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Svenska Ostindiska Compagniet (SOIC). 
 
 
Upptäcktsresorna till Amerika och Asien på 1500- och 1600-talen öppnade möjligheterna till 
en vidgad utomeuropeisk handel. När det svenska Ostindiska Kompaniet bildades 1731 var 
det en logisk följd av en handelspolitik som de ledande sjöfartsnationerna Portugal, Holland 
och England hade bedrivit i mer än hundra år.1 
 

Redan på 1620-talet hade holländska köpmän försökt intressera Gustav II Adolf för saken och 
även under Karl XII:s sista år togs vissa initiativ, men utan bestående resultat. Frågan var 
ännu inte mogen. De handelspolitiskt engagerade präglades vid den tiden av merkantilismens 
synsätt som innebar att produktion och export av landets egna varor skulle vara så stor som 
möjligt, medan importen om möjligt skulle begränsas. Många ansåg dessutom att det var fel 
att införa lyxartiklar som te, porslin och siden i utbyte mot värdebeständiga produkter som 
järn, trä och ädla metaller.2 
 

Skotten Colin Campbell kontaktade göteborgaren Niclas Sahlgren under dennes studieresa i 
Holland. I samråd med den svenske kommissarien Henrik König i Stockholm utarbetades 
1729 en ansökan till kommerskollegium om pass för två fartyg att bedriva handel på Ostin-
dien med utgångspunkt från Göteborg. Ansökan tillstyrktes, men König gick sedan vidare och 
ansökte om oktroj (ensamrätt att bedriva handel under ett visst antal år) för ett ostindiskt 
kompani. Kansli- och kommerskollegium avslog denna ansökan, men frågan fördes vidare till 
Sekreta utskottet i Riksdagen, som tillstyrkte Königs förslag. I januari 1731 utfärdade Rege-
ringen ett privilegium för Svenska Ostindiska Compagniet för en oktroj på femton år.3 
 

I första oktrojen skulle kompaniets styrelse bestå av tre personer, till en början König och två 
personer till. Kompanjonerna skulle vara infödda svenskar, eller utlänningar som var pro-
testanter och hade svurit tro- och huldhetsed till Svenska Kronan. Kompaniet förbjöds att 
namnge delägarna eller att meddela deras insatser. Inte heller fick affärsböckerna visas för 
utomstående. En viktig anledning kan ha varit att utlänningarnas verksamhet inte i detalj 
skulle bli känd för en bredare allmänhet, varken i Sverige eller i utlandet, en annan att eng-
elska medborgare inte fick bedriva ostindisk handel utanför det engelska kompaniet.4 
 

Den första resan till Kanton i Kina startade i Göteborg den 9 februari 1732 med fartyget 
Friedricus Rex Sueciae. Det återkom till Göteborg den 27 augusti 1733 efter en del problem 
med holländarna i Batavia. Varulasten såldes på auktion och beräknas ha lämnat en utdelning 
på 25 procent på det insatta kapitalet.5 
 

En av de fem-sex största köparna vid auktionen 1733 var Johannes (II) Grill, nybliven 
grosshandlare i Amsterdam. Han ropade till största delen in te, men också en del porslin. 
Detta är ett tecken på att Grillarna mycket tidigt engagerade sig i kompaniets affärer, till en 
början framför allt i samband med vidareexporten av varorna.6 

                                                 
1 Tore Frängsmyr (1976): Ostindiska Kompaniet, Bra Böcker, Höganäs, s 9ff 
2 Frängsmyr (1976), s 11f 
3 Frängsmyr (1976), s 20f och Eskil Olán (1920): Ostindiska Compagniets saga, Elanders, Göteborg, s 24ff 
4 Frängsmyr (1976), s 22f 
5 Frängsmyr (1976), s 25f 
6 Kristina Söderpalm (2000): ”Auktionen på den första lasten från Kina år 1733” ur Ostindiska Compagniet; 
Affärer och föremål, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg, s 88 
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Från början hade kompaniet inget beständigt kapital, utan fartygen övertogs av intressenter 
som genom aktieteckning eller ”subscription” samlade ihop medel för varje ny expedition. I 
de flesta fall blev det ungefär samma ägare som vid den föregående expeditionen. Under 
andra oktrojen, år 1753, inrättades med kungligt tillstånd en ständig fond. I de följande 
oktrojerna bestämdes redan från början att ett varaktigt bolagskapital skulle finnas, men fort-
farande gällde regeln att kompaniet skulle upplösas vid varje oktrojs utgång.7 
 
Tre bröder och en son ur släkten Grill har varit direktörer i Ostindiska Kompaniet: 
 

 Abraham Grill (1707-1763), grosshandlare i Göteborg, direktör i andra oktrojen från 
starten 1746 

 Claes Grill (1705-1767), direktör i Stockholm, ägare till Svindersvik, Söderfors och 
Österby, medlem av andra oktrojens direktion från 1751 

 Johan Abraham Grill (1719-1799), grosshandlare i Stockholm, bodde i Grillska 
huset, direktör i tredje oktrojen från 1770, senare även i fjärde oktrojen 

 Johan (Jean) Abraham Grill (1736-1792), son till Abraham Grill, superkargör, ägare 
till Godegård, ingick i fjärde oktrojens direktion från 1789 till sin död tre år senare. 

 
 

 
 

Claes Grill (1705-1767) 
 
 
De fem oktrojerna. 
 
Sammanlagt verkade Ostindiska Kompaniet under fem oktrojer. Första oktrojen (1731-1746) 
har berörts ovan. Andra och i synnerhet tredje oktrojen (1746-1766 respektive 1766-1786) 
framstår som de mest lönsamma i kompaniets historia. Vidareexporten av ostindiska varor 
motsvarade då som mest över hälften av Sveriges totala export. Fjärde oktrojen avslutades i 
praktiken med konkurs, främst på grund av ändrade konjunkturer och nya internationella 
handelsregler. Femte oktrojen (1806-1813) slutade med konkurs redan efter sju år, utan att 
någon expedition sändes ut. 
 

År 1745, ett år före första oktrojens utgång, lämnade handelshuset Abraham & Jacob 
Arfwedson en ansökan om att ta över den ostindiska handeln på förmånliga villkor för 
statskassan. Strax därefter inkom ytterligare en ansökan, som var undertecknad av 
ceremonimästaren Carl Broman och handelsmannen Anders Plomgren. Slutligen gjordes en 
                                                 
7 Frängsmyr (1976), s 30 
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hemställan från den gamla direktionen att få sina rättigheter förlängda. Delägarna i det första 
kompaniet var inte säkra på att höga vederbörande (kommerskollegium) skulle betrakta dem 
som tillräckligt intressanta och lyckades därför få till stånd en allians med herrar Broman och 
Plomgren och handelshuset Grill. Efter mycket skriverier kring villkoren för den nya oktrojen 
fick den gamla ledningen behålla privilegierna. Det bestämdes att det nya kompaniet skulle 
betala 50 000 d smt till statskassan för oktrojen som sådan, till Göteborgs stad 2 d smt per läst 
och till konvojkommissariatet 600 d smt per fartyg. Anders Plomgren, Carl Broman och 
Abraham (II) Grill valdes in i direktionen från starten 1746 och Claes Grill från 1751. När 
direktionen nu utökades med flera personer kom ledningen av verksamheten i någon mån att 
förskjutas från Göteborg till Stockholm.8 
 

I den tredje oktrojen (1766-1786) var huvudaktörerna Robert Finlay och Fabian Löwen. De 
slog sig ihop med handelsmannen Georg Herman Conradi. Lite senare kom också Michael 
Grubb med i bilden. Han hade då återvänt hem efter flera år i Kanton. Finlay och Löwen 
lovade att under åren 1763-1764 betala 30 tunnor guld (tre miljoner d smt) i förskott för 
oktrojen som sådan. Från den första miljonen skulle man senare kunna avräkna en avgift på 
75 000 d smt för varje hemkommande skepp. De övriga två miljonerna erbjöd man kronan 
som ett lån med 6 % ränta, vilket skulle amorteras på tre år räknat från 1766. Utöver detta 
betalade man som tidigare 2 d smt per läst till Göteborgs stad och till konvojkommissariatet 
600 d smt per fartyg. För den svenska statskassan, som var svårt skuldsatt efter misslyckade 
krig och valutaspekulationer, var detta naturligtvis ett alldeles oemotståndligt anbud.9 
 

År 1782 bad konungen den sittande, tredje direktionen att ta på sig en ny oktroj på 20 år, 
1786-1806. Sex av ledamöterna var villiga till detta. Fem av dem levde när oktrojen trädde i 
kraft: Martin Holterman, Carl Gottfried Küsel, Johan Liljencrantz, Johan Abraham Grill och 
Patrik Alströmer. De kompletterades därefter med ytterligare några direktionsmedlemmar. 
 

Freden i Versailles 1783 efter kriget i USA innebar att England, Frankrike och Holland kunde 
återuppta handeln med Kina. Därmed upphörde det svenska kompaniets mycket pri-
vilegierade ställning och fjärde oktrojen (1786-1806) blev därför inte lika lyckosam som den 
föregående. En del påstod att kompaniet hade fått överta tredje oktrojens skepp och 
inventarier till ett alltför högt pris, men framför allt inverkade kriget mellan Sverige och 
Ryssland 1788-1790, franska revolutionen och napoleonkrigen vid nya seklets början 
allvarligt på affärerna. En annan komplikation var att engelsmännen 1784 tog bort 
tullavgifterna på te som togs hem av det engelska kompaniet samt att holländarna år 1791 
förbjöd införsel av te med utländska fartyg. Det svenska kompaniets laster bestod till omkring 
nio tiondelar av te, som efter hemkomsten via lokala handelshus och omfattande smuggling 
skeppades vidare från Göteborg till Holland och England. Svenskarna påverkades därför 
kraftigt av dessa beslut. Man kan säga att fjärde oktrojen i praktiken slutade med konkurs.10 
 

Femte oktrojen existerade under åren 1806-1813. Den gamla organisationen med direktörer 
och hemlig bokföring avlöstes nu av en mer öppen bolagsform. På första bolagsstämman 
tillsattes en styrelse, varav ordföranden och tre ledamöter skulle komma från Stockholm, den 
femte ledamoten vara bosatt i Göteborg. Under femte oktrojen utsändes inga expeditioner och 
konkursen blev därför ett faktum 1813. 

                                                 
8 Eskil Olán (1920): Ostindiska Compagniets saga; Historien om Sveriges märkligaste handelsföretag, Elanders, 
Göteborg, s 44ff, Kjellberg (1974), s 165. Se även Elsa-Britta Grage (2000): ”Niklas Sahlgren och kapitalets 
krokiga vägar” ur Ostindiska Compagniet; Affärer och föremål, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg, s 64 
9 Kjellberg (1974), s 131f. För tredje oktrojen finns aktieägarförteckningen bevarad på unviersitetsbiblioteket i 
Göteborg (GUB). Se fotnot 73, sid 3-22. 
10 Olán (1920) s 48f. Se även Kjellberg (1974), s 153f. De nya handelsreglerna var en av orsakerna till att de två 
handelshusen i Göteborg och London, där Grillarna var inblandade, gick i konkurs 1783.  
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Under första oktrojen 1731-1746 utsändes 25 expeditioner med tolv olika fartyg. Fyra fartyg 
förliste, det mest kända av dem är Götheborg I, som vid hemkomsten år 1745 gick på grund 
vid Hunnebådan strax utanför Göteborg. En stor del av lasten kunde räddas och expeditonen 
gick därför ändå med vinst. 
 

Under andra oktrojen 1746-1766 genomfördes 35 expeditioner med tretton olika fartyg. 
Endast ett fartyg förliste, nämligen Prins Friederic Adolph år 1761. På detta fartyg medföljde 
Jean Abraham Grill som superkargör. Enligt vad som berättas lyckades han bara rädda sig 
själv, sin psalmbok och sin flöjt, men hur det egentligen var med detta råder delade meningar 
om. Jean Abraham stannade sedan som handelsman och fast superkargör i Kanton 1761-1768. 
 

Under tredje oktrojen 1766-1786 utsändes 39 expeditioner med tio olika fartyg. Inget förliste. 
 

Under fjärde oktrojen 1786-1806 genomfördes 32 expeditioner med tolv olika fartyg. Tre 
fartyg förliste. År 1803 utsändes den sista svenska expeditionen. Någon utdelning till ägarna 
kunde inte lämnas. 
 

Under de sjuttiofyra år som kompaniet var verksamt avsändes sammanlagt 131 expeditioner 
med 37 olika skepp. Åtta skepp förliste, varav fem på utresan.11 
 
 
Fartygen. 
 
Ostindiska kompaniet kom att spela stor roll för återuppbyggnaden av handelsflottan efter 
Karl XII:s död. Det minsta fartyget som användes under första oktrojen var Friedericus Rex 
Sueciae med 200 läster, 20 kanoner och 100 mans besättning. Längden och bredden kan ha 
varit ungefär 35 x 9 meter. Eftersom avgiften till Kronan under de tre sista oktrojerna utgick 
med ett fast belopp per hemkommet skepp, oavsett lästetal, gällde det därför att bygga allt 
större fartyg. Det största fartyget under fjärde oktrojen var Drottningen, 542 läster, 20 kano-
ner och 150 man. Skillnaden i storlek mellan Friedericus Rex och Drottningen bör ha varit 
närmare 14 meter på längden och omkring 4 meter på bredden.12 
 

När skeppen kom ner till varmare länder med saltare vatten, utsattes de kravellbyggda skro-
ven för skeppsmaskens angrepp. Därför försågs de med en ”maskhud” (förhydning) av kop-
parplåt eller kådrika furubräder och kopparspik utanpå bordläggningen. Under uppehållet i 
Wampoa och Kanton monterades delar av riggen ned, fartygen kölhalades och ”maskhuden” 
lagades eller förnyades samt tjärades vid behov på nytt.13  
 

Fartygen skulle enligt oktroj-reglerna produceras i Sverige. I Karlskrona byggdes med tiden 
flera ostindiefarare under varvsamiral Fredrik Henrik af Chapmans ledning. De flesta 
tillverkades dock vid något av fyra olika varv i Stockholm. Detta berodde bland annat på att 
flera av Kompaniets direktörer var inblandade i varvsindustrin i huvudstaden. Stora stadsvar-
vet (grundat 1686) var det äldsta. Det låg vid Tegelviken och innehades under 1700-talet av 
handelsmannen George Seton och hans efterträdare. Grillska handelshuset fanns under många 
år med bland delägarna. Det andra varvet, Djurgårdsvarvet, grundades 1735 och låg vid 
nuvarande Gröna Lund. Det ägdes av handelsmannen Efraim Lothsack. Efter hans död gifte 
änkan om sig med handelsmannen och politikern Gustaf Kierman, under vilkens ledning 

                                                 
11 Kristina Söderpalm (2002): ”Svenska Ost-Indiska Compagniet och den kinesiska vågen” ur Kina slott, 
Byggförlaget, Stockholm, s 264 ff. Se även Olán (1920), s 107f och förteckningen i Kjellberg (1974), s 177-184. 
12 Kjellberg (1974), s 168f. Lästetalet är ett mått på den möjliga lastförmågan. En läst motsvarar ca 2,45 ton. 
13 Kjellberg (1974), s 170 och Olán (1920) s 113 
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varvet utvidgades så att man kunde bygga krigsfartyg på ända upp till 60 kanoner. Även här 
ingick Grillarna med tiden i ett konsortium av delägare. Det tredje varvet var Clasons varv på 
Blasieholmens östra sida. Det fjärde låg vid nuvarande Strandvägen i höjd med Grev 
Magnigatan. Marken inköptes av Abraham Grill den äldre (1674-1725) år 1715. Varvet 
anlades på delvis utfylld mark och fick därav namnet Terra Nova. Under sonen Claes Grills 
tid drevs det i stor skala och eftersom han samtidigt var bruksägare och egen företagare hade 
han också tillgång till trävirke och andra produkter som smidda varor, ankare, tjära, tågvirke 
och segelduk för fartygsproduktionen. Enligt Claes Grills avskedstal i Vetenskapsakademien 
1749, kunde en 280 lästers ostindiefarare byggas på ett varv i Stockholm för omkring 256.000 
daler kopparmynt. Varvet såldes vidare 1782 men lades ned efter relativt kort tid.14 
 

Följande tio ostindiefarare är enligt Kjellbergs och Zethelius skeppslistor byggda vid Terra 
Nova: 
 

 Friedericus Rex Sueciae, hette ursprungligen Terra Nova, var på 200 läster och användes 
1732-1745, 5 resor 

 Suecia, 283 läster, 1738-1740, förolyckades på hemresan vid Orkney-öarna, 2 resor 
 Götheborg I, 340 läster, 1739-1745, gick på grund i hamninloppet till Göteborg, 3 resor 
 Freeden, 260 läster, 1746-49, 1 resa under första oktrojen, 1 under andra 
 Prins Gustaf, 236 läster 1746-1748, 1 resa 
 Hoppet, 280 läster, 1748-1754, 2 resor 
 Prins Friederic Adolph, 398 läster, 1753-1761, 4 resor, förolyckades i Kinesiska sjön på 

sista utresan med Jean Abraham Grill ombord 
 Riksens Ständer, 460 läster, 1760-1770, 3 resor under andra oktrojen, 1 under tredje 
 Kron Prinzen Gustaf, 480 läster,1767-1790, 6 resor under tredje oktrojen, 1 under fjärde 
 Terra Nova, 503 läster, 1775-1786, 4 resor.15 
 
 
Resorna. 
 
Vid 1700-talets början kom bara några få europeiska fartyg till Kanton varje år. Under 1760-
talet, när Jean Abraham Grill vistades i Kanton, anlände mellan 20 och 30 fartyg om året, på 
1790-talet omkring 50 och på 1810-talet närmare 70. När handeln med Kina avstannade i 
samband med opiumkrigen på 1840-talet var antalet uppe i omkring 300 fartyg per år, av 
vilka många då drevs med ånga.16 
 

De svenska ostindiska fartygen avseglade vanligen från Göteborg i december eller januari för 
att man under resan skulle kunna dra nytta av passadvindarna. Vinterseglingen förbi Skottland 
var inte särskilt angenäm och det hände ganska ofta att fartygen hade svårt att komma iväg på 
grund av köld, stormar och isproblem. De var ju ofta tungt lastade och låg djupt i vattnet. En 

                                                 
14 Olán (1920), s 111f. Claes Grills tal hållet för Kongl. Vetenskapsakademien den 4 februari 1749 ”då dess 
presidium aflades” har titeln ”Tal om sjö-fartens nytta och förmån för riket, i synnerhet då den drifves med 
hembyggde och utur egne hamnar utrustade skepp”. En ny upplaga av talet trycktes 1828 av Norstedts, 
Stockholm, och fanns bara för några år sedan att beställa via Vetenskapsakademien, s 11-13. Olán talar om tre 
varv, Kjellberg refererar i sin skeppslista till fyra. David Lokrantz rapport ”Förorenade områden - inventering 
av varv och hamnar i Stockholm”, utgiven av Länsstyrelsen i Stockholms län, 2006, s 16, beskriver samtliga 
dessa fyra varvs belägenhet. Rapporten kan hittas via www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer (2007-11-
14). En uppsats av Gustaf A Zethelius: ”Stockholmsvarven under 1700-talet” i Sjöhistorisk årsbok 1955/56, 
Sjöhistoriska museet, Stockholm, är också upplysande.  
15 Kjellberg (1974), s 177-184, se även Zethelius (1956), s 96f.  
16 Paul A Van Dyke (2012): The Canton Trade; Life and Enterprise on the China Coast, 1700-1845, Hong Kong 
University Press, Hong Kong , s 35 
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normal last på 4500 skeppund motsvarar 310 läster eller omkring 765 ton. Huvuddelen av 
lasten bestod av ett varierat sortiment av stångjärn, smidesarbeten och trävaror, men ibland 
även matvaror och tyger som skulle levereras till den spanska kuststaden Cadiz.17 
 

Varorna såldes för spanska silverpiastrar som fungerade som betalningsmedel i de ostasiatiska 
länderna, inte minst i Kina. Silvret hämtades från gruvorna i Spaniens kolonier, särskilt från 
Bolivia och Mexico. Det var stora summor som togs ombord på skeppen, vanligen 300 000-
400 000 piastrar. Pengarna tog mellan 20 och 30 stora kistor i anspråk och superkargörerna 
ansvarade för säkerheten.18 
 

När den svenska verksamheten hade blivit känd och vunnit viss auktoritet, kunde man göra 
flera uppehåll på resan, både för att proviantera och hämta eller lämna post. Madeira, Kana-
rieöarna, S:ta Helena och Ascenzion anlöptes ofta. Ett regelbundet stopp var Kapstaden vid 
Goda Hoppsudden. De flesta av Kompaniets expeditioner var destinerade till Kanton och för 
att komma dit tog man kortaste vägen genom sundet mellan Sumatra och Java. Enstaka resor 
gick till Indien, där staden Suratte utgjorde målet. Där sålde man huvudsakligen järn. I sam-
band med resan till Suratte gjorde skeppen ofta en kustfärd till andra indiska hamnar för att 
köpa upp sandelträ, myrra, peppar, ebenholts och annat som kunde säljas i Kanton.19 
 

Kineserna var inte särskilt intresserade av de motköpsvaror européerna kunde erbjuda i utbyte 
mot te, porslin, sidentyger, kryddor och annat. Det var i stort sett bara silverpiastrarna som var 
gångbara, i någon mån också lyxartiklar som koraller, klockor och mekaniska leksaker. 
Engelsmännen lyckades emellertid förbättra handelsbalansen genom att sälja bomullstyger 
och opium från Indien. Opiumförsäljningen sköttes av mellanhänder för att inte äventyra de 
viktiga tekontrakten. Svenskarnas järn och verktyg fanns det en begränsad avsättning för, men 
våra ylletyger och andra textilier var i det närmaste osäljbara. Kineserna tog motvilligt emot 
det europeiska yllet för att få sälja större kvantiteter av sina egna produkter. 
 

Uppe vid Kanton, på ett särskilt område vid stranden utanför stadsmurarna, fanns ett antal 
byggnader, som utgjorde basen för superkargörernas verksamhet. I de svenska lagerlokalerna 
samlades både inkommande och utgående varor. Bland det som köptes in var te, siden, taft, 
bomullstyg, silke, tutanego, gallingall (krydda som påminner om ingefära), apoteksvaror, 
arrak och porslin. Dessa varor kunde säljas i Göteborg för omkring tre gånger inköpspriset. 
Dessutom en hel del lyxvaror som lackarbeten, solfjädrar, elfenbens- och pärlemorsniderier, 
papperstapeter, spel och liknande. En stor del av dessa varor måste på grund av ett svenskt 
förbud mot import av färdiga lyxvaror exporteras vidare till andra länder. Dock finns en hel 
del sådana varor bevarade i Sverige, bland annat vackra kinesiska papperstapeter som 
fortfarande sitter på sin ursprungliga plats t ex på Kina Slott, Svindersvik och Godegård.20 
 

Från 1760-talet minskade kompaniet antalet superkargörer på skeppen. I stället stationerades 
en eller flera fasta superkargörer vid kontoret i Kanton. Detta gjorde att man kunde förbereda 
skeppens ankomst och köpa vissa varor billigare när det inte var högsäsong, framför allt te. 
 

Skeppsfolket gjorde också privata inköp i förstäderna utanför Kantons murar. Utöver sin 
månadslön och privilegiepengarna som delades ut vid hemkomsten hade de även rätt att ta 

                                                 
17 Olán (1920), s 52, 54 
18 Olán (1920), s 56-59. Närmare 50 kistor silver bärgades efter Prins Friederic Adolphs förlisning 1761. 
19 Olán (1920), s 60-63 
20 Olán (1920), s 74 och 78ff och Söderpalm (2000), s 21-25. Tutanego har ansetts vara en vitmetallegering av 
koppar, zink och nickel. En tacka från det förlista skeppet Götheborg visade sig dock bestå av ren zink. Tutanego 
användes som ballast i skeppen, men också i nyttokonst som teburkar och tekannor, samt som legeringsmetall 
för kyrkklockor (Söderpalm, s 100). 
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hem gods i en omfattning som varierade beroende på tjänsteställning ombord (s k fri förning 
eller pacotill). Under seglatsen med Hoppet 1748-49 exempelvis följande penningbelopp: 
 

Befattning  Månadslön  Privilegiepengar  
 Kaptenen  100 d smt  8.000 d smt 
 Timmermannen 48  1.500 
 Skeppsprästen 24  600 
 Hovmästaren 20  200 
 Matroserna 12-20  40-60. 
  
Officianterna på skeppen fick som pacotill lasta in egna varor till tre fots höjd i sina hytter och 
dessutom fylla en skeppskista. Därmed blev det säkert mycket trångt i hytterna. En del resenä-
rer tog också med sig levande djur som papegojor, små apor och kinesiska katter. De flesta i 
besättningen hade förstås ingen hytt, utan fick i stället ta med sig en bestämd vikt. För matro-
serna rörde det sig om 100 skålpund eller drygt 40 kilo. Många sålde sin rätt till fri förning till 
någon annan eller till kompaniet. En matros kunde då få omkring 50 d smt för sin andel, vil-
ket motsvarar 2-4 månadslöner. Som exempel kan nämnas, att när varorna från resan med 
skeppet Götheborg 1741-43 försåldes i Göteborg, uppgick värdet av den fria förningen till ca 
30 % av Kompaniets egen försäljning.21 
 
 
Verksamheten i Kanton och Wampoa. 
 
Valet av Kanton som handelsplats kan ha berott på att det var lättare för kineserna att över-
vaka de utländska köpmännen och deras fartyg i en stad en bit in i landet än nere vid kusten 
vid Macao. Det påverkade i viss utsträckning trafiken av mindre båtar upp och ner längs 
floden, vilket underlättade tullkontrollen och innebar en viss minskning av smugglingen.22  
 

Kanton var den enda stad i Kina, som var öppen för handel med de ostindiska kompanierna i 
Europa. Där fanns sjutton köpmanshus vars företrädare hade kejserligt privilegium att handla 
med utlänningarna och leverera in skatter, avgifter och gåvor till kejsaren. Ett tiotal av dessa 
Hong-köpmän och deras familjer slöt sig under åren 1760-1771 samman i en organisation 
kallad Co-Hong, Syftet var att effektivisera handeln, förhindra monopolisering och solidariskt 
svara för återbetalningen av enskilda Hong-köpmäns skulder i händelse av någons konkurs. 
Dessförinnan och därefter tog sig samarbetet mellan köpmännen delvis andra former. En 
särskild Hong-köpman med civilmandarins ställning knöts till varje fartyg och dess last som 
fiador och skötte i samråd med lingvisten alla officiella kontakter. Det fanns också 
compradorer som hade mer praktiska uppgifter, dels vid faktorierna inne i staden och dels vid 
skeppen i Wampoa.23  
 

När de utländska skeppen anlände till Macao, normalt i augusti-september, var befälets första 
åtgärd att försöka få tag i en lots för sista delen av färden upp till ankringsplatsen Wampoa 
strax öster om Kanton. På 1760-talet fanns 8-10 licensierade lotsar att tillgå för detta ändamål. 
Några lotsar kunde från sina sampaner och andra fartyg skaffa sig sidoinkomster genom att 
sälja förnödenheter som fisk, frukt, grönsaker och kött till besättningarna.24 

                                                 
21 Frängsmyr (1976), s 86f och Olán (1920), s 122f samt Kjellberg (1974) , s 66 
22 Van Dyke (2012), s 7 
23 Paul A van Dyke (2011): Merchants of Canton and Macao; Politics and Strategies in eighteenth-century 
Chinese Trade, Hongkong University Press, Hongkong, s 9 och 54-58. Även Runo Nessén (2007): Vinden från 
väst; Européernas möte med Ostindien, Atalantis, Stockholm, s 216 
24 Van Dyke (2012), s 38 
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De svenska och danska skeppen var i regel något större än övriga europeiska fartyg. Deras 
djupgående var omkring 17-18 fot (drygt 5 meter), vilket gjorde att de inte kunde segla själva 
på den grunda Pärlfloden från sundet Bocca Tigris (”Tigermunnen”) och upp till Wampoa, 
utan måste utnyttja tidvattnet och bogseras eller låta sig varpas över sandbankarna med hjälp 
av ett antal sampaner och andra mindre båtar som hyrdes in för ändamålet. Avståndet mellan 
Macao och Kanton är omkring femton mil och Bocca Tigris ligger ungefär halvvägs. De sista 
fyra-fem milen på den långa resan kunde därför ta mellan två och fyra dagar. Ankringsplatsen 
vid Wampoa låg vid en långsmal liten ö knappt två mil nedströms från Kanton.25  
 

 
 

Del av karta över inseglingen till Kanton under 1700-talet. Ur Olán, s 62. 
Wampoa ligger sannolikt mitt mellan Lejontornet och Kanton, alldeles vid det lilla ankaret. 

 
 

Inför hemfärden lastades fartygen vid Wampoa till dess de nådde det möjliga djupgåendet 17 
fot och bogserades eller varpades därefter till den lilla ön Lintin Island nära Bocca Tigris, där 
resten av lasten togs in. Varpningen längs Pärlfloden gick till så att man rodde ut med ett 
ankare och släppte ner det en bit framför fartyget. Sedan styvhalades ankartåget med hjälp av 
gångspelet, så att man långsamt kunde dra skeppet framåt. Därefter upprepades proceduren 
ända till skeppet flöt fritt.26  
 

På vägen mellan Macao och Wampoa fanns flera tullstationer, där lotsar och fartygsbefäl fick 
visa upp tillstånd och andra papper och betala tull och avgifter av olika slag. Vid Bocca Tigris 
anslöt två tullkontrollanter, så kallade tide-waiters, som skulle kontrollera att inget gods lasta-
des av eller på under färden längs floden. Under hela den tid skeppen låg vid Wampoa bodde 
ett par sådana kontrollanter på små båtar förtöjda intill fartygen.27 
 

                                                 
25 Van Dyke (2012), s 38-42 
26 Van Dyke (2012), s 40 
27 Van Dyke (2012), s 21f, även Olán (1920), s 80 
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Väl framme i Wampoa skulle lingvisten ta hand om alla formaliteter och fungera som skrivare 
och tolk vid förhandlingar om handelsvillkor, utformning av avtal och liknande. Lingvisten 
skulle också ha hand om den högtidliga mätningsceremoni där tullmandarinen Hoppo fast-
ställde hamnavgiften som varje skepp skulle betala, grundad på dess lastförmåga. Det var 
tillfällen när det åts och dracks, sköts salut och överlämnades gåvor, både till Hoppo och till 
kejsaren. Det fanns sällan mer än fem lingvister i Kanton som stod till européernas förfo-
gande, så var och en hade hand om flera nationers fartyg. Lingvisterna hade tillgång till Hop-
pos officiella statistik i form av försäljningssiffror och avtalade priser, vilket förhindrade ma-
nipulationer av marknaden, försök till monopolisering, kartellbildningar och liknande.28 
 

Det tog flera veckor upp till någon månad att tömma skeppen. Lasten var ofta såld innan den 
lastades ur och kunde därför transporteras direkt på mindre båtar till de kinesiska handels-
männen i Kanton. De enda importvaror som lagrades i de europeiska faktorierna utanför mu-
rarna i Kanton var sådana som inte kunde säljas omgående. Efter rengöring av lastrummet och 
en komplett översyn av fartyget började ilastningen. Förutom ballasten av sten placerade man 
tunga varor som tutanego, tenn och porslin längst ner i lastrummet. I slutet av november och 
under december lastades sedan teer av olika slag och slutligen kryddor, siden och andra lättare 
lyxvaror. Vid årsskiftet eller senast i januari var skeppen klara att lämna Wampoa och börja 
återresan. För att få lämna Kina måste alla omkostnader och avgifter vara betalda och varje 
fartyg ha fått ett utresedokument med särskild stämpel (Grand Chop) som kontrollerades noga 
vid Bocca Tigris.29 
 

Fiadoren ledde förhandlingarna med andra kinesiska köpmän om försäljning av den medförda 
lasten och inköp av returlasten. Han skulle dessutom ansvara för lossning, lastning och trans-
porter och ordna utbetalning av olika skatter och avgifter. Compradorerna var uppköpare, 
kommissionärer och arbetsledare för den kinesiska personal som hjälpte till med allt det prak-
tiska. Compradorerna i Kanton svarade för verksamheten i faktorierna och det var inte 
ovanligt att de duktigaste engagerades av samma kompani flera år i följd. De lärde sig tala 
köpmännens språk, eller åtminstone Pidgin English. Compradorerna vid Wampoa hade en 
annorlunda roll. De bodde ofta på sampaner nära skeppen, stod till förfogande nästan dygnet 
runt och använde gärna familjemedlemmar som medhjälpare i verksamheten. De fungerade 
som mellanhänder, levererade dricksvatten, färskvaror och förnödenheter till skeppen och 
ordnade så att besättningarna på 100-150 man per fartyg fick ett par mål mat om dagen under 
fyra till fem månader. Compradorerna vid Wampoa medverkade också vid upphandlingen av 
mat och dryck som behövdes för återresan. I december 1776 levererades exempelvis till det 
svenska skeppet Adolph Friederic bland annat 300 kapuner, 300 hönor, 60 ankor, 50 gäss, 10 
kalvar, 6 får och 3 kor, förutom andra färskvaror och förnödenheter som behövdes. Om man 
multiplicerar detta med antalet skepp som låg i Wampoa den här tiden (alltså mellan tjugo och 
trettio per år), får man en ungefärlig uppfattning om vad som kunde gå åt. Naturligtvis räckte 
dessa förråd bara en bit på vägen. Man fick komplettera på öar och i hamnar där man kunde.30 
 

Kring skeppen i Wampoa växte det upp en hel stad av hundratals sammanbundna sampaner 
och mindre båtar, en sorts flytande varuhus där man kunde köpa sådant som frukt, grönsaker, 
kött och fisk, men också vatten, ved och hantverksprodukter. Frisörer som paddlade mellan 
fartygen kunde förutom rakning och klippning också tillhandahålla nyheter och skvaller. Det 

                                                 
28 Van Dyke (2012), s 23f och 78f 
29 Van Dyke (2012), s 30ff och Kjellberg (1974), s 106 
30 Van Dyke (2012), s 53-56 och Van Dyke (2011) s 9. Även Kjellberg (1974), s 106, och Olán (1920), s 73-78 
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fanns även sampaner som fraktade bort urin och fekalier som kunde bli till nytta som gödning 
på åkrarna. Naturligtvis fanns det också flytande bordeller.31 
 

Compradorerna i Wampoa hjälpte även européerna att göra i ordning skeppen för hemresan. 
Om besättningsmännen inte själva utförde jobbet, kunde kinesiska hantverkare anlitas för att 
montera ner rigg och master, reparera skador på däck och bordläggning, täta läckor, tjära 
skrovet och måla. Ibland behövde man också mura om spisen som användes för matlagningen 
ombord. Under den tid spisen var ur funktion förtöjde man en kökssampan vid skeppet. De 
kinesiska kockarna på sådana sampaner hade till och med lärt sig laga mat på europeiskt vis.32 
 

De olika nationernas kompanier hade byggt en rad ”tyghus” en bit upp på stranden vid Wam-
poa. Där kunde man utföra vissa reparationsarbeten och förvara delar av riggen samt verktyg, 
utrustning och en del varor. Förrådsbyggnaderna var ungefär 40 m långa och tio m breda och 
gjorda i bambu och andra lätta material. De kallades Banks-halls (sv Bängsalar) och skildes åt 
av grävda diken. Två officerare och ett tiotal man turades om med vakthållningen för 
säkerhets skull. De flesta i besättningen stannade på fartygen eller i dess närhet under större 
delen av vistelsen i Kina. Efter ett par månader ville de säkert gärna gå till sjöss igen.33 
 

Ett fåtal européer, i praktiken bara superkargörer och högre officerare, tilläts någon gång 
komma in i själva staden Kanton och då bara vid mycket speciella uppvaktningar och andra 
ceremonier. Annars fick de ”främmande djävlarna” (Fan Kwae) vackert hålla sig utanför den 
muromgärdade staden. All handel ägde också rum utanför murarna, på ett ganska litet område 
som kallades den sydvästra förstaden. Där hade Hong-köpmännen sina handelshus och längs 
gatorna hade olika hantverkare sina verkstäder och bodar. Nere vid flodstranden låg de tretton 
europeiska kompaniernas faktorier, där affärerna gjordes upp och varorna kunde lagras i 
avvaktan på vidare transport ut till skeppen vid Wampoa. Det fanns till och med en särskild 
begravningsplats för européer utanför muren till den nordvästra delen av Kanton. En del 
européer begravdes på den franska begravningsplatsen på en ö vid Wampoa.34 
 

 
En del av faktoribyggnaderna vid stadsmuren i Kanton, 

 

                                                 
31 Van Dyke (2012), s 60f. Enligt Olán (1920), s 80, kan det ha varit upp emot 300 000 människor som bodde på 
småbåtar runt faktorierna i Kanton och kring fartygen som låg vid Wampoa och som därmed var beroende av 
utlänningarna för sin utkomst. Men nära tio tusen personer per skepp låter som en ganska orimlig siffra. 
32 Van Dyke (2012), s 62f 
33 Olán (1920), s 74 och van Dyke (2012), s 62f, även Kjellberg (1974), s 105. Begreppet ”tyghus” betyder 
förrådsbyggnad för utrustning, inte nödvändigtvis att det skulle vara gjort av tyg. 
34 Söderpalm (2002), s 277f. Nessén uppger att området där handeln pågick inte var större än 6 hektar. 
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I början hyrde de utländska kompanierna faktorilokaler av de kinesiska köpmännen, men när 
handeln ökade i omfattning fick varje land möjlighet att uppföra sitt eget faktori. De byggdes 
oftast i klassisk, kolonial stil på en långsmal tomt ner mot stranden. Det svenska faktoriet låg 
intill den kinesiske Co-Hong köpmannen Poankeyquas faktori. Han var centralfiguren inom 
Co-Hong och med honom samarbetade svenskarna under många år. Vid tredje oktrojens bör-
jan i mitten av 1760-talet, alltså medan Jean Abraham var stationerad i Kanton, blev det 
svenska faktoriet ombyggt och utvidgat. Brev och handlingar i Godegårdsarkivet beskriver 
hans arbete med faktoriets renovering och inredning. När svenskarna slutade handla med 
Kanton omkring 1805, övertogs faktoriet av Hong-köpmannen Howqua. Flera byggnader 
fanns sedan kvar ända in på 1850-talet.35 
 

Under många år fick utlänningarna bara vistas vid faktorierna i Kanton under den tid då skep-
pen väntades in, lastades av och på och gjordes klara för hemresan. Därefter fick den kvarva-
rande personalen flytta till Macao och bo där, alltså ungefär från januari till augusti. Vid mit-
ten av 1770-talet ändrades reglerna, så att de fasta superkargörerna kunde vistas vid faktori-
byggnaderna i Kanton året om. Troligen gjordes vissa undantag från reglerna redan tidigare, 
till exempel om något skepp blev liggande kvar över vintern. 
 
 
Den mänskliga karavanen. 
 
Ovanstående beskrivning ger en fragmentarisk bild av hur livet kring de utländska skeppen i 
Wampoa kunde gestalta sig. På svenska finns mycket att läsa framför allt hos Olán, Kjellberg, 
Wirgin och Söderpalm. Jag har valt att komplettera med en del siffror och fakta ur engelska 
och kinesiska forskares litteratur. En intressant beskrivning av transportvägarna för varor 
mellan inlandet och Kanton levereras av Paul A. van Dyke under rubriken ”Den mänskliga 
karavanen” i boken Merchants of Canton and Macao; Politics and Strategies in Eighteen-
Century Chinese Trade (2011). Han säger, här något förkortat: 
 

En del varor kom till Kanton från andra hamnar i Kina, men det mesta fraktades landvägen 
och på floderna av en mänsklig karavan av tiotusentals kineser. Karavanen började i de te-, 
porslins- och sidenproducerande områdena i sydöstra och centrala Kina. Flera tusen kulier bar 
teet i sex dagar över Bohea-bergen. Sedan kunde det fraktas på floderna med hjälp av flottar 
och små flatbottnade båtar. Omlastningar längs vägen blev oftast nödvändiga. Färden gick via 
Poyang-sjön och Gan Jiang-floden. Där fraktade man också större delen av porslinet från 
Jingdezhen. När båtarna inte kunde föras fram av egen kraft eller med segel eller åror, fick de 
dras av mänskliga arbetslag. Om strömmen blev för stark var man tvungen att lasta av och 
bära varorna förbi vattenfall och bergspass, exempelvis genom Danxia-bergen. Sista delen av 
vägen kunde man använda mindre båtar för färden längs Beijiang-floden ner till Kanton. 
 

En köpman från inlandet eller hans sekreterare brukade följa med transporterna, som kunde ta 
fyra till åtta veckor. Den mänskliga karavanen var igång från september till januari och gick 
alltid i båda riktningarna. Bärarna som vandrade över Bohea-bergen väntade några dagar vid 
målet på en returlast av bomull, tenn, salt, kryddor eller annat gods. Förarna av flodbåtarna 
väntade i sin tur längre nedströms på sin returlast och bärarna över och genom Danxia-bergen 
gjorde på samma sätt. Hong-köpmännen i Kanton tillhandahöll båtarna som fraktade export-
varorna och returgodset den sista biten längs Beijiang-floden. 
 
 

                                                 
35 Kjellberg (1974), s 100-103, även Söderpalm (2002), s 281 och Olán (1920), s 72 
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Grönsakshandlare med bambuflotte på Li-floden. Foto MP 2013. 
 
Det fanns flera tullstationer längs färdvägen, där tullar och avgifter skulle betalas. Avgifterna 
var nödvändiga för att finansiera tjänstemännen som hade ansvar för att leda arbetet på de 
olika avsnitten längs transportvägen. Lika många tusen bärare som gick åt för att frakta pors-
linet och teet över Bohea-bergen behövdes ju också för transporten genom Danxia-passen. En 
liten flotte kunde kanske transportera fyra eller fem kulilaster och en mindre båt upp till tio 
laster. Det gällde för de inblandade att se till att transporterna skedde så smidigt och effektivt 
som möjligt, så att det inte skulle uppstå några flaskhalsar eller förseningar. Det mesta av alla 
teer, sidentyger och porslinsserviser som levererades med fartygen till Europa har alltså under 
mer än hundra år först burits på mänskliga axlar genom hela södra Kina.36 
 
 
Smugglingen av guld och opium. 
 
Längs Pärlfloden mellan Kanton, Wampoa och Macao pågick ständigt en trafik av mindre 
båtar. Personer och laster kontrollerades flera gånger och avgifter togs ut vid varje tullstation. 
Befälet på de utländska skeppen kunde fritt fara mellan Wampoa och Kanton i särskilda båtar 
som förde kompaniets eller hemlandets flagga. Det var inte meningen att dessa ”flaggbåtar” 
skulle medföra någon last utöver personliga tillhörigheter, men detta kontrollerades sällan. 
Sådana snabba transporter bidrog till ökad effektivitet, men innebar också möjligheter att ta 
med silver och andra illegala varor in till Kanton och att i andra riktningen föra ut guld, siden 
och diverse tullpliktiga lyxvaror till skeppen.37 
 

Guld var en av de varor som på olika vägar smugglades ut ur Kina. Guldet betalades oftast 
med silver, som de utländska köpmännen lyckades föra in i landet utan tullens vetskap. Även 
de högt uppsatta Hong-köpmännen var inblandade i denna hantering. Svenskarna tillhörde 
dem som köpte guld regelbundet. För att få möjlighet att köpa guld var det ofta nödvändigt att 
lämna förskott med upp emot hundra procent av priset, i silver räknat. Hong-köpmännens 
beräknade vinst på guldförsäljningen kunde under tiden mellan köp och leverans användas 
som förskott i handeln med andra produkter, i första hand te. 
 

                                                 
36 Van Dyke (2011), s 14ff 
37 Van Dyke (2012), s 117ff 
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Det var det engelska ostindiska kompaniet (EIC) som låg bakom den ökande produktionen 
och försäljningen av opium. Produktionen och handeln styrdes från Goa på Indiens västkust, 
men många av opiumkistorna levererades från Coromandelkusten på södra delen av dess 
ostkust. Opium av allra bästa kvalitet framställdes dock i Bengalen (nuvarande Bangladesh).  
 

Handeln med opium var ett sätt för engelsmännen att förbättra handelsbalansen med Kina och 
andra länder i Asien, men det engelska kompaniet ville inte stöta sig med myndigheterna och 
för att inte skada teaffärerna valde man att låta privata handlare och andra mellanhänder ta 
hand om transporterna. Under 1700-talet hade man egentligen inga moraliska synpunkter på 
användningen av opium, varken som bedövningsmedel eller som hallucinogen drog. Redan 
tidigt under 1700-talet levererades opium till olika hamnar i Asien, men till Kina var införseln 
officiellt förbjuden och därför tog det längre tid innan drogen fick fäste där. Kinaresenärer 
som Israel Reinius och Christopher Henrik Braad noterar 1747 respektive 1750 att handlare 
från Bengalen köpte kistor med opium i Suratte på Indiens västkust och med mandarinernas 
goda minne lyckades sälja dem vid Kanton med god vinst.38 
 

Från att ha börjat med ungefär 200 kistor opium år 1729, passerade importen till Kina 1 000 
kistor år 1767 och 4 500 år 1800. Före 1825 dubblades importen till 10 000 kistor och strax 
före första Opiumkrigets utbrott (1839-1842) var importen upp emot 40 000 kistor. Innehållet 
i en kista opium vägde drygt 60 kilo. Handlarna lyckades landa sina laster i Macao eller vid 
Lintin Island i Pärlflodens delta och sålde dem sedan vidare till kinesiska smugglare. Dessa 
kunde distribuera drogerna via en kedja av mellanhänder, vilket gjorde det nästan omöjligt för 
regeringens representanter att spåra de personer som hade nyckelpositioner. Kriminella gäng 
hittade också olika sätt att köpa eller muta poliser och tulltjänstemän. Många gånger valde 
tullpersonalen att se mellan fingrarna när de gjorde sina inspektioner.39 
 

Här kan det finnas anledning att komplettera med några konkreta sifferuppgifter: 
 
 
Vikter 
1 catty motsvarar 0,5 kg 
100 catty motsvarar 1 pecul, lika med 50 kg 
1 kista opium vägde 140 pounds, lika med 63 kilo 
1 läst motsvarar en lastkapacitet på 2,45-2,5 ton 
 

Växelkurser 1747, relativt fasta under den aktuella perioden 
5,4 d smt (daler silvermynt) per kinesisk tael 
4 d smt per spansk silverdollar (piaster) 
0,74 tael per spansk silverdollar 
1 d smt är lika med 3 d kmt (kopparmynt)40 
 
Exempel: Den stora servis (sannolikt den blåvita med Prechtmönstret eller möjligen den 
portugisiska polykroma) som kommenteras i Fredrik Meganders brev till Jean Abraham Grill 
1762 uppges ha kostat 120 tael, vilket motsvarar 650 d smt eller närmare 2 000 d kmt, vilket 
kan jämföras med en styrmanslön för 20 månader (år 1735) eller en kaptenslön för 13 måna-
der (år 1760). Man fick alltså vara ganska förmögen för att ha råd med sådan lyx.41 

                                                 
38 Van Dyke (2012), s 120f 
39 Patricia Buckley Ebrey (1996, 7tr, 2004): The Cambridge Illustrated History of China, Cambridge University 
Press, s 236f, även van Dyke (2012), s 125f, och Nessén (2007), s 218f 
40 Kjellberg (1974), s 106 eller van Dyke (2012), s xii 
41 Lars O. Lagerqvist (2011): Vad kostade det?; Priser och löner från medeltid till våra dagar, Historiska Media, 
Lund, s 126-129. Meganders brev i Goa E1:31 1762-09-06 
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Engelsmännen profiterade på opiumhandeln på två sätt, dels genom produktionen i Indien, 
dels genom försäljningen i Kanton. Guld och opium var nästan de enda varor som omedelbart 
tillförde likvida medel som kunde användas som förskott på de teer som skulle levereras när 
skeppen låg inne och som måste komma fram till Kanton i tid. Förseningar på mellan två 
veckor och en månad kunde leda till att man missade de fördelaktiga vindarna för hemresan 
och fick stanna kvar i Kanton i nästan ett halvår. År 1770 var ett ganska vanligt pris på en 
kista opium omkring 300-500 spanska silverdollar (piastrar), ibland upp till 700 silverdollar 
för högsta kvalitet. Till detta kom ”avgifter” till mellanhänder på 10-15 procent. Tio år senare 
var utbudet större än efterfrågan och priset sjönk.42 
 

Med detta resonemang kan man kanske säga att smugglingen av opium var mindre riskfylld 
än te-handeln. Teerna kunde förlora halva sitt värde om de inte såldes omgående, utan måste 
lagras till nästa säsong, medan kistorna med väl förpackat opium kunde bli stående ett halvår 
eller mer, utan att förlora i kvalitet.  
 

Kontrakten kring teerna var ofta kopplade till försäljningen av motköpsvaror som européerna 
förde med sig till Kina. Den som inte ville sälja europeiska varor kunde inte räkna med att få 
teckna några större tekontrakt. Kinesiska köpmän saknade ofta likvida medel att betala teer 
och andra varor de beställt uppåt landet, innan de hade sålt undan sin del av importgodset. Om 
många fartyg samtidigt kom till Kanton med likartade produkter, blev priset givetvis lägre. 
Vissa varor kunde rentav behöva säljas med förlust. Handeln med opium blev därför ett sätt 
att skaffa sig rörelsekapital, som inte ens de mest seriösa Hong-köpmännen kunde låta bli att 
dra nytta av. Den innebar även att man slapp låna pengar av varandra eller av européerna till 
höga räntor. Till och med mandarinen Hoppo kunde se mellan fingrarna med opiumhandeln, 
så länge skatter, avgifter och gåvor till hovet i Peking levererades planenligt. Opiumhandeln 
blev därmed något som ”praktiskt taget alla” höll på med, inte bara Jean Abraham Grill och 
hans kollegor Michael Grubb och Jacob Hahr. Under några år vid mitten och slutet av 1760-
talet kan de dock ha varit så pass inblandade och framgångsrika, att de svarade för upp emot 
20 % av opiumtransporterna.43 
 
 
Kapitalmarknaden. 
 
För att handeln skulle fungera smidigt behövde leverantörer och handelsmän uppåt landet ofta 
lämna Hong-köpmännen i Kanton krediter som skulle återbetalas när motsvarande varor hade 
sålts till de utländska kompanierna. Köpmännen i Kanton och Macao lämnade i sin tur lån 
eller krediter till utlänningarna, men även till kineser som bedrev djonkhandel längs kusten. 
De lämnade också varor i kommission som skulle betalas när fartygen kom tillbaka om ett år 
eller så. Utan sådana krediter skulle handeln inte ha kunnat utvecklas på det sätt den gjorde. 
 

När det gäller kortfristiga lån i rent silver, var det oftast utländska köpmän som tillhandahöll 
sådana. Lånen var olagliga för kineserna, men bestraffades i regel bara när någon inte kunde 
betala tillbaka. Många kinesiska köpmän satte i system att låna pengar på ett år, vid årets 
utgång bara betala räntan och sedan skriva om lånet på ytterligare ett år. Ibland ingick även 
räntan i det nya lånet. På detta sätt kunde de kinesiska köpmännen rulla lånen framför sig 
under flera år. Köpmän som tillhörde Co-Hong stod i princip för varandras skulder ”alla för 
en”. Därför betraktade utlänningarna lån till Hong-köpmän som tämligen riskfria. Först om 

                                                 
42 Van Dyke (2012), s 126f 
43 Van Dyke (2012), s 130ff. Något år transporterades genom dem cirka 200 av de totalt 1 000 opiumkistorna. 
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någon av dem gick i konkurs grep myndigheterna in. I ett tidigt skede likviderades då den 
skuldsatte köpmannens tillgångar, därefter gjorde Hong-köpmännen upp en avbetalningsplan 
för restskulden och till sist beslutades om lämpligt straff för den skyldige. Åren efter att Co-
Hong upphörde (1771), gick många kinesiska handelshus i konkurs och då blev det plötsligt 
svårt för västerlänningarna att få loss sina fordringar.44 
 

De utländska kompanierna opererade delvis under andra omständigheter än de privata hand-
larna. Eftersom några kompanier sände flera skepp till Kanton varje år, var det viktigt att se 
till att det fanns tillräckligt med returgods på plats i rätt tid. Enda sättet att garantera detta var 
genom att göra beställningar året innan och lämna förskott till Hong-köpmännen, givetvis mot 
ränta. För televeranserna kunde förskotten uppgå till ungefär halva köpesumman, för guld upp 
emot hundra procent. Så stora förskott innebar naturligtvis att Hong-köpmännen utnyttjade 
den beräknade vinsten för andra investeringar under mellantiden. Det faktum att man genom 
olika stora förskott kunde försäkra sig om leveranser i rätt tid kan således vara en förklaring 
till en stor del av de tekontrakt som Jean Abraham Grill tecknade med Hong-köpmännen 
under mellansäsongerna, alltså inte bara möjligheten att själv göra vinst på transaktionerna. 
Han föreslog också i en inlaga till direktionen att kompaniet skulle deponera ett större belopp 
i Kanton för att kunna göra sådana affärer möjliga.45 
 

Flera kompanier förbjöd superkargörer och högre officerare att lämna privata lån till kine-
serna och som nämnts var det i princip olagligt för kineser att låna pengar av de utländska 
köpmännen. Men man hittade naturligtvis ändå olika sätt att genom ekonomiska transaktioner 
mellan privatpersoner tillgodose behovet av kapital. 
 

En del kinesiska köpmän erbjöd lägre pris på varor de sålde till kompanierna mot att de fick 
möjlighet till privata lån på förmånliga villkor vid sidan om. De kunde också sälja varor till 
högre pris i utbyte mot att de europeiska handelsmännen fick rabatter på produkter de ville ta 
hem privat, eller rentav sälja på andra marknader. En del av Jean Abraham Grills privata 
affärer med olika varor kan möjligen ha finansierats på detta sätt, men det är svårt eller nästan 
omöjligt att leda i bevis. 
 

De privata handlarna i Kanton och Macao kunde också satsa eget och andras kapital i olika 
projekt. Jean Abraham Grill, Michael Grubb, Jacob Hahr och andra handelsmän lyckades 
bygga upp ”konsortier” och samla ihop försvarliga summor mot en inlåningsränta på 10-12 % 
och lånade därefter ut pengarna till kinesiska köpmän mot en ränta på 20 %, oftast bara på ett 
år i taget eller från en resa till nästa. Ibland måste man som ovan nämnts förlänga lånen 
ytterligare ett år, antingen genom att höja räntan eller lägga den upplupna räntan till det utlå-
nade kapitalet. Hemvändande superkargörer och medlemmar av direktionen kunde på detta 
sätt berika sig själva utöver vad försäljningen av deras importerade varor gav i Sverige. Men 
det finns också exempel på personer som har fått vänta åtskilliga år på att få loss sina utlånade 
pengar. Några har till och med fått vänta förgäves.46 
 

En särställning hade de så kallade bodmerilånen. De innebar en kombination av lån och för-
säkring. Lånen var konstruerade så att långivaren vid skeppens lyckliga hemkomst fick till-
baka sina pengar plus ett bodmeripremium på mellan 16 och 40 procent, beroende på riskni-
vån. Skulle skeppet gå under eller lasten förlora sitt värde, var låntagaren fri från både lånet 
och bodmeripremien. För att lånet skulle beviljas skrev man ett bodmeribrev mellan långiva-
ren och låntagaren. Bodmerilånen var ett smidigt sätt att finansiera expeditionerna som så-

                                                 
44 van Dyke (2011), s 17f 
45 Goa på nätet, exempelvis 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 5 Brevkopiebok 1765-1768, s 2 
46 van Dyke (2011), s 16-19 och van Dyke (2012), s 150-156 
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dana, men också för besättningsmän och andra att betala för privata inköp i Kina (pacotill). 
Bodmerilån till hemvändande besättningar var också ett sätt för den fasta personalen i Kina att 
successivt överföra pengar till Sverige. Lånen betalades ut i Kina och återbetalades i Sverige 
inklusive bodmeripremien. Systemet med bodmerilån användes både av européerna och av 
köpmännen i Kina, inte minst för att finansiera djonkhandeln utmed kusterna. Om farvattnen 
var osäkra, var bodmeripremien hög. För SOICs expeditioner mellan Sverige och Kina låg 
premien på omkring 30 procent.47 
 

Vinsten på bodmerilånen till djonkhandeln kunde alltså uppgå till närmare 40 procent. Det var 
därför mycket intressant för utländska investerare att satsa på sådana lån. Förutsättningen var 
naturligtvis att man inte satsade alla pengar på en enda djonk, utan kunde sprida riskerna på 
flera fartyg, så att inte en piratattack eller ett skeppsbrott skulle omintetgöra hela vinsten. Med 
en genomsnittlig vinst över tid på 30 procent kunde djonkhandeln bli mer lönsam än handeln 
med många andra varor. Eftersom djonkhandeln också ingick i Hoppos officiella statistik, 
kunde inga utlänningar skaffa sig monopol på handeln med vissa varor och priserna därmed 
hållas konkurrenskraftiga.48 
 

Att personalen i Kanton berikade sig själv genom privat affärsverksamhet sågs inte med blida 
ögon, men tolererades i viss utsträckning, eftersom den också var gynnsam för kompanierna, 
som inte hade möjlighet att kompensera sina anställda för allt arbete och alla risker. Pensioner 
och ”fallskärmar” var okända begrepp, så i längden var det billigare och enklare att de utsända 
inom vissa gränser ordnade sin egen försörjning och långsiktiga trygghet. Möjligheterna att 
skaffa sig sidoinkomster för Jean Abraham Grill och hans kolleger handlade alltså inte bara 
om extrem girighet från deras sida. I hans fall var det, som vi senare ska se, en tvingande 
nödvändighet eftersom den ersättning han fick från kompaniet var synnerligen begränsad. I 
viss mån bidrog den fasta personalens och handelsmännens egna, utlånade pengar också till 
att säkra leveranserna av te till kompaniets expeditioner.49 
 
 
Jean Abraham Grill, handelsman och superkargör i Kanton. 
 
I Godegårdsarkivet på Nordiska Museet finns en stor mängd korrespondens och andra 
handlingar från Jean Abraham Grills verksamhet inom Ostindiska Kompaniet, särskilt under 
åren i Kanton 1761-1768. Den är numera delvis scannad och finns att tillgå via Internet.50  
 

 
 

Jean Abraham Grill (1736-1792) 

                                                 
47 Kjellberg (1974), s 115, van Dyke (2012), s 150-156 
48 van Dyke (2011), s 216 
49 Nessén (2007), s 242 
50 Sök på www.nordiskamuseet.se/ostindiska . 
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Jean Abraham Grill (1736-1792) gjorde sin första resa till Kina 1755 på skeppet Sofia Al-
bertina. Han kom hem igen sommaren därpå och påbörjade nästan genast en flera år lång 
bildningsresa till Holland, Frankrike, Schweiz och Italien i syfte att skaffa sig mer kunskap 
om affärsverksamhet. Han återvände hösten 1760 till Sverige för att omgående mönstra på 
som tredje superkargörer på skeppet Prins Friedrich Adolph. För fadern Abraham och 
farbrodern Claes Grill var det viktigt att han kom iväg, men andra medlemmar av direktionen 
oroade sig för att släkten Grill skulle få en alltför stark position inom kompaniet. Resan 
slutade olyckligt och fartyget förliste 1761 i Kinesiska sjön. Nästan alla ombord och en stor 
del av lasten, särskilt kistorna med silver, kunde räddas. 
 

Efter haveriet valde Jean Abraham att stanna i Kanton på obestämd tid. Han fick erbjudande 
om att samarbeta med Michael Grubb, som varit superkargör i kompaniets tjänst och stannat 
kvar i Kanton under åtskilliga år för egna affärer. Grubb engagerade Grill i sin verksamhet 
och gav honom del i vinsten. Jean Abraham deltog i hushållningen och nyanskaffningarna 
både till fartygen och faktoribyggnaden. Han medverkade också i upphandlingen av varor för 
skeppens returfrakter. Han lyckades även med hjälp av fadern och nyetablerade kontakter 
importera medelhavskoraller och fickur, som med förtjänst kunde avsättas bland kineserna.  
 

Grubb och Grill delade sin tid mellan Kanton och Macao. Ibland verkar det som de handlade 
mest med portugiser, men ganska ofta ägde de också andelar av lasterna som såldes till Java, 
Indien, Indokina, Filippinerna och Japan. De svenska kollegorna Wilhelm Hahr, John 
Chambers, Gustaf Tham och Jacob Arfwedson i kompaniets ledning hade också andelar i 
sådana bolag, men lämnade hanteringen av sina intressen till sina båda ombud i Kanton. 
 

I januari 1764 begav sig Michael Grubb hem och överlämnade affärerna åt Jean Abraham. 
Liksom andra länders superkargörer hade de under lågsäsong börjat teckna förhandskontrakt 
på te för SOICs räkning. I en skrivelse till direktionen föreslog Jean Abraham att kompaniet 
skulle ställa ett större kapital till superkargörernas förfogande för sådana ändamål. Grubb, 
som medverkade i förslaget, ansåg att detta var en utmärkt idé och erbjöd kompaniet en del av 
kapitalet ur sina egna tillgångar i Kina, vilket resulterade i att han kort därefter blev utsedd till 
direktör. Jean Abraham vägrade dock att acceptera Grubbs växel, med motiveringen att 
pengarna var investerade i olika projekt i Kina och svåra att få loss. Egentligen var Grubbs 
erbjudande ett försök att snabbt få hem sitt kapital till Sverige. Det behövdes bättre i Grubbs 
svenska verksamhet, som under lång tid hade drabbats av stora förluster och så småningom 
ledde fram till hans första konkurs 1769. 
 

Vid denna tid kan man i korrespondensen se att herrar Grubb och Grill hade börjat engagera 
sig i opiumhandeln. Som ovan nämnts var det ett sätt att snabbt få fram likvida medel till 
förskottsbetalningarna på inköpen av te. År 1765 var den kinesiska importen omkring 1 000 
kistor om året och av dessa kan kanske en femtedel ha gått genom svenskarnas händer. Jean 
Abrahams brev visar att han var väl medveten om att han och hans kollegor hade gått in i ett 
farligt spel, där Warren Hastings i det engelska East Indian Company var den stora aktören. 
 

Tillsammans med sin nye kollega Jacob Hahr, som anlände till Kanton 1767, fortsatte Jean 
Abraham affärerna med portugiserna i Macao med laster till Österns alla hamnar. Affärerna 
inkluderade också en viss opiumhandel, liksom handel med stenar, naturföremål, koraller och 
andra saker som kineserna särskilt uppskattade. 
 

I december 1768 begav sig Jean Abraham hemåt på direktionens order, eftersom den nya 
oktrojens ledning ville bereda plats för sina egna, utvalda medarbetare. Han for hem som 
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superkargör på skeppet Cronprins Gustaf, men ersättningen för insatserna i Kanton och på 
hemresan blev föremål för intensiva förhandlingar innan de slutligen fastställdes.  
 
Jacob Hahr tog nu hand om Grills affärer i Kanton och lyckades så småningom frigöra och 
sända hem den ena stora penningposten efter den andra. Det nya välståndet gjorde det möjligt 
för Jean Abraham att gifta sig med Ulrica Lovisa Lüning och bosätta sig på Godegård, där 
han som brukspatron kunde omge sig med en stilig herrgård, en vacker park och många 
kinesiska minnen. Även Jacob Hahr återvände så småningom till Sverige och slog sig ner på 
Kristineberg utanför Stockholm.51 
 
Jean Abraham Grill kom aldrig mer ut på någon resa till Kina, men med sina kunskaper och 
som stor delägare var han på många olika sätt till nytta för kompaniet, inte minst vid bokslut 
och revision av de olika expeditionerna. Det dröjde dock ända till årsskiftet 1788-89 innan 
han själv fick möjlighet att ta plats i Direktionen, Då hade han bara några få år kvar att leva. 
 
 

 
 

Aktern på Ostindiefararen Götheborg III 
inför avresan till Kina 2006 

                                                 
51 Bo Lagercrantz: ”I Ostindiska Kompaniets tjänst” i Nordiska Museets och Skansens årsbok Fataburen 1956, 
Nordiska Museet, Stockholm 1956, s 137-152.  Jean Abraham Grill blev invald i direktionen sent på hösten 
1788, men inträdde inte förrän efter årsskiftet.  


