot 
Bjurman, Christer, fänrik, Stockholm 
Bjärsjö, Hans, disponent, Bromma 
Björklund, Sven, kommendörkapten, Lidingö 
Björkhagen, Im., lektor, Bromma 
Björkqvist, Karl-Axel, stud., Ronneby 
Blekinge museum, Karlskrona 
Blidberg, Einar, konteramiral, Bromma 
Boldt-Christmas, Gösta, kommendörkapten, Västra Frölunda 
Borlind*, Ove, kommendörkapten, hovmarskalk, Stockholm 
Borgenstam, Curt, marindirektör, Stockholm 
Borås stadsbibliotek, Borås 
Brigge, Gösta, överingenjör, Lidingö 
Brinck, Seth, generalkonsul, Stockholm 



136 

Brodin, Erik, skeppsredare, Djursholm 
Broome, Bertil, krigsarkivarie, Stockholm, vice ordförande 
Broström, Harald, byrådirektör, Stockholm 
Brusewitz, Sven, direktör, Djursholm, styrelseledamot 
Brännström, Edvin, lokförare, Spånga 
Bäckman, Johan Olof, fastighetsingeniör, Lidingö 

Cederlöf, Olle, intendent, Karlskrona 
Celsing, Gustaf, kommendörkapten, Stockholm 
Chalmers tekniska högskolas bibliotek, Göteborg 
Christiansson*, Eric Th., civilingeniör, Göteborg 
Clason, Edward, kommendör, Stockholm 
Claus, Gillis, byråchef, Stockholm 
Croneborg, Rutger, kommendör, Stockholm 

Daggfeldt, Bertil, kapten, Stockholm 
Degerström, Anders, stud., Lidingö 

Ekensbergs varv*, aktiebolag, Stockholm 
Ekman*, Gustaf Henrik, fil. kand., Göteborg 
EUsen, Jarl A. A:son, kommendörkapten, Farsta 
Engdahl, Roland, kommendörkapten, Stockholm 
Englund, Fritz, bankkamrer, Bromma, styrelseledamot 
Englund, Maj, fru, Bromma 
Engwall*, Sven, kapten, Gävle 
Ericson, Stig H:son, amiral, I:e hovmarskalk, Stockholm 

Fagerholm, Per Olof, sjöfartsråd, Stockholm 
Fahlström, Jan Magnus, redaktör, Stockholm, styrelseledamot 
Falk, Sven, aukt. revisor, Stockholm 
Finnboda varv*, aktiebolag, Stockholm 
Florman, Gösta E., direktör, Stockholm 
Forsgren, Christer, herr, Alvsjö 
Forssell*, Arne, fil. doktor, Stockholm, ledamot av Samfundets råd, hedersledamot 
Frölich, Janos, ingenjör, Stockholm 
Föreningen Varvsmuseets vänner i Karlskrona, Karlskrona 

Gerentz, Sven, direktör, Stockholm 
Gihl, Torsten, professor, Stockholm 
Gjöres, Axel, generaldirektör, Bromma 
Gradelius, Erik, kapten, Stockholm 
Graffman*, Holger, mariningeniör, Danderyd 
Grundström, Torsten, fil. mag., Uppsala 
Gruvberger, Nils, lektor, Uppsala 
Grönstrand, Lars, magister, Abo, Finland 
Gunnarson, Börje, bankdirektör, Drumsö, Finland 



Gävle museum, Gävle 
Gävle stadsbibliotek, Gävle 
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Teckningen visar skeppsklockan på pansarbåten Thor, 
byggd år IS98 och tagen ur tjänst år I927. 

Klockan överlämnades år IN8 till AB Bofors från 
Kungl. Sjo'krigshögskolan som ett tecken på uppskatt
ning av ett Jo-årigt fruktbärande samarbete. 

AB BOFORS känner över gåvan samma stolthet 
som över framgången at! allt sedan sekelskiftet vara 
Marinens främste leverantör av artilleri och pansar. 
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Svenska fartyg stävar ständigt över världens alla hav. De nationella intressen sjöfarten 

tjänar är ytterst också Era personliga ... Läs i SVERIGES FLOTTA om våra sjö

intressen, vårt sjövärn och vår sjöpolitik. Särskilt intressant för ungdomen är vårt årliga 

seglingsläger på Fejan och rapporterna från adopteringsfartygenR resor på världshaven. 

FAKTA OM VARA 

SJÖINTRESSEN 

• Drygt 97 % av vår utrikeshandel går sjövägen. 

• Genom våra hamnar passerar årligen c:a 50 

miljoner ton gods. 

• Sveriges handelsflotta är nr 2 i världen i förhål

lande till folkmängden. 

• Handelssjöfarten betalar c:a 10 % av hela vår 

import. 

Är Ni intresserad av handelssjöfart, 
sjöförsvar och sjöpolitik? 

o prenulDerera pa 

FÖRENINGEN SVERIGES FLOTTA 
Tel. 620037,620067 

Birger Jarlsgatan 18, Stockholm Ö 

E N DAST 15:-
kostar det att prenumerera på 11 

nummer av SVERIGES FLOTTA. 

Sätt in beloppet på 

Postgiro 2158 
Utöver tidskriften SVERIGES 

FLOTTA erhåller Ni även medlem

skapets övriga förmåner. 
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