
Grosshandlare Liljevalch och traktaten med Kina

GÖRAN LINDGREN

O piumkriget och freden i Nanjing 1842

innebar att Västmakternas definitiva öpp

nande av och inträngande i det tidigare så oåt

komliga Kina tog sin början. Händelserna in

nebar samtidigt att Qing-dynastins långsamma

förfall under seklets första decennier nu tog fart,

och att en kamp för dynastins fortsatta överlev

nad kom att föras intensivt ända fram till fallet

191I. Det var en kamp mot både inre och yttre

krafter, en kamp mellan traditionalister och för

nyare.

Engelsmännen öppnade genom den förkros

sande överlägsenheten i Opiumkriget vägen för

den nya ordningen,! till vilken snabbt Förenta

staterna och Frankrike slöt sig genom sina, mer

omfattande, traktater med Kina 1844. Det man

framför allt ville med traktaten var att komma åt

en friare och öppnare handel, med låga fasta tul

lar och utan den mängd besvärande restriktioner

som handeln tidigare varit behäftad med. Trak

taten stipulerade bl. a. att fem hamnar - Kan

ton, Shanghai, Ningbo, Xiamen (Amoy) och

Fuzhou - skulle vara öppna för handel mellan

utlänningar och kineser, mot endast Kanton

tidigare, ett antal som efter freden i Tianjin 1858

successivt kom att utökas till det mångdubbla.

Intresset för Kina och framför allt för den

lovande nya marknad som Kina innebar ökade

markant i Europa efter engelsmännens seger.

Många nationer kände sig manade att ra sin del

av kakan, och flera handelsagenter skickades

också dit för att undersöka förutsättningarna.

Före 1858 var dock Qing-dynastin restriktiv med

traktatskrivningen. Förutom med de tre stora,

skrev de styrande i Qing bara på ett erkännande

med Belgien 1845 om att landet hade rätt att

handla på samma villkor som dessa, samt häp

nadsväckande nog, en fullödig traktat med Kon

ungariket Sverige-Norge 1847. Det är om denna

traktats historia och hur den kunde bli en reali

tet som denna uppsats kommer att handla. Men

det är framför allt mannen som gjorde detta

möjligt som kommer att ha en huvudroll här.

Hans namn var Carl Fredrik Liljevalch.
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Iden tar form

Vid sitt sammanträde den 28 april 1843 beslöt

Kommerskollegium att sända ett brev vardera till

magistraten i Stockholm och Göteborg, för att

därifrån få in yttranden från Handelssocieteten i

Göteborg och Grosshandlarsocieteten i Stock

holm på en "af förekommen anledning" upp

kommen fråga. 2 Frågan man ville få in yttranden

om var huruvida det "vore för Sverges handel

och sjöfart erforderligt eller afväsentlig nytta att

tillsätta Consuler i China, Batavia och någon af

de på vestra kusten af Södra Amerika belägna
hamnar".3

Genast inställer sig frågan vad "af förekom

men anledning" egentligen betydde. Det synes

finnas flera samverkande faktorer här, där den

gemensamma nämnaren tycks vara osäkerheten

om framtiden för den svenska sjöfarten och han

deln med svenska produkter, särskilt järn. En

stor nedgång fanns i exporten till Förenta stater

na, främst beroende på en kraftigt höjd tulltaxa

hösten 1842 och en svår lågkonjunktur i de in

dustriidkande nordliga staterna.4 Den nyss av

handlade freden mellan England och Kina bör

jade också efterhand föda ideer om möjligheter

na till en ny stor marknad.5 Som för att visa på de

nya möjligheterna kunde Aftonbladet meddela

att Belgien låg i startgroparna för att dra igång

regelbunden handel med Singapore och Batavia,

och konstaterade "som Belgien icke sjelf har

några kolonier, så synes detta försök, att bringa

dessa rika produktion till afsättning i främman

de länders, vara väl beräknadt, och kommer tro

ligen, i fall det slår väl ut, att föranleda till företag

i ännu större skala".6 Än mer rakt på sak blev

man i en analys av de dystra utsikterna för svensk

bergshantering när man föreslog som en möjlig

utväg:

En hel ny verldsdel kan ju sägas hafVa blifVit öpp
nad för handeln genom Engelsmännens eröfring
i China; kunde man icke möjligen vid en sådan
öfVerläggning finna skäligt, att till exempel försö
ka skicka några jernlaster till de derstädes öppna
hamnarna lika gerna, som att låta dem ligga
hemma; och om en icke riskerar ett sådant före
tag, kunde då icke många förena sig derom på
försök? Frågan är ju fri och vi yttra den utan
anspråk, än en önskan att den måtte tagas i be
traktande afmera sakkunige i dessa ämnen.?

Det kan enligt min mening inte uteslutas att

Aftonbladets rapportering i dessa frågor och fri

handelsvänliga gruppers "lobbying" spelat en

roll för tillkomsten av Kommerskollegiums ini

tiativ. Själva hade Kommerskollegium i sin nyss

publicerade statistik över utrikes handel och sjö

fart för 1841 kunnat uppvisa ganska goda siffror,

förutom för den viktiga marknaden i Förenta

staterna, som alltså inte helt överensstämde med

den dystra bild Aftonbladeti stort upplät plats åt.

Även siffrorna för svensk fraktfart var åter i sti

gande.8 Vid sammanträdet den 5 oktober fanns

således dessa fakta, svaren från magistraten i

Göteborg och Stockholm/ samt måhända också

en strategiskt publicerad och något utmanande

artikel i Aftonbladetatt beakta. Denna artikel be

handlade återigen problemen med den minska

de avsättningen för svenskt järn, samt proble

men för svensk handel och sjöfart, men framför

allt gjordes följande inlägg:

Besinnar man deremot med hvilken lamhet frå
gor rörande handel och sjöfart blifVit behandla
de, samt huru litet i allmänhet hos oss försökt
befrämja dessa industrigrenar, så leder ganska
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enkel logik till den förmodan, att man icke rätt

uppskattat vidden af det inflytande handel och

sjöfart utöfvar på alla andra nätingat, synnerligast
i ett land så situeradt som Svetge är. 10

På sammanträdet beslöt herrarna i Kommerskol

legium att skicka en skrivelse till Kungl. Maj:t

med en hemställan, dels om tillsättandet aven

svensk-norsk konsul i Batavia och dels att skicka

en agent till Kina. 11 I skrivelsen gjordes en nog

grann genomgång av ärendet, med svaren från

Grosshandlarsocieten i Stockholm och Handels

societeten i Göteborg, samt även kollegiets egen

bedömning och argumentation för sina förslag.

Till att börja med angav man här som främsta

anledning för sitt initiativ att det var Kommers

kollegiets plikt att hitta nya"afsättningsorter för

Sveriges hufvudprodukter och serdeles dess jern"

nu när nedgången och den osäkra framtiden på

Förenta staterna drabbat svensk handel så hårt.

Både Handelssocieteten och Grosshandlarsocie

teten avrådde här i sina svar från att tillsätta

någon konsul på Sydamerikas västkust, då den

svenska handeln där numera var i det närmaste

obefintlig. Vidare önskade båda societeterna en

oavlönad konsul i Batavia för att underlätta den

allt livligare svenska handeln dit. Båda dessa ytt

randen ställde sig Kommerskollegium bakom i

sin egen argumentation. 12

När det gällde tillsättandet aven konsul i

Kina ansåg båda societeterna att handeln ännu

var för liten, så att "tidpunkten ännu icke vore

inne", en åsikt som även kollegiet delade. Där

emot ansåg Handelssocieteten att regeringen likt

andra europeiska nationer borde skicka en

"Diplomatisk agent", som dels skulle undersöka

marknaden, men framförallt underhandla med

den kinesiska regeringen så att Sverige inte skul-

le gå miste om några av de förmåner som andra

nationer kunde få. Detta var också något som

Kommerskollegium tog fasta på när man forma

de sin egen ståndpunkt. I en lång argumenteran

de skrivning, där även andra europeiska natio

ners avsändande av delegationer till Kina fanns

med, kom man fram till att det vore lämpligt om

regeringen snarast skickade iväg en handelsagent

för att undersöka marknaden för svenska pro

dukter och möjligheterna för svensk fraktfart

därstädes. Kommerskollegium avstyrkte alltså i

detta läge från en agent med diplomatisk status,

med motiveringen att kostnaderna för detta

skulle bli för höga och att det ännu var osäkert

om detta var nödvändigt, eller om det ens fanns

något att vinna på att förhandla med den kine

siska regeringen. Dessutom tyckte man att det

var lämpligast att först avvakta Förenta staternas

och Frankrikes delegationer till Kina, och even

tuellt senare också ge den svenske agenten ett

diplomatiskt uppdrag. Kollegiet ansåg dessutom

att handelsagenten på dit- och hemresan även

skulle undersöka förutsättningarna för svensk

handel i Ostindien, speciellt Singapore och Bata
via. B

I skrivelsen till Kungl. Maj:t begärde alltså

Kommerskollegium "att en i hvad som rörer all

männa verldshandeln och dermed samband

egande ämnen, särdeles med afseende på Sverige

och Norrige samt nedannämnda länder, kunnig

person måtte erhålla Nådigt updrag, att med

möjligaste första begifva sig till China, för att

göra sig underrättad i hvad mån Sveriges och

Norriges handel och sjöfart kunna draga förmån

af förändringar i detta lands handelsförhållan

den" .14 Man ville också att Handels- och sjöfarts

fonden15 skulle bekosta det hela och att kollegiet
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skulle få i uppdrag att utforma en lämplig in

struktion.

Skrivelsen skickades till Utrikesdepartemen

tet den 2 november. Detta skickade den vidare

för yttrande från norska regeringen, dvs. det

Kungl. Norska Handels-, Finans- och Tulldepar

tementet. Norges transoceana handel var vid

denna tid ännu av ringa omfattning, men i svaret

ställde man sig ändå positiv till Kommerskollegi

ums hemställan. 16 Dessutom gick man ut till de

största städernas handelssocieteter och bad om

deras åsikter och förslag i frågan. Vad dessa

främst ville att handelsagenten skulle beakta var

möjligheterna till avsättning av trä, järn, hudar,

pälsar, samt kanske främst fiskprodukter. 17 Skep

parna i Drammen önskade också veta hur möj

ligheterna för fraktfart var,18 något som dessa där

sent omsider, från slutet av 1890-talet, tog till

vara när de blev Norges första och ledande frakt

fartsskeppare i dessa farvatten. 19

Aftonbladet fortsatte att publicera material

om Kina, förhållandet mellan Kina och Eng

land, engelsk handelsoptimism, samt även artik

lar om den svenska handeln och sjöfarten under

hela hösten 1843, dock ej med samma regelbun

denhet som tidigare. Det stod nu klart för alla

läsare vad d~n avslutade traktaten mellan länder

na innebar, och också att kineserna'o ansåg att de

nya handelsprivilegierna och den stadgade låga

tulltariffen även skulle gälla övriga nationer.

Flera rapporter visade på vilket uppsving man i

England tyckte sig se på handeln med Kina, men

även notiser om orolighetet mellan kineser och

engelsmän förmedlades. 21

Den 15 februari 1844 hölls ett sammansatt

svenskt och norskt statsråd inför kronprinsen22

på Stockholms slott.23 Statsministern för utrikes

ärenden, "Hr Friherre Ihre",24 föredrog Kom

merskollegiums sktivelse, den norska regering

ens positiva svar, dess önskan att Finans-, Han

dels- och Tulldepartementet skulle få utforma

en egen norsk instruktion, samt framförallt att

kostnaderna inte skulle medföra ytterligare av

gifter för den norska regeringen. Kronprinsens "i

Nåder" avgivna beslut följde i stort de förslag

som Kommerskollegium yrkat på. Kollegiet fick

i uppdrag att tillsammans med Finans- Handels

och Tulldepartementet föreslå en lämplig person

och att också, i överensstämmelse med av kron

prinsen givna riktlinjer utarbeta förslag tilllämp

liga instruktioner. Beslutet om vilken fond som

skulle stå för kostnaderna skulle tas när de andra

två frågorna var beslutade. Kronprinsen gav ock

så de båda parterna i uppdrag att föreslå någon

lämplig, i Batavia bosatt, köpman som kunde

utses till konsul där. Vid det sammansatta svens

ka och norska statsrådet den 20 juni samma år

avskrevs dock dessa planer, då den nederländska

regeringen i en skrivelse till Kommerskollegium

meddelat att man ej tillät utländska konsuler i

Batavia.25

Den 2 mars inkom beslutet till Kommerskol

legium, med instruktioner om ärendets fortsatta

behandling och vad som skulle ingå i uppdra

get.26 På sammanträdet den 22 mars beslutade

kollegiet att i enlighet med kronprinsens vilja

skicka en skrivelse till Finans-, Handels- och

Tulldepartementet, med bifogande av de fem

inkomna ansökningarna, däribland Liljevalchs,

och en önskan om deras yttrande om vem som

skulle anses lämpligast.27

I Sverige var man, som tidigare nämnts, vid

denna tid väl medveten om andra nationers in

tresse för de nya förhållandena i Kina. Det var
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CarlFredrik Liljevalch, I790-I870. Teckning av
okänd. Foto: Kungliga Biblioteket.

inte bara Förenta staterna och Frankrike som

hade skickat iväg delegationer dit. Den tyska

förenade tullunionen hade 1843 skickat iväg en

agent för att för gemensam tysk räkning under

söka läget.28 Belgien uppdrog något senare åt sin

generalkonsul i Indokina att försöka sluta en

traktat.29 Den svenska diskussionen i frågan gick

inte heller den omvärlden obemärkt förbi. Så

inkom t. ex. till beskickningen i London den

16 februari 1844 en ansökan från David Jardine

om att ta bli svensk och norsk konsul i Kanton.

Han var medlem i ett av de förnämsta engelska

handelshusen - Jardine, Matheson & Co - med

säte bl. a. i Kanton och Hongkong.30 Kommers-

kollegium tyckte att det var en bra ide med en så

förnäm person som konsul där/1 men kungen,

nu Oscar r, tillstyrkte inte denna ansökan.32

Den 17 maj 1844 hade Kommerskollegium

samlat ihop alla handlingar i ärendet som hade

begärts in av Kronprinsen den 15 februari. Kolle

giets president, CD. Skogman33, författade själv

skrivelsen som medföljde de övriga handlingar

na, som anlände till Utrikesdepartementet den

22 maj.34 Här meddelade han att det fanns sex

sökande till uppdraget, varav den norska rege

ringens Finans-, Handels- och Tulldepartement

hade propagerat för expeditionssekreteraren

L.G. Morsing i sin inlaga. Detta för att man väl

kände till honom och för att man tidigare före

slagit honom för andra höga officiella ämbeten

utan att han blivit utnämnd till något av dessa.

Nu visade det sig dock att han blev utnämnd till

konsul i Rio de Janeiro, och således återtog han

sin ansökan den 14 maj. Detta lämnade fältet

öppet för Kommerskollegium att föra fram sin

kandidat, grosshandlaren i Stockholm och rid

daren av Vasaorden, Carl Fredrik Liljevalch. Ar
gumentationen och lovorden över Liljevalch

gällde hans kapacitet, duglighet och stora kun

skap som köpman och skeppare, samt kanske

framför allt hans benägenhet att försöka finna

nya utrikes marknader för svenska produkter.

Dessutom hade två rikt signerade brev inkom

mit till hans stöd från Grosshandlarsocieteten i

Stockholm respektive Westerwik.

Vid det sammansatta statsrådet på Stock

holms slott den 20 juni 1844 föredrog också

statsministern för utrikes ärenden, friherre Ihre,

detta, och kungen beslutade också utse Lilje

valch som svensk och norsk handelsagent att å

det snaraste bege sig till Ostindien och Kina.35
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En bidragande orsak till att just Liljevalch utsågs

var säkert att han ansågs stå på tämligen god fot

med Oscar I, sedan dennes tid som kronprins,

och antogs nu bli placerad på en lämplig post.36

Kungen anmodade också Ihre att så snart Kom

merskollegium inkommit med sitt förslag till

instruktion, skulle detta föredragas "i ministriell

wäg", för att sedan beslutas i sammansatt svenskt

och norskt statsråd, tillsammans med avlöning

och fond varur pengarna skulle tas. Detta skedde

också 3juli37 respektive 5juli.38

Liljevalch, instruktionen och
finansieringen

Carl Fredrik Liljevalch föddes i Lund 1796.39

Hans far var köpman och själv begav han sig till

Stockholm som 16-åring för att arbeta ett par år

som kontorist på en av stadens större grosshand

larfirmor. Som 2o-åring hade han arbetat sig upp

och hade nu sin egen grosshandlarfirma inom

specerivaruområdet. Efter tio år, 1826, bytte han

bransch till trävaruområdet, men han agerade

också som skeppsbyggare och redare. Han hade

då förvärvat några tomter vid Tegelviken i Stock

holm där han drev flera anläggningar, bl. a. ett

sågverk. Vid dessa anläggningar öppnade han

1832, efter engelsk modell, en matintättning utan

spritservering för sina anställda och matroser,

vilket uppmärksammades och uppskattades av

bl. a. kronprins Oscar. Han var också en ofta

anlitad rådgivare i affärer till Karl XIV Johan,

bl. a. under nödåren i Norrland under början av

1830-talet. Liljevalch skötte bl. a. om spannmåls

leveranser dit och startade flera anläggningar

längs den norrländska kusten, utan. att ra täck

ning för alla sina utgifter. För denna välgören-
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hetsverksamhet i Norrland tilldelades han 1838

Vasaorden. Han var även engagerad i slaveriets

avskaffande på Saint Barthelemy.

Liljevalch var en flitig importör och exportör

inom sina områden, speciellt med England och

Förenta staterna, men även mer udda destinatio

ner som t. ex. Egypten, Fjärran Östern och Au

stralien. Han var också snabb att ta åt sig och

använda nya tekniska innovationer, som t. ex.

ångmaskinen, vid sina anläggningar. Han hade

rykte om sig att söka nya marknader för svenska,

särskilt norrländska, varor och han utrustade

också de två första svenska fartygen som seglade

jorden runt, Mary Ann 1839-41 och Bull 1843

46. Liljevalch ansågs som liberal och tämligen

"besvärlig", bl. a. förespråkade han friare varuut

byte och ett avskaffande av det svenska förbuds

och skyddssystemet. Han hade också goda kon

takter med Aftonbladets grundare Lars Hierta.

Trots dessa "brister" hade han kronprins/kung

Oscars förtroende.

På Stockholms slott föredrog statsministern

för utrikes ärenden, friherre Ihre, den 3 juli inför

kungen de inkomna förslagen på instruktion.40 I

6 punkter gavs Liljevalch instruktion om resväg,

via Hamburg, London och ett stopp i Singapore;

senaste avresedag, 15 september; att han borde

samla in prisuppgifter och med vilka varor det

handlades i de besökta hamnarna; att underrät

telser av "större vigt" skulle rapporteras hem via

konsulaten i London eller Marseille; samt att om

han ansåg det "nödigt" och om han hade möjlig

het skulle han även besöka de andra öppna kine

siska hamnarna. Största tiden förväntades han

dock befinna sig i Kanton, med resor till Hong

kong och Macao, och han instruerades också

noga i en lång lista om vad han borde företa sig
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där, där de viktigaste löd: "a) om handel och sjö
fart i allmännhet såväl i China som i Ostindiska
hamnar och ftrvatten"; b) studera befolkningen

och dess vanor och" börande prof tagas å sådant

ibland dem, som anses kunna i Sverige åstad

kommas och med fördel i China afYttras"; c) stu

dera kvalitet, pris, avsättning o.d. för både

svenskt och engelskt järn och stål; d) studera stål

och järntillverkning, samt pris, i Kina, samt en

rad punkter om mer specifika undersökningar

om när, hur, med vad osv. handel bedrevs, inklu

sive möjligheterna till fraktfart mellan kinesiska

hamnar och olika hamnar i Indien, Ostindien,

och "Philippinska öarna". Han skulle även se om

där i kinesiska och ostindiska hamnar fanns

några lämpliga europeiska köpmän som skulle

kunna vara villiga att bli svenska och norska kon

suler.

Den norska instruktionen skilde sig från den

svenska däri att man av naturliga skäl räknade

upp ett antal norska varor, bl. a. fisk, koppar,

järn, skinn och "blaafarve"41, som agenten skulle

bevaka, men främst i det att man från norsk sida

ännu mer la vikten vid handelsmöjligheterna på

vägen till och från Kina, handeln i Ostindien

och öarna i dess omgivning, vad regeringen bor

de göra för att underlätta denna handel samt vil

ka priser, avgifter, varor, regler och dylikt som

gällde på dessa hamnar. Skillnaden var dock inte

så stor.42

Ihre gjorde ett eget tillägg till dessa instruk

tioner. Han önskade att Liljevalch skulle ta varje

tillfälle i akt under resan att förklara för svenska

och norska skeppare att de inte skulle beblanda

sig med den av kineserna förbjudna opiehan

deln, att de inte skulle kunna påräkna något

som helst skydd från regeringen om de ertappa-

des, ej heller någon som helst ersättning. Kung

en gillade detta tillägg och godkände det, liksom

de övriga instruktionerna, utan ytterligare till

lägg.43

Det intressanta är att dessa formella sktiv

ningar i stort är ganska vaga, med många "bör",

"om möjligt" osv., medan däremot ett anonymt

"ÖPM" i samband med kostnadsberäkningarna

ger en klarare antydan om att man förväntade sig

ett mer ktävande arbetsschema av agenten.44

Man hade här ännu inga stora förhoppningar på

direkt handel med Kina, men"ser man deremot

China i sammanhang med Östra Asiens öfriga

länder, samt med de på produkter afhögt värde i

Europa rikt begåfhade Ost-Indiska Öarne, så rar

det hela en stor commerciel betydenhet för Sver

ge och Norige". Det är fraktfarten man trycker

på, också som ett medel att gagna exporten.

Skulle det bara handla om att införskaffa upplys

ningar, så "skulle måhända agentens resa blifva

öfverflödig" då samma information skulle kunna

~as billigare på närmare håll. Istället säger man

här:

Köpmän förmena deremot att agenten, i stället
för att fråga efter i China och Ost-Indien huruvi
da vi kunna ra handelsrelationer der, genast bör
bemöda sigatt bilda en början tillsådana relationer
mellan de förenade rikena nämnde länder, för att
vidare, under sitt vistande der, åt dem gifVa en
större utveckling, genom meddelande af den er
farenhet hvilken under praktisk handläggning af
affärerne vinnas, samt fordra derjemte att han
skall förstå sammanjemka intressen för detta än
damål, hvarförutan de anse att Sverges och Nori
ges handel icke skulle hemta någon väsentlig för
del afhans resa.45

Ingen möda och bekvämlighet fick sparas från

agentens sida, och man förväntade sig att han i
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princip skulle vara på resande fot under de två år

resan beräknades ta, utan att vistas på samma ort

under längre tider. Man räknade också med att

han behövde minst en medhjälpare, samt tid till

förberedelser och insamlande av upplysningar i

Europa före själva avresan till Kina.

I sin kostnadsberäkning för detta kalkylerade

man med f 23°° per år, varav f 1200 skulle vara

lön. Innalles alltså f 4600, samt f 350 för nöd

vändiga förberedelser ute i Europa före avresan.

Detta blev nu dock inte den slutgiltiga kost

nadsberäkningen som föredrogs i sammansatt

svenskt och norskt statsråd inför kungen den

5 juli.46 Den sammanlagda summan blev här

f 4000, varav hälften utgjorde lön. Pengarna

skulle tas från Handels- och Sjöfartsfonden, och

utbetalas med f 500 vardera vid resans början

och vid hemkomsten, samt däremellan med

f 500 var tredje månad. Första utbetalning skul

le ske en månad före avresan som senast skulle

inträffa den 15 septemberY

Med facit i handen, som kommer att framgå

nedan, tycks det som den egensinnige Liljevalch

kände sig mer hugad att följa den mer krävande

och ambitiösa "informella" instruktionen i

"ÖPM", och att även vara beredd att skjuta till

egna medel om så skulle visa sig nödvändigt för

att lyckas med sitt företag att befrämja svensk

och norsk handel och sjöfart.

Resan till Kina

Liljevalchs egensinne och mycket ambitiösa

tolkning av instruktionens innebörd visade sig

tämligen omgående. Enligt det kungliga beslutet

skulle resan påbörjas senast den 15 september,

men samma dag inkom till Utrikesdepartemen-

tet en skrivelse och hemställan från Liljevalch,

där denne gav uttryck för sin tolkning av upp

draget och den arbetsplan han ansåg det nöd

vändigt att följa. Uppdraget sammanfattade han

som "Wi önska i Ost-Indien och China erhålla:

I: Lönande sysselsättning för skepp; 2. Ökad

afsättning för Svenska och Norrska produkter".

För att genomföra detta kommersiellt riktigt

måste också lämpliga hamnar runt om i Europa

undersökas före avresan, "det blir således afstörs

ta vigt för dem, som önska befrämja en ökad

export och lifligare fragtfart till dessa länder, att

tillse huru och hvarest retour lasterne kunna

afsättas". Efter att noggrant ha samlat in upplys

ningar om "verldshandeln" ansåg Liljevalch att

S:t Petersburg och Ryssland var en mycket lovan

de marknad för svenska och norska redares retur

laster. Av detta skäl önskade han tillåtelse från

kungen att fa göra en studieresa dit innan han

avreste till Kina.48 Vid det sammansatta svenska

och norska statsrådet den 19 september godtog

också kungen Liljevalchs hemställan.49

Efter hemkomsten från Ryssland blev det inte

heller någon omedelbar avresa. Istället inkom

Liljevalch med ytterligare en skrivelse till Utri

kesdepartementet den 3 december, med ännu en

hemställan om uppskov för avresan, nu till årets

slut. Han motiverade detta dels med att han

behövt tid för att bearbeta de upplysningar han

fatt på Rysslandsresan, och dels med att det tagit

längre tid än beräknat för honom att på ett

ansvarsfullt sätt reglera alla sina affärsförbindel

ser. Han hade också behövt tid för att engagera

"en ung man med god commerciel bildning och

språkkunskap", Georg Lindberg, vilken han in

struerade att resa en annan väg till Ostindien och

samla upplysningar på vägen, för att sedan möta
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Liljevalch i Singapore.50 Lindberg färdades med

det svenska skeppet Prim Carl, som lämnade

Stockholm den 3 november 1844 och reste längs

den afrikanska kusten runt Kap, via Mocam

bique, Aden och Bombay till Singapore.51 Det är

inte otroligt att Liljevalch hade ett finger med i

spelet vid planeringen och lastningen för denna

expedition.

Vid statsrådsmötet på Stockholms slott den

19 december antog den något otålige kungen Lil

jevalchs hemställan med anmaningen att upp

draget och avresan senast skulle anträdas vid

årets slut, då det "i annat fall kommer att anses

såsom upphördt".52 Så blev nu också fallet. En

ligt Mende uppsökte Liljevalch den 8 januari

1845 baron Rehausen, svensk charge d'affaires i

London, och bad honom att hos engelska ut

rikesdepartementet försöka utverka introduk

tionsbrev till ett antal engelska guvernörer på

hans väg, samt till de engelska konsulerna i de

öppna kinesiska hamnarna. Liljevalchs tanke var

uppenbarligen att detta kunde underlätta hans

uppdrag. Huruvida han fick några brev ger inte

Mende något klart besked om, men den 3 febru

ari 1845 skickade i alla fall engelska utrikesdepar

tementet ett brev till guvernören i Hongkong,

John Francis Davis53, där man bad honom vara

Liljevalch behjälplig så mycket som möjligt när

denne anlände till Kina.54

Närmare och säkrare upplysningar om Lilje

valchs resväg till Bombay, varifrån han skickade

en rapport till Kommerskollegium, daterad den

16 juni 1845, har jag inte kunnat finna. 55 Furuha

gens uppgift att Liljevalch vistades ett år i Paris

för att studera "manchu-kinesiska' har jag inte

funnit någon annanstans, och den synes mig

orimlig. 56 Det är möjligt att han vistades där

någon tid från det att han lämnade London i

januari 1845 till det att han i mitten av maj

besökte vicekungen i Egypten.57 Han lämnade

Bombayden 23 juni och anlände en månad sena

re till Singapore.58 Här inväntade han Prim Carls

ankomst, med Lindberg och svenskt järn om

bord. Under väntetiden begav han sig bl. a. på en

kortare resa till Java och Batavia, varifrån han

återvände den 4 september. I sin mycket detalje

rade och ambitiösa rapport, daterad Singapore

den 10 september, gav han en mängd initierade

råd och upplysningar om handeln, varor, kvali

tet, priser, bästa tid för handel m. m. från dessa

orter. Han trodde sig bl. a. se en ljus framtid för

Java-kaffet i Sverige, då det nu höll en bättre kva

litet och var godare än det brasilianska. Han såg

också goda möjligheter för svenska och norska

fartyg att delta i den allt livligare fraktfarten i

området. Men det var framför allt järn och stål

som ägnades utrymme i rapporten, inte minst en

misstanke om att engelskt järn falskeligen gick

under beteckningen svenskt, då det svenska be

tingade ett högre pris och ansågs ha bättre kvali

tet.59 I en följande rapport till Kommerskollegi

um, daterad Singapore den 5 och 6 oktober 1845,

beskrev han hut han funnit slutliga bevis för för

falskningen och vilka åtgärder han vidtagit för

att sätta stopp för den. Han hade bl. a. skickat en

skrivelse med bevis till konsulatet i London för

bearbetning och publicering i engelska tidning

ar, samt också själv författat ett cirkulär som han

lät översätta till kinesiska och "Bugis- och Java

språken", för att sprida informationen härom

bland handlande och köpmän i Singapore och

angränsande öar. Från Singapore skickade Lilje

valch också en rad varuprover till Sverige.60

Prins Carl anlände till Singapore sent den
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10 september och Liljevalch kunde då samman

träffa med sin medhjälpare Lindberg.6! Flera av

de informationer Lindberg hade att delge vidare

befodrade Liljevalch i sin andra rapport från

Singapore, där han också redogjorde för skälen

till varför han skickat Lindberg vidare till "Ban

kok med ett Konungen af Siam tillhörigt han

delsfartyg".62 Han angav dels att handeln mellan

Siam och bl. a. Kina inte var obetydlig, dvs. möj

ligheter till fraktfart fanns, även om all handel på

Siam fortfarande var monopoliserad av kungen.

Men framför allt förväntade man sig"att en eller

annan politisk tilldragelse snart skall förmå Kon

ungen afSiam att lemna handeln fri" och då bor

de det för svensk del vara intressant att finna

säkra informationer om svensk handels möjlig

heter där, samt även försöka finna lättnader för

densamma.63

Liljevalch bör ha lämnat Singapore tämligen

omgående efter sin andra rapport därifrån, då

hans första livstecken från Kina är daterad Kan

ton den 29 oktober 1845 i en "enskild skrifVelse",

där han berättar om sina första intryck av denna

stad och av kineserna.64

Vistelsen i Kina

Liljevalch skickade aldrig hem någon rapport till

Kommerskollegium från sin vistelse i Kina. I ett

brev till kollegiets president, C. D. Skogman, ur

säktade han detta med att utvecklingen i Kina

gått så fort sedan öppnandet av de nya hamnarna

och han skriver: "jag har sett så många misstag i

andra agenters brådskade och på löst prat grun

dade rapporter, att jag heldre ville blottställa mig

för anmärkning öfVer långsamhet än skälige klan

der öfVer osanna upgifter".65 Han ville således

inte rapportera hem något innan han på egen

hand skaffat säkra upplysningar och gjort egna

praktiska erfarenheter. Dessa undersökningar var

både tidsödande och mödosamma. De krävde

mycket av sin utövare, bl. a. mod, nyfikenhet,

list, smidighet, en förmåga att snabbt anpassa sig

till "spelreglerna", och inte minst en förmåga att

lära känna "rätt" personer, allt egenskaper som

Liljevalch besatte. Problemen bestod bl. a. i att

"språk, sedvanor och intressen uppstapla hinder

mot erhållandet af sanningsenliga, fullt pålitliga

handelsunderrättelser i China, der utländnings

vettgirighet alltid misstänksamt betraktas såsom

skulle någon hemlig afsigt derunder vara förbor

gad. En stor del af Chinas handel bedrifVes i

smyg",66 så den var inte lätt att komma in på livet

och användningen av tolkar var en nödvändig

het, speciellt"då engelsmännen och amerikaner

ne icke äro serdeles angelägne att meddela upp

lysningar i de fack, hvari de sjelfVe göra affärer".67

Liljevalch lät sig dock inte nedslås utan fann

vägar, "jag sökte derföre alla tillfällen att ra åtföl

ja andra utländningar då de uppgjorde affärer

med Chineser, af hvilka jag då ansågs mindre

såsom forskare än som kund, samt erhöll på det

ta sätt åtskilliga upplysningar",68 samt framför

allt att han tidigt lärde känna och bli vän med

personer som kom att hjälpa honom, som t. ex.

den amerikanske missionären och läkaren D:r
Parker,69 som gjort sig ett stort namn genom in
rättandet af ett fri-hospital i Camon, har med
mycken välvilja omfattat mig. Det är genom
bekantskap med sådana personer man inhemtar
säkrare underrättelser, än som kunna erhållas
genom köpmän. De känna folket, halVa tillträde
dit ingen annan rar komma, äro fullkomligt mäs
tare af språket och behandlas af chineserna med
vördnad'?o
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Det var ännu vid denna tid vanskligt för utlän

ningar i Kanton att röra sig utanför faktoriområ

det, det begränsade område där utlänningar fick

bo och bedriva sin verksamhet. Aftonbladet rap

porterade om en rad intermezzon och Liljevalch

återkom ofta till hur folket skrek "Fan qui!

(Utländske djefvul!)" efter honom och andra ut

länningar.

Trots alla dessa bekymmer att finna upplys

ningar arbetade han mycket hårt och ambitiöst

för att genomföra sitt uppdrag på bästa sätt.

Redan hans rapporter till Kommerskollegium

från Singapore, och även en lång rapport "rö

rande handeln på de Philippinske öarna samt

Bali, Lombock och Arracan",7I visar på hans mi

nutiösa noggrannhet, där han behandlade, och

gav råd, vara för vara, med priser, tillgång, kvali

tet, utsikterna för svensk och norsk handel med

varan osv. Hela tiden bedömde han också läget

vad gällde fraktfart och vilka möjligheter svenska

och norska skeppare skulle ha att ge sig in på

denna del av handeln. Även om denna systema

tiska genomgång i längden för den oinitierade

kan bli ganska"torr", så är den ytterligt impone

rande och visar på en man med stora kapaciteter.

Detta gäller inte minst Liljevalchs slutrapport till

Kommerskollegium som inkom den 10 april

1848, där merparten av de dryga 400 sidorna

utgör en noggrann och systematisk genomgång

av vad han funnit under sin tid i Kina, främst

upplysningar och råd vad gällde olika aspekter av

handeln, men också en mängd intressanta kultu

rella iakttagelser. Språket är här mer personligt

än i de tidigare rapporterna.

Här nöjer jag mig med att endast relatera den,

vad framtiden kom att utvisa, kanske viktigaste

informationen i rapporten, vilken också visar på

Liljevalchs framsynthet och pragmatism när han

skulle lösa uppkomna problem. Frågan gällde

huruvida de slutna traktaten tillät kustfart av ut

ländska fartyg längs Kinas kust, något som all
mänt inte ansågs möjligt.

Jag tydde deremot traktaterne sålunda: att hvad
ej i dem är förbjudet måste anses tillåtet; och i
detta fall så mycket heldre som China icke eger
någta navigationslagar. Frågan var af sådan vigt
för de Förenade Rikenas sjöfim i Chinesiska far
vatten, att jag gerna ville se den afgjord före min
afresa från China, och önskade naturligtvis helst
kunna tillvägabringa ett prejudicat under egen
flagga, väl vetande att i China gäller prejudicat
såsom lag.n

I december 1846 gick han till verket och genom

förde sitt försök genom att "med kraftigt biträde

afen högt aktad vän, Herr J .C. Beale" lyckas för

må några förnäma kinesiska köpmän att till

mycket förmånliga priser låta lasta sina varor på

den svenska briggen Prins Oscar73 och föra lasten

från Shanghai till Ningbo, "der Chineserne ge

nast fingo lossa sina varor, utan att behöfva beta

la någon af de afgifter och sportler hvilka drabba

alla i Junker införde varor", och sedan vidare till

Kanton, där det också gick utan några problem.

Stolt konstaterade han: "Briggen Prins Oscar var

det första utländska fartyg som för Chinesisk räk
ningfört lastfrån en hamn i China tillandra ham
nar inom samma rike, och kan således anses hafva

börjat den cabotage som efter sannolikhet bör

lemna rum för framtida sysselsättning åt ett be

tydligt lästetal" ,74 Liljevalch ansåg denna upp

täckt så betydelsefull för svensk och norsk handel

att han tvekade om han skulle ge publicitet åt

detta via en officiell rapport till Kommerskolle

gium. Han sköt dock över problemet på Kollegi-
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ets president, CD. Skogman, till vilken han

skickade ett brev strax efter återkomsten till

Hongkong där han redogjorde för detta. Han

gav också en rad andra upplysningar om frakt

handeln mellan olika hamnar i regionen och i

övrigt om handeln i Kina.75

Även om Liljevalch inte sände hem någon

officiell rapport från Kina, så skickade han hem

en rad brev och skrivelser, varav flera publicera

des i Aftonbladet/6 som alla vittnar om en person

med stor iakttagelseförmåga, som bestämt sig för

att han ska bilda sig en egen uppfattning om

Kina och kineserna och försöka se bortom de

betraktelser och fördomar som spridits i Europa,

och som han med säkerhet tagit del av, Ju längre

han vistas i Kina, desto mer lyser dock hans

europeiska och svenska betraktelsesätt, i tidens

anda, igenom. Breven vittnar också om en per

son som på ett personligt sätt lyckas förmedla

sina iakttagelser och intryck till läsaren. Till och

med språket i hans officiella skrivelser och rap

porter känns som en ljuv smekning i jämförelse

med t. ex. Ihres kantiga och högtravande kansli

svenska.

De kompletterande instruktionerna

Vid en ministeriell föredragning inför kungen på

Stockholms slott den 20 februari 1846 framkom

det från Ihre att"enligt ankomne underrättelser,

någon anledning yppats att ett handelsfördrag

möjligen mellan de Förenade Rikena och Kejsar

dömet China skulle kunna afslutas, hvarigenom

åt de handelsförbindelser, hvilka kunde tillväga

bringas, skulle beredas en ytterligare utsträck

ning och säkerhet",77 Vad mer exakt Ihre avsåg

med"nu ankomne underrättelser" gav han inga

vidare ledtrådar om. Visserligen låg möjligheten

till en sådan händelseutveckling redan från bör

jan inom möjligheternas ram, då redan Handels

societen i Göteborg i sitt remissvar till Kommers

kollegium den 6 juni 1843 föreslagit en "Diplo

matisk agent"/8 men denna officiella prägel hade

efter kollegiets utlåtande sedan aldrig varit rik

tigt aktuell. Läser man Ihres brev till Liljevalch,

där han meddelade kungens beslut och de nya

kompletterande instruktionerna, rar man in

trycket av att detta nya initiativ kom från Ihre

själv, men här ges dock inga nya argument,79 Lil

jevalchs svarsbrev på de nya instruktionerna ger

inte heller vid handen att han själv skulle fram

fört något eget förslag i frågan, eller ens antytt

möjligheten. 8o Känt för alla var dock redan att

villkoren i den engelska traktaten, vad handeln

beträffade, även skulle gälla övriga nationer i

Europa. Likaså var säkert de slutna traktaterna

med Förenta staterna den 3 juli 1844 och Frank

rike den 24 september 1844 kända.81 Detsamma

bör också ha gällt den signerade förpliktelsen

med Belgien i Kanton den 25 juli 1845, som med

orden "The Kingdom ofBelgium is permitted to

trade with China", och bilagda traktat och tullta

riffer, gav belgarna skriftligt på att man hade

samma rättigheter som de traktatslutande natio

nerna att bedriva handel i Kina.82 Kanske räckte

denna kunskap för Ihre. Möjligen hade han yt

terligare information eller tillgång till ytterligare

brev från Liljevalch, förutom de två som publice

rats i Aftonbladet före beslutet. Detta har i så fall

gått mig förbi.

Dock innehöll det ena av dessa brev sådan

sensationell information att bara denna skulle

vara tillräcklig för Ihres initiativ och det följande

konungsliga beslutet. Aftonbladet kunde nämli

gen meddela att Liljevalch
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blifvit presenterad för generalguvernören Key
ing'" 1.. ./ som är Kejsarens nära anförvandt och
1.. ./ hade på en afsina resor inträffat i Hongkong
kort efter hr Liljewalchs, som då passade på att
anhålla om företräde, hvilket också beviljades.
Den bekante missionären Guzlaaff" hade dervid
fungerat såsom tolk. Audiensen hade blifvit gif
ven i närvaro af alla Keyings mandariner, och
räckt omkring 10 minuter; derefter har hr Lilje
walch flera gånger varit kallad till den förnäme
Chinesen, suttit vid hans sida samt en gång varit
bjuden till hans bord vid ett gästabud, då Keying
proponerat konungens afSverge skål. 85

För en läsare av Aftonbladetoch den som i övrigt

kände till händelseutvecklingen i Kina från Opi

umkriget och framåt stod det alldeles klart att

detta var det närmaste kejsaren någon "utländsk

djefvul" kunde drömma om att komma. Att en

enkel ensam köpman, visserligen med kungligt

uppdrag som handelsagent, från ett litet perifert

rike i Europas nordliga utkanter biståtts denna

ynnest, att ett flertal gånger ratt träffa mannen

som förhandlat med, och på kejsarens uppdrag

undertecknat traktaten med stormakterna Eng

land, Förenta staterna och Frankrike, rar anses

som en högst anmärkningsvärd prestation.

För Ihre, och inte minst kung Oscar, borde

detta framstått som alltför lovande för att låta sig

gå förbi. Kungen gav också Ihre i uppdrag, vid

den ministeriella föredragningen den 20 feb

ruari, att tillse att Liljevalch "med Kongl Majts

Höga Fullmagt förses" och att han också delgavs

de beslutade nya instruktionerna, vilka innebar

att han skulle starta underhandlingar om en

traktat i nivå "med öfrige Europeiske Magter,

och serdeles med England".86 Men kung Oscar

villkorar dock detta beslut genom att meddela:

"men täcktes Kongl: Majt härvid uttryckligen

fästa det vilkor, att några utomordentliga kostna

der afen sådan underhandling eller afTractatens

afslutande icke finge föranledas" och att de an

slagna två åren "icke af denna anledning finge

betydligen öfverskridas, eller utanför högst Fyra

/4/ månader förlängas". 87 Ihres brev återgav

kungens beslut och villkor, men p. g. a. avstån

den och den bristande informationen på hem

maplan gav han Liljevalch "en ganska widsträckt

frihet vid denna underhandling', men instruera

de också att om tveksamhet rådde "häldre un

derlåta att öpna negociationerne, eller också att

afbryta dem, så framt de här ofvan af Kongl

Majt. föreskrifne wilkor icke kunna uttryckligen

iakttagas" .88

Angelägnare än så var alltså inte kungen eller

statsministern för utrikes ärenden. Man tog helt

enkelt tillvara en uppkommen möjlighet och

hoppades på att en mans egen kapacitet och

skicklighet skulle ge ett resultat till belåtenhet.

Skulle det inte bli någon traktat hade man i alla

fall samma rättigheter som övriga europeiska

nationer hade vad handeln beträffade. Man hade

inget att förlora.

Traktatens fullbordan

Ihres brev, med bifogade fullmakt på franska

och i svensk översättning, färdades under säkrast

möjliga förhållanden via London till Liljevalch

på en något osäker bestämmelseort i Kina. 89 Bre

vet, som nådde Li1jevalch på hans resa till Mani

la i juni 1846, måste ha gett honom blandade

känslor. Säkert blev han glad och hedrad med

detta visade utökade förtroende, men samtidigt

lovades han inga utökade pekuniära medel att

täcka den förlängda tidsutdräkten med. Men
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framför allt måste konungens båda villkor väckt

en viss bestörtning och irritation, då de visade på

"okunnighet" och ett tämligen ljumt intresse. I

brevet, från Hongkong den 23 juni, till Ihre bad

han- denne att hos kungen ansöka att han skulle

ra nyttja de f 500 som skulle utbetalas först vid

hans hemkomst, samt om ett tilläggsanslag för

de ytterligare månaderna, exakt beräknat till

f 666, 13/+90

Huvuddelen av brevet ägnades dock åt hans

försök att på ett lugnt och diplomatiskt sätt för

klara orimligheten i kungens villkor. Han kon

staterade inledningsvis att inga förhandlingar

"med Chinesiska autoriteter kan företagas utan

kostnad och tidsspillan, samt att afslutandet af

tractater hittils medfört betydeliga utgifter". Vi

dare fortsatte han initierat att det blir "likväl för

hvar och en nödigt att till en viss grad iakttaga

de formaliteter och offra de upmärksamhetkraf,

hvilka af Chinesiska Mandarinerne anses såsom

hufvudsak, medan sjelfva frågan underordnas

och [löses?, otydligt skrivet] afde mer eller mind

re angenäma intryck som inledningen alstrat",

samt också att "redan har jag begagnat alla tillfäl

len att bland dem tillvinna de Förenade Rikena

vänner genom små artigheter, hvilka medfört ej

obetydeliga kostnader". Trotsigt skrev han slutli

gen att visserligen ska han försöka hålla sig inom

"Kong Majt föreskrifne gränser", men att han

"häldre tillsätta en måtlig summa afegna medel,

än att genom afvikande från landets antagne

bruk gifva anledning till anmärkningar, förnär

mande de Förenade Rikena".91

Redan den 15 juli skickade Liljevalch ett nytt

brev till Ihre, där han bl. a. kunde meddela"att

underhandlingar om handelstraetaten redan blif

vit öpnade, med en framgång som låter mig hop-

pas kunna tillvinna lika fördelar åt de Förenade

Rikenas flaga, som de Engelske och Amerikan

ske redan ega i China".92 Detta möttes av Ihre

med ett avmätt lugn och en förhoppning om

fortsatt framgång, när han i ett brev till Lilje

valch den 9 oktober93 meddelade att en föredrag

ning "inför den, under Hans Majt. Konungens

frånvaro, i Nåder tillförordnade Regering" den

l? september hade godtagit Liljevalchs äskande

om tillgång till ytterligare medel, med tillägget

att "i händelse hans återkomst till fädernesland

inträffade före sistnämnda tids förlopp, han då

skulle återbära den derigenom upkommande å

anslaget sig belöpna skilnad".94 Kungen och re

geringen var onekligen aktsamma med sina ut

gifter.

Hur förhandlingarna egentligen löpte är här

efter inte klarlagt. Säkert är att Liljevalch hela ti

den fortsatte med sina efterforskningar vad gäll

de handeln, vilket bl. a. hans långa resa till

Shanghai och de norra öppna hamnarna i okto

ber till december visade.95 I mitten på januari

1847 togs förhandlingarna upp igen, nu med

Qiyings närmaste man "Hwang Ngantung".96

Liljevalchs förslag till traktat var översatt till

kinesiska och man verkade vara överens på alla

punkter utom en, den rörande halvering av tul

len på järn, stål och smalts, vilken skulle diskute

ras för sig senare. Han var mycket optimistisk,

"inom 8 dagar härefter hoppas jag att convenrio

nen skall vara undertecknad", och hade redan

planerat för hemresan.97 Det dröjde dock ytterli

gare knappt två månader innan Liljevalch och

Qiying den 20 mars 1847 undertecknade trak

taten.

Ett brev från Qiying till Peking daterat den

27 april 1847, citerat i Mende, berättar om för-
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handlingsförloppet, sett ur kinesiskt perspektiv.98

Där framgår det bl. a. att kineserna tyckte att Lil

jevalch var mycket skicklig när förhandlingarna

började, men att man snart genomskådade ho

nom. Man hade också hittat flera felaktigheter i

Liljevalchs utkast och man kunde heller inte gå

med på några sänkta tariffer på de svenska pro

dukterna. Vidare hade man tydligen inte alls haft

för avsigt att skriva under, men när Liljevalch

hade backat på alla punkter och inte längre fram

härdade med sin begäran att fa träffa kejsaren, så _

hade man gett efter, bl. a. för hans argument att

han inte med hedern i behåll" skulle kunna åter

vända till sitt hemland utan att ha utfört "sin

Konungs befallning".99 Liljevalchs eget brev ty

der på att så länge Qiying personligen skötte för

handlingarna så gick det bra, då han var vänligt

inställd till utlänningar, medan Qiyings under

ställda medarbetare, som tog över förhandlingar

na i mitten på januari och sedan slutförde dem,

var fientligt inställda och egentligen inte ville

veta av någon traktat. 100

Qiying säger i sitt brev att Liljevalch haft stor

hjälp av amerikanerna vid förhandlingarna och

att traktaten skulle vara en kopia av den ameri

kanska, med endast namn och datum utbytta. lOl

Mende antyder också hjälp från engelsmännen,

men preciserar inte det närmare. 102 Den viktigas

te engelska hjälpen kanske var just de första au

dienserna inför Qiying, som troligen inte hade

kunnat ske utan engelsk medverkan. Det är möj

ligt att dessa också på andra sätt övade påtryck

ningar på honom. Liljevalch nämner i det mate

rial jag har inget om detta amerikanska och eng

elska bistånd. För större klarhet krävs säkert

konsultationer med engelska, amerikanska och

kanske ytterligare kinesiska källor.

Traktaten och dess intressantaste
artiklar

En jämförelse mellan den svensk-norska trakta

ten och den amerikanska visar mycket riktigt att

den förra är en direkt kopia av den senare. Enda

skillnaden i traktattexterna är datum, namn, och

nationalitetsbeteckningar, samt att de två me

ningarna i den sista artikeln i den amerikanska

traktaten, som reglerar ratifikationsproceduren,

har strukits i den svensk-norska. I övrigt är orda

lydelsen en exakt kopia. 103

Traktaten104 består av 34 artiklar, samt en till

hörande tulltariffför import och export på Kina,

och med avtalade skeppsavgifter. Artiklarna är

till övervägande delen inriktade på att reglera

handeln, vad som är tillåtet och inte tillåtet,

hur handeln far bedrivas, hur umgänget mellan

svenskar!norrmän och kineser ska skötas osv.

Traktaten är helt ensidig. Det är endast svenskars

och norrmäns möjligheter och rättigheter på ki
nesisk mark som regleras, inte vice versa. Ingen av

artiklarna är, som redan påpekats, specifikt ut

formade efter svensk-norska önskemål, inte hel

ler tulltariffen, som var samma för alla nationer.

Några av artiklarna fick sannolikt betydelse för

den fortsatta svensk-norska handeln och närva

roni Kina.

Sista meningen i artikel II löd: "Om hädan

efter några ytterligare fördelar och privilegier, af

hvad beskaffenhet som helst, från Chinas sida

medgifves åt någon annan nation, skola Sverige

och Norrige samt dessa Länders innevånare vara

berättigade att derafkomma i ett fullkomligt lika

och opartiskt åtnjutande", alltså en mest-gyn

nad-nation klausul. Typiskt för karaktären av

alla avtalen mellan Kina och övriga nationer var
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hur betydelsen av denna typ av klausul kom att

ändras när Kina var motparten. Den gängse

innebörden mellan "jämbördiga" europeiska na

tioner hade tidigare varit att "du tar åtnjuta den

här fördelen som jag gett de andra om du ger

mig motsvarande fördel" - reciprocitet med and

ra ord. 105 Innebörden i traktaten med Kina var

istället ensidig, i det att kineserna inte fick mot

svarande fördelar i Europa eller Förenta staterna,

medan istället varje ny fördel som av kineserna

gavs till någon annan nation automatiskt tillföll

de andra, eftersom alla hade en mest-gynnad

nation klausul i sina traktater (jfr diskussionen

om detta nedan). För Sveriges del fick denna be

tydelse när den andra vågen av traktatslutande

med Kina tog fart i och med traktaterna iTianjin

1858,106 vilka bl. a. medförde fler öppna hamnar,

även inne i landet, och också öppnade vägen för

den stora missionsverksamhet som bl. a. svenska

missionärer och samfund var en stor del av.

En första sådan möjlighet gavs dock, om än i

begränsad skala, redan i artikel XVII, som stad

gade att svenska och norska undersåtar hade rätt

att bosätta sig i överenskommet område i de

öppnade städerna och inom detta bedriva sin

verksamhet, "äfvensom anläggande derå af hos

pitaler, kyrkor och kyrkogårdar", samt i artikel

XVIII som medgav att svenskar och norrmän

fick lov att lära sig kinesiska och att anställa kine

siska lärda, vilka båda varit förbjudna förut. 107

Liljevalch själv satte högt värde på artikel

XXII som gav svenska och norska skepp rätt att

fortsätta att idka handel på kinesiska hamnar

även vid händelse av krig mellan Kina och någon

annan nation,108 precis som om han själv förut

såg risken för detta. Han insåg också vikten av

artikel IV, som medgav tillsättandet av svensk-

norska konsuler i de öppnade hamnarna. 109

Den över tiden kanske mest förnedrande arti

keln för kineserna var artikel XXI, som var en

juridisk artikel och gav de Förenade rikena exter

ritorialrätt genom skrivningen: "äfvenså skole

Svenske och Norrske undersåtar, hvilka begå

brott i China, kunna ransakas och straffas endast

af Consuln eller annan offentlig, dertill från Sve

riges och Norriges sida, bemyndigad person,

efter dess lands lagar". Detta hade inte funnits

med i den ursprungliga engelska traktaten, även

om en antydan dock fanns i artikel X i det eng

elska supplementet 1843, där det fastslogs att "a

British vessel-of-war to be stationed at each of

the five Ports to enforce good order among the

crews of vessels and to support the authority of

the Consul" ,llO utan initierades definitivt i det

amerikanska. Kina hade dock redan förut med

givit exterritorialitet i fredsavtalet med Kokand

1835.1ll Anledningen till att amerikanerna, och

även övriga europeer, önskade detta var den av

grund som skilde i synen på lagar, brott och

straff mellan Kina och Västvärlden, vilket tämli

gen påtagligt drabbade en rad västerlänningar

årtiondena före dessa ttaktaters tillblivelse. Så

hade t. ex. 1821 en amerikansk sjöman på skeppet

Emily, som hade tappat en lergodstillbringare i

huvudet på en kinesisk försäljerska, varvid hon

hade ramlat i vattnet och drunknat, under stort

rabalder tvingats bli utlämnad till kineserna, var

vid han sedan vid en sluten rättegång snabbt bli- .

vit dömd och avrättad. 112 Fransmännen var ännu

tydligare med att formulera exterritorialiteten i

sin traktatl13 och engelsmännen fick del av den

via sin mest-gynnad-nation-klausul. Kineserna

hade redan historiskt vid tidigare kontakter med

västerlänningar överlåtit denna rätt, både som

Göran Lindgren GROSSHANDLARE LILJEVALCH ... 61



ett medel att minimera administrationen och för

att ta "barbarerna" att själva hålla efter sina un

dersåtar. Il4 På detta sätt kom utlänningar att helt

stå över den kinesiska jurisdiktionen. Inte förrän

den 5 april 1945 avstod Sverige från denna rättig

het, som kanske den sista nationen, ett par år

efter USA, Storbritannien, Japan, Italien och

Frankrike. I15

Ett undantag från exterritorialiteten fanns

dock, stadgat i artikel XXXIII. Det gällde svens

ka och norska undersåtar som handlade utanför

de öppnade hamnarna eller som handlade med

opium eller andra smuggelvaror. Dessa "skola

underkastas behandling afChinesiska Regering

en, utan att vara berättigade till något understöd

eller skydd från de förenade Konungarikenas Re

gering". Motsvarande hårda klausul fanns var

ken för England eller Frankrike.

Viktigast för svensk-norsk del på kort sikt var

innehållet i artikel V och framför allt det ovan

relaterade prejudikatet för kustfart som Lilje

valch med hjälp av Prins Oscar hade åstadkom

mit. Texten löd:

Uti hvar och en af ofvanbemälte Fem hamnar,

skola Hans Maj:t Konungens afSverige och Nor

rige undersåtar, hvilka lagligen idka handel, ega

tillstånd att, från deras egna eller andra hamnar,

till China införa och der försälja, äfvensom der

städes uppköpa och till egna eller andra hamnar

utföra alla slags handelsvaror, som genom denna

Tractat icke äro till införsel eller utförsel förbjud

na; mot erläggande afde för samma varor uti of

van antagne Tariffstadgade tullafgifter, men utan

andra afgifter afhvad namn de än må vara. 116

Det var framför allt detta som fick den svenska

närvaron att under decennierna efter ökas betyd

ligt, med kulmen på 186o-talet. 117

Traktaten i en internationell kontext

När det gäller stormakternas, speciellt Englands

och Förenta staternas, bidrag och inverkan på

fördragssystemet i Kina finns det ett otal källor

och analyser att tillgå, men Sveriges medverkan i

dessa är nästan totalt frånvarande. Mina och

andras efterforskningar i icke-svenska arkiv i frå

gan har också, delvis med undantag av Mende,

varit obefintliga. Detta leder i det här skedet till

att frågan om hur den svensk-norska traktaten

kan bedömas i en internationell kontext endast

kan bli mer eller mindre välgrundade spekulatiOe

ner. Trots denna brist på källmaterial vill jag

ändå ge mig på en kort diskussion i frågan. Se

det gärna som en analys av frågor som bör, och

säkerligen kan, efterforskas ytterligare.

Tre sammanhängande centrala frågor som

man bör ställa sig här, med den svensk-norska

traktaten i fokus, är dels vad detta eventuellt till

förde det påbörjade fördragssystemet i Kina, dels

det därtill hörande, vilka motiv engelsmän och

amerikaner, från officiellt håll, hade att ge de

Förenade rikena och Liijevalch bistånd i frågan,

samt kanske först och främst att försöka säkert

fastslå till vilken omfattning detta bistånd verkli

gen utsträckte sig.

Mende antyder, som tidigare nämnts, på ett

par ställen att engelsmännen bistått Liljevalch,

men i vilken omfattning och mer precist vad det

ta bistånd bestod av går han inte närmare in på.

Det mest påtagliga, av vad som hittills är känt, är

den skrivelse som engelska utrikesdepartementet

i februari 1845 skickade till sin guvernör i Hong

kong, John Francis Davis, i vilken man ber ho

nom att vara den svenska handelsagenten i möj

ligaste mån behjälplig under dennes vistelse i
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Kina. 1l8 Hur omfattande och hur helhjärtat den

na hjälp var är som sagt oklart. Det bör dock va

rit Davis som möjliggjorde Liljevalchs audiens

hos Qiying och deras vidare kontakter i begyn

nelseskedet, vilket troligen var nyckeln till det

fortsatta lyckliga förloppet. Samtidigt fanns det

officiella engelsmän som kände en viss tveksam

het, och hade farhågor, för den ökade konkur

rensen. En av de engelska konsulerna i Kina,

MacGregor, skriver i ett brev i juli r845 till Davis:

"A Swedish Commissioner is expected every day,

who will also no doubt appoint consuls in the

different Ports of China. The Danes and the

Swedes having but a limited trade of their own

and a great number ofvessels for which they seek

employment, an abuse oftheir flag is much more

to be feared than ofany other nation".119

Vad gäller amerikanskt bistånd så har jag re

dan visat på likheten mellan den svensk-norska

och den amerikanska traktaten, samt relaterat till

de uttalanden som sa att amerikanerna bistått

Liljevalch. Jag har inte hittat någon ytterligare

hänvisning som kan föra vidare. Jag har heller

inte någonstans hittat något som tyder på att

fransmännen bistått på något sätt. Dessa hade

dock bistått Belgien i dess strävanden.120

Att engelsmännen och amerikanerna bistod

Liljevalch rar anses klarlagt, men i vilken omfatt

ning och hur återstår alltså att klarlägga. Vilka

motiv kunde då dessa ha att hjälpa Sverige-Nor

ge och Liljevalch? Jag har inte hittat någon hän

visning som direkt pekar på motiv att bistå just

de Förenade rikena, vilket jag för övrigt betvivlar

att det finns. Det finns dock två allmänna motiv

som är applicerbara i sammanhanget. Det första

rör närvaron av mest-gynnad-nation-klausulen i

de ingångna traktaterna och den tolkning man
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här gjorde av denna. Den medförde att alla nya

fördelar som eventuellt skulle tillkomma i nya

traktater också automatiskt skulle tillfalla de

andra, något som naturligtvis hjälpte upp viljan

att bistå Sverige-Norge m. fl. Det andra motivet,

som också mer eller mindre hör samman med

det första, rör den "vi-känsla" som skapades mel

lan alla västerlänningar som befann sig och ver

kade i Kina, oavsett vilka meningsskiljaktigheter

som förekom på hemmaplan. I Kina var man

dock alla "VI" i motsats till kineserna som var

"DOM", oftast i mer eller mindre nedlåtande

ordalag. Det faktum att man befann sig i kraftig

minoritet och, till och från, levde under reella

hot från de kinesiska massornas missnöje gjorde

det ännu mer nödvändigt att sluta sig samman

och samarbeta. 121 Liljevalch kom till Kina som

europe och togs upp i den västerländska gemen

skapen där. Han åtnjöt därmed all den officiella,

och inofficiella, hjälp som alla västerlänningar på

plats kunde påräkna. Det är dock inte otroligt

att Liljevalch lyckades ra mer bistånd än vad som

var det vanliga.

När det gäller den svensk-norska traktatens

betydelse för fördragsverksamheten i stort i Kina

under detta initialskede, så tyder onekligen den

närmast kompakta frånvaron av hänvisningar

och kommentarer i internationella analyser på

att ett av två förhållanden skulle råda. Antingen

är traktaten okänd, vilket den inte bör vara för

den seriöse forskaren på området, då den finns

med i hela sin längd i ett flertal traktatsamlingar,

eller så har den inte tilldömts någon betydelse i

det internationella perspektivet, vilket också rar

anses som en korrekt bedömning. Skälen till det

ta är enligt min mening främst tre. För det första

tillförde traktaten i sig inga nyheter, då den var
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en exakt kopia av den amerikanska. Vidare var

de Förenade rikena en liten, fattig nation som

inte utgjorde något maktpolitiskt hot mot nå

gon, vare sig i Europa eller i Kina, och inte hade

man heller vid den här tiden några stormaktsam

bitioner. Slutligen var man också på handelns

område, som var den fråga som ledde till för

dragssystemet, en liten, ganska obetydlig nation,

som inte utgjorde något reellt handelshot mot

någon av stormakterna, även om den flitiga

fraktfartshandeln på sina håll emellanåt kunde

uppfattas som ett litet irritationsmoment. Med

vad som nu är känt far den svensk-norska trakta

ten i det internationella perspektivet i stort alltså

ses som en fotnot och kuriositet.

Traktaten ur kinesisk horisont

Att traktaten med de Förenade rikena kom att

innebära samma förnedring för Kina som de ti

digare hade gjort står för dagens betraktare klart,

men det är uppenbart att riktigt så uppfattade

inte Qing dessa vid denna tid. Huvudmålet för

ledarskiktet i Qing var att undvika ytterligare

strider med de västliga nationerna, allt för att

vinna tid för att rädda dynastin. Tanken var att

om dessa bara fick fortsätta att handla, så skulle

de bli nöjda. Lugnet och stabiliteten efter freden

med Kokand stod som modell.122 Qingvar över

tygade om att det man slöt traktat om nu, kunde

ignoreras och rivas upp senare, vilket gjorde att

långsiktiga konsekvenser inte gavs någon efter

tanke. 123 Det var först senare, särskilt efter kejsar

Daoguangs död 1850, som det allmänna kinesis

ka missnöjet och traktaternas reella innebörd

började framstå klart för de styrande. Tsiangs ge

nomgång och analys av kinesiska källor visar att

den förda kinesiska politiken mot Väst under de

avgörande ålen 1842-43 till stor del bestämdes av

två höga manchu-tjänstemän, Qiying och Yili

bu,124 men naturligtvis med kejsar Daoguangs

stöd. 125 Deras förda politik berodde främst på två

orsaker. För det första innebar den mycket brist

fälliga kunskap man hade om nationerna i Väst,

"barbarerna", till att man hade svårigheter att

särskilja dem och bl. a. var obekant med den

"international law", diplomatiska praxis, som

reglerade umgänget mellan dessa nationer. Det

ledde bl. a. till att man valde att följa samma

praxis som Qing hade tillämpat under 1700-talet

gentemot "barbarerna", dvs. att dessa skulle be

handlas lika. Fram till januari 1843 var kejsarens

avsikt dock att låta alla övriga nationer handla

enligt det gamla systemet och inte fa del av Eng

lands villkor. Två skrivelser från Qiying och Yili

bu i mitten på januari övertygade honom om att

tillerkänna även övriga nationer samma handels
privilegier som England redan fått, vilket också

skedde officiellt i ett kejserligt dekret i november

1843. Skrivelsernas huvudargument var uppfatt

ningen att de övriga nationerna måste ha hjälpt

England att utrusta och skicka så många krigs

fartyg så långt hemifrån, därför skulle England

nu hjälpa dessa om Kina nekade. Dessutom

skulle de andra kunna gå samman och skicka

ännu fler krigsfartyg. Det skulle också bli svårt

att urskilja England från övriga nationer om de

handlade tillsammans. Viktigast var kanske att

ett kinesiskt nekande och därpå följande engelsk

hjälp till dessa skulle leda till tacksamhetsskuld

och ökad sammanhållning bland de västliga na

tionerna och en ökad avog inställning till Kina.

Osäkerhet på de engelska reaktionerna om Qing

skulle ge de övriga samma handelsprivilegier led-
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de till att Qiying och Yilibu gjorde förfrågningar

hos dessa, vilka visade att de inte motsatte sig en

sådan politik. Qing hade alltså redan före Caleb

Cushings ankomst till Macao i februari 1844 be

stämt att övriga nationer skulle ra samma han

delsprivilegier som England. Cushings enträgna

önskan att ra åka till Peking för att träffa kejsa

ren, och dennes outtryckliga order till Qiying att

stoppa detta till varje pris ledde sannolikt till att

Förenta staterna kunde förhandla till sig en trak

tat med betydligt större omfattning än den eng

elska, med artiklar utöver handelsprivilegierna,

vilket sedan också blev vägledande för de franska

och svensk-norska traktaterna.

Qings, här företrätt främst av Qiying och Yi

Iibu, okunskap och oförmåga att se de långtgå

ende konsekvenserna ledde till framförallt två

ödesdigra misstag: dels att Qiying underskattade

vidden av exterritorialitetsprincipen när han först

medgav denna i det amerikanska fördraget, och

dels att de använde en kinesisk tolkning av mest

gynnad-nation-klausulen och inte var bekant

med den västerländska. Qings tolkning var att

eftersom kejsaren i sin godhet gett övriga natio

ner samma handelsprivilegier som England ratt,

så skulle England i sin tur genom kejsarens god

het också ra eventuellt nya privilegier som gavs

till de andra. Förenta staterna och Frankrike

skulle inte kunna kräva samma rättigheter, men

Väst tolkade härefter denna klausul som att man

automatiskt skulle ra alla eventuellt nya rättighe

ter, utan krav på reciprocitet från Västs sida, vil

ket var brukligt de västliga nationerna emellan.

Qiying betraktades av de västliga nationerna

som den mest upplyste av alla höga Qing

tjänstemän och nästan den ende som var relativt

vänligt inställd mot Väst. Han mötte dock starka

protester från kineser i allmänhet, speciellt i

Kanton, men även en stor del av mandarinerna,

även av manchu-börd, protesterade mot hans

förda politik.

Ovan sagda skulle kunna vara tillräckligt för

att förklara Qings vilja att signera en traktat med

Sverige-Norge, men detta ger bara en allmän

grundpolicy då Tsiang dels slutar sin genomgång

med Förenta staternas och Frankrikes traktater,

och dels tillkommer det ytterligare kunskap från

andra källor som kräver förklaring. Det faktum

att Belgiens försök att ta en traktat 1845 misslyck

ades och endast utmynnade i en deklaration att

belgarna kunde handla med samma privilegier

som övriga nationer, tyder på att Qing inte hade

för avsikt att signera några fler fullständiga trak

tater med övriga "barbarnationer", förutom med

de tre stora. Hur kan vi då förklara att de Fören

ade rikena trots allt fick en sådan traktat?

Den avgörande ledtråden ges av Mende när

han återger ett brev skickat från Qiying till Pe

king den 27 april 1847, där han berättar om för

handlingarna och traktaten han slutit med Lilje

valch. 126 Här konstaterar han inledningsvis att

"jag har funnit ut att Sverige och Norge verkli

gen är ett land", 127 helt i linje med tidens kinesis

ka okunskap om omvärlden, och han fortsätter,

"handelsfartygens antal är i grunden inte stort

och de far i regel under beskydd av amerika

nerna". Qiying anser vidare att av de minst tio

västliga handelsnationerna är det bara England,

Frankrike och Förenta staterna som är betydan

de och att det skulle bli komplicerat och inverka

negativt på tullavgifterna om man skulle sluta

traktat med övriga efter deras önskemål. Han

rapporterar också att Liljevalch hela tiden hade

stöd från amerikanerna. Liljevalch hade länge
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framhärdat med sina önskemål om sänkt tull på

stål, järn och koboltblå (det norska "blaafarve")

och sin begäran om "ein offizielles Treffen" (en

önskan om audiens hos kejsaren?), men gav sig

när han slutligen bara erbjöds en traktat som den

amerikanska. Då hade han också hunnit påstå

att det skulle vara omöjligt för honom att resa

hem om han inte lyckats utföra sin konungs

uppdrag att sluta en traktat. Qiying avslutar rap

porten med att konstatera att han i grund och

botten inte ser något hinder att sluta avtal med

varje land, så därför slöt han traktaten med Sve

rige-Norge efter det kinesiska förslaget, allt för

att det "svenska ombudet inte ska bli besviken

och orsaka stor oro". 128

Av ovan sagda framstår samspelet mellan

Qiyings okunskap och Liljevalchs förhandlings

skicklighet som avgörande för det kinesiska sig

nerandet. Qjyings okunskap om förhållandena i

Väst, dels Sverige-Norges verkliga koppling till

amerikanerna, som för Qiying måste ha fram

stått som betydande, men dels också hans oför

måga att genomskåda Liljevalchs bluff om det

omöjliga för honom att återvända utan traktat.

För Qiying måste detta varit i högsta grad reellt,

då det i Kina var naturligt att den som misslyck

ades med att fullgöra kejsarens order till belåten

het bestraffades hårt. Både hans far och farfar

hade mtt känna på detta. 129 När Qiying fick in

tryck av de allvarliga konsekvenser Liljevalch

skulle lida om han misslyckades och samtidigt

mtt intryck av den starka amerikanska koppling

en till honom och Sverige-Norge är det inte kon

stigt att han valde det säkra före det osäkra och

signerade traktaten. I Qiyings ögon innebar det i

realiteten inte någon förändrad status för Kina

mot de som tidigare slutits, och kunde i princip

också sägas ligga i linje med kejsarens dekret.

Det var bara det att traktaten med Sverige-Norge

innehöll mer än bara handelsprivilegier! Åter

igen måste man här framhålla Liljevalchs person.

Utan hans skickliga förhandlande, dvs. att han

lärt sig, och använde sig av det kinesiska tillväga

gångssättet och uppträdandet i förhandlingar,

samt att han skaffat sig sådana kunskaper om

kinesiska förhållanden att han kunde utnyttja

Qiyings okunskap och för honom göra hotet om

allvarliga repressalier trovärdigt, när ett sådant

hot inte existerade. Om han vidare utnyttjade

kopplingen till amerikanerna är oklart, men den

kopplingen verkar för Qiying varit tillräckligt

påtaglig ändå.

Man kan ur kinesisk horisont alltså ange tre

källor till varför det tecknades en fullständig

traktat med Sverige-Norge: r) kejsarens dekret i

november r843, där alla de engelska handelspri

vilegierna även skulle gälla övriga västliga na

tioner; 2) Qiyings okunskap, som helt härrörde

från det tidigare kinesiska ointresset för omvärl

den och dels hans oförmåga att se de allvarliga

konsekvenser den amerikanska traktaten inne

bar, jämfört med den engelska, vilket hade legat

till grund för kejsarens dekret; 3) Liljevalchs slu

ga och initierade förhandlingsskicklighet.

Traktaten i svenskt utrikespolitiskt
perspektiv

Inom denna artikels ommng kan man med täm

ligen god hållbarhet göra tre konstateranden om

traktatens plats i samtidens utrikes- och handels

politiska handlingsmönster. Lite utanför denna

artikels egentliga syfte kan man även, med trak

taten som utgångspunkt, tillåta sig spekulera en
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aning om vilken inverkan denna traktat kom att

fa för den kommande utrikes- och traktatpoliti

ken, speciellt de följande traktaterna med Siam

och Japan 1868. Jag kommer här nedan att ägna

utrymme åt båda dessa uppgifter.

För det första står det helt klart att Kommers

kollegiums handlande vid initierandet av frågan

till fullo följde den instruktion man hade att ar

beta efter, dvs. att verka för svenskt näringsliv,

hålla sig underrättad om utrikes handelsförhål

landen, föreslå konsulsbesättningar samt hän

skjuta viktiga ärenden till kungen. l3O

När det för det andra gäller den svenska trak

tatpolitiken med främmande makter, så var den

na ännu för närvarande helt anpassad för traktat

med "jämbördiga" nationer i den europeiska och

västliga sfären, till vilken även Förenta staterna,

Turkiet och Venezuela far räknas vid denna

tid. 131 Traktaten med Kina var alltså en ny typ av

traktat, som inte följde reciprocitetstanken och

som gav Sverige-Norge ensidiga fördelar. Ändå

kan man, med en generös tolkning, säga att trak

taten i stort följde den andra av de två existeran

de traktatpolitiska huvudlinjerna, nämligen att

Sverige självt tog initiativet till traktaten för att

underlätta avsättningen av viktiga svenska pro

dukter.m Man far dock inte glömma att, som

beskrivits ovan, traktaten i sig inte var den ur

sprungliga tanken, utan snarare en reaktion på

en uppkommen tillfällighet till följd av de tidiga

re västliga traktaterna med Kina, men framför

allt till följd av Liljevalchs lyckosamma framfart i

Kina.

Det sistnämnda är också den viktigaste

aspekten i mitt tredje konstaterande. Kungen

och regeringen reagerade bara på en uppkom

men gynnsam möjlighet, som man på intet sätt
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medvetet strävat mot. Den "minimala entusi

asm" som denna möjlighet möttes av från dessa

visar ännu mera uttryckligt att traktaten ej var

det ultimata målet och därför inte heller kan ses

som representativt för den allmänt förda utrikes

politiken. Traktatens tecknande och innehåll

indikerar en offensiv utrikespolitik med ambi

tioner på den internationella spelplanen, precis

som fallet var med de övriga tecknande makter

na England, Förenta staterna och Frankrike, lik

som även för Belgiens misslyckade försök. Detta

motsvaras alltså inte av den faktiskt förda försik

tigt balanserade svenska utrikespolitiken. Det

faktum att standardverket Den svenska utrikespo

litiska historien inte omnämner Liljevalch eller

traktaten med Kina visar också på att denna inte

kan tillmätas någon större betydelse i ett större

allmänt utrikespolitiskt perspektiv. Traktaten

var dock främst inriktad på handel och sjöfart, så

i det perspektivet passar den in i samtidens ut

rikespolitiska prioritering av kommersiella han

dels- och sjöfartsintressen. Konsulstillsättningen

i Kanton, som blev en av följderna av traktaten,

passar även den in i den ökning av konsulstill

sättningar, visserligen oavlönade, i transoceana

länder till följd av den expanderande handeln

och sjöfarten vid seklets mitt. m Traktatens bety

delse sedd i samtidens utrikespolitiska perspek

tiv kan alltså anses som ringa, medan den för

handel och sjöfart bör haft en viss betydelse, i

vilken omfattning återstår dock att närmare

undersöka.

Med traktaterna med Siam och Japan 1868 i

åtanke kan man dock fundera lite över om inte

traktaten med Kina 20 år tidigare spelade en viss

roll som föregångare här. Ingemar Ottosson ser

betydelsen av de svenska traktaterna som slöts
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med länderna i Fjärran Östern främst "som ett

exempel på den utrikespolitik som Sverige för

hundra år sedan förde gentemot färgade natio

ner"134 och han ser också "Sverige som en fullvär

dig medlem i den struktur av informell imperia

lism som de ojämlika fördragen med Östasien

representerade". 135 Jag vänder mig inte mot den

na allmänna karakteristik, men vill ändå, mot

bakgrund av vad som ovan sagts om den kinesis

ka traktaten, precisera detta något. Jag menar att

kungen och regeringen inte eftersträvade trakta

ten som sådan, utan ville bara ha möjlighet till

handel och sjöfart. Det var Liljevalchs självstän

dighet och handlingskraft som var främsta an

ledningen till traktaten, och därmed anser jag

heller inte att denna kan ses som ett uttryck för

samtidens förda svenska utrikespolitik, eller syn

på utomeuropeiska folk eller nationer. Däremot

bör erfarenheterna av den kinesiska traktaten

och dess följder, tillsammans med den från

slutet av 1840-talet framväxande internationella

frihandelsimperialismen, informella imperialis

men, gentemot "färgade nationer" i högsta grad

varit en bidragande orsak till utvecklingen av

den allmänna svenska utrikespolitiken mot det

som Ottosson i den japanska traktaten ser som

ett exempel på. De första traktaterna med Kina

under 1840-talet kan ses som en försöksballong

som blev inledningen på den period av informell

imperialism, som var ledande bland de europeis

ka nationerna decennierna efter seklets mitt

fram till det att den koloniala kapplöpningen tog

fart under seklets sista decennier. I denna infor

mella imperialism var Sverige redan från begyn

nelseskedet otvetydigt en deltagande medlem,

vare sig man från början medvetet avsåg detta

eller ej.

En fråga som man slutligen kan ställa sig här

är: Skulle den svenska handeln och närvaron i

Kina under andra hälften av 180o-talet varit den

samma utan traktaten 1847? Svaret på den frågan

skulle kräva en lång rad jämförande undersök

ningar som ännu inte är utförda. Svaret skulle

också ge en säkrare bedömning av traktatens

verkliga betydelse. Vad handeln anbelangar, så

innebar kejsarens dekret och den faktiskt förda

kinesiska politiken, såvitt jag kan bedöma, att

alla västliga nationer hade samma möjligheter

och rättigheter, både vad gällde öppna hamnar

och tulltariffer. Dock innehöll traktaterna klau

suler utöver handelsprivilegierna, som gjorde att

Sverige genom mest-gynnad-nation-klausulen

också kom i åtnjutande av, som t. ex. allt större

rätt till bosättning och bedrivande av annan

verksamhet än handel på allt fler platser i Kina,

vilket bl. a. bör ha verkat gynnsamt för den svens

ka missionsverksamheten. Huruvida dessa pri

vilegier även kunde utnyttjas av nationer utan

traktat återstår även det att utröna.

E&erspel

När traktaten hade undertecknats den 20 mars

1847 gav sig Liljevalch av på sin långa resa hem.

Jag har inget material som berättar om denna

resa, men med tanke på att han redan låg illa till

tidsmässigt, så bör resan gått rakast möjliga väg

hem. I en kort notis i Aftonbladet den 12 juni

meddelas att Liljevalch dagen innan återkommit

till Stockholm. 136 Jag har inte kunnat belägga

någon som helst uppståndelse eller uppmärk

samhet vid hans hemkomst.

Vid ett sammansatt svenskt och norskt stats

råd den 28 oktober 1847 föredrogs traktaten och
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Oscar I godkände och ratificerade den, och lät

samtidigt meddela att den skulle "till allmän

kännedom i vanlig ordning kungöras".137 Det

innebar att den offentliggjordes och trycktes i

Svensk författningssamling, vars text också "upp

läses från predikstolen" .138 Från januari 1848 bör

jade alltså präster runt om i riket sprida kunskap

om traktaten med Kina till allmänheten. Samti

digt satt man på Kommerskollegium och var lite

irriterad på Liljevalch. Vid sitt sammanträde den

27 januari hade man kallat in honom och begär

de en förklaring till varför han ännu ej lämnat in

sin slutrapport.m Med svaret att viktiga hand

lingar hade blivit försenade och ett löfte från Lil

jevalch att han snarast skulle avlämna rapporten

lät man sig nöja. Rapporten lämnades in den

10 april och gavs samma år också ut till en vidare

läsekrets. 14o Kommerskollegium dröjde ända till

den 27 mars 1850 innan man, utan kommenta

rer, behandlade den på ett sammanträde.141 Lilje

valchs slutsats i rapporten om förutsättningarna

för handel med Kina var tämligen nyanserade

och löd: "några stora direkte utbyten av varor äro

icke att påräkna mellan nationer, afhvilka ingen

dera konsumerar betydligt afden andres egentli

ga stapelartiklar. En annan bredare väg är öppen

för de Förenade Rikenas deltagande i handeln på

Indo-Chinesiska orter, nemiigen Fraktfarten".142

Endast järn, stål och fiskvaror skulle, om kvanti

teterna var små och priserna låga, ha en chans,

samt de tullfria trävarorna som utlaster för fartyg

som ämnade gå på fraktfart i regionen. 143

Innan Liljevalch reste från Kina hade han ut-
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sett två köpmän från "etablerade handelshus af

första rangen" som åtagit sig att fungera som oav

lönade svenska och norska konsuler, för att bistå

dessas fartyg där. Det var engelsmannen C. Emp

son, från Blenkin Rawson & Co, i Shanghai och

förre amerikanske konsuln Paul S. Forbes, chef

för Russel & Co, i Kanton. 144 Forbes blev också

den förste officiellt urnämnde konsuln i Kanton,

fortfarande oavlönad, genom ett kungligt beslut

den 25 maj 1850 om intättandet av ett general

konsulat där. 145

Liljevalch ägnade efter hemkomsten resten av

sitt liv åt Gotländska myrodlingsbolaget, där han

som delägare fungerade som disponent i Visby

med att driva försöksodlingar på de gotländska

myrarna. Efter åtskilliga problem tvingades Lil

jevalch och övriga delägare avveckla bolaget

1863, och Liljevalch återvände året därpå till ett

liv i stillhet i Stockholm, där han 74 år gammal

avled sommaren 1870.146 Nekrologen i Aftonbla
detvittnar om "fosterlandskärlek" och "att han i

flera af sina mest uppmärksammade företag

mera hade det allmännas väl än sin egen fördel

för ögonen". Uppdraget i Kina sammanfattar

man lakoniskt: "hans derifrån hemsända rappor

ter, väl skrifna och vitnande om stor handels

skarpsinnighet, väckte uppseende och - glöm

des".147 Historien synes mig verkligen med efter

tryck ha glömt denna traktat, men det gäller

också den man som med sådan energi tog sig an

uppdraget, och med sådant osjälviskt och ihär

digt arbete gjorde traktaten möjligt. Hans namn

var Carl Fredrik Liijevalch.
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