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1 Inledning  

Den 2 september 1783 anlände fartyget Lars till Göteborg från Saint Domingue i Västindien.1 

Fartyget var vid ankomsten lastat med socker, kaffebönor och andra kolonialvaror. Bara några 

dagar efteråt kunde stadens invånare läsa i Götheborgs Allehanda att varorna skulle säljas på 

auktion i slutet månaden.2 Det var inget ovanligt förfarande att sälja en fartygslast på auktion, 

och kolonialvaror var visserligen relativt dyrbara handelsvaror, men inget nytt i Göteborg vid 

tiden. Det som däremot var både nytt och ovanligt var att svenska handelshus bedrev 

direkthandel med Västindien.  

Enligt den rådande handelspolitiken skulle endast kolonialmakterna få bedriva handel med sina 

egna kolonier.3 Exempelvis såldes sockret som producerades i ett lands västindiska kolonier till 

utomstående på deras euroepiska marknader. Det är något som syns under 1700-talet då 

Sveriges sockerimport främst kom från franska, holländska, engelska och danska hamnar.4 I 

slutet av amerikanska frihetskriget (1775 – 1783) lättade vissa handelsrestriktioner något och 

neutrala länders fartyg fick tillgång till en del västindiska marknader.5 Skeppet Lars ägare – 

handelsmannen Lars Kåhre – var en av Göteborgs handlare och fartygsägare som tog tillvara 

på de nya möjligheterna.  

Handlare likt Kåhre som var inblandade i utrikeshandeln och sjöfartsnäringen brukar ibland 

omnämnas som handelskapitalister, eller till och med ”äventyrskapitalister”.6 En snäv tolkning 

av begreppet handelskapitalist innebär en mångsysslare som var dålig på att ackumulera kapital 

och som sällan investerade i varuproduktion.7 Det är en beskrivning som säkerligen stämmer 

till stora delar, handelshusens verksamheter var sällan specialiserade och inkomsterna gick ofta 

till att upprätthålla verksamheten i sig. Kanske kan man säga att handelskapitalisten var 

anpassad efter sin tid. Slutet av 1700-talet var både en tid fylld med krig och konflikter, och en 

 
1 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #481] 
2 Götheborgs Allehanda 17830911. s. 3. 
3 Marks, Robert. The Origins of the Modern World: A Global and Environmental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-
First Century. Third edition, Rowan & Littlefield Publishers, Lanham. 2015. s. 93. 
4 Rönnbäck, Klas. Flexibility and protectionism: Swedish trade in sugar during the early modern era. I Varans vägar och 
världar: handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900. Ahlberger, Christer & Lundqvist, Pia (red.), Göteborg. 2007. s. 
123. 
5 Hildebrand, Ingegerd. Den svenska kolonin S:t Barthélemy och Västindiska kompaniet fram till 1796. PH. Lindstedts 
universitetsbokhandel, Diss. Lund: Univ., Lund. 1951. s. 45. 
6 Åberg, Martin. Svensk handelskapitalism: Ett dynamiskt element i frihetstidens samhälle? - En fallstudie av delägarna i 
ostindiska kompaniets 3:e oktroj 1766-1786. Göteborgs Univ., Historiska Inst., 1988; Andersson, Bertil, Fritz, Martin & 
Olsson, Kent. Göteborgs historia: Näringsliv och samhällsutveckling, 1. Från fästningsstad till handelsstad 1619-1820. 1996. 
s. 292-293.  
7 Andersson, Fritz & Olsson 1996. s. 292. 
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tid då handeln via Göteborgs hamn ökade.8 Även om de svenska stapelexporterna järn och 

trävaror var efterfrågade var utrikeshandeln inte utan risker. Fartyg kunde hamna i sjönöd eller 

bli kapade av krigförande makter. Att vara mångsysslare och investera i olika verksamheter kan 

ses som ett sätt att sprida riskerna.9 Vissa verksamheter innebar även för dessa 

handelskapitalister varuproduktion. Under andra halvan av 1700-talet inföll den ”stora 

sillperioden” och många handlare, stora som små, investerade i produktionsanläggningar för 

insaltning av sill och trankokning. Den rikliga förekomsten av sill på västkusten fram till 1800-

talets första årtionde medförde säsongsvis arbetstillfällen och inkomstmöjligheter för 

befolkningen, medan exporten genererade stora inkomster för både handelshusen och kronan. 

Utrikesexporten av saltad sill översteg de flesta åren flera hundra tusen tunnor.10 I den historiska 

handelsstatistiken kan vi se att en mindre del av den exporten utgick till Västindien.11 Även om 

den svenska sillen som skeppades till regionen främst fraktades på utländska fartyg.12   

Det är i sillexporten de första varaktiga handelskontakterna mellan Göteborg och Västindien 

går att spåra.13 Utvecklingen av den västindiska handeln från Göteborg är dock ett fenomen 

som sällan undersökts i detalj. Snarare brukar det vara en del i beskrivningen av Göteborgs 

handelssjöfarts utvidgade globala kontakter under slutet av 1700-talet.14 Eller så blir 

sillexporten till Västindien en mindre beståndsdel i handelsstatistik, som ibland kopplas 

samman med slaveriet.15 För det var främst som föda på slavplantager den västindiska exporten 

av sillen var ämnad.16 Handeln med Västindien hänger på flera plan oundvikligen ihop med 

kolonialism, slavhandel och slaveri. Men hur de handelskontakterna såg ut för enskilda handlare 

är svårare att svara på genom sammanställningar av historisk handelsaktivitet. I denna uppsats 

kommer handelskontakter mellan Göteborg och Västindien att undersökas genom de aktörer 

som deltog i handeln. 

 
8 Högberg, Staffan. Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet: Stapelvaror i svensk export och import 1738-1808. Bonnier, Diss. 
Stockholm : Univ., Stockholm. 1969. s. 39-41. 
9 Andersson, Fritz & Olsson 1996. s. 293.  
10 Hallén, Per. Handel och sjöfart under det stora sillfisket – Köpmannen Jonas Kjellbergs karriär från handelsman till 
godsägare 1770-1832. Unda maris 2004/2008, Sjöfartsmuseet i Göteborg 75 år 1933-2008, Sjöfartsmuseet i Göteborg, 
Göteborg. 2008. s. 15 
11 Hallén 2008. s. 15 
12 Strandberg, Pierre. Sill och slaveri: Sillexport från Göteborg till Västindien 1763–1783. [Opublicerad kandidatuppsats]. 
Göteborgs Universitet, Institutionen för historiska studier. 2020. s. 34. 
13 Hildebrand 1951. s. 42-43. 
14 Hallén, Per, Aldman, Lili-Annè & Andersson, Magnus. Gateways and Shipping during the Early Modern times - The 
Gothenburg Example 1720-1804. Paper For The Ninth European Social Science History Conference (ESSHC): Session: 
Commodity Chains In The First Period Of Globalization In Glasgow 11–14 April, 2012. 2012. s. 16. 
15 Högberg 1969. s.176. 
16 Strandberg 2020. s. 19.   
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1.1 Forskningsläge 

Forskning som behandlar svenska kontakter med Västindien i tidigmodern tid utgår ofta från 

ett handelsperspektiv, handelskontakter som hade sin utgångspunkt i Europas koloniala 

exploatering av Västindien. En förklaringsmodell som belyser kolonialhandelns långtgående 

effekter är Immanuel Wallersteins världssystemanalys.17 Förenklat menar Wallerstein att den 

moderna kapitalistiska världsekonomin växte fram ur Europas koloniala erövringar från 1500-

talet och framåt. I världssystemanalysen är det inte den industriella revolutionen som är den 

stora brytpunkten i samhällsutvecklingen som den brukar anses inom marxistisk tanketradition. 

Wallerstein är mer intresserad av de långa tidslinjerna än tydliga brytpunkter i historien.18  

I och med koloniseringen utvecklades över tid nya handelsmönster mellan Europa och de 

erövrade områdena.19 Handelsmönster som även innefattade att människor blev handelsvaror i 

den transatlantiska slavhandeln. I Västindien och på de amerikanska kontinenterna tvingades 

förslavade människor att producera handelsvaror som skeppades till Europa för att konsumeras. 

Det här ska ha bidragit till nya maktordningar och ett nytt ekonomisk-politiskt system, som 

enligt Wallersteins resonemang kan benämnas ett världssystem, där kolonialmakternas Europa 

blev ett centrum till den nya världens periferi.20 I analysmodellen benämns den ekonomiska 

interaktionen mellan regionerna som ett ”ojämnt utbyte” då naturresurser i periferin 

(kolonierna) genererade vinster till centrum (Europa).21 

Världssystemanalysen har fått en hel del kritik genom åren. En del kritiker anser att det är en 

eurocentrisk förklaringsmodell som inte tar hänsyn till lokala förhållanden. Andra har lyft fram 

att den världsekonomi som beskrivs växa fram i kolonialismens spår inte kan likställas med 

kapitalism enligt Marx definition.22 Ett överdrivet fokus på betydelsen av den ökande 

globaliserade handeln för Europas tillväxt har också kritiserats.23 Jan de Vries påpekar att 

världssystemet enligt Wallersteins modell inte räknar in Europas handel med Asien.24 Handeln 

med Asien var visserligen fram till ca. 1800-talet beroende på region inte av samma ojämlika 

 
17 Wallerstein, Immanuel. Världssystemanalysen: en introduktion. 2. uppl., Tankekraft, Stockholm. 2007. 
18 Wallerstein 2007. s. 39. 
19 Wallerstein, Immanuel. The Modern World-System 2: Mercantilism and the Consolidation of the European World-
Economy, 1600-1750. Academic Press, New York. 1980. s. 7-8. 
20 Müller, Leos, Rydén, Göran & Weiss, Holger. Global historia – något för nordiska historiker?. I Global historia från 
periferin: Norden 1600-1850. Müller, Leos, Rydén, Göran & Weiss, Holger (red.), Studentlitteratur, Lund. 2010. s. 25-26. 
21 Wallerstein 2007. s. 29-30. 
22 Müller, Rydén & Weiss 2010. s. 26. 
23 de Vries, Jan. "The Limits of Globalization in the Early Modern World." The Economic History Review 63, no. 3. 2010. s. 
712. 
24 de Vries 2010. s. 712-713.  
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karaktär som den västindiska handeln. Den asiatiska handeln borde ändå räknas in i en 

förklaringsmodell som vill visa på framväxten av en världsekonomi. Skillnaderna i 

utvecklingen av handeln med Västindien och Asien kan enligt de Vries vara en del i 

förklaringen av den tidigmoderna globaliseringens utveckling.25 Att se det som separata 

fenomen istället för som delar av en helhet kan medföra att samband mellan regioner och 

världsdelar inte uppfattas. Wallersteins världssystemsanalys är på flera sätt en ofullkomlig 

förklaringsmodell. Samtidigt är det tveklöst så att den europeiska kolonialismen gav upphov 

till många av de sociala och ekonomiska klyftor vi ser i världen idag.  

Forskningen som ligger till grund för detta arbete är mestadels detaljstudier av olika delar i vad 

som kan liknas ett större system, oavsett hur de förhåller sig till Wallersteins teoretiska 

förklaringsmodell. Med utgångspunkt i Brasiliens sockerproduktion analyserar Pedro Antonio 

Vieira den handelsvara med störst betydelse för utvecklingen av kolonialhandeln och den 

transatlantiska slavhandeln.26 Vieira utgår delvis från Wallersteins analys men undersöker hur 

en varas produktionsled och handelskedjor kunde utgöra delar i en större kapitalistisk 

världsekonomi.27 Delarna som byggde helheten om man så vill. Genom att undersöka alla led i 

sockerproduktionen synliggörs handelsnätverk som knöt ihop stora delar av världen.28  

För Frankrike innebar sockerproduktionen på Saint-Domingue stora förmögenheter och ön blev 

den mest inkomstbringande kolonin i Västindien.29 Den franska revolutionen 1789 och 

revolutionen på Saint-Domingue några år senare förändrade spelplanen för alla aktörerna i den 

atlantiska ekonomiska sfären.30 Manuel Covo illustrerar hur de rådande merkantilistiska 

handelsreglerna sattes ur spel genom att visa på hur Baltimore på Amerikanska östkusten blev 

en knutpunkt för förnödenheter till de franska kolonierna.31 Samt att franska kolonialvaror 

fraktades till Europa på amerikanska fartyg under neutral flagg.32 Utan sjötransporter inga 

varuflöden, vilket blev extra tydligt i tider av krig. 

 
25 de Vries 2010. s. 728-729, 731. 
26 Vieira, Pedro Antonio. "“Brazil” in the Capitalist World-Economy from 1550 to C. 1800." Review (Fernand Braudel Center), 
vol. 37, no. 1. 2014. s. 1-34. 
27 Vieira 2014. s. 8.  
28 Vieira 2014. s. 30. 
29 Covo, Manuel. Baltimore and the French Atlantic: Empires, Commerce, and Identity in a Revolutionary Age, 1783–1798. I 
The Caribbean and the Atlantic World Economy: Circuits of trade, money and knowledge, 1650-1914. Leonard, Adrian & 
Pretel, David (ed.). Palgrave Macmillan, Basingstoke. 2015. s. 101. 
30 Covo 2015. s. 101. 
31 Covo 2015. s. 96. 
32 Covo 2015. s. 96. 
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Från ett svenskt perspektiv har Leos Müller behandlat den svenskflaggade neutrala 

handelssjöfarten i tider av internationella konflikter.33 Forskning som visar på att amerikanska 

frihetskriget, de franska revolutionskrigen och napoleonkrigen i slutet av 1700-talet innebar 

möjligheter för neutrala nationer som Sverige.34 Det kunde vara ett inkomstbringande företag 

att agera mellanhand och frakta varor åt en stridande part. Kopplat till neutralitetssjöfarten 

återfinns ofta begreppet trampsjöfart. Företeelsen trampsjöfart innebär att ett fartyg inte hade 

ett förutbestämt mål, utan fraktade varor till de hamnar som uppdragen tog dem.35 Svenska 

fartyg kunde exempelvis frakta laster åt utländska handlare mellan hamnar i Medelhavet och 

ibland vara borta i åratal.36 Vilket gör att fartyg engagerade i trampsjöfart i princip blir osynliga 

i svenska arkivhandlingar. Med hjälp av utländska arkiv synliggör Müller att en del fartyg 

gjorde betydligt längre resor än Medelhavet, och seglade i Västindien och Indiska Oceanen på 

uppdrag av utländska intressenter.37  

Från ett mer utpräglat handelsperspektiv ger Staffan Högberg, i sin avhandling om 

utrikeshandeln på 1700-talet, en överblick över Sveriges import och export för perioden 1736–

1808.38 Högberg visar att den svenska handelsflottan utökades i slutet av 1700-talet och att det 

troligen berodde både på ett utökat behov för exporten och medveten statlig handelspolitik.39 I 

Göteborg uppges handelssjöfarten ha växt p.g.a. sillexporten och under 1790-talet kom staden 

nästan upp i Stockholms fraktnivåer.40 I Ivan Linds studie från 1923 Göteborgs handel och 

sjöfart 1637–1920: Historisk-statistisk översikt redogörs för handelssjöfarten till och från 

Göteborg över flera hundra år. Boken är något av ett standardverk, men är precis som titeln 

antyder en översikt och inte ett analytiskt arbete. Likväl avhandlar Lind en del problem med 

källmaterialet, som vaga destinationsuppgifter och att uppgifter om lasternas värde är 

inkonsekventa och svårbedömda.41 Det använda källmaterialet är lokala tullhandlingar i form 

av tolagsjournaler. Trots en del brister är det ett unikt material som beskriver de enskilda 

 
33 Müller, Leos. "Swedish Merchant Shipping in Troubled Times: The French Revolutionary Wars and Sweden’s Neutrality 
1793–1801." International Journal of Maritime History 28, no. 1. 2016. s. 147-164; Müller, Leos. "Sweden's Early-Modern 
Neutrality: Neutral Vessels, Prize Cases and Diplomatic Actors in London in the Late Eighteenth Century." Journal of Early 
Modern History 23, no. 5. 2019. s. 475-490. 
34 Müller 2016. s. 148-149, 163. 
35 Müller, Leos. Swedish vessels in the Prize Papers – Cases from the American Revolutionary War, 1776–1783. I Facing the 
Sea: Essays in Swedish Maritime Studies. Ekström, Simon & Müller, Leos (red.). Nordic Academic Press, Lund. 2021. s. 103. 
36 Müller 2021. s. 104.  
37 Müller 2021. s. 120-122. 
38 Högberg 1969. 
39 Högberg 1969. s. 173. 
40 Högberg 1969. s. 39-41. 
41 Lind, Ivan. Göteborgs handel och sjöfart 1637-1920: Historisk-statistisk översikt. Göteborg. 1923. s. 9.  
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fartygen som ankom till Göteborg över flera hundra år. Det är samma källmaterial som Rolf 

Adamson använder i sin undersökning av hur Sveriges järnexport till USA utvecklades från 

1783 och in på 1800-talet.42 Adamson berör också kortfattat den västindiska ön S:t Barthelémy 

som 1784 blev en svensk koloni. En del av de svenska ambitionerna var att etablera en 

västindisk marknad för Sveriges exporthandel, ambitioner som inte ska ha levt upp till 

förväntningarna.43  

Beträffande forskningen om S:t Barthelémy är det flitigast citerade verket Ingegerd 

Hildebrandts avhandling från 1951 Den svenska kolonin S:t Barthélemy och Västindiska 

kompaniet fram till 1796. Det är en framställning som lutar sig en hel del på diplomatiska källor 

och officiell korrespondens. Stockholm blir centrum till kolonins periferi vilket är ett perspektiv 

som placerar verket inom en traditionell historieskrivning med utgångspunkt i staten. En 

statsmakt led av Gustav III som i allra högsta grad var införstådd med kopplingarna till 

slavhandeln som kolonin medförde.44  

Victor Wilsons forskning uppmärksammar hur S:t Barthelémy fungerade i relation till sina 

västindiska grannar.45 En relation som till stor del byggde på neutralitet och frihamnen som 

fenomen. De västindiska frihamnarna var öppna för alla nationaliteter och var platser där 

handelsreglerna inte var lika strikta, vilket också innebar att de blev ekonomiska gråzoner för 

smuggling.  Smugglingen genom S:t Barthelémy blir ett sätt att undersöka relationerna mellan 

kolonialmakterna i sin atlantiska kontext. Vidare menar Wilson att kolonin var som mest 

framgångsrik i krigstider när Sverige var neutralt och Gustavia förblev en av få öppna hamnar.46 

Trots de stora inkomster som kolonin stundtals genererade, hade både Svenska Västindiska 

kompaniet (SVIK) och andra handelshus, enligt Wilson, svårigheter att etablera sig i regionen 

oftast beroende på avsaknad av erfarenhet och kontakter.47 

S:t Barthelémy och SVIK är även centrala i Holger Weiss studie om slavhandel och slaveri 

under svenska flagg.48 Sveriges koloniala förflutna verkar vara ett ämne som hittills inte lyckats 

 
42 Adamson, Rolf. "Swedish iron exports to the United States, 1783–1860." Scandinavian Economic History Review 17, no. 1. 
1969. s. 58-114. 
43 Adamson 1969. s. 62-63. 
44 Hildebrand 1951. s. 142. 
45 Wilson, Victor. Commerce in Disguise: War and Trade in the Caribbean Free Port of Gustavia, 1793-1815, Åbo Akademi 
University Press, Doktorsavhandling: Åbo. 2015. 
46 Wilson 2015. s. 249-250.   
47 Wilson 2015. s. 111. 
48 Weiss, Holger. Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-
1847. Atlantis, Stockholm. 2016. 
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få någon större plats i det allmänna medvetandet. Enligt Weiss finns det alltjämt bara ”…en vag 

uppfattning om hur den svenska inblandningen i slavhandeln såg ut.”49 Men att Sverige var 

delaktigt i slaveriet och slavhandeln råder det inget tvivel om, däremot är det svårare att få en 

tydlig uppfattning om omfattningen. Det beror till stor del på att det finns luckor i de 

källmaterial som kan ge direkta svar på frågor om svensk slavhandel.50 Brist på information i 

källorna medför också att det även saknas en helhetsbild av hur kontakterna mellan Sverige och 

S:t Barthelémy såg ut. Ett bekymmer är att Öresundstullsregistren som ofta konsulteras inom 

forskningen inte har med fartyg som utgick från Göteborg.51 Svårigheterna till trots går det att 

se att svenska fartyg fraktade slavar och att frihamnen på S:t Barthelémy fungerade som 

transitoplats för slavhandel.  

När det kommer till slaveriet i den svenska kolonin, belyser Fredrik Thomasson 

levnadsvillkoren för den förslavade befolkningen på S:t Barthelémy.52 Med hjälp av bevarade 

rättsprotokoll från kolonin lyfts människoöden fram som på djupet visar att den svenska kolonin 

inte skiljde sig från andra kolonialmakters. Slavlagarna som fanns på ön var hårda och 

rättssystemets behandling av den svarta befolkningen kunde vara skoningslös. Det är en del av 

Sveriges historia och det dagliga livet på S:t Barthelémy som inte tidigare skildrats, men som 

man bör se som en självklar del av dåtidens koloniala verklighet. 

Den största delen av Sveriges kopplingar till slavhandeln och slaveriet var genom handel. Järn 

som handelsvara och länk till slavhandeln har undersökts av Chris Evans och Göran Rydén.53 

Tillskillnad mot Adamson som behandlar järn som en bred produktkategori berör Evans & 

Rydén en specifik järnprodukt som i sin samtid benämndes voyagejärn (voyage iron).54 Det var 

en typ av stångjärn som användes som betalmedel i den transatlantiska slavhandeln. Exporten 

av voyagejärn ska bara ha varit några få procent av Sveriges totala export.55 Genom att rikta 

blicken mot de afrikanska samhällen där varan spreds visar Evans & Rydén att exporten till 

Afrika både var mer omfattande, och mer betydelsefull för lokala köpare och producenter än 

 
49 Weiss 2016. s. 17. 
50 Weiss 2016. s. 18-19.  
51 Weiss 2016. s. 20.  
52 Thomasson, Fredrik. Svarta S:t Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785–1847. Första utgåvan, Natur & Kultur, 
Stockholm. 2022. 
53 Evans, Chris & Rydén, Göran.  "‘Voyage Iron’: An Atlantic Slave Trade Currency, Its European Origins, and West African 
Impact." Past & Present 239, no. 1. 2018. s. 41-70. 
54 Evans & Rydén 2018. s. 52-53. 
55 Evans & Rydén 2018. s. 62. 
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vad tidigare forskning visat. Det var alltså en vara som tillverkades på beställning enligt kriterier 

från afrikanska köpare, som förmedlades via slavhandlare till brittiska handelshus, vidare till 

svenska järnbruk.56  

Koppar var också en handelsvara med koppling till tidigmoderna globala marknader. Sven 

Olofsson belyser hur den svenska kopparexporten till den franska marknaden utvecklades 

1720–1790.57 Handelsvaran beskrivs genom de olika processer råvaran gick igenom innan det 

blev en konsumtionsprodukt på en exportmarknad. Olofsson visar att det fanns en medvetenhet 

hos svenska producenter och handlare om efterfrågan i Frankrike och andra delar av världen 

samt vad varorna användes till.58 Koppar kunde precis som voyagejärnet användas som 

betalningsmedel i slavhandeln. En del var också avsett till kopparkittlar för sockerproduktionen 

i de franska västindiska kolonierna t.ex. på Saint Domingue.59 

Även om direktimporten av socker från Västindien var liten har Klas Rönnbäck visat att en 

betydande del av sockret som konsumerades i Sverige på 1700-talet kom från Saint-

Domingue.60 Eftersom Sverige inte hade några egna sockerproducerande kolonier importerades 

västindiskt socker via hamnar i norra Europa och Frankrike.61 Handeln med socker visar hur 

den tidigmoderna världen blev allt mer globaliserad. Även om vad som menas med 

globalisering på 1700-talet är omstritt, blir det uppenbart att Sverige genom handel är 

sammankopplat med stora delar av övriga världen. Försäljningen av socker i Göteborg blev 

slutet på en ”global produktionskedja” som innefattade slavhandeln från Afrika till Västindien 

och Amerika. Varornas tillkomst genom slaveriet är en del av innebörden i begreppet 

kolonialvaror som lätt glöms bort i historisk handelsstatistik. Den svenska konsumtionen av 

socker måste ses som en del i ett europeiskt sammanhang där slaveriet var ständigt närvarande 

och kan enligt Rönnbäck inte ses som ett isolerat fenomen.62  

 
56 Evans & Rydén 2018. s. 54.  
57 Olofsson, Sven. Copper on the Move: A Commodity Chain between Sweden and France, 1720–1790. I Locating the Global: 
Spaces, Networks and Interactions from the Seventeenth to the Twentieth Century. Weiss, Holger (ed.). De Gruyter 
Oldenbourg, Berlin. 2020. s. 147-174. 
58 Olofsson 2020. s. 170-171. 
59 Olofsson 2020. s. 149, 166. 
60 Rönnbäck, Klas. Från Saint-Domingue till Göteborg – kolonialvaror och konsumtion i 1700-talets Sverige. I 1700-talets 
Göteborg. Ahlberger, Christer, Dohlvik, Charlotta & Penalva, Christian (red.). Göteborgs stadsmuseum, Göteborg. 2010b. s. 
36-49. 
61 Rönnbäck, Klas. Socker och slavplantager i svensk historia. I Global historia från periferin: Norden 1600-1850. Müller, 
Leos, Rydén, Göran & Weiss, Holger (red.), Studentlitteratur, Lund. 2010a. s. 105-107.  
62 Rönnbäck 2010b. s. 48. 
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För att förstå Sveriges roll i den transatlantiska handeln och det koloniala sammanhang som 

beskrivs i ovanstående forskning, underlättar det enligt Leos Müller att börja med ett 

”havsperspektiv”.63 Enligt Müller tog en globaliseringsprocess fart på allvar under 1700-talet. 

Det som sammankopplade världsdelarna var transporterna över haven. Den ökande världs-

handeln måste förstås ihop med de många konflikter som uppstod under perioden, ofta p.g.a. 

tvister om koloniala territorier eller handel.64 Handeln expanderade trots krigen och även 

Sveriges handelsflotta växte vid den här tiden till att bli en av Europas största.65 Den tillväxten 

kan delvis förklaras genom neutralitetssjöfarten i krigstider.66 Tillskillnad från Högberg som 

mest konstaterar att en tillväxt skedde för den svenska handelssjöfarten, placerar Müller in 

tillväxten i ett större globalt sammanhang. Ett sammanhang som hänger ihop med Covos 

beskrivning av hur neutrala amerikanska skepp fraktade franska varor under revolutionskrigen. 

Handelssjöfart under neutral flagg var en utbredd strategi och praktik i samtiden. Det 

globalhistoriska perspektivet ger följaktligen en fördjupad bild av orsakerna till den svenska 

handelssjöfartens utökning och utbredning, även om det inte kan ses som en fullständig 

förklaringsmodell  

Den tidigare forskningen som behandlar transatlantiska handelskontakter har ofta behandlat 

export och import som separata företeelser. Något som medför att handelsutbyten blir mindre 

synligt. Handelsperspektivet utgår också främst från platsen och fokuserar t.ex. på Göteborgs 

importhandel och vad den betydde för staden.67 Därför kan ett sätt att nyansera bilden av 

handeln mellan Göteborg och Västindien vara att undersöka både de utgående och inkommande 

varuflödena genom de aktiva handlarna. Därmed borde det vara möjligt att få syn på hur 

varuutbytet och interaktionen mellan regionerna utvecklades. Detta med hjälp av de lokala 

tullhandlingarna från Göteborg som sällan använts för att undersöka den västindiska handeln. 

De fartyg som finns beskrivna däri ger information om sjötransporter, vilket kan sägas visa på 

handelsaktivitet ur ett havsperspektiv.   

 

 
63 Müller, Leos. Sveriges Första Globala århundrade: En 1700-talshistoria. Första upplagan, Dialogos, Stockholm. 2018. s. 8. 
64 Müller 2018. s. 16-17.  
65 Müller, Leos. "Swedish Shipping Industry: A European and Global Perspective, 1600-1800." Journal of History for the 
Public 6. 2009. s. 38. 
66 Müller, Leos. 2016. s. 155-156, 163. 
67 Hallén, Aldman & Andersson 2012. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka hur handeln mellan Göteborg 

och Västindien utvecklades under perioden 1782–1806. Detta för att få bättre kunskap om hur 

lokala aktörer deltog i det globala fenomen som kolonialiseringen och exploateringen av 

Västindien innebar. Tidigare forskning har ofta avhandlat export och import separat. Genom att 

undersöka både export och import mellan regionerna med utgångspunkt i de fartyg som lokala 

aktörer nyttjade för handeln, är tanken att synliggöra vad utbytet för de enskilda handelshusen 

innebar. Följande frågeställningar används för att uppnå syftet: 

1. Hur såg utvecklingen av handelssjöfarten mellan Göteborg och Västindien ut under perioden 

1782 – 1806?  

2. Vilka varor skeppades ut på fartygen från Göteborg destinerade till Västindien under 

perioden och vilka fördes med tillbaka? 

3. Vilka handelshus/handelsmän deltog i handeln med Västindien och på vilka sätt deltog de? 

Den västindiska handelns kopplingar till slaveriet och den transatlantiska slavhandeln kan ses 

som ett underliggande tema. Nästan alla varor som hämtades från Västindien var producerade 

av slavar. De länkar som finns, direkta och indirekta, behöver diskuteras där det är relevant.  

Tidsavgränsningen utgår från en tidigare studie av sillexporten till Västindien. Förutom några 

enstaka undantag framkom det där att 1782 var första året svenskflaggade fartyg började utgå 

till Västindien från Göteborg.68 Det passar i tid med Hildebrands beskrivning av att några 

västindiska öar öppnats upp för neutrala länders fartyg.69 Tidigare hade Holland dominerat som 

neutral sjöfartsnation, men efter 1781 försvann deras fartyg från handelssjöfarten när de blivit 

indragna i amerikanska frihetskriget.70 Runt 1782 verkar det därmed funnits större möjligheter 

att bedriva transatlantisk handel än tidigare med svenska fartyg. Slutåret är satt till 1806 

eftersom Napoleonkrigen i ökande grad gjorde sjöfarten riskabel. Efter 1806 saknas det 

uppgifter om svenska fartyg till S:t Barthelémy och Västindien under flera år.71 Med tanke på 

den tid som finns till förfogande för uppsatsarbetet blir det en lämplig slutpunkt. 

 
68 Strandberg, 2020. s. 34.  
69 Hildebrand 1951. s. 45. 
70 Müller 2021. s. 108. 
71 Wilson 2015. s. 280. 
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1.3 Teoretiskt ramverk  

En globalhistorisk inriktning är passande i ett arbete som ämnar undersöka handel med varor 

över stora geografiska avstånd. Havsperspektivet Müller framhäver som en globalhistorisk 

utgångspunkt kommer i det här arbetet preciseras till ett fartygsperspektiv. Fartygen kan ses 

som informationsbärare genom de uppgifter som är kopplade till dem i arkivalierna. Uppgifter 

om varorna ombord, vilka som ägde varorna och vilka som ägde fartyget, länkat till de 

geografiska platser som omnämns i källmaterialet, är historiska spår av handelsaktiviteter på 

1700-talet. 

Med globalhistoria menas här en forskningsinriktning som undersöker interaktion mellan olika 

delar av världen. Inte ett försök att skriva en samstämmig världshistoria eller liknande. Dock 

saknar globalhistoria en enhetlig teoribildning och både metodologiska och teoretiska 

angreppssätt kan skilja sig beroende på vad som ska undersökas. Det som kan lyftas fram som 

gemensamma drag i forskningen är användningen av komparativa metoder och ett fokus på 

kontakter mellan platser.72 En vanlig inriktning för globalhistorisk forskning kan grovt 

förenklat beskrivas behandla interaktion och utbyten mellan platser och de historiska orsakerna 

till dem.73 Det skulle kunna uttryckas som att geografi är minst lika viktigt som kronologi inom 

globalhistoria. Men geografi i meningen jordens topografi och inte moderna föreställningar om 

nationsgränser. Ursprunget till globalhistoria går också att spåra inom kritiken mot äldre 

eurocentrisk historieskrivning som utgått från de moderna nationalstaternas gränser.74 

Det globalhistoriska förhållningssättet fungerar som ramverk i undersökningen. Vilket i 

sammanhanget betyder att ett lokalt fenomen ställs mot och jämförs med större globala 

skeenden.75 Utvecklingen av Göteborgs västindienhandel kopplas då till händelser i omvärlden. 

Eftersom undersökningen utgår från fartygen blir destinationerna som finns i tolagsjournalerna 

en grund för analysen. Även varornas ursprung går ibland att utläsa i handlingarna. Alla platser 

som går att tyda visar på kontaktytorna i de nätverk Göteborgs handlare var inblandade i. 

Fartygen som fraktade varorna var en del av handelsaktiviteten och deras rörelser mellan 

Göteborg och platser i Västindien och övriga världen ska försöka spåras. Ett sätt att synliggöra 

fartygens aktivitet är att kategorisera deras ”beteendemönster”. Alltså, dela in fartygen efter hur 

de rört sig geografiskt, en kategori för fartyg som fullbordade en tur och returresa från Göteborg, 

 
72 Müller, Rydén & Weiss 2010. s. 21. 
73 Conrad, Sebastian. What is global history?. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. 2016. s. 9. 
74 Müller, Rydén & Weiss 2010. s. 20-21. 
75 Conrad 2016. s. 12.  
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en kategori för fartyg som avseglar till Västindien men återkommer från europeisk ort o.s.v. De 

här kategorierna ska ses som analytiska kategorier som framkommer vid en observation i nutid 

och inte hur det tedde sig i sin samtid.76 Som hjälp för en vidare analys är segelfartygens restider 

också väsentliga för att kategorisera fartygen. Det är en aspekt av undersökningen som tas upp 

i ett senare kapitel. 

Emellertid berör en del av frågeställningen varuflöden och varor. För det kan Evans & Rydéns 

artikel samt Olofssons studie ge möjliga ingångar då de undersöker en specifik varas 

handelskedja. Forskning om varors handelskedjor på en världsmarknad kan göras med hjälp av 

det teoretiska konceptet commodity chains. Ett koncept sprunget ur Wallersteins 

världssystemanalys som beskrevs ovan. Konceptet commodity chains utvecklades för att 

undersöka den ojämlika fördelning av ekonomiska resurser som följde i spåren av 

kolonialismen. Undersökningen går till så att en handelsvara (commodity) spåras genom alla 

led i produktionsprocesserna ihop med alla transporter, från råvara till färdig handelsvara.77 

Vieiras beskrivning av råsocker som producerades i Sydamerika av förslavade människor från 

Afrika och skickas till Europa för att raffineras till en konsumtionsprodukt, är ett tydligt 

exempel på hur olika led i en handelsvaras tillkomst kan belysa orättvis fördelning av resurser.78 

Produktionsprocesser är sällan synliga i det befintliga källmaterialet. Därför fungerar modellen 

mest som en vägledning för att synliggöra varornas ursprung och spridning. 

Kopplat till commodity chains konceptet diskuteras ibland kvalitetskonventioner vilket innebär 

att handelsvarors dragningskraft hör ihop med uppfattningen av deras kvalité.79 Idag kan 

varumärken vara en inarbetad kvalitetsmarkör men historiskt var en region eller ett land en del 

av kvalitetskonventionen. Därför är en tanke att varornas ursprung är en del av deras attraktion 

för 1700-talets människor. Varför skulle man annars bemöda sig med att skriva ut och skilja på 

S:t Domingo indigo, Carolina risgryn, eller Viriginska tobaksblad? 

För att sammanfatta, det globalhistoriska ramverket blir en övre nivå som kopplar Göteborgs 

västindiska handel till ett större världspolitiskt läge. Fartygen spåras och kartläggs för att se 

mönster som kan belysa kontakter och handelsnätverk. Med hjälp av commodity chains 

 
76 Koselleck, Reinhart. Erfarenhet, tid och historia: Om historiska tiders semantik. Daidalos, Göteborg. 2004. s. 166. 
77 Hopkins, Terence K, and Wallerstein, Immanuel. "Commodity Chains in the World-Economy Prior to 1800." Review 
(Fernand Braudel Center), vol. 10, no. 1. 1986. s. 157-70. 
78 Vieira 2014.  
79 Raikes, Philip, Michael Friis Jensen, and Stefano Ponte. "Global Commodity Chain Analysis and the French Filière 
Approach: Comparison and Critique." Economy and Society 29, no. 3. 2000. s. 408. 
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konceptet undersöks varorna som exporterades och importerades till Göteborg för att belysa 

varuhandeln med Västindien. I den mån det är möjligt ska även kvalitetskonventioner i varornas 

ursprung analyseras. 

1.4 Källor och källkritik   

Källmaterialet som ligger till grund för denna undersökning är Göteborgs stads 

tolagsjournaler.80 De lokala tullhandlingarna är ett passande material för en studie av lokala 

kopplingar till handelsnätverk i omvärlden.81 Tolagen var en del av systemet med stapelstäder 

där bara vissa svenska städer hade privilegier att bedriva utrikeshandel. Stapelstäderna hade då 

rätt att ta ut en tilläggstull, det vill säga tolag, utöver den statliga tullkammarens avgifter.82 

Tilläggstullen var en viktig inkomstkälla och det låg i stadens intresse att noggrant bokföra 

lasterna på alla in- och utgående fartyg.83 Utöver lasterna och deras ägare återfinns också i de 

standardiserade formulären information om fartygen och skepparen. Förutom datum för 

ankomst eller avfärd anges skepparens namn och hemmahamn, ihop med fartygens lästetal 

(måttenhet) och senast besökta hamn, samt var fartyget var destinerat därnäst.   

Uppgifterna i tolagsjournalerna som rör handelsvaror bedöms ha stor tillförlitlighet eftersom 

den byråkratiska kontrollen var nödvändig för att upprätthålla stadens inkomster. Det betyder 

inte att alla registreringar var korrekta och troligen finns en viss felmarginal att vara 

uppmärksam på. Ett källkritiskt problem som är relevanta för studiens syfte är ”vaga” 

destinationsorter. Som både Lind och Högberg påpekar var uppgifter som Östersjön eller 

”Westersjön” väldigt vanliga för de utgående skeppen.84 Eftersom det är geografiska kontakter 

som ska undersökas är noggranna uppgifter av värde. Även ”Westindien” är sådan en vag 

destination. På 1700-talet kunde det vara ett samlingsbegrepp för Nordamerika, Sydamerika 

och västindiska ö-världen.85 Min bedömning av tolagsjournalerna under de år som undersökts 

är att det gjordes skillnad mellan de platserna. Amerika användes för platser i Nordamerika och 

Västindien användes om just den västindiska ö-världen. För ankommande fartyg preciseras för 

det mesta platsen, t.ex. Saint Domingue eller S:t Barthelémy. 

 
80 SE/GLA/12470/F II/ [Göteborgs Drätselkammares arkiv, Stadens räkenskaper (huvudserien)] 
81 Lind och Högberg uppmärksammar också att tolagsjournalerna är en unik källa eftersom den statliga tullkammarens 
journaler inte bevarats. Lind 1923. s. 7; Högberg 1969. s. 174-175. 
82 Hallén, Per. Majornas historia: krig och oxar, sill och socker: Nedslag i uthamnen Majornas historia fram till 1920. 
Landsarkivet, Göteborg. 2007. s. 175.  
83 Dalhede, Christina. Tolagsjournaler under tidigmodern tid i Göteborg: Källmaterial och möjligheter. Ekonomisk-historiska 
institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg. 2005. s. 25. 
84 Lind 1923. s. 8; Högberg 1969. s. 174. 
85 Hildebrand 1951. s. 41-42. 
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Bild 1: Inkommande tolagsjournal 1783 #412, fartyget Anna Christina  

 Foto: Pierre Strandberg 2022. Källa: SE/GLA/12470/F II/981 [Tolagsjournal 1783] 

När det kommer till destinationer eller senast besökta hamn finns ibland uppgifter om två eller 

tre extra hamnar nedtecknade. I ett arbete av ekonomhistorikern Christina Dalhede som 

avhandlar tolagsjournalernas potential för forskningen är det en företeelse som benämns ”via-

hamn”.86 T.ex. om destinationsuppgifterna anger Cork på Irland och Madeira, så ger via-

hamnen extra information om ett fartygs färdväg, även det inte avslöjar avsikten med just det 

stoppet. Det avslöjar inte heller om några andra stopp gjordes när väl resan var påbörjad. 

Uppgifterna visar ändå den tänkta färdvägen och blir därför användbara.   

Uppgifterna om skeppares hemort kan också vara problematiska. Dalhede påpekar att en 

skeppares hemort inte nödvändigtvis stämmer överens med skeppets hemmahamn.87 I denna 

studie då främst svenska fartyg ska undersökas går det att kontrollera mot fribrevsdiarierna, 

där det går att få fram skeppare, ägare och var fartyget var registrerat. Fribrev var något 

skeppsägare på 1700-talet ansökte om för att få tullfrihet i svenska hamnar. 88 Förutom ägarnas 

namn finns även skepparens namn och fartygets storlek i läster. Fartygens storlek mätt i läster 

kan ses som en ålderdomlig detalj men har visat sig vara givande uppgifter. I princip är det ett 

mått som mäter hur mycket last ett fartyg klarar av att bära.89 Eftersom skeppsbyggandet inte 

 
86 Dalhede 2005. s. 34. 
87 Dalhede 2005. s. 33. 
88 SE/RA/420132/1/C II c [Kommerskollegium, Huvudarkivet 1651 – 1973, Fribrevsdiarier] 
89 Wilson 2015. s. 269-270. 
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skedde efter standardiserade former under den aktuella tidsperioden bör inget skepp blivit det 

andra helt likt. Exempelvis finns det i fribrevsdiarierna för 1796 åtta fartyg döpta Minerva och 

fem Gustaf Adolph men inget har samma mått.90 Lästetalet blir därmed en identitetsmarkör när 

flera fartyg har samma namn, vilket förekommer i denna undersökning. Därför kommer 

måttenheterna också skrivas ut i den löpande texten. Dock är inte lästetalens angivelsers alltid 

helt konsekventa. I de fallen med avvikelser går det ändå att göra en metodisk bedömning. 

Genom datum för senast registrerade fribrev kombinerat med skepparens och ägarnas namn går 

det att spåra ett skepp över flera år i handlingarna och bedöma om det är ett och samma.  

Fartyg inom utrikeshandeln på 1700-talet utrustades ofta med ett sjöpass. Sjöpassdiarier är en 

källa som brukar användas i forskningen, och är användbar eftersom de redovisar 

destinationsuppgifter.91 Det är svårt att avgöra hur väl uppgifterna i sjöpassdiarierna 

överensstämmer med fartygens verkliga aktivitet. Även de vaga destinationsuppgifterna som 

berörts ovan är vanligt förekommande. För denna undersökning är materialet tänkt att fungera 

som jämförande eller kompletterande källa och som sådan är det användbart. 

En del av frågeställningen rör på vilka sätt göteborgska handelshus deltog i handel med 

Västindien. Samtida tidningar har ibland information om lokala handlares verksamheter. 

Tidningarna uppger sällan var deras uppgifter kommer ifrån, men vad det gäller kommersiella 

aspekter likt annonser och skeppslistor kan informationen anses pålitligt. De flesta uppgifter 

som tagits ifrån i tidningarna har helt eller delvis kunnat kontrollerats i tolagen och vice versa. 

De publikationer som i huvudsak använts är Götheborgska Nyheter, Götheborgs Allehanda, 

Götheborgs Tidningar, Inrikestidningar, Posttidningar och Handels Tidning.92 

Vidare har två reseskildringar från S:t Barthelémy använts i arbetet. Läkaren Christopher 

Carlander och botanikern Bengt Anders Euphrasén reste båda till kolonin 1787 – 1788.93 

Informationen i böckerna behöver kontrolleras men är användbara när andra uppgifter saknas. 

Förutom redan nämnda brister med källmaterialet saknas det västindiska och utländska källor. 

Några sådan har inte varit tillgängliga i det här arbetet. En aspekt med att använda lokala källor 

är att det inte går att säga vad som hände med varorna på andra sidan Atlanten. I vissa fall går 

 
90 SE/GLA/420132/1/C II c/37 [Fribrevsdiarier 1796] 
91 SE/RA/420132/1/C II b/ [Kommerskollegium, Huvudarkivet 1651 – 1973, Sjöpassdiarier] 
92 Tidningarna finns digitaliserade genom Kungliga biblioteket. tidningar.kb.se  
93 Carlander, Christopher. Resan till S:t Barthélemy. Bidrag till Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Historia; 13. 1979; 
Euphrasén, Bengt Anders. Beskrifning öfver svenska vestindiska ön St. Barthelemi, samt öarne St. Eustache och St. 
Christopher. Anders Zetterberg, Stockholm. 1795. 
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det inte ens att vara säker på att fartyget anlände till sin tänkta destination. Viss hjälp finns att 

få i den tidigare forskningen. Wilsons sammanställning av svenska skepp som besökt S:t 

Barthelémy är troligen den mest kompletta, och har bl.a. använt SVIK:s handlingar från 

kolonin.94 Den listan har ibland använts som referens till resultaten från tolagen och 

tidningsmaterialet. 

1.5 Metod 

Källmaterialets omfång har krävt en utformning av en systematisk metod. Tolagsjournalerna är 

inbundna tillsammans med hela Göteborgs stads räkenskaper i volymer på några tusen sidor 

var. Tolagen består av en inkommande och utgående journal för både utrikes och inrikes sjöfart. 

Endast utrikes sjöfart har undersökts i denna studie. För att underlätta insamlandet av material 

har Linds statistiska sammanställning använts som referens. Genom hans uppgifter om antalet 

fartyg som utgått till Västindien varje år mellan 1782 – 1806 har arbetet delvis effektiviserats. 

Om uppgiften för ett år är att tolv skepp utgått till Västindien och det är det som hittas, kan 

arbetet gå vidare till nästa volym. Dock är vissa uppgifter i Linds arbete aningen svårtydda. 

Lind har för åren 1765-1810 (hans indelning) slagit samman Västindien och Nordamerika till 

en kategori.95 Det verkar som trafiken till Nordamerika avses påbörjas efter frihetskrigets slut 

1783, men det är svårt att avgöra i vilken omfattning fartyg avgick till Västindien efter det, eller 

om destinationer i Nordamerika förekom innan. Dessutom har jag för vissa år hittat några fler 

fartyg än Linds siffror och några år färre. Vems resultat som är mest korrekt går här inte att 

svara på, men det visar på att uppgifterna i tolagen inte är helt entydiga och att det är ett 

svårarbetat material. 

Till stor del har tolagshandlingarna fotograferats för att möjliggöra flera granskningar över tid. 

Vilket behövts för att spåra ett fartyg i både den utgående och inkommande tolagen. Fartygen 

som identifierats har förts in i tabeller som bildar enkla databaser över de skepp som deltog i 

den västindiska handeln. Förutom tolagsuppgifterna om destination, skeppare, lastägare osv. 

har fribrevens ägaruppgifter och sjöpassens destinationsuppgifter förts in. Informationen har 

delats upp på tre databaser: den första för utgående fartyg, den andra för inkommande fartyg, 

och den tredje där spårningen av fartygen sammanställts. Databaserna kommer i vissa fall 

refereras till som en källa. 

 
94 Wilson 2015. s. 277-280.   
95 Lind 1923. s. 212-213,  
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Trots den systematiska genomgången har inte alla fartygs resor gått att spåra från Göteborg till 

Västindien och tillbaka. Därför är det fullt möjligt att jag missat några registreringar i 

källmaterialet. De fartyg som gått att spåra är enligt mig ändå relevanta och representativa för 

den västindiska handeln som utgick från Göteborg. 

Ett globalhistoriskt perspektiv ligger till grund för den övergripande analysen av materialet, 

med utgångspunkt i fartygen och informationen som är knutna till dem. Spårningen av fartygens 

geografiska spridning är en del i handelssjöfartens utveckling som ska undersökas. Översatt till 

denna undersökning är det destinationer och platsuppgifter som återfinns i tolagen som 

undersökningen hängs upp på och som utgör huvuddelen av studien. Det teoretiska konceptet 

commodity chains används som hjälpmedel för att undersöka de varor och varuflöden som den 

västindiska handeln inbegrep. Enligt Olofsson, kan det användas för att hitta länkarna som visar 

på en handelsvaras tillkomst från råvara till konsumtionsprodukt.96 Eftersom det förutom i 

några undantagsfall inte går att komma åt produktionsprocesserna för de varor som skeppas 

över Atlanten, är det transporterna som blir fokuset i denna studie. Fartygstransporterna visar 

på spridningen av varor i olika grader av förädling och olika ursprung. Genom att undersöka 

vad fartygen förde med sig ut och vad de tog med sig tillbaka kan det gå att få syn på ett utbyte 

för de inblandade aktörerna. Med avstamp i globalhistoria ses Göteborg i undersökningen som 

ett nav för varuflöden och inte enbart som en start- eller slutpunkt för en handelsvara.  

2 Bakgrund 

2.1 Restider för segelfartyg  

Ett av problemen som nämndes i metodavsnittet ovan, är att det är svårt att spåra fartygens tur- 

och returresor. Uppgifter om hur lång tid seglatserna tog blir därför ett redskap för att bedöma 

om ett skepp faktiskt befunnit sig i Västindien. Ett sätt att klarlägga restiderna mellan Göteborg 

och Västindien är att jämföra tolagsuppgifterna med tidigare forskning och litteratur. De fartyg 

i tolagen som med största sannolikhet fullbordat en västindiskt resa kan i några fall jämföras 

med Wilsons sammanställning av den svenska fartygstrafiken till S:t Barthelémy. Det är tyvärr 

ganska få som går att matcha med tolagen, men exemplen kan ändå visa på generella resetider.  

De tre första exemplen återfinns endast i tolagen: skeppet La Hardiesse (118 1/3 läster) avreste 

från Göteborg 18 januari 1782 och återkom från Grenada 16 september samma år.97 En restid 

 
96 Olofsson 2020. s. 150. 
97 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #10; inkommande tolagsjournal 1782 #456] 
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på ca. 8 månader. Nästa exempel är fartyget Lars (146 läster) som reste från Göteborg 20 

februari 1783 och återkom från Saint Domingue 2 september samma år.98 En restid på ca. 6,5 

månader. 1792 uppges skeppet Carl (39 läster) ha gjort en resa till S:t Barthelémy, S:t Eustatius 

och tillbaka till Göteborg mellan 5 januari och 20 juli.99 Även det en restid på runt 6,5 månader. 

De här tre resorna kan anses representera lyckade tur och returresor som visar på en variation i 

restid som kan bero på att de besökte olika platser i Västindien. Men hur lång tid tog varje 

delsträcka?   

Skeppet Sophia (66 läster) anges i tolagen lämna västkusten 12 december 1785 och enligt 

Wilsons sammanställning anlända på S:t Barthelémy 11 mars 1786.100 Vilket utgör en resa på 

tre månader. Hemresan varade mellan 1 juni och 19 augusti.101 Lite mer än två och en halv 

månaders restid. Skeppet Anthonetta (65 läster) uppgavs lämna Göteborg 4 december 1787 och 

anlända i S:t Barthelémy 8 februari 1788.102 Cirka två månaders restid. Hemresan varade i två 

månader mellan 20 juni och 19 augusti. Tyvärr ger de här uppgifterna bara restid till och från 

S:t Barthelémy och för fartyg som avseglat vid ungefär samma tider på året.  

I reseskildringarna av Euphrasén och Carlander anges även restiderna. Euphrasén reste 1787 

med ovan nämnda Anthonetta (65 läster) och skildringen bekräftar till stor del de andra 

uppgifterna. Däremot uppger Euphrasén att avresan skede först 17 december.103 En indikation 

på att datumuppgifterna i tolagen inte alltid innebär avresedatum. Resan till S:t Barthelémy tog 

enligt reseskildringen strax under två månader och resan tillbaka ganska exakt två månader.104  

Carlander avreste från Stockholm med SVIK:s fartyg Enigheten vilket tog runt en månad extra 

i restid. Det är möjligt att dåligt väder gjorde att ett stopp i Helsingör blev längre än beräknat.105 

Resan från Helsingör till kolonin tog däremot två månader.106 Skildringen av hemresan är inte 

publicerad.107  

 
98 SE/GLA/12470/F II/981 [Utgående tolagsjournal 1783 #22; inkommande tolagsjournal 1783 #481] 
99 SE/GLA/12470/F II/990 [Utgående tolagsjournal 1792 #5; inkommande tolagsjournal 1792 #375] 
100 SE/GLA/12470/F II/983 [Utgående tolagsjournal 1785 #653]; Wilson 2015. s. 278. 
101 SE/GLA/12470/F II/980 [Inkommande tolagsjournal 1786 #383]; Wilson 2015. s. 278. 
102 SE/GLA/12470/F II/985 [Utgående tolagsjournal 1787 #707]; Wilson 2015. s. 279. 
103 Euphrasen 1795. s. 2.  
104 Euphrasen 1795. Till S:t Barthelémy från 17 dec. 1787 till 8 feb. 1788 [s. 2-6], hemresa Göteborg 20 jun. till 19 aug. 1788 
[s. 201-206]  
105 Carlander 1979. s. 25-34.   
106 Carlander 1979. s. 38-52. Avreste från Helsingör 12 dec. 1787 och ankom S:t Barthelémy 11 feb. 1788. 
107 Carlander 1979. s. 8. Fartyget blev taget av ryska kapare 1788 innan ankomst till Sverige, som ett led i Gustaf III:s krig 
med Ryssland. 
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Den här mikrostudien av restider mellan Göteborg och Västindien ger användbara riktlinjer för 

bedömningar av de fartyg som hittats i tolagsjournalerna. Det lilla underlaget gör att uppgifterna 

bara kan ses som väldigt generella. En rimlig tolkning är att en seglats på två månader innebar 

en snabb och problemfri resa, och att två till tre månaders restid enkel väg var relativt normalt. 

Om vi även räknar in ett skepps tid i hamn, där varor skulle avyttras och nya köpas in, framstår 

en tur och returresa mellan Västindien och Göteborg på under sex och en halv månad osannolik. 

Därmed inte sagt att det var omöjligt. Handelssjöfarten påverkades också av konflikter och 

rådande handelspolitik. En kort historisk bakgrund kan vara nödvändig för att sätta 

undersökningen i ett historiskt sammanhang.  

 

Bild 2: Karta – Lokaliserade handelskontakter i Göteborgs västindienhandel 1782–1806  

Illustration: Sofi Svensson 2022. 
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2.2 Historisk bakgrund ca. 1782 – 1806  

Extremt förenklat kan andra halvan av 1700-talet fram till 1815 ses som en lång konflikt med 

Frankrike och Storbritannien i centrum. En period som slutade med att Storbritannien blev den 

dominerade stormakten på den världspolitiska arenan.108 För undersökningens sammanhang 

blir amerikanska frihetskriget (1775 – 1783) en relevant utgångspunkt. Kriget visade på 

rivaliteten mellan Storbritannien och Frankrike samt hur andra nationers genom allianser blev 

indragna i konflikter. 

Under krigets gång hade kolonialmakterna Frankrike, Spanien och Holland ställt sig på USA:s 

sida mot Storbritannien.109 Deras fartyg blev en del av krigföringen, vilket gynnade neutrala 

länders handelsflottor, som Danmark och Sverige. Det var dock inte helt riskfritt att frakta 

handelsvaror för krigförande nationer och kapningar var inte ovanligt.110 Kapare var privata 

aktörer med egna fartyg, auktoriserade av statsmakten att beslagta fiendeskepp, men de hade 

också tillåtelse att fånga alla fartyg som de ansåg föra krigsmateriel åt motståndarsidan.111 Ödet 

för ett kapat skepp och dess last bestämdes i en specialiserad domstol. 

Under denna period på 1780-talet ökade svenska direktkontakter med Västindien, och 1784 

blev Sverige även en kolonialmakt. Genom Frankrike överlåtelse av ön S:t Barthelémy fanns 

det en del förhoppningar om utökade handelskontakter med både Västindien och det nyligen 

självständiga USA.112 

1788 följde mer krig i och med Gustaf III krig med Ryssland som varade till 1790. Under 

samma tid utbryter franska revolutionen som skakade om de europeiska monarkierna. Några år 

senare på Saint Domingue blev den förslavade befolkningen inspirerade av revolutionen och 

krävde sin frihet enligt revolutionsidealen.113 Ett uppror följde som decimerade 

plantageekonomin på ön och satte de merkantilistiska handelsreglerna ur spel.114De 

merkantilistiska reglerna hade varit en del i kolonialsystemets uppbyggnad. I en västindisk 

kontext innebar det att både importen av förnödenheter till kolonin och exporten av 

 
108 Marks 2015. s. 96. 
109 Müller 2019. s. 480. 
110 Müller 2019. s. 479. 
111 Müller 2019. s. 479. 
112 Adamson 1969.  
113 Nationalencyklopedin, Haiti. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/haiti [hämtad 2022-05-
22]  
114 Covo 2015. s. 31.  
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kolonialvaror skulle gå genom moderlandet i Europa.115 Handel med utomstående var därmed 

inte tillåten även om reglerna i praktiken inte efterlevdes i de koloniala besittningarna.116   

1793 utbryter återigen storskaligt krig med det revolutionära Frankrike och Storbritannien i 

centrum. De exakta orsakerna får vi tyvärr lämna därhän men de flesta europeiska makterna 

blev på något sätt indragna i konflikten, och beroende på vilka allianser de hade drabbades de 

på olika sätt. Holland var vid krigsutbrottet 1793 allierad med Storbritannien, men efter 

Frankrikes invasion 1795 blev förhållandena det omvända och britterna ockuperade de 

holländska kolonierna i Västindien.117 Ett liknade mönster syns för Spanien som 1793 var 

fransmännens motståndare men 1796 förklarade de krig mot britterna.118 Blockaderna som 

krigsförklaringen medförde gjorde att spanska statsmakten 1797 öppnade upp för neutrala 

fartyg att bedriva handel med spanska kolonier som bl.a. Kuba.119  

Mitt i allt det här var S:t Barthelémy en frihamn och transitohandeln fick ökad betydelse när 

holländska frihamnen S:t Eustatius ockuperades av Storbritannien. Mellan 1801 och 1802 var 

S:t Barthelémy också ockuperat av Storbritannien, men efter det blomstrade den svenska öns 

ekonomi medan stormakternas krig fortsatte.120 Dock avtog fartygstrafiken från svenska 

fastlandet i och med att konflikten tilltog.121 

Det här är en sammanfattning målad med de breda penseldragen men det ger en bild av vad 

skeppare, handelshus och statliga företrädare som bedrev, eller ville bedriva, handel med 

Västindien hade att förhålla sig till under undersökningsperioden 1782 – 1806. Vilket för oss 

in på nästa avsnitt som undersöker handelssjöfarten och varuflöden mellan Göteborg och 

Västindien.  

 

 

 
115 Hildebrand 1951. s. 127-128. 
116 Hildebrand 1951. s. 127-128. 
117 Weiss 2016. s. 137.   
118 Southey, Thomas. Chronological History of the West Indies – In three Volumes. Vol. III. Longman, Rees, Orme, Brown and 
Green, London. 1827. s. 112.  
119 Southey 1827. s. 122. 
120 Weiss 2016. s. 91, 129. 
121 Wilson 2015. s. 280. 
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3 Resultatredovisning  

I följande undersöks hur lokala aktörer deltog i det globala fenomen som kolonialiseringen och 

exploateringen av Västindien innebar. Det är en utökad förståelse av hur det fenomenet tog sig 

uttryck bland Göteborgs handelshus som är undersökningens huvudsyfte. Texten är uppdelad i 

två huvudavsnitt, där undersökningens frågeställningar behandlas under varsin rubrik. Under 

den första ”Fartyg, redare och handelsnätverk” behandlas frågan om hur handelssjöfartens 

utveckling mellan Göteborg och Västindien såg ut. För detta avsnitt har en kronologisk 

indelning i två perioder gjorts. Den är baserad på de mönster som framkommer i fartygstrafiken 

från och till Göteborg 1782 till 1806. Den första perioden innefattar åren 1782 till 1792 och kan 

ses som den inledande fasen av den västindiska handeln som hänger samman med grundandet 

av S:t Barthelémy. Den andra perioden behandlar de konfliktfyllda krigsåren från 1793 till 

1806. Under den andra rubriken ”Handelsvaror och varukedjor” är det frågan om vilka varor 

som skeppades ut från Göteborg och vilka som fördes tillbaka från Västindien som är i fokus. 

Frågan om vilka aktörer som deltog i den västindiska handeln och på vilka sätt de deltog löper 

som en röd tråd genom texten som helhet.  

3.1 Fartyg, redare och handelsnätverk 

3.1.1 Inledande västindienhandel och etableringen av St. Barthelémy 1782 – 1792. 

Anledningen till att denna studie av handelssjöfarten mellan Göteborg och Västindien har satt 

1782 som startpunkt, beror på att forskningen visar att det var först då kontinuerlig direkthandel 

påbörjades. Förvisso hade exportverksamheten – främst av salt sill – till Västindien inletts 1763 

i liten skala, men då var det på utländska fartyg som de lokala handlarnas varor fraktades.122 I 

början på 1770-talet utgick två Göteborgsfartyg till Västindien som inte verkar resulterat i några 

varaktiga direktkontakter.123 Innan det får vi backa tillbaka ända till 1730-talet för att hitta ett 

svenskt fartyg med dokumenterad närvaro i den västindiska ö-världen.124 Att det är just 1782 

som den västindiska handeln från Göteborg tar fart hänger även samman med amerikanska 

revolutionskrigets slut. 1782 var det visserligen ett år till fredsavtalet undertecknades men 

kriget var då i sitt slutskede. Konflikten mellan de stridande stormakterna hade börjat avta och 

många av de hinder som kriget hade medfört för den internationell handelssjöfarten lättade 

 
122 Lind 1923. s. 210-211. 
123 Strandberg 2020. s. 34.      
124 Se Paulin. Axel. "Fortunas expedition till ”wilda kusten af södra America”: Ett blad ur Sveriges kolonialhistoria." Forum 
Navale: 10. 1951. s. 38–95. 
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något. En annan faktor som spelade in var att Holland blivit indraget i kriget mot Storbritannien 

och den stora holländska handelsflottans verksamhet gjordes omöjlig. Det gynnade sjöfarten 

för andra neutrala länder som Sverige.125 Runt samma tid och i samband med nedtrappningen 

av kriget öppnade även några västindiska koloniers hamnar upp för neutrala nationers fartyg.126 

Trots bristen på känd dokumentation kan vi vara ganska säkra på att det seglat fler svenska 

farkoster i de västindiska farvattnen än de tre ovan nämnda. Exempelvis har Müller i brittiska 

källor hittat exempel på ”okända” svenska fartyg från Göteborg som deltog den västindiska 

handeln.127 Det verkar då rört sig om fartyg som hamnat där genom uppdrag i trampsjöfart, eller 

blivit engagerade av utländska handlare för att frakta varor under neutral svenska flagg.128 Det 

skiljer sig mot de fartyg som hittats i denna studie eftersom skepparna där uppgivit Västindien 

som avsiktligt mål. Eller annorlunda uttryck, det är bara de fartyg med uppgivna destinationer 

i Västindien som gått att undersöka i källmaterialet. Trots det har några fartyg som seglat till 

regionen på trampsjöfart gått att identifiera.   

      Diagram 1: 

      Anm.: 1787 utgick Gustaf Adolph till Westersjön men var på S:t Barthelémy enl. Carlander och är därför medräknat. 

För år 1800 är skeppet Carolina till Helsingör inräknat, enlig TAST ankom det till Cuba från Afrika.                  

Källa: Carlander 1979. s. 74; TAST – Database. Voyage id no. 24803; SE/GLA/12470/F II/980–1005 

[Tolagsjournaler 1782–1806] 

 

 
125 Müller 2021. s. 108, 119. 
126 Hildebrand 1951. s. 45. 
127 Müller 2021. s. 121-122. 
128 Müller 2021. s. 120-121. 
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Sammanställningen för hela undersökningsperioden visar att Västindien – eller en namngiven 

plats i regionen – uppgivits som destination 72 gånger för svenska skepp som lämnat Göteborg 

åren 1782–1806. Anledningen till att skriva antal avfärder istället för antal fartyg är att vissa 

fartyg utgick till Västindien fler än en gång under undersökningsperioden. Vilket indikerar mer 

varaktiga kontakter än enstaka expeditioner. Därför är det en företeelse som blir en del av de 

handelsmönster som ska undersökas. I sammanställningen ingår också tre av kronans 

örlogsfartyg. De borde kanske inte räknas in i statistik som redovisar handelsfartyg. Men det 

förekom handelsvaror även på några av de fartygen och de visar på den svenskflaggade trafiken 

från Göteborg som helhet.129 Kronan fraktade dessutom i några fall förnödenheter och 

ammunition till S:t Barthelémy på privata handlares fartyg.130 Relationen mellan staten och de 

privata handlarna och vem som gick vems uppdrag är inte heller helt tydlig.  

Även utländska fartyg förekom under perioden från Göteborg till Västindien. De var dock få 

och de flesta transatlantiska handelsfartygen kom från USA eller hade den nordamerikanska 

kontinenten som destination. Inga av de skeppen har räknats med i statistiken, men i några fall 

kommer de behandlas eftersom de synliggör handelspraktiker som kopplar de lokala 

handelsmännen till den globaliserade atlantiska ekonomiska sfären. 

När det kommer till sjöfartens utveckling blir geografiska platser viktiga hållpunkter. En 

kartläggning av fartygens färdvägar och destinationer kan visa på de yttre konturerna av 

handelsnätverken som handelshusen var en del av. Kontakter över stora avstånd som främst var 

av ekonomisk natur är enligt Wallersteins definition, delar i det som byggde upp en dåtida 

världsekonomi.131 Exakt vad en världsekonomi eller ”global” ekonomi innebar på 1700-talet är 

ett omdiskuterat ämne som inte kan fördjupas här. Vad som däremot kan fördjupas är hur lokala 

aktörers ekonomiska kontakter länkade samman stora delar av världen genom handel med 

Västindien. För att försöka synliggöra de kontakterna blir destinationsangivelserna i 

tolagsjournalerna ett analytiskt verktyg för en kartläggning. Destinationsangivelserna är 

genomgående mer precisa i den inkommande tolagen. De vaga destinationsuppgifterna likt 

”Östersjön” och ”Westersjön” som behandlats tidigare lyser där med sin frånvaro, eller är 

åtminstone mycket ovanliga för de skepp som undersökts i denna studie. Exempelvis kunde ett 

skepp utgå till den vaga destinationen ”Westindien” men återvända från ”Port a Prinzte i 

 
129 SE/GLA/12470/F II/982-986 [Utgående tolagsjournal 1784 #619 Sprengporten, 1785 #2 Triton, 1786 #537 Gå På; 
Inkommande tolagsjournal 1786 #436 Gå På, 1787 #325 Måns, 1788 #231 St. Bartholome -lastad m bl.a. tobak] 
130 SE/GLA/12470/F II/983 [Utgående tolagsjournal 1785 #653, #669] 
131 Wallerstein 2007. s. 50. 
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Westindien”.132 Tyvärr är det inte regel att västindiska hamnar uppges både vid avfärd och 

hemkomst i tolagsmaterialet. Även om uppgifterna om senast besökta hamn är preciserade visar 

de sig ofta vara belägna i Europa. Fartyg kunde dessutom vara borta i åratal vilket försvårar en 

kartläggning. En sammanställning av ankommande fartyg från Västindien ger en överblick av 

problematiken. 

     Diagram 2:  

        Källa: SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

Som diagrammet ovan visar återkom fler fartyg direkt från Västindien under den första perioden 

1782 – 1792, medan i perioden efter ser det ut att vara väldigt få som återvände. Om vi jämför 

utgående och ingående fartygstrafik på det här sättet framstår göteborgshandlarnas 

västindienhandel vara ett fiasko. Samtidigt ökade antalet avgångar på 1790-talet och höll sig på 

en högre nivå än tidigare. Det verkar orimligt ur affärssynpunkt att fortsätta skicka ut fartyg 

med last om inga kom tillbaka och genererade någon form av avkastning för de inblandade. 

Därför kan vi anta att bilden som de här sammanställningarna ger inte är fullständig.  

Ett sätt som bör ge en något tydligare bild är att spåra individuella fartyg som lämnade Göteborg 

med uppgiven destination någonstans i Västindien. Spårningen av fartygen sker då genom de 

platser som de kan knytas till genom källmaterialet, för att se vart de var på väg och vilka vägar 

de tog tillbaka hem, samt om det finns flera anhalter registrerade. Detta istället för att bara 

jämföra utgående och inkommande skepp med registrerade västindiska destinationer vilket 

 
132 SE/GLA/12470/F II/980-981 [Utgående tolagsjournal 1782 #29; inkommande tolagsjournal 1783 #19] 
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ovanstående diagram visar ger ett skevt resultat. Sammanställningar kan heller inte visa på om 

de var samma fartyg som utgick som återvände. Att utgå från enskilda fartyg är ett angreppssätt 

som blir något svårare att redovisa, men det är värt ett försök för att nyansera bilden av 

handelsutbytet med Västindien.  

Undersökningens första år förjänar en liten fördjupning. Fem svenskflaggade fartyg utgick till 

Västindien från Göteborgs hamn det året. Fyra ägdes av göteborgska intressenter och ett var 

stockholmsbaserat.133 All utgående last ägdes dock av lokala handelshus. Destinations-

angivelserna som registrerades var det vaga ”Westindien” förutom för stockholmsfartyget 

Aurora (109 läster) där ”Madera” och S:t Thomas uppgavs.134 Först ut av de fem var La 

Hardiesse (118 1/3 läster) som lämnade västkusten i januari 1782 med göteborgsfirman 

Arfwidson & Söner som ägare.135 Enligt Hildebrand hade Arfwidson & Söner gjort en ansökan 

hos Kungl. Maj:t om sänkta tullavgifter och förlängd nederlagsrätt för kolonialvaror.136 Detta 

för att kunna direktimportera varor från Västindien och sen reexportera dem till europeiska 

marknader.137 Avsikten var alltså inte att sälja varorna i Sverige, i alla fall inte i första hand. 

Ärendet behandlades av rådet 23 september och resulterade i en allmän bestämmelse för landets 

stapelstäder. Det blev ingen sänkt tull men nederlagsrätt på två år beviljades för västindiska 

varor som togs in i landet på svenska fartyg.138 Datumet för rådets behandling är värt att 

uppmärksamma eftersom Arfwidsons fartyg hade lämnat Göteborg i januari samma år och 

återvänt redan den 16 september.139 Om datumet för behandlingen av tullfrågan beror på trög 

byråkrati eller att firman inte skickade in förfrågan förrän vid den tidpunkten är inte klarlagt. 

Vad som däremot går att se är att Arfwidson skickade iväg fartyget utan att ha fått något svar 

på sin förfrågan. Ett agerande som kan tolkas som att det fanns intresse av statlig hjälp men att 

affärsverksamheten var relativt självständig och pågick oavsett stöd. För att liknande 

handelsexpeditioner skulle anses genomförbara och inte alltför riskfyllda borde de inblandade 

rimligtvis haft kunskap om den västindiska marknaden. Arfwidson var under lång tid en av de 

mest framgångsrika handlarna i Göteborg och hade gjort sig en förmögenhet på sillexport.140  

 
133 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #10, #29, #616, #641, #646] 
134 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #616] 
135 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #10]; SE/RA/420132/1/C II c/24 [fribrev 1782 #4] 
136 Nederlagsrätt innebar att i stapelstäderna kunde en importerad last läggas i ett särskilt lagerhus, på nederlag, och slapp 
tullavgift fram tills att lasten skulle säljas och fraktas bort. Tidslängden för nederlag var reglerad.   
137 Hildebrand 1951. s. 45. 
138 Hildebrand 1951. s. 45-46. 
139 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #10; inkommande tolagsjournal 1782 #456] 
140 Andersson, Magnus. Den europeiska varu- och kreditmarknaden under 1700-talet: Handel och sjöfart med Göteborg som 
utgångspunkt. Gidlund, Möklinta. 2016. s. 133. 
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En liten del av firmans export av sill hade utgått till Västindien ända sedan 1760-talet och någon 

form av etablerade kontakter med regionen bör ha funnits.141    

För perioden fram till 1792 går det att se en relativt tydlig utveckling. De första åtta 

handelsexpeditionerna fram till 1784 gick främst till brittiska eller franska kolonier. Exempelvis 

återkom La Hardiesse (118 1/3 läster) från Grenada vilket även skeppet Concordia (132 1/6 

läster) som ägdes av Lars Kåhre & Co. gjorde 1783.142 Saint Domingue var en av två franska 

kolonier de andra göteborgsfartygen ska ha bevistat. Källmaterialet ger än mer detaljerade 

uppgifter genom att både ”Port a Prinzte” som nämndes ovan och ”Cap Francois” finns 

registrerade som besökta hamnar.143 I tre fall finns uppgifter om ytterligare anhalter på vägen, 

det som Dalhede benämner via-hamn. En av de anhalterna var Marstrand som vid den här tiden 

var en frihamn och därför ur tullhänseende skulle registreras som utländsk ort.144 Ett av fartygen 

som kom från Grenada stannade även i London, och ett annat anlände ”från North Folk & St. 

Martin uti America, och WestIndien”.145 De här via-hamnarna visar på hur utspridd 

handelssjöfarten med bas i Göteborg kunde vara redan i det här inledande skeendet, samt att 

även den amerikanska östkusten ingick i den koloniala handelssfären. De visar också att 

fartygens seglatser sällan var raka vägen från plats A till plats B och sen tillbaka igen. Metoden 

att följa de enskilda fartygens färder, genom både utgående och inkommande tolagsjournaler, 

för att få en bättre bild av den västindiska handeln med utgångspunkt i Göteborg verkar därmed 

fungera, i alla fall blir den geografiska precisionen större.  

Trots att den geografiska precisionen blir större behöver det dock inte betyda att bilden av 

handelsutbytet blir tydligare. För två av fartygen återfinns ingen västindisk hamn angiven vid 

deras hemkomst utan där uppges Amsterdam och ”Torra Veccia”.146 Det är därför de verkar 

”försvinna” i statistiken ovan när det bara är fartyg från Västindien som räknats. Skeppet 

Ahlströmer (99 2/5 läster) ankom i barlast från Amsterdam 1783 med skepparen Thomas 

Skinner.147 En trolig förklaring, som utan mer underlag blir en spekulation, är att varor som 

anskaffats i Karibien sålts på den holländska marknaden med bra vinst, och en returlast inte 

ansetts vara nödvändig. Kolonialvarorna var många gånger ämnade för reexport, vilket 

 
141 Strandberg 2018. s. 26, 28.   
142 SE/GLA/12470/F II/980-981 [Inkommande tolagsjournal 1782 #456; 1783 #751] 
143 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #19 och #481] 
144 Olán, Eskil. Marstrands historia, krigsminnen och badorstlif. Faks.-tr., C. Zakariasson, (red.). 1982 [1917]. s. 26. 
145 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #412] 
146 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #764, #360] 
147 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #764] 
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Arfwidsons ansökan om tullättnader visar. Att frakta dem till Amsterdam eller en annan 

europeisk marknad blev möjligen bara ett sätt att skippa ett steg i handelskedjan. 

Hur den spanska orten ”Torra Veccia” (Torrevieja) passar in i en handelskedja med västindiska 

varor är däremot svårare att svara på. Orten var en av de medelhavshamnar som Göteborgs 

saltimport kom ifrån. Det var också en stor mängd ”Medelhafs Salt” göteborgsskeppet Brigitta 

Christina (139 läster) förde hem.148 Om färden till Västindien misslyckades eller lasten inte gått 

att sälja är det troligt att skepparen fortsatt till en välkänd europeisk hamn. Däremot var den 

spanska orten inte den mest självklara platsen för försäljning av kolonialvaror. Amsterdam eller 

Hamburg hade varit mer uppenbara kandidater.149 Samtidigt var fartyget borta i cirka sju 

månader vilket ganska väl stämmer överens med andra tur och returresor till Västindien. Om 

den restiden var möjlig med ett stopp i den spanska medelhavsstaden innan Sverige är 

svårbedömt. Vad som hände under denna expedition är en fråga som tyvärr får lämnas 

obesvarad tills vidare.   

Fartygens resor illustrerar på ett ytligt plan de nätverk som lokala firmor var/blev en del av 

genom det transatlantiska handelsutbytet. Havsperspektivet blir därmed centralt för att förstå 

dåtidens fjärrhandel.150 Tanken med att beskriva fartygens rörelser är att det målar upp en 

geografisk spelplan för handelssjöfarten kopplat till Västindien. Handelsvarorna som fraktades 

på de undersökta skeppen kan fördjupa beskrivningarna av nätverken ytterligare. Varorna 

kommer studeras närmare i nästa avsnitt men kommer till viss del tas upp nedan. Nätverk är 

dock ett vanskligt begrepp. I denna undersökning ska begreppet förstås som de olika 

sammanhang som binder samman produktionsprocesser och handelsutbyte.151 Det kan tyckas 

vara en väl teoretisk sammanfattning av ett komplext fenomen. Men det ska sättas i 

sammanband med commodity chains konceptet och hur det används för att förstå en varas 

tillkomst och spridning i en ”global” ekonomi.152 Spridning innebär transporter och på så sätt 

utgör fartygstransporter ett eller flera led i en handelsvaras väg från råvara till 

konsumtionsprodukt.   

Om vi utgår från det resonemanget ska ovanstående fartygs seglatser inte förstås som enskilda 

resor utan som delar i ett större ekonomiskt system. Det går inte att dra några stora slutsatser av 

 
148 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #360: Olof Westerling - 1980 tunnor salt] 
149 Andersson, Fritz & Olsson. 1996. s. 209. 
150 Müller 2018. s. 8. 
151 Vieira 2014. s. 7. 
152 Vieira 2014. s. 7. 
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de här första årens aktivitet eftersom underlaget är för litet. Dock går det ända att se att 

göteborgfartygen främst fraktade lokala exportvaror och importerade västindiska varor vars 

produktion var beroende av den transatlantiska slavhandeln. På så sätt var de här fåtal skeppen 

ändå knutna till flera överlappande handelsnätverk och varukedjor. Det är också tydligt att det 

rör sig om ett fåtal handelshus som var inblandade i den västindiska handeln, och att de flesta 

fartygen ägdes av en ensam ägare. De redan nämnda Arfwidson och Lars Kåhre & Co. var de 

som ägde flest fartyg som utgick till Västindien under undersökningsperioden som helhet.153 

Handelsmannen Carl Söderström figurerar också som ensam ägare till två fartyg som utgick 

1782, men efter det verkar han försvinna både som fartygsägare och lastägare i den västindiska 

handeln.154 I övrigt ägdes fartygen ofta av ett flertal ägare någonstans mellan två och sju 

personer. Risken att fartyg förolyckades var stor och ett vanligt sätt att sprida riskerna var att 

äga andelar som s.k. partsredare.155 Det är också bland partsredarna de fåtal kvinnliga aktörer 

som hittas i undersökningen återfinns. Kvinnor likt Anna M. Jönson, en av delägarna till 

Brigitta Christina (139 läster), som i källmaterialet för det mesta benämns som änkor.156  

I källmaterialet framstår det som att ett fåtal av Göteborgs större handelshus anslöt sig till den 

transatlantiska fjärrhandeln när möjligheten gavs och verkar ha gjort det utan större problem. 

Ett delvis liknande mönster framträder även efter att Sverige etablerat en egen kolonial 

besittning i Västindien.  

3.1.2 Göteborgsaktörer och S:t Barthelémy 

När Sverige tog över ön S:t Barthelémy trodde en del att det skulle bidra med ett uppsving för 

den transatlantiska handeln. Eftersom ön var dåligt lämpad för plantageodlingar inriktade sig 

de svenska koloniala ambitionerna på transitohandel och reexport.157 Det här arbetet fokuserar 

inte på S:t Barthelémys roll som koloni för kronan, utan hur göteborgska handelshus var 

delaktiga i handeln med Västindien. Det är vilken funktion kolonin hade för handlare i Sverige 

som är intressant utifrån frågeställningen rörande utvecklingen av handelssjöfarten mellan 

Göteborg och Västindien.  

 

 
153 Strandberg 2022. Databas 1. Utgående fartyg: Västindien 1782 – 1806. 
154 Strandberg 2022. Databas 1. Utgående fartyg: Västindien 1782 – 1806. 
155 Andersson 2016. s. 155.  
156 SE/RA/420132/1/C II c/24 [Fribrev 1782 #928] 
157 Müller 2018. s. 172; Weiss 2016. s. 56. 
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Tabell 1: Destinationsuppgifter för svenska fartyg till Västindien från Göteborg 1782-1806 

År Westindien  S:t Barthelémy  

S:t 

Thomas Surinam  Cayenne  Cuba 

Totalt t. 

WestIndien 

Totalt utrikes 

utgående 

1782 4 - 1 - - - 5 647 

1783 3 - - - - - 3 705 

1784 1 1 - - - - 2 698 

1785 1 3 - - - - 4 677 

1786 - 2 - - - - 2 605 

1787 2 2 - - - - 4 734 

1788 - - - - - - 0 576 

1789 - - - - - - 0 546 

1790 1 1 - - - - 2 779 

1791 - - - - - - 0 718 

1792 1 1 - - - - 2 709 

1793 - 4 - - - - 4 643 

1794 - 3 - - - - 3 795 

1795 - 6 - 1 - - 7 702 

1796 - 6 - - - - 6 733 

1797 - 7 - - - - 7 646 

1798 - 7 - - - - 7 680 

1799 - 6 - - 1 - 7 523 

1800 - 2 - - - 1* 3 413 

1801 1 - - - 1 - 2 624 

1802 - - - - - - 0 597 

1803 - - - - - - 0 533 

1804 - - - 1 - - 1 458 

1805 - - - - - - 0 346 

1806 - 1 - - - - 1 513 

totalt 14 52 1 2 2 1 72 15 600 

Anm.: Uppgiften om Cuba för år 1800 kommer från TAST och inte från tolagsjournalerna. Källa: TAST – Database. Voyage 

id no. 24803; SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

 

I tabell 1 går det att se att användningen av den vaga benämningen ”Westindien” minskar 

kraftigt i tolagsmaterialet efter 1784, och ersätts av S:t Barthelémy. Det förefaller som att den 

svenska kolonin blev en knutpunkt för den svenska transatlantiska handeln. Kontakterna med 

S:t Barthelémy från västkusten etablerades tidigt. Det blev allmänt känt att Sverige skaffat en 

koloni under andra halvan av 1784 och nyheten spreds relativt snabbt bl.a. i dåtidens 

tidningar.158 Det första göteborgsregistrerade fartyget Anthonetta (65 läster) lämnade 

västkusten för S:t Barthelémy så tidigt som julafton 1784.159 Då fanns det ingen svensk 

 
158 Se bl.a. Götheborgs Allehanda 1784-08-24. s. 1; och Götheborgska Nyheter 1784-11-06. s. 353-356.  
159 SE/GLA/12470/F II/982 [Utgående tolagsjournal 1784 #692: då med stavningen Antoinette] 
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administration på ön än och i själva verket hade den svenska delegationen, som skulle ta S:t 

Barthelémy i besittning, lämnat staden på örlogsfregatten Sprengporten bara en månad 

tidigare.160 Örlogsfartyget återkommer inte i tolagen men Anhonetta (65 läster) ska ha anlöpt 

sin hemmahamn igen tidigt i september 1785 med en last bestående av en stor mängd socker, 

risgryn, pockenholz (trädslag) och ”WestIndisk Spunnen Tobak”.161     

Det som tabellen också visar är vilket liten del av utrikeshandeln från Göteborg som gick till 

Västindien. Det går att dra en parallell till den tidiga svenska järnexporten till USA som 

Adamson beskriver som ”experimentell” och relativt oansenlig.162 Ett problem för de 

göteborgska exportörerna ska enligt Adamson varit svårigheter att avsätta andra varor än 

järnprodukter.163 Vad som skiljer exporten till Amerika under samma tid ställd mot den 

västindiska är att den främst skedde på utländska fartyg. Göteborgshandlarna verkar varit mer 

benägna att frakta sina varor på egna fartyg, eller i alla fall svenskflaggade fartyg till Västindien.  

Ytterligare en passande jämförelse är handeln med Asien. Under större delen av 1700-talet som 

Svenska Ostindiska Compagniet (SOIC) var verksamt skickades i snitt två fartyg per år till Kina 

och Indien.164 De fartygen var visserligen i en klass för sig själva i fråga om storlek och 

lastförmåga.165 Men i fråga om antalet utgående skepp överstiger de till Västindien under flera 

år de som skickades till Asien.166 Dessutom var flera av handlarna som deltog i SOIC:s handel 

även delaktiga i handel med Västindien.167 Det tog sig ibland uttryck i att te och andra ostindiska 

varor reexporterades till Nordamerika och Västindien.168 Även om antalet skepp till S:t 

Barthelémy och övriga Västindien kan ses som oansenligt på det stora hela, blir bilden något 

annorlunda från ett aktörsperspektiv.  

Om vi undersöker vilka ägarna till fartygen var som fraktade varor till och från S:t Barthelémy 

framträder en liten skara handlare som dominerade under kolonins första tid. En jämförelse av 

tolagsmaterialet med Wilsons sammanställning av den kända svenska fartygstrafiken till S:t 

Barthelémy, med både privata aktörer och SVIK, visar att det egentligen bara fanns två aktörer 

 
160 SE/GLA/12470/F II/982 [Utgående tolagsjournal 1784 #619] 
161 SE/GLA/12470/F II/983 [Inkommande tolagsjournal 1785 #445] 
162 Adamson 1969. s. 62. 
163 Adamson 1969. s. 62. 
164 Lind 1923. s. 212-213. 
165 Andersson, Fritz & Olsson 1996. s. 208. 
166 Se diagram 1 och tabell 1.  
167 Askenfeldt, Simon. "Auktioner på Svenska Ostindiska Compagniets laster 1748 och 1758 – varor, värden och köpare." 
Forum navale: 43, 2017. s. 52-103.   
168 Andersson, Fritz & Olsson 1996. s. 208; Müller 2018. s. 182. 
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av vikt på svenska västkusten. Det var de redan bekanta handelshusen Arfwidson & Söner och 

Lars Kåhre & Co. som hade flest kontakter med den svenska kolonin från Göteborg under 

etableringsfasen.169 Wilsons lista visar på tolv privatägda svenska skepp och två för SVIK som 

anlände till Västindien fram till och med 1788. Samma år som svensk-ryska kriget, som även 

inbegrep stridigheter med Danmark, satte hinder för den svenska sjöfarten.170 Om vi räknar bort 

skeppen från SVIK och tre örlogsfartyg samt två fartyg från Stockholm och ett från Åbo återstår 

fem göteborgsfartyg. Resultatet i denna undersökning skiljer sig på några punkter från 

Wilsons.171 De väsentliga skillnaderna att beröra här är att Lars Kåhre & Co. var huvudägare 

till fyra av fartygen varav ett – Anthonetta – enligt tolagsjournalerna gjorde tre resor – inte två 

– mellan Göteborg och S:t Barthelémy. Det innebär totalt sex tur och returresor fram till 1788 

vilket gör Kåhre till den överlägset största handlaren i det tidiga handelsutbytet med kolonin, 

åtminstone sett till antalet fartygförbindelser. För Lars Kåhre kan knappast handeln med 

Västindien anses oansenlig utan i allra högsta grad en betydande och inkomstbringande 

marknad.  

Lars Kåhre stod dock inte helt själv med investeringsriskerna i fjärrhandeln. Två av hans fartyg 

som seglade på S:t Barthelémy hade delägare. Briggen Sophia (66 läster) 172 och skeppet Gustaf 

Adolph (102 läster), som förvirrande nog var ett av två fartyg tillhörande Kåhre med det 

namnet.173 Emellertid angavs endast ”Westerjön” som destination när Gustaf Adolph (102 

läster) lämnade Sverige i januari 1787.174 Genom Carlanders reseskildring får vi veta att skeppet 

befann sig i Gustavia det året.175 Det bekräftas också i en tidningsnotis där en kapten Pettersson 

nyss hemkommen från S:t Barthelémy rapporterar att Gustaf Adolph (102 läster) hade 

ankommit till ön under hans vistelse där.176 Skeppet återkom till Göteborg från Cadiz i juli 1788 

med salt i lasten och utan några kolonialvaror.177 Carlander menar att det hade avseglat till 

”Northfolk i Wirginien” men det är uppgifter som inte gått att bekräfta.178  

 
169 Wilson 2015. s. 278.  
170 Wilson 2015. s. 103, 143; Hildebrand 1951. s. 188. 
171 Förutom de ovan beskrivna skillnaderna, visar fribrevsdiarierna för 1785 att skeppet S:t Olof var registrerat i Stockholm 
och inte i Göteborg, och att skeppet Sophia hade Lars Kåhre & Co. som huvudägare. Skeppet St. Barthélemi fört av kapten 
Gyllenbååth hette egentligen Gustaf Adolph (102 läster). Örlogsfartyget Triton saknas för 1785. Se Wilson 2015 s. 276-279.  
172 SE/RA/420132/1/C II c/26 [Fribrev 1784 #928: delägare var G.B. Santeson, J.P. et N. Holterman och skepparen Lorents 
Cullin] 
173 SE/RA/420132/1/C II c/28 [Fribrev 1786 #905: delägare var J.P. et N. Holterman] 
174 SE/GLA/12470/F II/985 [Utgående tolagsjournal 1787 #8] 
175 Carlander 1979. s. 74. 
176 Stockholmsposten 17870901. s. 4. 
177 SE/GLA/12470/F II/986 [Inkommande tolagsjournal 1788 #291] 
178 Carlander 1979. s. 74. 
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Det andra fartyget döpt till Gustaf Adolph (206 1/2 läster) befann sig på S:t Barthelémy första 

halvan av 1787.179 Åren innan skeppet befann sig i den svenska kolonin hade det redan seglat i 

Västindien. I det fallet har det inte gått att spåra skeppets utfärd i tolagen, troligen utgick det 

innan den föreliggande undersökningsperiodens början. Det indikeras av sjöpasset som 

utfärdades 1781 med uppgiven destination ”Westersjön och widare efter ordres”.180 Vid 

skeppets återkomst 1784 registrerades ”Port au Prince, & L’orient” som senast besökta hamnar 

och en last bestående av kaffebönor och okardad bomull.181 Det visar på en kategori av fartyg 

som ankommer från Västindien men haft en ospecificerad destination vid utfärd. Det är ett 

intressant exempel eftersom det visar på hur ett svenskt fartyg gått mellan en fransk koloni och 

det franska fastlandet i Europa. Det är högst troligt att det var engagerat i trampsjöfart från 

Västindien av franska intressenter. Ingen av destinationerna går att utläsa i sjöpasset vilket är 

ett tecken på vilket problematiskt källmaterial det är för att undersöka sjöfartens utbredning. En 

intressant aspekt som är mer källkritiskt pålitlig är ägandeförhållandena som visar att Arfwidson 

och Kåhre ägde skeppet ihop, även om Arfwidson verkar ha sålt sin andel i skeppet efter dess 

ankomst från Frankrike.182 

Lars Kåhre & Co. var även en av aktieägarna i SVIK som grundades i slutet av 1786.183 Med 

tanke på firmans, för sammanhanget, redan omfattande västindiska handel kan man undra vad 

som var syftet med aktieköpet. Hildebrand redogör för hur några av intressenterna i SVIK från 

Stockholm fraktade varor från S:t Barthelémy på ett av göteborgsfirmans skepp.184 Det ser ut 

att stämma överens med nämnda Gustaf Adolph (206 1/2 läster) som ankom till Göteborg i 

augusti 1787.185 Fartyget länkar därmed samman inte bara svenska västkusten med Västindien 

utan också Göteborg med Stockholm. Det går alltså att genom det här fartyget och dess last 

spåra ett nätverk med en lokal, nationell och global nivå. Vi kan se det som ett sammanhang 

där personliga kontakter kommer till uttryck i handelsutbyte och sjötransporter. Eller enligt 

tidigare beskriven definition, ett sammanhang där handelsutbytet binder samman aktörer och 

bildar ett nätverk. Olika former av samarbeten är en trolig anledning till att SVIK kunde vara 

 
179 SE/GLA/12470/F II/984-985 [Utgående tolagsjournal 1786 #585; Inkommande tolagsjournal 1787 #455] Fartyget 
förekommer med olika lästetal i handlingarna. Det har bedömts vara ett och samma enligt tidigare beskriven metod som 
följer registreringsdatumen i fribreven över tid. 
180 SE/RE/420132/1/C II b/3 [Sjöpass 1781 #319] 
181 SE/GLA/12470/F II/982 [Inkommande tolagsjournal 1784 #692] 
182 SE/RA/420132/1/C II c/23 [Fribrev 1781 #756]; SE/RA/420132/1/C II c/27 [Fribrev 1785 #764] 
183 Hildebrand 1951. s. 313; Weiss 2016. s. 68.  
184 Hildebrand 1951. s. 151 
185 SE/GLA/12470/F II/985 [Inkommande tolagsjournal 1787 #455] 
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en lockande investering för Kåhre. Det verkar inte som att delägare åtnjöt samma tullättnader 

för sina privata fartyg som kompaniets skepp gjorde.186 Möjligen kunde aktieägarskapet leda 

till bättre kontakter på plats i kolonin utan att själv behöva etablera handelshus där. Lars Kåhre 

avled dock 1788 och hur ett samarbete med SVIK hade kunnat utvecklats får bli en hypotetisk 

fråga.187 

Christian Arfwidson var den andra göteborgsaktören som sände fartyg till S:t Barthelémy under 

etableringsfasen. Müller menar att Arfwidson tillsammans med Carl Söderström och hans bror 

Richard Söderström ”var de mest aktiva köpmännen” i den västindiska handeln.188 Av de tre är 

det egentligen bara Arfwidson som framstår som långvarigt aktiv i den västindiska handeln i 

den här undersökningen. Vilket kan bero på att det bara är direkthandeln som syns i det använda 

källmaterialet, samt att undersökningsperioden börjar 1782.  

Beträffande direkthandel finns endast två fartyg registrerade på Arfwidson angivna som 

utgående till Västindien för den här perioden. Det ena redogjordes för ovan och det andra var 

Fred och Ymnoghet (134 läster) som avgick till S:t Barthelémy 1785.189 Vad som hände med 

fartyget efter att det anlänt till den svenska kolonin är däremot oklart. Det kan hänga ihop med 

att dess skeppare Paul Gustaf Teuchler gjorde ett misslyckat försök att etablera ett handelshus 

på ön.190 Handelshuset skulle fungera som ett förtäckt ombud för Arfwidson. Det går att 

resonera på olika sätt om varför verksamheten skulle ordnas på det sättet. Väsentligast att ta 

med sig här är att Teuchler misslyckades med försäljningen av lasten och snabbt fick 

ekonomiska svårigheter.191 Detta skedde samtidigt som Arfwidson av olika skäl fick 

likviditetsproblem i Europa. De olika problemen bidrog sammantaget till att hämma 

göteborgsfirmans exploatering av de västindiska marknaderna. Enligt en del ska det ha lett till 

att Arfwidson drog sig tillbaka från den transatlantiska handeln och fokuserade på närmare 

marknader.192  

 
186 Hildebrand 1951. s. 308-311. 
187 Berg, Wilhelm. Anteckningar om Göteborgs äldre teatrar – Andra bandet 1794-1816. Zachrissons boktryckeri, Göteborg. 
1898. s. 144. 
188 Müller 2018. s. 181. Richard Söderström var Arfwidsons ombud på plats i Västindien, vilket förklarar varför han inte syns 
i det lokala källmaterialet. Han blev sedermera Sveriges förste konsul i USA efter självständigheten.  
189 SE/GLA/12470/F II/983 [Utgående tolagsjournal 1785 #446] 
190 Wilson 2015. s. 110-111.  
191 Wilson 2015. s. 111. 
192 Wilson 2015. s. 112. [även fotnot 117 på samma sida] 
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Enligt Carlander ska Fred och Ymnoghet (134 läster) lämnat S:t Barthelémy i mitten av 1786 

med styrmannen Andersson som skeppare istället för Teuchler.193 Fartyget har inte gått att hitta 

som återvändande i tolagen. Det enda tecknet på att det inte haft en misslyckad färd är en 

tidningsnotis från 13 oktober 1787. Där meddelas att ”Coopverdie=Skepparen Andreas 

Andersson, hwilken fördt Skeppet Frid och Ymnoghet” och dess besättning skänkt 11 riksdaler 

och 24 skilling till sjömanshuset i staden.194 Hur vanliga sådana här gåvor var går inte att svara 

på, men det kan antas att de bara var möjliga om ett fartygsuppdrag hade bidragit med vinst åt 

de inblandade. 

Var Arfwidson och Kåhre de enda göteborgshandlarna som var inblandade i den västindiska 

handeln vid den här tiden på 1780-talet? När det kommer till fartygsägande handlare verkar de 

ensamma om att bedriva, eller försöka bedriva, handel med S:t Barthelémy. Däremot fanns det 

ett fåtal andra firmor som ser ut att ha skickat sina fartyg till andra platser i Västindien.  

1787 registrerades två fartyg med ”Westindien” som angivet mål som inte ägdes av någon av 

de två ovan nämna handlarna. Anna Magdalena (74 ¼ läster) seglade med en last bestående av 

saltad och rökt sill samt ohäcklat lin. Både lasten och fartyget ägdes av Geo. Bellenden & Co.195 

Det andra fartyget Elisa (72 9/10 läster) ägdes av Donald Edie och var lastat med sill tillhörande 

firman Low & Smith.196 Anna Magdalena återvände från Hamburg efter att ha varit borta i ca. 

åtta månader.197 Elisa (72 9/10 läster) återkom från Amsterdam med skepparen Thomas Skinner 

efter att ha varit bort drygt tio månader.198 De tillhör en kategori av fartyg som inte återvände 

direkt till Göteborg utan troligen avsatte västindiska kolonialvaror i europeiska hamnar i stället 

för på hemmaplan. Utan andra källor går det inte att säga med säkerhet att de här fartygen 

faktiskt befunnit sig i Västindien. Då de tur och returresor vi undersökte tidigare tog runt sju 

till nio månader är det fullt möjligt. Båda kom dessutom tillbaka från städer som vid tiden var 

viktiga handelsnoder för kolonialvaror och låg relativt nära Göteborg.199 Skepparen Thomas 

Skinner hade dessutom gjort en liknade resa 1783 och även då återvänt från Amsterdam.200 Det 

intressanta med Skinner är att han följde samma handelsmönster på två olika fartyg för två olika 

 
193 Carlander 1979. s. 73. 
194 Götheborgska Nyheter 17871013. s. 333. 
195 SE/GLA/12470/F II/985 [Utgående tolagsjournal 1787 #4]; SE/RA/420132/1/C II c/29 [Fribrev 1787 #818] 
196 SE/GLA/12470/F II/985 [Utgående tolagsjournal 1787 #445]; SE/RA/420132/1/C II c/29 [Fribrev 1787 #476] 
197 SE/GLA/12470/F II/985 [Inkommande tolagsjournal 1787 #408] 
198 SE/GLA/12470/F II/985 [Inkommande tolagsjournal 1788 #211] 
199 Andersson, Fritz & Olsson 1996. s. 257-258. 
200 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #764: skeppet Ahlströmer om 99 2/5 läster] 
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ägare. Det är möjligt att han blivit anlitad som skeppare just för sin erfarenhet av transatlantiska 

seglatser och kontakter i europeiska hamnar. Något som stärker den tesen är att han även hade 

seglat till Amerika vid minst ett tidigare tillfälle.201          

Den västindiska handeln stannade inte av helt i och med krigsutbrottet 1788 även om de 

svenskflaggade fartygen försvann i några år. Tre utländska skepp till regionen registrerades av 

tolagskammarens tjänstemän det året. Alla tre var hemmahörande i Belfast på Irland och alla 

tre förde med sig sill från göteborgsfirman John Hall & Co.202 Vid två av avfärderna uppgavs 

S:t Eustatius som destination. Det var troligen en medveten strategi att frakta varor på ett 

utländskt fartyg som var neutralt i konflikten med Ryssland och Danmark. Detta för att undvika 

att få sin last beslagtagen av kapare. 

Samma dag som ett av skeppen till S:t Eustatius ska ha lämnat Göteborg avseglade även ett 

skotskt fartyg till ”North Färrö”. I lasten fanns ett parti rom från Er: Linderoth. Tolagen uppger 

att romen hade kommit med ett av Lars Kåhres fartyg från S:t Barthelémy.203 Det är ett exempel 

på hur kolonialvaror kunde säljas i Göteborg från en lokal handlare till en annan, som i sin tur 

reexporterade det utomlands. I det här fallet blev romen troligen smuggelgods till Skottland 

eller norra England. Hur vanligt förekommande det här fenomenet var ligger utanför detta 

arbetes ramar. Det kan ändå konstateras att handeln med kolonialvaror inbegrepp många olika 

typer av handelspraktiker och marknader varav Färöarna var en. 

Efter krigsslutet 1790 och fram till med 1792 har det i undersökningen hittats fyra 

svenskflaggade fartyg som seglade till Västindien. Av de har två gått att spåra i både de 

ingående och utgående tolagsjournalerna. Det första var briggen General Wrangel (75 ½ läster) 

som 1790 utgick till ”Westindien” lastat med 1160 tunnor sill och ett mindre parti furubrädor.204 

Skeppet och skepparen C. M. Dannberg återkommer efter dryga tre månader från St. Ubes 

(Setúbal i dagens Portugal) med salt i lasten. Det är ännu ett exempel på ett skepp som avseglat 

mot Västindien och återkommer från en sydeuropeisk salthamn. Eftersom det för vissa fartyg 

kunde ta tre månader enkel väg över Atlanten kan det inte varit möjligt för General Wrangel 

(75 ½ läster) att ha rest fram och tillbaka under samma tid. Varför fartyget aldrig nådde 

Västindien får vi inte veta, men både skeppet och dess ägare – Thomas Erskine – återkommer 

 
201 SE/GLA/12470/F II/982 [Utgående tolagsjournal 1784 #415]  
202 SE/GLA/12470/F II/986 [Utgående tolagsjournal 1788 #470, #482, #571] 
203 SE/GLA/12470/F II/986 [Utgående tolagsjournal 1788 #570] 
204 SE/GLA/12470/F II/988 [Utgående tolagsjournal 1790 #48]  
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inom den västindiska handeln. Ett misslyckat försök var tydligen inget som fungerade 

avskräckande. Det andra spårade fartyget är briggen Carl (39 läster) som 1792 ankom till 

Göteborg från ”St. Eustace & St. Bartholome”.205 Det är ett exempel på fartyg som hade 

”Westersjön” som uppgiven destination men återkom från en destination i Västindien.206 

Fartyget Carl (39 läster) ihop med Gustaf Adolph (206 1/2 läster), som anlände från Haiti och 

Frankrike, är indikationer på att bakom källmaterialets ”synliga” fartygstrafik till Västindien 

finns det troligen fler dolda exempel likt de här två. De visar också varför sammanställningarna 

av utgående och inkommande fartyg inte matchar (se diagram 1 och diagram 2).  

Sammanfattningsvis har det fram till 1792 gått att spåra 16 fartygsresor i både utgående och 

inkommande tolagsjournaler, varav tre gjordes av ett och samma skepp.207 Av de har 11 utgått 

till och återvänt från en västindisk ort. De övriga anlände från Torrevieja, Cadiz, Amsterdam 

eller Hamburg. S:t Barthelémy var det vanligast målet och verkar för några år blivit en 

knutpunkt för direkthandeln mellan regionen och Göteborg. Fartygen som inte gått att spåra var 

örlogsfartyg eller registrerade i Stockholm och hade därmed inte Göteborg som hemmahamn 

vilket är en trolig orsak till att de inte återkommer i källmaterialet. Så här långt i undersökningen 

har fyra kategorier av ”beteendemönster” identifierades för fartygen som var en del av den 

västindiska handeln. Den första kategorin är den ”enkla” tur och returresan som hittills varit 

den vanligast förekommande. Den andra är skeppen som var destinerad till Västindien men 

hemkomna från en europeisk ort. Den tredje kategorin är skeppen som hittats ankomna från 

Västindien men annan ort uppgiven när de utgått. Sista och fjärde kategorin är de fartyg som 

utgick med västindisk destination men som i källmaterialet inte ser ut att återvända.   

I och med Arfwidsons ekonomiska problem och Kåhres död avstannade handeln från Göteborg 

med S:t Barthelémy. Den övriga direkthandeln med Västindien verkar också förblivit marginell. 

Ett antal andra händelser runt 1788 försvårade den transatlantiska kolonialhandeln. Främst 

påverkades utrikeshandeln i Sverige av svenska-ryska kriget som sträckte sig över åren 1788-

1790 och som även inbegrep stridigheter med Danmark.208 På plats i Västindien påverkades 

den svenska kolonins verksamheter av nya handelsrestriktioner som Storbritannien utfärdat mot 

USA. Restriktionerna förbjöd amerikanska skepp att frakta amerikanska varor till de brittiska 

 
205 SE/GLA/12470/F II/990 [Inkommande tolagsjournal 1792 #375] 
206 SE/GLA/12470/F II/990 [Utgående tolagsjournal 1792 #5] 
207 Strandberg 2022. Databas 3. Spåra fartyg: Västindien tur och retur 1782 – 1806. 
208 Hildebrand 1951. s. 188.  
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kolonierna över andra länders frihamnar i regionen.209 Med andra ord transitohandel, en 

företeelse som var tänkt att generera inkomster för kolonin. När sen verkningarna av franska 

revolutionen nådde de franska kolonierna tidigt 1790-tal var det början på den konfliktfyllda 

period som ska undersökas härnäst. Som det verkar var det inte de mest gynnsamma av tider 

för handel med regionen.  

3.1.3 Krigsåren och förändrade handelsmönster 1793 – 1806  

När S:t Barthelémy etablerades runt 1785 verkar det ha funnits en lockelse att ganska omgående 

skicka fartyg till kolonin. Det typen av reaktion verkar inte ha uppstått igen efter 1790 och det 

tog några år innan fartygstrafiken etablerades igen. Från ett Göteborgsperspektiv är det kanske 

inte så konstigt då de två ledande aktörerna försvunnit från marknaden. Som redan konstaterats 

ökade fartygstrafiken till Västindien i mitten av 1790-talet. Det måste alltså funnits nya aktörer 

som provade sin lycka i den riskabla långdistanshandeln.  

Riskfaktorerna i regionen ökande än mer i början av 1793 när kriget mellan Storbritannien och 

Frankrike bröt ut.210 Tillsammans med upproret på Saint Domingue bidrog situationen till att 

sätta de merkantilistiska handelsreglerna ur spel. 211 Världsläget ansågs av många innebära 

affärsmöjligheter för aktörer från neutrala nationer som Sverige.212  

I maj 1793 utgick Venus (85 läster) det första av fyra göteborgsfartyg det året med destination 

S:t Barthelémy.213 Det ägdes av handelsmannen Adam Gavin, och även i tidsperioden fram till 

1806 var det vanligast att fartygen hade en ensam ägare.214 Precis som i den tidigare perioden 

återfinns de fåtal kvinnliga aktörer som hittats i undersökningen bland partsredarna. För briggen 

St. Johannes (417/10 läster) som utgick till S:t Barthelémy i augusti 1793 står dock John Christies 

änka som enskild ägare.215 Det sista fartyget till Västindien för 1793 var General Wrangel (75 

½ läster).216 Det är också samma fartyg  som figurerade några år tidigare. Förutom skeppsägaren 

Thomas Erskines last fraktade John Hall, Martin Holterman, Geo. Bellenden & Co. och 

Christian Arfwidson också varor på fartyget. Inget av de här skeppen från 1793 har gått att hitta 

 
209 Weiss 2016. s. 77. 
210 Wallerstein, Immanuel. The modern world-system 3. The second era of great expansion of the capitalist world-economy, 
1730-1840s. Academic Press, New York. 1989. s. 242. 
211 Covo 2015. s. 96.   
212 Weiss 2016. s. 84-85. 
213 SE/GLA/12470/F II/991 [Utgående tolagsjournal 1793 #189, #383, #435, #542] 
214 Strandberg 2022. Databas 1. Utgående fartyg: Västindien 1782 – 1806. 
215 SE/RA/420132/1/C II c/34 [Fribrev 1793 #756]; SE/GLA/12470/F II/991 [Utgående tolagsjournal 1793 #383] 
216 SE/GLA/12470/F II/991 [Ugående tolagsjournal 1793 #542] 
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som återvändande i tolagen.  Den trenden fortsätter för återstående delen av undersöknings-

perioden. Trots att fartygstrafiken till Västindien ser ut att öka från 1795, är det flera fartyg som 

inte gått att spåra eller se om de återvände till Göteborg. Av de som gått att spåra återkom de 

flesta från en europeisk hamn och färre återkom direkt från Västindien. Som tabell 2 visar är 

det ett par europeiska platser fram till 1806 som sticker ut i sammanställningen av senast 

besökta hamnar: St. Ubes och Guernsey.   

 

Tabell 2: Senast besökta hamn för återvändande fartyg, som utgått till Västindien 1782 – 1806 

Anm.: Tabellen innehåller hamnar för alla fartyg som gått att spåra i retur efter utgång Västindien, därför stämmer inte antalet 

med återvändande i diagram 2. Källa: SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

 

 

År Grenada 

Saint 

Domingue 

S:t 

Barthelémy 

S:t 

Martin 

S:t 

Eustatius London 

North 

Folk Amsterdam Hamburg Cadiz 

Terra 

Veccia 

St. 

Ubes Guernsey Liverpool 

Isle of 

Man Bilbao 

1782 1 -  - - - - - - - - - - - - - - 

1783 1 2 - 1 - 1 1 1 - - 1 - - - - - 

1784 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

1785 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

1786 - - 3 - - - - - - - - - - - - - 

1787 - - 2 - - - - - 1 1 - - - - - - 

1788 - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - 

1789 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1790 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

1791 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1792 - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - 

1793 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1794 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1795 - - 1 - - - - - - - - 1 3 - - - 

1796 - - - - - - - - - - - 1 2 - - - 

1797 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 

1798 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1799 - - 4 - - - - - - - - - 2 - - - 

1800 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - - 

1801 - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - 

1802 - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

1803 - 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

1804 - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

1805 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1806 - - - - - - - - - - - - - - - 1 

totalt 2 4 17 1 1 1 1 2 2 1 1 5 7 1 1 1 



40 
 
 

Av de tre fartyg som utgick till S:t Barthelémy 1794 är det bara ett som hittas som återvändande. 

Galeasen Swalan (36 3/10 läster) som ägdes av Christian Arfwidson var det året destinerat till 

den svenska kolonin.217 Det återkom 1795 efter drygt 10 månaders bortavaro i barlast från 

Guernsey i engelska kanalen.218 Det framstår som att Arfwidson hade en större inblandning i 

den västindiska handeln även vid den här perioden än vad som beskrivits i litteraturen tidigare. 

I det här fallet förde han bara en liten mängd sill och majoriteten av lasten bestående av järn 

och brädor tillhörde Eric A. Bröms.219 Vilket tyder på att hans handelsverksamhet inte var lika 

omfattande som på 1780-talet. 

Arfwidson ägde fler fartyg som hamnar i kategorin av fartyg som avseglade till en västindisk 

ort och återkom från en europeisk ort. Briggen Hedvig (50 4/5 läster) avseglade i januari 1795 

till S:t Barthelémy och återkom i september lastat med salt från St. Ubes.220 Fartyget avseglade 

dessutom till S:t Barthelémy en andra gång i oktober samma år.221 Sen dyker det inte upp igen 

förrän 1797 och även då från St. Ubes.222 Den första seglatsens restid på runt åtta månader gör 

det möjligt att det kan ha seglat till Västindien och återvänt via St. Ubes på atlantkusten. Varför 

skeppet stannade till där är däremot inte helt klart. Saltet som importerades därifrån var 

visserligen nödvändigt för sillnäringen, men St. Ubes var också en marknad för kolonialvaror 

och en mindre del av Sveriges sockerimport hade kommit därifrån.223 En tänkbar förklaring är 

att fartyget fraktat varor från Västindien som sålts i den portugisiska hamnstaden, och att det 

nödvändiga saltet blev en bra returlast. Förekomsten av fartyg som återkommer från hamnar i 

Europa istället för Västindien kan vara en indikation på att fartygsägarna och handlarna 

fokuserade på export vi den här tiden. I krigets skugga kan exportverksamhet och trampsjöfart 

varit en något säkrare inkomst än direkthandel med Västindien. Det är en förklaring som dock 

behöver med underlag för att kunna bekräfta. 

Briggen Fortuna (30 1/3 läster) som ägdes av skepparen Magnus Roempke var länkad till både 

St. Ubes och Guernsey. Den portugisiska hamnstaden angavs 1795 som en via-hamn på vägen 

till S:t Barthelémy.224 Skeppet återvände från Guernsey efter tre månader utan last, vilket skulle 

 
217 SE/GLA/12470/F II/992 [Utgående tolagsjournal 1794 #449]; SE/GLA/420132/1/C II c/34 [Fribrev 1794 #422] 
218 SE/GLA/12470/F II/993 [Inkommande tolagsjournal 1795 #99];  
219 SE/GLA/12470/F II/992 [Utgående tolagsjournal 1794 #449] 
220 SE/GLA/12470/F II/993 [Utgående tolagsjournal 1795 #2; inkommande tolagsjournal 1795 #483] 
221 SE/GLA/12470/F II/993 [Utgående tolagsjournal 1795 #602] 
222 SE/GLA/12470/F II/995 [Utgående tolagsjournal 1797 #413] 
223 Handels Tidning 18010107. s. 3-4. 
224 SE/GLA/12470/F II/993 [Utgående tolagsjournal 1795 #102] 
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kunna betyda att det blivit kapat och förhindrat att transportera sin last till Västindien.225 Det 

kan i alla fall omöjligen tagit sig över Atlanten och tillbaka under den tiden. Det underliga är 

att året efter återkommer samma mönster, fartyget lämnade Göteborg för S:t Barthelémy för att 

återkomma efter några månader från Guernsey utan last.226  

Guernsey är den senast besökta hamnen som var vanligast förekommande för återvändande 

fartyg efter 1795 (se tabell 2). Varför det ser ut så framgår inte av källmaterialet och inte heller 

av den tidigare forskningen som konsulterats för detta arbete. En förklaring är att fartygen som 

återkom från Guernsey blev kapade av brittiska eller franska skepp. Kriget mellan Frankrike 

och Storbritannien hade 1795 pågått ett par år och komplicerade handelsrelationerna i Europa. 

Guernsey ska ibland ha använts som uppsamlingsplats dit kapade fartyg kunde föras innan en 

rättslig prövning gjordes.227 Utöver kaperiverksamheten hade Guernsey också varit en plats för 

handel i gråzonen mellan smuggling och laglig verksamhet.228 Bl.a. ska te från SOIC ha 

smugglats in i England den vägen.  

Om fartygen som återkom från Guernsey blev kapade går inte att säga med säkerhet, utan 

tillgång till brittiskt och franskt källmaterial som berör kaperiverksamheten. Ett exempel har 

ändå gått att hitta bland undersökningens fartyg. I oktober 1798 avseglade skepparen Adolph 

Hjortberg med galeasen Minerva (34 1/3 läster) till S:t Barthelémy.229 Skeppet var ett av de som 

uppges utgått till den svenska kolonin fler än en gång. Den första gången återvände det till 

Göteborg med Guernsey som senast besökta hamn.230 Restiden på dryga sju månader medför 

att var fullt möjligt att skeppet befunnit sig på S:t Barthelémy. För den andra resan, som 

påbörjades i augusti 1799, kan vi däremot vara ganska säkra på att Minerva (34 1/3 läster) aldrig 

nådde sin destination. Det går att läsa i Handels Tidning i oktober 1800 att Hjortberg och hans 

skepp blivit tagna av franska kapare vid Guernsey på väg till S:t Barthelémy.231 Rapporteringen 

berör rättsprocessen som hade avslutats och gav Hjortberg rätt att få tillbaka det som återstod 

av lasten men ingen ersättning utgick i övrigt för fartyget som förlist vid kapningen.232  

 
225 SE/GLA/12470/F II/993 [Inkommande tolagsjournal 1795 #355] 
226 SE/GLA/12470/F II/994 [Utgående tolagsjournal 1796 #258; inkommande tolagsjournal 1796 #361] 
227 Müller 2019. s. 481. 
228 Müller 2018. s. 140. 
229 SE/GLA/12470/F II/996 [Utgående tolagsjournal 1798 #588] 
230 SE/GLA/12470/F II/997 [Inkommande tolagsjournal 1799 #89] 
231 Handels Tidning 18001021. s. 85. 
232 Handels Tidning 18001021. s. 85. 
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Risken att svenskflaggade skepp blev kapade var inte oansenlig. Enligt Müller uppgick antalet 

mellan 1793 och 1801 till 449 kapade fartyg ganska jämnt fördelade på franska och brittiska 

kapare.233 Det kan ställas mot att under samma period utgick 21 837 fartyg, svenska som 

utländska, från svenska hamnar.234 Som fallet med Minverva (34 1/3 läster) visar utgick ibland 

ersättning, och i många andra fall återlämnades både fartyg och last.235  

För den här undersökningen utgör ett exempel inget definitivt svar, och det framstår som 

osannolikt att alla fartyg i denna studie som återkom därifrån blivit kapade. En kompletterande 

förklaring är att Guernsey också kan ha fungerat som en transitohamn. Vilket inte är helt otroligt 

med tanke på de varierande typerna av handelsaktiviteter som hade utgått därifrån. Några 

registreringar i tolagsjournalerna pekar mot en sådan möjlighet. 1799 återkommer två skepp till 

Göteborg från Guernsey med varor som funnits med på Sophia Margaretha (63 3/10 läster) när 

det avseglade till S:t Barthelémy 1797, och från Jämlikheten (80 läster) som avseglade till 

samma destination 1798.236 I tolagen står det nedtecknat att varorna återkommit till de 

ursprungliga lastägarna i brist på försäljning och inget nämns om att de varit beslagtagna.237 

Om varorna var returnerade från S:t Barthelémy framgår inte men det vittnar om komplicerade 

handelskedjor som gick via Guernsey, och att den dåtida handeln inte alltid tog de enklaste 

vägarna. Det visar också vilken noggrann byråkrati som låg till grund för handelsverksamheten.  

Surinam är också en destination som återfinns i 1795 års tolag som inte förekommit tidigare 

under undersökningsperioden. Orsaken kan troligen spåras i att holländska Nederländerna det 

året erövrades av det revolutionära Frankrike.238 Det ledde till en krigsförklaring från 

motståndarsidan Storbritannien och att de holländska kolonierna ockuperades. Det verkar ha 

genererat ett visst intresse bland svenska handlare med möjligheter till handel och fartygsfrakter 

på svenskflaggade neutrala fartyg.239 Det går att se i sjöpassdiarierna för 1795 där två 

göteborgsregistrerade fartyg med uppgivet mål Surinam återfinns, Carl (78 läster) och Gustaf 

Adolph (129 läster).240 Inget av de fartygen har hittats i tolagsjournalerna och sjöpassen blev 

aldrig återlämnade, så någon form av svårighet måste de råkat ut för. Fartyget som återfinns i 

 
233 Müller 2016. s. 158. 
234 Müller 2016. s. 158. 
235 Müller 2016. s. 158-159. 
236 SE/GLA/12470/F II/995-996 [Utgående tolagsjournal 1797 #578; 1798 #201] 
237 SE/GLA/12470/F II/997 [Inkommande tolagsjournal 1799 #58, #487] 
238 Weiss 2016. s. 137. 
239 Weiss 2016. s. 137. 
240 SE/RA/420132/1/C II b/5 [Sjöpass 1795 #369, #371] 
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tolagen med Surinam som mål var också döpt till Gustaf Adolph (90 ½ läster), men är inte 

samma som det ovan. I det här fallet anger sjöpasset endast Westersjön som destination.241 

Ägarna var fyra intressenter: Andersson & Wolfhart, P.P. Ekman, Low & Smith och G.B. 

Santessons änka.242 Low & Smith ska enligt Adamson varit en av de största exportörerna av 

järn till USA i slutet i 1790-talet.243 De verkar uppenbarligen även intresserade av den 

västindiska delen av den transatlantiska handeln. Det spanska brännvin som deras del av lasten 

bestod av är något som dessutom länkar samman de sydeuropeiska salthamnarna med 

Göteborgs västindienhandel.244 Det förstärks ytterligare av att Andersson & Wolfhart förutom 

järnvaror även fraktade portugisiskt salt. De övriga ägarna förde ingen last men G.B. Santesson 

änka, Dorothea Matsen (1746-1829),245 hade tidigare koppling till den västindiska handeln då 

hennes man varit delägare i tre av fartygen som utgick i början på 1780-talet.246  

Det här skeppet kallat Gustaf Adolph (90 ½ läster) har inte gått att spåra som återvändande i 

undersökningens källmaterial. I brittiskt arkivmaterial som rör kapningar har Müller funnit ett 

Gustaf Adolph som blev uppbragt i juni 1796.247 Enligt uppgift var det på väg från Surinam till 

Göteborg och blev taget av brittiska kapare till England.248 Om det är samma fartyg som i 

tolagen, eller det från sjöpassdiarierna har inte gått att utröna. Som exempel på hur komplicerad 

den västindiska handeln är att undersöka är ovanstående talande. 

Undersökningar av handel blir lätt opersonliga och i tolagen framstår fartygen mest som 

ekonomiska enheter, snarare än farkoster av trä där människor levde och arbetade. För 1796 

återfinns ett fartyg som delvis kan synliggöra den mänskliga aspekten av fjärrhandeln. Det är 

ytterligare en galeas döpt till Minerva (51 läster), som i mars det året lämnade Göteborg för S:t 

Barthelémy med skepparen Anders Hagberg.249 Det är det enda av de undersökta fartygen vars 

besättningslista hittats.250 Därmed går det att få en fragmentarisk inblick i livet ombord på ett 

fartyg som storleksmässigt var relativt genomsnittligt för de göteborgska västindienfararna. 

 
241 SE/RA/420132/1/C II b/5 [Sjöpass 1795 #341] 
242 SE/RA/420132/1/C II c/36 [Fribrev 1795 #802] 
243 Adamson 1969. s. 64.  
244 SE/GLA/12470/F II/993 [Utgående tolagsjournal 1795 #673] 
245 Fredberg, Carl Rudolf A:son. Det gamla Göteborg: Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag, del 2. Göteborg. 
1921. s. 744. 
246 Se tabell 3 fartygsägare. 
247 Müller 2016. s. 155. 
248 Müller 2016. s. 155. 
249 SE/GLA/12470/F II/994 [Utgående tolagsjournal 1796 #52] 
250 SE/GLA/12098/L II/80 [Göteborgs rådhusrätt och magistrat före år 1900, Oplacerade handlingar, Manlistor över 
fartygsbesättningar, spridda år 1771 – 1813] 
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Besättningen bestod av sju personer inklusive skepparen Hagberg med ett åldersspann från 14 

år till 48 år. Fem av besättningsmännen kom från Släps socken i Halland och därför verkar det 

troligt att den yngste, Hans Hagberg, var släkt med skepparen Hagberg.251 Mycket mer än så 

går inte att säga förutom att det måste varit ett hårt liv på en lång resa för den relativt lilla 

besättningen. Skepparen Anders Hagberg är också intressant av andra skäl som vi kommer 

återkomma till senare.  

Fartyget återvände först i augusti 1797 och kom då från St. Ubes med salt precis som flera andra 

som utgick till S:t Barthelémy vid den här tiden.252 Sett till restiden är det möjligt att Minerva 

(51 läster) befunnit sig i den svenska kolonin, men det har inte gått att bekräfta. 

3.1.4 Handelspraktiker och svårtydda mönster 

Det förefaller varit väldigt ovanligt att utländska fartyg utgick från Sverige till S:t Barthelémy. 

Men 1796 finns ett exempel på utländsk trafik till den svenska kolonin. Ett mindre irländskt 

skepp kallat The Douglas (8 1/5
 läster) utgick då med last tillhörande firman Low & Smith samt 

handlarna Henry Greig och Jonas Malm.253 Informationen som tolagen ger om lasten är 

intresseväckande eftersom den uppvisar en handelspraktik som hittills inte varit synlig på de 

svenska fartygen.  

Lasten bestod bl.a. av rom och tobak, romen var importerad från London medan tobaken dels 

var införd från Hamburg, dels från ”Wirginien”.254 Det var här inte en fråga om typen av tobak 

(Wirginsk) utan att den hade införts från Amerika. Det är möjligt att veta genom att det rörde 

sig om nederlagsvaror. Nederlagsvaror som reexporterades registrerades med tolagsnumret för 

fartyget som varorna inkom med. Det går därmed att spåra Virginiatobaken bakåt i tolagen och 

se att den kom från Nordamerika ombord på Elisa (72 9/10 läster) med skepparen Skinner, som 

förekommit ett antal gånger redan.255 Hur representativt för handeln som helhet det här 

exemplet var är svårt att säga, men det visar på att varorna i lasten hade hamnat där genom flera 

olika handelskedjor och nätverk. En del av kolonialvarorna hade importerats först från Amerika, 

för att sen skeppas ut över Atlanten igen till Västindien via Göteborg. Även om det bara var en 

del av lasten visar det att Göteborg i det här fallet kunde bli en knutpunkt där amerikansk tobak 

 
251 SE/GLA/12098/L II/80 [Göteborgs rådhusrätt och magistrat före år 1900, Oplacerade handlingar, Manlistor över 
fartygsbesättningar, spridda år 1771 – 1813] 
252 SE/GLA/12470/F II/995 [Inkommande tolagsjournal 1797 #411] 
253 SE/GLA/12470/F II/994 [Utgående tolagsjournal 1796 #118]  
254 SE/GLA/12470/F II/994 [Utgående tolagsjournal 1796 #118] 
255 SE/GLA/12470/F II/993 [Inkommande tolagsjournal 1795 #663] 
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exporterades till Västindien. I teorin i alla fall, för det går inte att se om det lilla skeppet faktiskt 

lyckades ta sig till sitt angivna mål. 

Det är på samma sätt som med de sju svenskflaggade göteborgsfartygen som utgick till S:t 

Barthelémy 1797, där inget gått att spåra som återkommande. En observation som kan göras av 

de fartyg som ändå anlände direkt från S:t Barthelémy efter 1793 är att de främst var fartyg 

registrerade i Stockholm. Det är möjligt att det berodde på olika handelspraktiker och att 

göteborgsfirmorna försökte sälja sina laster i europeiska hamnar, medan stockholmsfirmorna 

ansåg sig kunna sälja varorna på hemmaplan med god förtjänst. Samtidigt verkar en del av 

stockholmsfartygen inte ha stannat i Göteborg av fri vilja.  

1799 stannade tre stockholmsregistrerade fartyg till i stadens hamn. För två av dem, Gustavia 

(110 läster) och Financen (läster ej angivet), uppges att de stannat till på västkusten avvaktandes 

nya order och inte för att sälja lasten.256 Det tredje var SVIK:s L’Apparence (110 läster) som 

anlöpte hamnen av oklar anledning. Enligt tolagen skulle den största delen av lasten lossas i 

Stockholm.257 Ett parti kaffebönor skulle däremot läggas på nederlag i Göteborg. Det är lite 

anmärkningsvärt eftersom statsmakten 1799 infört en överflödsförordning som förbjöd kaffe i 

landet.258 Lasten var skriven på ”N: F: Wahlberg för Riksens Högl. Ständers Riksgälds Contoirs 

räkning”.259 Statens företrädare handlade alltså med en vara som skulle vara förbjuden. 

Möjligen kunde nederlagsvaror som skulle på export ses som ett undantag. Vidare uppges 

skeppet Amphion (96 5/6 läster) ha inkommit 1801 p.g.a. en sjöskada som behövde repareras.260 

Liknande ska ”winterns stränghet” år 1803 ha bidragit till att Redligheten (110 4/10 läster) varit 

tvungen ankra i Göteborg.261 Den typen av omständigheter är såklart inte en del av en 

handelspraktik, men att göteborgsfartygen inte uppges komma från S:t Barthelémy eller 

Västindien utan främst från Guernsey eller St. Ubes måste ändå ses som ett mönster eftersom 

det upprepar sig så pass många gånger i det lilla urval som de undersökta fartygen ändå utgör. 

Vad som var orsaken till det mönstret behöver dock utredas ytterligare. 

Ett göteborgsfartyg som gått att hitta ankommet från S:t Barthelémy på 1790-talet är briggen 

Försöket (40 3/5 läster). Det avseglade från Göteborg 1798 med skepparen Petter Berg. Vid 

 
256 SE/GLA/12470/F II/997 [Inkommande tolagsjournal 1799 #244, 1799 #379] 
257 SE/GLA/12470/F II/997 [Inkommande tolagsjournal 1799 #149] 
258 Nationalencyklopedin. Kaffeförbud. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kaffeförbud 
[hämtad 2022-05-05] 
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260 SE/GLA/12470/F II/999 [Inkommande tolagsjournal 1801 #576] 
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avfärden i augusti nedtecknades det vaga Westersjön som destination.262 När det återkom i juli 

året därpå angavs S:t Barthelémy som senast besökta hamn.263 Det är bara det andra fartyget på 

1790-talet med en spårbar tur och returresa till Västindien. Olof Beckman & Co. ägde lasten 

vid hemkomsten som främst bestod av kolonialvarorna socker, kaffebönor och bomull. Vid 

avfärd hade lasten endast bestått av stenkol.264 Både typen av vara (stenkol) och det faktum att 

bara en typ av vara medföljde är en avvikelse mot de andra fartygen som seglade till Västindien 

och tillbaka. Därför kommer skeppets resa att fördjupas i nästa avsnitt som behandlar 

varuutbytet med Västindien.  

Cayenne i franska Guyana dyker upp som destination för ett göteborgsfartyg första gången 

1799. Om skeppet Maria (42 7/10 läster) och skepparen Anders Wallberg lyckades ta sig till 

Cayenne framgår inte av handlingarna.265 Det som framgår är att skeppet, som ägdes av C.A. 

Iggeström, hade varit med om lyckade transatlantiska seglatser tidigare, då senast besökta hamn 

innan avfärd var New York. Att skeppet lyckades ta sig tillbaka till Göteborg går ändå att se 

eftersom Maria (42 7/10 läster) avseglade till Cayenne en andra gång 1801, då med skepparen 

Thure F. Ribbing.266 Vid den resan återkom fartyget i november 1802 från Hamburg utan last 

efter ett år bortavaro.267 Hamburg var en viktig handelsnod och det är en möjlighet att skeppet 

under neutral flagg fraktat varor från den franska kolonin som sålts där.  

Innan vi fortsätter in på 1800-talet och den sista delen av undersökningsperioden, ska vi betrakta 

Christian Arfwidson lite närmare. Det är hos Arfwidson som det mest långvariga engagemanget 

i den västindiska handeln i denna undersökning går att finna. Hans firma var inblandad i en rad 

med varierande verksamheter, men kontakterna med Västindien hade funnits från minst 1760-

talet och verkar fortsatt fram till 1798. Det året återfinns den sista registreringen i tolagen som 

kopplar Arfwidson till direkthandeln med Västindien. På fartyget Jämlikheten (80 läster) 

fraktade han sill, järn och brädor destinerade till S:t Barthelémy.268 Även i detta fall har det inte 

gått att bekräfta att fartyget verkligen nådde sin destination och sjöpasset anger att det 

förolyckades utanför Amerika.269 Detta till trots så framstår Arfwidsons samlade aktivitet som 

 
262 SE/GLA/12470/F II/996 [Utgående tolagsjournal 1798 #432] 
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ett uttryck för en långvarig lockelse av handel med det koloniala Västindien. Enligt hans 

biografi ska han gjort aktiva försök till slavhandel som inte lyckades.270 Troligen var han mer 

inblandad i slavhandeln än vad forskningen hittills kunnat påvisa.271   

 Tabell 3: Ägare och delägare av faryg destinerade till Västindien 1782 – 1806  

Anm.: Firmor med ägarskap i två eller fler fartyg är medtagna i tabellen. Källa: Strandberg 2022. Databas 1. Utgående 

fartyg: Västindien 1782 – 1806. 

 

Om Arfwidson tjänat förmögenheter på kolonialhandeln syntes det inga spår av det vid hans 

död 1799.272 När han dog vid 82 års ålder hade nämligen hans firma skulder som långt 

överskred tillgångarna. Magnus Andersson har i en mindre studie över Arfwidson tittat närmare 

på hans bouppteckning och de följande rättsprocesserna som skulderna innebar.273 Det var en 

snårig affär som inte kan fördjupas här, och som i Anderssons framställning inte ger mer 

information om transatlantiska handelskontakter. Däremot går det att genom fodringarna på 

dödsboet se en del handelskontakter inom staden. Firmorna Low & Smith och Anderson & 

Wohlfart samt handelsmannen Carl Bagge hade alla haft förbindelser med Arfwidson.274 En del 

av deras affärer ska även ha hanterats genom en firma i Hamburg, vilket visar på hur komplex 

 
270 Arfwidsson, Christian. Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Hallendorff). https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18793, 
[hämtad 2022-04-08]. 
271 Weiss 2016. s. 259. [Fotnot 56]  
272 Arfwidsson, Christian. Svenskt biografiskt lexikon (art av C. Hallendorff). https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18793, 
[hämtad 2022-04-08]. 
273 Andersson 2016. s. 133-155. 
274 Andersson 2016. s. 141-142.  

            

Fartygsägare 
Ensam ägare ant. 

fartyg 
Delägare ant. 

Fartyg   
Antal 
fartyg 

Avfärder t. 
Västindien 

Christian Arfwidson 6 -   6 8 

Lars Kåhre & Co. 4 2   6 8 

G.B. Santesson - 3   3 3 

P.P. Ekman - 3   3 3 

Adam Gavin 2 -   2 3 

Carl Bagge - 3   3 3 

C.A. Iggeström 2 -   2 3 

J.P. & N. Holterman - 2   2 2 

Thomas Erskine 2 -   2 2 

Anderson & Wohlfart - 2   2 2 

J.G. Ekmans änka & Son - 2   2 2 

G. Brandt Dson 2 -   2 2 

Low & Smith 1 1   2 2 

John Hall & Co. - 2   2 2 

Zach. Schale - 2   2 2 
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handelsverksamheten kunde vara även inom en och samma stad.275 Uppenbarligen fanns det ett 

utbyte mellan handlarna inom staden som inte går att se i tolagsjournalerna 

3.1.5 Göteborgsaktörer och slavhandel 

Som går att se i diagram 1 minskar den utgående fartygstrafiken till Västindien från och med 

1800 och blir till synes sporadisk. När det kommer till de inkommande fartygen är det aningen 

mer svårbedömt eftersom de varit så få under hela undersökningsperioden. Förutom 

stockholmfartygen som nämndes tidigare förekommer också ett fartyg med hemmahamn i 

Gävle. Briggen Howard (75 läster) ankom i september 1800 från S:t Barthelémy.276 Hur 

skeppets resa sett ut innan eller varför ett gävlefartyg stannar till i Göteborg är oklart. Däremot 

går det att se att den last av socker, tobak och andra kolonialvaror som medföljde tillhörde två 

lokala firmor, Elias Backman & Co. och Peter Militz. Det finns bara en datumangivelse för 

skeppet och lasten i tolagen. I de flesta andra fall förekommer olika datum vid olika varuposter, 

antagligen för att det var då ett specifikt varuparti blivit sålt. I det här fallet skulle den enda 

datumangivelsen kunna vara ett tecken på att lasten tillhörde de två handlarna vid ankomsten. 

Det är fullt möjligt att Howard (75 läster) engagerats i trampsjöfart till Göteborg av de två 

handelsmännen eller via ombud. Vilket skulle betyda att handelsmännen hade kontakter på ön 

som förmedlade varorna och hjälpte med transport. Fartygets sjöpass utfärdades 1797 med 

Nordsjön som mål och återlämnades inte förrän tre år senare.277 Sjöpasset kan inte ge några 

definitiva svar men antyder att fartyget varit ute i flera år innan det hamnade på S:t Barthelémy, 

och där fick ett lastuppdrag som förde det tillbaka till Sverige.  

Genom kolonialvarorna och kontakterna med Västindien fanns det i Göteborg uppenbarligen 

indirekta kopplingar till slavhandeln och slaveriet. Direkta kopplingar är mer svårupptäckta, 

men för år 1800 uppenbaras en i form av den redan omnämnde skepparen Anders Hagberg. 

Hagberg blev år 1800 skeppare på Carolina (67 1/10 läster), ett av få kända svenska fartyg som 

aktivt användes i den transatlantiska slavhandeln. Det är något som talar för att Hagberg befann 

sig i Västindien med Minerva (51 läster), eftersom finansiärerna rimligen ville ha en skeppare 

med erfarenhet. Carolina (67 1/10 läster) återfinns i Trans-Atlantic Slave Trade – Database 

(TAST) som är en sökbar databas med fakta om fartygen som användes i slavhandeln från 1500-

 
275 Andersson 2016. s. 141. 
276 SE/GLA/12470/F II/998 [Inkommande tolagsjournal 1800 #254] 
277 SE/RA/420132/1/C II b/5 [Sjöpass 1797 #152] 
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talet fram till 1860-talet.278 Det är ett exempel på svenskt deltagande i slavhandeln som både 

Weiss och Wilson har uppmärksammat i sin forskning. Utan den tidigare forskningen hade det 

inte varit möjligt att identifiera Carolina (67 1/10 läster) eftersom det enligt tolagen utgick till 

Helsingör.279 Uppgifterna från TAST visar att skeppet ankom till Cuba från Afrika runt 1801 

med 86 förslavade människor som såldes i Havanna.280 Det hade lämnat Bance Island i Sierra 

Leone med 100 människor ombord innan det nådde sitt mål.281 Det får inte glömmas bort att de 

här siffrorna innebar människoliv, och av allt att döma var det flera personer som inte överlevde 

överfarten till Kuba. 

Att Helsingör var en destination innan västafrikanska kusten kan möjligen bero på att 

expeditionen var organiserad via danska kontakter. Fartygsägaren Peter Åberg Andersson, som 

även medförde last, verkar inte ha varit delaktig i den västindiska handeln tidigare.282 Av de 

andra lastägarna hade Low & Smith och Adam Gavin däremot förekommit mer frekvent. De 

övriga lastägarrna var John Lyon, Robert Marshall, Hedman & Arfwidson och C. J. Kleberg. 

Den sistnämnde står registrerad som ”C: J: Kleberg för Limare glasbruk”.283 Vilket jag tolkar 

som Limmareds glasbruk. I lasten medföljde en blandning av glasflaskor, buteljer och vinglas. 

Det går inte att med säkerhet säga att lasten var auktoriserad av glasbruket men tolagen antyder 

att Kleberg agerade för brukets räkning.  

Av alla ovanstående inblandande i slavexpeditionen framträder Low & Smith som firman med 

mest utbredda kontakter. Deras aktivitet visar på ett stort intresse för fjärrhandel och förutom 

USA och Västindien hade de alltså genom den transatlantiska slavhandeln handelslänkar även 

med afrikanska västkusten. Kanske är det ett problem att göra den typen uppdelningar, att se de 

olika regionerna som olika och specifika marknader. När man ser till en firma som Low & 

Smith framstår det som att de försökte bedriva handel där det var möjligt. Europa, Västindien, 

USA, och Afrika blev bara olika delar i en större ekonomisk sfär. Det är troligen därför det är 

så svårt att få en helhetsbild av hur den västindiska handeln såg ut. Den överlappar med så 

många olika handelsnätverk, varukedjor och olika nationers intressen. Det skulle inte vara för 

överdrivet att se deras handel som ett uttryck för en tidigmodern världsekonomi. Även om det 

 
278 https://www.slavevoyages.org/voyage/database 
279 SE/GLA/12470/F II/998 [Utgående tolagsjournal 1800 #208] 
280 TAST. id no. 24803. 
281 TAST. id no. 24803. 
282 SE/RA/420132/1/C II c/41 [Fribrev 1800 #434]; Strandberg 2022. Databas 1. Utgående fartyg: Västindien 1782 – 1806. 
283 SE/GLA/12470/F II/998 [Utgående tolagsjournal 1800 #208] 
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var en världsekonomi begränsad till de landområden som kontrollerades av europeiska politiska 

maktenheter.284   

Low & Smith var involverade som lastägare även på göteborgsskeppet Eucharis (153 ¼ läster). 

De fraktade 1500 tunnor sill när skeppet avseglade 1801 med skepparen Lars Juthe till Cork.285 

När Eucharis (153 ¼) återkom 1803 från Saint Domingue var det endast skepparen som 

medförde last: ett parti kaffebönor och mahognyplankor.286 Vid återkomsten registrerades 

skepparens namn som Zacharias Juthe, troligen släkt med den förste skepparen. Lars Juthe hade 

1783 fört befäl på Anna Christina (131 1/6 läster), en av de första västindienfararna i denna 

undersökning.287 Vad som hänt med honom framgår inte av handlingarna, men att sjömän avled 

i tjänst var inte ovanligt vid den här tiden. Det är rimligt att anta att fartyget gick i trampsjöfart 

under några år eftersom det utgick till irländska Cork som var brittiskt, och kom hem från 

franska kolonin Saint Domingue. Ett mönster som inte visar på några specifika 

nätverkskontakter utan snarare på att fartygets neutralitet medförde affärsmöjligheter med båda 

sidorna i kriget.  

Efter Eucharis (153 ¼ läster) inkom inga fler göteborgsfartyg direkt från Västindien. När det 

kommer till utgående fartyg återfinns endast ett 1804 och det var destinerat till Surinam. Det är 

det tredje fartyget kallat Minerva (33 läster) i den här studien. Det här fördes av Christ. Wulff 

och ägdes av kommersrådet Niclas Björnberg.288 I det här fallet kan tidningsmaterialet ge 

information om skeppets öde. I en rapport från S:t Barthelémy i Handels Tidning daterad 18 

februari 1805 meddelas att Minerva (33 läster) och skepparen Wulf ankommit till Gustavia.289 

Fartyget ska han anlänt i barlast från S:t Thomas efter att stött på problem i Surinam. 

Napoleonkrigens påverkan i Västindien hade drivit upp priserna på kolonialprodukter och 

konkurrensen om handelsvarorna ökade, det hade medfört att exporten främst gick till 

koloniernas moderländer, export till tredje part kom i andra hand. Det exemplifieras av fartyget 

som var ”lastad i Göteborg för Surinam, hwarest man ej fick lossa det minsta. I Demerara 

erhölls äntligen tillstånd att göra försäljning, men ej att exportera ofwannämde produkter.”290 

De ovannämnda produkterna var socker och kaffe. I en senare rapport får vi veta att Wulff 

 
284 Wallerstein 2007. s. 37. 
285 SE/GLA/12470/F II/999 [Utgående tolagsjournal 1801 #582] 
286 SE/GLA/12470/F II/1001 [Inkommande tolagsjournal 1803 #239] 
287 Strandberg 2022. Databas 1. Utgående fartyg: Västindien 1782 – 1806. 
288 SE/GLA/12470/F II/1003 [Utgående tolagsjournal 1804 #138]; SE/RA/420132/1/C II c/45 [Fribrev 1804 #13] 
289 Handels Tidning 18050503. s. 1.  
290 Handels Tidning 18050503. s. 1. 
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avseglade i september 1805 med en last bestående av socker och kakao.291 Enligt tidningen ska 

lasten ha fraktats till spanska Bilbao och sålts med god förtjänst. Det har inte gått att verifiera 

via andra källor men jag håller det för troligt att det är korrekta uppgifter. Information om 

utrikeshandeln var viktiga för dåtidens handelshus, och korrekta uppgifter om fartygs 

förehavanden utomlands var en viktig aspekt av nyhetsförmedlingen i tidningarna. Det betyder 

inte att alla uppgifter går att lita på utan det behöver bedömas från fall till fall. I detta fall 

återfinns fartyget i tolagen i barlast kommet från Bilbao i juli 1806.292 

I samma tidningsrapport från den svenska kolonin nämns också ett annat svenskt fartyg. En 

kapten Ribbing ska ha avseglat i december 1805 med briggen Venus från Gustavia till 

Bordeaux, men blivit tagen av kapare till Plymouth.293 En närmare granskning av tolagen visar 

att det hade utgått till London 1803 och därför inte varit synligt som ett skepp kopplat till 

Västindien.294 Sjöpasset anger också endast Westersjön som destination.295 En samlad 

bedömning av tolagen, fribreven och sjöpassen identifierar skeppet som Venus (85 läster), 

samma fartyg som ska ha seglat till S:t Barthelemy 1793. Ägaren var fortfarande 

handelsmannen Adam Gavin men skepparen denna resa var Thure F. Ribbing.296 Ribbing hade 

tidigare varit skeppare på fartyget Maria (42 7/10 läster) som avseglat till Cayenne 1801.297 Den 

erfarenheten bidrog troligen till att skepparen även fick detta uppdrag. Det finns ytterligare en 

koppling då Adam Gavin hade varit lastägare på Maria (42 7/10 läster).298 Erfarenheter till trots 

verkar det inte varit en lyckosam resa för kapten Ribbing. Enligt tidningen hade skeppet blivit 

kapat även i Västindien någon gång under 1805: 

St. Barthelemy den 28 Juli. Briggen Venus förd af Kapiten Ribbing hemma i Götheborg, är 

hitkommen från Surinam och Barbados. Dess Slaf=last är honom i Surinam fråntagen, under 

förewändning, att den war Spansk egendom, då destination war till Spansk plats. Ingen frakt 

är beviljad.299 

Exemplet kan belysa att svenska fartyg kunde befinna sig i Västindien utan att det syns i svenskt 

källmaterial. Eftersom skeppet återvände från brittiska Barbados och blivit hindrat från att nå 

 
291 Handels Tidning 18060125. s. 1. 
292 SE/GLA/12470/F II/1005 [Inkommande tolagsjournal 1806 #260] 
293 Handels Tidning 18060125. s. 1. 
294 SE/GLA/12470/F II/1002 [Utgående tolagsjournal 1803 #260] 
295 SE/RA/420132/1/C II b/6 [Sjöpass 1803 #224] 
296 SE/RA/420132/1/C II c/44 [Fribrev 1803 #564] 
297 SE/GLA/12470/F II/999 [Utgående tolagsjournal 1801 #579] 
298 SE/GLA/12470/F II/999 [Utgående tolagsjournal 1801 #579] 
299 Handels Tidning 18060125. s. 1. 
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spanskt territorium kan vi anta att det var engelska kapare som stod bakom. Deras närvaro var 

uppenbarligen påtaglig både i västindiska och europeiska vatten. Närvaron gjorde som 

exemplet visar handeln oförutsägbar och riskabel även för neutrala fartyg.  

Emellertid är den mest anmärkningsvärda uppgiften i citatet deltagandet i slavhandeln. Weiss 

har undersökt slavhandeln under svensk flagg med utgångspunkt i Gustavia och den svenska 

kolonin.300 Där konstateras att slavhandeln över S:t Barthelémy var utbredd men att källäget 

ofta gör det svårt att överblicka omfattningen. Slavhandeln under svensk flagg ska ha ökat under 

1800-talets fem första år, och innefattade både transatlantisk slavhandel och slavtransporter 

inom Karibien.301 De svenska fartyg som var inblandade i den inomkaribiska slavhandeln som 

tidigare undersökts verkar främst varit registrerade på S:t Barthelémy.302 Exemplet med Venus 

(85 läster) visar att skepp registrerade i hamnar på svenska fastlandet också kunde delta i den 

inomkaribiska slavhandeln, och att de kunde göra det utan att gå genom Gustavia. Troligen var 

Venus (85 läster) på väg till Havana på Cuba när det blev kapat och inkom till S:t Barthelémy 

p.g.a. att skeppet släpptes av engelsmännen. Om slavhandeln var planerad vid fartygets avfärd 

från Göteborg går inte att veta, men skeppets ägare Adam Gavin hade även varit lastägare på 

slavfartyget Carolina (67 1/10 läster) som behandlades ovan.303 Tidigare kopplingar till 

slavhandel och till Cuba fanns alltså. När fartyget till sist återkommer till Göteborg i augusti 

1806 var det från London med socker och kaffebönor i lasten.304 Trots britternas behandling 

görs alltså inköp i den engelska huvudstaden. Eller var det kanske just därför? För om det var 

brittiska varor kunde de i alla fall inte bli beslagtagna av britterna igen. Som ett exempel kan 

det illustrera hur det – trots riskerna – var kolonialvarorna som drev den västindiska handeln. 

Även i källmaterialets sista historiska spår av västindiska kontakter, som hittats i denna 

undersökning, syns att kriget påverkade handelssjöfarten. I tolagsjournalerna för september 

1806 finns en längre anteckning för stockolmsfartyget Redligheten (100 2/5 läster).305 

Anteckningen talar om att fartyget ankommit till Göteborg för att söka konvoj för att kunna nå 

sitt tänkta mål S:t Barthelémy.306 Återigen kan det inte ses som ett tänkt stopp utan att det var 

omständigheterna som tvingade in skeppet till Göteborg. Från S:t Barthelémy meddelades i 

 
300 Weiss 2016. s. 124ff. 
301 Weiss 2016. s. 129. 
302 Weiss 2016. s. 130-131. 
303 SE/GLA/12470/F II/998 [Utgående tolagsjournal 1800 #208] 
304 SE/GLA/12470/F II/1005 [Inkommande tolagsjournal 1806 #326] 
305 SE/GLA/12470/F II/1005 [Inkommande tolagsjournal 1806 #436] 
306 SE/GLA/12470/F II/1005 [Inkommande tolagsjournal 1806 #436] 
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slutet av 1806 att Redligheten (100 2/5 läster) var väntad till Gustavia med en engelsk konvoj, 

men att inga europeiska fartyg anlänt under en tid och att provianten var dyr i regionen.307 Om 

skeppet nådde sitt mål framgår dock inte och det är påtagligt att direkthandeln med Västindien 

blev allt mer problematisk. Riskerna som kriget bidrog med började överväga de möjliga 

vinsterna. Vilket är en trolig orsak till att kontakterna med den svenska kolonin och Västindien 

i övrigt ser ut att upphöra efter 1806.308  

En sammanfattning av perioden 1793 till 1806 låter sig inte göras lika enkelt som för perioden 

innan. Om vi ser till utgående fartyg från 1793 och framåt så ser utvecklingen av sjöfarten 

mellan Göteborg och Västindien ut att vara gynnsam. Det är inte samma bild som handlingarna 

ger när den jämförs med de inkommande skeppen (se diagram 1 och diagram 2). Av 48 

uppgivna avfärder till Västindien har 15 fartygsresor gått att spåra tur och retur. I tolagen har 

inget uppgivits utgått till och återvänt från en västindisk ort.309 Två göteborgsfartyg uppges 

varit inkomna från regionen, ett från S:t Barthelémy och ett från Saint Domingue. Samtidigt 

framgår det att ytterligare tre göteborgsfartyg befunnit sig i Västindien. Två av dem var 

delaktiga i slavhandel, Carolina (67 1/10 läster) i den transatlantiska slavhandeln och Venus (85 

läster) i den inomkaribiska.  

Det vanligast förekommande ”beteendemönstret” mellan åren 1793 och 1806, var de fartyg som 

utgick med en västindisk destination men som i källmaterialet inte ser ut at återvända. Det är 

fullt möjligt att jag missat några av fartygen i de omfångsrika handlingarna. Men eftersom 

spårningen var enklare i den tidigare perioden är min misstanke att det knappast kan vara så i 

vartenda fall. Fartyg som var borta i flera år har dessutom återfunnits, som var fallet med 

Eucharis (153 ¼ läster) mellan 1801 och 1803, och Minerva (33 läster) mellan 1804 och 1806.  

Krigets verkningar med kapningar och beslagtagandet av laster var också en del i utvecklingen, 

men det är osannolikt att alla fartyg som inte gått att spåra blivit kapade, även om det i 

undersökningen framkommit ett par sådana exempel. Däremot kan de oroliga tiderna haft 

inverkan på direkthandeln med Västindien, och exportverksamhet och trampsjöfart kan ha varit 

mindre riskabla alternativ än import av dyrbara varor som riskerade bli beslagtagna. 

Förutom världsläget spelade de lokala förhållandena troligen också en roll i varför 

direktimporten ser ut att upphöra. Staden var visserligen rikets andra storleksmässigt men 

 
307 Handels Tidning 18061219. s. 1.  
308 Wilson 2015. s. 278-280; Weiss 2016. s. 95-96. 
309 Strandberg 2022. Databas 3. Spåra fartyg: Västindien tur och retur 1782 – 1806. 
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”Göteborg är öfver hufvud mera en export- än en importstad. Den är icke tillräckligt stor för att 

consumera mycket och har icke heller i environgerna någon riklig afsättning. Den har också 

ingen fabriksrörelse, som förutsätter en betydligare införsel af råvaror.”310 Iakttagelserna är 

gjorda på 1790-talet av en anonym skribent och som källa till rena fakta kanske inte helt pålitlig. 

Däremot kan andemeningen i iakttagelsen ändå vara giltig. Hildebrand beskriver liknande att 

SVIK stundtals hade problem med ett för stort inflöde av varor än vad som kunde avsättas i 

Stockholm.311 Den sammanfattande slutsats som går att dra av ovanstående är att Göteborg var 

en för liten försäljningsmarknad för storskalig kolonialhandel. Lägg där till kaffeförbuden 1794 

och 1799 som under några år förbjöd en av de vanligaste importprodukterna från Västindien.312 

Det framstår inte som hållbart med flera fartygslaster från Västindien per år om det inte fanns 

tillräcklig efterfrågan. Vilket är en trolig delförklaring till varför så få fartyg direktimporterade 

varor från regionen efter 1788. Krigen och oroligheterna var betydelsefulla påverkningsfaktorer 

av handelssjöfartens utveckling. Efter 1800 sannolikt också den viktigaste faktorn i den 

minskande transatlantiska fartygstrafiken. Det behöver dock sättas i samband med lokala 

marknadsförhållandena i Göteborg för en mer fullständig förklaring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
310 Åkerblom, Fredrik. I Göteborg för omkring hundra år sedan: Romantiserad kulturhistorisk skizz. Bellander, Göteborg. 
1898. s. 70. 
311 Hildebrand 1951. s. 295.   
312 Hildebrand 1951. s. 291. 
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3.2 Handelsvaror och varukedjor 

Det var delvis de begärliga kolonialvarorna som drev utvecklingen av den transatlantiska 

handelssjöfarten som beskrevs i föregående avsnitt. Därtill var möjligheten för lokala aktörer 

att avsätta sina produkter på nya marknader också en bidragande orsak. Nedan undersöks 

frågeställningen om vilka varor som exporterades och importerades på de göteborgska fartygen 

som seglade på Västindien. Genom att undersöka både export och import borde det gå att få 

syn på vilket utbyte som fanns mellan regionerna, i alla fall för de enskilda handlarna.  

När det kommer till hur varorna beskrivs i källmaterialet finns det en del problem som 

inledningsvis behöver uppmärksammas. Som redan nämnts går det inte att konsekvent bedöma 

värdet på varorna i lasten genom tolagsjournalerna.313 Lasternas värde kan därför inte behandlas 

mer än väldigt ytligt i detta arbete.  

Vidare är de många olika historiska måttenheterna i materialet problematiska vid 

sammanställningar av export- och importvarorna. T.ex. kunde sockret i en enda fartygslast 

registreras med tre olika måttenheter varav en nedtecknades som ”234. större och mindre 

Fastager Mascovade såcker”.314 I en del fall kommer antal att anges och diskuteras men det är 

handelsutbytet de olika aktörerna hade med Västindien som ska belysas. Därför anser jag att de 

olika varukedjorna som går att spåra fram och tillbaka över Atlanten är det väsentliga att 

studera. Det här arbetet kommer därmed främst fokusera på varuförekomst på fartygen för att 

se vilka typer av handelsvaror det handlades med. Detta för att undersöka vilka varor som drev 

handeln och för att försöka spåra hur lokala göteborgsfirmor var delaktiga i exploateringen av 

det koloniala Västindien. Dessutom finns det relativt utförlig forskning om Göteborgs import- 

och exportverksamhet på 1700-talet, och i viss mån har även handeln med Västindien 

undersökts tidigare.315 Därför är min bedömning att det inte skulle tillföra något väsentligt med 

nya statistiska sammanställningar som på sin höjd kan visa på små skillnader i procentantal 

ställd mot den tidigare forskningen. Det skulle inte nämnvärt nyansera bilden av de inblandade 

aktörernas handelspraktik eller globala handelskontakter. 

 

 
313 Lind 1923. s. 9; Andersson, Fritz & Olsson. 1996. s. 228. 
314 SE/GLA/12470/F II/986 [Inkommande tolagsjournal 1788 #339] 
315 Se bl.a. Bergwall, Johan. Historisk underrättelse om staden Götheborgs betydligaste varu utskeppningar under en tid af 
160 år, eller från år 1660 till och med år 1820. Samuel Norberg, Göteborg. 1821.; Lind 1923; Högberg 1969; Hallén, Aldman 
& Magnusson 2012; Hildebrand 1951; Rönnbäck 2007. 
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Tabell 4: De vanligaste varugrupperna i export från Göteborg till Västindien 1782-1792 [totalt 

67 avfärder] 

    

Varugrupp Med på ant. avfärder 

Brädor 47 

Sill 44 

Järn 32 

Brännvin 21 

Tjära och beck 18 

Matvaror 16 

Textilier 13 

Vin  10 

Segelduk 8 

Redskap 8 

Hushållsredskap 7 

För kronan 5 

Tågvirke 4 

Öl/porter/dricka 4 

Koppar 3 
Källa: SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

En av de tydligaste trenderna som framkom i förra avsnittet var att väldigt få fartyg som utgick 

till Västindien återkom direkt därifrån. Det här avsnittet fokuserat på som de som återkom och 

som kan sägas varit en del i direkthandeln med Västindien. Av fjorton fartygsankomster direkt 

från Västindien är tolv från spårbara tur- och returresor.316 Det är handelsexpeditionerna som 

gått att spåra tur och retur som ska fördjupas som exempel. Eftersom det är tolv som hittats i 

källmaterialet kan de anses som representativa för direkthandeln med Västindien från Göteborg 

så som den tedde sig mellan 1782 och 1806. Eftersom resorna följer nästan identiska mönster 

har ett urval gjorts. De med mest information kopplat till resorna har valts ut.  

För att ge en så tydlig bild som möjligt av den västindiska handeln behöver alla exportvaror på 

alla fartygen till regionen redovisas. Det fanns varor med vid 67 av de 72 avfärder som var 

destinerade till Västindien. Samtidigt vet vi att några av de fartygen aldrig nådde sin destination 

och det finns därmed en viss felmarginal inbyggt i resultatet. Det är också därför de spårbara 

tur och returresorna är mer lämpade för att analysera ett handelsutbyte. 

Först några ord om varugrupperna som syns i tabell 4. De har sammanställts från de 67 avfärder 

med last från Göteborg till Västindien fram till 1806 som återfinns i tolagen. Huvudregeln som 

 
316 Strandberg 2022. Databas 3: Spåra fartyg – Västindien tur och retur 1782 – 1806.  
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använts är att liknande varor som utgår från samma råvara eller har ett liknade ändamål passar 

i samma varugrupp. D.v.s. saltad sill och rökt sill som är förädlade produkter från samma råvara 

tillhör samma varugrupp. Likaså är stångjärn, knippjärn och sänksmide m.fl. sammanslaget till 

en grupp eftersom det var järnprodukter tänkta för bearbetning i nästa led.  

3.2.1 Handelsutbytet Göteborg–Västindien, några exempel 

Det första exemplet på direkthandel utgörs av La Hardiesse (118 1/3 läster) från 1782. Den 

största delen av lasten bestod av stapelexporterna sill, järn och trävaror, men även alkohol och 

en mindre mängd varor av varierande karaktär medföljde.317 Det ska nämnas att Arfwidson & 

Söner var både ensam fartygsägare och enda lastägare på skeppet. Det kan ge en inblick i de 

handelsnätverk som göteborgsfirman var en del av. Som tabell 4 visar var brännvin och vin 

vanligt förekommande varor på skeppen till Västindien. Alkoholen var i de här fallen inte 

svensktillverkad utan oftast från Frankrike eller Spanien. Det brännvin som medföljde på La 

Hardiesse (118 1/3 läster) kom från Alicante och vinet från Bourdeaux.318 Firman var under en 

längre period den största importören av salt till Göteborg, och brännvin och vin följde troligen 

ofta med som ”extravaror” på Arfwidsons fartyg från Sydeuropa.319 

Alkoholen kan ses som en parallell varukedja till saltet som sin tur var en länk i sillens 

commodity chain, d.v.s. utan salt ingen ”sillprodukt”. Det knyter an till Vieiras resonemang om 

att undersökningar av varukedjor kan belysa aktiviteter som framstår som separata egentligen 

är sammankopplade.320 Brännvinet och vinet var registrerat som nederlagsvaror i tolagen och 

var troligen alltid ämnat för reexport. Om vi fortsätter följa Vieras resonemang kan den svenska 

alkoholimporten från Sydeuropa sägas varit beroende av att svenska fartyg trafikerade de 

vattnen. Det var något de till största delen gjorde för att importera salt. Sillförädlingen i 

Göteborg med omnejd var beroende av det saltet. I det här fallet, genom varorna på fartyget, 

går det att se att sillen och brännvinet var en del av samma flöde av handelsvaror även om det 

är två till synes skilda produkter tillverkade på helt olika platser i Europa. Ett flöde som knyts 

samman av en handelsmans verksamhet i Göteborg och som utvidgas genom dennes 

transatlantisk export till Västindien. Ett varuflöde som gjorde Göteborg till en del av en atlantisk 

ekonomisk sfär. 

 
317 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #10: rågmjöl, järngrytor, yxor och spadar fanns också i lasten] 
318 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #10] Med franskt brännvin menades oftast konjak.  
319 Andersson 2016. s. 133. 
320 Vieira 2014. s. 8. 
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För att återvända till lastens beskaffenhet visar den också på att handlarna inte enbart köpte och 

sålde varor för att tjäna på omsättningen av varuförsäljningen. De sålde även varor som var 

tillverkade i egenägda anläggningar. Anläggningar som var investeringar i varuproduktion. 

Sillen är det tydligaste exemplet där förädlingsanläggningarna var en form av förindustriella 

fabriker. Arfwidson ägde även ett grytgjuteri i anslutning till sin salterianläggning Röda Sten.321 

Därmed går det att se att grytor som tillverkade vid det lokala grytgjuteriet fraktades för att 

säljas i västindiska Grenada. Varorna som importerades från Grenada var de typiska 

kolonialvarorna råsocker, kaffebönor, bomull och rom.322 Som visades i föregående avsnitt 

hade firman fått beviljad förlängd nederlagsrätt på kolonialvaror. En del av sockerlasten anges 

också vara ämnad för nederlag som var godkänt av Generalsjötullskontoret.323  

Vid återkomsten var inte längre Arfwidson den enda lastägaren och en del av varorna verkar ha 

sålts i hemmahamn. Skepparen och manskapet hade fört med sig kaffebönor och Birgitta 

Sahlgren & Söner hade en andel av sockerlasten.324 Om det fanns en order vid avfärden eller 

om sockret köptes vid ankomst går inte att veta. Firman Birgitta Sahlgren & Söner var ägarna 

bakom Sahlgrens sockerbruk, tidvis en av Europas största anläggningar, och tillgången på 

råsocker var stundtals ett problem.325 Rönnbäck har visat att den största delen av sockret till 

Sverige främst kom från Europa och franska hamnar.326 Brist på råvara medförde troligen att 

Sahlgren & Söner sökte efter nya importvägar. Trots det verkar de inte ha varit delaktiga i 

direktimporten från Västindien mer än i några enstaka fall. Det västindiska sockret var 

oraffinerat och kunde därmed egentligen bara säljas till sockerfabrikörer eller exporteras 

utomlands. Under undersökningsperioden fanns det mellan två och tre aktiva sockerbruk som 

stod för majoriteten av industriproduktionen i Göteborg.327 Det gör att det måste funnits få 

köpare av råsocker i staden. Samtidigt var det den vanligast förekommande importvaran på 

skeppen från Västindien (se tabell 5). 

 

 
321 Andersson 2016. s. 147, 149. Platsen för Arfwidsons anläggning verkar motsvara platsen i det moderna Göteborg som 
också kallas Röda Sten.  
322 SE/GLA/12470/F II/980 [Inkommande tolagsjournal 1782 #456] 
323 SE/GLA/12470/F II/980 [Inkommande tolagsjournal 1782 #456] 
324 SE/GLA/12470/F II/980 [Inkommande tolagsjournal 1782 #456] 
325 Birgitta Sahlgren, www.skbl.se/sv/artikel/BirgittaSahlgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), 
[hämtad 2022-04-21]; Weiss 2015. s. 15. 
326 Rönnbäck 2010b. s. 42. 
327 Bodman, Gösta. Göteborgs äldre industri. Elanders boktryckeri, Göteborg. 1923. s. 311; Andersson, Fritz & Olsson 1996. 
s. 323.  
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Tabell 5: Direktimporterade varugrupper från Västindien till Göteborg 1782 – 1806           

[totalt 14 fartygsankomster] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

Romen som importerades på fartyget var en handelsvara som inte riktigt var avsedd för den 

västindiska marknaden. Av den rom som tillverkades i Storbritanniens kolonier exporterades 

majoriteten till London enligt de merkantilistiska handelsreglerna som rådde.328 En del av 

försäljningen ska ändå ha skett på plats i kolonierna utanför huvudstadens kontroll.329 Ett 

svenskt fartyg som förde med sig rom från brittiska Grenada kan vara ett tecken på att 

kolonierna inte var handelszoner där kolonialmakternas strikta handelsregler efterlevdes fullt 

ut. Men romen kan också ha fungerat som betalning för något. Registreringen i tolagen anger 

romen som ”Skepps Prowision” och hur den såldes vidare framgår inte av handlingarna.330 

Romen som handelsvara exemplifierar kolonialvarornas koppling till slaveriet och slavhandeln 

i flera led. Alkoholen tillverkades av melass och slaggprodukter från sockerproduktionen och 

producerades av förslavade människor.331 Romen såldes senare till koloniernas moderländer, 

varav en del användes i slavhandeln som mutor och betalning för människor, som i sin tur fördes 

till sockerplantagerna i Västindien. Det var produktionsled och varukedjor som kan sägas ha 

upprätthållit varandra i ett cirkulärt handelsflöde.332  

 
328 Zahedieh, Nuala. "A Copper Still and the Making of Rum in the Eighteenth-Century Atlantic World." The Historical Journal 
65, no. 1. 2022. s. 157. 
329 Zehedieh 2022. s. 149. 
330 SE/GLA/12470/F II/980 [Inkommande tolagsjournal 1782 #456] 
331 Zahedieh, 2022. s. 153. 
332 Zehedieh 2022. s. 165. 

   

Varugrupp import Antal 

Socker 13 

Kaffebönor 10 

Tobak 9 

Bomull 8 

Rom 6 

Div. trädslag 6 

Risgryn 5 

Indigo 3 

Kakaobönor 2 

Salt 2 
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Socker, som var den vanligast förekommande handelsvaran, fanns också med i lasten på det 

andra fartyget i undersökningen som ankom från Grenada. Lars Kåhres skepp Concordia (132 

1/6 läster) hade varit borta nästan ett år när det anlände i december 1783.333 Vid avfärd hade 

lasten haft en liknande sammansättning som det tidigare skeppet med sill, brädor och järn. Den 

största delen av lasten ägdes av Arfwidson & Söner, som även denna gång fraktade ett parti 

gjutjärnsgrytor. Lars Kåhre medförde en större volym brännvin ankommet från orterna 

Bordeaux, Alicante och Cetta (Seuta i Nordafrika) samt segelduk från St. Petersburg.334  

Vid ankomst uppges Concordia (132 1/6 läster) kommit från Grenada via London.335 Vad som 

lossades och lastades i London framgår inte, men det finns flera varor i den inkommande lasten 

som inte var typiska västindiska varor.336 Det återfinns åtta lastägare, de flesta med småposter 

av varierande varor som gör det troligt att de hämtats upp i London. Det förekom ett parti rom 

som även det skulle kunna varit inköpt i London. I det här fallet är det utskrivet att alkoholen 

inte var ämnat för den lokala marknaden. Tolagen uppger ägarna till Low & Smith och att 

romen var avsedd för export.337 Som redan nämnts medföljde socker samt tobak och indigo 

som mer sannolikt kom från Grenada. Sockret tillhörde Arfwidson och skulle även denna gång 

läggas på nederlag för export. Praktiken att reexportera framstår som en del av handeln med 

kolonialvaror. Reexporten skulle kunna betyda en medvetenhet om att det gav bättre förtjänst 

att sälja sockret utomlands än lokalt. 

När Concordia (132 1/6 läster) anlände till Göteborg verkar Lars Kåhre främst varit redare och 

låtit andra frakta varor på hans fartyg. Hur försäljningen av varorna gick till har det inte gått att 

hitta några spår av i denna undersökning. Ett försök att hitta uppgifter i de samtida tidningarna 

ger heller inget resultat. För göteborgshandlarens fartyg Lars (146 läster) som anlöpte Göteborg 

i september 1783 finns däremot mer detaljerade tidningsuppgifter.338 I en annons i Göteborgs 

Allehanda bara några dagar efter skeppets ankomst kan vi läsa: 

Den 26 innewarande September klockan 10 föremiddagen kommer på Beur=sen härstädes 

at genom Auction försäljas den med Capitaine B. G. Kjellin, Snau=skeppet Lars, directe från 

Westindien och Cap Francois hitbragte laddning, bestå=ende af et partie Franskt Såcker, 

Caffe=bönor, Cacao, fin melerad Indigo, bästa Bomull, Campeche=träd och Mahogeny= 

 
333 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #754] 
334 SE/GLA/12470/F II/980 [Utgående tolagsjournal 1782 #641] 
335 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #754] 
336 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #754: bl.a. sötmjölksost och oinbundna böcker medföljde] 
337 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #754] 
338 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #481] 
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plankor; warorna kunna 8 dagar före Au=ctionen beses hos Hr Lars Kåhre och Comp., och 

profwer derå wid Auctionen.339 

Beskrivningen i annonsen lyfter fram att det var direkthandel som hade bedrivits med 

Västindien. Det kan vara lätt att övertolka utifrån bara en annons, men det framstår som att 

skeppets resa var något av en bedrift som skulle uppmärksammas. Annonsen återfinns även en 

vecka senare i stockholmsbaserade Posttidningar och då med mängdantal på varorna 

uppgivna.340 Av allt att döma borde den lyckade expeditionen inte gått helt obemärkt förbi även 

utanför Göteborg. I alla fall inte bland samhällets övre skikt och de handelsmän som till största 

del tillhörde läsekretsen av tidningarna.  

Kåhres franska kontakter spelade troligen en roll i varför hans skepp hamnade på Saint 

Domingue. I en studie av svensk kopparexport till Frankrike har Olofsson visat att ett flertal 

svenska firmor investerade i den franska kolonialhandeln, och hade möjliga kopplingar till 

slavhandeln, varav Kåhres firma var en.341 Lasten ombord på Lars (146 läster) var också en av 

få som medförde koppar vilket antyder en kännedom om ett behov i den franska kolonin. Även 

om det också kom varor i retur som inte hade gått att sälja. Spik, spadar och såpa hade tydligen 

inte varit särskilt gångbart på Saint Domingue. Den övriga lasten som bestod av relativt många 

varugrupper verkar däremot ha blivit såld. De vanligen förekommande brädorna saknades vid 

avfärden medan järn och sill medföljde. En varugrupp som medföljde som kan tyckas underlig 

i sammanhanget var matvaror. Men som tabell 4 visar var den relativt vanlig i exporten till 

Västindien. I det har fallet rörde det sig 70 tunnor saltat oxkött och 30 tunnor fläsk.342 Till 

skillnad från sillen som främst var avsedd som mat åt slavar på plantageodlingarna är det 

troligare att köttet var avsett för den fria delen av befolkningen.343  

Vad som inte framgår av annonsen är att det bara var en del av lasten som såldes på auktion. 

Handelsmannen Peter Lamberg anges som ägare i tolagen till bl.a. kaffebönor och socker. 

Eftersom Lamberg hade fraktat ett parti vin och en del småvaror vid avfärden är det inte helt 

omöjligt att kolonialvarorna anskaffades på uppdrag genom Kåhre. Tyvärr går det inte att se 

hur interaktionen mellan handelshusen fungerade i det tillgängliga källmaterialet. Samtidigt går 

 
339 Götheborgs Allehanda 17830905. s. 3. Likhetstecken används både som bindestreck och för att indikera radbrytning i 
originaltexten. 
340 Posttidningar 17830911. s. 4.  
341 Olofsson 2020. s. 171-172. 
342 SE/GLA/12470/F II/981 [Utgående tolagsjournal 1783 #22] 
343 Candow, James E. "A Reassessment of the Provision of Food to Enslaved Persons, with Special Reference to Salted Cod in 

Barbados." Journal of Caribbean History 43, no. 2. 2009. s. 270-272. 
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det att se att det fanns olika sätt att sälja fartygslasterna. En uppgörelse direkt mellan handlare 

verkar varit ett snabbt sätt medan en auktion behövde tid och förberedelser för att genomföra. 

Auktionen blev per automatik mer offentlig och något av en tilldragelse i staden, vilket i det 

här fallet kan ha varit Kåhres avsikt. 

Förutom Saint Domingue återfinns ytterligare en fransk koloni som destination för ett av 

studiens fartyg. Skeppet Anna Christina (131 1/6 läster) återkom i augusti 1783 från S:t Martin 

via Northfolk i Nordamerika.344 Vid avfärden var Hans Jacob Beckman, Henry Greig och 

Christer L. Jöransson lastägare, de tre var även ägarna av fartyget. Att de tre både ägde fartyget 

och lasten gör det troligt att det var ett gemensamt projekt. Exportprodukterna bestod i detta 

fall till största delen av sill (1641 tunnor), vin och brännvin samt tältduk och lite såpa.345  

På vägen hem hade fartyget lastats med västindiskt salt, socker och tobak.346 I Göteborg var det 

endast Beckman som var ansvarig för varorna, vilket gör att vi kan anta att han var huvudman 

för expeditionen. I Götheborgs Allehanda 22 augusti 1783 var det även han som annonserade 

om varornas försäljning på börsen.347 Beckmans annons anger inte varifrån eller hur varorna 

kommit till Göteborg utan endast att ”et partie Westindiskt Salt, jämte Mascovade=Såcker och 

Virginska Tobaksblader” var till salu på auktion.348 Det skiljer sig mot Kåhres annons som 

lyfter fram att varorna var inkomna direkt från Västindien och även anger den exakta platsen 

varorna kommit ifrån. I Beckmans annonsering kan termen ”Virginisk” förvisso visa på att 

tobaken var inköpt i Northfolk. Tolagen anger att det var ”Virg: Tobaksblader med fulla 

stjälkar” som införts.349 Även det en handelsvara som inte var en konsumentprodukt utan 

avsedd att förädlas i tobaksfabrikerna. Beroende på vilket år i undersökningsperioden som 

granskas fanns det en eller två aktiva tobaksfabriker i Göteborg.350  

Nästa fartyg som gått att spåra tur och retur är Lars Kåhres Anthonetta (65 läster). Det är unikt 

i denna undersökning eftersom det gjorde tre resor till S:t Barthelémy mellan 1784 och 1788. 

Ett fåtal andra fartyg uppges ha utgått till samma västindiska destination mer än en gång men 

ingen av de resorna har gått att fastställa som fullbordade. På fartygets första resa som påbörjas 

i slutet av december 1784 fraktade även Arfwidson & Söner ett parti sill. I övrigt var det järn, 

 
344 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #412] 
345 SE/GLA/12470/F II/981 [Utgående tolagsjournal 1783 #1] 
346 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #412] 
347 Götheborgs Allehanda 17830822. s. 4. 
348 Götheborgs Allehanda 17830822. s. 4. 
349 SE/GLA/12470/F II/981 [Inkommande tolagsjournal 1783 #412] 
350 Bodman 1923. s. 236. 
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matvaror, tjära och beck som Kåhres firma skeppade ut.351 Matvarorna bestod av saltat kött och 

fläsk som varit med i fler laster och verkar ha varit eftertraktade varor. Om hela lasten på 

Anthonetta (65 läster) såldes på S:t Barthelémy blir lite av en öppen fråga. Kolonin hade knappt 

tagits i besittning när fartyget anlände och möjligen gick varorna till uppbyggnaden av den 

svenska administrationen. Samtidigt anlände fartyget först i maj 1785 och en restid på fem 

månader gör det fullt möjligt att det befunnit sig på andra ställen i Västindien innan ankomsten 

till S:t Barthelémy.352 Det medför också att det är osäkert var lasten som fraktades tillbaka till 

Göteborg kom ifrån.  

Importlasten bestod av ett stort parti socker, risgryn, pockenholz och tobak.353 Men hade 

kommersen på den svenska kolonin verkligen kommit igång så pass att alla varorna kunde vara 

inköpta där? Det går egentligen inte att svara på utifrån tillgängligt källmaterial. En indikation 

på att lasten kom från ett flertal ställen är risgrynen som inte odlades på de karibiska öarna utan 

i nordamerikanska södern.354 Ris är kanske inte en självklar kolonialvara men även det var en 

gröda som odlades i plantagesystem av slavar och genererade ett stort överflöd till 

markägarna.355 ”Carolina risgryn” var en handelsvara som hade funnits till salu även innan 

direkthandeln med Västindien påbörjades, vilket en del samtida tidningsannonser vittnar om.356 

Risgrynens ursprung är dock inte utskrivet i tolagsjournalerna och det är fullt möjligt att 

amerikanska fartyg hade fraktat riset till S:t Barthelémy.  

Tobaken däremot anges som ”WestIndisk Spunnen Tobak” och inte Virginisk tobak som i de 

tidigare lasterna.357 Enligt en annons i november 1785 såldes tobaken lokalt hos handlaren 

Nicolas Swensson. Där meddelas att ”extra god Porto=Rico Tobak uti Rullar […] nyligen 

ankommen med Capitaiue[sic] Gyllenbååth ifrån St. Barthelemy” är till salu.358 Om ursprunget 

på tobaken som anges i annonsen är korrekt går inte att säga med säkerhet men det är möjligt. 

Handlaren Swensson meddelar också att han säljer ”Viriginska” tobaksblad inkomna 

föregående år. En intressant aspekt av annonserna är att ursprung används för att markera 

 
351 SE/GLA/12470/F II/982 [Utgående tolagsjournal 1784 #692] 
352 Wilson 2015. s. 278. 
353 SE/GLA/12470/F II/983 [Inkommande tolagsjournal 1785 #445] 
354 Chaplin, Joyce E. "Tidal Rice Cultivation and the Problem of Slavery in South Carolina and Georgia, 1760-1815." The 
William and Mary Quarterly 49, no. 1. 1992.   
355 Chaplin 1992. s. 31. 
356 Se bl,a. Götheborgska Nyheter 17670530. s. 6; Hwad Nytt? 17780124. s. 8; Götheborgs Allehanda 17790129. s. 4; 
Götheborgska Nyheter 17801223. s. 6. Innan amerikanska revolutionskriget hade troligen risgrynen kommit via engelska 
hamnar då utförseln från Amerika var reglerad enligt koloniala handelsregler, som endast tillät handel med moderlandet.   
357 SE/GLA/12470/F II/983 [Inkommande tolagsjournal 1785 #445] 
358 Götheborgska Nyheter 17851119. s. 374.  
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skillnader på varor av samma typ. Raikes m.fl menar att handelsvarors ursprung var ett sätt att 

organisera dem i en tid när andra klassificeringsmarkörer som t.ex. varumärken inte existerade 

på samma sätt som idag.359 Den typen av organisering som benämns kvalitetskonventioner kan 

också ses som en klassifikation av en varas kvalité kopplat till det geografiska ursprunget.360 

Exakt hur köparna uppfattade kvalitén går inte att svara på, däremot är det är tydligt att säljarna 

använder sig av geografiska markörer vid försäljningen av tobaken, men aldrig av prisuppgifter. 

Den geografiska komponenten i varubenämningarna medför också att produktionsprocesserna 

delvis blev synliga i sin samtid. Även om produktionsprocess är ett nutida analytiskt begrepp 

som inte används i det historiska källmaterialet, kan vi vara ganska säkra på att många svenskar 

i slutet av 1700-talet kände till att tobak från Västindien och Nordamerika odlades på 

slavplantager.361 Genom att se till handelsvarans kvalitetskonventioner vid annonsering och 

försäljning lokalt kan vi alltså dra slutsatsen att slaveriet var en känd faktor i varans ursprung. 

Däremot kan vi inte veta hur 1700-tals människorna värderade den informationen eller vilken 

betydelse det hade för handeln. 

När Anthonetta (65 läster) görs sin andra resa i december 1785 är det mer påtagligt att lasten 

var avsedd för den svenska kolonins uppbyggnad. En C. Silfwerskiöld fraktade 6 kanoner och 

ammunition för Kungl, Maj:t och kronans räkning.362 Även Kåhre fraktade vapen i form av 

gevär med bajonetter. Vidare medfördes takplåtar, segelduk och den så vanligt förekommande 

sillen. Att gevären skulle till garnisonen på S:t Barthelémy går inte att säga med säkerhet, men 

det verkar sannolikt. Den typen av vapen återfinns heller inte i några andra laster.  

Vid återkomsten till Göteborg i augusti året därpå var lasten sammansatt av sex varugrupper.363 

En typ av lastsammansättning som vid det här laget bildar ett relativt tydligt mönster. Sockret 

dominera vad det gäller volym (och troligen värde), följt av kaffebönor, tobak, risgryn och 

bomull. I denna last återfinns också kakaobönor för första gången i denna undersökning.364  

Lars Kåhre var ensam lastägare och även denna gång annonserades om varornas försäljning på 

auktion.365 Det som skiljde den auktionen mot de tidigare var att det var varor från två fartyg 

som skulle säljas. Varor från både Anthonetta (65 läster) och Sophia (66 läster) som hade anlänt 

 
359 Raikes, Friis Jensen & Ponte 2000. s. 408.  
360 Raikes, Friis Jensen & Ponte 2000. s. 408. 
361 Thomasson 2022. s 175-179; Weiss 2016. s. 197-198. 
362 SE/GLA/12470/F II/983 [Utgående tolagsjournal 1785 #669] 
363 SE/GLA/12470/F II/984 [Inkommande tolagsjournal 1786 #416] 
364 SE/GLA/12470/F II/984 [Inkommande tolagsjournal 1786 #416] 
365 Götheborgs Allehanda 17860912. s. 3-4. 
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från S:t Barthelémy lite tidigare i augusti.366 Varugrupperna var samma som på tidigare 

auktioner men i större volymer. Det finns väldigt lite att jämföra med, men att ett ensamt 

handelshus i Sverige hade två skepp samma år i direkthandel med Västindien framstår som 

högst ovanligt. Auktionerna skulle kunna tolkas som ett försök att få igång en utökad 

försäljningsmarknad för kolonialvaror i Göteborg, Även denna gång återfinns annonseringen 

för auktionen både i göteborgstidningarna och i Posttidningar vilket marknadsförde auktionen 

för en större krets än de lokala handlarna.367  

Vad som menas med lokalt behöver kanske problematiseras i detta sammanhang. En lokal 

marknad behöver inte betyda att alla personer som handlade var lokalt boende, särskilt inte i en 

hamnstad dit människor kom från varierande geografiska regioner. Annonseringen i 

stockholmstidningarna antyder en önskan om en vidare köpekrets. Det betyder att även om 

varorna såldes i staden så behöver de inte ha kommit till användning där. När det kommer till 

sockerbruk var de få till antalet i hela landet och frågan är hur stor dragningskraft auktionerna 

kunde ha ur ett nationellt perspektiv. Utan tillgängliga auktionsprotokoll för vi tyvärr lämna 

den frågan öppen. Emellertid verkar den västindiska handeln varit ett synligt inslag i Göteborgs 

handelsliv vid slutet av 1780-talet, både när det kommer till försäljningen och varorna i sig. Det 

förefaller även som att S:t Barthelémy började etableras i det allmänna medvetandet. I alla fall 

bland den mer läskunniga befolkningen. I samma nummer av Göteborg Allehanda som 

auktionen annonseras meddelas att en beskrivning av ”St. Bartholemy, Swensk Ö uti 

Westindien” finns till salu på Boklådan.368  

I december 1787 gjorde Anthonetta (65 läster) sin sista resa till S:t Barthelémy. Det är samma 

resa som Euphrasén skildrar i sin bok. Lars Kåhre ägde den största delen av lasten. Fyra 

varugrupper medföljde i lasten, stapelvarorna järn och sill samt segelduk och textilier.369 Denna 

gång beskrivs alla textilier och segelduken som svensktillverkade t.ex. ”swenska blårutiga 

lärftar” och ”Helsinge duk”.370 Vilket skulle kunna vara ett tecken på att svenska varor var 

efterfrågade i den svenska kolonin. Eller också möjligen var det ett försök att introducera de 

här varorna på en västindisk marknad. Oavsett så hade handelsvarorna som skeppades till S:t 

Barthelémy och Västindien från Göteborg det gemensamt att de främst kan klassificeras som 

 
366 SE/GLA/12470/F II/984 [Inkommande tolagsjournal 1786 #383] 
367 Götheborgs Allehanda 17860912. s. 4; Götheborgs Nyheter 17860916. s. 298; Posttidningar 17860914. s. 4. 
368 Götheborgs Allehanda 17860912. s. 4. Boken som såldes var: Beskrifning om St. Barthelemy, swensk ö uti Westindien; 
författad af Sven Dahlman. Författaren var skeppspredikanten på Sprengporten och boken utgavs 1786. 
369 SE/GLA/12470/F II/985 [Utgående tolagsjournal 1787 #707: And. Dahlin skeppade ett parti textilier]  
370 SE/GLA/12470/F II/985 [Utgående tolagsjournal 1787 #707] 
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förnödenheter. Det gäller för i princip alla exportvarorna i tabell 4. Förutom brännvinet och 

vinet som kan anses vara lyxvaror, medfördes varor till för att fylla vardagliga behov. Sill och 

matvaror som föda medan textilierna, järnet och brädorna var sådant som kunde användes för 

att tillverka saker på plats. 

De handelsvaror som Anthonetta (65 läster) förde med sig hem från Västindien 1788 var socker, 

tobak, rom, kaffebönor, risgryn och pockenholz.371 Den här gången var det fler lastägare och 

förutom Kåhre hade Olof Hasselrot, Johan Sahlsten och Peter Militz fört in kolonialvaror. 

Under den här resan tyder både Euphraséns reseskildring, och de lokala handlingarna på att 

Anthonetta (65 läster) ska ha stannat i Gustavia från ankomst till avfärd.372 Därmed kan vi anta 

att lasten var inköpt på ön även om varorna anlände från andra platser. Euphrasén nämner att 

kolonialvaror anlände från både Amerika och andra västindiska öar till S:t Barthelémy vilket 

gör det troligt.373 Det kan trots allt vara så att fartygets last visar att Gustavia runt 1788 var en 

välfungerande transitohamn med varuflöden från olika platser i regionen.   

För den här lasten har ingen auktion kunnat upptäckas i de undersökta tidningarna. De många 

lastägarna kan indikera att försäljningen av lasten var uppgjord sen tidigare. Det har inte gått 

att få reda på vad som hände med lasten efter ankomsten vilket kan höra ihop med Kåhres död 

i oktober 1788.374 Även om fartygets hemkomst uppmärksammades i tidningarna i både 

Göteborg och Stockholm.375  

En notering i den inkommande tolagjournalen avser inte kolonialvaror. Det var reseskildraren 

Euphraséns insamlade naturalier som tydligen varit tullpliktiga. Summan för tullräkningen 

verkar blivit något av en överraskning ”Jag har altid trot tillförne, at man kunnat fört in flera 

stackar Hö, flera lass Sten, och flera Tunnor Fisk på en gång, innan Räkningen blifvit så stor.”376 

Om det var en oskäligt dyr avgift är svårt att säga men det är ändå intressant att hans resa går 

att bekräfta genom tolagen.    

I alla fartygs laster som hittills studerats har det förekommit sill som exportvara. En fråga som 

uppstår angående sillen som skeppades till S:t Barthelémy är om den användes som mat åt 

slavarna på ön. Med andra ord, kan sillexporten dit ses som en del i upprätthållandet av slaveriet 

 
371 SE/GLA/12470/F II/986 [Inkommande tolagsjournal 1788 #339]  
372 Euphrasén 1795. s. 7ff: Wilson 2015. s. 278.   
373 Euphrasén 1795. s. 40-41. 
374 Götheborgska Tidningar 17881007. s. 4. 
375 Götheborgska Nyheter 17880822. s. 277; Inrikestidningar 17880828. s. 4. 
376 Euphrasén 1795. s. 206-207. 
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i den svenska kolonin. Det kan tyckas vara ett något förenklat resonemang men sillen från 

svenska västkusten hade bevisligen varit föda på slavplantager i andra länders kolonier.377 Och 

som commodity chains konceptets undersökningsmodell visar, var alla försörjningsled i en 

handelsvaras tillkomst en bidragande orsak till att upprätthålla produktionen.378 Alltså, ingen 

föda, ingen arbetskraft och produktionsleden kunde inte upprätthållas. Även om S:t Barthelémy 

inte hade några större plantageodlingar var slavarna i den svenska kolonin ofria människor 

beroende av sina ”ägare” för föda och förnödenheter. Matvaror till kolonin kan därmed i vidare 

bemärkelse sägas upprätthålla ordningen och det koloniala slavsystemet på ön.  

Ämnet berörs av Euphrasén som inte kopplar sillen till slavarna på ön. Han beskriver att det 

kom sill från Europa, och inte bara Sverige, som ska ha sålts med förtjänst i regionen och ofta 

till katoliker för fredagsfastan.379 Carlander beskriver däremot mer utförligt slavarnas situation 

och att de ”få ej annat än en sill (Amerikansk eller Swensk) om dagen samt litet manjoque mjöl, 

hwilket de röra ihop med watn i en Calabass, äfven få de lite soppa.”380 Beskrivningarna 

behöver inte utesluta varandra och troligen är båda observationerna korrekta. En del sill såldes 

troligen till fredagsfastande katoliker och en del gick till mat åt öns förslavade människor. 

Källmaterialet i denna undersökning håller inte för att undersöka alla handelsvarornas 

tillkomstprocesser och transportled. Men för sillen är det möjligt och kan kortfattat beskrivas 

som: fisken fångades i Göteborgs skärgård, förädlades med salt från Sydeuropa i lokala 

anläggningar, skeppades ut till S:t Barthelémy, där den såldes och distribuerades. En del sill 

som hamnade på S:t Barthelémy kan vi med ganska stor säkerhet säga vara avsedd för slavarna 

i den svenska kolonin. Med det perspektivet går det att säga att försäljningen av förnödenheter 

till Sveriges koloniala territorium innebar mer än indirekta kopplingar till slaveriet.     

Efter att Anthonetta (65 läster) återvänt till Göteborg 1788 avstannar den relativt livliga 

direkthandeln med Västindien. Även om det går att se att ett flertal göteborgsfartyg befann sig 

i regionen förde de inte hem laster för försäljning lokalt på samma sätt som under 1780-talet. 

På 1790-talet har endast två skepp hittats i denna undersökning som fört med sig kolonialvaror 

hem och gjort en bekräftad tur och returresa till Västindien. Båda var på S:t Barthelémy och det 

verkar som att kolonin fortsatt fungerade som en handelsnod för svenska skepp. 

 
377 Great Britain, Parliament, House of Commons. Reports from Committees of the House of Commons. Vol. X Miscellaneous 
Subjects: 1785-1801. London. 1803. s. 319.   
378 Vieira 2014. s. 10. 
379 Euphrasén 1795. s. 30.  
380 Carlander 1979. s. 68. 
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När skeppet Carl (39 läster) anlände i juli 1792 uppgavs både S:t Barthelémy och S:t Eustatius 

som senast besökta hamnar.381 På vägen ut hade Hans Jacob Beckman, en av fartygets tre ägare, 

fraktat både saltad och rökt sill samt några tunnor tjära.382 Var exportlasten såldes får vi inte 

veta och inte heller går det att se var importvarorna kom ifrån. S:t Barthelémy och S:t Eustatius 

ligger inom några timmars segelavstånd från varandra och båda kan vara möjliga alternativ.383 

Vid ankomsten i Göteborg var det samme Beckman som ägde större delen av lasten bestående 

av socker, tobak, kaffebönor, rom tillsammans med ”Westindiskt Salt” och ”Oxhudar”.384 Johan 

Sahlsten ägde en del av tobaken som även den beskrivs som västindisk men ursprunget är inte 

mer preciserat än så. När det kommer till saltet så var det en handelsvara som kunde ha 

producerats i den svenska kolonin.385 Om det producerades några större mängder runt 1792 

verkar mer tveksamt. Saltanläggningarna på S:t Barthelémy ska då ha varit nedgångna och 

förbättringar skedde troligen inte förrän 1795.386 Eftersom salt var en livsviktig handelsvara 

som medförde ett ständigt importbehov från andra länder, borde salt som producerats i det egna 

landets koloni och kunde föras hem ses som en merit. Därför verkar det mindre troligt att saltet 

kom från S:t Barthelémy, men det skulle behöva undersökas vidare. Beckman annonserade 

också att oxhudarna, tobaken och saltet var till salu i Götheborgs Tidningar och även där anges 

endast att de var ”nyligen från Westindien inkomna”.387  

En annan vara som likt saltet producerades på ön var bomull. Även om S:t Barthelémy till 

största delen levde på handelsverksamhet förekom odlingar. Bomull var en av de få grödor som 

gick att odla i hyfsad omfattning på den svenska ön.388 Om bomullen som importerades på 

några av fartygen från S:t Barthelémy var producerad där framgår inte av tolagen. En del 

svenska exportvaror organiserades enligt kvalitetskonventioner med geografiskt ursprung som 

”swenska blårutiga lärftar” och ”Helsinge duk”. Även för bomullen borde ett nyttoperspektiv 

vara relevant, och om bomullen kom från Sveriges egen koloni så borde ursprungsplatsen lyfts 

fram. De tankarna behöver dock inte ha varit något tjänstemännen på tolagskammaren var 

uppmärksamma på.    

 
381 SE/GLA/12470/F II/990 [Inkommande tolagsjournal 1792 #375] 
382 SE/GLA/12470/F II/990 [Utgående tolagsjournal 1792 #5] 
383 Euphrasén 1795. s. 10, 175. 
384 SE/GLA/12470/F II/990 [Inkommande tolagsjournal 1792 #375] 
385 Weiss, Holger, Hollsten, Laura & Norrgård, Stefan. "Cotton and Salt: Swedish Colonial Aspirations and the 
Transformation of Saint Barthélemy in the Eighteenth Century." Environment and History 26, no. 2. 2020. s. 16-17. 
386 Weiss, Hollsten & Norrgård 2020. s. 16. 
387 Götheborgs Tidningar 17920802. s. 4. Saltet benämns även i annonsen som ”Westindiskt Salt”. 
388 Weiss 2016. s. 67. 
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Det sista exemplet på ett fartyg som gjorde en tur och returresa till Västindien utgick 1798. När 

briggen Försöket (40 3/5 läster) återvände i juli 1799 uppgavs det kommit ifrån S:t 

Barthelémy.389 Lasten bestod av socker, bomull, kaffe och ett parti tamarinder.390 Olof 

Beckman, som 1792 även varit delägare i Carl (39 läster), var ensam lastägare och det hade han 

även varit vid avfärden. Då hade skeppet varit lastat med en mindre vanligt förekommande 

vara, nämligen 780 tunnor stenkol.391 På svenska västkusten brukade stenkol bl.a. användas 

som bränsle vid trankokerierna.392 I Västindien kunde det fungera som bränsle vid 

sockersjudning på plantageanläggningarna. Stenkolen hade troligen kommit från Skottland 

eller norra England till Göteborg.393 Det framstår som ett ovanligt stort risktagande att bara 

frakta en typ av handelsvara. Om partiet inte blev sålt fanns inget annat som kunde ersätta den 

uteblivna försäljningen. Det är en indikation på att det fanns en order eller uttalad efterfrågan 

på just stenkol. Eftersom det inte går att få reda på var försäljningen skede kan vi inte veta om 

den efterfrågan kom från Västindien. I tolagen finns endast det vaga Westersjön uppgivet som 

destination vid avfärd.  

Vid hemkomst annonserades att kolonialvarorna var till salu på auktion.394 Precis som i 

annonsen från 1792 uppgavs ”Westindien” som ursprung istället för det mer specifika S:t 

Barthelémy. En detalj i annonsen är att kaffebönorna anges vara avsedda för export. Som redan 

nämnts hade en överflödsförordning trätt i kraft 1799 som innebar att ett kaffeförbud införts, 

försäljning och konsumtion var därmed förbjudet.395 Det verkar inte ha hindrat handlare från 

att ändå sälja kaffe inom landet, även om tillägget ”til export” markerade att det inte såldes för 

inhemsk konsumtion. I förra avsnittet visade exemplet med L’Apparence (110 läster) att det var 

en praktik även statens företrädare kunde utnyttja. 

 

 

 

 
389 SE/GLA/12470/F II/997 [Inkommande tolagsjournal 1799 #239] 
390 SE/GLA/12470/F II/997 [Inkommande tolagsjournal 1799 #239] 
391 SE/GLA/12470/F II/996 [Utgående tolagsjournal 1798 #432] 
392 Hallén, Aldman & Magnusson 2012. s. 30. 
393 Hallén, Aldman & Magnusson 2012. s. 31. 
394 Götheborgs Allehanda 179908014. s. 3.  
395 Nationalencyklopedin. Kaffeförbud. http://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kaffeförbud 
[hämtad 2022-05-05]  
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Tabell 6: Lastägare på utgående fartyg till Västindien 1782-1806 [totalt 67 avfärder m. last] 

Handelshus Antal laster 

Christian Arfwidson 17 

Lars Kåhre & Co 8 

Jonas Malm 8 

Low & Smith 7 

Geo. Bellenden & Co. 6 

Adam Gavin 6 

Er. A. Bröms 6 

John Hall & Co. 5 

Thomas Erskine 5 

Carl A. Iggeström 4 
Anm: Tabellen visar ett lastägarskap per fartyg, oavsett antal varugrupper.                                                                          

Källa: SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

Vilka var då firmorna som handlade med Västindien? Som går att se av tabell 6 återfinns flera 

namn som uppmärksammades som skeppsägare i förra avsnittet även som exportörer. Även i 

det här sammanhanget står Christian Arfwidson och Lars Kåhre ut från de övriga. I att de både 

ägde flest fartyg och i antalet fartygsavfärder till Västindien där de exporterade varor. Jonas 

Malm och Low & Smith ägde däremot få fartyg men hade ändå en stor exportverksamhet. Hur 

handlarna fick betalt för exportvarorna som fraktades till Västindien har inte gått att utreda. 

Även på de fartyg som hade direkthandel och seglade tur och retur till regionen var det många 

som bara exporterade, men inte fraktade något tillbaka. Eftersom de inte köpte någon returlast 

som kunde säljas måste de fått betalt på annat sätt. Handeln på 1700-talet byggde på personliga 

kontakter och förtroende, att de skickade ut varor utan någon form av överenskommelse verkar 

inte särskilt troligt. Det bör ha funnits ett utarbetat betalningssystem även för den västindiska 

handeln. Spår av liknade överenskommelser har inte gått att hitta i denna undersökning.  

En jämförelse av lastägare på utgående och inkommande Göteborgsfartyg från Västindien låter 

sig inte riktigt göras (se tabell 6 och tabell 7). Det återfinns laster på 67 fartygsavgångar och på 

14 inkommande. Utan att kunna verifiera att de utgående fartygen verkligen avsatt sin last i 

Västindien, går det inte att med säkerhet säga hur utbredd exporthandeln var heller. Några av 

exemplen i förra avsnittet indikerar att en del fartyg gick i trampsjöfart i Västindien efter att ha 

sålt sin last där, men hur vanligt förekommande det var är oklart. Något som sticker ut vid en 

jämförelse är att Arfwidson fraktade varor på 17 utfärder med bara var lastägare på två 

ankommande skepp. Vilken även det antyder en verksamhet som var fokuserad på export och 

trampsjöfart.    
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Tabell 7: Lastägare på inkommande fartyg från Västindien 1782-1806                                   

[på 14 fartygsankomster] 

Handelhus Antal laster   Handelhus Antal laster 

Lars Kåhre & Co. 8   Low & Smith  1 

Hans J. Beckman 3   N. Sahlgren & Ahlströmer 1 

Peter Militz 3   Peter Lamberg 1 

Christian Arfwidson 2   Bengt G. Kjellin (skeppare) 1 

Johan Sahlsten 2   Ol. Hasselrot 1 

Birgitta Sahlgren & Söner 1   B. A. Euphrasén 1 

Carls Söderström 1   Ludv. Bäärenhjelm 1 

J. A. Lamberg & Son 1   Olof Backman & Co. 1 

N. Holterman 1   Zacharias Juthe (skeppare) 1 

Gudmund Dahl 1   Elias Beckman & Co. 1 

Anders Flobeck 1   "Skeppare & Folk" 1 
Källa: SE/GLA/12470/F II/980–1005 [Tolagsjournaler 1782–1806] 

Direktimporten från Västindien gjordes främst under den första delen av 

undersökningsperioden. Som går att se av tabell 7 var Lars Kåhre störst inom västindienhandeln 

vad gäller varuinförsel. Något som också skedde på hans egna fartyg som gjorde sammanlagt 

åtta tur och returresor. Hans handelspraktik var att exportera relativt billiga men gångbara 

handelsvaror som järn och sill. Det som importerades från Västindien var dyrbara kolonialvaror 

med socker som vanligast förekommande vara. På det sättet avviker inte hans handel från övriga 

inblandade även om omfattningen gör det. 

Det som även detta avsnitt visar är att S:t Barthelémy fungerade som handelsnod när kolonin 

etablerats. Det blev en samlingspunkt för Göteborgs västindienhandeln på 1780-talet. Samtidigt 

var det så få handlare som var delaktiga att det är tveksamt om det hade någon varaktig påverkan 

i staden mer än för de enskilda handlarna, och efter 1788 är de synliga kontakterna fåtaliga.  

3.2.2 Sammanfattande tankar om varuutbytet Göteborg–Västindien 

En del av syftet med undersökningen var att undersöka export och import ihop för att få syn på 

vad utbytet var för handelshusen. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att kolonialvarorna 

var det som drev på handeln med Västindien. De varorna fanns däremot att tillgå på närmare 

håll i europeiska handelsnoder som London, Amsterdam och Hamburg. Att bedriva 

direkthandel kan ha varit något som gav prestige till handlaren och troligen var inköpspriserna 

lägre i Västindien. Det är en brist i undersökningen att värden på lasterna inte kunnat behandlas. 
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Å andra sidan hade det varit nödvändigt att se på försäljningspriserna av varorna, för att se vilka 

inkomster det gav de lokala handlarna.  

Tidningsannonserna ihop med tolagsjournalerna ger en fragmentarisk inblick i hur delar av den 

västindiska handeln tog sig uttryck i ett lokalt sammanhang. Under en kort period på 1780-talet 

verkar kolonialhandeln varit framgångsrik både i antalet lyckade resor och i varuinförsel. I Lars 

Kåhres fall kan vi genom auktionerna som annonserades både i Göteborg och Stockholm ana 

ett försök att få igång en utökad försäljningsmarknad för kolonialvaror i Göteborg. Kanske 

auktionstillfällen liknade de SOIC anordnade och som var centralt i deras ostindienhandel.396 

Göteborg var vid tiden inte en tillräckligt utvecklad eller betydelsefull försäljningsmarknad för 

att bli en knutpunkt för västindienhandel. Försäljning till lokala konsumenter hade troligen inte 

räckt för att upprätthålla direkthandeln i den takt som den bedrevs under 1780-talet. Socker och 

tobak var råvaror som skulle förädlas i fabriker, och som framkommit ovan fanns det få 

sockerbruk och färre tobaksfabriker i Göteborg. Det förstärker det som framkom i föregående 

avsnitt, att försäljningsmarknaden för kolonialvaror troligen var begränsad, delvis för att det 

inte fanns tillräckligt utvecklad industri eller lokal köpkraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
396 Se Askenfeldt 2017.  
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4 Slutdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur handeln mellan Göteborg och Västindien utvecklades 

under perioden 1782 – 1806. Genom fartygen går det att se hur handelskontakterna och 

handelssjöfarten mellan regionerna förändrades.   

Den första iakttagelsen av handelssjöfarten mellan Göteborg och Västindien 1782 – 1806 är att 

den var högst marginell ställt mot den övriga utrikeshandeln. De flesta år i 

undersökningsperioden utgjorde fartygen till Västindien under en procent av de utrikes 

utgående fartygen (se tabell 1). Det är dock räknat i antalet fartyg och säger inget om värdet på 

varorna som fraktades ut och för de som fördes med tillbaka. Tyvärr har källmaterialet stora 

brister när det kommer till värdet på lasterna och det är en fråga som behöver studeras vidare. 

Antalet avfärder med destination någonstans i Västindien nådde en topp under andra halvan av 

1790-talet, för att sen dala drastiskt efter 1800 fram till undersökningsperiodens slut (se 

diagram 1). Huruvida de flesta av fartygen på 1790-talet nådde sitt mål har inte kunnat 

fastställas i denna undersökning. Av de fartyg som gått att spåra i både den utgående och 

inkommande tolagen på 1790-talet återkom de flesta från europeiska hamnar. Vilket är ett 

mönster som skiljer sig från hur fartygen på 1780-talet rörde sig.  

Ett sätt att förstå handelssjöfartens utveckling har varit att kategorisera fartygens 

”beteendemönster”. Enligt de kategorierna som framkommit i undersökningen var kategori ett 

vanligast under 1780-talet: den enkla tur och returresan, där fartygets färd gått att spåra till 

Västindien och tillbaka. Resorna skulle också kunna kallas handelsexpeditioner eftersom det 

fanns ett varuutbyte mellan regionerna. Några fartyg utgick undantagsvis till Västindien och 

återkom från en europeisk hamn enligt kategori två. 

Kategori fyra är vanligast efter 1793: fartyg som utgick till Västindien men som inte ser ut att 

återkomma i tolagen och som inte gått att spåra. Ett antal av de spårbara fartygen med 

Västindien som uppgiven destination vid avfärd återkom från europeiska hamnar enligt kategori 

två, och ofta i barlast. Vidare återfinns kategori tre: fartyg som återkommer från Västindien 

men som uppgett annan ort i den utgående tolagen. De visar att det förekom fartygstrafik från 

Göteborg till Västindien, men att en del fartyg verkar kommit dit på omvägar, troligen genom 

att varit engagerade i trampsjöfart.   

För åren på 1800-talet som ingår i undersökning framstår fartygstrafiken som sporadisk och att 

utvecklingen var på väg nedåt. Samtidigt är det under den här korta perioden de mest komplexa 
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handelsmönstren framträder i källmaterialet. Även om exemplen är få återfinns göteborgsfartyg 

i trafik i Karibien mellan olika västindiska marknader. Exempelvis skeppet Venus (85 läster) 

som deltog i den inomkaribiska slavhandeln innan det blev kapat utanför Surinam. 1800 var 

också året då skeppet Carolina (67 1/10 läster) användes i den transatlantiska slavhandeln och 

seglade från Göteborg till Helsingör, vidare till Sierra Leone och därifrån till Kuba med 

människor som handelsvaror. En slavexpedition som undersökningen visat var finansierad av 

handelsmän i Göteborg.  

Enligt den övergripande analysen kan vi se att det var under 1780-talet som det fanns ett 

betydande handels- och varuutbyte mellan Göteborg och Västindien. Fartygens resor till bl.a. 

Grenada, Saint Domingue och S:t Barthelémy syftade då till att bedriva handel och tjäna på 

försäljningen av varor. Medan det på 1790-talet och in på 1800-talet framstår som att det var 

sjöfarten i sig som var den inkomstbringande aktiviteten. Det är en slutsats med vissa 

reservationer eftersom vi i många fall inte vet vad som hände med fartygen efter de lämnat 

Göteborg i den senare delen av undersökningsperioden. Däremot går det att se att flera av de 

skeppen inte återkom med handelsvaror från Västindien. Därmed kom inkomsterna inte från att 

frakta hem och sälja kolonialvaror på hemmaplan.  

Varför direkthandel med Västindien utvecklades på det här sättet kan delvis förklaras av 

världsläget och kriget som startar 1793. Risken för kapningar av någon av de stridande parterna 

ökade. Samtidigt kan inte världsläget förklara fullt ut varför fartygsägare och handlare agerade 

som de gjorde. En trolig delförklaring kan ligga i att Göteborg var för litet på flera plan för att 

bedriva kolonialhandel i större skala. Försäljningsmarknaden var inte tillräckligt utvecklad, 

köpkraften var låg inom staden och därtill fanns det få fabriker som behövde råsocker och tobak 

i stadens närområde.  

När det kommer till varuexporten till regionen var det de svenska stapelexporterna brädor, sill 

och järn som främst exporterades från Göteborg till Västindien. Den fjärde vanligaste varan var 

brännvin importerat från Frankrike eller Spanien. Varuflödet från södra Europa till Göteborg 

över till Västindien var en del av handlarna nätverk och varuflödet var i en del fall en del av 

sillens commodity chain, brännvinet kom ofta med fartygen som importerade salt till 

sillindustrin. Vidare gick det att koppla sillen som exporterades till S:t Barthelémy till slaveriet 

på ön.   
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Handelsutbytet för de enskilda handlarna har gått att spåra på 14 fartygankomster från 

Västindien. De visar att det var socker som var den vanligaste förekommande handelsvaran. 

Det ligger i linje med tidigare forskning som visar att socker var den kolonialvara som var 

drivande i västindienhandeln.397 Kaffebönor, tobak och bomull var näst efter socker de 

vanligaste varugrupperna. Med sillexporten till Västindien och sockerimporten till Göteborg 

som exempel synliggörs att handlarna i Göteborg var en del av en atlantisk handelssfär kopplad 

till både kolonialism, slaveriet och slavhandeln. 

Även om den västindiska handeln endast utgjorde en liten del av Göteborgs utrikeshandel, 

behöver det knappast varit en marginell företeelse för de enskilda aktörerna. Särskilt några 

aktörer sticker ut i undersökningen. Fartygsägaren och handlaren Lars Kåhre vars skepp gjorde 

åtta handelsexpeditioner under sex år 1782 – 1788. Den omfattningen på så kort tid är det ingen 

annan som uppnår. Kåhre sålde också flera av sina fartygslaster på auktion i staden, möjligen 

som ett försök att få igång en utökad marknad för kolonialvaror Göteborg. Det skiljde sig mot 

Christian Arfwidson som främst exporterade till Västindien och de få lasterna han förde tillbaka 

gick till stor del på reexport. Var den reexporten gick har inte gått att utröna. Handlaren Adam 

Gavin och firman Low & Smith kan också lyftas fram, då de både var inblandade i 

västindienhandeln och involverade i slavhandel. Deras handelskontakter och nätverk var 

troligen en förutsättning för att den inblandningen.  

Den svenska handeln med Västindien har beskrivits som att den inte levt upp till statsmaktens 

förväntningar, särskilt inte vad det gäller svenska stapelvaror som järn och trävaror.398 Om det 

var så de göteborgsaktörer som deltog i handeln med Västindien också uppfattade det går inte 

att svara på. Den exakta omfattningen av deras handel med Västindien är fortfarande inte 

utredd. Svårigheterna att spåra fartygens aktivitet från 1790-talet och framåt i denna 

undersökning visar att det är ett komplicerat ämnesområde, med många outforskade frågor som 

kräver djupare studier. Identifieringen av fler relevanta källor både i svenska och utländska 

arkiv är troligen en förutsättning för utvidgade undersökningar av den svenska handeln med 

Västindien, oavsett om den utgick från Göteborg eller Stockholm. 

    

 

 
397 Vieira 2014. s. 10. 
398 Adamson 1969. s. 62-63. 
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5 Sammanfattning 

I denna uppsats undersöktes handelssjöfarten mellan Göteborg och Västindien under 

tidsperioden 1782 – 1806. Syftet var undersöka handeln mellan de två regionerna för att få 

bättre kunskap om lokala handelshus koppling till det globala fenomen som koloniseringen av 

Västindien innebar. Där tidigare forskning oftast behandlat export- och importhandel separat 

undersöktes båda ut- och ingående varuflöden för att synliggöra utbytet för de inblandade 

aktörerna. 

Undersökningen tog avstamp i Wallersteins världsystemanalys och forskning som behandlade 

handel och/eller kolonialism ur olika synvinklar. Ett globalhistoriskt perspektiv var 

utgångspunkten med fokus på fartygen som var del av västindienhandeln från Göteborg. Det 

huvudsakliga källmaterialet som användes var tolagsjournaler som är lokala tullhandlingar. 

Fribrevsdiarierna var också en viktig källa ihop med sjöpassdiarierna och samtida tidningar. 

Fartygen och den information som kunde knytas till dem genom källmaterialet var centralt i 

undersökningen. Fokuset låg på geografiska platser i tolagens destinationsuppgifter för att 

identifiera handelskontakter och nätverk. 

Undersökningen identifierade 72 fartygsavfärder till Västindien men bara 25 ankommande från 

regionen. Av de har 12 tur och returresor gått att spåra för fartyg som bedrev handel med 

Västindien. Det var under en kort period på 1780-talet som direkthandeln var som mest aktiv. 

Efter svensk-ryska kriget 1788 finns det färre tur och returresor som spårats. En del av 

svårigheterna att spåra fartygen i direkthandel på 1790-talet kan bero på krigssituationen i 

omvärlden. Det är möjligt att exporthandel och trampsjöfart blev säkrare inkomster än 

direktimport av kolonialvaror från Västindien. Handelssjöfarten mellan Göteborg och 

Västindien påverkades i stor utsträckning av omvärldens konflikter under perioden, men lokala 

förhållandena spelade en roll. En delförklaring var att Göteborg hade för litet marknadsunderlag 

för storskalig kolonialhandel och för få industrier som behövde råsocker och tobak. Varorna 

som exporterades var till största del de svenska stapelvarorna sill, järn och brädor. Den 

direktimport från Västindien som förekom bestod främst av de förväntade kolonialvarorna 

socker, kaffebönor och tobak. Endast några få av Göteborgs handelshus var aktiva i den 

västindiska handeln i större uträckning. Främst som fartygsägare och exportörer, men även som 

distributörer av varor genom lokala auktioner. Vidare upptäcktes två göteborgsfartygs 

medverkan i slavhandeln. Lokala handelsmän ägde fartygen och finansierade lasten.   
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