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Nils F o c k

De sydamerikanska republikernas historia utgör ju en legendarisk 

kedja av revolutioner och kontrarevolutioner. I allmänhet finner 
man därvid inte några svenska namn inblandade. Ett undantag är i 
viss mån den svenske ingeniören och brasilianske sjöofficeren Nils 
Fock, som kom att nämnas i samband med brasilianska strider 1894. 
Innan dess hade han dock redan haft en lång och ganska omväxlande 
levnadshistoria.

Nils Fock, f. 1855, var smålandspojke, officersson, och gick i skola 
i Jönköping. Han synes sedan ha genomgått någon teknisk skola — i 
varje fall fick han ingeniörsutbildning. Hans tidigaste platser var i 
Tyskland från 1876 hos firman Gebriider Siemens och från 1877 hos 
firman Siemens & Halske i Berlin. Han tjänstgjorde där som telegraf- 
ingeniör. Sina studier fortsatte han 1879 i Wien, Miinchen och Kon- 
stanz. Därpå fick han tjänstgöring i Frankrike och vistades 1879—80 
i Algeriet för att anlägga telegraflinjer i Saharaöknen. I Afrika var 
han med om spännande panter jakter, som han som äldre skildrade i 
västgötska tidningar. Hemkommen till Sverige fick han statligt upp
drag 1883 att övervaka vissa maskinleveranser från firman Siemens. 
Fock utbildade sig därpå i England till sprängämnesexpert genom 
tjänstgöring i Nordenfeldtska firman Maxim Gun Company. över
flyttad till Nordamerika senast 1885 hade Fock också där arbete hos 
olika vapenfirmor, och en tid även åt marindepartementet i Wash
ington, samt var 1893 ingeniör och vapenkonstruktör hos The Pneu- 
matic Dynamite Gun Co. i New York. Det var här som han fick kal
lelse att gå i brasiliansk tjänst.

Brasilien, som är Sydamerikas enda portugisisk-talande land, hade 
1822 blivit självständigt kejsardöme under en gren av portugisiska 
dynastien. Efter den förste kejsaren Dom Pedro I — som genom sitt 
andra gifte var svåger till Oscar I i Sverige — kom sonen i första gif
tet, kejsar Dom Pedro II. Denne regerade länge men blev som åldring 
avsatt genom en militärrevolt 1889, som förvandlade det stora riket 
till republik.

På 1890-talet, då Nils Fock skulle kallas dit, var Brasilien således 
ännu en helt ung republik, vars andre president efter åtskilliga oro
ligheter blev general Floriano Peixoto. Denne regerade, liksom före
trädaren, som diktator och ett nytt inbördeskrig utbröt i september 
1893 under amiral de Mello som revoltledare. Då de upproriska ge-110
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nom denne behärskade flottan blev Peixotos första åtgärd att på olika 
håll söka uppköpa krigsfartyg eller att armera handelsfartyg, så att 
de kunde göra tjänst i marinen. Man lyckades få fem torpedbåtar 
från ett varv i Danzig jämte några hastigt upparmerade handels
ångare. I New York befann sig vid den tiden John Ericssons sista 
sjömilitära experiment, kanonbåten »Destroyer». Den hade använts 
som verkstadsfartyg och plattform för vad man kallade en under- 
vattensdynamitkanon. Denna hade emellertid ej fungerat tillfreds
ställande och amerikanska marinen hade upphört att intressera sig 
för Destroyer. För den beträngde presidenten Peixoto syntes emeller
tid Destroyer, som omstrålades av John Ericssons ryktbara namn, 
vara ett lämpligt kap och brasilianska regeringen köpte fartyget, som 
nätt och jämnt var sjövärdigt. Man bättrade på det så gott sig göra 
lät och lyckades därpå hyra mestadels skandinaver till besättning. 
Nils Fock, som hade deltagit i experimenten med den famösa dyna
mitkanonen, med vilken i verkligheten inte ett enda skott med spräng- 
laddade projektiler avlossats, lät sig av brasilianske ministern de Men- 
don5a övertalas att skriva kontrakt på att bli Destroyers artilleribe
fälhavare. På däck lät han placera två små snabbskjutande 37 mm 
kanoner och en utskjutningstub för en torped, för den händelse den 
Ericssonska kanonen i det avgörande ögonblicket skulle strejka, vilket 
var rätt antagligt. I Nils Focks bok 1920 »På äventyr i Sydamerika», 
skriven med både humor och självironi, har man en underhållande 
lektyr för att följa hans öden. Boken har visserligen det felet att inne
hålla en rad data men inte ett enda årtal. Som Focks arkiv emellertid 
numera finns i Krigsarkivet, går det rätt lätt att kronologiskt inordna 
Destroyers expedition under 1893 och 1894.

Medlemmarna i den blivande expeditionen samlades hos minister 
Mendon^a, där bl.a. fartygsbefälhavaren, en f.d. marinlöjtnant Buck, 
var med. Som kanonbåten aldrig varit avsedd för öppna havet och 
dessutom låg blott ett par fot över vattnet, bestämdes, utom förbätt
ringarna på båten, att den skulle tas på släp av ett större fartyg. 
Destroyer skulle först gå under stjärnbaneret ned till ön Fernando 
de Noronha i Atlanten, där den brasilianska flaggan skulle hissas.

Expeditionen började med dramatiska händelser. Befälhavaren 
kapten Buck skulle redan i New York visa, hur snabbgående båten 
var, och satte hög fart. När han sen gav order ’sakta fart — back’, 
hade maskinisten, som stärkt sig med whisky, omedelbart missför
stått ordern och satte full fart framåt. Med ett väldigt brak tornade 111
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Destroyer mot bryggan, plank och pålar flög omkring och åtskilliga 
åskådare hamnade i vattnet. Ovanpå detta tittade maskinisten upp, 
varpå kaptenen och han flög i luven på varandra.

Destroyer själv var skamfilad och ramponerad, ett propellerblad 
avslaget och kanonen full av vatten. Svenske konsuln Bagge besvor 
Fock att omedelbart avstå från expeditionen, men kontraktet var 
skrivet och Fock road av äventyr, varför han stannade kvar. Men 
Destroyer fick först repareras, innan avfärden kunde försiggå.

Så styrde man äntligen mot söder, Destroyer på släp efter bogser- 
ångaren Santuit, som nyss upptagits efter ett års vistelse på Hudson
flodens dybotten. Den var eljest komfortabel och trevlig, men med 
en viss odör av kloak efter dyvistelsen. Kapten Buck var på dystert 
humör, ty en stor låda whisky, den enda i sitt slag ombord, hade ge
nom ovarsamhet hamnat hos fiskarna. Det gick några dagar framåt 
utan större svårigheter men så blev det storm. Destroyer gav täta 
nödsignaler med röda raketer och slutligen kunde man från bogser- 
båten inte längre se den. Om kanonbåten sjunkit, förelåg fara också 
för bogseraren genom bogserlinan och Buck beslöt sig för att kapa 
denna. Endast Focks bestämda ingripande med en höjd revolver (som 
inom parentes var tom) hindrade Buck, och Destroyer visade sig snart 
igen. Fock lyckades ta sig dit och fann vatten i pannrummet, elden 
släckt och ångpumpen fungerade ej. Med en stor säck segelduk lycka
des man dock få båten läns. Efter ännu en svår stormnatt kunde man 
äntligen dra andan. Fock blev dyster, när han på kartan såg att när
maste kust bar namnet Dödskusten. När nu solen kom och Destroyer, 
obesegrad och skön, gungade på vågen, blev det extra förplägnad åt 
besättningen. Man kunde ankra på den franska ön Martinique, där 
Destroyer åter undergick välbehövlig reparation. Besättningen fi
rade samtidigt jul. En ny form av hajfiske infördes. I en butelj in
sattes bomullskrut, tändhatt och koppartråd och detta i förbindelse 
med ett elektriskt batteri. Flaskan omvirades med delikat skinka. 
Hajen lät lura sig, man tryckte på en knapp och pang sam en huvud
lös haj på vågorna.

Nyåret 1894 avgick man från Martinique mot ön Fernando de 
Noronha. Där, 600 sjömil från brasilianska kusten, hade republiken 
en straffkoloni. När man anlänt, mottogs telegram med ordern: »Ka
nonbåt Destroyer beordras att med största skyndsamhet avgå till 
Pernambuco för att där invänta vidare order». Förbi ön kom nu de 
fem jagare, som president Peixoto lyckats inköpa från Danzig. De-112
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stroyer lättade ankar följande morgon för att förena sig med den nya, 
regeringstrogna flottan. Befälhavaren i Pernambuco amiral Duarte 
ställde sig emellertid tvivlande till Destroyers kapacitet och båten 
fick karakteristiken: ’ett stort strykjärn’. En inspektion verkställdes 
av storamiral Gon5alves och utföll märkligt nog till i huvudsak be
låtenhet. Destroyer förklarades vara både stridsduglig och sjövärdig. 
Som kapten Buck söp ihjäl sig i Pernambuco, övertog Fock befälet. 
Tillsammans med ett par andra fartyg fortsatte man resan. Man kom 
lyckligt fram till Bahias vidsträckta hamn. Dit kom snart brasilianske 
marinministern. Från Rio de Janeiro meddelades, att revolutionen 
ej vunnit terräng, men flottans utrustning skulle påskyndas för att 
framtvinga ett avgörande. Fock fick nu kontrakt som sjöofficer, när
mast ungefär fregattkapten. Bland hans manskap var en pålitlig och 
duktig tysk, Otto Griinewald, en fullblodsindian Luiz från Amazo
nas och en löjtnant med det imponerande namnet Epaminondas Villa- 
boas, som blev sekond. En natt togs man på släp igen och fortsatte. 
Men Destroyer tog åter in vatten och man fick fara tillbaka till Bahia. 
Staden hette förut San Salvador och portugiserna hade där framför 
allt byggt kyrkor, om vilka engelska pastorn sade till Fock: »Gud 
skall veta de behöver dem alla»! En s.k. blind gatutiggare fick en nic
kelpeng av Fock men kastade den genast förgrymmad i ryggen på 
denne. Mannen lär ha varit synnerligen välbärgad genom sin säkra 
inkomst. Fock avnjöt promenader i den ståtliga urskogen. En dag 
kom ett amerikanskt krigsfartyg till Bahia med en chef, som råkade 
känna Fock, och som blev lätt förvånad, då han fann denne tillfäl
ligtvis som högste representant för brasilianska flottan.

När man lämnat Bahia, friskade vinden i ordentligt. Sekonden 
Epaminondas, som var föga sjövan, offrade under ljudliga rop och 
kval flitigt åt Neptun över fartygets reling. På tredje dagen stannade 
båten vid en kraftig stöt, började ta in vatten och ångpumpen fun
gerade som vanligt inte. Fock styrde mot land och några hundra me
ter från stranden satte sig John Ericssons gamla järnkista på den 
lyckligtvis mjuka sandbottnen till ro med en suck som från en lev
nadstrött. Ångan släpptes ut och vattnet strömmade in. Besättningen 
lyckades, trots ganska närgående hajar, ta sig i land. Man hämtade 
till stranden filtar, konserver, matförråd, gevär och ammunition. Så 
blev det kolmörkt och en otrevlig natt med kringkrypande krabbor 
och rytande rovdjur. Nästa dag kunde man överblicka läget. Vid ebb 
reste sig den gamla järnkistan likt ett sjöodjur, vid flod försvann den, 113
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så att blott den blågröna flaggan på maststumpen kunde vinka en 
sorglig avskedshälsning. Åtföljd av indianen Luiz traskade Fock i väg 
och först på aftonen kom de till en fiskarby. Tre mil sydligare skulle 
ligga en liten stad Cannaviciras, med telegraf. Dit hittade man änt
ligen och Fock, som avsände telegram till Rio om hjälp, blev entu
siastiskt omhändertagen av kommendanten, som var ivrig anhängare 
av president Peixoto. Inbjuden på middag i kommendantens familj 
med sköna och svartögda döttrar undfägnades Fock bl.a.med den som 
läckerhet ansedda ödlan inguana samt stekta sköldpaddsägg, bananer 
och apelsiner, stora som meloner. Slutligen starkt brasilianskt kaffe. 
På stadens torg nedanför kommendantens boning ledde en katolsk 
padre en fäktning mellan två ödlor, medan befolkningen gick allt 
högre i vadhållning. Av ödlorna, s.k. geckos, hette den besegrade 
Mello liksom den upproriske amiralen, vilket väckte ofantlig mun
terhet och bifall.

Följande morgon kom telegramsvar från Rio, att en bogserångare 
med dykare farit iväg för att hjälpa upp Destroyer, och Fock gav sig 
tillbaka till lägret i urskogen. På vägen fick han skjuta en puma. Från 
lägret tog sig Fock ut till vraket, från vars inre ett våldsamt oväsen 
hördes av stora fiskar, boniter, som summit in genom skansluckan och 
nu inte kunde hitta ut. Återvänd till staden gjorde Fock en liten jakt
expedition, åtföljd av Epaminondas och Luiz. Fock har i sin bok givit 
en så suggestiv skildring härav, att den förtjänar att anföras. »Efter 
en besvärlig marsch», heter det, »genom de täta och taggiga snåren 
av palmetto och acaciabuskar kom vi fram till ett stort träsk, upp
fyllt av otaliga sävbevuxna öar. Allt var tyst och stilla under midda
gens glödande solstrålar. Därute i det grunda, dyiga vattnet stod ljus
röda flamingos på sina oerhört höga styltben. De långa halsarna med 
den breda, vinkelformigt böjda näbben undersökte kärrets dybotten. 
Flär och där stod eldröda ibis med sina i spetsen kolsvarta vingar. 
Längre bort spatserade en jaribu omkring, två meter hög och ståtlig 
som en grenadjär av gamla gardet i sin vita rock och helsvarta ben
kläder. Rosenfärgade skedgäss, med sina spadformade näbbar, sim
made omkring på djupare ställen i sällskap med flockar av andra 
gäss och otaliga skaror av brokigt färgade änder. Jag var överväldi
gad vid anblicken av denna intressanta fågelvärld, vars make jag 
aldrig sett ens vid den berömda sjön Lac Fetzarra i Algeriet. Alla des
sa mångfaldiga och i så betydligt antal individer uppträdande fåglar 
var väl ägnade att rättfärdiga Brasiliens rykte i ornitologiskt hän-114
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seende. Att det även fanns rovfåglar visade de talrika örnar och fal
kar, som ständigt kretsade över träsket. På en hundra meter avlägsen 
sandbank låg en mängd alligatorer i solgasset. Knappt 50 m från 
land låg en väldig alligator uppkrupen, sorglös och obekymrad. Smy
gande fram genom rörvassen kom jag i gott skotthåll, la ett gevär 
över knäet, tog noga sikte och gav besten en kula bakom frambenet. 
Den väldiga stjärten slog ett par matta slag, och stora gapet med 
dess rader av hemska, skarpa tänder öppnade och slöt sig med en 
smäll som från två hopslagna bräder och lagunens pansarklädda 
skräck och gissel låg död. Skottet satte liv i fågelvärlden. Under 
starka, trumpetliknande läten höjde sig hela regementen av flamingos 
och ibisar. Utbredande de eldröda vingarnas svarta flygfjädrar flög 
de upp likt ett plötsligt uppdykande hav av lågor.»

Vi återvände till lägret, som med sina 14 man nu väntat i urskogen 
i nio dagar. Först efter 16 dagar kom bogserångaren från Rio. Hålet i 
Destroyers botten lagades och en morgon flöt båten åter gungande på 
vågen. Tysken Otto hade ett otroligt arbete att rengöra det inre, be- 
fälshytten stank, så att Fock föredrog att vistas på däck. Tre av de 
tyska inköpta jagarna kom nu och bogserade Destroyer på färd mot 
söder.

Nu nalkades man Rio de Janeiro och stridsområdet. En löjtnant 
hoppade ombord med order till Destroyer att hålla sig stridsbereddo 
Det lät något. Fock befallde Epaminondas och en annan officer att 
söka göra undervattenskanonen så nära rost- och smutsfri som möj
ligt. Man rekognoscerade under natten och blev beskjuten. På morgo
nen hördes kraftig artillerield. Amiral Mellos skepp Aquidaban lyc
kades ta sig ut, utan att Destroyer kunde göra något. När det be
fanns att revolutionärerna flytt under natten började segertåget, 
skildrat i tidningen Republica triumphante. Den berömda och fruk
tansvärda kanonbåten Destroyer hade, i spetsen för den segerkrönta, 
lojala armadan inlupit i hamnen och tvingat den revolutionära flot
tan att kapitulera. I Rios hamn mötte Destroyer sitt öde. Under nat
ten glömde man att stänga en bottenventil och tyst och stilla gick 
John Ericssons fartyg till den eviga vilan i Riohamnens dyiga botten. 
Fock och större delen av besättningen var emellertid då inkvarterade 
på olika håll i staden. När Fock sedan på torpedbåten Gustavo Sam- 
paio verkligen lyckades hitta amiral Mellos skepp och genom god 
skjutposition fick in en fullträff, blev han dagens hjälte i Rio, fick 
en briljanterad kråsnål av kadetter i den sjökrigsskola, där han nu 115
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blev informationsofficer, samt av presidenten en check, som visade 
sig inlösbar och därtill att börja med tjänstledighet.

Fock hade sedan många andra öden i Sydamerika, gjorde bl.a. en 
äventyrlig färd över Anderna, var några år utrikes i Europa, gifte 
sig med en amerikansk dam och inköpte en liten gård Sköttorp, nära 
Skövde. Sina sista år återupplivade han sina minnen, utom i den stora 
reseboken, också i pressartiklar med jaktminnen. Nils Fock dog i 
Skövde 1925.

Källor (utom N. F:s anförda arbete 1920): Nils Focks arkiv (4 
vol.) i Krigsarkivet; A. Paulin, Svenska öden i Sydamerika (1951).
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