
Ett skepp kommer lastat. 
 
 
Med ostindiefararen Cron Printz Gustaf reste Jean Abraham Grill (1736-1792) hem till 
Sverige efter sin nära åtta år långa stationering i den kinesiska staden Kanton, i början som 
privat handlare (particulier) och sedan som Ostindiska Kompaniets första fasta superkargör. 
Så här kan det kanske ha sett ut, när fartyget lämnade Wampoa längs Pärlfloden och närmade 
sig Bocca Tigris (sundet Tigermunnen), ungefär halvvägs ner mot Macao och öppna havet. 
 
 

 
 

Cron Printz Gustaf, detalj ur en av F H af Chapmans gouacher från Skärva. 
 
Fartyget ritades i början av 1760-talet av skeppskonstruktören Fredrik Henrik Chapman 
(1721-1808). Enligt en bevarad ritning kölsträcktes skrovet i november 1763 på Grillska 
handelshusets varv Terra Nova, som låg där Grev Magnigatan idag korsar Strandvägen i 
Stockholm. I januari 1764 började man resa spanten.1 Cron Printz Gustaf avseglade på sin 
första resa till Kanton den 19 december 1767 och återkom till Göteborg den 24 juni 1769. 
Kapten var Carl Gustav Lehman från Hudiksvall. Förste superkargören John Chambers 
stannade kvar i Kanton medan Jean Abraham Grill återvände som andre superkargör. Någon 
förste superkargör på hemresan finns inte angiven. Cron Printz Gustaf gjorde sex resor under 
tredje oktrojen 1766-1786 och en under fjärde. Sista resan avslutades 1790.2 

                                                 
1 Daniel G Harris (2001): Fredrik Henrik af Chapman; The First Naval Architect and his Work (engelska 
reviderade upplagan), Literatim, Stockholm, s 64f 
2 Sven T Kjellberg (1974): Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813, Allhems, Malmö, s 181 och s 183. 
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Några ord om Fredrik Henrik af Chapman och gouacherna. 
 
Fredrik Henrik Chapman fick ett långt och innehållsrikt liv. Han föddes på Nya Varvet i 
Göteborg. Som tjugoåring flyttade han till England och där arbetade han ett par år som 
fartygssnickare. Redan då väcktes hans intresse för fartygskonstruktion, vilket han sedan 
utvecklade i Göteborg och Stockholm och i samband med en flera år lång utlandsresa till 
England, Holland och Frankrike. Återkommen till Sverige blev han först skeppsbyggmästare i 
Stralsund 1760-1762 och därefter på Sveaborg 1762-1765, innan han fick anställning som 
överskeppsbyggmästare vid Djurgårdsvarvet 1765-1781, där både han själv och handelshuset 
Carlos & Claes Grill var delägare. År 1772 adlades han under namnet af Chapman. Först som 
sextioåring utnämndes af Chapman 1781 till varvschef vid Flottans varv i Karlskrona. Han 
omorganiserade efter en tid produktionen så den kunde klara en omfattande serietillverkning 
av krigsfartyg för Flottans behov, både av linjeskepp för sjöstrid på öppet hav och av mindre 
fartyg för operationer i skärgården. Af Chapman är kanske mest känd för sina målmedvetna 
försök att fastställa olika matematiska samband kring fartygs hydrodynamiska egenskaper och 
därmed sammanhängande frågor exempelvis kring deplacement, lastförmåga, tyngdpunkt, 
stabilitet och strömningsmotstånd. Han gjorde många experiment med skalenliga modeller av 
fartyg i en specialbyggd bassäng. 1768 gav han ut sitt stora verk Architectura Navalis 
Mercatoria, men först 1775 trycktes en skriftlig kommentar, en Tractat, som komplement till 
ritningarna. Fredrik Henrik af Chapman var i sådana frågor långt före sin tid och blev med all 
rätt uppmärksammad internationellt. Han motarbetades dock under många år av ”den äldre 
skolan”, representerad exempelvis av Francis och Gilbert Sheldon, Carl Tersmeden och andra. 
 

 
 

F H af Chapman, beskuren, Lorens Pasch d.y. 
 
Under åren i Karlskrona lät af Chapman bygga sitt sommarresidens, herrgården Skärva, som 
ligger med utsikt över havet strax väster om staden. I ett rum på Skärva hade han en serie med 
96 små gouacher (30 x 24 cm) föreställande kinesiska Sampaner och Djonker, alltså små och 
medelstora rodd- och segelbåtar för olika ändamål. I denna serie ingår då också en målning 
som föreställer ostindiefararen Cron Printz Gustaf. Gouacherna var till salu i samband med 
herrgårdens försäljning 2013-14. Det utländska intresset var stort, men målningarna kunde 
ändå till sist genom AB Nordstjernan bevaras som en sammanhållen samling i Sverige.3 

                                                 
3 Bokförlaget Stolpe (2018) Sampanerna från Kanton; F H af Chapmans kinesiska gouacher, s 7 och s 223 
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Några av ostindiefararna som byggdes på Grillska varvet Terra Nova. 
 
På varvet Terra Nova byggdes sammanlagt tio ostindiefarare.4 Det första fartyget Friedricus 
Rex Sueciae byggdes för Ostindiska kompaniets första ostindiska expedition 1732. Hon 
användes 1732-1745 och gjorde sammanlagt fem resor under första oktrojen. Götheborg I var 
mindre framgångsrik. Hon gjorde tre resor från 1739, men sjönk i hamninloppet till Göteborg 
vid hemkomsten från tredje resan 1745. Även Prins Friederic Adolph gick på grund och 
sjönk, men då till följd av en orkan vid Prata Islands i Kinesiska sjön på den fjärde utresan år 
1761. Det var med detta fartyg Jean Abraham Grill reste ut på sin andra, totalt sett nio år 
långa Kinaresa. Cron Printz Gustaf var den nionde och näst sista ostindiefararen som byggdes 
på Terra Nova. Hon gjorde alltså sin första expedition i början av tredje oktrojen och tog med 
sig Jean Abraham på hemresan.5 
 

Claes Grill (1705-1767) var medlem av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 1740 (nr 40). 
Han erbjöds på grund av sin finansiering av observatoriebygget att vara dess preses under 
sista kvartalet 1748. I det avslutande presidietalet6 som hölls den 4 februari 1749 visade han 
en kalkyl, där det framgick att det kostade omkring 256 000 daler kopparmynt att bygga ett 
fartyg på 280 läster. Av detta belopp utgjorde då 116 000 d kmt kostnaden för skrov och 
master, men där ingick även arbetslöner med ca 42 000 d kmt.  Till utrustning åtgick omkring 
140 000 d kmt, varav materialet till seglen uppgick till 30.000 d kmt, kanonerna till 11 000 d 
kmt och ankarna till 5 000 d kmt. Kostnaden för arbetslöner och förnödenheter utgjorde 
största delen av återstoden.7  
 

Claes Grill var vid den tiden, förutom huvudägare till handelshuset Carlos & Claes Grill, 
dessutom ägare till Iggesunds Bruk, nybliven hälftenägare till Söderfors Bruk och Gysinge, 
ägare till varvet Terra Nova, delägare i segelfabriken på Norrmalm samt i beckbruken på 
Beckholmen och vid Svindersvik och Danviken.8 Alla dessa verksamheter hörde i större eller 
mindre utsträckning ihop med fartygsproduktionen och framställningen av varor för export 
och import. Grillska handelshuset gick så småningom även in som delägare i Djurgårdsvarvet 
och Stora Stadsvarvet. Däremot övertog man inte Österby bruk förrän 1758. 
 
 
Besättningen. 
 
Rullan över besättningen omfattar 154 personer, varav tio dog under resan. Förteckningen 
finns i Godegårdsarkivet och är intressant läsning. Man kan se befattningar, namn, födelse- 
och hemort, ålder, civilstånd och månatligt gage. Kompaniets viktiga superkargörer och deras 
assistenter står alltid före kapten, styrmän och andra högre befattningshavare. Sedan hittar 
man skeppspräst, skrivare, kockar och hovmästare, kvartermästare, konstaplar, båtsmän, 
timmermän och snickare, smeder, segelmakare, kadetter och även ett par trumpetare. 

                                                 
4 Zethelius, Gustaf A (1956): ”Stockholms-varven under 1700-talet” ur Sjöhistorisk årsbok 1955-56, 
Sjöhistoriska museet, Stockholm 
5 Friedericus Rex Sueciae hade en lastförmåga på 200 läster, Götheborg I på 340 läster, Prins Friederic Adolph 
på 398 läster och Cron Prinz Gustaf på 480 läster. En läst motsvarar då ungefär 2450 kg. Att lästetalet successivt 
ökade beror bland annat på att avgifterna som erlades vid hemkomsten till viss del debiterades per fartyg och inte 
per läst, men också på att det var rationellt att bygga så pass stora fartyg som djupgåendet i Pärlfloden medgav.  
6 Claes Grill (1749): Tal om sjö-fartens nytta och förmån för riket, i synnerhet då den drifves med hembyggde 
och utur egne hamnar utrustade skepp, hållet för Kongl. Vetenskaps-Academien då dess præsidium aflades den 
4 februari 1749 
7 Det bör alltså vara rimligt att gissa att produktionskostnaden för ett skepp som Cron Printz Gustaf på 480 läster 
skulle kunna landa på omkring 450.000 d kmt. 
8 Claes Grill sålde 1750 sin andel i Gysinge till partnern Mikael Hising för att kunna överta hela Söderfors Bruk. 
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Sammanlagt över 50 matroser och nära 40 jungmän ingick i besättningen. Äldst ombord var 
”oppertimmermannen” Johan Olson, 60 år, från Ale härad norr om Göteborg och därefter 
kaptenen Carl Gustav Lehman, 53 år. Yngst var extrakadetterna David Olisch, 13 år och 
Gustav Hestesko, 15 år, båda från Göteborg. Superkargören John Chambers dräng Anders 
Pettersson valde att stanna kvar i Kanton tillsammans med sin chef. Det ”nyanställdes” bara 
ett fåtal personer under resan. Jean Abraham är inte noterad, så rullan skrevs i samband med 
inmönstringen 1767 och hölls därefter inte alldeles uppdaterad, märkligt nog.9 
 

Besättningen var underkastad mycket stränga regler, vilket framgår av en bilaga till rullan. 
Ohörsamhet, olydnad, lättja, rymning och andra disciplinproblem bestraffades hårt. Alla 
skulle vara närvarande vid andakterna morgon och kväll. Dessutom skulle man hjälpa till vid 
lastning och lossning, reparationer, skrapning och målning, kölhalning och liknande. Å andra 
sidan hade man flera förmåner som full skattefrihet, så länge man inte hade lön från annan 
verksamhet, och även frihet från ”värfning och prässning till krigstjenst”. Vid bestående 
skador eller dödsfall utgick särskild ersättning till besättningsmän respektive deras anhöriga.  
 
 
En riktig ”sjöbjörn”. 
 
Förste styrman Isaac Selle (1729-?) hade en alldeles särskilt märklig karriär. Han deltog som 
midshipsman på den olyckliga expeditionen med Götheborg I, som slutade i hamninloppet i 
Göteborg 1745. Sedan var han tredje styrman på skeppet Prins Carl 1753-1756 och 1758-
1759. Därefter var han andre styrman på Prins Friederic Adolph som gick på grund vid Prata 
Islands 1761. Han återvände till Sverige med Riksens Ständer 1762. Knappt hemkommen 
blev han sedan andre styrman på Prins Carl 1763-1764, samma skepp som han tidigare gjort 
två expeditioner med. Under denna resa dog kaptenen och förste styrmannen och då blev det 
naturligtvis Isaac Selle som fick ta över. På sin nästa expedition var han förste styrman på 
Riksens Ständer 1765-1766, varefter han gav sig ut på den här omtalade expeditionen med 
Cron Printz Gustaf 1767-1769. På de efterföljande expeditionerna med Cron Printz Gustaf 
1769-1771, Finland 1773-74 och 1776-1777 samt Gustaf III 1779-1780 var han kapten. En 
riktig ”sjöbjörn” således, som tillbringade nästan hela sitt liv till sjöss. Ändå hann han gifta 
sig med den 15 år yngre Margareta Clason år 1769. Om han fick några barn är inte bekant. 
 
 
Ett litet bråk ombord. 
 
I Godegårdsarkivet hittar man ett memorial från tredje styrmannen Herman von Stapelmohr 
till kapten Carl Gustav Lehman. Styrman Stapelmohr anser sig ha blivit förorättad av fjärde 
styrman Johan Hindrich Lehman (kaptenens son) på ett sådant sätt att han yrkar på att en 
riksrätt ska genomföras ombord. Kaptenen själv ska enligt memorialet ha varit åsyna vittne 
till händelsen, som därför inte beskrivs särskilt utförligt, men påstås ändå inte ha ingripit. 
Naturligtvis är det extra känsligt att det just är kaptenens son som varit uppstudsig mot sin 
överordnade och att fadern låtit saken bero. I en efterföljande dagboksanteckning från den 25 
och 27 februari (1769) hölls en skeppsrätt, där Stapelmohr utlovades ”satisfaction” av 
fjärdestyrman Lehman. Till saken hör då att Stapelmohr dömdes att även erbjuda kapten 
Lehman satisfaction, dels för att ha skrivit memorialet och dels för att ha uteblivit från två 
vakter. Detta vägrade dock Stapelmohr. Mot kvällen inkallades därför förste styrman Isaac 

                                                 
9 Goa på nätet: 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 9 Expeditioner, 4 Skeppet Prins Gustaf, s 25-43 Rulla 
öfver hela besättningen 
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Selle, som medgav att han möjligen varit oklar i ordergivningen kring vakttjänstgöringen. 
Han hade trott att han med lämpor skulle ha kunnat stilla oenigheten mellan styrmännen.10 
 
 
Lasten och försäljningen. 
 
I Kjellbergs bok återges på sidan 142 ett reklamblad inför försäljningen av lasterna från tre 
ostindiska expeditioner som alla anlände till Göteborg i juni 1784. De tre fartygen var ungefär 
lika stora som Cron Prntz Gustaf och deras laster i det närmaste identiska.11 Jag väljer som 
exempel ostindiefararen Adolph Friedrich, 493 läster, byggd på Djurgårdsvarvet. Hon gjorde 
sju resor till Kina, varav denna var den näst sista: 
 

Thé 
682 741  skålpund (spd) Bohé i 1 900 kistor 
510 046 d:o Congo  i 4 981 kistor och 900 mindre d:o 
2 265 d:o Soatchoun i 25 d:o 
8 455 d:o Peckoe  i 100 d:o 
17 788 d:o Hysan  i 246 d:o 
25 446 d:o Hysan.Skin i 363 d:o 
16 937 d:o Tonkay  i 200 d:o 
33 091 d:o Singlo  i 400 d:o 
392 d:o Padr.Soatch i 5 kistor 
102 d:o Soulan  i 8 små kistor 
772 d:o diverse sorter i 400 kanistrar. 

 

Sidenvaror 
66 fot ”Pousdefoyen” 
166 d:o Möbeldamast 
166 d:o Satin 
602 d:o Taft 
2 119 skålpund Råsiden. 

 

Bomullsvaror 
20 052 fot gul Nankin 
640 d:o vit d:o 

 

Diverse varor 
6 569 skålpund Rabarber i 40 kistor 
2 972 d:o Kanel  i 23 d:o 
1 406 d:o Sago 
13 528 d:o Gallingall (ingefära) 
22 990 d:o Tutanego (en metall) i 1 053 bitar 
7 055 d:o Rotting 
2 fat Arrak. 

 
 
 

                                                 
10 Goa på nätet: 3.3 Faktori- och tjänsteärenden, 9 Expeditioner, 4 Skeppet Prins Gustaf, 122f Inkomna 
handlingar, korrespondens, s 122 o 123 samt efterföljande dagboksanteckning, s 124 . Den digitala delen av 
Godegårdsarkivet går att hitta på www.ostindiska.nordiskamuseet.se/ 
11 Kjellberg (1974), s 142. Fartygen var Gustaf III, 512 läster, Adolph Friedrich, 493 läster och Sophia 
Magdalena, 485 låster. Om fartygen och expeditionerna, se s 180-182. Ett skålpund är 0,425 kg. 
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Porslin 
174 Kistor 
4 mindre d:o 
53 Tubbar 
351 Bundels. 

 
Man ser tydligt att den största delen av lasten på Adolph Friedrich utgörs av te, hela 
1 298 035 skålpund, vilket motsvarar 552 ton eller 230 läster, emballaget sannolikt oräknat. 
Bohé motsvarar 52 % och Congo 39 % av telasten, totalt 91 %. Porslinet, viktmässigt sett 
mycket tungt, lastades tillsammans med metallen långt ner i skeppet, och kan sägas ha utgjort 
en del av ballasten. Man kan förmoda att lasten på Cron Printz Gustaf såg ungefär likadan ut. 
 

Det framgår tydligt av materialet i Godegårdsarkivet att Direktionen i Göteborg gav mycket 
tydliga instruktioner om vilka teer och vilket övrigt gods som skulle köpas in.12 Beträffande 
teerna begärde man hälften i Bohé av bästa sorten och för den andra hälften 2 000 skålpund 
Soatchun, 20 000 spd Peckoe,  4 000 spd Singlo, 2 000 spd Hysan, 2 000 spd Hysan Skin 
och 2 000 spd Bing. Återstoden skulle vara Congo av bästa sorten.13  
 

 
 

En europeisk handelsman besöker en porslinshandlare i Kanton. 
Ur en samling kinesiska akvareller, Alvin, UB i Lund. 

 
När det gäller porslinet var Direktionen ännu mer detaljerad, förmodligen beroende på att man 
visste vad som gick bra att sälja och vad som riskerade att snabbt bli ”incurante”. Nu skulle 

                                                 
12 Goa på nätet: 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 3 Expeditioner, 4 Skeppet Prins Gustaf, Plan till Retour 
Ladningen för skeppet Prins Gustaf, s 6-15 
13 D:o, s 12 
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det återigen vara tunnare vitt porslin, huvudsakligen blåvitt, utan brun kant av järnoxid och 
med ”mycket mörk [blå] målning, som gammalt porslin”, Man beställde också en del porslin 
”couleurt & guld” och ”brunt med emaljsköldar”. Beträffande te- och mjölkkannorna ville 
man särskilt ha ”stora, höga lock och knapp uppå som en platter rocksknapp façonerad , 
pipen intet rakt ståendes utan krokigt med et Orm Hufvud”.14 Bordsserviser beställde man 
bara 6-8 stycken, samt te- och kafferserviser 24-36 stycken, mest som ett komplement. Stora 
bordsserviser var inte längre särskilt gångbara, nu var det mindre partier av vissa speciella 
mönster i mönsterkatalogerna från närmast föregående expeditioner som gällde. Däremot 
framgår det att Jean Abraham hade i uppdrag att föra med sig ”gåvor till de kungliga” och två 
vapenserviser till familjerna Plomgren och Utfall, båda tidigare direktörer i Kompaniet. 
 

Försäljningen av Cron Printz Gustafs last inleddes i början av augusti 1769 med teerna och 
fortsatte sedan under september månad med porslin och andra varor. I Godegårdsarkivet finns 
en tryckt försäljningsbok, där Jean Abraham har noterat namn på köpare och belopp för de 
olika auktionsposterna.15 Då framträder ett intressant mönster, särskilt beträffande teerna. Jag 
siktar in mig på de två dominerande sorterna Bohé och Congo och tar med den ungefärliga 
procentuella andelen för ett dussintal av de största köparna: 
 

 
Köpare Bohé Congo Noteringar 
M Holterman 29,2 % (1) 14,0 % (2) Delägare i SOIC och dir fr 1764 
Ahlströmer 12,4 (2) 12,4 (3) Två söner till Jonas A, handlande i Gbg 
C Arfwidson 9,3 (3) 16,0 (1) Järn-, trä- och sillhandlare i Marstrand o 

Gbg, grosshandlare o kommerseråd 
D Sandberg 8,3 (4) 2,5 (13) Superkargör i SOIC, dir 1776, adlad 1772 

och hette därefter David af Sandeberg 
Johnston & Co 7,6 (5) 11,4 (4)  
J G Ekman 7,2 (6) 7,0 (6) Stor grosshandlare i Gbg 
L Grill & Petersén 5,6 (7) 4,1 (7) Lorentz Grill, bror t Jean Abr, handlande 

tillsammans med moderns släktingar 
J Tarras 4,3 (8) 8,5 (5) Invandare fr Skottland, blev handlande m 

framgång, sonen dir i SOIC 4:e oktroj 
P Hammarberg 3,1 (9)   
G Bellenden & Co 2,8 (10) 3,5 (9) Läkare på SOICs skepp, handlare i bolag 

m flera knutna till SOIC, gift Chambers 
W Beckman & Co 2,8 (11)  Gbg-handlande i flera generationer, bl a 

kollegor med G F Beyer o Samuel Schutz 
Th Irvine 1,5 (12) 3,0 (10) Göteborgssläkt, superkargör o handlande 
J Wilson   4,0 (8)  
J Malm  2,9 (11)  
J Frazer  2,6 (12)  
Kistornas storlek Ca 100 spd Ca 30 spd Köparna är nästan enbart från Göteborg. 

                                                 
14 D:o, s 9. Överslagsräknat önskades 35 000 tallrikar, 20 000 riskoppar, 25 000 konfekttallrikar, 12 000 
saladierer, 16 000 spillkummar, 50-60 punschkummar (bålar), 500 tekannor, 500 mjölkkannor, 500 ställ 
punschkoppar med öron, 1500 ställ socker-nästen (-skålar, -askar) och 100 ställ muggar. Se även Kjellberg 
(1974), s 236 
15 Goa på nätet: 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 3 Expeditioner, 4 Skeppet Prins Gustaf, Försälgningsbok, 
s 129-289, därav 1465 kistor Bohé från s 133, 7214 kistor, 200 halvkistor och 600 lådor Congo från s 151, 113 
kistor Soachon från s 236 och 250 kistor Peckoe från s 238. Rabarber säljs från s 245, Sago från s 248, 
Gallingall och Kinabark från s 249 och Rotting från 250. Porslinet dyker upp från s 251, Bomull från 272 och 
framåt. Finns också några sidor med oförsålt från tidigare expeditioner. 
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Bland köparna med något lägre procenttal än ovanstående hittar man flera skottar som flydde 
till Sverige efter den svåra förlusten i slaget vid Culloden 1746, slutpunkten på upproret mot 
engelsmännen under ledning av ”Bonnie Prince Charles”. I Göteborg blev många av dessa 
flyktingar framgångsrika handelsmän, som gifte in sig i Göteborgsfamiljer med brittiskt 
ursprung och i andra familjer med anknytning till Ostindiska Kompaniet. Exempelvis var 
firman John Hall & Co ett av dessa företag. John Hall blev mycket förmögen och lät bygga 
Gunnebo Slott vid Mölndal, idag ett vackert restaurerat utflyktsmål. Te var hett eftertraktat i 
England och Skottland och många av de skotska handelsmännen sålde eller smugglade de 
inköpta teerna vidare västerut. Särskilt omfattande var smugglingen under kriget i Amerika 
1776-1783, då den brittiska och franska ostindiehandeln i stort sett låg nere, medan den 
svenska och danska kunde fortsätta praktiskt taget obehindrat. Den tredje oktrojen 1766-1786 
blev därför utan jämförelse den mest lönsamma i det svenska Ostindiska Kompaniets historia. 
 
 

 
 

Cron Printz Gustaf, hytternas fördelning på akterdäcken.16 
 
 
 
                                                 
16 Ur Kjellberg (1974), s 191 och enligt F H af Chapmans ritning. 
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Intressanta detaljer i bokföringen. 
 
Jean Abrahams redovisning av ”Omkostningskontot” ser ut så här:17 
 

   Tael 
 Skeppsmätningen och Hoppos present  3.969 
 Besättningens månadspengar  628 
 Presenter för hemresan  226 
 Skeppsexpenser och proviant för hemresan 6.026 
 Lucys leverantz för hemresan 307 7.019 
 Lastböckerna för Cadiz avdragit 687  
 Faktoriexpenser, hyra, inredning o dyl  3.266 
 Handelsomkostnader circa  670 
 Köhlpengar  200 
 

 Summa tael  15.982 
 
 
Presenterna ”till de kungliga” uppges kosta 54 tael. Plomgrens ovan nämnda servis tas upp till 
120 tael och Utfalls till 200 tael. En kinesisk tael motsvarar i detta sammanhang 5,4 daler 
silvermynt (d smt), som i sin tur motsvarar 3 d kmt (kopparmynt). En servis värd 120 tael 
skulle alltså betinga ett pris på närmare 2.000 d kmt, betydligt mer än en årslön för kaptenen. 
 

”Köhlpengarna” visar också på diverse intressanta kostnader i samband med hemresan: 
 
Debet (tael) 
 

Betalt efter wanligheten vid 3ne Chapphus 54 
Till Mandarinerne vid skeppet 8 
Utgående lotspengar o drickspengar 12 
Compradoren Akyns saldo för tre sista dagarna 61 
1 Champan till Danska Skeppet med Compagniets brev 3 
30 Champaner som baxerade skeppet till Bocca Tigris 30 
Diverse fisk uti Rivieret 3 
3 st Skilpaddor wid Prins Eyland 1 
Hr Daniel van Prenens Räkning för förfriskningar för sjuka,  
deras logi och medicamenter 361 
D.o andra gången för förlorade ankare och tåg 2.439 
Köp till present för equipagemästaren efter olyckan (parasoll o thé) 14 
Drickspengar till gouverneurens folk och i logementet 12 
Frukost till sluproddarna sista dagen 1 
Drickspengar i Dover 2 
Saldo qvar uti kassan 36 
 
Summa 3.069 
 
 

                                                 
17 Goa på nätet: 3 Ämnesordnade handlingar, 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 9 Expeditioner, 4 Skeppet 
Cron Prins Gustaf, s 21 och 22-23. Siffrorna i min sammanställning är utan decimaler. För förståelse av 
detaljerna kring skeppsmätning, gåvor till Hoppo, bogsering mm rekommenderas Grillska hemsidans artikel om 
Ostindiska Kompaniet.  
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Kredit (tael) 

 
Emottagit i Canton för 3ne Chapphus 45 
För Mandarinerne vid skeppen 8 
Utgående lotspengar 42 
Emottagit till köhlpengar för skeppet 450 
Dragit på wexel i Caap [bank, växelkurs o diskonto angivna] 2.524 
 
Summa  3.069 

 
 

 
 

Packning av returgods i Kanton. 
Ur en samling kinesiska akvareller, Alvin, UB i Lund. 

 
 
Man kan undra varför man skickade posten till Direktionen med de danska skeppen. I själva 
verket skickade man ofta två exemplar med olika fartyg, så att ingen post skulle gå förlorad i 
händelse av en förlisning. Förmodligen medförde också Cron Printz Gustaf samma dokument. 
 
 

© Mårten Persson, 2020   11 
 



Jean Abrahams situation i Kanton och kort efter hemkomsten. 
 
Jean Abraham kunde ha återvänt till Sverige kort efter förlisningen vid Prata Islands 1761. I 
stället valde han att inleda ett samarbete med den äldre och mer erfarne Michael Grubb 
(1728-1808) som verkade som enskild handelsman (particulier) och dessutom hjälpte 
Kompaniet med inköp och andra göromål inför och under fartygens uppehåll i Kanton. När 
Michael Grubb återvände till Sverige 1764 övertog Jean Abraham informellt dessa sysslor. 
 

Det fanns en viss kontinuitet i Direktionen mellan första och andra oktrojerna. I den andra 
oktrojens styrelse invaldes också Jean Abrahams fader Abraham Grill (1707-1763) och 
farbror Claes (I) Grill (1705-1767) från 1746 respektive 1753. De kunde naturligtvis på olika 
sätt stötta Jean Abraham i arbetet i Kanton. Den tredje Direktionen tillsattes ett par år innan 
den andra gick ut. Där var det nya kvastar som sopade. Hela den gamla Direktionen byttes ut 
mot Fabian Löwen, Robert Finlay och Georg Henrik Conradi, tre storföretagare i Stockholm, 
samt Jean Abrahams gamle samarbetspartner Michael Grubb, som för övrigt gick i konkurs 
redan 1769 och därmed tvingades att lämna Direktionen. Därmed blev det också naturligt att 
successivt och vid lämpligt tillfälle byta ut den kvarvarande fasta personalen i Kanton mot 
andra som tillhörde den närmaste släkt- och vänkretsen i Göteborg och Stockholm. 
 

Firma Grubb och Grill hjälpte Kompaniet genom att med egna förskott köpa te till förmånliga 
priser under lågsäsong för att teet säkert skulle vara tillgängligt när skeppen låg inne. När 
Grubb återvände till Sverige, utverkade han att Kompaniet skulle ställa medel till förfogande, 
så att sådana privata inköp inte längre skulle behövas. På samma sätt gjorde också andra 
länders kompanier, vilket medförde att antalet superkargörer på skeppen successivt kunde 
minskas och man i stället kunde ha en eller två personer stationerade i Kanton. Därigenom 
anställdes Jean Abraham och Jacob Hahr vid årsskiftet 1764/65 som superkargörer i tredje 
oktrojen. Hahr kom dock inte till Kanton förrän hösten 1767 efter diverse malörer under 
resan. Enligt avtalet förväntades då Jean Abraham återvända med hemgående skepp 1768. 
 

Jean Abraham hjälpte alltså Kompaniet i övergången mellan andra oktrojen 1746-1766 och 
tredje 1766-1786. Förutom arbetet med returlasterna utförde han inventeringar, svarade för 
ombyggnad och utrustning av Kompaniets lokaler och liknande åtaganden. Hans ersättning 
blev aldrig ordentligt reglerad. Efter diverse skriverier lyckades han få ut 1 % av vinsten från 
andra oktrojens sista skepp Stockholms Slott, där han var registrerad som andre superkargör. 
Han fick också ut 3 % på mellanskillnaden mellan låg- och högsäsongspriserna på teet han 
upphandlade för Kompaniets räkning, men efter alla år gav detta honom inte mer än totalt 900 
piastrar (dvs ca 3 600 d smt). Inte ens sista hemresan med Cron Printz Gustaf var ordentligt 
reglerad i förväg. Jean Abraham fick skriva två klagoskrifter (suppliker) till Direktionen och 
tvingades dessutom särskilt vända sig till sin farbror Johan Abraham Grill (1719-1799) som 
1770 hade valts in som direktör. Till slut lyckades han utverka 2 % av expeditionens vinst, 
sannolikt utgjorde det en ersättning ett i allt. Med detta förklarade sig Jean Abraham nöjd, 
även om många andra ansåg att han borde ha fått mer. 
 

Eftervärlden har i stor utsträckning fokuserat på den handel med opium som bland annat 
herrar Grubb, Grill och Hahr höll på med. Något år på 1760-talet kan de ha varit inblandade i 
upp emot 20 % av alla transporter. Bruket av opium var inte olagligt, däremot införseln, som 
alltså i huvudsak fick ske genom smuggling. Handeln med opium var något som ”nästan alla” 
höll på med. Den gav direkt en kontant betalning, så att likviden skulle kunna användas för 
andra affärer, exempelvis som förskott på inköp av te. Med åren har detta samband blivit 
tydligare för forskarna och bilden av Jean Abraham som ”Sveriges förste och störste 
knarkhandlare” modifierats. Det var genom varuhandel, kommissionsaffärer, konsortier och 
andra bank- och penningtransaktioner samt bodmerilån som Jean Abraham skapade sin 
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förmögenhet, men det är genom brev och annan dokumentation i Godegårdsarkivet som 
handeln med opium har kommit att bli särskilt uppmärksammad. Det finns alltså både fördelar 
och nackdelar med att ha efterlämnat ett så omfattande och intressant arkiv… 
 
 
Slutord. 
 
Det har varit mycket intressant att vinkla denna artikel om den ostindiska handeln mot ett 
speciellt fartyg och en speciell expedition med mångfasetterad anknytning till släkten Grill. I 
detta arbete har det varit särskilt spännande att kunna konstatera att det i huvudsak var företag 
och personer med anknytning till Kompaniet och staden Göteborg som köpte in stora delar av 
returlasterna och vidareexporterade te och varor som omfattades av överflödsförordningarna18 
till England och övriga Europa. Katalogerna som trycktes inför auktionerna fanns att tillgå på 
flera språk och därför hade jag föreställt mig att många kunder skulle komma direkt från 
Tyskland, England och Nederländerna, förutom från övriga Sverige. Men så var inte riktigt 
fallet. Det var i stället vidareförsäljningen och i viss utsträckning smugglingen från Göteborg 
som ledde fram till de stora andrahandsvinsterna. Det var också därför som vinsterna för 
Kompaniet och de lokala handlarna gick ner så kraftigt efter 1783, när kriget i Nordamerika 
avslutades, flera utländska aktörer återkom i verksamheten och det internationella regelverket 
kring den ostindiska handeln förändrades. 
 
Intressant var också att konstatera att handelshuset Grill & Petersén svarade för omkring 5 % 
av inköpen av te. I detta handelshus var Jean Abrahams yngre bror Lorentz och några av 
moderns släktingar engagerade. Handelshuset svarade också för en hel del andra inköp, både 
av porslin och textilier, som dock inte redovisas här. 
 
Man blir kanske lite extra ömsint vid genomläsningen av rullan över skeppets besättning. De 
flesta besättningsmännen kom naturligtvis från Göteborg och Stockholm, men ganska många 
från kuststäder runt om i Sverige och ungefär ett dussintal från västra Finland, vid den tiden 
en del av Sverige. Ett par stycken var ända från Karelen. Matrosen Petter Frans härstammade 
till och med från Livorno i Italien. Intresserade släktforskare kan säkert hitta någon av sina 
anhöriga i denna rulla. 
 
 
Lund i mars 2020  
 
Mårten Persson 
070-541 24 56 
mp@intellego.se 
 
 
 

                                                 
18 En lagstiftning som bland annat syftade till att stärka den inhemska tillverkningen. Man förbjöd alltså import 
och användning av exempelvis siden och andra lyxvaror. Sådana artiklar måste alltså vidareexporteras. Ibland 
var till och med tillgången på den populära drycken kaffe starkt begränsad. 
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