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Traffic to and from Kalmar port – Around the Second World War. 

Kalmar port and the city’s business is the focus off this investigation. The study is founded on 

my analysis of Kalmar ports vessels records. The period that has been studied is about the 

second world war. The builds on two sampled months, January and May, on the years 1937, 

1942, 1947 and 1956. The method that I have used is quantitative study, that will produce 

numbers to be presented in diagrams for analyses. My analysis forms the basis of my 

conclusions about the flow in port. Conclusions will be drawn with previous research and 

background information about the world and Kalmar. Completing the study is my didactic 

implement, building a teachable task regarding the information apprehended in my research.  
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med min undersökning är att ge mig en ökad förståelse för befolkningen i Sverige i 

tiden omkring andra världskriget. Hur Sveriges inställning till krigets utvecklades från delvis 

neutral men handlade på världsmarknaden. Vilka val Sverige och personer var tvungna att 

göra för den svenska befolkningen och försöka få en förståelse hur de agerade. 

Att göra en tematisk fördjupning kring historiska frågeställningar som har betydelse för hur 

samhället och individerna resonerade på en lokalnivå, för att senare kunna sätta det i ett större 

perspektiv till hur Sverige förhöll sig i resursutnyttjande i andra världskriget. Fördjupningen 

och undersökningen ger mig chans att granska och tolka historiskt källmaterial vilket kommer 

vara en stor del i min senare karriär som lärare.1 Min uppsats blir något mer än enbart ett 

skolarbete, det förbereder mig för framtiden som lärare. Frågan är hur man som lärare skulle 

kunna lära ut något som man aldrig själv genomfört. Källövningar och källhantering är 

obligatoriskt på gymnasiet. Uppsatsens huvudsyfte är att studera källor och där efter dra 

rimliga slutsatser vilket är det jag slutgiltigt kommer lära ut och vidare till mina kommande 

elever.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Historia 2a, 100 poäng, kurs kod: HISHIS02a. 
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1.2 Frågeställningar 

För att genomföra min undersökning kommer jag att utgå från ett flertal frågeställningar. 

Bearbetningen av min frågeställning har förändrats sedan min huvudidé om att arbeta med 

ämnet, Kalmar hamn. Den generella tanken om uppsatsen fick ändras då jag satt frågor innan 

jag hade fått mitt källmaterial som senare visade sig var tvungen att ändra lite i mina frågor. 

Slutligen kom jag till följande frågor: 

 Hur många fartyg inkom och utgick från Kalmar hamn januari och maj 1937, 1942, 

1947 och 1956? 

- Vilken last hade fartygen som inkom och utgick?  

- Kan man se en förändring i lasten mellan de jämförda månaderna eller åren? 

- Är det några varor som kontinuerligt utgår från eller inkommer till Kalmar hamn? 

- Var avgiften fartygen betalade när de inkom och utgick kontinuerlig eller skilde 

den sig åt? 

- Kan man se klara skillnader i vikten inkommande fartyg hade under månaderna 

eller åren? 

 För den didaktiska delen 

- Konstruera en uppgift som bygger på informationen i fartygsjournalerna, kopplade 

till varor och länder. 
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1.3 Metod 

Vetenskapligt kommer jag arbeta utefter en kvantitativ metod för att presentera flödet in och 

ut hamnen i Kalmar. Mitt resultat kommer presenteras genom diagram, då mängden 

informationen hade blivit övermäktig presenterat genom tabeller. Mitt resultat kommer bestå 

av mina tolkningar av vad den insamlade informationen visar. Den eventuella risken jag ser 

med att genomföra en kvantitativ undersökning är tidsbrist. Processen är krävande då relativt 

mycket information krävs för att genomföra ett statistiskt och generaliserbart resultat. 

Undersökningen består av mycket strukturerade data som kommer kvantifieras i kategorier 

och siffror, vilket kan medföra misstolkning och räknefel. Resonemanget angående 

avgränsningarna i undersökning dikterades av tidsomfattningen av uppsatsen. Risken för 

tidsbrist gjorde att jag kände mig tvungen att göra avgränsningar. Mitt ursprungliga mål var 

att undersöka tre månader i de fyra separata åren, då jag insåg relativt tidigt att detta var 

omöjligt gjorde att jag fokuserade på två månader istället. Detta för att få en så stor spridning 

omkring andra världskriget. Åren som undersöks är 1937, 1942, 1947 och 1956 vilket är före, 

under, och efter andra världskriget.   
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1.4 Källmaterial 

Fartygsjournaler, är mina primära källor i undersökning. Journalerna innehåller fartygens 

namn, vikt, last, datum och fartygsavgift fartygen betalade till Kalmar hamn. 

Undersökningsmaterial jag valt att prioritera är främst fartygens last. Jag presentera även 

fartygens vikt, fartygsavgift, och antal för att jämföra förändringar och liknelser mellan åren 

och månaderna. Fartygsjournalerna finns i stor utsträckning och olika journaler visar olika 

information. Fartygsjournalerna jag studerat innehåller enbart notering av fartygs destination i 

form av fartygsavgiften då fartygen står noterade antingen kommande från utlandet eller 

inlandet, vilket gör att fartygets ursprung i form av land eller hamn ej visas. De 

fartygsjournaler som visar fartygens ursprungshamn är tyvärr inte kompletta med vad 

fartygens last utgjorde. Omfånget där hamn och last i fartygsjournalerna var för litet för att jag 

kunde använda dem som primärkälla. Samt att fartygsjournalerna med hamndestination och 

ursprung fanns i mycket färre upplagor än de fartygsjournaler där lasten prioriteras.  

På arkivet fick jag tidigt göra ett urval av källor. Min tanke när jag först besökte arkivet var att 

fartygsjournalerna borde finnas i ett stort omfång, dock är informationen i journalerna mycket 

spridda och journalerna som anger både hamn och last visar för lite information för att kunna 

bygga en c-uppsats på. Direkt insåg jag att jag fick ändra i min undersökning gällande 

undersökningsåren, eftersom många av journalerna angående andra världskriget inte fanns på 

arkivet. Min teori om varför journalerna inte finns är att de ligger under sekretets på 

krigsarkivet. Detta innebar att jag fick använda mig av de journaler som fanns. Jag valde 

1937, 1942, 1947, 1956 därför att de fanns. Vad gäller källorna blev jag trots lite hinder nöjd, 

då jag känner att åren passa relativt bra. Min ursprungliga tanke gällande informationen var 

att den var mer kompakt, vilket gjorde att jag återigen fick tänka om gällande källorna. Lasten 

var mitt primära mål att undersöka, men jag hade även tänkt undersöka fartygens ursprung till 

en större utsträckning. För att förstärka mina argument och tolkning har jag som bilagor 

renskrivit fartygsjournaler där ursprungshamn och destinationshamn presenteras. Dessa 

fartygsjournalers omfång gjorde att åren som jag använde var 1943 och 1947. Svårigheterna 

med fartygsjournalerna kommer vara renskrivning, då böckerna är handskrivna med dåtidens 

skrivstil. 
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2. Tidigare forskning 

Min undersökningsperiod är starkt präglad av krig och katastrofer inte bara för människorna 

drabbade utan det hade stor påverkan på världen. Stora vågor strömmade ut efter första 

världskriget. Kriget gav ett abrupt slut på en tid med gynnsamma förhållande som präglat en 

stor del av världen och världsekonomin. Förhållanden var speciellt goda för främst Europa, 

vilket kriget påverkade mycket. Ekonomin förändrades på sättet att produktionen förändrades, 

först från att ingå i krigsproduktion till kriget men senare till freds produktion. Förändringarna 

inom produktionen medförde omfattande samhälles förändringar vilket medför att villkoren 

på världsmarknaden förändrades. Samtidigt som kriget och kriserna under 1910- till 1930-

talen började nu den andra industriella revolutionens effekter växa fram i samhällen. 

Urbaniseringen sköt fart och nya industrier växte fram i samhället. Dessa nya samhälles 

förhållande innebar att de traditionella marknaderna för företag vidgades. De nya industrierna 

medförde även en ökad konkurrens på marknaden vilket medförde också att företagen var 

tvungna att expandera sin försäljningsmarknad. Tiden präglades av många konflikter mellan 

företag, det blev en kollision på marknaden mellan de gamla och nya.  

Kriget medförde en maktförskjutning från Europa till USA. Europa i sin synnerlighet 

förlorade inte bara sin ställning utan tog ett stort slag. Då den moderna produktionen av 

industri såg en ökad världslig spridning, något Europa inte såg som följd av kriget.2  

Den stora depressionen slog hårt mot den kapitalistiska världen. Depressionen bidrog till en 

mycket hög arbetslöshet, låg aktivitet i näringslivet och en minskad handel mellan länder. 

Tyskland började fokusera på krigsproduktion av vapen, krigsfartyg, stridsflygplan och tanks. 

Detta var möjligt genom att Hitler såg till att Versaillesfreden som skrevs 1919 sattes ur spel.3 

Undersökningsperioden inleds med efter skakningarna av första världskriget, men perioden är 

fokuserat omkring andra världskriget. Kriget var nytt gällande att det var ett raskrig, något 

som världen inte sätt på den skalan tidigare, vilket kommer spela en roll i relationen mellan 

Tyskland och länder som de hade kontakt med under kriget, som till exempel Sverige.  

Hitler tog makten i Tyskland 1933, till en början skedde det inga direkta förändringar mellan 

Tyskland och Sverige. Nazisterna började senare vända sig emot sina motståndare, 

kommunismen och socialdemokraterna. Första tecknet den svenska arbetsmarknaden såg på 

                                                           
2 Schön 2014, 295–296. 
3 Åmark 2011, 177. 
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förändringar i Tyskland var att nazisterna upplöste de tyska fackföreningarna den 2 maj 1933. 

Upplösningen medförde en flyktingvåg från Tyskland till andra länder. Upplösningen innebar 

att folket misshandlades och dödades, vilket flyktingarna medförde information till andra 

länder. Detta gjorde att arbetsrörelsen hade tidigt information om vad som pågick i Tyskland.  

Den svenska reaktionen och arbetet mot Tyskland leddes av Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti (SAP) och Landsorganisationen i Sverige (LO). Redan på hösten 1933 

diskuterades en bojkott mot Tyskland. Inställningen man tog emot Tyskland var att den 

svenska marknaden och företag inte skulle förlora, vilket ledde till att det inte blev en 

transportblockad eller andra aktioner som kunde medföra problem. Den inställningen var ett 

resultat av konsekvenserna av första världskriget. SAP och LO ville inte skada den svenska 

arbetsmarknaden, detta för att inte utlösa en stor svensk arbetslöshet. Beslutet blev en 

köpblockad mot tyska varor, detta endast mot de varor som kunde upphandlas med andra 

metoder. Kunde varor inskaffas på andra sätt så skulle de inte inhandlas av Tyskland.4 

Bojkotten var relativt svag, den fick mycket kritik offentligt. Främst från den borgliga och 

pro-tyska sidan. Utrikesministern Rickard Sandler vände sig offentligt emot bojkotten, han 

fick stöd av statsministern Per Albin Hansson. Under LO-kongressen 1936 kom det även fram 

kritik inifrån mot ledningen om att bojkotten var alldeles för svag. LO fick kritik att de enbart 

höll sina egna intressen bakom ryggen. Statistiken visade på en drastiskt minskad import 

sedan 1932, men Tyskland som hade slagits hårt av depressionen vilket ifrågasatte om 

minskningen inte kunde orsakats av naturliga orsaker. År 1940 avskaffade LO officiellt 

bojkotten mot Tyskland. Detta för att det blivit svårt att hitta ersättningsvaror för de tyska 

varorna. Bojkotten var svårt att upprätthålla, i sin princip var det en rekommendation och det 

var inte olagligt att föra handel med Tyskland. Den tyska expansionen orsakade stora problem 

för det fanns inga andra alternativ än att föra handel med Tyskland. Sverige förde en fortsatt 

handel med Tyskland för att den svenska befolkningen inte skulle lida, visserligen minskade 

handeln med Tyskland ändå.5 

Handeln Sverige förde med Tyskland innebar att Tyskland försökte influera den svenska 

arbetsmarknaden, främst vad gällde den nazistiska ariseringspolitiken mot judarna. Nazisterna 

hade upprättat en förföljelse av judarna, i Tyskland genom Nürnberglagarna som upprättades 

1935, där judarna förlorade sina jobb, sina företag och sina medborgerliga rättigheter. 

Nazisternas kamp emot judarna sträckte sig utanför det egna riket, nazisterna förföljde även 

                                                           
4 Åmark 2011, 166–167.  
5 Åmark 2011, 168–169. 
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judar i Sverige. Nazisterna inskaffade information om judar i det svenska näringslivet. 

Nazisterna försökte föra bort dem från företag som Tyskland förde handel med. Nazisterna 

införde att de krävde bevis på att företagen var ”judefria”, annars skulle handel inte bedrivas. 

Sverige och den svenska befolkningen insåg snabbt vad nazisterna försökte göra med 

ariseringen. Den socialdemokratiske utrikesministern Rickard Sandler höll ett tal offentligt 

om frågan om ariseringen. Han informerade om vad nazisterna försökte göra, vilka krav som 

sattes på de svenska företag. Talet var hård kritik riktad emot Tyskland. Den tyske 

ambassadören i Stockholm, prinsen av Wied rapporterade till Tyskland om Sandlers mindre 

vänliga tal. Tyskland försökte hålla så mycket som möjligt hemligt och uppskattade inte att 

Sandler offentligt diskuterade frågan om nazisternas raspolitik. Tysklands respons på Sveriges 

inställning mot raspolitiken blev istället att de körde på samma taktik. De krävde intyg på att 

företagen var judefria innan handeln kunde bedrivas. Detta för att få med svenska företag i 

raspolitiken som Tyskland förde för ett judefritt Europa. Offentligt presenterades det inte från 

svensk sida mer om Tysklands politik, detta varken i pressen eller riksdagen. Istället möttes 

den nazistiska politiken av hårt motstånd från det svenska näringslivet. Tyskland kunde 

förlora sina exportmöjligheter till Sverige, vilket gjorde att de gav upp på att influera Sverige 

med sin politik.6 

Tyskland och nazisternas politik sträckte sig mer än bara mot judarna. Något som påverkade 

Sverige var att Tyskland förde en politik om självförsörjande. Tyskland blev återigen centrum 

i Europa. Nazisterna köpte råvaror från alla länder, råvarorna användes i den tyska industriella 

produktionen. Sverige å andra sidan ville hellre sälja halvfabrikat eller färdiga produkter, 

detta för det tjänade man normalt mer på än att sälja enbart råvaror, samt att det ledde till fler 

arbetstillfällen i Sverige, vilket gynnade det svenska näringslivet. Trots detta var Tyskland 

Sveriges viktigaste handelspartner under slutet av 1930-talet. En femtedels av Sveriges all 

import och export skedde med Tyskland. Andra viktiga länder var England, USA och de 

nordiska länderna.7 

 

 

 

                                                           
6 Åmark 2011, 169–174. 
7 Åmark 2011, 177–178. 
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2.1 Svenska förutsättningar 

Sveriges viktigaste exportvaror var järnmalm, stål, verkstadsprodukter, skogsprodukter som 

trävaror, pappersmassor och papper. Handeln var uppdelad, malmen och stålet gick främst till 

Tyskland och skogsprodukterna västerut, till England och USA. Sverige var starkt beroende 

av import, främst av produkterna kol och koks. Sverige importerade också olja, 

gödningsmedel till jordbruket och många andra nyckelvaror till det svenska näringslivet. 

Kolet och koks användes främst till försvarsindustri för att producera stål, men det användes 

även inom den kemiska industrin. Samt användes det till att elda ångloken, fartyg, syntetisk 

bensin och värma upp bostäder och lokaler. Kolet och koks var en nyckelvara som Sverige 

var mycket beroende av före, under och efter andra världskriget. De länderna som kunde 

exportera kol och koks var England, Tyskland, Polen och Tjeckoslovakien. De länderna som 

var beroende av deras export var Frankrike, Italien och de skandinaviska länderna. Varför 

Sverige senare blev allt mer beroende av den tyska exporten av kol och koks. Var eftersom att 

Tyskland expanderade och intog Polen 1939 och de polska gruvorna, vilka Sverige köpt stora 

mängder kol ifrån. Tyskland var också delvis beroende av Sverige, den svenska malmen 

innehöll en stor procent järn jämförelsevis mot den tyska. Nackdelen med den svenska 

malmen var att den innehåller fosfor vilket försämrar kvaliteten. Sverige sålde först ungefär 

en fjärdedel av malmen som innehöll låg fosforhalt men genom den tyska expansionen ökade 

kraven på Sverige att sälja mer och mer malm med låg fosforhalt. Sverige var beroende av 

Tyskland och Tyskland av Sverige. Sverige för järnmalmen och kullager och Tyskland för 

kolet och koks.8 

Handeln mellan Sverige och Tyskland har sin grund i första världskriget. De 

handelsförhandlingar som fördes 1939 var starkt präglade av erfarenheterna från första 

världskriget. Första världskrigets strikta svenska neutralitetspolitik framstod för eftervärlden 

som helt misslyckad. Sverige och den svenska befolkning led på grund av neutraliteten, detta i 

form av saknade råvaror som just kol, koks men även livsmedel, vilket ledde till 

hungerupplopp. Den svenska befolkningen och näringslivet led också, vilket gav upploppet 

till många vilda strejker. Därför blev inställning till neutralitet inför andra världskriget helt 

annorlunda ut än till första världskriget. Politiken blev mer pragmatisk, syftet blev istället att 

skydda den svenska produktionen och det svenska samhället. Den svenska regeringen tolkade 

neutralitetens regler som att handel var fri för de neutrala staterna i kriget. Det var inte 

                                                           
8 Åmark 2011, 177–179. 
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reglerat att man skulle föra likvärdig handel med de båda krigförande partnerna. Den svenska 

handeln fortsatte, då främst England importerade svenska skogsprodukter och Tyskland 

importerade den svenska malmen och stålet. Trots att de neutrala nationerna inte var starkt 

reglerade betydde inte det att partnerna satte krav på Sverige. England krävde av Sverige att 

de inte skulle sälja mer än normalt mycket malm till Tyskland. Trots kraven godkände 

England en stor exportvolym till Tyskland från Sverige. Sveriges position med att vara 

beroende av tyska varor gjorde att Sverige inte protesterade när Tyskland senare krävde ökad 

export från Sverige. Den svenska strategin var att exportera tillräckligt till England och 

Tyskland för att täcka upp kostnaden av den så viktiga importen, vilket betydde att moralen 

och den principiella neutraliteten angående handel lades åt sidan av Sverige under andra 

världskriget.9 

Den stora förändringen för svenskt näringsliv under andra världskriget blev när Tyskland 

ockuperade Danmark och Norge. Detta innebar att den svenska exporten västerut skars av, 

vilket innebar att den svenska skogsexporten avbröts. Sverige var återigen tvungna att 

förhandla med Tyskland. Skogsindustrin för Sverige gav som sagt viktiga exportinkomster, 

men samtligt gav det stor sysselsättning i näringslivet. Försäljningen av svenska träprodukter 

blev nu enbart till nazityskland och nazi ockuperade länder. Tyskland var egentligt inte 

beroende av att importera svenska skogsprodukter, utan de var bara den svenska malmen och 

kullager de var beroende av. Trots detta gjorde det att vid perioder under kriget var exporten 

av skogsprodukterna högre än malmen och kullagerna. Detta skiftade senare under kriget när 

Tyskland började förlora, vilket ledde till att de prioriterade malmen och kullager som de var 

beroende av. Betaltalningen mellan Tyskland och Sverige skedde främst via varor. Sverige 

exporterade skogsprodukter, malmen och stålet för att få som betalning kolet och koks av 

Tyskland. Förändringarna med produkterna betydde också förändringar för järnmalms 

exporten. Sverige var tvungna att släppa taket på hur mycket de kunde exportera till Tyskland, 

samt att priset på kol höjdes. Under kriget sänktes intaget av kol till Sverige med ungefär 

fyrtio procent, trots detta klarade Sverige sig relativt bra eftersom att man kunde kompensera 

med ved och torv istället för kol.10 

Den svenska handelspolitiken förändrades i slutskedet av andra världskriget, genom att USA 

inträdde i kriget. Sverige blev hårt pressade av USA, Sverige slöt en överenskommelse med 

västmakterna september 1943. Det reglerade handeln från Sverige till väst, samt att svensk 

                                                           
9 Åmark 2011, 181–183. 
10 Åmark 2011, 199–201. 
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export till Tyskland skulle mellan åren 1942–1944 minskas med trettio procent. Trots de nya 

riktlinjerna för den svenska exporten till Tyskland upprätthöll Sverige ändå en rätt omfattande 

export. USA började kritisera Sverige redan i slutet av 1943, främst gällande den svenska 

exporten av kullager. Västmakterna kopplade de svenska kullagerna direkt till den tyska 

produktionen av stridsflygplan. Trots dessa påtryckningar lyckades den svenska regeringen 

hålla igång handeln med Tyskland långt in på hösten 1944. Den svenska regeringen insåg att 

situationen på östersjön blivet för riskabel för svenska handelsfartyg. Staten drog då tillbaka 

sin garanti för krigsriskförsäkring, då det blivit ekonomiskt orimligt att fortsätta bedriva 

handeln. Den svenska exporten tog ett abrupt slut den 12 oktober då kullager exporten 

avslutades till Tyskland. Efter det skedde det en begränsad export fram till årsskiftet 1944–

1945, på grund av en inväntad gummiprodukt som skulle i hamn innan handeln helt avtog.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Åmark 2011, 201–204. 
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3. Bakgrundsfakta – Kalmar stads historia 

Kalmars näringsliv var starkt kopplat till sjöfarten och hamnen. Varuhandeln och samfärdseln 

var det som gav Kalmar sin karaktär och huvudnäring för befolkningen. Största branschen i 

Kalmar var sjöfarten, det var en hög andel involverade. År 1920 sysselsatte sjöfarten ensam 

över 600 personer, vilket är ungefär åtta procent av Kalmar stads yrkesverksamhet, vilket 

gjorde Kalmar hamn speciell var att den haft potentiella möjligheter att föra handel över en 

stor geografisk utsträckning. Samtidigt har hamnen fungerat som en mellanstation av varor 

både inifrån Sverige samt utländska varor. Detta gällde varor tillverkade och menade för 

Sverige samt från utlandet till andra länder. Hamnen var också en viktig distributionhamn till 

närliggande hamnar, som Öland och Gotland vilket var stort beroende av Kalmar hamn.12 

Relevant till min undersökning är vilka industrier och företag som arbetade under perioden 

och som kunde ha på något sätt kontakt med hamnen och dess flöde. De stora industrierna 

inom Kalmar var livsmedelsindustrin, kemiska industrin och träindustrin. Vad gäller den 

kemiska industrin var den största tändsticka industrin och växtoljeframställning. Kalmar hade 

under en lång tid haft två fabriker som tillverkade tändstickor, men aktiv under 

undersökningsperioden var endast Kalmar Tändsticksfabrik. Fabriken och produktionen var 

främst inriktad på export och fram till senare delen av 1940-talet producerade Kalmarfabriken 

mycket för den grekiska marknaden. Tändsticksproduktionen producerade mycket fram till 

20- och 30-talet men såg en stor nedtrappning i produktionen och fabriken lades ner på 1960-

talet.13 Den kemiska produktionen i Kalmar var även framställningen av margarin- och 

fettämnesindustri då främst oljeframställning. Industrin startades i Kalmar redan 1906, vilket 

senare övertogs av Nya Margarin AB Svea. Framställningen av deras produkter var starkt 

knytet till hamnen då de var i stort beroende av importen av råvaror. Företaget 

reorganiserades och blev istället AB Liva Fabriker 1947, och lades ner på 1960-talet.14  

En annan industri som medförde mycket till Kalmars näringsliv var kvarnindustrin. 

Ångkvarnen i Kalmar tillhörde en utav den största industriverksamheten i Kalmar fram till 

1945. Den sysselsatte regelbundet mycket personal och var en utav den största kvarnen i 

Sverige då den utgjorde cirka fyra procent av den totala rikspersonalen inom kvarnindustrin. 

                                                           
12 Hammarström 1984, 353–355, 400. 
13 Hammarström 1984, 379–381. 
14 Hammarström 1984, 370–372. 
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Kvarnen i Kalmar och hela industrin gällande kvarnar i Sverige slogs hårt under andra 

världskriget.15  

AB J. Bruun var visserligen inte en industri, men ett stort aktivt företag under min 

undersökningsperiod. Företaget handlade i många olika varor men fokuserade främst på 

spannmål, fodervaror, gödningsmedel och andra produkter ämnade för jordbruksnäring. 

Företaget var ursprungligen en verksamhet som fokuserade på export. De exporterade varor 

från Kalmar som havre, hudar, skinn med mycket mer. Samtidigt som de hade en import av 

olika mineraler. Företaget ändras i takt med andra världskriget. Från att under och efter kriget 

fokusera mer på byggnadssektorn. I den formen att företaget började importera 

byggnadsmaterial och jordbruksmaskiner men även kemikalier och industriella råvaror. 

AB Carl Engström lika som AB J. Bruun ett stort företag i Kalmar under 

undersökningsperioden. Deras fokusering var att bedriva handeln med foder och spannmål. 

Värt att nämna var dessa företaget då man kan se i mitt källmaterial att dessa två företag ofta 

förekommer.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Hammarström 1984, 368–370. 
16 Hammarström 1984, 399–400. 
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4. Fartygstrafik till och från Kalmar hamn under de undersökta åren 

I detta kapitel kommer vi år för år att redovisa resultat av undersökningsmånaderna. Där jag 

kommer presentera varorna och kategorisera dem. De tre stora kategorierna gällande varor 

kommer vara energi, jordbruksprodukter och byggnadsmaterial. Jag ger min tolkning till vilka 

arbetsområden och industrier som kan tänkas använda varorna. För att senare även kombinera 

med de större aktiva fabriker och företagen i Kalmar under undersökningsperioden. Resultatet 

visar intaget och utgående varor för just januari och maj, vilket gör att en komplett 

årsgenomgång av varor kan visa ett annorlunda resultat. Stickproven gör att jag dra slutsatser 

angående den generella trafiken för vinter och vår månaderna. Varorflödet kan påverkas av 

säsongsvaror vilket kan ge ett missvisande resultat. För tydligare resultat bör en 

totalgenomgång genomföras.  De varor som präglade var varor inkommande från den 

småländska landsbygden. Den största andel bestod av trävaror, bearbetat och obearbetat virke. 

Utöver trävarorna var hamnen dominerat av bränslen och jordbruksprodukter17, vilket överens 

stämmer för varorna inkommande och utgående från hamnen i januari och maj som kommer 

bevisas i detta kapitel. Majoriteten går att kategorisera det som kan ge ett missvisande resultat 

efter en helgenomgång är det mycket olika speciell varor som inte inkommer och utgår ofta i 

hamnen.  

Jag spenderade större delen av uppsatstiden i Växjö, på grund av att familjehunden blev 

allvarligt sjuk. Jag besökte arkivet i Växjö ett flertal tillfällen för hjälp med tydning av 

skrivstilen i fartygsjournalerna. Jag vill förtydliga att jag menar arkivet i Växjö och inte 

Kalmar, för att förtydliga inför kommande text i resultatet.  

                                                           
17 Hammarström 1984, 402, 405. 
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4.1 Januari 1937 

Fartyg inkommande januari 1937            Fartygsvikt januari 1937 

 

Diagram 1 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937.    Diagram 2 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937.  

Avgift inkommande januari 1937           Avgift utgående januari 1937 

 

Diagram 3 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937.    Diagram 4 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Januari 1937, totalt inkommande fartyg var 120 med en total vikt på 39 401 ton. Utav de 120 

fartygen var enligt diagrammet 99 utav dem fartygen inkommande från Sverige med en vikt 

på 22 148 ton. Från utrikes inkom det 21 fartyg med en vikt på 15 201 ton och sedan ett okänt 

fartyg på 2052. Om man nu räknar på medelvärdet per fartyg blir det inlands medelvärdet 

223,72 ton per fartyg. Utrikes blir det 723,86 ton per fartyg samt det okänd på då 2052 ton. 

Vad man ser är att de båtarna inkommande från utlandet var betydligt större, då medelvärdet 

är nästan 500 ton mer per fartyg.  

Anledning till varför jag valt att inkludera avgifterna fartygen fick betala, är att se om de 

förändras i krigstid. Som diagram visar var den totala avgiften 3669,03, vilket blir ett 

medelvärde på 30,58 kronor per inkommande fartyg. Delvis är avgiften styrd av lasten 

fartygen inkommer och utgår med. Jag är något styrd i mina tolkningar då vikten för utgående 

båtar ej visas i fartygsjournalerna. Den tydliga skillnaden man ser är att mellan inrikes och 

utrikes inkommande är att medelvärdet för inrikes fartygsavgift är 16,38 kronor per fartyg och 
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för utrikes 97,49 kronor per fartyg, vilket är en stor skillnad i pris. Den utländska trafiken kan 

man konstatera är betydligt mycket dyrare än den inländska. Nutidens valuta är inte 

densamma som på 1930-talet, då 100 kronor var en relativt stor summa. Charlotta Mellander 

professor i nationalekonomi har arbetat med inflation och 100 kronor på 1930-talet skulle 

motsvara i dagsläget mellan 2500 kronor och 3000 kronor.18 Detta är vad båtarna fick betala 

när de anlade i hamnen, något liknande en tullavgift. De fick senare även betala en summa till 

hamnen då de avgick, avgift för januari var totala summan 6598,71 enligt diagram 4. Detta 

betyder att det inländska medelvärdet var 41,26 kronor per fartyg, vilket motsvarar nästan en 

dubbel ökning från avgiften fartygen fick betala inkommande till hamnen. De utländska 

fartygen fick betala totalt 2481,82, ett medelvärde på 118,18 kronor per fartyg. Vad man här 

ser är inte en lika stor ökning i vad de fick betala inkommande. Motsvarande närmare en 20% 

ökning istället för inrikes dubbla. Det man kan tänka sig är att avgiften är kopplad till lasten. 

Att summan betalad beror helt på vilken last och hur mycket arbete det var för 

hamnpersonalen att se till att fartyget blev lastade och redo att återigen fara. Det är både tid 

och mycket personal involverad i hamnarbetet, och vad man kan se i fartygsjournalerna är att 

fartygens ankommande och avgående datum kan vara både tätt men även långt ifrån varandra. 

Presenterat i fartygsjournalerna är fartygen direkt sammansatta när de inkom och utgick. Där 

kan man då se att vissa fartyg inte ligger i hamnen mer än en dag, medan andra fartyg kan 

ligga i hamn upptill två veckor, även till och med en månad. Mitt resultat är att avgiften är 

kopplat till lasten och dess vikt. 

Fartyg utgående januari 1937 

 

Diagram 5 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Totalt är det sju färre fartyg utgående än inkommande. Antingen gick båtarna i lager eller så 

utgick de senare på året och står inte noterade i januari månad. Vad som skulle varit intressant 

                                                           
18 Charlotta Mellander, ”Värdet av 100 kronor”, bloggtext på Vertikals.se den 22/4 2014. 
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att jämföra mellan inkommande och utgående hade varit vikten. Dock står inte det noterat i 

fartygsjournalerna, vilket får mig att tänka att det var viktigare att notera inkommande varor 

till Sverige än de som utgick. Slutsatsen angående avgiften inkommande och utgående är att 

det är färre fartyg utgående och avgiften betydligt högre än när fartygen inkommer. Vad som 

nu blir intressant är vilka varor som kom in med fartygen och vilka varor som sedan gick ur 

hamnen.  

Inkommande varor från Sverige januari 1937 

 

Diagram 6 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Diagram visar ett resultat som jag inte förväntade mig. Det är en extrem hög andel laster som 

antingen är okända, div och tomma. Att det gick tomma fartyg genom hamnen hade jag 

förväntat mig, men att informationen skulle vara så vag som diverse eller enbart ett streck är 

något jag inte förväntade. Till en början trodde jag att det var samma last som den 

ovanstående varan, att de inte skrev ut onödigt mycket på grund av lathet men den teorin 

sprack snabbt. Mitt resultat varför informationen var vag är att det är ett mysterium. Vad man 

kan se är det en ganska stor spridning allmänt bland de varor som gick utrikes. Det är 

majoriteten jordbruksprodukter, som vete, lök, spannmål och havre. Som 

bakgrundsinformationen säger om Kalmar var staden en delegationshamn med ett flertal 

hamnar och städer som var beroende av Kalmar. 
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Inkommande varor från utlandet januari 1937 

 

Diagram 7 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Lika som lasten inkommande från inlandet fanns det inkommande laster från utlandet med 

okänd last. Fartyg inkom med lika så vaga förkortning som diverse, med avsändare inslaget 

som flere, gammalsvenska för flera. Diagrammen visar ett relativt gemensamt genomsnitt 

med att majoritet laster inkommande är tom, div eller okända. Vad gäller de andra 

inkommande utländska varor var kol och koks intressantas, vilket som den tidigare 

forskningen visar förmodligen kommande från Tyskland eller Polen. Sverige var beroende av 

kolet och koks, även Kalmar så. Vad gäller andra intressanta varor som dolomit, det är en 

mineral som används inom byggsektorn. Det bryts främst uppåt i landet och även i Finland, 

vilket får mig att tro att just denna typen av dolomit inkommen från Finland.19. Saltet fick jag 

bekräftat av personalen på aktivet i Växjö att det användes inom förvaring av mat, främst 

saltning av fisk. Personalen i Växjö hjälpte mig vid flera tillfällen med översättning då 

handstilen ofta var slarvig och knappt tydbar i fartygsjournalerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Mikko Turunen, ”Dolomit” geologi webbsida, Geologia.fi, 23 januari 2012. 
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Lasten utgående Sverige januari 1937 

 

Diagram 8 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Likt inkommande ser man samma varor i den utgående trafiken, det är majoriteten div, okänd 

och tom som går ur hamnen. Dessa varorna går mot inrikes, jag refererar till bilaga 1 som 

innehåller destinationen från år 1942. Där kommer man se många återkommande 

destinationer som Färjestaden, Mörbylånga, Byxelkrok, Visby och Grönhögen. Kalmar hade 

kontinuerlig trafik gående på och från öarna Öland och Gotland. Då fartyg var enda kontakten 

mellan öarna och fastlanden. Kalmars geografiska position var därför en bra delegations hamn 

för öarna. Vad man ser i lasten som skickades var det nödvändiga laster med varor som kol, 

olja, fodervaror, bensin och koks. Så mycket utav de varor som kommer inkom går också ut 

för att sprida det vidare till mindre hamnar och orter som förmodligen inte hade plats för att ta 

emot större fartyg som inkom från utlandet. Då nyckelvaror som kol och koks inkom just från 

utlandet.  
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Lasten utgående utrikes januari 1937 

 

Diagram 9 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Vad hade då Kalmar stad att erbjuda utrikes, som vi kan se i diagram var majoriteten utgående 

som inrikes majoriteten tom, okänd och div. Resterande varor var trävaror, i 

fartygsjournalerna stötte jag på flera olika terminologier för trävaror. Vad som kommer visas i 

andra månader så var det främst trävaror, trä, massaved, och stock. År 1937 kriget har inte 

ännu startats. Gällande de utgående varorna kan man anta gående till diverse länder, vilket 

senare med den tyska framfarten kommer att stoppas. Vilket leder till att Sverige är tvungna 

att föra handeln med Tyskland eller tysk ockuperade länder. Trävarorna var attraktiva för 

Storbritannien vilket kan mycket väl vara landet trävarorna var ämnade för.  
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4.2 Maj 1937 

Fartyg inkommande maj 1937           Fartygsvikt maj 1937 

 

Diagram 10 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. Diagram 11 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

 Avgift inkommande maj 1937          Avgift utgående maj 1937 

 

Diagram 12 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. Diagram 13 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Maj 1937 inkom det totalt 291 fartyg med en total vikt på 76 036 ton, vilket är en ganska stor 

skillnad jämfört med januari. Det är en skillnad på 171 fler fartyg inkommande. Från inrikes 

inkom det 243 fartyg med totalvikten 55 011 ton. Trots en relativt stor skillnad i fartygets 

antal, kan man ändå se en stadig siffra gällande medelvärdet i vikten på de inrikes 

inkommande fartyg då januari var medelvärdet 223,72 ton och nu i maj 226,38 ton per fartyg. 

De inkommande fartygen från utrikes var det dubbla, 42 i maj motsvarande 21 i januari. Trots 

detta var det en ökning med ungefär 150% gällande inrikes trafiken i hamnen, motsvarande 

dubbleringen på utrikes inkommande fartyg. Vad gäller medelvärdet på vikten för fartygen, 

maj 466,9 ton motsvarande 723,86 i januari, vilket är en relativt stor minskning. Slutsatsen jag 

tagit gällande situationen är att det kan berått på att januari är en vinter månad och maj är 

nästan en sommar månad. Detta kan ha lett till att vädret varit den faktorn som gör  att större 

båtar går då de klarar vintervädret bättre än mindre fartyg. Lika som i januari fanns det i 

fartygsjournalerna fartyg som inkom från okänd destination och med okänd last. I maj 1937 

var det totalt 6 fartyg inkommande från okänd plats, med en vikt på 1415 ton totalt. Med ett 

medelvärde 235,83 vilket är en stor skillnad från inkommande i januari. Visserligen var det 
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enbart ett okänt fartyg inkommande januari på 2052 ton, vilket är ett väldigt stort fartyg 

motsvarande andra fartyg. Detta gör det extra intressant vilket jag kommer utveckla senare i 

uppsatsen. Om man jämför medelvärdet i fartygsavgifterna motsvarande januari och maj får 

man att de inrikes inkommande betala ett genomsnitt på 20kronor fartyget i maj och i januari 

16,38 kronor per fartyg. En ökning men en relativt liten sådan, det kan bero på att det är över 

en 100 fartygs skillnad. Trots den stora skillnaden i fartyg är en ökning på 3,62 kronor 

ingenting. Gällde utrikes utgående fartygen är det däremot en större skillnad, då medelvärdet i 

maj låg på 69,07 kronor fartyg motsvarande januari 97,49kronor. Det är än tidigt och göra 

några definitiva tolkningar, det kommer jag senare kunna göra då jag presenterat fler 

månader. Relativt nära låg ändå det i tullpriserna fartygen fick betala för att anlägga i hamnen. 

Vad gäller avgående medelvärdet avgiften blev det för utgående inrikes 22,42 kronor per 

fartyg, vilket är en halvering av vad avgiften var i januari på 41,26 kronor fartyget. Vad som 

kommer bli intressant att se är om det finns likheter i kommande månader och år, om det visar 

sig att avgiften till hamnen är ständigt högre för vintermånaden än för vårmånaden. Vad gäller 

avgiften för fartygen utgående mot utrikes var medelvärdet 132,87 kronor per fartyg, vilket är 

nästan exakt dubbla än fartygenstullavgiften inkommande till hamnen. Det är även en ökning 

från avgiften från januari då det är en ökning med nästan 15kronor. Detta är intressant 

eftersom att det var en stor minskning på fartyg utgående inrikes och en ökning för utgående 

utrikes. 
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Fartyg utgående maj 1937 

 

Diagram 14 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Jämfört med januari var det en större skillnad i antalet båtar som inkom och utgick. Då det 

enbart var en skillnad på 7 fartyg i januari. Visserligen fanns det fartyg utgående senare på 

året, trots de inkom i maj månad. Nu istället är det en skillnad på 80 fartyg, ännu är det svårt 

att se definitiva likheter och skillnader. En stor skillnad är att det utgår mer mot utlandet än 

inkommande med en 3 fartyg skillnad, men ännu finns det inte tillräckligt med information 

för att se några bevis på samband. 

 

241
196

45

0

100

200

300

A
n

ta
l

Utgående fartyg maj  1937

Total Inrikes Utrikes



26 
 

Inkommande varor från Sverige maj 1937 

 

Diagram 15 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Vad vi återigen ser är att dominerade laster är bestående av div, okända och tom. Det som är 

intressant är att en ny förkortning tillkommit, d.-, vilket jag tyder som en förkortning till laster 

bestående av diverse varor. Något som allt mer blev vanligare är att det inkommer laster med 

d. vilket både var intressant och irriterande. Anteckningsytan i journalerna var minimala och 

det var tvunget att vara skrivit i rutan då journalerna är utformade efter en tabell liknade 

struktur. Ett fåtal gånger skedde det i journalerna att stod det ett plustecken mellan två olika 

varor. Visserligen var varorna relativt lika i sitt slag, då det enbart skedde med 

jordbruksprodukter, som havre och vete. Den större skillnad mellan januari och maj i varor är 

att elementet av byggnadsmaterial börjat tillkomma, i form av asfalt, betong, slipsten, cement 

och sten. Annars är det relativa jämlika varor, då det är majoriteten jordbruksprodukter. Några 

som sticker ut är flygbränslet, då bränslet måste varit ämnat för F 12, Kalmars militärflygbas. 

Överlag kan man klassificera varorna i tre stora grupper, energi, jordbruksprodukter och 

byggnadsmaterial. Inom energi kategorien tillfallet ämnen som olja, brännolja, flygbränsle 

och bensin. Tomfat ligger även inom kategorien då det är en biprodukt till olja. Oljan inkom i 

faten som senare utgår och inkommer för återanvändning, vilket gör det inräknat i energi 

kategorin. Jordbruksprodukterna består av varor som salt, majs, råg, havre, och vete. 

Byggmaterial kategorien består av betong, virke, sand, tjärad sand, asfalt, trä, sten, slipsten, 

tegel, cement och kalk. 
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Inkommande varor från utlandet maj 1937 

 

Diagram 16 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Som vi vet var det majoriteten tidigare månader lasterna okända, div och tomma. Vad vi kan 

se är de återkommer återigen i maj samt varorna olja, kol, koks, salt och vete. Vad som är nytt 

är tackjärn och regelträ vilket antingen går till industri eller byggsektorn. Intressant är att det 

inkommer trä, då Kalmar och Småland har gott om trä. Trä som även är den största och mest 

regelbundna varan som utgår från Kalmar, både mot inrikes och utrikes hamnar. Tolkningen 

jag tar är att det måste vara något speciellt trä som ska användas för att konstruera något 

speciellt. Det som ställde mig till en början var varför man importera en vara som sand. 

Återigen fick jag råd från arkivet i Växjö, de var säkra på att sanden var speciellt intagen för 

glasproduktion, då det krävs speciell sand för att tillverka glas. Kalmar har i sin närhet ett 

flertal glasbruk, något utav de större är glasbruket i Hovmantorp som troligen kan ha varit en 

utav mottagarna av sanden intaget i hamnen.   
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Lasten utgående Sverige maj 1937 

 

Diagram 17 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Återigen ser vi en majoritet av okänd, div och d.-. Det är också en relativ stor distribution av 

kol och koks samt en hög grad trävaror som virke och trä. Som byggnadsmaterial har nu även 

det börjat skeppas tegel, vilket inkom och utgick i maj. Som utfyllnad som begrepp skulle jag 

säga resten av utgående varor till inlandet består främst av jordbruksprodukter som majs, hö, 

fodervaror, mjöl, kli och vete. Varorna är mycket likt januari, slutsatsen jag kan ta är att som 

distributions hamn var det likvärdiga varor utgående för båda månaderna. Efterfrågan av varor 

som fodervaror, koks, kol och spannmål kan ha varit en beroende vara för till exempel Öland. 

Vilket gör att det blir ett ständigt flöde gående mot samma hamnar och städer för att 

distribution vidare varorna.  
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Lasten utgående utrikes maj 1937 

 

Diagram 18 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1937. 

Vad gäller trafiken utomlands ser man en förändring från januari månad, antalet okända och 

diverse har näst intill försvunnit och ersatts av majoriteten trä. Vad gällande de olika trävaror 

så är det trä, trävaror, och trämassa, men jag tror även att fartygen med lasten massa ska 

inkluderas i träkategorien. I fartygsjournalerna har det funnits trävaror som trämassa men 

även massaved, vilket får mig att tro att massa är något av en slarvighet av personen som 

skrev fartygsjournalerna. Lika så tror jag stickor ska vara tändstickor, vilket har funnits 

tidigare i fartygsjournalerna. Samt props är även det tillhörande träkategorien då det är ett 

slags trä av furu eller gran som används i gruvor. Det som är ett frågetecken för mig är varför 

det utgår koks utrikes från Kalmar. Koks var en ständig intagen vara från utlandet, vilket gör 

de osannolikt att Sverige och Kalmar har ett överskott av varan. Det gör de otroligt intressant 

att det utgår koks utomlands. Att fartygsjournalerna där hamnarna står antecknade saknas gör 

det svårt att följa upp vart lasten gick, vilket hade varit intressant och se. Därför förbi det ett 

mysterium till varför Sverige och Kalmar exporterar koks utomlands. 
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4.3 Januari 1942  

 Fartyg inkommande januari 1942          Fartygsvikt januari 1942 

Diagram 19 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. Diagram 20 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

 Avgift inkommande januari 1942            Avgift utgående januari 1942 

Diagram 21 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. Diagram 22 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Januari 1942 inkom det totalt 26 fartyg med en totalvikt på 11 260 ton. Utav de totala var det 

20 inkommande från inlandet med en totalvikt på 7273, vilket betyder att medelvärdet var 

363,65 ton per fartyg. Först värt att pointera är att nu pågår andra världskriget samt att det är 

januari en vinter månad. Krigsvintrarna var extremt ruggiga vilket betydde att vädret var 

extremt hårt. Vad gällde utrikes fartygen var det 5 inkommande, med en total vikt på 3864 

ton. Medelvärdet 772,8 per fartyg vilket matchar medelvärdet för januari 1937, vilket var 

723,86 ton per fartyg. Lika så de föregående månaderna var det fartyg inkommande från 

okänt ursprung i januari 1942, det var bara 1 okänt fartyg på 123 ton. Det är som sagt krigstid, 

vilket betyder att ett okänt antecknat fartyg tycker jag inte borde förekomma. Jag skulle just i 

krigstid tycka det är extra viktigt att veta vad som inkommer och utgår i landet. Visserligen 

var Sverige neutralt men trots den statusen visar tidigare forskning av Klas Åmark att Sverige 

hade relativt mycket kontakt med Tyskland. Lika som att vi hade kontakt med Tyskland hade 

vi samtidigt kontakt med västmakterna. Fartygens medelvärde för avgifterna var inkommande 

från inlandet 39,44 kronor per fartyg och inkommande från utlandet 186,33 kronor per fartyg. 

Inkommande avgiften för inrikes inkommande fartyg är en stor ökning från 1937, då det 
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januari var 16,38kronor och maj 20 kronor per fartyg. Krigstid ökade tullarna och avgifterna 

till hamnarna, vilket kan bero på att risken på att Östersjön blivit allt farliga att navigera. Samt 

att hamnen klart behöver få in en inkomst om de ska kunna bedriva en verksamhet, vilket 

därav kan leda till höjning i pris. Utgående avgiften för fartygen som gick inrikes var, 137,67 

kronor per fartyg. Vad gäller den utländska avgiften blev medelvärdet 50,45 kronor per 

fartyg. Detta är betydligt mycket mindre då det varit 118,18 och 132,87 per fartyg för de två 

tidigare månaderna januari och maj 1937. Vad den tidigare forskningen visar var att Sverige 

och Tyskland under kriget fraktade varor genom byte, de svenska skogsvarorna, järnmalm 

och kullager mot det tyska eller tysk ockuperade kolet och kokset. Det kan betyda att just 

dessa bytesvaror fick därför en lägre avgift kostnad då vinsten av köpet ersätts istället med 

gods än pengar, vilket hade varit förståeligt då krigstiden för svensk del ägnades åt att se till 

att den svenska befolkningen inte fick för mycket förändringar i samhället, vilket utan kol och 

koks det hade blivit.   

Fartyg utgående januari 1942 

 

Diagram 23 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

De utgående fartygen är en stor minskning från både januari och maj 1937, då det utgick 211 i 

maj respektive 113 i januari. En skillnad är att det utgår lika många som inkommer till 

hamnen. Även en stor skillnad mellan 1937 och 1942 är självklart andra världskriget, vilket 

jag tolkar som den största bidragande faktorn till varför skillnaden i fartygen skiljer sig såhär 

mycket åt. Vad som nu blir intressantare är vilka varor som inkom och utgick i krigstid.  
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Lasten utgående utrikes januari 1942 

 

Diagram 24 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

En stor skillnad mellan tidigare månader det utgick enbart 2 fartyg utrikes. Utrikes gick de 

varor som främst Kalmar och Småland hade att erbjuda, sten och trä. Som den tidigare 

forskningen av Lennart Schön stämmer det överens att Sverige exporterade trävaror. Vad 

gäller Kalmars med omnejds naturtillgångar och förutsättningar så är det främst skog, något 

som också var eftertraktat från Kalmar var sten vilket förklarar varför det exporteras. Främst 

den sten som kom från Öland, kvaliteten på kalksten från Öland var riktigt bra.  

Lasten utgående Sverige januari 1942 

 

Diagram 25 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Återkommande är fartygen gående med tomma och okända laster. Vad som är nytt är en ny 

term, Sta. Vilken förekommer ofta här och kommande år. Sta är ett svenskt ord med 

synonymer som fara, gå och iväg, vilket ger mig två olika alternativ. Antingen är det farliga 

varor som utgår eller är det personer som åker med fartyg. Vad som får mig att vara osäker är 

om det nu skulle vara att folk åkte iväg, borde det stått resor vilket det gör i diagram 15 på 
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inkommande varor maj 1937. Vad gäller farliga varor finns det farligt material registrerade i 

fartygsjournalerna, varor som dynamit som förekommer i senare månader. Jag kommer 

utveckla mitt resonemang angående sta senare då jag kan referera åren i mellan, då de 

återkommer fler senare. Klarering är även en ny term, vilken återkommer i senare diagram. 

Klarering betyder att man genomgår fartygets information gällande tullavgift, resa, 

destination och last. Det betyder att en kontroll genomförs av fartygets dokumentation för att 

se till så allt var i ordning.20 

Inkommande varor från Sverige januari 1942 

 

Diagram 26 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Lasten inkommande jämförelsevis är betydligt mindre i omfång är tidigare 1937. Något som 

nu försvunnit är de okända fartygen, vilket istället ersatts av sta. Vad som fortfarande går är 

resor, med tanke på att det nu är krigstid kan jag föreställa mig att det är nödvändiga resor 

som till exempel kontakt med öarna, Öland och Gotland. Cement är en vara som nu allt mer 

förekommer, vilket man kommer se en stor ökning i senare inkommande laster. Det som 

sticker ut är att det inkommer trämassor, vilket är konstigt då det ofta utgår trä. Det kan vara 

speciellt trä vilket ska användas till något speciellt, eller är det så att Kalmar är en 

mellanstation. 

 

 

                                                           
20 Myndighet Kommunikationsdepartementet, ”Skeppsklarerarförordningen (1934:119), Utfärdad: 1934-05-04, 
Upphävd: 1995-01-01, Källa: Regeringskansliet/Lagrummet.se 
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Inkommande varor från utlandet januari 1942 

 

Diagram 27 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Kol och koks det Sverige och Kalmar behövde var det ända inkommande från utlandet. Jag 

förväntade mig lika många båtar utgående utomlands som inkommande. Det som hade varit 

intressant att jämföra är vikten på fartygen utgående med de inkommande, vilket tyvärr inte är 

genomförbart just på grund av att det inte står noterat. Vad man kan tänka sig är att de 

fartygen utgående med trävaror och sten hade en likvärdig vikt som de inkommande med 

kolen och kokset. Andra världskriget är pågående vilket betyder att Polen är ockuperat av 

Tyskland vilket kan betyda att till ganska stor säkerhet är dessa fartygens ursprung antingen 

från Tyskland eller tyskockuperade områden. Så Kalmar hade kontakt med Tyskland, vid det 

här laget kan man även vid stor sannolikhet förstå att stenen och trävarorna var ämnade för 

Tyskland. Detta bevisar vad den tidigare forskningen säger att Sverige under kriget försedde 

befolkningen med behövliga varor och satte moralen åtsidan gällande neutralitet. Visserligen 

bröts inga restriktionen för handeln vad gällande neutrala länder i kriget. Dock kan man 

trycka på att näringslivet och befolkningen hade information vad som pågick, var det 

moraliskt rätt att bidraga till Tyskland och Nazisterna, vilket är en mycket svår fråga att 

besvara då i nuläget det inte pågått något liknande för Sveriges del. Uppenbarligen beslutade 

Kalmar och hamnen att föra handel och här är beviset.  
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4.4 Maj 1942 

 Fartyg inkommande maj 1942          Fartygsvikt maj 1942 

 
Diagram 28 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. Diagram 29 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

 Avgift inkommande maj 1942            Avgift utgående maj 1942 

 

Diagram 30 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. Diagram 31 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Maj 1942 inkom det totalt 132 fartyg med en totalvikt på 21 780 ton. Från inrikes var det 113 

fartyg med en totalvikt 16 919 ton. Vad man kan se är en stor ökning på 106 fartyg mellan 

januari till maj. Lika så var det en stor skillnad mellan maj 1937 och maj 1942, där det är en 

skillnad på 159 färre fartyg i maj 1942. Medelvärdet för inkommande inrikes fartyg var 

149,73, vilket var betydligt lägre än vad det var i januari 1942, 363,65 ton, samt för maj 1937 

där det var 226,38 ton per fartyg. Vad gäller de utrikes inkommande fartygen var det maj 

1942 totalt 10 fartyg med en totalvikt på 3200 ton. Det med lite lätt huvudräkning resulterar i 

ett medelvärde på 320 ton per fartyg. Jämförelse med 1937 är det lite mindre 723,86 än 

hälften, det är en ganska stor minskning i ton lasten. Samma sak om man ser till antalet var de 

även där hälften inkommande. Ett likvärdigt resultat som januari 1942, där det var lite över 

hälften så mindre fartyg gående. Detta ser jag som ett starkt bevis på att fartygstrafiken starkt 

påverkades av andra världskriget. Risken på östersjön var allvarlig, båtar sjönk. Som tidigare 

forskning bevisar var Sverige delvis beroende av de utländska varor, liksom var Kalmar vilket 

kommer senare bevisas i diagrammen angående inkommande varor. Liksom föregående 

månader inkommer det fartyg med okänd orgienation, maj 1947 var det 9 fartyg med okänd 
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orgienation på en total vikt 1661, med medelvärdet 184,5 ton per fartyg. Min tolkning 

kommer i slutet av resultat avsnittet med mer utförligt resonemang angående de okända 

fartygen. Medelvärdet för avgiften däremot för inrikes fartygen var nu återigen nere på 

likvärdiga summor som tidigare månader, 17,18 per fartyg. Det var mycket likt januari och 

maj 1937 på 16,38 respektive 20 kronor per fartyg. Det som blev ännu annorlunda var att 

också utgångsavgiften var nere på lägre medelvärde, 36,18 kronor per fartyg. Det gör det 

oerhört svårt att jämföra för tillfället. 

Fartyg utgående maj 1942 

 

Diagram 32 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Vad som är genomgående i alla månader så här länge är att det är mindre fartyg utgående än 

inkommande, med 132 inkommande och 109 utgående, en skillnad på 23 fartyg.  

Inkommande varor från Sverige maj 1942 

 

Diagram 33 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 
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De inkommande varorna finns det några utstickare, främst gällande järnvägsvagnarna. Total 

inkommande är 5 fartyg med järnvägsvagnar, min teori om varför de är inkommande är att 

Kalmar som stad och sitt geografiska läge utvecklas, vilket kan vara sannolikheten att just 

därför importeras fler vagnar för att hjälpa till med distributionen med varor till och från 

Kalmar. Utöver vagnarna kan man nu se en minskning i okända lasten gående. Det går 

fortfarande mycket tomma fartyg, den största skillnaden är att utöver de tomma och sta 

fartygen.  

Majoriteten av fartygen fyllda med byggnadsvaror som cement, järnstål, sten, grus och kalk. 

Kalk antar jag de menar kalksten, jag är osäker det kan lika väl vara kalcium i sin malda form. 

Resterande kan nästan allt klassa som antingen fodervaror och jordbruksprodukter. Det som 

sticker ut lite i den kategorien är melass, vilket är en tjock sirap gjord på sockerrör. Det enda 

som inte går att kategorisera är resorna. Vad som är intressant är att resor är återkommande 

från maj 1937, där samma antal fartyg var ägnade till resorna. Jag återkommer till en 

jämförelse senare, för att göra en jämförelse mellan alla resor gående in och ut ur hamnen.  

Inkommande varor från utlandet maj 1942 

 

Diagram 34 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Kol och koks återkommande återigen, lika som att det går tomma fartyg från utlandet. Sand 

och salt importen fortsätter, till lutfisken och glasbruket. En ny inkommande vara är kalisalt, 

vilket är kalium som grundämne, som karaktär har kalium hög vattenlöslighet vilket gör det 

mycket användbart inom industri. Tackjärn också det en industrivara, tackjärn är en 

mellanprodukt till framtagning av gjutjärn, vilket kan vara användningsområdet. Något som 

även är nytt för importen är kalciumsulfat vilket används som konstgödsling, då det förse 
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plantorna med både svavel och kalium, vilket man kan förstå då mycket av näringslivet i 

Kalmar vid tiden var fokuserat på jordbruket.  

 

Lasten utgående Sverige maj 1942 

 

Diagram 35 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Ett betydligt antal högre utgående än januari, återigen kan det bero på väderläget. Återigen 

kan man dela in varorna i fyra stora kategorier, tomma, jordbruksprodukter, byggsektorn och 

industrin. Där man ser en stor spridning i byggmaterialet allt från trä till stål.  

Lasten utgående utrikes maj 1942 

 

Diagram 36 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

Lika som utgående januari var det inte många fartyg som gick utrikes. Här ser vi en klarhet i 

vad Kalmar med omnejd hade att erbjuda utlandet.  
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Resultatet att det var en kraftig nedgång i flödet gällande 1942 vad något som jag förväntade 

mig. Den stora anledningen är självklart andra världskriget. Trots att Sveriges status var 

neutralt betydde inte det att kriget inte påverkade flödet. Vad gällde avgifterna för fartygen 

både inkommande och utgående hade jag trott skulle vara högre och lägre. Då den inrikes var 

något förhöjd med ändå låg i maj var konstigt. Att det kunde bero på varor och vädret är en 

stor sannolikhet, min teori om resultat var att priserna skulle höjas på grund av risken på 

Östersjön. Svenska staten gick in med riskskydd för fartygen, jag trodde dock att avgifterna 

skulle vara skyhöga för att förlusterna skulle vara höga om ett fartyg gick under. Staten hade 

visserligen svenska folkets vardagsliv som huvudmotivation till att det inte skulle ske för stora 

skillnaden för de svenska levnadsvillkoren. Att importen fortsatte var rikstäckande, vi såg 

ingen leverans mer än sten och trä till förmodligen Tyskland, att journalerna för hamnarna 

saknas kan jag inte definitivt säga att det är till Tyskland fartyg går till. Det jag kan 

argumentera att de går till Tyskland är att Norge och Danmark är ockuperade, vilket betyder 

att Tyskland har kontroll på fartygen i Östersjön. Att Sverige bedrev handeln med 

västmakterna var därav osannolika. Därför kan jag med stor sannolikhet tro att det är till 

Tyskland eller ockuperade länder som varorna går till. Hade det varit så att Kalmar mer varit 

inriktad på industri kunde man sett påtryckningar på västmakterna, nu var inte detta fallet trots 

att Kalmar hade både en kemisk industri och vanliga industrier. Kalmars position och 

obligationer spelade förmodligen en stor roll i att fartygstrafiken fortfarande pågick. Där man 

i bilagorna kan se att Kalmar regelbundet hade fartyg gående mot och från öarna Öland och 

Gotland. Hade inte dessa obligationer funnits på att distribuera nödvändiga produkter hade 

kanske inte trafiken gått till denna längden just under kriget. 
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4.5 Januari 1947 

 Fartyg inkommande januari 1947           Fartygsvikt inkommande januari 1947 

 

Diagram 37 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947 Diagram 38 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947 

 Avgift inkommande januari 1947            Avgift utgående januari 1947 

 

Diagram 39 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. Diagram 40 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Januari 1947 inkom det totalt 73 fartyg med en totalvikt på 23 244 ton. Utav dessa fartygen 

var 63 från inrikes orter med en totalvikt på 10 953 ton och ett medelvärde på 173,86 ton per 

fartyg. Det var endast 7 fartyg inkommande från utlandet, med en totalvikt och medelvärde på 

6578 respektive 939,7 ton per fartyg. Okänd orgienation var det 3 fartyg på en totalvikt 5713 

ton och medelvärde på 1904,3 ton per fartyg. Gällande antalet fartyg är det en kraftig 

minskning jämförande mot januari 1937, där det var 120 fartyg inkommande. Lika så var det 

en ökning från januari 1942, där det var 26.  Min teori inför undersökningen var att se en 

relativ stor minskning under krigstiden. Liksom resultatet visar var det en kraftig minskning 

från januari 1937 och en ökning från januari 1942. Kriget har varit slut i nästan två år, vilket 

jag trodde skulle medföra ett stort uppsving i handeln från Sverige och Kalmar. Det kan även 

ligga bakom att större delen av Europa var under återuppbyggnad vilket kräver enorma 

resurser. Det kan betyda att det var ont om varor att skicka just för tillfället, då 

rekonstruktionen var ett måste för näringslivet som infrastrukturen. 

Avgiften för de inrikes inkommande fartygen var medelvärdet 24,22 kronor fartyget. Det är 

lite högre än majoriteten av tidigare månader förutom då januari 1942. Ett mönster börjar 
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formas kring ankommande avgiften för de inrikes gående fartygen, det ligger ungefär ett 

medelvärde på 20 kronor fartyget. Utrikes inkommande däremot pendlar relativt kraftigt i 

jämförelse månaderna i mellan, däremot börjar man se att det är dyrare avgift för januari än 

för maj. Januari 1947 var medelvärdet för utrikes inkommande 222,9 kronor per fartyg, vilket 

är dyrast hittills. 

Fartyg utgående januari 1947 

 

Diagram 41 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Utrikes kostnaden har från januari är istället tvärtom från januari, med ett medelvärde på 

64,75 kronor fartyg inkommande avgift och ett medelvärde 158,3 kronor per fartyg utgående.  

Inkommande varor från Sverige januari 1947 

 

Diagram 42 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Varorna inkommande är mycket likt tidigare månader inga relativt stora förändringar. Inga 

varor som sticker ut från mängden, man kan vi det laget se stora likheter mellan månaderna.  
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Inkommande varor från utlandet januari 1947 

 

Diagram 43 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Få inkommande utrikes fartyg, något jag trodde skulle återgå till högre antal efter kriget. Lika 

så för inkommande inrikes fartyg trodde jag det skulle vara högre, vilket vintern troligen är 

orsaken till att det går få fartyg. Vad som är skillnad är att det inte inkommer någon koks, 

vilket får mig att tro att det inkom tillräckligt med kol för att ersätta kokset. Vad som är 

intressant är att trävaror inkommer vilket vanligtvis utgår utrikes. Vad det förmodligen är att 

det inkommer något speciellt trä, tillsammans samma månad inkommer en stomme, vilket jag 

tror är av trä. Troende det går till ett speciellt bygge i Kalmar. Likt tidigare månader kan man 

se att trä importeras till Kalmar, det är trä inkommande utrikes vilket får mig att tro att det är 

något speciellt trä ämnat för något som svensk träindustri inte kan fylla.  

Lasten utgående Sverige januari 1947 

 

Diagram 44 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Dominerande för januari 1947 var fokuseringen på stål. Stålklarering antar jag vara en 

övergående kontroll av fartyget inkommande med stålvaror, för att se över vilka sorter av 
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stålfartyget hade med sig. Även stållossning vilket är intressant, antingen är det stålvaror som 

blir avlastade eller så är det något att göra med reparation av fartyget. Lika så stålsand fick 

mig att undra om jag tytt informationen rätt, vilket gjorde att jag återigen tog hjälp av 

personalen på arkivet i Växjö. Utan deras hjälp hade processen kring tydandet tagit betydligt 

längre då jag fick hjälp med tydning och med vad varor var tillämpade för. Stålsand är 

antingen små järnkulor eller järn med kantiga ytor. Stålsanden används för att blästra, vilket 

är en industriell metod för att rengöra ytor med stark gasström.21 Majoritet av lasterna är 

tomma, övriga är starkt dominerade av byggnadsmaterial. 

Lasten utgående utrikes januari 1947 

 

Diagram 45 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Raps en vara som kommer mer och mer, det utgick ett fartyg än så länge inrikes och nu även 

utrikes. Återigen ser man bevis på att det var främst trä som Kalmar med omnejd hade att 

erbjuda. Den hårda vinter är dock ett resultat i låg trafik vilket var synd, då jag antog till en 

början en stor ökning för då kriget avslutas. För Sverige och andra länder gav stora 

möjligheter att arbeta för att återuppbygga Europa.  

 

 

 

 

                                                           
21 Företags författare, Stenungsunds Industrisand AB, Säkerhetsblad Stålsand, 2013.  
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4.6 Maj 1947 

 Fartyg inkommande maj 1947             Fartygsvikt maj 1947 

 

Diagram 46 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. Diagram 47 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Avgift inkommande maj 1947             Avgift utgående maj 1947 

 

Diagram 48 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. Diagram 49 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Min förväntan var att antalet fartyg skulle öka relativt kraftigt. Trots en nedgång i januari 

förväntade jag mig en kompensation i denna kommande månad. Visserligen kunde det skett i 

februari månader. En överraskning var även att medelvärdet nedgått både för inrikes och 

utrikes inkommande fartyg, inrikes 61,59 ton per fartyg och utrikes 242,59 ton per fartyg, 

vilket är en rejäl nedgång jämfört med tidigare år och månader. Det var en nedgång i maj 

1942, men inte till denna skala. Återigen hade det varit intressant att jämföra med utgående 

fartygsvikten, i all ärlighet känner jag mig låst till att göra tolkning av information kring 

vikten, då jag bara arbetar med hälften av informationen.  

Inrikes ankommande fartygsavgifts medelvärde 13,67 kronor fartyget, är jämfört normal till 

tidigare månader. Avgiften för utrikes inkommande har ett medelvärde på 55,60 kronor 

fartyget, vilket följer trenden som tidigare månader. Det är även det något lägre, vilket kan var 

tillsammans med inkommande inrikes en ny trend i ett sjunkande ankommande avgift.  
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Utgåendeavgiften lika som avgiften för inkommande är även den både utrikes och inrikes 

relativt nära i pris från tidigare år. Inrikes 26,42 kronor fartyget, utrikes 111,88 kronor 

fartyget vilket är närmare en dubbelt pris för inkommande.  

Fartyg utgående maj 1947 

 

Diagram 50 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Skillnaden på utgående och ankommande fartyg är en mycket liten skillnad. Det följer 

tidigare månader med en likvärd likhet mellan inkommande och utgående, där de alltid är 

något mindre utgående än inkommande. Enda utstickande än så länge är maj 1937, där det var 

en relativt stor skillnad på 80 fartyg mindre utgående än inkommande.  

Inkommande varor från Sverige maj 1947 

 

Diagram 51 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 
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En stor spridning i varor, med en stor topp gällande tomma fartyg vilket följer tidigare 

månader. Vad gäller varor som sticker ut kan jag inte säga det är direkt så. Då som tidigare 

kategorisering kan göras, där man ser ett stort antal varor ämnade för byggsektorn. I formen 

av varor som cement, grus, sten, betong, och kalksten. Jordbruksprodukter är också åter 

inkommande som havre, råg, gödning, vete och fodervaror. Energi varor som koks, koksgrus, 

bensin och br. Olja går även det att lägga som en kategori.  

Inkommande varor från utlandet maj 1947 

 

Diagram 52 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Det som för mig stod ut var slagg, vilket jag var osäker på vad det var. Slagg är en produkt 

som används i vissa metallurgiska processer. Utöver det är varorna inkommande väldigt likt 

tidigare månader men med en ökning i salt intaget.  
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Lasten utgående Sverige maj 1947 

 

Diagram 53 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Ett mycket stort antal tomma fartyg utgående inrikes. Överlag en mycket stor utsträckning av 

olika varor. Många återkommande från tidigare månader, inget för utstående om med tidigare 

månader. Det börja formas ett mönster gällande både inkommande och utgående varor med en 

viss andel speciella varor som sticker ut. man jämför  

Lasten utgående utrikes maj 1947 

 

Diagram 54 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

Utrikes var det en stor chock i varor och andel utgående. Lika som i januari är det en betydligt 

stor nedgång i antalet fartyg som utgår mot utlandet. Även att Kalmar skickar iväg malm 
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vilket tekniskt sätt det inte bör funnits, detta är första i fartygsjournalerna jag sett malm 

varken inkommande eller utgående. Teorin jag har angående att det skickas malm måste vara 

att det inkommit från norr, troligen via transport av tåg. Även att det är så mycket tomma 

fartyg gående är intressant. Det har i tidigare månader förutom januari 1942 utgått tomma 

fartyg, men det har alltid varit flera andra varor som också utgått. Till en stor utsträckning har 

det nästan alltid utgått trä till utrikes, vilket är en stor förändring. Vad som hade varit 

intressant att se hade varit om det var en större nedgång i träexporten i andra år. Något som 

varit extremt intressant att se på exporten 1946 och 1948 dock fanns ej de fartygsjournalerna. 

Det var ett stort antal fartygsjournaler borta, vilket inkluderade större delen av efterkrigstiden. 

De fartygsjournaler som var borta var utöver 1946 och 1948 hela 1950-talet fram till 1956. 
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4.7 Januari 1956 

Fartyg inkommande januari 1956             Fartygsvikt januari 1956 

 

Diagram 55 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. Diagram 56 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Avgift inkommande januari 1956             Avgift utgående januari 1956 

 

Diagram 57 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. Diagram 58 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Fortfarande inte en stor ökning i antalet fartyg gående som jag hade förväntat mig. Av 

slumpen blev min undersökningsperiod tre år med fem års intervall och sedan ett hopp på tio 

år, då källmaterialet fick styra mycket vilka år och fartygsjournaler. De fartyg som ankom 

inrikes hade en medelvikt på 96,78 ton per fartyg och utrikes inkommande 197,62 ton per 

fartyg. Likt maj 1947 ser man en minskning i ton antalet, främst angående utrikes 

inkommande vikten. Då det som högst var 939,7 per fartyg januari 1947, till att du enbart vara 

197,62 ton per fartyg vilket är en drastisk minskning. Antalet fartyg inkommande är något av 

en ökning då närmaste är januari 1937, då det inkom 120 fartyg.  
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Fartyg utgående januari 1956 

 

Diagram 59 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

 

Inkommande varor från Sverige jan 1956 

 

Diagram 60 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Största skillnaden från tidigare månader och år är att antalet fartyg som ankommande med 

okänd last har minskat drastiskt. Den största ökningen man kan se är att cement har ökat 

enormt. Överlag är varorna dominerade av jordbruksprodukter och energi varor, som vete, 

raps, gödning, råg och brännolja, bensin samt br. Olja. Överlag kan man se liknande trender i 

varor.  
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Inkommande varor från utlandet januari 1956 

 

Diagram 61 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

En ökning i varor inkommande från utlandet, 21 fartyg, senast det inkom denna mängd var 

januari 1937. Högst inkommande var ändå maj 1937, på 42 inkommande vilket ska bli 

intressant att jämföra med maj 1956. Varorna som är konstanta är kokset och kolet, som 

inkommer. Mycket återkommande varor som sand, något annorlunda då det inkommer 

fodervaror och gödning. Frågan är om det kan vara något speciellt, då det känns onödigt att 

importera något som kan tillverkas inom Sverige. Det får mig att spekulera om det kan vara 

något som i Sverige inte går att producera, därav intagning från utlandet. Det hade varit 

intressant och se en mer detaljerad uppradning av vad det specifikt var i de varor som är 

tolkningsfrågor om innehållet.  

Lasten utgående Sverige jan 1956 

 

Diagram 62 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 
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Vad diagrammet visar en extrem hög grad av tomma fartygen. Min teori är att som 

bakgrundsfakta om Kalmars industrier och företag visar en nedgång i produktion i Kalmar 

stad. Flertal utav de producerade fabrikerna som varit pågående under hela 

undersökningsperioden har en nedgång och tillslut stängas på 1960-talet. En fortsättande 

faktor är att okänd trafik fortfarande går, vilket är till min förvåning. Tanken om att okända 

fartyg inkommer och utgår känns otroligt frågan. Majoriteten av fartygen är väl 

dokumenterade men trots det finns det fartyg som går okända. De går fartyg med okända 

laster och med okända destination, vilket är otroligt intressant. Man kan på något sätt tro att 

det fanns relegation om att dokumentation måste framgå på fartygen, som vid klareringen av 

vissa fartyg under undersökningsperioden. Lika så borde de regleras mot hamnen att föra en 

dokumentation på samtliga inkommande och utgående fartyg till en viss detaljering. Då 

främst destination borde vara antecknad samt vad lasten utgör.  

Lasten utgående utrikes januari 1956 

 

Diagram 63 Källa: Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Fortfarande en hög grad utgående tomma fartyg, återigen finns det en återkommande vara 

som varit varande alla utom en utgående, trävaror. Det som är ett frågetecken är hur och 

varför Kalmar exporterar koks och koksgrus vilket är en beroende vara inte bara för Kalmar 

utan för Sverige. Något man kan se är raps och rapsmjöl har en stor andel av vad som utgår. 

Kemi industrin med salpeter inkommande på marknaden. 
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4.8 Maj 1956 

              Fartyg inkommande maj 1956                                Fartygsvikt maj 1956 

Diagram 64 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956.              Diagram 65 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

            Avgift inkommande maj 1956  Avgift utgående maj 1956 

Diagram 66 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956.             Diagram 67 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

En ökning i fartyg från januari, ett återkommande fenomen att det går mer trafik i maj månad. 

Etablerad teori till varför, vädret. Vad vi nu ser är en klar bild att det är ett högre medelvärde 

på vikten per fartyg gående i januari än i maj. Då i maj 1956 var medelvärdet för inrikes 

fartygen, 96,96 ton per fartyg och för utrikes, 191,76 ton fartyget. Man ser även en minskning 

i det totala tontalet gående in och ur hamnen. Där det som högst stående på 76 036 total ton 

inkommande maj 1937, från därefter en rejäl minskning. Minskningen man ser är att den 

totala inkommande vikten varierat mellan 15 000 ton till 25 000 ton intaget. Om man ser 

månaderna i mellan viktmässigt, så är det ett medelvärde för januari på 174,08 ton per fartyg. 

Jämförelsevis med maj då medelvärdet var 481,9 ton per fartyg. En klar skillnad i månaderna, 

teorin avslutningsvis är att vädret förmodligen spelade en stor andel till varför det är en lägre 

gående trafik i januari. Därav en ökad viktmässig trafik gående i maj. Vad bakgrundsfakta där 

man kan se att företagen och industrierna har en nedgång fram till 1960-talet då de läggs ner. 

Det kan ha lett att varorna inkommande till Kalmar dalade i vikt. 
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Fartyg utgående Maj 1956 

 

Diagram 68 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Likmässigt resterande månader ser man en nedgår i trafiken utgående till inkommande. Det 

som skiljer sig åt i maj 1956 är antal utgående fartyg inrikes från andra månader. Det är ett 

större antal än inkommande från inrikes, vilket måste betyda att antingen har det legat fartyg i 

hamn eller på lager som togs i bruk. Eller så gick utrikes inkommande båtar vidare till andra 

svenska hamnar. 

 Det har att göra med att fartygen inte alltid åkte iväg i januari resulterat i att de fartygen inte 

räknas med i januari månad. Vad man kan se i fartygsjournaler står fartygen trots allt 

registrerade i januari månad, fast med ett avgående datum i senare månader vilket gör att jag i 

urvalet valde att bortse från de fartygen, då jag kände de räknas till februari eller juni månad. 

Det gjorde att jag bortsåg från dem i antal, vikt, last och avgift.  

Inkommande varor från Sverige maj 1956 

 

Diagram 69 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 
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Återkommande är de tre olika kategorierna, jordbruksprodukter, byggvaror och energi varor. 

För produkter som raps har det skett en rejäl ökning, från att till en början förens utgående 

1947, till att senare exporteras januari 1956 till att nu vara största importvaran. Utöver det 

igen för stor skillnad mer än att det inte längre inkommer några okända importfartyg.  

Inkommande varor från utlandet maj 1956 

 

Diagram 70 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Inga fartyg inkommande med okända varor likt de inkommande från inlandet. Någon vara jag 

inte ännu beskrivit är soda, vilket är natriumkarbonat vilket används nu i mineralvatten. Det 

används även inom glastillverkning, likt sanden importerad till Kalmar tror jag med säkerhet 

att den inkommande natriumkarbonaten är ämnad till de svenska glasbruken. Något stort 

aktivt glasbruk i Kalmars närhet var Hovmantorps glasbruk, vilket inte är mer än några mil 

från Kalmar, vilket jag med säkerhet deltog i importen av både sand och soda. Utöver sodan 

är det relativt standardvaror, med en topp av tomma fartyg. Inte likt andra månader så 

dominant som tidigare.  
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Lasten utgående Sverige maj 1956 

 

Diagram 71 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Olikt från inkommande både inrikes och utrikes kan vi här istället se en dominant antal fartyg 

gående tomma. Totalt antal fartyg utgående inrikes 161 varav dem tomma 126, ett enormt 

antal. Rapsmjöl näst stört, gående sju fartyg utgående. Resterande varor var de främst inom 

tidigare etablerade kategorierna. Okänd last återkommer till skillnad från inkommande 

trafiken, ett fartyg gick med okänd last. Trots det en drastisk minskning i den okända faktorn 

som tidigare varit dominant.  

Lasten utgående utrikes maj 1956 

 

Diagram 72 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1956. 

Karaktärsvarorna för Kalmar fortsätter det vara en majoritet av olika slags trävaror. Det går 

visserligen mest tomma fartyg men inte överdrivet många som de utgående inrikes där det var 

en absurd del tomma fartyg.  
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Okända fartyg 

Okända fartyg betyder att när fartygen inkommer eller utgår står det noterat ett datum och 

fartygets avgåendeavgift. För de inkommande fartygen står även fartygens vikt nedskrivna. 

Det åt andra sidan står inte noterat var fartygets ursprung eller destination. Det betyder att där 

avgiften antecknades från inrikes eller utrikes är istället för pris ifylld med ett streck. Likt 

lasten har det varit fullt med fartyg gående med okända last, vilket även dessa fartyg.  

Inkommande okända fartyg 1937,1942,1947,1956. 

 

Diagram 73 Källa: Kalmarhamn fartygsjournaler 1937,1942,1947,1956. 

Samtliga år och månader undersökt har det förekommit okända fartyg. Där det är som mest 9 

okända fartyg i maj 1942 och januari 1956. Intressantas med de okända fartygen är de gående 

under kriget. Totalt 10 fartyg med okänd härkomst inkommer till Kalmar. Att spekulera med 

att mycket av krigstidens fartygsjournaler är borta får mig att tro anledning kvar vara just på 

grund av dessa fartyg. Det hade varit betydligt mycket intressantare om de okända fartygen 

enbart förekom under 1942. Dock kan man se att det är något som förekommer regelbundet.  

Överlag har fartygsjournalerna skrivits med stor andakt, med lite slarv. Det gör mig otroligt 

osäker om fartygen som är okända kan vara kopplat till att hamnpersonalen omedvetet glömt 

att fylla i betydelsefull information. I samband med att till en början bestod lasten av mycket 

okända laster men övertiden så minskade de okända laster till att närmare försvinna. Det gör 

att en teori där personalen var att skylla för de okända fartygen minskar i betydelse.  
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Utgående okända fartyg 1937,1942,1947,1956. 

 

Diagram 74 Källa: Kalmarhamn fartygsjournaler 1937,1942,1947,1956. 

Jämförelsevis kan man se att inkommande var okända fartyg ett fenomen för samtliga 

månader i alla år. Utgående är det istället majoritet utgående okända i januari månad, med 

enbart maj 1956 med okända fartyg utgående. Återigen är det mest misstänksamma under 

januari 1942. Teorin jag först hade var att informationen angående antingen fartygens last, 

namn eller ursprung var tvungen att skyddas. Att Kalmar var en relativt icke betydelsefull 

hamn i det svenska försvaret får mig att ifrågasätta teorin. Samt i samband med det 

regelbundna flödet av icke märkvärdiga laster. Då lasten överlag innehöll, energi, 

jordbruksprodukter och byggmaterial. Hade Kalmar istället varit en hamn som transporteras 

känsliga varor som kullager så hade de okända fartygen varit betydligt mer misstänksamma. 

Mer misstänksam är de utgående produkterna i den andakten att Sverige inte var i krig. Den 

svenska statusen var trots all handel neutral, vilket gör de inkommande okända fartyg mindre 

intressanta i den aspekten. Däremot har Sverige naturtillgångar och produkter som var 

delaktiga i den tyska framgången. Hade flödet i Kalmar varit annorlunda så hade dessa 

okända fartygen varit mer misstänksamma. Tillhörande den misstänksamheten som de okända 

fartygen är det faktum att ett flertal fartygsjournaler är saknande omkring krigstiden. 

Fartygsjournalerna som saknades var 1938–1941 samt 1943–1946 med undantaget där 

fartygsjournalen för hamnarna fanns till 1943. Utöver den så var samtliga av dessa journaler 

saknande, det gäller alla versioner av fartygsjournalerna. Saknande var även 1948–1955, 

arkivpersonalen hade ingen teori om varför dessa journalerna saknades mer än att de fanns 

chans att de var under sekretess på krigsarkivet. Det gör att det fanns chans till att Kalmar 

exporterade varor av den karaktär att allmänheten inte skulle veta om det, och att staten nu vill 

hemlig göra informationen fortfarande. Spekulationer är dock till den omfattningen kan jag 

göra, de okända fartygen kommer förbli ett mysterium som jag inte kommer kunna lösa.  
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Resor 

Min teori om fartygen där lasten utgör resor är resor satta res destinationer. Att resorna är 

rutter till destinationer som Öland och Gotland. Där personer behövde fartyg för att resa, det 

är flertal städer på Öland som förekommer i fartygsjournalerna som visar fartygens härkomst. 

Kontakten mellan öarna och fastlandet får mig att tro att dessa resor är att transportera 

personer. I de inkommande lasterna har det inkommit resor, totalt var det tre fartyg gående, 

förutom i maj 1947 och 1956 där det gick fyra fartyg med resor. Det går heller inga fartyg 

med resor 1937, varken i januari eller maj. Det får mig att tro att det inte upprättat några 

offentliga fartyg för resande ännu. Vad gäller resorna i januari 1942, så gick det som sagt tre 

fartyg, ett gick totalt 31 gånger, vilket betyder att det gick dagligen, min tanke är att det är för 

att transportera personer från och till Öland. De två andra fartygen gick två respektive 3 resor. 

Det får mig att tro att det är resor till speciella ställen som kanske Gotland. Det fartyg som 

gick dagligen tror jag gick till Öland, fram och tillbaka. I de utgående lasterna kan man inte se 

att det gick resor. Däremot kan jag se i journalen att tre fartyg hade samma avgift 

inkommandes till hamnen vilket betyder att de är samma fartyg inkommande som utgående. 

Inkommande 1947 var det samma tre fartyg, men skillnaden var i antalet resor som gick. Ett 

fartyg gick återigen 31 gånger, de andra däremot gick 21 respektive 19 gånger. Vilket får mig 

att tro att det kan vara samma destination som fartygen går på. Att fartygsjournalerna som 

visar hamnar inte finns och visar denna informationen gör det svårt att spekulera till vilket 

destination som fartygen går på. Min teori är som sagt att det går mot Öland, främst då 

Färjestaden. Likt tidigare kan jag se i utgående fartyg står det inte utskrivet resor, men jag kan 

se samma inkommandeavgift för de tre inkommande fartygen. Däremot i januari 1947 står det 

noterat i utgående laster resor, de är de tre fartygen som inkommit. Inkommande resor var 31 

stycken samt 6 respektive 7. Det som är intressant är att det står att utgående är det 31 

stycken, men samt 7 respektive 7. Det betyder att det är en mer resa utgående än 

inkommande.  

Det förekommer resor i resterande månader också, på grund av att jag inte kan säga med 

säkerhet vart resornas destination är så blir detta avsnitt mycket vad mina tankar är om vad 

det kan vara för slags resor. Min slutsats är som min teori att det är resor gående på fasta 

rutter, det fartyg som gående dagligen tror jag mer säkerhet går från och till Öland. 

Resterande fartyg som går med resor kan vara till destinationer som är mindre beroende av 

trafiken av resor, vilket får mig att tro att det kan vara så att de går när tillräckligt många 

personer ska till och från den destinationen. Därav variationen till hur många resor går. Att 



60 
 

dessa fartyg står utskrivna får mig att tro att förkortningen Sta inte betyder resor. Därför kan 

man jag säga att min teori om Sta lasterna är av farlig natur. Återigen är det förkortningar som 

dessa som får mig att tvivla vad det kan vara för varor. Fartygsjournalerna är fyllda med 

mycket okänt, som fartyg med flera som avsändare och diverse som last. Det gör det svårt att 

föra ett slutgiltigt resonemang kring delar av lasterna. Det gäller främst sta, min teori och 

slutsats får därför bli att det är varor av farlig natur.  

Min teori kan jag säkra då Kalmar museum gjort en utställning om Ölands bilfärja som togs i 

bruk 1948 och gick till 1969 i Kalmarsund. Det förklarar varför det tillkommer en fjärde färja 

1956. Detta bevisar på en transport av både bilar och personer från Kalmar till Öland och 

tvärtom. Ölandsbron invigdes år 1972 vilket nog gjorde att färjorna mellan Kalmar och Öland 

minskade markant.22 

 

 

                                                           
22 Okänd författare ”En Ölandsfärjas historia”, utställning på Kalmar museum, 2016. 
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5. Diskussion 

Varorna och flödet i hamnen kan man koppla till Kalmars industrier och företag. En stor 

inkommande vara är raps, vilket förmodligen används till margarinframställning, vilket då 

skulle vara en importvara intaget av Nya Margarin AB Svea. Senare av då AB Liva Fabriker 

som företaget blev efter sin reorganisation 1947. I margarintillverkningen används rapsolja, 

vilket man ser inkommer och utgår. Däremot ser man även raps i sin naturligaform vilket 

måste vara då fabrikerna i Kalmar även var en oljefabrik, där de producerade sin egna olja för 

tillverkning.  

Kalmars tändsticksfabrik som till största del var inriktad på export ser man en avsaknad i de 

månaderna jag undersökt. De förekommer men inte till det förväntande antalet som den fakta 

om produktionen de hade. Fabriken som var aktiv under undersökningsperioden hade haft en 

nedtrappning i både personal och volym under 1920- och 1930-talet. Det kan vara orsaken till 

den lilla andel exporter man såg. Fabriken lades ner på 1960-talet vilket tillsammans med 

nedtrappningen kan förklara frånvarande av en högt exporterade vara.  

Intressantast i undersökningen var familjen Bruun och deras företag AB J. Bruun. De förekom 

regelbundet i fartygsjournalerna under alla undersökningsår och månader. Som 

bakgrundsfakta om Kalmar sade så såg jag en förändring i företagets import och exportvaror. 

Från att tidigare vara huvudsakligen en blandning av spannmål, fodervaror, gödning och fler 

varor menade för jordbruket, till att se en klar förändring av deras import och exportvaror. 

Efter andra världskriget ser man en klar ökning i byggnadsvaror, och det var företaget Bruun 

som stod för majoriteten av intagandet av just de varorna. Varor som cement och betong var 

varor som intogs till en liten grad innan andra världskriget. Som senare exploderade i 

intagning. Jag har genomgående i uppsatsen beskrivit Kalmar som en delegationshamn, vilket 

man kan se i bilagorna. Trafiken till och från Öland är konstant, med destinationer som 

Färjestaden, Borgholm, Degerhamn och Byxelkrok.  

Utländska kan man se 1947 som USA med Boston och Storbritannien med London. Tyskland 

med Warnemünde och Stettin. Övriga europiska länder som Nederländerna med Rostock och 

Delfzijl samt Polen med Ustka. Även närliggande länder som Danmark med Köpenhamn och 

Norge med Hellsund.  
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Vad vi ser i bilaga nummer 2 är under krigstiden, tyvärr är det för 1943, det hade varit mer 

intressant att kunna kombinera med lasten för 1942. Som i källmaterialet där jag förklarar hur 

min process fick bli, med att fartygsjournalerna var utspridda och ett flertal år borta. Men som 

för 1947 ser vi även 1942 att trafik går mot främst Öland. Vi ser även att Ustka är 

återkommande, vilket betyder att Kalmar hade handeln med nazi ockuperade Polen under 

kriget. Om jag skulle spekulera i vilka varor det skulle tänkas gå mellan Polen och Sverige är 

en export av trävaror från Sverige och en import av kol från Polen. Kriget är i full fart, Polen 

samt Danmark och Norge är ockuperade så vägen till väst är inte ett alternativ och man ser 

ingen destination som går mot Storbritannien. Som det gör 1947 där det går fartyg till 

London.  

Bilagorna är i total fyra sidor tagna ur fartygsjournalerna där destinationen står antecknad med 

ett fåtal av fartygens last även står antecknad. Hade lasten varit detaljerad i dessa 

fartygsjournalerna hade det med stor säkerhet blivit mitt huvudunderlag för uppsatsen, vilket 

skulle varit intressant.  

Vikt sammanställning för månaderna 1937,1942,1947,1956 

 

Diagram 75 Källa: Fartygsjournalerna 1937,1942,1947,1956 

För att definitivt svara på mina frågor kan man se gällande i vikt en nedgång från år 1937. Där 

totalt vikten maj 1937 var 76 036 ton totalt för inkommande trafiken. Resterande månader i 

maj låg den totala vikten på ungefär 15 000 ton i maj 1947, 25 000 ton i maj 1956 och 22 000 

i maj 1942. En klar skillnad, men inget mönster då jag i min teori skulle se ett mycket lägre 

antal och vikt för 1942 på grund av kriget. I januari 1942 kan man se ett minskat antal fartyg 

inkommande och utgående då det de i 1956 och 1937 gick över 100 fartyg. Det var en liten 
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minskning i januari 1947, vilket sannolikt var beroende av vädret. Det kunde varit samma 

orsak i januari 1942, men jag skulle tro att det hade mycket kriget att man ser en minskning i 

fartygen. Trots den relativt låga trafiken så är vikten högst i genomsnitt för fartygen. Då på 

totalt 26 fartyg var en totalvikt på 11 260 ton. Lika så gällande januari 1947 där det gick ett 

lägre antal fartyg, 73 totalt, var det en ökning i genomsnitt för gående fartyg. Det kan bero på 

vädret, då alla båtar inte klarade väderläget i den kalla vinter kylan.  

Vad man kan se för mönster för antalet fartyg är att det är ett sjuknade antal fartyg under 1942 

och 1947. Där det återgår till något högre siffror till 1956, siffrorna i antal är mycket likt dem 

för 1937.  

Sammanställning av inkommande fartyg 1937,1942,1947,1956 

 

Diagram 76 Källa: Fartygsjournalerna 1937,1942,1947,1956 

Vad som går att säga om avgifterna för fartygen både ingående och utgående är att det är stor 

variation mellan kronorna. Det jag såg i fartygsjournalerna var att priset på avgiften 

inkommande och avgiften utgående var oftast det dubbla i pris från den inkommande, vilket 

man ser i bilaga nummer 3. Det som gör att det inte är en direkt dubblering är att de något 

billigare fartygsavgifter när det utgår än de mindre gående fartygen. Vad som gör att det blev 

dyrare avgiften är direkt kopplat till fartygens vikt. Det som bryter detta mönster är vad gäller 

de laster som hette sta. Det antingen betyder att folk reste med fartygen eller att varorna i 

lasten var av farlig natur.  
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Sammanställning av utgående fartyg 1937,1942,1947,1956 

 

Diagram 77 Källa: Fartygsjournalerna 1937,1942,1947,1956 

Hamnens riktning kan då pekas nedåt, främst i åsikt med en allt mindre vikt nedgång för 

fartygen gående i hamnen. Tidigare århundraden var utrikeshandeln och sjöfarten det som gav 

Kalmar sin karaktär. Det var själen i Kalmars ekonomi och sjöfarten drog in resurser till 

stadens expansion. Efter att Kalmar stad flyttat till Kvarnholmen vidgade man hamnområdet 

och Kalmar hade viktiga exportvaror som trä, tjära, sten och kalk. Kalmar var sedan 1700-

talet en utav Sveriges stapelstädet vilket gjorde Kalmar priviligierad att handla med utlandet. 

Det som utgjorde de viktigaste importvaran under 1700-talet var spannmål.23 Fortsättande i 

denna riktningen skedde under 1800-talet. Varuhandeln var det som fortfarande var del av 

huvudnäringen för staden. Det var fortfarande handeln och sjöfarten som gav Kalmar sin 

karaktär, vilket förblev fallet under 1920–1970.24 Hamnens utveckling under perioden såg 

dock en minskad betydelse bland Sveriges hamnar. Depressionen slog hårt mot Kalmar och 

hamnen. Just hamnen drabbades i allmänhet hårdare än överlag bland Sveriges hamnar. 

Motgångarna under kriget fortsatte och hamnen såg en fortsatt nedgång under 1950-, 1960- 

och 1970 - talet. Hamnen hade sin högsta vinst under perioden 1920-talet och början av 1930-

talet. De varor som präglade var varor inkommande från den småländska landsbygden. Den 

största andel bestod av trävaror, bearbetat och obearbetat virke. Utöver trävarorna var hamnen 

dominerat av bränslen och jordbruksprodukter.25 Slutsatsen blir att Kalmar hamn har en 

                                                           
23 Hammarström 1984, 34–38. 
24 Hammarström 1984, 353. 
25 Hammarström 1984, 402, 405. 
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nedgång i trafiken under 1942 och 1947. Trafiken är återigen på uppsving från och med 1947 

och till 1956 är trafiken närmare 1937. Den stora skillnaden är att antalet i fartyg är närmare, 

dock är inte vikten på fartyg lika stora. I fartygsjournalerna står vikten utskrivet enbart som en 

siffra under kategorien vikt. Det gör att jag inte är medveten om vilken nettovikt fartygen 

hade, vilket gör att jag inte kan utgöra hur mycket fartygen väger. Det jag istället kan se är att 

vikten på fartygen och lasterna är enormt mycket mindre från 1942 och förbli på någorlunda 

likvärdig vikt för kommande månader och år. Som tidigare forskning visar så är Kalmar hamn 

på nedgång, vilket om man ser till viktminskningen som bevis för nedgången trots att antalet 

fartyg är på uppsving.  

Inkommandeavgifter 1937,1942,1947,1956 

 

Diagram 78 Källa: Fartygsjournalerna 1937,1942,1947,1956 

Det man kan se i avgiften för de inkommande fartygen är att det är starkt kopplade till antalet 

fartyg. Nedgång i intäkter av avgiften de månaderna och åren där det inte inkommer lika 

många fartyg. Det vi kan se är att det däremot är något högre 1956 motsvarande 1937, trots 

det inkom fler fartyg under månaderna 1937. Priset på havet blev då något dyrare, slutsatsen 

blir även att andra världskriget skadade även intäkterna för Kalmar hamn.  
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Utgåendeavgifter 1937,1942,1947,1956 

 

Diagram 79 Källa: Fartygsjournalerna 1937,1942,1947,1956 

Likt utvecklingen för inkommandeavgiften så följer utgåendeavgiften, där den är ungefär det 

dubbla i motsvarighet. Den utstående faktorn är januari 1947, vilket är den ända utav januari 

månaderna som överstiger maj månad. Seende till kurvan för helhet kan vi se att under och 

direkt efter kriget är det som inkommandeavgiften en nedgång i intäkter för hamnen. Det vi 

ser är en ökning i priset för hamnen i utgåendeavgifter, trots mindre fartyg gående och en 

betydligt lägre inkommandevikt. Intressant hade varit att se tontalet för utgående varor, för att 

jämföra om det utgår högre vikt 1956 än 1937. Slutsatsen blir att trots att hamnen är på 

nedgång kan man se att intäkterna förbli dyrare, vilket betyder att intäkterna för hamnen blir 

drabbade hårt av andra världskriget men återhämtar sig och ökar till 1956.  

Utvecklingsvis gällande uppsatsen kan vara att utöka undersökningsåren samt månaderna, 

eller undersöka flera hamnar. Samt att koppla ytterligare till företagen beroende av hamnen, 

om jag utvecklar denna uppsatsen för kommande arbeten. Hade det varit att undersöka hur 

Tyskland försökte infiltrera det svenska näringslivet, kolla på den indirekta eller direkta 

kontakten Tyskland hade med de svenska företagen angående ariseringen. Det hade varit 

mycket intressant för att se hur företagen bemötte politiken och vilken reaktion det fick från 

det svenska näringslivet.  

1937 1942 1947 1956

Januari 6598,71 3093,82 7595,9 6274,09

Maj 11029,54 4554,46 5680,98 12183,74

6598,71

3093,82

7595,9

6274,09

11029,54

4554,46

5680,98

12183,74

0

3250

6500

9750

13000

K
ro

n
o

r

Sammanställning utgåendeavgift

Januari Maj Poly. (Januari) Poly. (Maj)



67 
 

6. Didaktik 

Uppsatsen bygger på otryckta källor, vilket tagit upp majoriteten av uppsatstiden. Detta får 

mig att känna obligerad till att bygga mitt didaktiska moment i anknytning till 

fartygsjournalerna. Min tanke är att konstruera en uppgift angående hur man ser historien ur 

en moralisk synvinkel. Förintelsen, nazisterna systematiskt utrotade judar, romer och andra 

som inte passade in i deras drömsamhälle. Förintelsen är starkt kopplat till att utveckla 

eleverna historiemedvetande i moraliska problem ur det förflutna. Andra världskriget 

generellt innefattade många stora brott mot mänskligheten. Det togs många stora politiska och 

militäriska beslut under kriget, vilket eftervärlden fördömer. Ur Sveriges synvinkel är den 

svenska järnmalmsexporten till Tyskland under kriget ett bra debattämne för att diskutera 

moral. Diskussionsämnen som atombombningarna mot Japan och de sovjetiska truppernas 

framfart i krigets slutskede kan även diskuteras ur ett moraliskt synsätt. Det moraliska 

implementerat i läroplanen handlar om att eleven ska utveckla sitt kritiska tänkande och 

empati för orsakssammanhang i historiska händelse.26 Uppgiftens syfte skulle vara för att föra 

undervisningen framåt. En kontroll att eleverna tillgodogjort sig av undervisningen omkring 

arbetsområdet. Mina tankar om uppgiftens upplägg överensstämmer med Hattie, att man ska 

se till att undervisningen blir synlig för eleverna. Uppgiften bygger på att eleven själv tar 

ansvar till att lära sig.27 Upplägget för uppgiften skulle bli att jag som lärare ger ut renskrivna 

utdrag ur fartygsjournalerna, både på last och hamnar. För att sedan låta eleverna tolka och 

dra slutsatser omkring vilka moraliska tankar de får till lasten och destinationerna. Frågorna 

till eleverna kan då vara: 

 Var det moraliskt berättigat att Sverige förde handel med Tyskland, i åtanke att 

Tysklands nazistiska regim tillfogade såväl länder och människor så mycket lidande? 

Motivera ditt svar och exemplifiera gärna. 

 Kan du dra paralleller till andra krig? Diskutera och ge exempel. Koppla till 

användning av historiebruk. 

Mallen för typen av frågor har jag tagit ur boken Att undervisa i historia – Tusen och ett sätt 

att inspirera sina elever. 28 Likt svaren är relativt nära de slutsatser som dras i boken, där svar 

på första frågan blir att det inte finns något givet svar. Det handlar om att eleven ska kunna 

föra ett resonemang och visa empati för historien. Då människorna lever efter dåtidens villkor 

                                                           
26 Liljegren, Danielsson, Larsson, Nilson, 2012, 133–134. 
27 Sandin, 2015, 63, 30. 
28 Liljegren, Danielsson, Larsson, Nilson, 2012, 137. 
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och synsätt med den neutrala politiska inställningen kring första världskriget bidrog till 

mycket lidande till den svenska befolkningen. Den andra frågan bygger på att eleven ska från 

ett strukturellt perspektiv hitta likartade situationer. Det är en klassisk samhällsvetenskaplig 

metod vilket bygger på att man lägger fram flera situationer bredvid varandra och gör 

jämförelser. Historieundervisningen utgör bara en liten del av utbudet för eleven, den allt mer 

tekniska världen gör att eleven möter historien via dataspel, skönlitteratur, serier och 

spelfilmer. Historiebruk är vad detta betyder i kursplanen, detta historiebruket är 

kommersiellt. Det betyder att huvudsakligen använder sig media skaparna av historia för att 

sälja produkter. Källkritik är därför enormt viktigt, för att inte ta in missvisande historiska 

händelseförlopp. De historiska baserade spelfilmer är starkt inflytelserika, det är ofta så att 

eleven genom spelfilmer uppbygger dess syn på historien. Spelfilmer som utspelar sig i 

historiska miljöer är ett bra objekt att ge eleven en nyfikenhet för historia.29 Tanken till 

uppgiften är att inkludera det kommersiella historiebruket. Jag blev inspirerad att använda 

spelfilmer efter att ha sett Todd Phillips film War Dogs, som utgav 2016. Den bygger på en 

sann historia om hur två unga män startar ett företag som arbetar med att förse den 

amerikanska armén med nödvändigheter. Varor som vapen, granater, kläder och andra 

nödvändigheter för att utrusta de amerikanska soldaterna. Det är kommersiellt historiebruk då 

det bygger på en sann historisk händelse. Det man inte får överse är att filmens huvudsyfte är 

att sälja, vilket gör att trots den bygger på en sannhistoria betyder inte det att filmen i sin 

helhet är sann. Problemet med att visa spelfilm som lärare är att det krävs avtal och jag är inte 

säker på om just denna spelfilmen går att visa i klassrummet. Då skolverkets regler är relativt 

strikta för vad som är tillåtet och inte för lärare.30 För detta tillfälle antar vi att det är lagligt att 

visa spelfilmen. Spelfilmen ger den strukturella kopplingen eleven kan göra till fråga två. Där 

det går att jämföra likheter och skillnader den moraliska tankegrunden mellan händelserna. 

Tanken för inkopplingen av spelfilmen ligger i att klassrummen allt mer integreras av teknik. 

Eleven använder dagligen informations- och kommunikationsteknik. IKT är något som 

styrdokumenten uppmanar lärare att använda, den nya tekniken är till för både 

informationssökning och som ett verktyg för lärande. Dagens gymnasieskolor är välutrustade 

med såväl datorer och paddor.31 Som Margareta Wictorin skriver i Niklas Ammert Att spegla 

världen, så måste det finnas en balans i makten när läraren låter eleverna använda datorer. 

Lärare kan vara rädda att använda datorer i klassrummet på grund av okunskap. Många lärare 

                                                           
29 Liljegren, Danielsson, Larsson, Nilson, 2012, 173–175. 
30 Anette Holmqvist, ”Upphovsrättsguide om filmer, radio- och tv-program”, Skolverket.se, 3 juni 2016. 
31 Ammert, 2011, 233. 
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är IKT kunniga, frågan är istället hur man ska använda det i klassrummet. Det är ens egna 

beslut hur man använder IKT i klassrummet.32 Därav bygger även fråga två till att låta eleven 

själv använda internet för att söka, granska, tolka och värdera informationen de hittar till att 

dra paralleller mellan liknande situationer. Visar det sig att spelfilmen inte får visas och 

eleven själv ser den moraliska kopplingen till händelserna så är det positivet. Tanken är att i 

anslutningen med uppgiften ska eleven tidigare fått inta undervisning om historiebruk. Därav 

koppling till historiebruksanvändning i samband med uppgiften.  

Ämnet historia syftar till att bredda, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper om det 

förflutna. Till denna uppgift syftar det att utveckla elevernas förståelse av tidens 

levnadsvillkor. För att kunna se hur dåtidens människor spelade olika roller för 

samhällsförändringar. Samt vilka dåtidens villkor och värdering var gällande kriget. 

Undervisningen ska bland annat ge eleverna möjligheten att arbeta med historiska begrepp, 

frågeställningar, förklaringar.33 Eleven får arbeta med att granska, tolka och värdera källorna 

samt använda olika perspektiv för att skapa sig en teori. Eleven får använda sin historiska 

kunskap för att presentera sitt resultat i någon form av valfri uttryckningsform. Eleven får 

genom uppgiften chansen att utveckla sin kunskap om tidsperioden, händelser, 

förändringsprocess och personer utifrån olika perspektiv. För att lösa uppgiften måste eleven 

olika historiska teorier och begrepp för att förklara, utreda, formulera sin slutsats om den 

historiska frågeställningen utifrån perspektivet Sverige mot Tyskland. Eleven behöver söka, 

granska, tolka och värdera källan utifrån källkritiska metoder och presentera sitt resultat.34 

Uppgiften ger eleven en chans att utveckla en ökad förståelse till nutiden samt förmåga att 

orientera sig inför framtiden. Koppling till kommersiellt historiebruk, får eleven en koppling 

till den ekonomiska aspekten till krig. Krig är dyrt, det finns vinnare och förlorare även när 

det gäller den ekonomiska aspekten. Spelfilmen ”War Dogs” visar att mycket pengar går att 

tjäna på krig. Händelserna mellan filmerna och hamnen i Kalmar är att trots den moraliska 

aspektens handel, vilket ger eleven chansen att utveckla en förståelse till hur ekonomi och 

krig är sammanflätad.  

                                                           
32 Margareta Wictorin i Ammert, 2011, 234. 
33 Historia – Ämnets syfte, Skolverket s.1. 
34 Historia – Ämnets syfte Skolverket s.1. 
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Bilaga 1 – Fartygsjournaler hamnar 1947  
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Bilaga 2 – Fartygsjournaler hamnar 1943 
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Färjestaden Färjestaden 

Borgholm Stora Rör 

Mörbylånga Mörbylånga 

Malmö Kolmsund 

Degerhamn Degerhamn 

Degerhamn Degerhamn 

Borgholm Stockholm 

Norrköping Grönhögen 

Stockholm Gävle 

Färjestaden Färjestaden 

Stora Rör Stora Rör 

Danzig Karlshamn 

Stockholm Stockholm 

Yxpila Stettin 

Nyköping Königsberg 

Inkommande Avgående 

Karlskrona Gamleby 

Oskarshamn Delzijl 

Skellefteå Delzijl 

Åbo Åbo 

Färjestaden Färjestaden 

Färjestaden Borgholm 

Färjestaden Mörbylånga 

Torhamn Torhamn 

Torhamn Torhamn 

Skellefteå Lübeck 

Skellefteå Lübeck 

Åbo Bremen 

Mörbylånga Mörbylånga 

Karlshamn Åhus 

Stettin Malmö 

Stockholm Stockholm 

Grönhögen Grönhögen 

Stettin Örnsköldsvik 

Rödbystrand Gustavsberg 

Lübeck Sundsvall 

Sundsvall Aarhus 

Byxelkrok Stockholm 

Raumo Delfyÿl 

Linköping Grönhögen 
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Bilaga 3 – Fartygsjournaler för utgående varor januari 1942 

37.  

                                                           
37 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1942. 

 

 

Inrikes Utrikes Lasten utgör Datum Fartygsavgift 

3,15  Trä 12 6,30 

 29,52 Trävaror 3 29,52 

18,30  Sta 26 36,60 

2,85  Koks 5 5,70 

134,55  Tom 13 349,83 

120,30  Klarering 26 240,60 

126,60  Klarering 26 253,20 

40,05  Sta 26 80,10 

48  Sta 16 96 

- - - 7 9,30 

 43,92 Block sten 12 71,37 

17,50  Sta 26 35 

27,45  Sta 26 45,75 

- - - 13 35,76 

- - - 13 3,15 

139,95  Tom 19 363,87 

21,85  Sta 26 43,70 

34,30  Sta 26 68,60 

141,15  Tom 20 366,99 

- - - 28 230,88 

53,25  Tom 2/2 106,50 

20,20  Sta 26 40,40 

- - - 31 48,15 

8,63  - 31 17,15 

14,37  - 31 28,74 

153,14  - 31 306,28 
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Bilaga 4 – Fartygsjournaler för inkommande varor januari 1947 

Datum Vikt enhet ton. Lasten utgör Inrikes Utrikes 

1 31 Cement 4,65  

1 - Tomfat 0,68  

1 438 Sta 21,90  

1 5508 - - - 

2 1540 Tom  369,60 

2 36 Cement 5,40  

2 41 Cement  6,15  

2 26 Råg 3,90  

2 37 Cement 5,55  

3 - Tom 0,68  

3 19 Tom 2,85  

3 64 Cement 9,60  

3 - Tomfat 0,68  

4 19 Råg 2,85  

4 39 Betong 5,85  

4 60 Betong 9  

4 - Tom 0,68  

4 114 - - - 

4 913 Tom 136,95  

4 66 Cement 9,90  

7 18 Kalksten 2,70  

8 163 Sta 8,15  

8 48 Betong 7,20  

8 13 Tom 1,95  

8 41 Cement 6,15  

8 37 - 5,55  

8 64 - 9,60  

8 39 Betong 5,85  

8 - Tomfat 0,68  

8 73 Tom 10,95  

9 439 Sta 21,95  

9 19 Tom 2,85  

9 143 Cement 21,45  

10 48 Betong 7,20  

10 60 Betong 9  
38. 

 

                                                           
38 Kalmar Hamn Fartygsjournal 1947. 

 

 


