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Rolf Sievert som 2015 
tilldelades en Örtug av 
Skogshistoriska Sällskapet 
för sin bok om gården 
Tvartorp i norra Östergöt-
land gick bort i slutet av 
2016. Han efterlämnade 
då ett näst intill färdigt 
manuskript om en av 
Tvartorps tidigare ägare, 
affärsmannen Olof Lindahl, 
som i slutet av 1700-talet 
skapade sig en förmögen-
het i Svenska Ostindiska 
Compagniets tjänst. 

Det följande är ett sam-
mandrag av Rolf Sieverts 
manuskript. Inte så mycket 
skogligt, men en intressant 
skildring från en tid då 
världshandeln öppnades 
och företagsamma svensk-
ar med näsa för äventyrlig-
heter kunde göra enorma 
förtjänster – som därefter 
ofta omsattes till fast 
egendom i form av gods, 
gårdar och järnbruk. 

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2017, sid 48-57  
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Flygelbyggnaden till  
Olof Lindahls herrgård  
står ännu  kvar.  
Foto: Bo Backström.

I Rejmyretrakten lever fortfarande legenden om Sjörövarn  
på Tvartorp. Han som hade varit i Kina och rövat och var rädd 
för efterräkningar. Som byggde sig ett hus på en holme i den 
lilla sjön där han kunde försvara sig. Som hade så mycket  
pengar att han inte visste var han skulle göra av dem.

”Sjörövarn” på Tvartorp 
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FFÄRSMANNEN OCH SUPERKARGÖREN i Ostindiska Kompaniet,  
Olof Lindahl, ägde Tvartorp under bara tolv år i slutet av 

1700-talet. Men ändå satte han under denna korta tid tydliga avtryck  
på gården och bidrog på ett avgörande sätt till dess fortsatta utveckling. 

Vem var och vad är verkligheten bakom det mytiska namnet  
”Sjörövarn” som han kom att  kallas i Rejmyre? 

I gamla handlingar finns en riklig dokumentation att ösa ur. 

OLOF LINDAHL FÖDDES I NORRKÖPING den 23 januari 1748 och kom att 
ägna hela sitt yrkesverksamma liv i Ostindiska Kompaniets tjänst.  
Han fick vara med om några av dess bästa år – under den tredje  
oktrojen – och skapade sig en förmögenhet. Det var den som gjorde  
det möjligt för honom att förvärva skogsegendomen Tvartorp, rusta  
upp den, anlägga nya vägar och bygga ett ståndsmässigt corps de logi 
med tillhörande flyglar och ekonomibyggnader. 

Redan som artonåring tillträdde Olof år 1766 en befattning i  
Ostindiska Kompaniet. Varför han sökte sig just denna bana vet vi  
inte. Vid den här tiden var ju främst personer i Göteborg involverade. 
Men rykten om stora vinster hade spritt sig och många investerare  
och handelsmän i Stockholm och östra Sverige ville också vara med  
och ta del av dem. Kanske var det hans far, framgångsrik affärsman  
i Norrköping, som genom kontakter beredde vägen till Göteborg.

OLOF LINDAHL ANTRÄDDE SIN FÖRSTA Kina-resa den 16 december 1766 
som skeppsskrivare på skeppet Adolph Friederic. Detta var byggt som  
ett 60 kanoners örlogsskepp, men hade modifierats till Ostindiefarare. 
Skeppet förde 24 kanoner och hade en besättning på 160 man.  
Samma dag avseglade också skeppet Lovisa Ulrica. 

Skeppsskrivaren hörde till de underordnade tjänstemännen som 
fick äta vid ”andra bordet”, alltså inte tillsammans med kaptenen och 
superkargören, den verklige befälhavaren ombord som ansvarade för 
affärsverksamheten och för lasten ombord. 

Resan gick bra. Den 16 juni 1768 var Lindahl tillbaka i Göteborg 
efter exakt 18 månader. Samma dag återkom också följeslagaren,  
Lovisa Ulrica.

Efter sex månader i Sverige var det i december samma år åter dags 
för honom att ge sig iväg. Denna gång med skeppet Riksens Ständer. 

A

Den enda bild av Olof  
Lindahl som finns är på 
den målning som Elias 
Martin gjorde vid Lindahls 
och den kinesiske tolken 
Afocks besök på Fin-
spångs slott 1786. Medan 
den levnadsglada slotts-
frun Aurora Taube ömt 
lägger handen på Afocks 
arm, tittar Olof Lindahl 
fram ur ett draperi i bak-
grunden. Han bär en liten 
skepparkrans runt hakan 
och ser ganska barnslig ut. 
Om konstnären nu lyckats 
ge en rättvisande bild  
av honom så framstår  
han knappast som den 
driftige och våghalsige  
man han var. 

”Sjörövarn” på Tvartorp 
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Skeppet Adolph Friederic avseglade samtidigt. Olof Lindahl var nu be-
fordrad till assistent åt superkargören och hade del i vinsten från resan.

Resan avlöpte utan större problem och skeppet återvände till Göte-
borg den 17 juni 1770. Följeslagaren Adolph Friederic hade anlänt nio 
dagar tidigare.

NÄSTA RESA PÅBÖRJADES DEN 10 JANUARI 1771 med Adolph Friederic,  
denna gång utan eskorterande skepp. Lindahl tjänstgjorde även denna 
gång som assistent. Den 31 maj 1772 stod han åter på svensk mark. 

De påföljande åren tjänstgjorde Olof Lindahl vid Ostindiska  
Kompaniets kontor i Göteborg. Han hade nu hunnit fylla 24 och  
var fortfarande ungkarl. Liksom flera andra av kollegorna i Ostin- 
diska Kompaniet gick han med i den exklusiva herrklubben, The  
Royal Bachelors’ Club. Han engagerade sig också i Frimurarna.                                                        

Han stannade hemma i 18 månader innan han anträdde en ny 
resa den 17 januari 1774. Denna gång med skeppet Drottning Sophia 
Magdalena och befordrad till superkargör. Resan gjordes i konvoj med 
skeppet Cron Prins Gustaf och på rekordkort tid. Redan i maj året  
därpå återvände Lindahl lyckligt till Göteborg. 

Efter att ha tjänstgjort på kompaniets kontor under några år steg 
han den 7 mars 1779 ombord på Kompaniets största och nyaste  
skepp, Gustaf III, denna gång för att göra en enkelresa till Kanton  
för att sedan stanna där.

DE KINESISKA MYNDIGHETERNA HADE några år tidigare ändrat bestämmel-
serna och tillät nu utlänningar att vara kvar i Kanton sedan skeppen 
lämnat Kina. Priserna på varorna steg när båtarna låg i hamn för att 
lasta. Det var därför förmånligt att ha personal i Kanton som kunde 
köpa upp varor under de tider som priserna var lägre.

De nya reglerna gjorde att de olika länder som bedrev handel med 
Kina nu kunde hyra faktoribyggnader i Kanton. Dessa låg utanför  
stadsmurarna i en lång rad intill varandra vid flodstranden och inne- 
höll kontor och bostäder för de kvarliggande superkargörerna. Totalt  
var det tolv länder som hyrde sådana byggnader.

Stora kvantiteter varor upphandlades. Ostindiska Kompaniet för-
knippas ju idag främst med siden och porslin, men faktum är att det  
var te som stod för den absoluta merparten av det som fraktades hem  
till Sverige. 

Skepp och  
förlisningar
Ostindiska Kompaniet 
ägde 38 skepp under sin 
82-åriga historia. Tillsam-
mans gjorde de 132 resor, 
några få av dem till Indien 
och resten till Kina. Åtta 
skepp förliste, två av dem 
samma dag, den 12 janu-
ari 1745, i en svår storm 
utanför Shetlandsöarna. 

Förlisningar och sjuk- 
domar under de långa 
resorna, krävde sin tribut. 
Det beräknas att mer än 
2 000 besättningsmän 
förlorade livet i kompa- 
niets tjänst.

I de varmare haven 
fanns skeppsmask som 
gav skeppen begränsad 
livslängd trots många 
åtgärder för att skydda 
dem. De flesta skeppen  
klarade sex á sju resor. 
Drottning Sophia Mag- 
dalena och Gustaf III 
gjorde nio.
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En viktig uppgift för superkargörerna var att kontrollera varorna  
i detalj. De fick se upp för att inte bli lurade. Teet förpackades i kistor 
som man försökte göra vattentäta med hjälp av flera lager oljat papper 
inför sjöresan. Superkargörerna måste hela tiden övervaka att säljarna 
inte smugglade in stenar för att öka vikten. 

Sidentygerna beställdes skriftligen med noga specificerade mönster 
och vid mottagandet måste kvalitet och kvantitet kontrolleras. Även 
tygerna förpackades vattentätt, inslagna i många lager oljat papper.                                                                                                                                         

Porslin kunde köpas färdigt och mycket så kallat Compagniporslin 
med rött eller blått mönster infördes till Sverige under 1700-talet. 

Superkargörerna måste granska porslinet stycke för stycke, så att  
inte något kantstött eller bräckt kom med. Porslinet lastades alltid först, 
då man ville ha den tyngsta lasten längst ner i lastrummen. 

Många adelsmän i Sverige beställde dyrbara och vackra specialser- 
viser med sina egna vapen. Ritningar på hur man ville ha det sändes  
till Kina och kineserna följde alltid anvisningarna mycket noggrant. 

Ett välkänt fall är den servis som friherren Fredrik Gyllenborg på 
Torsåker i Uppland beställde. Den konstfullt uppmålade förlagan med 
det Gyllenborgska släktvapnet blev dock vattenskadad under färden  
till Kina. När den färdiga servisen så småningom levererades till 
Torsåker visade det sig att kineserna mycket noggrant målat dit  
även vattenskadan.  

OLOF LINDAHL STANNADE I KANTON I SJU ÅR, intensivt sysselsatt med  
att handla upp varor och göra affärer för både kompaniets och egen 
räkning. Hemresan anträddes i januari 1786 ombord på skeppet  
Gustaf Adolph och i juni nåddes Göteborg.

Hans tid i Kina hade sammanfallit med vad som blev Ostindiska 
Kompaniets mest framgångsrika period – ”de gyllene åren”. Olof  
Lindahl hade del i det utomordentligt fina resultatet. När han nu åter-
igen stod på svensk mark var det som en mycket förmögen man. 

Med sig till Sverige hade han den kinesiske tolken Afock som hjälpt 
svenskarna i Kanton under många år. Afock var sannolikt den förste kines 

Olof Lindahl var inte 
den ende av Ostindiska 
Kompa-niets 56 direktö-
rer som skapade sig en 
förmögenhet. Flera av 
dem investerade pengar-
na i gods och bruk. Några 
donerade stora summor 
till välgörande ändamål.   

Jean Abraham Grill 
(1736–92) tjänstgjorde 
som superkargör under 
flera resor. Han bodde i 
Kina 1762–68 och bedrev 
privata affärer, som kon- 
kurrerade med kom-
paniets intressen. Efter 
avslutad tjänst köpte han 
Godegårds bruk i norra 
Östergötland, byggde en 
ståndsmässig herrgård 
och etablerade sig som 
bruksdisponent. 

De länder som bedrev handel med Kina hade egna ”factorier”  
i Kanton som bas för inköpsverksamheten och där varorna  
lagrades i väntan på att nästa fartyg skulle anlända. 
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som någonsin besökt Sverige. Olof Lindahl, som nu aspirerade på ett 
högreståndsliv, presenterade honom för hovet och tog honom med på en 
odyssé till gods och herresäten. Vart han kom väckte han sensation.   

VÄL HEMMA I NORRKÖPING MÖTTE Olof Lindahl, som nu var i 40-årsåldern, 
den blott 16-åriga Charlotta Jancke, dotter till en förmögen fabrikör i 
staden. 

Den 7 januari 1789 vigdes de båda och kunde sedan flytta in i ett 
stort, tämligen nybyggt hus med bästa läge i centrala Norrköping. 

Paret Lindahl sökte samtidigt en större lantegendom där de kunde till-
bringa somrarna. Det var då naturligt att de sneglade på Tvartorp utanför 
Rejmyre, som tidigare ägts av Charlottas farfar. Köpet genomfördes 1789.

GÅRDEN OMFATTADE TOTALT CIRKA 2 000 TUNNLAND fastmark och 680  
tunnland vatten. Där fanns en såg från 1640 och en ännu äldre kvarn. 

En intensiv byggnadsperiod inleddes. På Gåsholmen i sjön Hem- 
tvaren byggdes en vacker tvåvåningsbyggnad. Exteriört såg den tradi-
tionellt svensk ut, men inomhus var det Kina som gällde med möbler, 
prydnadsföremål och textilier som Olof fört hem från Kina. Säkerligen 
var uppsättningen av kinesiskt porslin också rik. 

Framför huvudbyggnaden byggdes en flygel för kök och tjänstefolk. 
Med hänsyn till brandfaran ville man på den tiden gärna ha köket  
i en annan byggnad än där herrskapet bodde. Ett avträde byggdes på 
pålar ute i vattnet bakom flygeln, väl skymt från huvudbyggnaden.  
För att få största möjliga markyta på den lilla ön sänktes sjöns nivå och 
Gåsholmen förbands med land via en stensatt väg. På fastmarken, intill 
den stensatta vägen, byggdes två stora visthusbodar i två våningar och 

Vollrath Tham (1687–
1737), satsade redan vid 
starten 1731 pengar i 
Ostindiska Kompaniet. 
Äldste sonen Sebastian 
inledde en bana i dess 
tjänst men kom inte 
längre än till Orkney-
öarna där skeppet 
Suecia förliste 1840. 
Det avskräckte inte 
hans bröder Christian, 
Vollrath och Gustaf som 
alla ökade på sina ärvda 
förmögenheter som 
superkargörer. 

Man möter sedan 
namnet Tham i ett antal 
välkända svenska bruks 
ägarlängder, bland annat 
Hedvigsfors, Öster-
bybruk, Strömbacka, 
Söderfors och Iggesund. 

Ostindiefararen Finland i full storm på Nordsjön den 24 januari 1770.  
Konstnären  Jacob Hägg utförde målningen efter en förlaga från  
Kompaniets legendariske kapten och skicklige tecknare, Gustav Ekeberg.  
Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg.
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bortom dem ett stall med vagnslider. Alla byggnader stod klara 1792 
och paret Lindahl kunde då flytta in i sitt nya sommarviste.

TVARTORP HADE FÖRE LINDAHLS KÖP endast haft vägar farbara med häst  
och vagn söderut mot Finspång och västerut mot Regna. Nu byggdes 
en liknande vägförbindelse österut mot Rejmyre och en stenbro anlades 
över ån invid kvarnen. En allé med lindar och lönnar planterades vid 
infarten till bebyggelsen. Samtidigt bröts ny åkermark och försumpade 
områden dikades ut och gjordes odlingsbara. 

DEN ENDA BILD AV OLOF LINDAHL SOM FINNS är på den målning som Elias 
Martin gjorde vid Lindahls och Afocks besök på Finspångs slott 1786. 
Medan den levnadsglada slottsfrun Aurora Taube ömt lägger handen  
på Afocks arm, tittar Olof Lindahl fram ur ett draperi i bakgrunden. 
Han bär en liten skepparkrans runt hakan och ser ganska barnslig ut. 
Om konstnären nu lyckats ge en rättvisande bild av honom så framstår 
han knappast som den driftige och våghalsige man han var. 

Olof Lindahl fortsatte under 1790-talet att arbeta för Ostindiska 
kompaniet och blev 1798 direktör i den 4:e oktrojen. Det innebar att 
han personligen satsade pengar i Kompaniets verksamhet – som vid  
den tiden hade börjat gå allt sämre. Krisen fördjupades och i början av 
1801 kallades Olof Lindahl till ett möte i Göteborg för att diskutera 
Kompaniets framtid.

Hans ekonomi var nu urholkad på grund av kompaniets dåliga 
resultat. Det är inte formellt bekräftat, men det mesta tyder på han tog 
sitt liv efter mötet på Ostindiska Kompaniets kontor. 

Hans frånfälle noterades kortfattat i Norrköpings Tidningar som  

William Chalmers 
(1748–1811), var 
av skotsk börd och 
gjorde tjänst i Ostin-
diska Kompaniet som 
”kvarliggande super-
kargör” i Kanton mellan 
1783–1793. Under dessa 
tio år gjorde han sig en 
förmögenhet och blev 
medlem i kompaniets 
direktion. 

Han såg stora möj-
ligheter i mekaniken 
och testamenterade ett 
betydande belopp till 
den industriskola som 
utvecklades till den 
tekniska högskola som 
bär hans namn.   

Dagens Tvartorp, byggt 1926 av Rolf Sieverts far, den kände radiologen, med samma namn.  
Foto: Lars Klingström
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att Olof Lindahl vid ett besök i Göteborg den 16 februari 1801  
”derstädes genom döden afgådt”. Han var då bara 53 år gammal. 

För den den 30-åriga Charlotta var makens död ett dråpslag. 
Familjens stora förmögenhet hade krympt till 
ett minimum och hon tvingades sälja den stora 
fastigheten i Norrköping. År 1810 flyttade hon 
till Tvartorp permanent. Men efter att i flera år 
varit sjuklig, sålde hon gården år 1815 – dock 
med rätt att bo kvar till sin död – som inträffa-
de den 3 juni 1818. 

Huvudbyggnaden utbjöds några år senare 
till försäljning, nedmontering och avflyttning. 
Vem som köpte den och vart den tog vägen  
är inte klarlagt. Tvartorps korta tid som  
”herresäte” var över och gården återgick till  
att vara just en skogsgård. 

EFTER FLERA ÄGARBYTEN FÖRVÄRVADES  
Tvartorp av Rolf Sieverts far, den kände r 
adiologen med samma namn. Han byggde  
1926 den nuvarande huvudbyggnaden på 
sjön Hemtvarens norra sida, mitt emot Olof 
Lindahls holme. Från dennes tid på Tvartorp 
återstår bara flygelbyggnaden, två visthusbodar 
och några av alléträden.

Niclas Sahlgren (1701–
1776), grosshandlare 
från Göteborg, var en av 
Ostindiska Kompaniets 
finansiärer och direktör i 
dess tjänst mellan 1733 
och 1768.

Han gjorde betydande 
donationer i välgörande 
ändamål. Bland annat 
blev det grundplåten till 
Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg. 

Olof Lindahls pampiga 
herrgårdsbyggnad 
monterades ned och 
flyttades i början av 
1800-talet. Förutom  
en flygel finns bara  
dessa båda magasin  
kvar från den tiden.  
Foto: Bo Backström.

Ansvarsfull 
markförvaltare  
i Sommenbygd
Skog – Jakt – Fiske – Konferens

www.boxskog.se
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EN DET SAKNADES HELLER INTE IFRÅGASÄTTANDEN. Kritikerna  
ansåg att landet skulle utarmas på silver, som var det enda  

betalningsmedel man accepterade i Kina. Man befarade också att  
Sverige skulle översvämmas av onödiga lyxvaror som ”ler och strå”,  
det vill säga porslin och te. 

Ostindiska Kompaniet visade sig dock bli en lysande verksamhet. 
Det drog in kapital till Sverige, framförallt genom vidareexporten av  

Sverige var efter Karl XII:s olycksaliga krig  
och hans frånfälle 1718 i ett erbarmligt ekonomiskt 
tillstånd. När Ostindiska Kompaniet bildades år 
1731 möttes det därför mycket positivt av staten. 

Ostindiska Kompaniet

M

Superkargör
Titeln kan härledas till 

spanskans sobre (över) 
och cargo (last). Super-

kargörens uppgift var 
att följa med på resan 

och övervaka lasten. 
Han ansvarade också för 
inköpen av de varor som 

skulle fraktas. 
Superkargörerna åt-

njöt högt anseende och 
hade del i vinsten från 
den resa de ansvarade 
för. De fick också föra 

med egna varor. 
 

Kung Fredrik den förste utfärdade år 1731 privilegiet för  
Svenska Ostiniska Compagniet som gav det rätten att bedriva  
en fart och Handel på Ostindien. Kompaniets ståtliga byggnad  
i centrala Göteborg hyser idag Göteborgs stadsmuseum.  
Bild: Wikimedia Commons.
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te, siden och porslin till övriga Europa. Göteborg blomstrade som  
sjöfarts- och handelsstad. Ostindiska Kompaniet gjorde att många  
redan förmögna människor blev ännu förmögnare. Andra skapade  
sig nya förmögenheter. För landet var det en ekonomisk vitamin- 
injektion. 

Till en början var det i huvudsak kapitalstarka göteborgare som 
satsade i Ostindiska Kompaniet, men det dröjde inte länge förrän  
också den tidens ekonomiska elit, ”Skeppsbroadeln” i Stockholm,  
också ville vara med. 

PRIVILEGIET FÖR SVENSKA OSTINDISKA COMPAGNIET utfärdades av kung 
Fredrik 1 den 14 juni 1731. ”Commisarien Hindrich König &  
Compagnie” gavs rätten att bedriva en En Fart och Handel på Ost- 
Indien. Redan året därpå, den 9 februari 1732, avseglade skeppet  
Friedericus Rex Sueciae från Göteborg mot Kanton.

Privilegiet, den första oktrojen, löpte på femton år och gav kom- 
paniet ensamrätt att bedriva handel i Ostindien och alla platser öster  
om Afrikas sydspets. I privilegiebrevet bestämdes att Göteborg skulle 
vara kompaniets hemmahamn. Därifrån skulle skeppen avsegla, dit 
skulle de återvända och där skulle lasten säljas. Skeppen skulle om  
möjligt byggas i Sverige. De flesta varven fanns i Stockholm och där 
byggdes också 26 av Ostindiska Kompaniets 38 skepp. 

Kompaniet fick också rätt att möta våld med våld. Det fanns  
gott om sjörövare och pirater vid den här tiden, framförallt på  
Indiska oceanen. Skeppen var därför bestyckade med kanoner.  
Dessa behövde dock bara användas till försvar vid några få tillfällen. 
Desto oftare användes de för att skjuta salut med. 

Svenskheten betonades i privilegiebrevet. Skeppen skulle vara  
svenska och bära ”Swänsk Kiöpmans Flagga”. Direktionen skulle  
bestå av infödda eller naturaliserade svenska män, som avlagt  
trohetsed till svenska kronan. 

Fem oktrojer
Ostindiska Kompaniets 
verksamhet bedrevs 
inom ramen för så 
kallade oktrojer, det 
vill säga privilegier 
som utfärdades av den 
svenska staten och gav 
kompaniet ensamrätt  
för Ostindiehandeln. 

Första oktrojen  
1731–46 beräknas ha 
gett ett årligt ekono-
miskt överskott på  
30 procent. 25 resor  
genomfördes. Fyra 
skepp förliste.      

Andra oktrojen  
1746–66 gav ett årligt 
överskott på 18 procent. 
38 resor genomfördes.  
Ett skepp förliste.

Tredje oktrojen 
1766–86, Kompaniets 
framgångsrikaste, med 
åren 1777–83 som  
”de gyllene åren”.  
39 resor genomfördes. 
Inget skepp förliste.

Fjärde oktrojen 
1786–1806. Ingen vinst. 
30 resor genomfördes. 
Tre skepp förliste.

Femte oktrojen 
1806–1813. Kompa- 
niet gjorde konkurs  
1809 och upplöstes 
1813. Inga resor  
genomfördes.
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