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Pehr Wilhelm Cedergren
Skeppsgosse - skeppsbyggare - marinmålare
Av förste intendent Gösta Webe

Pehr Wilhelm Cedergren föddes i Stockholm den 17 november 1823 i ett
av de gamla husen vid Träsktorget, »Träskängen», en dåtida spöslitningsplats
för brottslingar, nuvarande Jarlaplan (Roslagstorg).l
Fadern, Isak Cedergren, var född på ett soldattorp i Kronobergs län. Han
hade aldrig fått någon skolundervisning, men hade tack vare sitt goda huvud
själv skaffat sig en viss bildning. Som block- och svarvarmästare vid kronans varv fick han 1824 bostad på Skeppsholmen. P.W. Cedergren berättar
om faderns yrke att han förutom block bl a tillverkade vantjungfrur, kauser
och krysshult till skeppen. Han mindes honom som en outtröttlig historieberättare, stor Bellmansbeundrare, musikbegåvning, en glad och sorglös natur, men oansvarig. 2
Modern, Brita Kristina Cedergren, född Lundberg, var den som fick hålla
samman hemmet. Fadern höll ofta till på värdshuset Tuppen eller på någon
annan av Skeppsholmens krogar. Lönen förbrukades där och föga lämnades
till familjen, som räknade en barnskara på fem pojkar och två flickor. Pehr
Wilhelm var äldst. 3
Cedergren har i sina självbiografiska, sporadiska anteckningar skildrat sin
barndom och hemmet på Skeppsholmen. Han har på 1840-talet avbildat
»Holmens» strand vid östra brobänken med bostaden i den gamla smedjan.
Huset låg vid stranden och Cedergren har i bakgrunden på sin tavla ritat ut
raden av galärskjul. Här bodde familjen i ett av de fyra vindsrummen. Efter
faderns död, 1840, fick han själv det som tjänstebostad. 4 .
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Bild 1. Oljemålning signerad P. W. Cedergren, u. å., kallad »Cedergrenarnas födelsebygd».
Utsikt från Östra brobänken, Skeppsholmen. Han bodde många år i byggnaden
t. V., i gamla smedjans vindsvåning. En akvarell med samma motiv målades 1845.
I släktens ägo, 1948.

I och med omorganisationen 1756 hade skeppsbyggnadsverksamheten på
Skeppsholmen lagts ned, bråbänkarna tillåtits förfalla och kölhalningsboden
av sten börjat användas som förrådslokal. Smedjan, »Cedergrenarnas födelsebygd», hade 1822 omändrats till kok hus för eskadern. 1872 apterades byggnaden till bad- och tvättinrättning för marinavdelningen. 5
Hemmet, »vårt rum», som P. W. Cedergren kallade det, var ett kallt och
dragigt vindsrum med grovhyvlade brädväggar och lågt tak. För att göra
det hemtrevligare målade han väggarna med gul limfärg. Han hade satt upp
ett par gravyrer, bl a ett motiv med Jonas och valfisken. Mitt på väggen
hängde en tavla, som skulle få stor betydelse för hans framtid. 6
På nedre botten i gamla smedjan bodde en av Cedergrens förmän, en
kvartersman Lindqvist vid konstruktionskåren. Han var småvuxen, tjock
och dryg, kallades »Lilla Putte>}. Granne vägg i vägg bodde timmermans ge-
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sällen Strandberg.7 Dessa grannar har han tecknat av i sina »Skeppsholmsminnen från 1840-talet».
I ett annat vindsrum, längst bort, bodde under några år hans arbetskamrat Johan Fredrik Anderson. Mellan de båda männen grundlades en livslång vänskap och en avgörande händelse i Andersons liv är förknippad med
Cedergrens. Den förre var sju år äldre. 8
Senare flyttade Pehr Wilhelm Cedergren till hantverkskasernen på Skeppholmen. Rullan över flottans konstruktionsdepartement uppger 1849 att han
innehade bostad där. Även då hade han J. Fr. Anderson till granne. 9 Samma
år, den 9 november, hade han gift sig med Anna Brita Högmark. I denna
bostad föddes dottern.
Stationsbefälhavaren hade påyrkat en kasern för den tekniska personalen.
Den uppfördes på den s k vedgårdens plats 1831-35 efter Fr. Bloms ritningar. Den kom att kallas hantverks kasern och kvarstår ännu. 10
P.W. Cedergren ger i ord och bild glimtar av livet och miljön på Skeppsholmen. Han bodde i närheten av de skjul i vilka sommarkommenderade
båtsmän logerades och omtalar att en båtsmanskompanichef hade som princip att utdela prygel före delikventens frukost - en bit sill och litet härsket
smör. Flera gånger i veckan väcktes familjen av de pryglades jämmerrop.
Prygelstraffet gällde fylleri. 11
Genom August Ehrensvärds försorg försågs Kajsa Rultas källa på 1760talet med ett brunnshus byggt efter hans ritningar. Väggen var smyckad
med en målning föreställande en basilisk. Kajsa Rultas namn var tecknat med
bokstäver av raka streck. På 1830-talet ersattes det med ett liknande av Fredrik Blom. Cedergren har på en teckning av brunnshus et i sina biografiska
anteckningar noterat att det revs 1875. 12
Till Cedergrens ungdomsminnen hör att man i Andersons lägenhet, ett
av de fyra vindsrummen, spelade teater, »små pjeser», som skrevs av J. Fr.
Anderson, hans syster, Cedergren s syster samt några vänner. Man satte upp
en liten, två kulisser djup scen av papper. Askådarna fick tränga ihop sig i
vindskupan. I förutvarande kolerasjukhuset på Kastellholmen spelade man
på lediga stunder teater tillsammans med kamrater i lokaler, som upplåtits
åt dem. Askådare var bl a föräldrar och förmän. Cedergrens teaterintresse
kan ha väckts genom att han för familjens uppehälle var tvungen att söka sig
tillfälliga arbeten. Under ferier och efter skolan arbetade han på Djurgårdsteatern och hjälpte maskinrnästaren Mohlander att tända lamporna. På sommaren hjälpte han till vid målningen av dekorationerna. Arbetet utfördes
utomhus på gräsplanen framför teatern. 13
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P.W. Cedergrens uppväxtmiljö var ett fattigt, stockholmskt arbetarhem.
Han kunde se tillbaka på en torftig barndom och konstaterar med en viss bitterhet att samhället »lät sina arbetare frysa och svälta och bjöd honom en
sängplats på ett kallt och dragigt golv - ty en plats för sängar till så många
som vi vora fanns ej i detta kyffe till rum.»14

SKEPPSGOSSEN NR 28 CEDERGREN
För att bidra till familjens uppehälle inskrevs Pehr Wilhelm vid nio års ålder som skeppsgosse. Det var den 30 april 1832. Som skeppsgosse behövde
man på den tiden inte bo i kasern. Inskriven i skeppsgosserullan hade han
bokstavligen talat »bröd för dagcn». Detta bestod aven syrad bulle, »kommiskusen». Maten i övrigt skulle hemmet stå för. 1
Cedergren har ritat av sig själv iförd skeppsgossemundering. 2 Han har
noggrant antecknat data om inskrivningen. I sina minnesanteckningar har
han på vers skildrat hur han upplevde sin skeppsgossetid :
»! ur och skur uti alla väder

Får han bära uppå samma kläder
Ja han är tvungen att vara glader
Om också kylan är trettio grader»
»Han varje söndag skall gå i kyrka
För att sig lära Gud fader dyrka
Men frågas, kan dft väl andakt vara
Då man skall frysa och illa fa r a.»3
P.W. Cedergren beskriver skeppsgosscuniformen på följande sätt: »Kläder fingo vi av kronan, fastän av det mest genomskinliga slag - en uniform som väl kunde kallas kostlig och nästan anskrämlig, bestående aven
buldanströja fodrad med vadmal av ostampad kvalitet, ett par dito byxor,
ett par ullstrumpor och ett par låga skor, som mera var tjänliga att användas
till mudderskopor än att skydda fötterna, ty i slaskväder och snö var det
omöjligt att med dem hålla föttcrna torra. Till denna "uniform" hörde en
huvudbonad som utgjordes aven fälbhatt av grövsta slag, omkransad
av ett blått bomullsband. Denna hatt var av samma sorts modell och fälb
som den sorundabönderna vintertiden nyttjat, då de foro in till staden med
sitt timmer.»4
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Uniformen, ansåg Cedergren, kom senare ur bruk på grund av sin otidsenlighet och föga tilltalande utseende. Det var t o m så, att skeppsgossarna
fruktade att visa sig i denna mundering på stan. De förföljdes och hånades
bl a av de s k hamnbusarna vid Röda och Blå Slussen, vilka kallade dem
»skeppsråttor». Vid ett tillfälle råkade skeppsgossen Cedergren under ett ordonansuppdrag ut för en av »fiskargångens lättingar», som tryckte ned hans
hatt, så att den gick ner över öronen. Eftersom hatten var trång och svettremmen tog tag under örsnibbarna måste han få hjälp med att befria sig.
Skeppsgo~sarna i sin tur passade på varje tillfälle att hämnas på sina vedersakare. s
Ibland hände det att skeppsgossarna även kom i delo med roddarmadamerna. Cedergren har ur minnet tecknat aven sjöbatalj med en rodderska
på Stockholms ström. 6
Skeppsgosseskolan förde före 1820 en mer eller mindre ambulerande tillvaro. Det gamla sjöreserv- och marketenterihuset, även kallat» stenkrogen»
genomgick 1820 en genomgripande tillbyggnad och reparation. Efter omändringar, igångsatta 1826, fick bl a skeppsgosseskolans lägre avdelning lokaler i övre våningen medan den högre hänvisades till hantverkskasernen. 7
Skeppsgossarna övades dagligen i gymnastik i ett gammalt båtskjul på
Skeppsholmen, på den plats där senare (1876-79) Sjökrigsskolan byggdes.
Läraren, som tränade pojkarna i »äntring på master, stänger o s v» hette Egerström. Rörelserna i gymnastiken var höfter fäst, på tå häv, knäna böj - allt
i Lings anda. 8
Till Cedergrens outplånliga minnen från skeppsgossetiden hör kyrkparaden, vilken han på gamla dagar, 1883, återger i bild. Man ser ett lO-tal
små skeppsgossar och två befäl. I en bildunderskrift har han givit följande
kommentar:
»Skeppspojkar före kyrkparaden. Konstapeln med pojkarna till kyrkan.
Jag knallar hem. Jag står inte ut gå dit i gravens kyla. Skeppsholmskyrkan
var på den tiden inhyst i ett av varvets förrådshus, i de så kallade fundamenten där varest segel- och takelkammare befinner sig.»9
Varje söndag hölls gudstjänst i tidigare nämnt förrådshus - Carl Johans
kyrka stod färdig först 1842. På vintern var det kallt att sitta där och lyssna
till predikan. Lärare och förmän var klädda i tjocka kommiskläder och stora kappor, men skeppsgossarna i sina tunna uniformer frös så att de hackade
tänder. De försökte hålla sig varma genom att röra sig litet, »men Gud nåde
den, som vågade stampa litet för hårt i golvet för att söka hindra fötterna
att förfrysa». Till predikanten lyssnade man ej mycket. Han talade om kär-
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Bild 2. Akvarell signerad av P. W. Cedergren, u. å. I på gamla dagar skrivna minnesanteckningar ger han i ord och bild glimtar från skeppsgosseåren 1832-40. Marinmuseum, Karlskrona.

lek och barmhärtighet, »men vem», skriver Cedergren i sina minnen, »ömmade väl för oss?». Störde man predikan blev man straffad med rotting eller
örfil »med största nit och plikttrohet». Gossarnas utsvultna kroppar undersöktes för att utröna om någon värmande mattstump eller ett stycke gråpapper gömts under skjortan. Skeppsgossen nr 28 Cedergren gick med blandade känslor till skolan. »Sällan kom man hem utan att ha fått några hårtappar bortryckta eller förvärvat sig sprängda öronlappar eller blånader.»lO
Det var på sjön som skeppsholmspojkarna tillbringade mesta delen av sin
lediga tid. Som skeppsgosse låg Cedergren och hans kamrater och »kajkade»
utmed Skeppsholmens stränder och äntrade de gamla skeppen. Pojkarna fick
en försmak av sjömanslivet och ansåg sig förmer än andra som ej bar uniform.
Trots pojkårens hårda verklighet ser han femtio år senare sina upplevelser
i den marina miljön i ett försonande skimmer. En särskild dragning på Ce-
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dergren hade de fullriggade skeppen, vars höga riggar tycktes honom nå
molnen. Han uttryckte sina känslor med orden: »Det låg poesi i dessa havets
bevingade farkoster, något storartat, som tilltalade sinnet.» Bland skepp han
senare särskilt mindes var Anna Theresia, Norden, Figaro och Donna Maria. 11 Det senare fartyget var t ex en stockholmsbrigg tillhörig J. C. Schmidt
& Co, som 1820-42 ägde flera vackra skepp.12 Föga anade han då att det
skulle bli hans livsuppgift att måla av fartyg!
P.w. Cedergren blev korpral 1840 och förde befäl över trettio kamrater.
Han hade gjort pojkstreck tillsammans med många av dem varför han sade
sig ha svårt att upprätthålla disciplinen.
Samma år var han för första gången till sjöss och fick pröva på livet ombord på ett örlogsskepp. Cedergren ansåg det ej vara avundsvärt men hade
inte haft något emot att fortsätta. Skeppsgossarna behandlades, enligt honom, hårt av skeppare och matroser. Av båtsmännen, som utgjorde en stor
del av besättningen, hade många aldrig »luktat saltvatten». De var uttagna
i hemorten, komna direkt från Norrbottens skogar. Att det var svårt för
dem att ligga till väders och beslå segel var självklart. 13
På hösten 1840 var kutterbriggen Vänta litet ute på kadettexpedition.
För minsta förseelse fick man slita daggen eller »äntra över toppen» barfota
en eller flera gånger, jagad aven matros med en tamp i handen. Anledningen kunde vara en smutsig skjorta eller i värsta fall försummelse, att somna
vid eldvakt så att luntan slocknade. Det var inte lätt att uppgöra eld: man
måste slå eld med stål och flinta. 14
Ombord på briggen Vänta Litet fostrades skeppsgossarna på olika sätt bl a
i hårdhänta lekar som t ex spänna kyrka, smussla skor, hala in katten och gatlopps dansen. Den sistnämnda har P. W. Cedergren skildrat både i ord och
bild 1883 15 .
Man ser tre skeppsgossar i gatloppsdans med ryggen aven skeppare med
en tågända i handen. »Gatloppsdansen», skriver Cedergren, »var eller skulle
vara ett nöje, ett tidsfördriv, fast det stundom urartade till djurplågeri då
man träffa ut för en elak och rå person, som var den pådrivande; vi hade en
av dem som fann ett nöje i att pina pojkarna och båtsmännen, som den tiden
voro viljelösa och rättslösa mot dessa råa skeppare och matroser.» Den begagnades också som straff för förseelser. På teckningen är det skeppare Bladin, som anför dansen, som tillgår på det vis, att man tar och skarvar ihop
några tunnband med varandra så att cirkeln blir lagom stor till tre, fyra eller
ett ännu större antal. Sedan bindes man fast vid tunnbandet så handen ej kan
släppa sitt tag eller komma loss. »Nu sättes dansen igång med en tågända eller

11

Bild 3. Pastell signerad P.W. Cedergren, 1883. Ur minnet återger han den s k gatlopps dansen ombord på örlogsbriggen Vänta litet, 1840. SSHM (Ö. 11946). I Cedergrens
minnesanteckningar finns en motsvarande akvarell. Marinmuseum, Karlskrona.
Observera att Cedergren avbildar skeppsgossarna väl unga.

vad man kallar dagg och måttar åt bakdelen. Nu försöker man springa runt
så mycket man kan och gör några krumbukter mitt för vår flåbuse, så händer det att man undgår ett och annat slag; man springer tills man dignar
ned alldeles andlös under besättningens skratt och elaka skämt.»15 Under pastellen från 1883, utförd vid 60 års ålder, står följande vers:

»Hej hoppsan lustigt liv i dansen
nu tror jag daggen skönt ska smaka
Så visst som jag är Skeppar Bladin
skall jag allt sattyg ur er laka.»
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De två bild dokumenten av gatloppsdansen med skeppspojkarna Calle
Lindqvist, G. Bergman och P.Wilh. Cedergren skildrar händelsen ombord
år 1840 (enl. akvarellen), då Cedergren var 17 år gammal. Cedergren har
gjort pojkarna mycket yngre, småpojkar under 10 år. I detta fall sviker honom kombinationsförmågan, han upplever sig själv här som nyinskriven
9-åring.
Cedergren, på gamla dagar »tillfällighetsdiktare», sammanfattar sin upplevelse av »dansem:

»Om pojken av naturen nu var vek
så föll tårar under dansens lek
och var han av naturen god och snäll
så blev hans sinne hårt som bergets häll.»
Versen är undertecknad »f.d. skeppsgossen P.Wilh. Cedergren».16
En skeppsgosse fick ej vara kräsmagad utan fick hålla till godo med att
dagligen äta salt mat. Skörbjugg förekom. Vattnet var dåligt. Pojkarna ville
gärna doppa de hårda »knallarna» i skumflottet efter skämt salt kött och härsket salt fläsk, men hindrades av kocken. Bland pojkstrecken ombord nämner Cedergren det som de flesta sjömän upplevt: sprattet att nattetid lossa
på en kojlina, så att den sovande handlöst föll ner på durken. Under tvätt
och lagning av persedlar passade nr 28 Cedergren vid ett tillfälle på att sy fast
en kamrats strumpa vid tröjan. Kamraten svarade med att sticka med stoppnålen. Sådana små episoder omväxlade med arbete till väders, att ligga ute
på bramrån och beslå segel, passa upp i gunrummet, sopa och skura i sekondens hyttP
När Cedergren gick i land och klädde sig söndagsfin hade han lagt sig till
med »sjömansfasonen>. Han var då iklädd tröja och smärtingskor. Det hände
om de var nya att han strök litet tjära på dem och händerna - det såg litet
mer sjömanslikt ut. På huvudet satt en »akterstagad blanklädershatt», ofta
hemgjord av papp och målad med svart oljefärg. Om halsen satt en halsduk
med råbandsknop och fladdrande snibbar. Helst skulle det vara en gul råsilkesduk från Ostindien. 18
Per Wilhelm Cedergren uppflyttades i skeppsgosseskolans högre klass
den 1 februari 1835. Han uppger själv att han blev korpral vid skeppsgossekompaniet vid 15 års ålder, men de biografiska uppgifterna brukar ange
årtalet 1840, då han var 17 år gammaP9
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Bataljonspredikanten och läraren vid skeppsgosseskolans övre avdelning,
C. A. Lagerqvist, utskriver den 3 februari 1841 betyg för korpralen Cedergren, i vilket han intygar att han följt undervisningan fram till den 1 februari. Cedergren slutar nu skolan. A v betyget framgår att han visat ett »stadgat och berömligt uppförande» och »ådagalagt god flit». Han hade berömliga kunskaper i svenska och geografi, »försvarliga» i algebra, planimetri och
tyska, goda vitsord i sådana ämnen som kristendom och biblisk historia. 20
Lust för sjömansyrket ansåg sig P. W. Cedergren inte sakna, men han
»kände åtrå efter kunskaper.»21
Under sjöexpeditionen 1840 hade hans fader avlidit. Hans liv skulle nu
få en annan inriktning.

TIMMERMANSLÄRLING -

VERKMÄSTARE

När P.W. Cedergren kom hem efter sjöexpeditionen med briggen Vänta
Litet skrev han in sig som timmermanslärling vid varvet. Han hade sett hur
modern fick anstränga sig för familjens uppehälle. Det för att hjälpa till som
han tillsammans med fyra kamrater tog denna anställning. Skeppsgossarna
hade företräde. 1
Amiralen]. G. von Sydow utfärdade den 15 februari 1841 som varvs chef
ett antagningsbevis för P.W. Cedergren på två år, räknat från den 16 februari. Han fick anställning som ordinarie timmerman med nummer 28. Lönen
blev 20 skilling banko (1 riksdaler =48 skilling, 1776-1855) om dagen. Han
ålades att iakttaga reglementen och krigsartiklarna. 2
Vid varvet rådde hårda arbetsförhållanden. Under de kalla vintrarna slet
arbetsfolket, timmermanslärlingarna och timmermän hund i de öppna, dragiga skjulen, då man inte hade råd att klä sig. På holmen fanns det många
krogar och det söps friskt. Lärlingarna hade svårt att vara supiga förmän till
lags. De var råa och känslolösa till naturen, skriver Cedergren i sina minnen. 3
P.W. Cedergren röjde tidigt anlag för teckning. Hur det gick till när han
officiellt fick ett första erkännande berättar han själv. Han hade blivit inskriven som timmermanslärling på skeppsvarvet. Bland timmermännen fanns
en finne vid namn Mörling. Cedergren beskriver honom som »till ytterlighet ful: snedvriden, rödhårig, koppärrig och kutryggig.» På sina kamraters uppmaning ritade han av mannen och färglade teckningen. Resultatet
blev enligt Cedergren »tack vare en lycklig slump, en förvånande likhet.»
En kamrat åtog sig att visa upp porträttet för timmermannen, som var sys-
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sclsatt med att basa, d v s ångkoka bordläggningsplank. Övriga gömde sig
bakom baspannan. När den avritade fick se sin bild blev han ursinnig och
började hoppa och skrika. Han svor att »knäppa avritaren4.»
Morgonen därpå hade klockan som vanligt kallat till arbete. Efter femton
minuters ringning stod arbetsstyrkan uppställd i fyrkant framför varvsporten kl 5.45. Enligt reglementet skulle arbetsbefälet, från högsta till lägsta,
vara närvarande. Varvschefen, amiral von Sydow, stod mitt i fyrkanten tillsammans med sina officerare. Timmermannen Mörling trädde, enligt Cedergren, fram med teckningen av honom och begärde att tecknaren skulle
näpsas. Amiralen betraktade teckningen och avspisade »gubben» med beskedet att porträttet var mycket lyckat. Lärlingen Cedergren blev framkallad. Amiralen hade lagt sin hand på hans axel och sagt: »Du har träffat bra.»
Han uppmanade Mörling att inte bråka. Cedergren blev tillsagd att gå upp
till mall boden med orden: »Det kan bli något av dig, ser jag». Inför arbetsstyrkan på 400 man hade Cedergren vunnit »en viss ryktbarhet».4 Mallbodvinden eller »mallbovinden» som Cedergren kallade den, var första skjulet
till vänster om gamla smedjan vid östra brobänken. Den var 150 fot lång.
Här uppritades skeppens konstruktionslinjer på golvet, plan, sidoritning, och
och spantlinjer i naturlig storlek. Efter dessa, uppger Cedergren, gjordes
mallar för att forma spant, stävar etc. Han omtalar att för varje nytt bygge
var man tvungen »att först hyvla golvet för att få bort de gamla ritningarna
och detta var ett ganska mödosamt och knogigt göra för oss lärlingar, det
begränsade antalet.» Arbetet utfördes under de kalla vintermånaderna. Det
kunde bli 20-30 grader kallt. Såväl hyvling som uppritning av konstruktionslinjer gjordes liggande på knä. Cedergrens kommentar: »- - ett par månader slet man ganska ont». Inga maskiner fanns som underlättade arbetet. 5
Den enda rast som timmermanslärlingarna fick var när verkmästaren lade sig bakom en av de väldiga spånhögarna för att sova ruset av sig. Cedergren påstår att spånen låg kvar till 1850-talet och att de säkert var mer än
hundraåriga. De skulle nu utgöra den goda jord som Skeppsholmens plataner växer i, framhåller vår sagesman i sina på 1890-talet nedskrivna minnesbilder. 6
Cedergren, som själv blev kvarters man 1849, hävdar att hans överordnade, verkmästarna, ej hade den ringaste utbildning eller teoretiska kunskaper,
endast praktik. Kunde de bara svära och begagna hasselkäppen, var de mogna för sitt värv, ansågs det. Det var en genomgående praxis, att har jag slitit,
så skall du också slita. Det tillhörde de lägre förmännens värdighet från och
med båtsmanskorpral att bära hasselkäpp. Cedergren gör gällande att det
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även fanns officerare med kaptens grad som begagnade sitt spanska rör. 6
Förhållandena återges bäst med hans egna ord: »Vågade någon händelsevis
att komma sig till att reflektera eller knöla över oförrätter och illa behandling då fick man ingen annan rättvisa än en hop ovett och glåpord med den
stående titeln vet du inte hut din f-n fähund och andra kraftiga uttryck av
en halvfull verkmästare, såsom: jag skall randa ditt usla durklopp så svinmaten skall titta ur ditt eländiga skrov, allt under det den oundvikliga hasselkäppen följaktigt dansade efter ryggtavlan utan att man kunde försvara sig
eller ha någon att klaga fÖD? Cedergren framhåller att han var stark och härdad. Arbetet var hårt och ansträngande, men han ansåg sig inte vara rädd för
arbete. Sättet på vilket han blev behandlad framkallade en stark längtan efter något bättre. När han kom hem från varvet och inte hade tillräckligt att
äta, kunde han bli missmodig och bitter. Han kände då opposition mot »ett
samhälle, som lät sina arbetare frysa och svälta.» Dessa tankar återkommer
han flera gånger till i sina »Samlade minnen, hågkomster och tankar.» Han
skriver: »Är det därför så besynnerligt om arbetaren reser på sig och begär
mänsklig rättvisa av de som lyckan gynnat i makt och rikedom, nej och nej.
Ja, fädrens missgärning skola kommande generationer få sota för. Leve därför socialismen, den socialism, som kan på laglig väg bringa den nyttige och
arbetsamme arbetaren ur det gamla slaveri och bryta ned godtycket och få
det allmänna medvetandet att erkänna och medge, att utan arbetarens medfödda arbetsskicklighet och idoghet intet industriellt liv kan existera eller
utveckla sig - att de äro en viktig, oersättlig faktor i det välstånd som komma de styrande förmågorna så gott som till egen fördel.»8
P.w. Cedergren gör dessa reflektioner på gamla dagar, på 1890-talet, när
han tänker på sin tid som timmerman, då arbetaren »inte var ansedd annat
än som vanliga lastdjur så i mat som i bostad». Det är när han ser tillbaka på
sitt liv, som han sympatiserar med tidens politiska ideer.
Efter flera års arbete på varvet förbättrades Cedergrens förhållanden något så att han kunde skaffa sig »en prydligare habit». I skildringen av när han
första gången har den på sig avslöjar han något om sig själv och sina sociala
mindervärdeskänslor: »En första m~, en söndag, hade jag iklätt mig en mera herrelik kostym, genom att utbyta becksömsskorna mot stövlar, min sjömansmössa och kavaj med en felbhatt och bonjour - något oerhört för en
person i min ställning, då skillnaden mellan herre och arbetare vora en himmelsvid skillnad, också var arbetaren den tiden inte mycket hållen ehuru de
voro hederligare och arbetsammare den tiden men ändå höllos man som ett
lastdjur och dessa fädrens missgärningar har framkallat en nemesis i alla möj-
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liga skepnader, socialister, anarkister m fl samhällsstörande individer. Ovan
vid min nya habit fann jag mig litet generad och höll mig ur den stora stråkvägen så mycket som möjligt då jag själv tyckte jag såg löjlig ut och liksom
kände en förebråelse att jag överskridit det tillåtligas gräns, ty ordet självständighet var ej känt bland arbetare, det var bara att tåla och lyda.»9
På detta sätt gick flera år. Om dagen arbetade Cedergren på varvet, om
nätterna på sommaren reparerade han båtar för att öka på den otillräckliga
lönen. Om söndagarna konkurrerade han med roddarmadammerna och
rodde folk till och från Djurgården. Han var tvungen att sätta av sina
passagerare på en plats utom räckhåll för madammernas tilläggsplats och
deras långa, spetsiga båtshakar. De var »ej av något buskablygt släkte, hänsynslösa och grovkorniga i mun. Kom någon i misshag för dem genom att
göra någon anmärkning i deras rodd eller någon annan obetydlighet, som
rörde deras rättigheter, då var man överhopad med de grövsta tillmälen
som något återhåll ej hade så länge en skymt syntes av den de fått agg till.»lO
Genom denna bokstavliga kontakt med roddarmadammerna kom han att
intressera sig även för deras båtar av vilka han senare gjorde en uppmätningsritning. ll
Som timmerman fick Cedergren arbeta med skeppsbyggnad, tillverka
modeller och senare även lära sig att konstruera fartyg under konstruktionsofficeren, löjtnanten Abraham Engel, troligen liksom J. Fr. Anderson privat. 12
Denne hade tidigare också tagit sig an kamraten Johan Fredrik Andersons
utbildning i bl a matematik och mekanik. Engel blev känd för sina djärva
konstruktioner på Djurgårdsvarvet, där han 1836 bl a ritade en snabbseglande brigg Mary med ovanligt skarpa linjerY Skeppsbyggeriskolor fanns inte
vid denna tid, enligt Cedergren. Konstruktionskårens officerare svarade
för de flesta fartygsritningarna. Amiral von Sydow hade stort anseende
som fartygskonstruktör. 14
En god uppfattning om Cedergrens yrkeskunskaper och begåvning att
teckna får man av innehållet i ett intyg, som utfärdades den 23 augusti 1851
av konstruktionsdepartementets chefskontor. Det gällde hans kompetens
att deltaga i en gruppresa för »hantverksidkare» till världsutställningen i London. Han tillerkändes äga skicklighet i »skeppsbyggeriets tekniska delar med
teoretisk kunskap för utförandet av fartygsbyggnader, har kännedom i perspektivläran, ritar väl samt med lätthet kan avteckna förekommande föremål.» Man intygade vidare att hans kunskaper i snickarhantverket och »verkligen goda anlag» skulle kunna vara till stor nytta för dem, som inte kan
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teckna. Intyget avslutas: »- - och skulle var och en som känner Cedergrens bemödanden och vilja att vara allmänt nyttig med särdeles tillfredsställelse se det hans ansökan lyckades vinna bifall.»15
I flottans rullor över konstruktions departementets underofficerare, hantverksmästare och maskinister finns P.W. Cedergren upptagen år 1849. I rullan uppges att Cedergren den 30/3 samma år befordrats till kvartersman
med lön. Hans namn står tillsammans med fem andra kvartersmän, bland
dem J. Fr. Anderson, som 1838 hade befordrats till kvartersman och 1845
till underkonstruktör. Rullan ger besked om att Cedergren nu innehade boställe i hantverkskasemen, att han ej var straffad och att han inte haft nagra
kommenderingar. Cedergren hade visat gott uppförande medan Anderson
fått vitsordet berömlig. Anledningen till Cedergrens nedsatta vitsord angives inte. 16
1872 blev P.W. Cedergren verkmästare vid mariningenjörsdepartementet. Om dessa tjänsteår berättar han inte något. Han erhöll avsked den 31
mars 1879. Varvs chefen vid Kungl. Flottans station meddelade honom avsked fr o m den 1 april. Direktionen över Amiralitetskrigskassan hade avgivit yttrande jämlikt reglementet för Kungl. Flottan (andra delen, § 90,
mom. g). Han tillerkändes sammanlagt 1000:- kronor i pension, varav 1/3
i fyllnadspensionP Av redogörelsen för Cedergrens långa tjänstgöring vid
Kungl. Flottan framgår att det är vid sidan om tjänsten som han förmådde
skapa sin stora produktion av marin konst. Han pensionerades vid 55 års ålder och hade då kvar nästan 17 år av obruten skaparkraft.

P.W. CEDERGREN OCH N. M. MANDELGREN
En tavla, som hängde på väggen i det cedergrenska hemmet, skulle få en
avgörande betydelse för Pehr Wilhelm Cedergrens framtid. En höstdag
1843 kom en man i 30-årsåldern till vindsvåningen i gamla smedjart på
Skeppsholmen. Han sökte konstruktören Anderson, grannen, som senare
skulle bli känd som kappseglingsskonerten Sveriges konstruktör och Essingevarvets ägare i början på 1850-talet. Modern, som tog emot besökaren,
berättade vid sonens hemkomst, att den främmande mannen hade blivit intresserad av tavlan och att han frågat henne vem som målat den. Stolt hade
hon då svarat att det hade hennes äldste son gjort. I hennes ögon var tavlan
ett mästerverk. Främlingen hade då sagt: »Er son har anlag. Låt honom kom2-8548·04 Forum navale nr 28
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ma hem till mig, så får han lära sig måla och rita.» Han lämnade sin adress
och gick. Främlingen var Nils Månsson Mandelgren. 1
Under sin långa levnad hann Mandelgren (1813-99) med en mängd kulturvårdande insatser och praktiska initiativ, bl a slöjdföreningen (1845) och
konstfackskolan (1878). Han tog även initiativet till konstnärsgillet (1856).
Mandelgren studerade bl a vid konstakademien i Köpenhamn (1838-41)
med Wilhelm Eckersberg som lärare. Johan Fredrik Anderson, familjen
Cedergren s granne, tillhörde hans kontakter. Tillsammans står de som
grundare av Svenska slöjdföreningen. 2
Den dag Mandelgren besökte hemmet minns Cedergren väl. Han hade
på kvällen hållit på med inskriptionen till ett träkors till sin faders grav, då
modern kom in till honom från det stora allmänna köket i bottenvåningen.
Hon hade på den 20 fot långa spisen (byggnaden var från 1822 kokhus för
eskadern) lagat till hans kvällsmat, som bestod av glödstekt sill i svagdricka
samt ett par syrade bröd, s k snutar och några kalla potatisar att doppa i såsen. Modern berättade för sonen om besöket. Det unga konstnärsämnet,
som hade målat sin tavla två år tidigare, hade slagit bort sina funderingar att
bli konstnär. Nu vaknade intresset med fördubblad styrka. Cedergren skriver att han kände »en ivrig åtrå och längtan att få komma i beröring med
den obekante, besynnerlige mannen och att få taga hans erbjudande i anspråk.» P.W. Cedergrens första tavla tillkom mer på lek än allvar. Den var
målad på en dörrspegel från en slopad båt från Gustav III:s tid. Färgen kom
från varvets målarverkstad. Under en inbyggd trappuppgång utanför huset var verkmästarens sugga inhyst. Den hade fått släppa till borsten till de
hemgjorda penslarna. 3
Besöket hos Mandelgren skedde en söndag, Cedergrens fridag. Han beskriver förberedelserna, hur de slitna kläderna borstades och sågs över, hur
modern ansade nackhåret med en sax och hur han gick ner i köket och
med en sliten skoborste, sot och svagdricka, putsade sitt enda par skor,
som var illa åtgångna i arbetet på varvet. 3
Enligt modern skulle sonen få träffa en professor. »Vad en professor egentligen var för en, det var något oklart i hennes oupplysta sinne,» skriver Cedergren i sina minnen. »Att det var någon ovanlig människa, det hade hon
klart för sig, då en sådan kunde rita och måla folk livslevande.» Med dessa
tankar i sinnet gav Pehr Wilhelm sig iväg till Kungsholmen, W estinska huset, där Mandelgren vid den tiden bodde. Mötet beskrivs på följande sätt:
»Den person jag då för första gången såg och som bad mig vara välkommen,
honom glömmer jag aldrig ochjag har aldrig glömt, att under ett halvt se-
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kel, som sedan dess har gått till ända, med tacksamhetens varma gärd återbörda något av den sällsynta uppoffrande godhet han slösat på mig.»4
I november 1843 hade Nils Månsson Mandelgren återkommit efter sin
långa utländska studieresa. Aren 1843-44 var han lärare i konstakademiens
skola och undervisade i perspektivteckning. 1844 grundade han sin söndagsritskola för hantverkare i Stockholm och tog året efter, som nämnts, initiativet till grundandet av Svenska slöjdföreningen, dit han senare överlämnade sin skola, ursprunget till konstfackskolan. 4
Behovet av undervisning av hantverkare bör ses mot bakgrunden av
skråväsendets avskaffande och näringsfrihetens införande 1846. Skråna hade själva haft hand om undervisningen. Mandelgren var själv en mycket
skicklig tecknare och hyste hela livet ett varmt intresse för teckningsundervisningen och hade fått kraftiga impulser under studietiden i Danmark.
1849 låter han trycka en liten »Handbok i ritkonsten» på åtta sidor. 5 Han var
en föregångsman och ville att ungdomen skulle lära sig rita som de lära sig
att skriva. Han trodde på betydelsen aven grundläggande utbildning även
för en konstnär.
Framgången med Mandelgrens rithandbok blev ringa och det skulle dröja 35 år till utgivandet av nästa lärobok. 1884-88 utger nämligen Nils
Månsson Mandelgren »Praktisk lärokurs i Teckning», i fyra delar. I denna
lärobok finner man P.W. Cedergren som medarbetare.
Mandelgren höll sitt löfte till Cedergren. Tack vare den omständigheten att Mandelgren för sitt arkiv sparade på alla papper vet man idag något
om marinmålaren Cedergrens utbildning. I de officiella biografierna står
det ofta »elev vid konstakademien 1844-45», eller »studier vid konstakademien 1844-45», eller »en kurs vid konstakademin 1844-45».6
Cedergren tillhörde inte eleverna i konstakademiens elementarskola utan
är upptagen i en »Förteckning på de Elever som begagna Undertecknads
(Mandelgrens) Söndagsskola i Kongl. Akademiens för de Fria Konsternas
lokal vid Röda Bodarna, som börjas den 20 oktober 1844», men hans namn
återfinnes först vid »andra kvartalets början den 5 januari 1845». Lokalen
var lånad från konstakademien. Man finner att Cedergren är upptagen som
elev nr 15 bland andra hantverkare med bestämningen »Cedergren från
Skeppsholmen». Klassen räknade 48 elever, alla hantverkare. Kursavgiften
uppgick till 3 rdr, men i Cedergrens kolumn står antecknat »frit». Efter den
1 april står han inte längre i förteckningen. Mandelgren undervisade i perspektiv- och figurteckning samt maskinritning. Härav kan man konstatera
att P.W. Cedergren fått en mycket kort men elementär grundutbildning. 7
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Mandelgren planerade att hans livsverk skulle bli »Atlas till Sveriges odlingshistoria», en avbildning och beskrivning av alla yttringar av svensk
kultur. I denna avsåg han att publicera vad han samlat in under många års
resor eller erhållit genom kontakter. Målet var att skapa ett underlag för
konsthistorisk och etnologisk forskning. Det stora verkets teckningar var
det primära och enligt förordet »arbetets egentliga text och vetenskapliga
kärna». Texterna utgjordes av korta förklaringar. Under åren 1877-84
trycktes ett antal häften av verket. Varje plansch upptog ett 20-tal renritade teckningar i liten skala. Verket blev ofullbordat genom brist på medel
för fortsatt publicering. Mandelgren fann i stället på att utarbeta en katalog över sin stora samling. Den trycktes 1889 och innehåller 312 sidor. Mandel gren s arkivsamling omfattar ca 100000 nr och utgör kritiskt utnyttjad
en värdefull, fast ojämn, källa för etnologer, konsthistoriker och t o m sjöhistoriker. Bland katalogens huvudavdelningar märks: 7) Samfärdsel och
varuutbyte, 8) Sjöväsen, 9) Vapen och krigsväsen. Den ger ett antal hänvisningar till Cedergren, men inte allt av hans hand är förteckna t utan gömt
i den stora mängden eller osignerat. 8
Mandelgren meddelar 1883 i förordet till ett av häftena (VI Helgedomar), av sin Atlas att avdelningarna VIII Sjöväsen och IX Krigsväsen var
nästan färdiga för publicering. Atlasen började växa fram under 1860-talet,
men förberedelserna och systematisk insamling av underlag torde ha börjat
långt tidigare. 9 Cedergrens bevarade teckningar i samlingen är ett exempel
härpå. Redogörelsen för Mandelgrenska samlingens tillkomst och innehåll
är nödvändig för förståelsen av kontakten mellan Mandelgren och Cedergren. På grund av sitt arbetes stora omfattning skaffade sig Mandelgren
medarbetare och »meddelare». Villiga medhjälpare fann han bl a i P. W.
Cedergren och J. Fr. Anderson. Genom att Cedergren blev Mandelgrens
elev kom han att hela livet känna sig stå i tacksamhetsskuld till sin lärare
och vän och det torde vara svårt att avgöra om det var tacksamhet, vänskap
eller annan orsak, som var grunden till den livslånga kontakten och arbetshjälpen.
Mandelgren hade stort behov av specialister. Cedergrens och Andersons
kunskaper i skeppsbyggeri, inhämtade vid Kungl. Flottan, utnyttjade Mandel gren för sina syften. Trots att han själv var en skicklig tecknare var det
vanligt att han även skaffade sig hjälp med avritning och kalkering till sin
atlas. På 1880-talet hade han 3-4 biträden anställda för renritning.
I Mandelgrenska samlingen finner man av P.W. Cedergrens hand främst
tre slag av signerat material: skisser av utsikter (t ex Skeppsholmen, Stock-
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holms hamn), studier eller avritningar av sjöhistoriska företeelser samt några uppmätningsritningar av båtar. Dessa teckningar är insorterade efter Atlassystemets gruppindelning:
Nils Månsson Mandelgren hade en otrolig förmåga att draga till sig papper av skiftande slag. Bland tryck och tidningsklipp kan man återfinna akvareller och ritningar. Ibland återfinns likartade saker under olika rubriker.
Vid genomgång av katalogen påträffar man såväl Cedergrens som Andersons namn, men vid en kollationering erfar man att upphovsman och uppgift inte alltid stämmer. Samlingens teckningar är av växlande kvalitet och
värde som källmaterial. Renritade summariska skisser är inte alltid detaljriktigt korrekta. Detta gäller dock ej Cedergrens och Andersons bilder.
Bland avritningar (ev. studier) utförda av Cedergren märks en serie av
Noaks ark, en serie av Bayeux-tapeten och hällristnings bilder. Beträffande de förra saknas uppgift varifrån motivet hämtats, men samtliga är
signerade »Rit. af Cedergren, 1848».10 En av Bayeux-tapetteckningarna är
signerad av Cedergren, men arkivförteckningen uppger Anderson (skrivet
F. Anderson) som upphovsman. En av hällristningsbilderna (Lyse kyrka,
Bohuslän) har fått en påskrift av Mandelgren (enl. Folklivsarkivet är den
utförd av Cedergren). Hur mycket denne och Anderson bidragit till avd.
VIII Sjöväsen i den otryckta Atlasen torde var svårt att fastställa. Även om
dessa icke utfört avritningar av medeltida skepp, kalkeringar av skeppet
Kronans (?) akterskeppsskulptur eller Chapmanritningar, förlagor till
skeppstyper under nyare tid, torde båda även i detta aktivt ha deltagit med
råd och hänvisningar. Ibland påträffar man minnesanteckningar av Mandel gren bland handlingarna vad gäller en sakuppgift om t ex galärbyggen
lämnad av Cedergren eller en påminnelse om att denne skall skaffa viss
namngiven sjöhistorisk litteratur.
I Mandelgrenska samlingens avdelning »Sjöväsen» återfinner man ett antal uppmätningsritningar av båtar utförda av Cedergren. Den 21 december
1852 mätte han upp en »roddarbåt» i Stockholm på 20 fot, gjorde anteckningen att den »roddes av två roddargummor med en 17-18 fots åra på
vara sida»Y
Cedergren har också gjort en uppmätning (osignerad) aven roslagsskuta
på 35 fot med profil-, plan-, spant och segelriktning. 12 Ritningar till nämnda
båttyper är sällsynta.
Under England-Skottlandresan 1851 intresserade sig Cedergren för engelska båttyper, ty i Mandelgrenska arkivet förvaras: »ritningar till en fiskebåt från Sunderland», en s k »Waterman's båt», en 2-årad »Rising» mm.
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P.W. Cedergren studerade där även båtdetaljer och gjorde uppmätning av
t ex amerikanska och engelska åror. 13 Englandsresans huvuduppgift var emellertid att rapportera hem om framstegen i England inom skeppsbyggeriet.
Med anledning av resans officiella karaktär är det berättigat att antaga att det
skulle finnas en reserapport från Cedergren och Anderson, som även deltog
i resan. Så är också fallet. Men var fanns den? Att den bevarats får man tacka
Mandelgrens samlarnit. Efter J. Fr. Andersons död 1854 har Mandelgren
troligen tagit hand om en del av hans papper. En av Cedergren och Anderson gemensamt skriven redogörelse i koncept finns i Mandelgrenska
samlingen inlagd bland handlingar med annat innehåll. I texten hänvisades
till samtidigt utförda skisser av Cedergren - de återfanns senare i ett annat
arkiv. Till englandsresan återkommes längre fram. Senare skall också i samband med englandsresan 1851 redogörelse lämnas för Cedergrens och Andersons gemensamma intresse för den då nybyggda kappseglingsskonerten
America, till vilken det finns 3 ritningar (avritningar) i Mandelgrens samlingar. Enligt Mandelgren är de utförda av J. Fr. Anderson och torde ha
tillhört hans sterbhus liksom en kopia aven ritning till skonerten Sverige,
som byggdes av Anderson på Essingevarvet. Ritningarna är osignerade. 14
Nils Månsson Mandelgren förmådde sin vän Cedergren att medverka i
den »Lärobok i Teckning», som Mandelgren gav ut 1884-88 i fyra delar.
I förordet tilllärokursen hävdar Mandelgren att » - - - man börjar inse att
ritkonsten är nödvändig för alla yrken, har detta ingivit mig hopp att ritkurs, som lämnade en sammanhängande översikt av de yrken vilka tillhöra
industrien, främsta rummet bör användas vid undervisningen, på det att
eleven må kunna när han lämnar skolan, avskriva (kopiera) de föremål som
i hans yrke förekomma.» Cedergren medarbetade i tredje delen, som var
avpassad för undervisning i konstruktionsritning vid yrkesskolor samt husoch båtbyggnad. Kursen bestod aven textdel och en planschdel. Cedergren
har signerat fem planscher och ett antal textsidor rörande skeppsbyggeri
och skeppstyper. Framställningen är mycket elementär. Planscherna utgöres
aven spantsektion, en tackelritning till en brigg, ett antal riggtyper samt
profil, plan och spantruta till en 18 fots båt. A v originalteckningarna (förlagorna) har endast pI. XV signerats men övriga har påförts blyertsanteckningar med hänvisning till plansch och figurnummer. 15
Nils Månsson Mandelgren kan utan överdrift sägas vara den som betytt
mest för Cedergrens utveckling och framtid som marinmålare. Det var 10
års åldersskillnad mellan lärare och elev. Deras vänskap blev livslång, båda
avled på 1890-talet. Ett antal brev från P. W. Cedergren till Mandelgren
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under 1850- och 1880-talen finns bevarade och ger glimtar ur Cedergrens
liv och vänskap.16
Tacksamheten mot Mandelgren återkommer han ofta till: »Han gav mig
kunskaper och förde mig fram på en mera odlad mark, där andens varma
fläktar ingöto hos mig håg till en ädlare verksamhet än den som förut sysselsatt mig. Honom vare heder och ära! Och då han nu i sitt åttionde år sitter
och täljer på rika minnen från sina fotvandringar bland söderns och nordens
konstskatter och minnesmärken, då kan jag ej undgå att här uttala mitt tack
till Nils Månsson Mandelgren, som var ett försynens redskap till min själsutveckling under den märkligaste tidpunkten i mitt liv.>P

P.W. CEDERGREN OCH MARCUS LARSSON
Larsson, som var född 1825, hade efter akademitiden begivit sig till Danmark för att lära sig måla mariner. Det var i slutet av 1849, som han hade
sökt upp wilhelm Melbye. Han lyckades på mycket kort tid inhämta kunskaper till många målningar. När Marcus Larsson återkom till Stockholm
hade han beslutat sig för att utnyttja sina nyförvärvade färdigheter som marinmålare, men han märkte snart att han inte behärskade de skeppstekniska
detaljerna, som t ex tacklingen. A v denna anledning sökte han sig senhösten
1849 en medhjälpare. Denne medhjälpare var P.W. Cedergren. 1 Cedergren
har själv beskrivit kompanjonskapet, som torde ha börjat omedelbart efter
Larssons återkomst:
»Under Marcus Larssons första artistår var jag honom behjälplig att måla
fartyg, i vilket stycke han var skäligen klen. För det ändamålet förskaffade
jag mig vintertiden ett par månaders permission, då jag kunde beräkna att
förtjäna mina 5 kronor (skrevs 1894) om dagen, förutom fritt vivre, 25 kronor på var tavla Larsson sålde och fria teaterbiljetter för mig och min hustru
när helst vi behagade, Ofta, när det var brått, fick jag vid ljus och lampors
sken undermåla de dussintavlor med vilka han skulle hålla sina talrika björnar skadeslösa - bland andra de båda danska marinmålarna Melbye och
Sörensen, till vilka han ännu häftade i skuld för de lektioner i målning
han hos dem erhållit. Vid dessa mina kvällsarbeten plägade han komma hem
ett ryck, medhavande och bjudande vin och konfekt, men han gav sig snart
åter ut för att bland glada bacchibröder och på lättsinnigt leverne förstöra
vad han och jag målat ihop på veckan. Men tavlorna hade en strykande åtgång och bristen i kassan fylldes snart igen.»2
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Bild 4. Oljemålning signerad Marcus Larsson, årtalet svårläsligt. Tidsbestämd till 1850talets första år, då P. W. Cedergren utförde undermålIlingen på Larssons tavlor.
Skeppets detaljer röjer »en andra hand» - Cedergrclls. Norrköpings museum.

»En vinten>, 1850-51, »höll Larsson till hos Zoll, vilken hyrde ett rum
vid Stora Badstugatan, ovanför ett av dessa bondkvarter, av vilka nänmda
gata då hade att bjuda på till överflöd. Där målade jag fartyg och båtar och
Zoll insatte i tavlorna de behövliga figurerna. Det var ett ruskigt konstnärsliv, som där fördes. Merendels infann jag mig omkring klockan 8 på vintermorgnarna, då zoll höll på att krypa ur sin bädd, anbragt på golvet i det
stora, otrevliga och kalla rummet. - -» »Den tid jag så där i smyg målade
åt Marcus Larsson, tillhörde mina lyckligaste stunder. Jag slapp då att gå på
varvet och frysa och fara illa och jag fick leva mig in i den tidens konstnärsliv som hade sina glada såväl som sina sorglustiga ögonblick - än överdådligt leverne, än brist på det allra nödvändigaste.»2
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Cedergren hade av Marcus Larsson fått förhållningsordern att när han
höll på med underrnålningsarbeten inte släppa in någon ty hans arbete hos
Larsson skulle hemlighållas. Detta hemlighetsmakeri tog sig även andra uttryck. Med anledning av »Th. Blanchs konstutställning», vid tyvärr okänd
tidpunkt, kan man läsa följande rescension:
»--- Vår P. W. Cedergren, också marinmålare, representerar en äldre
skola än hr af Sillen. Han är också sjöman och vad som är ännu styvare, han
är skeppsbyggmästare och konstruktör. Man kan ge sig tusan på att allt är
riktigt. Cedergren är därför alltid populär, har alltid varit det alltifrån den
tiden då han i sina yngre år var instängd på Marcus Larssons atelier för att
måla fartygen på hans mariner. Vid ett sådant tillfälle kom konung Karl XV
på ett besök till Larsson för att se en marin, som han beställt och som var
under arbete. Larsson uppehöll konungen med andra tavlor och studier tills
det blev tillfälle att låta Cedergren obemärkt försvinna. Det berättas ej för
att nedsätta Larssons minne eller höja Cedergrens. Knepet är vanligt och
lagligt, och konung Karl XV som själv var målare, kände mer än andra till
det. - - - »
P. W. Cedergren hade 1845 börjat måla i olja. 1848 skriver Aftonbladet om akademiens utställning detta år som båda deltog i: »Cedergren
och Larsson äro ännu unga män i verket; goda anlag sakna de ej, böra dock
ej köra fram för tidigt på vädjobanan.» De var då 25 respektive 23 år gamla.
Av denna notis konstaterar man att Cedergren och Larsson redan då kände
till varandra.
Marcus Larssons och Cedergrens samarbete hade börjat sent på hösten
1849. Redan den 28 november ställde Larsson ut på konstföreningen med
de dukar som Cedergren haft sina penslar på. Med en gång fick Marcus Larsson namn om sig att vara en ovanligt lovande marinmålare. Till konstakademiens utställning våren 1850 sände Larsson ett lO-tal dukar med huvudsakligen motiv från Öresund. Målningarna fick ett nästan odelat erkännande. Det var inte endast vattnet utan även fartyg och figurer, som lovordades. »Kritiken anade ej, att när den berömde fartygs- och figurmålaren
Larsson, den delvis vände sig till fel person. Delvis - ty om också Cedergren
och Zoll hade tecknat och kanske undermålat en del av staffaget, som
därigenom med snillets rätt hade gjort konstverket till sitt. Så dömde
dock ej de kamrater som kände till konstnärsbolagets affärshemligheter
_ _ _ .»4

Marcus Larssons oljemålning av »Fregatten Norrköping i Öresund» är
signerad men dateringen är svårläslig, experter har emellertid satt tidsbe-
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stämningen till 1850-talets första år med hänsyn till kolorit och sättet att måla vågorna. Fartygets teckning anses röja »en andra hand», i så fall P.W. Cedergrens. Det anses dessutom vara ett anteciperat konstverk då Norrköping
(under byggnad på stapelbädd på 1840-talet) först 1861 är rustad och klar
för att under jungfruresan passera sundet. 5
ÄvenWilhelm Melbye och Marcus Larsson har målat en »Marin» på samma duk, som signerats av båda, W. Melbye och S. M. Larsson, 1850. Bengt
Nordenberg och Marcus Larsson har tillsammans signerat en målning, kallad »Listerboar».6 Dubbelsigneringar är inte ovanliga på s k fartygsporträtt. 7
P.W. Cedergren och Marcus Larsson lär inte ha signerat någon marin tillsammans. Däremot vet man att Larsson låtit Cedergren signera en replik av
en målning av fregatten Josephine och korvetten Lagerbielke i hårt väder.
Den utbjöds i mars 1973 på auktion i Göteborg för 15000 kronor. 8
Cedergrens namn är emellertid på annat sätt förenat med Larssons. I sjömanshemmets styrelserum i Stockholm har under många år hängt en Marcus Larsson-målning aven brigg med namnet Cedergren. Den svenska handelsflottan har aldrig haft någon brigg med detta namn, varför namngivningen får helt stå för Marcus Larssons räkning. Den kan ha dubbel innebörd. 9

ENGLANDSRESAN 1851
1851 var det världsutställning i London. Till denna reste ett 80-tal hantverksidkare m fl. från Sverige, utsedda av Stockholms hantverksförening. 1
Det var en gruppresa med reseledare. Tidigare har vi erfarit att P. W. Cedergren hos varvs chefen begärt lämplighetsintyg för att deltaga. Bidragande orsak till Ceder grens deltagande var också att vännen Anderson var en
av reseledarna. Även N. M. Mandelgren skulle fara. Cedergren och Anderson hade till uppgift att rapportera om de engelska skeppsbyggeriets framsteg. Cedergren hade dessutom börjat ägna sig åt marinmålning på allvar
och avsåg att utnyt~a tillfället till studier. 2
43 år efter sjöresan till England har Cedergren skrivit ned sina minnen
och läst upp skildringen inför vänner i sällskapet »Februari-Gubbarne» i
februari 1894. Till sällskapet återkommes senare. Den efterlämnade handlingen har rubriken »Minne från Nordsjön».2
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Den 11 juli 1851 låg postångfartyget Nords~ernan klart för avgång vid
Göteborgs skeppsbro. Angaren var konstruerad av amiral]. G. von Sydow.
Cedergren beskriver den som »överdådigt väl utrustad efter tidens fordringar och smak, inredd som den var med mahogny och andra ädlare träslag.»
Salongen var målad i vitt och guld. Med konstnärens blick noterar han att
relingarna var hållna i »spanskgrönt» eller »kejsargrönt» som var den tidens
modefärg för fartyg och båtar. Han tillägger att fartygen »stundom beströks med svavelgult» och fäller anmärkningen att det var giftiga och ohälsosamma färger som begagnades. Han talade av egen erfarenhet.
Resan började dåligt. Genom de stora hjulhusen blev fartyget vindfång
i motvinden under de två första dygnen. Maskinstyrkan var liten, varför
farten blev låg. Bekvämligheten ombord var bristfällig. Man var bl a
tvungen efter lottdragning låta sig nöja med sovplatser på salongs durken
eller i lastrummet. Cedergren låg själv en natt på golvet, men bytte efter
en natt detta mot salongens stora bord för att »inte komma i beröring med
de sjösjukas mindre angenäma överraskningar». Tredje resdagen blev det sol
och gott väder. På Nordsjön bestämde man sig för att anordna skeppsmönstring, »hönsning», med de I'andkrabbor som ej förut farit på salt vatten. Cedergren beskriver början till ett »linjedop», som urartar till hönsning. Vid
ett linjedop, linjepassering, deltar som bekant havsguden med stab och vederbörande intvålas, rakas och doppas. Vid hönsningen får man köpa sig
fri g~nom att bjuda på förtäring. Skulptören Fornander maskerade sig som
Neptun och hade draperat sig i en signalflagga, från köket hämtade spenatblad utgjorde krona, skägget bestod av drev och blånor, i handen höll han
en treuddig spira. Ansiktet var sminkat med skeppstimmermannens rödkrita och skorstenssot från kabyssen. Artisten och fornforskaren Mandelgren hade uppdraget att tjänstgöra som havsgudens härold och uppbära sjögudens mantel. Mandelgren var iklädd en ut- och invänd vaktpäls, skinnmössa och pjäxor, allt lånat från en båtsman ombord. Ett musikkapell framträdde, bestående aven kapellmästare med skeppsbåtens rorkult som taktpinne, sjöodjur bearbetande kittellock, matros i trekantig hatt blåsande flöjt,
andra musikanter med lergök, gong-gong och skepparens signalpipa. Under denna »infernaliska tonmålning» uppsteg Neptun med uppvaktning ur
skansluckan och skred fram till storluckan, där ceremonien skulle äga rum. 3
Neptun tillkännagav sin närvaro med storslagna ord och åthävor, framhöll att ingen landkrabba borde hålla sig undan från intvålning och rakning
för att därigenom blidka havsgudens vrede. De skulle slippa sjösjukans infernaliska plågor och andra vedermödor. Cedergren berättar: - - - »se-
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dan allt detta abra kadabra blivit sagt, såg man ett par kostligt utstyrda figurer framkomma med en pyts innehållande raklödder vari rakborsten,
en s k »hornsugga» (murborste) var nedlagd, vidare den stora rakkniven som undertecknad (Cedergren) jämte skeppstimmermannen tillverkat av
ett par vedträn». Emellertid hade havsgudens stab av barberare deserterat
i brist på lämpliga kostymer. I detta trångmål beslutade Neptun att samtliga i bot för undsluppen rakning skulle anskaffa något »starkt fludium»
för att på detta sätt blidka havsgudens vrede. Dopet blev istället »hönsning»,
en glad dag vid en stor bål. Men - - - »När solen dök ned vid horisonten i havets djup så försvunno havets digniteter och var och en gick litet
lurvig ikring på däck och det började blåsa opp litet så skutan börja sätta
ganska hårt och nu fick man skåda, huru dagens hjältar, som nyligen druckit brorskål med Neptun och hans hejduk, ligga över relingen med hängande huvud och ropa på »Ullrib i sin vånda.» »Dagen därpå var det full storm
så båtarna måste tagas in på däck för att de ej skulle bliva bortspolade
av de väldiga brottsjöarna som rasande kastade sig över vår farkost. Det
knakade och gnisslade i skrov och rigg.» »Resan var emellertid för oss som
var sjövana nöjsam på det hela, fastän vi på ett hår när, höllo på att få vara
med om en grundstötning och kanske än värre. Efter genomkämpad storm
när det började dagas på morgonen lågo vi alldeles in på Holländska bankarna bland ett tjogtal fiskarbåtar, troligen till följd av stark strömsättning
och än mera kanske genom kompassens missvisning. Denna justerades visserligen i Göteborg men enligt mitt förmenande på ganska knapphändigt
sätt och i stor brådska straxt innan vi skulle gå åstad under all villervalla.»
En fiskare lejdes att lotsa ångaren ur dess farliga belägenhet och sällskapet
nådde lyckligt fram till London. Här uppdelades resenärerna i fyra grupper
på tjugo man, vardera försedda med en tolk och »hjälpreda.»4
Cedergren har ingenting att berätta om englandsresan i sina »minnen».
I den Mandelgrenska arkivsamIingen finns emellertid en teknisk redogörelse för resans resultat. Den är bevarad i två koncept, är ställd till konungen
och har innehållsuppgiften »Anteckningar om Skeppsbyggnadskonsten i
England och Skottland gjorda under en resa därstädes sommaren 1851 av
Joh. Fredr. Anderson och P. Wilh. Cedergren.» Den omfattar 16 respektive 32 tätskrivna foliosidor. I texten finns vissa hänvisningar till figurer i
marginalen som saknas i koncept nr 1 men finns i koncept nr 2. 5
Man efterlyser i detta sammanhang eventuella skisser och studier från resan av Cedergren. Slumpen har bevarat även sådana. Studiet av »Croquier
av P. Wilh. Cedergren Ritade år 1851 Under en resa i England och Skott-
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land samt en del av Frankrike» ger vid handen att av dessa 70-talet färglagda skisser vissa figur hänvisningar överensstämma med konceptets figurer
varför de utgöra en del av arbetsunderlaget. 6 Av anteckningar på skisserna
kan man få fram uppgift om ungefärliga tidpunkten för vistelsen på olika
platser. Resvägen var följande: London-Liverpol-Glasgow-GreenockEdinburgh-Leith-Aberdeen-Sunderland-Newcastle-York-HullSouthhampton-Portsmouth-Cowes (ön Wight) -Havre-Paris-Versailles. Den fjärde skissen i boken, en sida n1.ed fyra grupper figurer, avbildar skulptören Fornander och Mandelgren som »Neptun och hans hovofficiant», samt medpassagerare i »ångvagnen nr 43» till Liverpool den 10
augusti 1851. I skissboken har Cedergren klistrat in några träsnittsbilder
från Londonutställningen ur troligen en fransk tidning. Den ena bilden visar det festliga mottagandet av resenärer i hamnen. Mot en skog av master
ser man en folkmassa och en marscherande musikkår. Den andra bilden visar en interiör från kristallpalatset med avdelningen för jordbruksmaskiner.
Han har själv gjort en skiss av den svenska avdelningen, som i mitten på
bilden domineras av ett urnliknande föremål, flaggor, en skulptur samt ett
antal montrar med upplagda föremå1. 6
Den svenska avdelningen synes inte ha imponerat på Mandelgren, ty då
han 1862 besökte den följande världsutställningen i London konstaterar han
att »det klart framgick så betydliga framsteg vår industri gjort sedan 1851
års utställning».7
På Londonutställningen utställdes ett större antal fartygsmodeller än vad
de väntat sig. Flertalet var från England, men även Amerika och Ostindien
var representerade. Anderson och Cedergren fann att de utställda modellerna möjliggjorde ett jämförande studium. De konstaterade att de mest
snabbgående fartygen utmärkte sig för »en viss skarphet i bogen i förhållande efter dess ändamål såsom seglande fartyg eller ångbåt». De amerikanska
segelfartygskonstruktionerna var »skarpseglare» och grundade sig på såväl
teori som praktik medan de indiska »sjöbåtarna och handelsfartygen» var
byggda utan teoretisk kunskap. Enligt Anderson och Cedergren utmärkte
sig dessa byggen för »ganska skarpa och styva noll-spant ävensom mera utliggande förstävar och skarpa vattenlinjer - -». De flesta av fartygsmodellerna på världsutställningen utgjordes av äldre modeller, varav de bästa
var ångfartyg, liv- och roddbåtar. Några originalbåtar av de senare typerna var också utställda. 8
Men det var ett annat slag av modell, som väckte de båda svenska skeppsbyggarnas speciella intresse: en s k »spring machine for modelling ships»,
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en modell vilken medelst skruvar och fjädrar kunde förlängas eller göras
bredare eller högre eller till önskad dimension »för att därefter göra den önskade fartygsmodellen åskådlig». Anderson och Cedergren hävdade att så väl
skeppsbyggeriinstitutioner som enskilda skeppsbyggmästare borde skaffa
sig en sådan. De ansåg att den skulle kunna tillverkas av svenska instrumentmakare och smidesfabrikanter samt förklarade sig villiga att lämna upplysningar. Våra svenska besökare kunde slutligen konstatera att den amerikanska avdelningen uppvisade många fartygsmodeller som vittnade om det
amerikanska skeppsbyggeriets höga standard. Den svenska avdelningen omnämndes inte.
De omtalar i sin reserapport anledningen till den gemensamma skrivelsen:
»Men såsom vi undertecknade varande av samma yrke ha vi trott att mera
halt skulle vinnas i vår berättelse 0111_ vi gemensamt ingåvo densamma
med sammanställandet av de iakttagelser vi båda kunnat göra.» För att
möjliggöra insamlandet av ett tillräckligt studiematerial stannade båda
kvar på egen bekostnad i London och gjorde därefter rundresan till de
viktigaste sjö- och varvsplatserna. Rapporten lämnar en topografiskt ordnad redovisning under olika rubriker: seglande fartyg av trä, skottska klipperfartyg, seglande handelsfartyg av järn, engelska ångbåtar av järn och
ångbåtar av trä. I det följande skall några av de viktigaste iakttagelserna och
resultaten nämnas. Anderson och Cedergren ansåg att de seglande handelsfartygen i England och Skottland ej kunde jämföras med de svenska beträffande konstruktion och byggnad utom när det gällde styrka och material.
Undantag gjorde de dock för ett rundgattat skepp i Liverpool samt de i
Aberdeen byggda, för sin väl segling berömda skottska klipperskeppen.
Kännetecknande för det engelska skeppsbyggeriet under denna tid skulle
vara att man använde rakt virke, vilket både efter mallar och »skevningan>
med hjälp av smala, spetsiga kransågar sågades till krumma former. »Dyrheten av virket samt dess mera rakhet har tvingat den sinnrika och hushållsamma nationen till utvägar och arbetssätt som vi i Sverige i allmänhet ej
vågat verkställa - men vilka dock här visat sig trotsa Oceanernas våldsamma krafter.»9
I Sunderland bedrevs sedan länge ett mycket omfattande skeppsbyggeri.
Man räknade till inte mindre än 76 fartyg på stapeln med ett sammanräknat
tonnage av ca 31000 ton. Skeppsbyggeriet bedrevs här »mera fabriksmässigt>, till större delen »utan smak av några skönare formen>. Man noterade
dessutom att det var dåligt med noggrannheten vid utförandet. Sammansättningen var ännu djärvare »vi kunde kalla vårdslösare än vi annorstädes
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Bild 5 -6. Vid skeppsbyggeristudierna i England 1851 tilldrog sig fartygens linjer, galjoner, akterspeglar och gallerier Cedergrens speciella intresse. Ur P. W. Cedergrens croquisbok från resan. Nordiska museet.
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förut skådat». Det föreföll Anderson och Cedergren, som var vana vid
»starkarc sammansättningar», nästan otroligt att fartygen hängde ihop. Med
ett antal figurer illustrerades lask-, köl- och spantdetaljer hos sunderlandbyggena. Det svenska skeppsbyggeriet ansåg de stå högt över vad man såg
i denna stad, men skeppsdockorna »utmärkte sig för både storhet och elegans». Fiskebåtarna på kusten var havsgående, »skarpa och spetsiga förut,
samt breda och platta akten>.1o
Hull fann man vara en stor sjöstad med flera dockor, men hade inte mer
än ett fartyg under byggnad på stapel, flera under reparation i dockorna. De
ritade av det förstnämnda skeppet, som var ett av de fylligaste och oformligaste de sett i England men »nästan det allmänna utseendet av de engelska
handelsfartygen av trä.» Om Greenock konstaterades endast att »här byggdes flera fartyg ävensom upp efter stränderna till Glasgow». Denna stad var
järnångarnas största tillverkningsort. Där höll endast två segelfartyg av trä
på att byggas, vars byggnadssätt liknade dem i London och Liverpool med
undantag av att de var försedda med s k säkerhetsköl, vilket illustrerades.
I Liverpool dit man for den 10 augusti, uppgick antalet nybyggen av trä
till 4 stycken, till form och byggnadssätt lika vad man sett i London med
undantag av ett rundgattat skepp. De 26 skeppsdockorna i staden var »beundransvärda». De båda svenskarna hade turen att se det stora ångfartyget
}>Great Britain» under reparation i en docka. Under uppehållet passade de
på att mäta upp ett vackert amerikanskt handelsskepp, »Patrician», som mätte 1075 ton. I Liverpool såg de även en ångbåt av trä, »Cambria», om 1400
ton utrustad med en 540 H.K. maskin.H
Aberdeen var ansedd som den förnämsta skeppsbyggnadsstaden i Skottland för seglande handelsfartyg. Härifrån utgick de s k »skottska clippers»,
kända över hela världen som de vackraste och mest välseglande fartygen.
Det var av denna anledning, som Anderson och Cedergren med ekonomisk
uppoffring företog den långa resan dit. Avsikten var att försöka inhämta
kunskap om byggnadsmetoderna. Rapporten uppger att de »på förhand
visste den stora jalousie de metier som härvidlag är rådande». Den fortsätter:
»Vi lyckades också verkligen att komma in på varven i Aberdeen och dels efter mätningar därstädes, dels efter flera ganska intressanta uppgifter från dess
första inventor Mr. Archibald Ritchie i Leith, vilken givit fartygen deras
nuvarande former och dimensioner - ävensom eget nog av den berömde
byggmästaren Hall i Aberdeen, vunno vi de upplysningar, vi önskade att
vi därefter kunde uppgöra fullständiga ritningar.» I Leith ritade Cedergren
av skottska klipperskonare den 18 augusti. »Clippers» utgjordes vanligen av
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skonerter men även av skepp upp till 600 ton. De stora skeppen hade inte
fullt så skarpa former som de mindre, vilka hade 160-200 tons dräktighet.
Anderson och Cedergren konstaterar åter att i Aberdeen liksom på de flesta
håll i England och Skottland har »bristen på krumt virke tvingat skeppsbyggaren att uppfinna metoder för deras fartygs sammansättning av det
raka. Här i Aberdeen framstår detta mer än annorstädes och många i Sverrige varande Skeppsbyggare eller kännare i yrket skulle troligen helt och
hållet fördöma detta byggnadssätt såsom odugligt om icke det visat sig att
dessa utmärkta fartyg ha på de mest avlägsna farvatten och i de hårdaste
stormar trotsat allt detta omdöme och visat att vi i Sverige med våra ymnigare tillgångar på krumvirke icke känna rätt till ett fartygs styrka och
sammansättning samt hushållning av virket vid dess begagnande. Och då
nu årligen allt mer och mer det krumma ekvirket börjar bli sällsyntare och
dyrare tvingar oss även behovet att införa denna hushållning, denna metod
att av mera rakt virke bygga våra fartyg.» De båda skeppsbyggarna ansåg
det därför som sin plikt att redogöra för byggnadssättet. En detaljerad beskrivning av förtimringen lämnades med hjälp av figurer i marginalen. Bl a
var det klipperskonerten »Princess Royal», 118 fot långt och mätande 167
ton efter nya mätningssättet. Detta skepp var föremål för deras stora intresse
och avritades den 15 augusti.
Skepp av järn för handelsflottan byggdes nästan endast i New Castle vid
Messrs. Couth & Parkinson' s Wharf och St. Peter' s Dockyard vid Tynefloden. A v tre större fartyg på det senare varvet var ett avsett för ostindientraden och mätte 165 ton, 160 fot långt. Dessa seglande järnfartyg utmärkte sig genom ganska skarpa former i jämförelse med de vanliga engelska
träbyggda skeppstyperna, men emellertid alltför fylliga för att kunna sägas vara vackra eller »skarpseglare», enligt våra sagesmän. 12 De engelska
ångfartygen byggdes antingen av trä eller järn. Angfartyg byggda i London hade, med undantag för flodångbåtar inte någon särskilt vacker konstruktion utan kännetecknades av »stelhet och vekhet». Londonångbåtarnas
förstävar stod nästan lodräta mot vattenlinjen och deras långa, "fula" galjon bildade en nästan rät vinkel mot denna. Även fartygens akterspeglar och
valv var "fula". Däremot ansåg Anderson och Cedergren att Londonflodbåtarna, de s k Themsenbåtarna, kännetecknades av »bättre smak» i sin
konstruktion. Glasgowbyggena var »utmärkt vackra, smidiga och byggda
med ett visst konstnärskap». Angbåtar av trä byggdes på Wigram's Wharf
och Gravesend på North Fleet Dockyard. De var byggda av bättre virke
och »sammansättning» än de seglande fartygen, men hade, enligt svenskar3-8548-04 Forum navale nr 28
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na, med hänsyn till formen ett tungt och klumpigt utseende. Även på
Cowes, vid Rob.White'sWharf, byggdes ångfartyg av trä, vackrare och av
lättare konstruktion. 13
Vid Andersons och Cedergrens besök i London 1851 var på de flesta varven ett betydande antal järnfartyg under byggnad. Detta var främst fallet
vid Messrs. Mare's & Co., det största järnskeppsbyggeriet i London med
1800 arbetare. Arbetsmetoderna konstaterades vara likartade på de flesta
platserna och motsvarade det svenska arbetssättet. Man passade på att uppteckna huvuddimensioner och de viktigaste delarnas sammansättning.
Särskilt fäste sig den lilla studiegruppen för ångbåtsbygget av järn i Glasgow. Här byggdes de »vackraste» båtarna. Vid Robert Napier's varv i Glasgow var tre större järnångare på 1100 ton under byggnad för trade på Söderhavet, utrustade med en 400 H.K. maskin och hjuldrift. Vid detta varv
fick man även tillfälle att studera en mindre hjulångare »The Sea Serpant».
Vid Smith & Rodier's Wharf var tre järnångfartyg under byggnad. Vid
deras besök gick ett av dem av stapeln och erhöll namnet »The Times»,
framdrevs med tvåbladig propeller och skulle gå i trafik mellan London
och Edinburgh. Vid Tod & Mac Gregor' sWharf stod tre större ångfartyg på
stapeln. Även här fick Anderson och Cedergren vara med om en stapelavlöpning den 16 augusti kl. 4 e.m. Fartyget fick namnet »Glasgow», mätte
2000 ton och var avsett att trafikera Glasgow-Amerika. Det hade en trebladig propeller. Flodbåtarna i Glasgow ansåg de ha bland de vackraste linjerna i Europa och de avritades vederbörligen. Man lyckades inte komma över
några ritningar utan fick endast se mode1ler. 14 Stävarna på de ångfartyg,
som trafikerade sträckan Glasgow-Liverpool, smyckades av galjonsbilder
och ornament, vilka ådrog sig Cedergrens uppmärksamhet och avritades.
Bildhuggarkonsten bedömdes stå högt. Fartygen var även byggda med
vackra gallerier och akterspeglar, hade dekorerade hjulhus samt ornamenterade nedgångskappar och nakterhus.
Vid Londonbesöket 1851 var det särskilt ett fartyg den 9 augusti, ångaren »Tourist», som genom vackra former och >}märklig prakt» utmärkte sig
framför andra. Fartyget var byggt vid Dumbarton nära Glasgow i Skottland och imponerade genom sin målning och inredning, salongernas dyrbara mattor och sidentyger i sofforna, mängden av speglar och rika förgyllningar. Man stirrar sig inte blind på utanverken utan redovisar även detaljer om järnångfartygens konstruktion, lämnar dimensionsuppgifter och
kompletterar framställningen med skisser. Anderson och Cedergren sparar
det viktigaste till sist, nämligen priserna, och jämför dem med svenska för-
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Bild 7 -8. P. W. Cedergren och]. Fr. Anderson besöker 1851 England för att studera nyheter inom skeppsbyggeriet. I Glasgow närvor de den 16 augusti vid ångaren Glasgows stapelavlöpning. Ur P. W. Cedergrel1s croquis bok från resan.
Nordiska museet.

36

hållanden. De uppger att priserna varierade efter storlek samt inredningens
och utrustningens standard. De mest välbyggda och utrustade ångfartygen
kom från Glasgow. Ett komplett, välutrustat fartyg kostade 13-1500 Rd b.
per hästkraft. Priset på järnplåt och spantjärn var betydligt billigare än i Sverige. Is
Anderson och Cedergren glömmer inte båtbyggeriet för skeppsbyggeristudierna. De noterar att de »engelska båtarna utmärkte sig för sina merendels vackra former, skarphet och lätthet i byggnadssättet». Bland typer man
studerar och avritar märks en tvåårad »rising» d v s en 30 fot lång båt för
kapprodd, en engelsk gigg, en fiskebåt i Sunderland med goda egenskaper,
samt en s k >Watermansbåt» i London, som motsvarade roddarbåtarna i
Stockholm. 16 Ritningar till dessa förvaras i Mandelgrenska arkivet. I det
föregående har lämnats en sammanställning av innehållet i Andersons och
Cedergrens reserapport, men avslutningen som framlägger huvudresultaten, är så pass epokgörande att den citeras oavkortat: »Vi har nu framställt
det huvudsakligaste av de iakttagelser vi under vår resa gjort och då vi nu
offentliggjort desamma skulle det vara för oss en glädje, om med dito såsom någon ledning var och en arbetade för förbättringar däruti till svenska
skeppsbyggnadskonstens ära, framsteg och större industriella utveckling.>P
»Våra iakttagelser har synnerligast rört sig kring det praktiska eller detaljer av ett fartygs byggnad, vad det teoretiskt vidkommer följer England
ännu för det mesta de formler Chapman gav. Ehuru ångbåtarnas konstruktion och flera av deras skarpseglande pleasure yacht har visserligen skapat
andra former.»
»Men en ny teori har uppstått: den amerikanska byggmästaren Steers
har genom den utmärkta skonerten Americas teori och byggnadssätt skapat former vilka troligen kommer att göra ganska stora förändringar inom
vår skeppsbyggnadskonst. Denna teori består däruti att fartyget i någon
likhet med Russels våglinje har sin största bredd akter om mitten, dock ej
fullt 2/5 från aktern och 3/5 delar från fören utan något närmare vattenlinjens mitt, dessutom en ganska skarp hålkrabbig vattenlinje för, och fyllig
akter med en mindre hålkrabb - dessutom betydlig bredd mot sin längd.
Skarpa spantformer, betydligt fallande förstäv, perpendikulärt stående akterstäv samt ca 4 fots styrlast och för övrigt ganska låg över vattnet. Tackelritning till densamma avslutar härmed våra utkast.»17
»Då vi lyckades få se detta fartyg, komma ombord och taga det i ett
närmare betraktande samt aven egen lycklig tillfällighet få avkopiera dess
konstruktionsritning, kunna vi vara i tillfälle att bedöma och förklara de
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fördelar nämnda fartyg äger över allt vad i seglingskonst hitintills kunnat
framst2llas och emottages vid Essinge varv i Stockholm ritningar och beställningar på dylika fartyg eller mera fylliga skarpseglande handelsfartyg
för vilka ovannämnda teori ligger till grund. - -»
»Skeppsbyggnadskonsten är en naturlig industri i Sverige, det tillhör våra skeppsbyggare att vi var för sig arbeta för denna vackra konst och däruti sätta vår nationalära att var den svenska flaggan visar sig den alltid skall
utgöra en ära för den nation hon tillhör.>P
I reserapporten användes termerna »skarpa former» och »skarpseglare»
ofta och man fäster sig vid att Anderson och Cedergren som fackmän använder sig av sådana estetiska bedömningar som »vacker» och »skön». De
förde med sig intryck och erfarenheter tillsammans med nedkastade skisser och kopierade ritningar i avsikt, åtminstone Andersons, att introducera framstegen inom skeppsbyggeriet hemma. Så blev också fallet. Anderson byggde först skonerten Sverige 1852 efter de nya ideerna på sitt eget
varv, Essingevarvet. Därefter omsatte han sin nya kunskap i övertygelsen
att kunna skapa nya skrovlösningar för de svenska handelsfartygen. Han
byggde därför efter »klipperskeppsprincipen» vårt, enligt fribreven första
klipperskepp Therese, vars stapelavlöpning han inte fick uppleva då han
avled strax innan, 1854. 18 Någon ritning till klippern är hittills inte känd.
Cedergren har emellertid avporträtterat fartyget samma år för Andersons
räkning. 19 Om tavlan ännu existerar är obekant. Det vore av stort skeppsbyggnadsteckniskt intresse om man med hjälp av nämnda dokument skulle
kunna spåra ev. skottska förebilder.
Utom Cedergrens »Croquis»-bok och några av skonerten Americas ritningar synes endast en hemförd klipperritning vara bevarad från resan: »Ritning till en skarp seglande skonert om 80 sv. läster, Caffe- och Frucktfarare
construerad efter Amerikanska och Skottska Clipperformer.»2o
Besöket i London avsatte ytterligare spår. I riksarkivet och sjöhistoriska museets arkiv finns bevarade samma patentansökningar, undertecknade i London den 6 september 1851 av Joh. Fredr. Anderson och civilingenjören C. A. Holm. P.W. Cedergren har utfört den akvarellerade ritningen
till patentansökan för flytande skeppsdockor. 21 Den inkom den 30 september med nr 1586 och beviljades under 10 år. Dockan kom aldrig till utförande.
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CEDERGREN OCH J. FR. ANDERSON
P. W. Cedergren och Johan Fredrik Anderson hade n1.ycket gemensamt.
De hade samma sociala bakgrund - Andersons far var innehavare till en
klappbrygga vid Katthavet, (nuv. Berzelii park), i Stockholm. Båda hade
samma yrke vid flottan. De hade varit grannar på Skeppsholmen. I sina
minnesanteckningar har Cedergren berättat om den tacksamhetsskuld som
han utom till N. M. Mandelgren även ansåg sig stå till vännen Johan Fredrik, som »tog hand om den fattige ynglingen och gav honom lärdom».1 På
vad sätt Anderson meddelade Cedergren sina kunskaper känner man inte
till.
1849 sker den stora vändpunkten i J. Fr. Andersons liv. Han blir disponent och skepps byggmästare i Essinge varvsbolag den 1 april. Kontakten
mellan vännerna uppehölls. 1851 deltar, som nämnts, båda i Stockholms hantverksförenings resa till världsutställningen och rapporterar om
sina iakttagelser. 2 Den första stora internationella kappseglingen hade hållits den 22 augusti 1851 vid Cowes påWight utanför Englands sydkust och
den av George Steers konstruerade skonerten America hade vunnit. Cedergren och Anderson var i London vid tidpunkten och blev i hög grad intresserade. Klipperskeppens konstruktion hade djupt engagerat Anderson
och Cedergren. Tillsammans utförde de i Portsmouth något som vi i våra
dagar kallar industrispionage. Det har framkommit att de redan vid besöken i Skottland visserligen hade bemötts positivt, men hade kunnat konstatera att det fanns en yrkessvartsjuka. Enligt Howard J. Chapelle vid
Smithsonian Institution ritade Royal Navy av skonerten Americas linjer
1851 på varvet i Portsmouth. 3 Det är här som man lyckades få se skonerten,
komma ombord samt »av en lycklig tillfällighet» kopiera konstruktionsritningen. Utom avritningen, troligen en av de tre som finns bevarade i Mandelgrenska arkivet (av America), har Cedergren i en skissbok från resan ritat
av skonerten, dess plan, sektion och inredning. De sistnämnda är färglagda. 4
Allt visar att Anderson och Cedergren i god ro kunna gå omkring ombord. Den 12 september 1851 ritar Cedergren av skonerten America under
segel vid ön Wight. Samma år utför han två oljemålningar av fartyget. En
av dessa finns nu i sjöhistoriska museets ägo och har en gång ägts av J. Fr.
Anderson. 5
Bakgrunden till kappseglingsskonerten Sveriges tillkomst har hittills inte
varit fullt känd. Anderson har kanske omedvetet velat förringa Cedergren s
del, Den Senare har i sina minnesanteckningar berättat att båda en tid efter
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Bild 9 ~ 10. Under Englandsresan 1851 bedrev P. W. Cedergren och J. Fr. Anderson vad
man idag kallar industrispionage. Man lyckades bl a kopiera kappseglingsskonerten Americas ritningar och Cedergren gjorde dessutom ett antal skisser av
fartygets exteriör, inredning och konstruktion. Ur P. W. Cedergrens croquisbok från resan. Nordiska museet.
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Americas seger hade »tillfälle att få göra ett besök på fartyget och gjorde då
våra rön och iakttagelser.»6 Anderson har utom i den tidigare nämnda rapporten aldrig nämnt detta sakförhållande. Han sade sig ha gjort sådana iakttagelser att han ansåg sig i stånd att göra förbättringar. Detta hade fött tanken på byggandet aven svensk motsvarighet.
Efter hemkomsten uppgjordes med ledning av iakttagelserna en ritning
till ett nytt fartyg med ungefär samma dimensioner, form och tackling som
America. Enligt Cedergren hade han och Anderson tillsammans uppgjort
en sådan ritning: - - -» efter en av oss gemensamt uppgjord ritning i ungefär samma stil och storlek som amerikanska skonerten America, som tog
priset av engelsmännen 1851 utanför ön Wight. Några dagar efter seglingen hade vi tillfälle att få göra ett besök på fartyget - _.»6 Detta synes Anderson ha förtigit. J. Fr. Anderson dog 1854 och Cedergren först 1896. Det
är på gamla dagar som han gör detta påstående, kanske har han förtigit fakta om sin del så länge på grund av tacksamhetsskuld. Mycket har skrivits
om skonerten Sveriges egenskaper och tävlingsinsatser, men det är en annan historia. Andersons försynta vän Cedergren har visat sig ha större del
i vårt första internationella yachtbygge än vad man tidigare känt till!

MARINMALAREN P. W. CEDERGREN
Hur såg Pehr Wilhelm Cedergren ut? En samtida konstnärskollega ger
oss bilden aven yngre man i 30-årsåldern med ovalt ansikte, hög panna, rak
näsa, kraftig haka med grop, något tunnhårig, med polisonger. 1 Bilden
kompletteras av signalementet i det pass, som utfärdades den 8 juli 1851 för
Englandsresan, då han var 27 år gammal. Han uppges i detta vara av medellängd, ha frisk ansiktsfärg och ljusbrunt hår, blå ögon och ljusbruna ögonbryn. 2 Ett fotografi på äldre dagar visar en skallig gubbe med helskägg. Om
människan Cedergren har inte skrivits mycket. På äldre dagar framstår han
som en vänlig, timid natur med självironi och humor. Han hade många
vänner och var en glad sällskapsbroder. Cedergren fick slita hårt i ungdomen och en viss bitterhet över sociala orättvisor framträder. I konsthistoriska arbeten avfärdas PehrWilhelm Cedergren vanligen med få rader. Han
omnämnes ibland tillsammans med de samtida marin målande kollegerna
Johan Christian Berger (1803-71) och Marcus Larsson (1825-64). Det bru-
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Bild 11. Pehr Wilhelm Cedergren, född 17 nov. 1823 i Stockholm, död 3 okt. 1896. Målningen är utförd 1854 av Julius Alexis Wetterbergh, 1816 -1872. Marinmuseum,
Karlskrona.

kar framhållas att Berger gjort marina motiv populära i Sverige vid denna
tidpunkt och Larssons äldre mariner ej vore tänkbara utan påverkan från
Berger. Den senare hade gedigna marina kunskaper, som han förvärvat
under resor och studier. 3
Även Cedergren har i hög grad bidragit till Marcus Larssons tidigaste utveckling. I Cedergren fann han en medhjälpare med kunskaper i fartygsanatomi, erfarenhet av sjömanskap och med känslan att rätt kunna återge
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ett fartyg i sjön, allt av största värde för en konstnär med stora ambitioner
men utan praktisk erfarenhet av den maritima miljön.
Medan Bergers styrka, såväl beträffande målningar som skisser, ligger på
det marinetnologiska planet, äger Cedergrens mariner och fartygsavbildningar motsvarande dokumentära kvalitet. Han har litet förringande ansetts
vara mera naivt illustrerande och porträtterande än Larsson och Berger. 3
Larsson frestades till ett alltmer överdrivet effektmåleri. Cedergrens hela
produktion har däremot som bilddokument stort sjöhistoriskt värde. Cedergren behärskade olika tekniker: olja, akvarell och pastell. Han var även
en skicklig tecknare. Genom N. M. Mandelgren hade han fått en grundläggande teckningsutbildning varvid kunskaperna i perspektivlära var nödvändiga för såväl de marina som de topografiska motiven. Hans val av motiv i olja domineras av mariner, fartygsporträtt och landskap. Cedergren
har i sin utveckling själv inte kunnat undgå att påverkas av Berger. Den
första, registrerade oljemålningen av hans hand är en Bergerkopia. Av hans
egna motivbeskrivningar att döma speglar de till att börja med tidens smak,
ett romantiskt effektmåleri : månsken, soluppgångar, vinterstycken etc, givetvis med maritima inslag. Det är på sitt sätt ett slags beställningsmåleri.
Redan från början är P.W. Cedergren stockholmsskildrare och hämtar som
skeppsholmspojke inspiration från Stockholms ström, Skeppsholmen, Kastellholmen, Blasieholmen och Strömmen med slottet. Det väsentligaste
bildelementet utgöres emellertid av småbåtar, skepp och ångfartyg, som avbildas med teknisk sakkunskap och inlevelse. Staffagefigurerna kan ibland
bli väl naiva. Som dokumentär stockholmsskildrare av vad som rör sig på
vattnet föregriper han kamerans exakta återgivning. Det konstnärliga intrycket får ibland stå tillbaka för sakligheten, vilket lätt ger bilden en viss
stelhet. För Cedergren är miljön upplevd och han förmår göra vattenytorna levande med roddarmadamer, vevslupar, fisksumpar och rospiggsskutor. Skeppen och ångfartygen får han att verka levande och i rörelse.
Senare vidgar Cedergren sin topografiska horisont:Waxholm, Norrköping, Kalmar, Karlskrona och andra platser utmed kusten. I samband med
sin stora utlandsresa hämtar han motiv från Skottland, landskap med slott.
Vid århundradets mitt väljer han liksom Berger och Larsson det omtyckta
motivet med fartyg i Öresund - Kronborgs slott.
Tidigt grundlades P.W. Cedergrens intresse för fartyg. Som skeppsgosse
tjusades han, som nämnts, av skeppens höga riggar och 1846 målade han vid
23 års ålder sitt första egna fartygsrnotiv, »fregatt i storm» och 1849 ett
namngivet skepp - ångkorvetten Gävle. Hans första målade, namngivna
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Bild 12. Oljemålning signerad P. Wilh. Cedergren, u. å. (1855?) Hjulångaren Norrland
av Stockholm, byggd 1837 vid Kolboda. Trafikerade Norrlandskusten. Målningen såldes 1855 till kapten C. J. Kempff, skänktes 1914 till Sjöfartsmuseet i
Stockholm av Dr H. Kempff. SSHM (S. 91).

civila fartyg blev skeppet Elisabet och ångfartyget Svithiod i december
1852. Först 1854 blir P.W. Cedergren på allvar fartygsporträttör. Av 40 arbeten detta år utgöres 19 av skepp eller ångare, samtliga namngivna. Anledningen är att han blivit etablerad och fått en kundkrets. Av Cedergrens
under 25 år bokförda 448 oljor är ca 70 vad man kan benämna kaptensporträtt. 4 Hans intresse delas under 1850-60-talen mellan mariner och fartygsporträtt. Under 1870-80-talen ökar »kaptenstavlorna» i antal och kommer
i majoritet. Det kan icke fullt beläggas men fartygsporträtten torde i stor
utsträckning vara beställningsarbeten. Denna fritids- och pensionsålderssysselsättning gav Cedergren en behövlig inkomstförstärkning till hans relativt låga lön från flottan. Med fartygsporträtt eller »kaptenstavlor» menas
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ett på beställning, ofta en för befälhavarens eller redarens eller annan persons räkning utförd 0lje111~ålning av ett namngivet hrtyg.5 Beställaren ställde höga krav på den fartygstekniska avbildningen. Fartyget var en individ
och man skulle kunna känna igen det på dess karaktäristiska egenskaper.
Denna exakthet ger målningen ibland en viss stelhet och drag av naivitet,
som gör att detta slag av mariner mer bedömas och uppskattas som dokument än som konstverk. I sammanhanget må framhållas att tidsbrist och
andra orsaker, som t ex ett utbildat maner, gav bilden schablonmässiga
drag, som bidrog till att den konstnärliga halten inte alltid var hög. Att
även konstnärer nKd akademisk utbildning ägnade sig åt konstarten och
utfört fullödiga verk är belagt. 6
Cedergren s fartygsavbildningar växlar i kvalitet. Det är kännetecknande för hans tidigare måleri att han lägger ned mer arbete kring vad som omger fartyget t ex en hamn än senare då själva fartyget blir huvudintresset.
Hur gick Cedergren tillväga när han målade? Intresset för detaljerna berättar han själv om: - - - »En dag, (1894), då jag höll på att rigga och
måla ett skepp liggande för ankare vid Dalarö skans, jag höll på att avsluta
målningen utombords med sin galjon och sin akterspegel med vardera sidan så kallade korgarna, som är till för att ge en fylligare och vackrare form
sedd från aktern, vant, stängstag och barduner var ansatt med sina rep, vantjungfrur, kauser och block, rår och masttoppar med sina esselhuvuden var
målade och flaggan under mesangaffeln höll jag på att sätta litet kulör uti,
med ett ord, allt var klart, gigtåg, brassar och bukgårdningar hängde slabba, liksom seglen gjorde i den vindstilla som rådde - - -».1
Cedergren lade ofta ned ett förarbete på att studera motivet till sina oljemålningar. Detta gällde i synnerhet fartygsporträtten. I de flesta fall byggde målningarna på skisser. P. W. Cedergren arbetade med skissblock. Sjöhistoriska museets arkiv äger ett 60-tal akvarellerade teckningar, som visar
att han först gjorde en skiss i blyerts på papper av fartygets profil, huvudsakligen ångfartyg, därefter antingen akvarellfärgprov eller påskrift på teckningen angivande färger på skrov och detaljer för senare utarbetning i ateljen. 8
Färgbeskrivningen för hjulångaren Örebro lyder t ex: »Svart skorsten,
svart och röd botten, ljusgula hjulhus och rundhus, rött galler på hjulhuset, tältställning och flaggspel vita etc.)} Ett antal akvarellskrifter hade avbildningsskala utsatt. Ibland stod årtal. På skisserna gjorde Cedergren även
andra anteckningar. Han angav ibland bildens höjd och bredd. Många
gånger angavs beställarens titel och namn samt pris, t o m att avbetalning
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Bild 13 -14. Oljemålning signerad 1854. Hjulångaren Mälaren av Stockholm, byggd
1840, var en av de klassiska mälarbåtarna. Bland 60-talet bevarade ångbåtsskisser av Cedergren i sjöhistoriska museet finns utkast till denna tavla. Skissen avslöjar Cedergrens arbetsteknik. Oljemålningen tillhör Stockholms
stadsmuseum, skissen SSHM (SB 512).
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Bild 15. Oljemålning signerad 1854. Barkskeppet Theodor Dill, byggt på Långholmsvarvet 1854. Målningen såldes för 100 riksdaler banko 1854 till grosshandlare
Stark. SSHM (S. 3054).

förekommit: »InspektorWestermarks tavla med Söderhamn, tvenne båtar,
200 kronor. Kilramen 4 fot x 2 fot 7 t. Skala.»9
Cedergren är inte konsekvent vid stavningen av sitt namn. Det gäller såväl brev som signeringen av konstverk. I officiella handlingar t ex pass, brev
el dyl stavas hans namn vanligen PehrWilhelm Cedergren. Denna stavning
har valts genomgående i artikeln, med undantag för citat. Hans tidigaste
konstnärliga alster på 1840-talet har signerats med förkortningen P. Wilh.
Cedergren, men även P. W. Cedergren förekommer. Under en och samma tidsperiod kan omväxlande dubbelt och enkelt V användas. Enbart initialen P.W. C. eller P. V. C. återfinnes på mindre arbeten, som t ex akvareller och teckningar. Överhuvudtaget är Cedergren mån om att signera
sina verk samt sätta ut årtal. Med åren upphör även detta.
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CEDERGRENS PRODUKTION
Ijanuari 1845 börjar P.W. Cedergren i Mandelgrens söndagsritskola och
från samma år daterar sig hans första försök i olja. Han kopierade två »sjöstycken» efter Berger samt en »fantasi». Med dessa arbeten inleder Cedergren sin oevreförteckning, som är förd under 25 år, mellan 1845-70. Den
omfattar inalles 448 bokförda verk på 13 blad. 1 Detta prov på ordningssinne
torde vara mindre vanligt bland konstnärer. Tack vare denna förteckning
har man möjlighet att överblicka motivvalet, produktionens växlingar genom åren, kundkretsens art, tavlornas storlek och ibland t o m priset.
Man lägger emellertid märke till att ganska snart blir handstilen oläsligare, uppgifterna knapphändigare, för att under sista åren bli summariska.
En analys av produktionen ger vid handen att Cedergrens bästa år under
denna tid, om förteckningen är fullständig, inträffar 1854 (40 arbeten) och
1858 (46 arbeten). Goda produktionsår infaller 1850, 1856, 1860 och 1869,
då antalet arbeten uppgår till omkring 25 per år. Sämsta året var 1857 med
endast 3 målningar. Under tiden 1840-80 deltager han med växlande framgång med enstaka målningar i akademiens utställningar. I brev till Mandelgren den 3 juli 1856 noterar han ökade framgångar »Konstföreningen, vilka nu tycks börja se med mera välbehag på mina arbeten - - -» Här skall
betonas att P. W. Cedergrens produktion är utförd vid sidan av hans dagliga arbete vid Kungl. Flottan. Detta skulle under de bästa åren innebära att
han målade en tavla var eller varannan vecka. Någon uppgift om hur snabb
målare han var lämnar han inte själv, men hos Marcus Larsson hade han på
1850-talet upplevt tavelfabrikation. Detta nämnes här inte i förklenande
syfte.
Beträffande motivvalet kan man med hjälp av »oevreförteckningen» lära
känna konstnärens och tidens sätt att benämna innehållet. För marinerna
var termen »Sjöstycken» mycket vanlig. Ofta förekom tillägg som t ex
»Fantasi», »Skisser», »Nordsjön», el dyl. Från 1850-talets mitt börjar »Sjöstycken» kallas »Marinstycke» eller »Marin», även dessa med bestämningar,
som t ex »mindre», »små», »solpartier», etc. Antalet uppgår till 74. Härtill
bör läggas 16 mariner med fiskebåtar, lotsbåtar och fartyg i allmänhet.
P.W. Cedergrens topografiska måleri är omfattande. I förteckningen läser man ofta »Vue» eller >Wu» eller »Vy» av något. »Vue af Stockholm».
Stockholmsmotiven uppgår till över 25, motiven från Stockholm specifierade till Skeppsholmen och Kastellholmen är 25. Man kan också räkna till
15-talet Waxholm- och Dalarötavlor, ett lO-tal Öresundstavlor, medan
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Bild 16. Oljemålning signerad 1872. Galär vid Dalarö skans. Aren 1854-1860 målade
Cedergren minst sex tavlor med detta topografiska motiv. SSHM (Ö. 11753).

SkottlandIandskapen utgör ca 10. Cedergren målade även tavlor i tidens
smak: 50-talet vinterstycken, lO-talet månsken men endast två eldsvådor
och 6 vattenfall. Härtill kommer över 100 oljemålningar, endast benämnda
som: »3 mindre tavlor», »diverse tavlon>, »8 mindre taflOD), »7 sålda» etc.
Under rubriken »skissen> och »utkast» kan man hänföra även 25 tavlor. Cedergren uppger att han målat 5 kopior, varav två efter Berger.
Cedergren målar huvudsakligen allmänna mari n motiv (hamnar, kustpartier o dyl.) samt handels- och passagerarfartyg. De egentliga fartygsporträtten är målade i olja. Fartygsserierna speglar ångkraftens utveckling,
hjul- och propellerångare konkurrerar på 1850-60-talens motiv. Många
nu historiska hjulångare är förevigade: t ex Mälaren (b. 1842, målad 1854),
Göta (b. 1854, målad 1856), Norrland (b. 1836, målad 1855), Köping (b.
1853, målad 1854 och 1856), Örebro (b. 1854, målad 1854), Svithiod (b.
1838, målad 1852). Ofta avporträtterar Cedergren fartygen strax efter att
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de levererats, men det händer också att hans kunder, ofta befälhavarna, var
intresserade av ett porträtt, när dc fått befälet. Detta kan följas upp genom
jämförelse mellan Cedergrens förteckning och skeppslistorna.
Flera av de avporträtterade ångfartygen gick i Mälartrafik, avbildades i
Stockholm, men även på Mälaren och vid mälarstäder under ånga och
segel, med passagerare på däck. 2
Med hjälp aven särskilt för ändamålet uppgjord fartygsförteckning, kan
man utläsa att Cedergren även målat av många på norrlandskusten trafikerande ångfartyg: t ex hjulångaren Norrland (b. 1836, målad 1855), S/S
Härnösand I (b. 1854, målad 1856).
Cedergren målade, trots att han hade anknytning till flottan, avsevärt
fler handelsfartyg än örlogsskepp. Han målar inte rekonstruktioner av bataljer s k historiemålningar trots att han behärskade avbildningen av skepp
och rigg. Han har visserligen målat några »bataljmålningar», men dessa är
inte stridsscener: »bataljstycke till Sjös» (1851) och svenska krigsfartyg efter
batalj (1862). Han föredrar att måla örlogsskepp för ankar på lugnt vatten
som t ex »Dalarö skans med Linieskepp» (1854), galär uppankrad vid Dalarö
skans (1872) och linjeskeppet Karl XIII på Stockholms ström (1853 el. 54).
Cedergren har dokumenterat ett antal av flottans fartygstyper : linjeskepp
och fregatter, galärer och kanonbarkasser, ångkorvetter och briggar. Flera
av örlogsfartygen är namngivna: Till »Stora Expositionen 1866» målade
han linjeskeppet Stockholm, i oevreförteckningen har han noterat inte
mindre än 5 st. målningar av linjeskeppet Karl XIII (1853, 1854), ångkorvetten Gävle (1849) linjeskeppet Karl XIV (1854), kanonslupen Bruna Björnen vid Vaxholm och briggen Vänta Litet (1840).
P. W. Cedergrens kundkrets omfattade alla samhällsklasser med undantag av de lägre skikten. Av hans oevreförteckning kan man utläsa att kungahuset tidigt (1848) köpte hans tavlor, härav blev följden att också kunder ur
vad man idag betecknar som socialgrupp 1 anmälde sitt intresse: Ståthållaren, kungl. sekr., excellenser, grevar, baroner, konsuler. I den Cedergrenska förteckningen står 30-talet namn på sjökaptener eller kaptener, men
även personal vid Kungl. Flottan, från amiral till överskeppare. Till kunder
med sjöanknytning hörde skeppsbyggare och redare. Borgerliga yrken
finns upptagna i kundförteckningen : Grosshandlare, viktualiehandlare, guldsmed, målarmästare, gravör, instrumentmakare, apotekare, polismästare,
lärare etc. Namn utan titel finns även upptagna, men ibland har t o m namnet utlämnats. Även släktingar (bror Janne, svåger Lindholm) har köpt eller
fått tavlor. Cedergren har även givit bort eller lottat bort ca 12 tavlor. En
4-8548·04 Forum navale nr 28
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speciell grupp kunder utgör konstföreningar och konsthandlare. Det gällde konstföreningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle. I det senare
fallet står det vanligen »Konsthandeln», ibland förekommer namnet »Hos
Levertin & Sjöstedt» eller »Nordisk konst». Någon enstaka gång avser målningarna specialutställningar »Till stora Expositionen» (1866) »tävlingsämne
i Malmö» el. dyl. 3
Hur P.W. Cedergren fick kontakt med Karl XV har icke kunnat utredas
men det har redan framhållits att han hade vistats i Marcus Larssons atelje,
när kungen kom på besök i samband med en beställning. Kontakten kan
ha förmedlats genom antingen Larsson eller Berger, men det är troligare att
kungen hört talas om honom eller sett hans tavlor på någon utställning. Redan tidigt, 1848, hade änkedrottningen köpt ett »sjöstycke», samtidigt som
dåvarande kronprins Karl förvärvade två sjöstycken. 1859 köpte han som
kung ytterligare tre mindre tavlor av Cedergren. 4 En av P.W. Cedergren s
allra största framgångar var statsinköpet 1861, aven stor oljemålning med
örlogsmotiv. I Nationalmuseums arkiv förvaras Kungliga museets brev
och protokoll. I brev av den 11 oktober nämnda år står att läsa: »Sedan särskilda kommitterade av konstnärer och konstälskare vid sammanträde den
28 nästliden månad bland de svenska konstarbeten, vilka blivit erbjudna till
inköp för statens räkning, utsett följande tavlor i olja, därtill i underdånighet föreslå; nämligen: Scen ur Fredmans Epistel No 9 av hovmålarenJ.W.
Wallander, för ett pris av 900 R.B. och Svenskt krigsfartyg efter batalj av
marinmålaren P.W. Cedergren, för 700 Rdr _ _ _».5
Förslaget gillades »i nåder» av Karl XV den 11 oktober 1861 och tavlorna
överlämnades till den kungliga museisamlingen. Konstakademien delgavs
beslutet. Enligt protokoll över museiärenden av den 30 november inför
överintendenten Söderberg föredrogs Kungl. Maj :ts brev till akademien
ang. inköpet och summorna utbetalades. 6
Genom arkivhandlingar kan man följa den stora tavlans vidare öden. Enligt Kungl. Museets inventarium över målningssamlingen 1844--65 (Nationalmuseum grundades året därpå) är måtten, översatta från aln och tum =
1,07xl,78 m. Den har inventarienummer 1193. I inventarium 1858-62,
en förteckning över de 257 staten tillhöriga oljemålningarna, som hängt i
galleriet och matsalen en trappa upp i slottet, uppges att tavlan förflyttades
till den s k hörsalen en trappa upp i Nationalmuseum den 22 april 1864. I
augusti förflyttas »Svenska krigsfartyg» av P. W. Cedergren åter, nu till
Niobes galleri. I Nationalmuseum finns antecknat att den deponerats den
19 maj 1905 till Riksdagshuset. 7 När riksdags byggnaden stod klar hade till-
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Bild 17. Oljemålning signerad av P.Wilh. Cedergren 1861. Denna tavla blev en av Cedergrens största framgångar, inköptes för statens räkning samma år. Hängde först
i Kungl. museet, mellan 1905 -1971 var den deponerad av Nationalmuseum till
Riksdagshuset. Motivet utgörs av två svenska örlogsfartyg. Nationalmuseum
(NM 946).

satts en kommitte med uppdrag att framlägga förslag till lokalernas utsmyckning. Kommitten valde på Nationalmuseum ut ett antal konstverk.
Cedergrens »bataljmålning» kom sedan att pryda ett av Riksdagshusets sällskapsrum fram til11971, då den återställdes. I magasinet bidar tavlan inför
nya öden. Nämnda stora målning var med på Konstakademiens jubileumsutställning 1935 (nr 332) och beskrives i katalogen på följande sätt: »Två
stora tremastare ha lagt sig inne i en djup havsvik vid ett varv för att reparera. Fartyget till v., som lidit mest i striden, har masttopparna avskjutna
och ligger på sidan. Över landet tunga moln. Lugnt vatten.»
P.W. Cedergren finns idag representerad i såväl institutioner som enskild
ägo. Hans verk finns i konsthandeln och förekommer på auktioner.
Oljemålningar med hans signatur förekommer oftare i hemmen än i museernas utställningar och magasin. Anledningen härtill är att tavlorna tillfredsställde tidens smak och att deras speciella värde först i sen tid har erkänts. Sjöhistoriska museet är det museum, som äger flest Cedergrenmålningar. Antalet uppgår till över 20. Museets förste chef, överintendent G.
Albe, var själv marinmålare och insåg Cedergrens betydelse och dokumentära förmåga. Innan det Cedergrenska hemmet, som fanns kvar på 1940-talet,
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skingrades, lyckades Albe även förvärva akvarellstudierna till 60-talet fartyg. I samband med inventering av landets maritimhistoriska samlingar
kommer den Cedergrenska produktionen mellan 1870-1896 att kartläggas.
Vid över 15 institutioner i landet finns oljemålningar, akvareller och andra
cedergrenminnen, t ex i KB, Stadsmuseum, Marinmuseum, Februari-Gubbarnas arkiv, Folklivsarkivet i Lund, Nordiska museet, Göteborgs konstmuseum, Uppsala universitetsbibliotek, Östergötlands museum, Norrköpings museum etc. Arkivrester finns på flera håll, även i ens~ild ägo. Bland
dessa finns ofta akvareller och skisser. Många av akvarellerna har hög konstnärlig kvalitet.
Det var först under andra hälften av 1800-talet som man vågade ställa ut
akvarellskisser: Man försökte bibringa den konstintresserade allmänheten
uppfattningen att akvareller var likvärdiga oljemålningar. 8 En förteckning
över Cedergrens akvareller är ännu inte upprättad. På sin första akvarell
har han på baksidan gjort en anteckning »Min första teckning efter Naturen. Från Galer - Warfvet. 1845. P. Wilh. Cedergren.»9
Det har tidigare hävdats att P. W. Cedergren var en skicklig tecknare.
Hans talang utnyttjades för dåtidens bildjournalistik i illustrerade tidningar,
bl a i Ny Illustrerad tidning. I denna finner man på 1860-talet över lO-talet
xylografier utförda efter hans teckningar. De bär hans signatur. Motiven
är aktuella händelser med maritim anknytning, som t ex: S/S Daniels upptagande från Öregrundet i maj 1868, ryska flottans besök, KSSS kappsegling den 16 augusti 1865, kappsegling med storbåtar den 11 augusti 1875
m

fl. lO

P. W. CEDERGREN -

»FEBRUARIGUBBE»

Pehr Wilhelm Cedergren pensionerades den 31 mars 1879. Efter uppnådd
pensionsålder hade han 17 aktiva år kvar att leva. Av brevväxlingen mellan
Cedergren och Mandelgren på 1890-talet att döma klagar han aldrig över
sjukdom. 1 Däremot var hans maka sjuklig. Han var »en man som älskade
sin konst» och fortsatte att med obruten kraft att måla. Sista delen av sin levnad bodde Cedergren på ett boställe, som Karl XV hade förlänat honom på
Drottningholm. Det hette Klockberga och bestod aven mangårdsbyggnad
och några mindre hus och var i släktens ägo ännu vid 1940-talets slut, då
många Cedergrenminnen skingrades. 2

53

Cedergren, som var känd som »en blid, vänfast hedersman», fortsatte att
träffa sina gamla vänner. Han uppehöll kontakten med Mandelgren, men
föredrog på senare år att skriva framför att resa in till Stockholm. Samarbetet fortsatte och Cedergren medverkade i Mandelgrens lärobok i teckning på 1880-talet.
Den 21 februari var det datum som han varje år fr o m 1873 med särskild
glädje avvaktade. Då for han till Stockholm för att träffa sina vänner i sällskapet »Februari-Gubbarne». 1873 hade han blivit invald. Skildringen av
Cedergrens senare levnad vore ofullständig utan en redogörelse för hans
deltagande i sällskapets årliga sammankomster. Sällskapet har i biografiska
verk oriktigt benämnts »konstnärsjunta». Vad är det för sällskap och vad
har det för syfte? Det existerar ännu, dess protokoll finns bevarade. 3
»Februari-Gubbarnes» bildande är förknippat med Cedergrens vänner Anderson och Mandelgren. Den 21 februari 1851 hade skeppsbyggmästaren
J. Fr. Anderson på Lilla Essingen bjudit till sig några vänner på middag.
Dessa var åtta till antalet och bland dem märktes konstnären N. M. Mandel gren, apotekaren J. M. Engström och kaptenen vid flottans mekaniska
kår A. L. Fahnehjelm. Gästerna blev fördröjda på grund av att Engströms
svarta hund hade gått ned sig på isen utanför ön. Man lyckades rädda hunden och försenad middag följde. När gästerna återkom till staden på kvällen
hamnade de hos »Mäster Anders» på Kungsholmsgatan. Dagen hade varit
lyckad och på årsdagen inbjöd vännerna Anderson till middag på Piperska
Muren. Några var förhindrade varför Engströms »trevliga, svarta hund» fick
plats vid bordet. 4 Efter middagen kom man överens att bilda ett förbund,
som årligen den 21 februari skulle sammanträffa. Sällskapets bildande och
upprätthållande grundar sig utom på personlig vänskap på att medlemmarna förenas i litterära, konstnärliga och kulturella intressen. 5
Cedergren var en mycket aktiv medlem vid sällskapets årliga sammankomster. Han tyckte om att »måla med ord» och skrev tillfällighetsvers. A v
bevarade protokoll att döma synes han ha varit mycket road av att framträda efter middagen vid samkvämen. Vid olika tillfällen uppläste han även
självbiografiska bidrag. »Brodern Cedergren har sedermera, på brödernas
vid detta tillfälle enhälligt uttryckta önskan, noggrannare utarbetat sin levnadsskildring och överlämnas den härmed att förvaras bland sällskapets
handlingar». 6
Pehr Wilhelm Cedergren avled efter en halsoperation den 3 oktober
1896, ej fyllda 73 år.
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ARKIVALISKA KÄLLOR OCH MUSEISAMLINGAR:
Hans Maj: t Konung Gustav VI Adolfs samling
Oljemålningar (Nr. 144, 423)
Folklivsarkivet, institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet, Lund (LUF)
N. M. Mandelgrens samling:
»Förteckning på de af N. M. Mandelgren samlade studier, teckningar och utkast till
ATLAS TILL SVERIGES ODLINGS-HISTORIA (enl. testamente av den 12 nov.
1881 skänkt till Lunds Kungl. Universitet).» Stockholm 1889.
1. Ser. 1. Utsikter och panoramer
7. Samfärdsel och varuutbyte
8. Sjöväsendet
2. Ser. 7. Samfärdsel och varuutbyte
8. Sjöväsendet
9. Krigsväsendet
3. Ser. 8. Sjöväsendet
9. Krigsväsendet
Göteborgs konstmusef/m, Göteborg
Oljemålning, akvareller (teckningar förvaras i album, gåva 1871 av Skandinaviska
konstnärsklubben i Diisseldorf till minne av konstnärsmötet i Göteborg 1869).
Kungliga Biblioteket, Stockholm (KB)
Handskriftssamlingen:
N. M. Mandelgren :
Samlingar om Svenska konstnärer, målare. (I 52 :3)
1. P. W. Cedergren:
»Förteckning på de oljemålningar som P. Wilh. Cedergren Måladt 1845 -.»
2. Brevsamling: P.W. Cedergrens brev till N. M. Mandelgren.
1856 14 jan. Stockholm
1856 20 apr. Skeppsholmen
1856 3 juli Stockholm
1884 18 mars Drottningholm
1887 6 juni u. ort
1887 2 sep. Kolbäck
1888 31 juli Klockberget & Drottningholm
P.W. Cedergren: (V.f. 65)
1. Vittra skrifter. 1 konvolut. Innehåller akvareller.
2. Tankar vid besök i Visby (Dikt 1872). 1 blad.
3. Konstnärsgillets album:
Teckning, akvarell.
Bildarkivet: Blyertsteckning av J. W. Wetterbergh, 1861. Porträtt.
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Kungl. Krigsarkivet, Stockholm (KrA)
Rullor (flottan): mönsterrullor
Serie XIII bunt 1847 -1876
1849 Konstr. dep. underoff.
Riksarkivet, Stockholm (RA)
Kommerskollegium, Huvudarkivet, patentansökningar.
1851 E XVII e 1 :18
Marinmuseum, Karlskrona (MMK)
P. W. Cedergrens självbiografiska anteckningar: »Samlade mInnen, hågkomster
och fälda tankar av P. V. c.» 4 böcker.
Anm.: Innehåller anteckningar av sporadisk karaktär, verser, tidningsurklipp, några akvareller. Några prosastycken med anteckning att de upplästs i sällskapet »Februari Gubbar».
Personhandlingar :
Betyg, skeppsgosseskolan, 3 febr. 1841.
Antagningsbevis, ordinarie timmerman. Varvschefens i Stockholm kansli, 15 febr.
1841.
Intyg rörande Cedergrens kvalifikationer inför Londonresan. Konstruktionsdepartementets chefskontor, 23 aug. 1851.
Resepass nr 2368 utfärdat av överståthållarämbetet den 8 juli 1851.
Skrivelse rörande pensionsersättning. Kungl. Flottans varvschefsexpedition, 31
mars 1879.
Bildsamlingen: 1 oljemålning (porträtt av J. A.Wetterbergh, 1854), några akvareller: Självporträtt ss. skeppsgosse.
Nationalmuseum, Stockholm (NM)
Biografier. Cedergren, P.W.
Protokoll, registratur m. m.
1858-62. (AI:1)
Kungl. Museets inventarium över målningssamlingen 1861-65. (AII:31,D:7)
Kungl. Museets inventarium över målningssamlingen 1844-1861. (D: 6)
Kungl. Museet: Kungl. brev 1841-1868. (EI:2)
Akademiens jubileumsutställning 1935. Katalogexcerpt.
NM 946 (KM 1193) oljemålning. »Svenska krigsfartyg efter en drabbning» sign 1861.
Nordiska museet, Stockholm (Nord. M)
»Croquicr af P. Wilh. Cedergren Ritade år 1851 Under en Resa i England och Skottland samt en del av Frankrike.» I vol., 66 skisser från resan. (Nord. M. 20/1962)
Oljemålningar o. akvareller (Nr. 79742, 79750, 79763, 79786, 213 544) samt 33
reprod. av Cedergrenmaterial.
Norrköpings museum, Norrköping
2 oljemålningar.
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Siömanshemmet, Stockholm

1 oljemålning.
Sjöunderofficersmässen, Stockholm

Oljemålningar.
Statens sjöhistoriska museum, (SSHM)

Patenthandlingar rörande skeppsdocka. J. Fr. Anderson och c. A. Holm, London
6 sept. 1851. Skeppsdocka i Mälaren 30 april 1853. Ritning av P. W. Cedergren.
Arkiv nr 1956.03.08
Oljemålningar: (Nr S. 46, S. 48, S. 91, S. 92, S. 497, S. 1506, S. 1836, S. 1958, S. 2355,
S. 2688, S. 2789, S.2900.S.3054,S.3210, S.5475, S.5476, S.5618, S.6276, S.6353,
Ö. 6890, Ö. 11753, 20117, 20500.)
Akvareller och teckningar: (Nr. S. 1456, S. 4096, Ö. 11615, Ö. 11616, Ö. 11946A-B,
Ö. 11947, Ö. 11948, SB 461-520, SB 860.)
Stockholms stadsmuseum, Stockholm

Oljemålningar, akvareller (Nr 6421, A 175/42)
Universitetsbiblioteket, Uppsala

Akvareller (Nr 1669-72)
Ake Davidsson, Katalog över svenska handteckningar i Uppsala universitetsbibliotek.
Östergötlands och Linköpings stads museum, Linköping (LM)

Oljemålningar (Nr B 832, LM 850, LM 867)
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BIOGRAFISKA LEXIKA
Svenskt Biografiskt lexikon
Stockholm 1927. Bd 7.
Svenskt konstnärslexikon
Malmö 1952. Bd 1.
Svenska Män och Kvinnor
Stockholm 1944. Bd 2.
Hofberg, Herman
Svenskt biografiskt handlexikon
Stockholm 1906. Bd 1.
Svensk uppslagsbok
Malmö 1952. Bd 5.
Nordisk familjebok
Malmö 1880. Bd 3.

u. Thieme & F. Becker
Allgemeine Lexikon der bildenden Klinstler
(G. Nordensvan, artikel)
1912. Bd 6.
Ny Illustrerad Tidning. 1896, s. 389
Nekrolog, P.W. Cedergren.

NOTER
Skeppsholmspojken
1 Cedergren (1894), s. 23
2 Ibid., s. 24
3 Ibid., (1893), s. 299
4 MMK: P. W. Cedergrens självbiografi. Första boken, s. 89
KB: P.W. Cedergren, vittra skrifter. (V.f. 65), s. 1
Cedergren ägde inte förmåga att ordna sina minnesanteckningar. För en nutida läsare
blir de kaleidoskopiska.
S Unger (1946), s. 62
6 Cedergren (1893), s. 307
7 KB: P. W. Cedergren, Vittra skrifter (V.f. 65), s. 27
8 Webe (1973), s. 113
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KrA: Rullor (flottan), serie XIII b
Unger (1946), s. 69
11 Cedergren (1893), s. 299
12 Unger (1946), s. 64, 71
MMK: P. W. Cedergrens självbiografi. Teckning.
Familjen Cedergren tog vatten från Kajsa Rultas källa.
Andra boken sid. 302-319
13 KB: P.W. Cedergren, Vittra skrifter (V.f. 65) s.l
Cedergren (1894), s. 55
Cedergren var ungdomarnas kulissmålare och maskinist.
14 Cedergren (1893), s. 307
9

10

Skeppsgossen nr 28 Cedergren
1 Cedergren (1894), s. 24
2 SSHM: Ö. 11.948
MMK: miniatyrteckning
3 SSHM, Ibid.
4 Cedergren (1894), s. 24
5 Ibid.
6 Cedergren (1893), s. 299. Tillhörde 1948 fröken Julia Cedergren. Förteckning upprättad
av G. Albe.
7 Unger (1946), s. 68
8 Cedergren (1894), s. 55
9 SSHM: Ö. 11947
10 Cedergren (1894), s. 24
11 Cedergren (1893), s. 299
12 Börjesson (1932), s. 413
13 Cedergren (1894), s. 55, 79
14 Cedergren (1893), s. 299
15 SSHM: Ö. 11946
MMK: P.W. Cedergren självbiografi, första boken, s. 25-26
16 Ibid.
17 Cedergren (1894), s. 80
KB: P. W. Cedergren, Vittra skrifter, s. 21
18 Cedergren (1893), s. 299
19 MMK: P. W. Cedergrens personhandlingar
Biografiska lexika
20 MMK: P. W. Cedergrens personhandlingar
21 Cedergren (1894), s. 80
Timmermanslärling - verkmästare
1 Cedergren (1893), s. 299
2 MMK: P.W. Cedergrens personhandlingar. Antagningsbevis 15 februari 1841
3 KB: P.W. Cedergren, Vittra skrifter, s. 10
Cedergren (1893), s. 299, 307
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4

5
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16

17

Cedergren (1894), s. 80
KB: P. W. Cedergren, Vittra skrifter, s. 1, 2, 10
Cedergren (1893), s. 299
KB: P.W. Cedergren, Vittra skrifter, s. 16-17. (V.f. 65)
(Vissa ändringar i svenskan har gjorts)
Cedergren (1893), s. 307
MMK: P. W. Cedergren, självbiografi, första boken, sid. 89
KB: P.W. Cedergren, Vittra skrifter, s. 15-16
Ibid. s. 12-13
LUF: Mandelgrenska samlingen, 1/8, PL LXIII
Cedergren (1894), s. 80
Webe (1973), s. 113
Cedergren (1894), s. 80
MMK: P.W. Cedergrens personhandlingar. Intyg 28 aug. 1851
KrA: Rullor (flottan), serie XIII b, bunt 1847-76
MMK: P.W. Cedergrens personhandlingar. Skrivelse ang. pension, 31 mars 1879

P. W. Cedergren och N. M. Mandelgren
1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13

14
15
16

17

Cedergren (1893), s. 309
Stavenow (1973), s. 19, 37, 40
Cedergren (1893), s. 307
Ibid. s. 308
Stavenow (1972), s. 18,26, 37, 161
Sv. Biogr. Lex (1927) bd 7
Sv. Konstn. Lex (1952), bd 1
Sv. Män och Kvinnor (1944), bd 2
LUF, Mandelgrenska samlingen, personalia, IX-XIII
Mandelgren (1866 -68)
Ibid., (1877 -84)
Ibid., (1899), förord
Stavenow (1972), 97
LUF, Mandelgrenska samlingen, 1/ serie 8, nr 132, 151-153
Ibid., 1/ serie 8
Ibid., l/serie 8, pI LXIII, fig. 63
Ibid, Mandelgrenska samlingen, 3/ serie 8, nr 84. Anderson, J. Fr. och Cedergren, P. W.
reserapport 1851. Båttyperna även avbildade i »Croquis London, 1851».
Nord. M. arkiv
Ibid., l/serie 8, nr 218, 220, 223, 224
Mandelgren (1887)
KB: Handskriftsamling. Brev från P .W. Cedergren till N. M. Mandelgren (I 52 :3)
Cedergren (1893), s. 308

P. W. Cedergren och Marcus Larsson
1

Gauffin (1943), s. 40, 41, 44
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Cedergren (1894), s. 170
Kilian Kristoffer Zoll (1818 -1860) var genremålare, deltog i akademiens utställningar
på 1850-talet
3 MMK :P. W. Cedergren självbiografi, första boken, s. 63
4 Gauffin (1943), s. 44, 49
5 Krigström (1949), s. 125, 134, 141
6 Gauffin (1943), s. 46, 51
7 Webe (1972), s. 41
8 Sv. Dagbl. (1973), 26 mars
9 SSHM: Fo 35481 C
2

Englandsresan 1851
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

19
20

21

Anderson, J. Fr. och Cedergren uppger antalet till 72 med 6 ledare.
LUF: Mandelgrenska samlingen
MMK: P.W. Cedergren, självbiografi, första boken, s. 33-40
KB: P.W. Cedergren, Vittra skrifter, »Minne från Nordsjön». (V. F. 65). 16 sid.
KB: Ibid., s. 3-8
Ibid., s. 9-14
LUF: Mandelgrenska samlingen, 3/ serie 9, nr 84, koncept A, 16 s.
Nord. M. arkiv, 20/1960
Stavenow (1972), s. 135
LUF: Mandelgrenska samlingen, 3/ serie 9, nr 84
Ibid., s. 3
Ibid., s. 6
Ibid., 2, 7
Ibid., s. 9-10
Ibid., s. 12
Ibid., s. 12 -13
Ibid., s. 14-16
LUF: Mandelgrenska samlingen, 3/ serie 9, nr 84, koncept n, 32 s., s 28
Ibid., s. 29
Webe (1973), s. 126
KB: N. M. Mandelgren, Samlingar om svenska konstnärer, målare. (I 52:3). P. W. Cedergren, oevreförteckning 1845 -1870
LUF: Mandelgrenska samlingen, 1/ serie 8, nr 219, osignerad
RA: Kommerskollegium, huvudarkivet, patentansökningar, 1851. (E XVII e 1 :18). Patenthandling nr 1586
SSHM:s arkiv, 1956-03-08. Cedergrens ritning till skeppsdocka, J. Fr. Andersons och
C. A. Holms patent, London, 6 sept. 1851

Cedergren och J. Fr. Anderson

Webe (1973), s. 113
LUF: Mandelgrenska samlingen, 3( serie 9, nr 84
3 Chapelle (1967), s. 54
4 Nord. M. arkiv, 20/1960
1

2
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SSHM, S. 6353
Webe (1973), s. 123
Målningen har a tergoanteckningen »Segervinnaren, skonerten America, på höjden av
ön Wight målad av Wilh. Cedergren efter naturen ••
Göteborgs konstmuseum äger en »replik» av målningen. Cedergren målade tre tavlor av
Sverige 1853. Artalet är svårläst. KB, (l 52: 3).
6 MMK: P. W. Cedergrens självbiografi, andra boken
Cedergren ritade vid besöket 12(9 1851 ombord på America av skonertens plan, sektion,
salongsinredning, akterspegel m m De nu återfunna skisserna tillhör Nordiska museets arkiv, 20(1960
5

Marinmålaren P. W. Cedergren
1
2

3

4

5

6
7

8
9

MMK: oljemålning av J. A. Wetterbergh (1816 -1872), signerad 1854
MMK: P.W. Cedergrens personhandlingar, pass utfärdat 8 juli 1851
Cnattingius (1956), s. 85
KB: N. M. Mandelgren, Samlingar om svenska konstnärer, målare. (152:3) P. W. Cedergrens oevreförteckning 1845 -1870
Cedergren använder själv termen fartygsporträtt år 1869
Webe (1972), s. 7
lbid., s. 16
KB: P.W. Cedergren, Vittra skrifter, s. 7. (VJ. 65)
SSHM:s arkiv, SB 461-520. Färglagda förlagor till fartygsporträtt
SSHM:s arkiv, SB 508

Cedergrens produktion
1 KB: N. M. Mandelgren, Samlingar om svenska konstnärer, målare. (152:3) P.W. Cedergrens oevreförteckning, 1845 -1870
2 Oldsjö (1967)
3 lbid.
4 lbid.
5 NM:s arkiv, E 1:2
6 lbid. A 1:1
7 lbid. D:6, A II:31, NM 946
8 Cnattingius (1956), s. 76
9 SSHM: Ö. 11615. Skeppsholmsvarvet sett från Galärvarvet, 1845
10 Ny illustrerad tidning, 1865 -75
P. W. Cedergren - .ifebruarigubbe••
1
2

3
4
5

6

KB: N. M. Mandelgren, Samlingar om svenska konstnärer, målare. (I 52:3). Brev från
P. W. Cedergren till N. M. Mandelgren.
SSHM, förteckning över »P. V. Cedergrens samlingar i Klockberga». S U 11576
Westman (1969), företal
»Februari-gnbbarnes.> arkiv
Westman (1969), s. 13
»Februari-gubbarnes.> arkiv, protokoll 21 februari 1886
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Riksnyckeln 1628
Av Bengt Grisell och Sten Ahlberg
Under vintern 1616 höggs virke till ett nytt stort skepp. Detta virke tror
man var avsett för byggandet av Riksnyckeln, som uppslogs vid Ridö och
sedan fullbordades i Västervik år 1617. Hon utgjorde ett av de första nybyggen som tillfördes Gustav II Adolfs flotta. Riksnyckeln var ett regalskepp
om 250 läster (jfrWasa 400 läster) och kallades också Stora Nyckeln. Vad
beträffar besättning och bestyckning förekommer en mängd varierande
uppgifter. De kunde skilja sig kraftigt från år till år och även under samma
år beroende på tillgång och för vilket ändamål skeppet rustades. Som den
maximala besättning skeppet haft anges 366 man, varav 250 knektar och
resten båtsmän. Motsvarande kända siffra för den maximalt förda bestyckningen anges till 28 kanoner.
Till skillnad från Wasa, som förliste på Stockholms ström den 10 augusti
1628 på sin jungfrufärd, hann Riksnyckeln göra tjänst i Gustav Adolfs flotta
i 11 år innan hon förliste i Stockholms södra skärgård en stormig septembernatt några veckor senare samma år. I augusti 1620 avseglade hon från Älvsnabben, tillsammans med sju andra av de största skeppen under befäl av den
nyutnämnde riksamiralen Karl Karlson Gyllenhielm, för att eskortera Gustav Adolfs brud Maria Eleonora till Sverige. »Stora Skeppet Riksnyckeln,
på vilket prinsessan skulle stiga ombord, kläddes i kajutor och hytter med
sammet» omtalar källorna.
Hon deltog sedan i bl. a. 1621-1622 års livländska sjötåg och senare i det
preussiska 1626-1629 intill sin förlisning 1628. Under det sistnämnda sjötåget deltog hon 1627 i blockaden av Danzig. På blockadeskadern härjade
svåra sjukdomar, vilka man trots omfattande desinficeringsåtgärder, i form
av tvättning och rökning av skeppen, inte lyckades få bukt med. Det sjuka
folket fick i stället sändas till Sverige med hemvändande skepp.

64

Under 1628 skulle Riksnyckeln jämte fyra andra skepp, däribland det nybyggda Wasa, ingå i den eskader som avdelats för moderlandets försvar. De
andra fartygen var under våren inte färdigrustade och Riksnyckcln avseglade med Klas Flemings eskader, vilken efter konungens embarkering lämnade Nyhamn den 1 maj. P. g. a. motvind kom eskadern denna dag endast
till Viksten, där den låg för ankar några dagar. En häftig storm tvingade den
tillbaka till Älvsnabben där den blev liggande nära en vecka, varefter man
åter kunde bege sig till Viksten. Därifrån kunde man den 12 maj starta färden mot Pillau dit man anlände den 15-17 maj. Riksnyckeln kom ånyo att
jämte nio andra skepp ingå i blockadeskadern vid Danzig, där farsoterna
från föregående år blossade upp på nytt alla motåtgärder till trots. Det utfärdades därför befallning om att dels skulle ett lasarettsfartyg inrättas, dels
skulle sjuka transporteras till Öland och där placeras på landsbygden tills
de tillfrisknat. Sjukdomarna fortsatte emellertid att härja bland fartygsbesättningarna och sjuka transporterades ständigt med fartyg från Preussen till
Sverige. Den 19 augusti lämnade tre fartyg, Riksnyckeln, Västervik och
Lilla Nyckeln, blockadeskadern för att gå till Öland och Stockholm med
sjuka. På hemvägen förliste Riksnyckeln i en svår höststorm vid Viksten i
Stockholms södra skärgård, samma plats varifrån hon utgått på detta års expedition till krigsskådeplatsen i Preussen. Några försök att bärga hennes kanoner gjordes, därefter föll vraket i glömska och nära 300 år skulle förflyta
innan hon på nytt gjorde sig påmind.
Det var en fiskare vid namn Erik A. Nordström som aven slump kom att
leda till vrakets återupptäckt. Anders Franzen lyckades 1954 få Nordström
att motvilligt berätta om de omständigheter som ledde till återupptäckten
1920 och vi låter här den gamle fiskaren med egna ord berätta hur det gick
till :
-»En söndag morgon i mitten av maj månad 1920forjag och min dåvarande hjälpare i fisket, Petter Sundell samt Birger Hammarlund, son till dåvarande kommunalkamrern i Nynäshamn, till Gunnarstenarna för att pimpla torsk samt leta efter måsägg. När vi kom till Flatskär gick vi iland där och
Petter band fast båten kring någon sten på land. De gick så upp på skäret
för att leta ägg. Jag stannade i båten och akterförtöjde den med en dragg
och skulle så även jag gå iland och tog en hink i ena handen och fånglinan
i den andra samt drog båten mot berget. När jag skulle hoppa iland så släppte linan och jag hoppade i sjön i stället samt mistade hinken. Jag fick då lära
mig att det var omöjligt att taga sig upp i båten på sidan. Jag var för tungt
klädd och ovig, men så tog jag mig till aktern av båten och steg på propel-
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lern. Då gick det bra att komma upp i båten igen och då klädde jag av mig
och vred det mesta av vattnet ur kläderna, för jag hade ej något torrt ombyte med.
Så kom kamraterna ned från skäret, vi tog upp draggen och for till Viksten för att pimpla torsk. Vi ankrade då med samma dragg och lina som vi
använde vid Flatskär, löste ej heller upp knuten. När vi legat där kanske en
timma var vi belåtna och skulle fara hem. Vi fick då bara linan med utan
något som helst motstånd från draggen. Det var som den var lossknuten,
så vi for åter till Nynäshamn. Någon vecka efteråt låg vi vid Viksten med
strömmingsskötarna, så även dåvarande fiskaren Axel Flodberg, senare kapten på någon av ångslupsbolagets båtar i Stockholm. Vi gjorde ett svep med
linor mellan båtarna och fick då fast i draggen som jag hade med upp till
vattenytan, men när jag skulle ta den släppte den och gick till botten. Vi
gjorde då ett svep till och fick då fast kring något, troligen en kanon, och
lät då en 25 famnars manillatross samt en stor kork boj sitta kvar.
För då låg »Sigrid» vid Kastbådan och bärgade skrot efter »Gaud», en kilometer från Viksten, och som jag var bekant med dykare Sjö och befälhavaren på bärgningsbåten (de hade upplag av det bärgade skrotet på min tomt
på Bedarö) vidtalade jag dem och de lovade att om jag kom dit efter arbetstidens slut någon kväll skulle jag få hjälp med att ta upp draggen. Dykare Sjö
begärde 35 kronor samt en liter konjak för besväret. Så gick det några dagar
och en eftermiddag låg vi vid Mälsten med skötarna och som det var vackert
väder gick vi till Kastbådan och »Sigrid,>. De hade då gjort kväll, men Sjö
hade dykarutrustningen kvar på sig men var ej något vidare pigg på att följa
med. Han hade arbetat hårt under dagen. Men då talade jag om att konjaken
var med och då gick det lättare. Sjö fick konjaken oöppnad och låste in den
i sin hytt. Så fick Sjö sin hjälpare med, det var en släkting till honom, och
vi tog deras båt på släp och gick till Viksten. Där var min fina lina borta
(det var väl någon som behövde den) men jag hade ju märke på var draggen
låg. Vi ankrade och Sjö gick ned. Petter och jag skötte luftpumpen, Sjö's
släkting skötte luftslangen och signallinan. Någon telefon fanns inte då. På
mindre än 5 minuter signalerade Sjö och ville upp. När han kom upp talade
han om att han funnit ett vrak från Kristi födelse. Han hade kommit ned
mellan 4 stycken bronskanoner. Så gick han ned igen och tog upp min dragg
och så for vi tillbaka till »Sigrid». Hela tiden vi var borta var c:a 1 I/ 2timme.
Sjö tog tio kronor, vilket han fick kontant. Han skulle ha dem till sin hjälpare och vi for till Mälsten och drog våra skötar. Någon dag efteråt tog de
5 -8548-04 Forum navale nr 28
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upp kanonerna samt ett ankare. Hörde då att kanonerna var värderade till
hundratusen kr. av tullen.» Nordström fortsätter med att berätta hur han, då han ansåg sig ha rätt till
hittelön, i tur och ordning anlitade två advokatbyråer, dock utan att få något uträttat. Slutligen fick han beskedet att fyndet förklarats som sjöfynd
och ej som fornfynd, varför staten ej betalade någon hittelön utan blott bärgarlön. l
Ägaren till bärgningsfartyget »Sigrid», en före detta clown vid Cirkus Orlando, förekom Nordström med att anmäla fyndet och inkasserade bärgarlönen 60000 kronor. Han fick därav blodad tand på gamla vrak och fick
tillstånd att spränga vraket efter Riksäpplet vid Dalarö på sin jakt efter kanoner, men det är en annan historia.
Totalt bärgades från vraket vid Viksten sju bronskanoner, 6 stycken 12pundiga, varav fem svenska och en polsk, samt en 6-pundig polsk. En tysk
finansman ville köpa en av dem för 100000 kronor, en avsevärd summa på
den tiden och för den delen även i dag, medan en polsk magnat var villig att
betala betydligt mer för alla sju. Men kanonerna finns idag att bese på Statens Sjöhistoriska museum.
Kanonfynden vid Viksten gav helt naturligt upphov till en rad spekulationer. En av kanonerna hade en inskription med Johan W eihers namn, vilket
ledde till hypotesen att de polska kanonerna skulle erövrats vid en svensk
stormning av staden Kulm, Weihers residensort. Man gissade också på att
kanonerna skulle ha hemförts under Karl Gustavs eller Karl XII:s polska
krig. Den som slutligen löste gåtan med det okända vraket var professor
Nils Ahnlund, en av de främsta kännarna av stormaktstiden. Han avvisade
alla grundlösa spekulationer och menade, att så fattiga på urkunder var vi
inte, att vi var hänvisade till gissningar. I en artikel den 20 juli 1920 i Svenska Dagbladet skriver professor Ahnlund bl. a.:
-»Den 10 september kom till Stockholm jobsposten, att skeppet Riksnyckelen, även kallat Stora Nyckelen, jämmerligen gått i kvav i skären vid
Viksten eller som det i en annan berättelse heter, »-under Röde kon vid
Landsort -». Ater en stor olycka - så lyder rådsherrarnas samfällda och
enskilda skrivelser.
»Uti den stora stormen» hade Ricksnyckelen kastats mot en klippa, slagits i spillror och gått förlorad med alla sina sköna kanoner. Nitton man
följde fartyget i djupet; endast kaptenen och några få båtsmän räddade sig i en
lodja och överbragte budet till huvudstaden. Förhör anställdes genast med
dem till utrönande av, huruvida olyckan skett genom besättningens förvål-
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lande. Protokollet från detta förhör åberopas flera gånger men synes tyvärr
ej mer vara att finna. Enligt vissa uppgifter skall olyckan ha skett fredagen
den 5 september, enligt andra lördagen den 6 september 1628. Rimligast synes den slutsatsen, att katastrofen ägt rum natten mellan den 5 och 6 september.
Riksnyckelen var, som namnet antyder ett regalskepp, en av flottans prydnader. Det förde enligt en längd från 1628 tio tolvpunds och fyra sexpunds
kopparkanoner, fyra sexpunds och fyra trepunds järnkanoner samt fyra
större »stormstycken». En annan samtida förteckning anger en något lägre
siffra ,eller 14 kanoner, därav tio tolvpunds av koppar. Fartyget hade vid
sin överfart till Preussen haft en besättning av 203 man därav 120 soldater
och resten båtsmän. Det hade bl. a. eskorterat Maria Eleonora på hennes
brudfärd och deltagit i tåget till Riga 1621.
När olyckan skedde befann sig Riksnyckelen på hemfärd från redden av
Danzig med tvenne mindre skepp i följe. De senare kommo oskadda fram
till Stockholm. Vraket tycktes ej ligga synnerligen djupt. Rådsregeringen
beslöt därför att söka bärga de dyrbara kanonerna. Fyra av dessa lyckades
man få upp, »och kunne fuller de andra kännas, som liggia på 4 1/2 famn
djup», men de svåra höststormarna avbröto bärgningsarbetet, och jag har
ej funnit något spår av att det senare skulle återupptagits. Nära trehundra
år skulle förgå, innan Riksnyckelen, förgäten i nästan lika lång tid, återbördade sina kanoner åt svensk mark.
Det lider alltså intet tvivel, att vraket vid Viksten är den forna Riksnyckekelen. Huvudfrågan är till fullo besvarad. Ett annat problem återstår. Varifrån kommo kanonerna?
Att det sjunkna fartyget fört en last av krigsbyte kan synas plausibelt,
med hänsyn till de polska kanonerna. Men det är antagligt att dessa kommit att utgöra en del av Riksnyckelens egen bestyckning. De måste emellertid ha erövrats med vapen något av åren 1626-1628. Det är mer sannolikt, att detta skett till sjöss än till lands. I varje fall är det fullkomligt onödigt att av namnet Weiher sluta sig till att pjäserna tagits från vallarna i Kulm.
Johan Weiher var nämligen en drivande kraft i strävandena att skapa en
polsk örlogsmakt, som med Danzig som utfallsport skulle kunna oroa det
avfälliga Sverige. De kanoner som bära hans namn torde, liksom de övriga
polska, ha brukats som bestyckning på de polska örlogsskepp, vilka under
tiden i fråga bestodo duster med svenskarna. Vi veta, att flera av dem övermannades av Gustav Adolfs örlogskaptener, och den tanken synes naturligast, att kanonerna övertagits av de svenska skeppen, däribland Riksnycke-
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len. Knappast sannolikt är i alla händelser, att de bragts ombord i syfte att
överföras till Sverige, ty hemma i Sverige rådde fred, medan fejden ännu
fortfor i Preussen och nya orosmoln uppstego från kusten i söder, från
Stralsund.» Efter det korta men intensiva uppvaknandet skulle det gamla vraket nu
få vila i fred i ytterligare drygt 30 år, innan sportdykningens utveckling på
19S0-talet på nytt skulle göra Riksnyckcln till ett intressant objekt. Det
vore naivt att tro, att hon har fått ligga orörd men vad som tagits från henne lär väl aldrig komma till allmän kännedom. Ett vet man dock, under
första hälften av sextio-talet sprängdes vraket och så gott som allt trävirke
bärgades. I dag återstår endast ett fåtal mindre träfragment. I och med detta
förlorade Riksnyckeln definitivt det intresse som dykobjekt, hon eventuellt
tidigare utgjort, genom att någon bestämd vrakplats ej längre stod att f nna. Marinarkeologiskt betraktades det hela som ett avslutat kapitel.
1967 läste vi om Riksnyckelns förlisning, blev intresserade och när vi under sommaren befann oss i grannskapet av Viksten i en lånad båt, beslöt vi
oss för att försöka hitta vraket. Vi lyckades tämligen omgående lokalisera
vrakplatsen, men var osäkra på om vi hittat rätt, på grund av den ringa förekomsten av vrakrester. Vi visste då ingenting om den tidigare omnämnda sprängningen och bärgningen av vraket. Om det däremot var rätt plats
vi funnit, så antog vi, att det fanns stora utsikter att skeppets eventuella last
jämte dess utrustning borde finnas kvar på platsen, om än inte synligt på
botten så begravt i densamma. När vi sedan lyckades hitta uppgifter, som
närmare angav omständigheterna vid förlisningen, stärktes vi i vår uppfattning. Eftersom skeppet troligen seglat rakt på Viksten i storm, så var det
rimligt att antaga, att det redan vid förlisningstillfället slagits sönder. Detta,
i kombination med det ringa vattendjupet på platsen, närheten till land och
det för vind och sjö så utsatta läget, borde ha medfört en relativt hastig nedbrytning av vraket och att dess innehåll därigenom blottats. Samma, av förlisningsplatsen betingade omständigheter, har sedan sörjt för en snabb nedbäddning av tyngre föremål i botten. Att börja gräva i botten på måfå tedde
sig redan från början utsiktslöst på grund av områdets utbredning. Under
den kommande vintern började vi därför undersöka principerna för metalldetektering under vatten och till sommaren 1968 hade vi efter mycket experimenterande åstadkommit en fungerande anordning. Under vintern hade vi också skaffat oss en egen båt, en före detta timmerflottningsbåt av stål
som vi inrett för våra behov. En undervattenskamera kompletterade utrustmngen.
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Under sommaren utförde vi, efter samråd med Statens sjöhistoriska museum, en inventering av det möjliga förlisningsområdets utbredning och
innehåll av vrakrester. Ett mycket begränsat antal vrakrester påträffades
inom ett område av c:a 100x 150 meter. Dessa positions- och djupbestämdes samt fotograferades. Med metalldetektorn gjordes två fynd av järn, ett
linhjul samt skeppsgrytan. Den sistnämnda låg fastkilad, mellan ballaststen
och en del tegelsten. i en bottensektion av vraket. Denna sektion, som var
den första vrakresten vi hittade året innan, utgör också den största och mäter c:a 4x8 meter, samt är till största delen begravd under sten. Linhjulet
låg begravt i sand och frilades med en hemmagjord slamsug av blygsamma
dimensioner. Det bärgades och överlämnades tillsammans med en rapport
över inventeringen och fotografier till museet.
Under påföljande år var vi huvudsakligen sysselsatta på annat håll med att
studera undervattensfotografering och därmed sammanhängande problem.
Under hösten gjorde vi dock en tur till Viksten, där den illa medfarna
skepps grytan frilades och bärgades.
De två fynd vi gjort med metalldetektorn, utan något som helst försök
till organiserad sökning, gjorde emellertid att vi hade svårt att släppa tanken
på de saker, som vi rimligtvis antog borde ligga begravda i botten. Vi fortsatte därför våra experiment med metalldetektorer och prövade ett flertal
olika principer samtidigt som vi undersökte den utländska marknaden ingående. Efterhand insåg vi, att, med våra begränsade ekonomiska och tidsmässiga resurser, skulle det inte lyckas oss att med rimlig arbetsinsats förfärdiga en detektor, som kunde mäta sig med marknadens förnämsta. Som
en följd därav utarbetades en plan för områdets genomsökning med metalldetektor, vilken låg till grund för en ansökan hos Statens humanistiska
forskningsråd om medel för inköp aven proffessionell metall detektor för
undervattensbruk från England. Mot slutet av året beviljades det begärda
anslaget för inköp av den angivna detektorn att brukas i enlighet med ansökan samt att instrumentet efter avslutad undersökning skulle överlämnas till Sjöhistoriska museet.
När instrumentet sedan beställdes väntade oss en tillfällig motgång. Det
hade utgått ur tillverkningen och ersatts med en ny förbättrad typ. Priset
hade också »förbättrats» och uppgick nu till det dubbla eller f, 750. Trots att
vi lyckades få fabrikanten intresserad av vårt arbete och därigenom reducera priset med 1/3, kunde vi inte uppdriva de erforderliga medlen utan
fick ånyo fatta pennan och söka tilläggsanslag. Detta beviljades mot slutet
av året och den efterlängtade metall detektorn kunde nu inköpas. Någon
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undersökning under 1970, som avsikten ursprungligen var, blev det i och
med detta inte.
Följande år, 1971, kunde emellertid den undersökning, som fortfarande
pågår, påbörjas. Den stålbåt, vi tidigare arbetat ifrån och som redan från
början varit för liten, hade ersatts aven på anbud inköpt f. d. lotskutter.
Ett nytt slamsug-munstycke hade också förfärdigats med betydligt större
kapacitet, och en passande slang hade vi fått låna. väl framme vid Viksten
stod vi inför problemet, var inom det c:a 15000 m 2 stora området kunde
den egentliga förlisningsplatsen förväntas ligga? Var kanonerna bärgats 1920
hade vi då, liksom nu, inte fått någon klarhet i. Vissa uppgifter tydde på, att
de skulle bärgats utanför den s. k. kanongrynnan, vilken begränsar området i nordost. Trots upprepade dykningar utanför denna hade vi inte sett
några spår av vrakrester, varför vi beslöt oss för att börja med området mellan grynnan och själva ön Viksten. Som utgångspunkt valdes den tidigare
nämnda bottensektionen. Detta av flera skäL Dels utgjorde den den största
vrakresten och som till största delen begravd under ballaststen, var det föga
troligt, att den flyttats i någon högre grad under årens lopp och definitivt
uteslutet, att den skulle komma att göra det under de närmaste åren. Därför
hade vi här en lätt lokaliserbar och beständig referenspunkt för våra undersö!cningar. Den ligger också på ett för undervattensarbete attraktivt djup,
13 meter. Det största djupet inom det tänkbara området är 24 meter. Dykning på djup ned till 10 meter kan i princip företagas under obegränsad tid
ut;cn att behöva företaga etappuppstigningar för att undvika dykarsjuka.
Med stigande djup n'linskar den tillåtna expositionstiden, och det arbete
man hinner utföra per dag minskar kraftigt. Från skeppsgrytans tidigare
fyndplats i bottensektionen valde vi därför att arbeta oss upp mot grundare
vatten för att erhålla så långa arbetspass som möjligt. En eventuell frånvaro
av fynd kunde senare tvinga oss ut på djupare vatten, men som första steg
föreföll det att vara en god ide. Ett ytterligare argument för att börja på
relativt grunt vatten, är den med förlisningen samtida uppgiften om att
vraket låg på 4 1/2 famns djup.
Den indelning av botten i sökområden som vi tidigare tänkt använda och
som angivits i planen visade sig olämplig och en ny metodik, anpassad till
de lokala förhållandena, fick utarbetas. Detta resulterade i en indelning av
botten i rutor, där en ruta mäter 9 x 9 meter och i sin tur är uppdelad i 9 delrutor om 3 x 3 meter. Delrutornas storlek bestämdes av två faktorer. Med
rådande siktförhållanden på platsen kan en 3 x 3-metersruta lätt överblickas
och en positionsbestämning av ett fynd låter sig lätt göras utan ytterligare

72

finindelning. Samtidigt blir inte rutnätet så finmaskigt, att det vållar några
större problem vid friläggningen av fynden med slamsugen. 9x 9-metersrutan bestämdes i sin tur av hanterbarheten under vatten av två dykare. Den
första sökrutan, uppknuten av smäckert tågvirke, lades sålunda ut med
sin ena hörnpunkt sammanfallande med den tidigare fyndplatsen för skeppsgrytan och sidorna orienterades i nord-sydlig respektive ost-västlig riktning
med hjälp av kompass. Metodiken vid utgrävningen aven ruta består i sökning med metalldetektorn, positionsbestämning av utbojade metallutslag,
friläggning med slamsug samt efterkontroll med metallsökaren. Vi har möjlighet att reglera slamsugens sugkraft, men i de fall ett fynd visar sig bestå
av mindre föremål, som t.ex. mynt, låter vi dess utlopp vid ytan passera genom ett kycklingnät för det fall att någonting skulle slinka med. Efterkontrollen med metalldetektorn gör vi, dels då ett fynd bärgats, dels innan hela
rutan betraktas som avslutad. Detta på grund av att flera fynd kan dölja sig
på samma plats och att man efter att ha grävt sig ned i botten kalll komma
inom räckhåll för fynd, som normalt ligger utanför detektorns räckvidd.
Här skall inte närmare ordas om de problem vi råkat ut för beroende på
besvärliga bottenförhållanden, ogynnsamma vindar, krånglande och bristfällig utrustning, bara med tillfredsställelse konstatera, att utrustningen undan för undan förbättrats och kompletterats under årens lopp, mycket tack
vare det intresse vårt arbete rönt på vissa håll.
Summan av de tre sista årens undersökningar, utförda under semester
och tjänstledighet från ordinarie arbeten, är nu hösten 1973 att 9 rutor är
praktiskt taget genomsökta och utgrävda. Inom samtliga rutor har fynd
gjorts, en del mycket intressanta och stimulerande, vilket innebär att det
finns mycket arbete kvar. Man kan idag inte uppskatta den slutliga utbredningen av det påbörjade området. När detta slutligen avgränsats genom
frånvaro av fynd, är avsikten att företaga punktundersökningar inom det
övriga området med vrakrester och utanför kanongrynnan.
De talrikaste fynden utgöres av mynt, hittills i runt tal 1750 stycken, av
koppar. De representerar ett urval från perioden 1624----1628 av klippingar
och rundmynt i valörerna 1/4 öre till 2 öre respektive 1 öre, huvudsakligen
präglade i Säter. Under utgrävningens gång har vi vid flera tillfällen noterat att mynten legat koncentrerade, till och med travade, vilket tyder på att
de legat packade i lådor. Detta gäller i synnerhet rundmynten. Små träfragment i anslutning till myntkoncentrationerna styrker den teorin. Vanligen ligger rundmynt och klippingar blandade, men en koncentration av
c:a 200 mynt bestod enbart av klippingar. Att endast mynt präglade under
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en så kort period som fem år förekommer förklaras av, att kopparmyntningen i Sverige började först 1624. Denna framdrevs huvudsakligen av två
faktorer. Genom freden i Knäred 1613 ålades Sverige att till Danmark utbetala en miljon riksdaler under åren 1616-1619 utgörande Älvsborgs lösen. Summan skulle erläggas i Riksdaler med internationell giltighet. Stora
svårigheter att uppdriva den erforderliga mängden mynt inom landet ledde
till en stegrad brytning av koppar i gruvorna vid Stora Kopparberg. Därigenom lyckades man att med kopparexportens hjälp finansiera Älvsborgs lösen
till 80%. Kopparn var en viktig metall och 2/3 av Europas behov täcktes
vid denna tid genom exporten från Stora Kopparberg. Ett handelskompani bildades 1620, som fick monopol på handeln med koppar från Stora Kopparberg, med tullpliki till kronan. För att, då Älvsborgs lösen erlagts, hålla
uppe det internationella kopparpriset tillgreps bl. a. kopparmyntningen.
Man hoppades att därmed begränsa utbudet av koppar utomlands i och
med ökad avsättning inom landet. På grund av de inkomster till kronan
som tullavgiften utgjorde, var man mycket intresserad att hålla kopparproduktionen uppe. För att erhålla ett högre pris började man nu också att gara
(rena) kopparn inom landet. 1624 började den första kopparmyntningen i
Säter där även garmakeriet låg. Påföljande år överläts myntningen åt Kopparkompaniet, som nu snabbt ökade utmyntningen. Myntfoten skulle baseras på kopparns egenvärde, såsom fallet tidigare varit med silvermynt.
Kursen sattes till 150 daler/skeppund stockholmsvikt (136 kg) och på en daler gick 32 öre. För att snabbt få ut en stor mängd mynt gjordes de första
av tekniska skäl i form av klippingar. De tillverkades under perioden 16241627, först i Säter och senare även i Nyköping och Arboga, och slogs i valörerna 2, 1, 1/2 och 1/4 öre. Klippingarna varierade redan vid tillverkningen kraftigt i storlek och vikt och det var heller inte ovanligt att folk klippte
ned dem, så att de blev underviktiga, för att därigenom ~jäna en extre slant
på kopparförsäljning. Vid affärer, där summan översteg 3 öre, vägde man
därför mynten i stället för att räkna deras åsatta värde. I och med övergången
till rundmynt 1627 erhöll man en jämnare vikt vid tillverkningen samtidigt
som den runda formen utgjorde ett skydd mot nedklippning. Dessa slogs i
samma valörer som klippingmynten med undantag av 2-öringen som utgick. Klippingmyntet utgick helt 1629. Det var ett högt pris man med
den åsatta kursen försökte få ut för kopparn genom myntningen och kopparpriserna föll redan samma år. Man tvingades därför införa en omräkningsfaktor mellan silver- och kopparmynt, då de representerade olika värden, trots att det åsatta värdet var lika. Kopparmyntet var som synes redan
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från början behäftat med nackdelar och hade svårt att bli accepterat, varför
man i många fall mer eller mindre tvingade fram dess användning. Detta
i kombination med bristen på bättre mynt i landet, kan förklara varför inga
andra mynt än kopparmynt kunnat återfinnas på Riksnyckeln.
Ett annat fynd av koppar, som framkommit vid utgrävningen, är en
koppartacka. Den är märkt med en s. k. kattfot, samma märke som i våra
dagar används som kassationsstämpel inom flottan. A v mer personlig karaktär är en ljushållare av koppar, möjligen en del till en ljusstake. Det är
förvånande att så få saker av personlig karaktär framkommit. Förutom
ljushållaren har endast ett verktygshandtag av trä och ett bryne hittats.
Föremål av bly har också hittats och består aven stor rulle samt en del
mindre bitar av blyplåt. Detta är inte förvånande, då blyplåt är vanligt i
många sammanhang på träfartyg även i våra dagar. Muskötkulor, 306
stycken, hör också till blyfynden. De har en diameter av c:a 18 mm och väger omkring 31 gram.
Bland jämföremålen dominerar loden. Både rund-, pik-, sax- och kedjelod förekommer. De har en pundighet av 12, 6 och 3 pund, vilket visar,att
den av Gustav II Adolf införda standardiseringen av kalibrarna hos eldrören
börjat verka. Ett gångjärn, som kanske suttit på en kanonport, och två järnkrokar, samt några oidentifierbara detaljer utgör de övriga järnfynden. De
äro samtliga kraftigt utrostade och består till stor del av grafit.
Ett av de intressantaste fynden gjordes i ett ganska tidigt skede av den
organiserade utgrävningen. Det bestod i bitar aven sprängd bronskanon.
Senare har vi hittat fler bitar och är nu uppe i ett antal av 11 bitar plus 3
mindre fragment. De går att passa ihop och tillhör den bakre delen av eldröret med bl. a. druvan och delar aven inskription på tyska. Det mesta av
inskriptionen saknas dock och det är omöjligt att idag få ut något av densamma. Förra hösten fann vi en hel bronskanon, som vi, när vi började friläggningen, trodde var den främre delen av den sprängda. Den visade sig
istället var en syster till denna med exakt likadan druva och ornamentering.
Längden är 3,3 meter och vikten 875 kg. Loppets diameter är 89 mm vilket
på 1600-talet svarade mot en kaliber av 6 pund. Den har en mycket konstfullt arbetad ornamentik, bestående av ekollon, franska liljor och rep, som
tyder på att en skicklig gjutare legat bakom tillverkningen. Bakplanet, bestående av ett ansikte som håller druvan mellan tänderna, är i sig ett konstverk. På ovansidan bär eldröret staden Danzigs vapen och inskriptionen
»BOSE GRIETE BIN ICK ONVORDRATEN XII SOVSTEREN TO
DANSSICK WORDEN GEGATEN ANNO 1525 PV W» På modern

75

Bild 2. "Böse Griete" i nytillverkad lavett på Wasa-varvet, Stockholm.

tyska blir detta »Böse Griete bin Ich unverdrossen. XII so von deren (diesen) zu Danzig wurden gegossen anno 1525 PV W»2
Nedanför texten finns ett inslaget F åtföljt av ett förkortningstecken.
Detta F finns även på en av bitarna av den sprängda kanonen, men där åtföljt av ett annat förkortningstecken, (se bild 4). Av den text som kan ses på
tre av de sprängda bitarna framgår också, att den varit helt annorlunda än
texten på den hela kanonen. Det var vanligt att man vid den tiden gav kanonerna namn av denna typ (Böse Griete) och en skillnad därvidlag är bara
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att vänta, men vad skillnaden i inskriptionen i övrigt innebär är en mycket
intressant gåta, som ännu väntar på sin lösning. Angående årtalet förekommer även åsikten att det kan vara 1535 eller 1575, men själva anser vi 1525
som det troligaste och i andra hand 1575. PV W som avslutar texten på den
hela kanonen motsvaras av W på den sprängda men får man antaga att det
saknade PV kommer att återfinnas även på den, då dessa bokstäver anger
gjutaren. Denna bokstavskombination svarar, så vitt vi kunnat få fram,
inte mot någon i dag känd styckegjutare från den tiden.
I höst fann vi till vår överraskning ytterligare två bronskanoner under
loppet av lika många dagar. Bägge var svenska och gjutna 1560 respektive 1617. Den sistnämnda är ett skepps stycke 2,35 meter långt, vikt 675 kg
och en kaliber av 12 pund. Den är försedd med lilla Vasavapnet med balk
och inskriptionen G A R S. Inslaget ovanför vapnet återfinns arklinumret
N 30 och nedanför eldrörets vikt V-I-IIII, angiven i skeppund-lispundmarkpund. Den äldre från 1560 är likaledes ett 12-pundigt stycke men med
fälthuvud. Den är 3,0 meter lång, väger drygt 1000 kg, är inte försedd med
arklinummer men har vikten inslagen VII:IIII:V. Till skillnad från Gustav
Adolfs-kanonen, som har delfinerna utförda som sådana, har detta eldrör
dem i form av lejonhuvuden. En intressant detalj är, att kring druvan har
man låtit lägga på bly, vilket tyder på att man varit tvungen att justera viktfördelningen kring tapparna. Den saknar inskription, bortsett från årtalet,
men är istället försedd med ett praktfullt vapen. Det består av Vasa-vapnet
med balk, vilket märkligt nog också innehåller tre kronor uppe på vasen,
och hjälm. Hjälmen är försedd med krona och som hjälmprydnad strålar
sex vimplar ut, tre åt vart håll, flankerande folkungaättens vapen; lejon, tre
strömmar. Även uppe på denna sköld återfinns tre kronor. Sköldhållarna
utgörs av två gripar. Vapnet verkade till en början att vara okänt, men det
har återfunnits på en plansch aven svensk kanon från 1561 med Erik XIV:s
namnchiffer E R S. Planschen ingår i del I av Philip Jacob Th6lott d. y: s
planschverk över Svenska trof6kanoner, den del som innehåller 37 avbildningar av »några gamla svenska metalls tycken och mörsare som legat på
åtskilliga rikets fästningar och tid efter annan blivit till Stockholm överförda att därstädes omgjutas.» Den avbildade kanonen skiljer sig från den
nu funna, förutom årtalet och dess placering, genom inskriptionen E R S
och delfinernas utseende, vilka på den avbildade kanonen är utförda i form
av delfiner. Den saknar viktangivc1se och har inte heller något bly pålagt
kring druvan.
Att de två svenska kanonerna ingått i Riksnyckelns bestyckning får anses
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styrkt, eftersom de var försedda med mynnings propp och laddade. »Böse
Griete» och hennes sprängda syster, kanske också de två tidigare funna polska kanonerna och någon eller några av de svenska, kan dock ha funnits
ombord som last. I modern tid, 1920 och 1972/73, har 10 bronskanoner
bärgats från vraket. Professor Ahnlwld hänvisar till ett brev från 1628, där
det omtalas att 4 stycken bärgats utan angivelse om det rör sig om metalleller järnstycken. 3 I ett brev till konungen 1629 skriver Clas Fleming, att man
från Riksnyckeln bärgat 11 kopparkanoner, men man vet ej om detta innefattar de 4 som upptogs föregående år. 4 Vi känner alltså till, att det totalt
bärgats minst 21 kopparkanoner, medan de samtida förteckningar över
skeppets bestyckning, som Ahnlund anger, säger 14 resppektive 10 kopparkanoner. Detta kan tyda på att Riksnyckeln haft kanoner i lasten.
Det faktum att fem av de 1920 bärgade kanonerna var svenska, behöver
inte betyda, att samtliga ingått i skeppets bestyckning. Det framgår av inskriptionen på en av dem, att den erövrats av Radziwill från Södermanlänningarna 1622 vid Mitau. Den har således senare återerövrats av svenskarna
Att på detta sätt förlora kanoner till fienden och senare återerövra dem,
ibland flera år senare, var ingalunda något ovanligt. Talet om att det inte
fanns någon anledning att sända kanoner till Sverige, då krig rådde i Preussen, är heller inte helt riktigt. Man hade t. ex. problem med att anskaffa
det erforderliga antalet kanoner för bestyckningen av det nybyggda Wasa
och var i nödfall inställda på att delvis bestycka henne med järnstycken,
vilket inte var den ursprungliga avsikten. Man vet också att konungen
framställde önskemål om leveranser av järnstycken som ersättning för kostbara metallstycken på erövrade fästningsvallar. Metallstyckena skulle
transporteras till Sverige som s. k. fribytestycken eller trof6kanoner.
De två polska kanoner som bärgades 1920 kan även ha ingått i skeppets
bestyckning. I så fall har de möjligen erövrats i Birsen 1625, furst Radziwills stamslott, där även en del tidigare förlorade svenska stycken återerövrades. »Böse Griete» var inte försedd med någon mynningspropp och dessutom i sällskap med en sprängd tvilling. Försåvitt detta inte betyder, att en
vådasprängning skett ombord, utan att de utgjort en del av lasten, torde de
ha erövrats något av de närmast föregående åren. Frågan var detta skett är
emellertid inte så lätt att besvara, då svenskarna vid denna tid erövrade en
stor mängd artilleripjäser från vitt skilda håll. Kanonen kan, då den är försedd med Danzigs stadsvapen, utgjort en del av denna stads befästningsartilleri och ännu efter ett sekel ha varit i stadens ägo. Om detta äger sin riktighet, faller tankarna närmast på Käsemarks skans, där åtminstone vid två
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tillfällen polskt artilleri erövrats. Den 22 april 1627 försökte översten Gottberg att med danzigska trupper överrumpla DallZiger Haupt, där Johan
Baner innehade befälet. Försöket misslyckades och tre polska artilleripjäser
förlorades till svenskarna. Den 4:e juli samma år föll Käsemarks skans, belägen på andra sidanW eichsel mittemot Danziger Haupt, där Gustav Adolf
själv förde befälet vid striden. Överste Liseman, en nederländsk överste i
Danzigs tjänst, fick lämna skansen hals över huvud. Det svenska bytet blev
denna gång 12 eller 13 pjäser och 60.000 muskötkulor m.m. Intressant är
att här förekommer två olika uppgifter. Gustav Adolf anger, i en skrivelse
till Jakob de la Gardie i juli 1627, antalet erövrade stycken till 12 medan Axel
Oxenstierna i en tidigare skrivelse till Gabriel Gustavsson Oxenstierna uppger 13 stycken. Har man räknat en sprängd kanon på olika sätt, eller har vi
här bara ett av dessa tyvärr så vanliga numerära fel då det gäller erövrade
pjäser.
Som synes är det oklart på många punkter i samband med fynden från
Riksnyckeln, men det som för oss framträder som mest intressant är »Böse
Griete» och hennes sprängda systers historia. Den konstnärliga utformningen är iögonfallande och gjutarinitialerna PV W gör, att man frestas tänka
på den vittberömda gjutarfamiljen Vischer, verksam i Nlirnberg vid denna
tid. Dess mest berömda verk är helgonets grav i S:t Sebalduskyrkan i Nlirnberg, som fullbordades 1519 av Peter Vischer d.ä. och hans fem söner. De
var konstgjutare men bodde i en stad där vid denna tid också en betydande
kanontillverkning ägde rum. Man vet också att de ingalunda verkade enbart inom Nlirnberg utan utförde beställningsarbeten från utlandet, bl. a.
från Polen. Det har länge varit ett spörsmål huruvida de gjutit några kanoner eller ej, men idag finns inga konkreta bevis tör att de skulle ha gjort
det. I stats arkivet i Königsberg finns ett brev, av den 13 maj 1528, från tyska
ordens högmästare, hertig Albrecht av Preussen, där denne önskar en styckegjutare från Nlirnberg. Familjen Vischer tillfrågades genom stadens borgmästare. Paul Vischer svarade att de inte tidigare gjutit några större stycken.
Ett av de många gravmonument som Peter Vischer utfört uppvisar i vissa detaljer likheter med detaljer i »Böse Grietes» ornamentering, men det
är svårt att säga för en lekman om dessa likheter är typiska för Vischer eller
om de bara är tidstypiska.
I det tidigare nämnda Thelotts planschverk över svenska trofekanoner
har vi funnit två avbildningar av kanoner, som Karl XII erövrat i Polen.
De är likadana som »Böse Griete» med undantag av årtal, stadsvapen och
text. Den ena erövrades i slaget vid Kliszow den 9 juli 1702, där den svenska
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Bild 3. Detaljbild av "Böse Griete". Danzigs stadsvapen och text.
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Bild 4. Det vänstra av ovanstående tecken finns inslaget på den sprängda kanonen och
det hägra på den hela.
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segern över August II:s sachsisk-polska arme utgör en av Karl XII:s främsta bragder. Den bär, i likhet med »Böse Griete», Danzigs stadsvapen och
följande text: SENGGERIN BIN ICK GEHETEN VT DANZICK
KAN ICK ST ARRICK SCHTEN AN 157 A GOET PETR. Den andra
kanonen härrör från Elbing, vilken stad Karl XII intog den 1 december
1703. Den bär denna stads vapen och på huvudet finns en inskription, av
vilken man kan se STORTEKERL HElS ICK, varigenom den skiljer sig från
både »Böse Griete» och »Senggerim. På kammars tyckets ovansida återfinns
följande text: DURCH GOTWOLENWIR STERKE BEWEISEN ER
WIRD UNSEREN FEIND DE UNTER TRETE ANNO 1529 ELBING.
Det är intressant att se den stora skillnaden vad beträffar de återgivna årtalen. Har Thelott haft samma problem som vi att tolka den tredje siffran
i årtalet? Den fjärde siffran i »Senggerins» årtal har han tydligen återgivit
utan att tolka den, den har utseendet av ett opp och nedvänt V. Detta kan
tolkas som en medeltida sjua. Om detta är fallet bör den föregående siffran vara en tvåa och samtliga kanoner vara att hänföra till lS20-talet. I
fallet med Elbing-kanonen har han återgivit årtalet som 1529 och det finns
ingen anledning förmoda att siffrorna skulle haft olika utseende på de olika
kanonerna då texten i övrigt inte uppvisar några skiljaktigheter. På Elbingkanonen finns ingen gjutare angiven i texten medan »Senggerins» text avslutas med »GOET PETR», Peter Vischer?
Det bör framhållas att hela resonemanget om familjen Vischers eventuella anknytning till »Böse Griete» och hennes systrar är en ganska lös men
intressant hypotes, dock hittills oemotsagd. Avsikten med denna hypotes
och med artikeln i sin helhet är att stimulera intresset för och forskningen
kring de ämnen som här berörts. Vår förhoppning är att kommande års
fortsatta utgrävningar skall frambringa nytt material. Vi är också angelägna om att framhålla att det rent praktiska fältarbetet och därtill knutna problem hittills stått i förgrunden, varför denna artikel, skriven i slutet av septtember 1973 endast ett par veckor efter den senaste undersökningsperioden,
måhända vilar på ett historiskt material som är tunnare än vad vår önskan
vore.
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Skildringar av svenska örlogsfartygs «sjötåg« till
främmande farvatten samt berättelser om enskilda
svenskars upplevelser i utländsk örlogstjänst
Av örlogskapten Sune Örtendahl
Trots tidigare upptäcktsfärder var framför allt Stilla Havet ännu i mitten
av 1700-talet högst ofullständigt känt. Först James Cooks tre resor under
1770-talet skulle avslöja bl.a. detta världshavs hemligheter. Det för framtidens handel och kommunikationer betydelsefullaste med Cooks expeditioner var att de från början hade vetenskaplig karaktär samt att deras resultat
snabbt publicerades i tryck med vidsträckt spridning, även genom översättningar. Cooks upptäckter ökade stormakternas intresse för världshaven och
den nationella prestigen fordrade att dessas mariner skulle engagera sig i
världsomseglingsföretag, vilka naturligtvis hade såväl politisk som vetenskaplig och kommersiell bakgrund. Sålunda utsände under första hälften av
1800-talet franska marinen ej mindre än sex expeditioner runt jorden; Ryssland utrustade tre expeditioner, Förenta Staterna och Danmark (korvetten
Galatea 1845-47) vardera en expedition för att kringsegla världen. I andra
mindre sjönationer smiddes planer, t. ex. i Sverige och i Österrike. I likhet med Cooks resor avsatte de här nämnda expeditionerna omfattande
tryckta skildringar försedda med kartor, ofta med illustrationer av medsända konstnärer.
Från den svenska flottans ännu begränsade expeditioner föreligger under
den här ovan berörda perioden icke någon originalskildring förrän år 1845
(1846). Studentsångens uppskattade skald, marinläkaren Herman Sätherberg utgav då två små volymer med titeln »Utflykter på hafvet», där han
förtäljer om korvetten Carlskronas färd till Gibraltar och Tanger 1844-45
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samt även om de länder han fick se. Denna finstämda skildring med sina
insprängda dikter har ur litterär synpunkt knappast överträffats inom genren och förtjänar att bliva omtryckt. Minnen från samma expedition sett
från fregatten Josephine har vidare år 1916 utgivits i form av Emil Ekmans
dagböcker. Ekman, en av Carl Johans förtrogna, var ursprungligen sjöofficer men övergick senare till släktens handelshus i Göteborg.
Fregatten Eugenies världsomsegling 1851-53 - efter fartygschefen C.
A. Virgin känd som »Virgin' s Voyage» - blev för Sverige vad Cooks resor
hade varit för England på 1700-talet och publikationerna blev också många
och delvis av hög klass. Minst sju separata verk och berättelser är kända. Utgivning pågick under osedvanligt lång tid, så t.ex. trycktes sista delen av de
vetenskapliga iakttagelserna år 1910 och så sent som år 1942 utkom i Buenos Aires en översättning av delar av friherre C. Skogmans reseberättelse,
»Viaje de la Fragata Sueca Eugenia 1851-1853». Detta verk hade redan på
1850-talet översatts till främmande språk liksom även magister N. J. Anderssons först i Aftonbladet återgivna brev från expeditionen. Den nämnda
danska fregatten Galateas expedition togs som förebild för Eugenies reseroute och Eugcnie blev i sin tur mönster för den österrikiska fregatten
Novaras världsomsegling 1857-59. Det kan som jämförelse nämnas att
den sistnämnda expeditionen avsatte populära och vetenskapliga publikationer av stort omfång, varav själva reseskildringen upplevde sex upplagor och de vetenskapliga verken omfattande mer än tjugo volymer. Så sent
som år 1964 trycktes i Österrike en studie av resultatet av konstnären Joseph
Sellenys arbete under resan, där han skulle utföra teckningar och målningar av folktyper och landskap.
Livade av alla dessa berättelser om Eugenie fortsatte under ett tjugotal år
olika författare att skriva skildringar från flottans »långresor». Bland de intressantare kan nämnas »Angkorvetten Gefles expedition till vestkusten af
Afrika och Medelhafvet 1864--65», där texten skrivits av Henrik af Trolle,
senare välkänd som en mångsidig författare, och där de förnämliga illustrationerna utförts av den senare så bekante konstnären och amiralen Jacob
Hägg. Vidare finns från denna tid några berättelser från flottans insatser i
Arktis, varav den mest dramatiska torde ha varit briggen Gladans ofrivilliga övervintring vid Spetsbergen år 1872-73, dit fartyget sänts för att transportera ett övervintringshus m. m. för A. E. Nordenskiölds vetenskapliga
expedition. Hon skulle emellertid omgående ha återvänt till Sverige hösten
1872. I stället blev Gladan, under befäl av löjtnanten G. von Krusenstierna,
instängd av isen och som livsmedelsförråden endast var avsedda att räcka till
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för den vetenskapliga personalen och dessutom besättningen på ett förlist
norskt fångstfartyg tillkom, tvingades man under vintern att leva på mycket
förknappade portioner. Icke förrän den 29 juni 1873 kom Gladan loss ur
isens grepp. F. R. Kjellman har förtalt härom i sin bok »Svenska Polarexpeditionen 1872-1873».
Bl. a. genom de ångdrivna fartygens tillkomst hade på 1880-talet världsomseglingarna upphört att vara de sensationer, som de ännu var i mitten av
århundradet och fregatten Vanadis världsomsegling år 1883-85 avsatte
icke heller några skildringar, som sammanfattade resan eller redogjorde för
de vetenskapliga resultaten. »Ögonblicksbilder» och dagböcker ha utkommit senare, bl. a. båtsman Humbias år 1927 och delar av prins Oscar Bernadottes år 1953. Ar 1962 publicerades i den av Försvarsstaben utgivna årsboken »Aktuellt och historiskt» den egentligen första på grundval av arkivforskningar utförda studien av expeditionen. Författare var fil. lic. Albin
Widen. F. n. utarbetas vidare, med stöd av Etnografiska Museet, en redogörelse för Vanadisexpeditionen mot bakgrunden av den på resan medföljande vetenskapsmannen, fil. dr. Hjalmar Stolpes insatser. Stolpe blev sedermera den förste chefen för sagda museum, där även samlingarna från Vanadisresan kom till stor nytta.
Under resten av 1800-talet utkom icke några mera betydande långreseskildringar och under innevarande århundrade kan man knyta i tryck utgivna berättelser till fyra, delvis legendariska fartyg, nämligen pansarbåten
Dristigheten, pansarkryssaren Fylgia, kryssarna Gotland och Älvsnabben.
Med stor tvekan sändes år 1906 Dristigheten som det första av våra kustförsvarsfartyg på vinterlångresa till Medelhavet. Den gick emellertid bra och
sedermera kommendören M. von Arbin berättar härom i den första årsboken från föreningen Sveriges Flotta år 1907. Om Fylgias resor trycktes två
trevliga skildringar på 1920-talet, båda illustrerade med fotografier och
teckningar. Den första, skriven av kapten Yngve Naumann och marinläkaren Mats Haeger, behandlar 1922-23 års expedition runt Sydamerika, under befäl av dåvarande kommendörkaptenen Claes Lindsström, och den andra, med skeppsprästen Bengt Wallman som författare, berättar om Fylgias
resa till Kapstaden vintern 1924--25. Kryssaren Gotlands minne finns bevarat i tvenne böcker av marinläkaren Wolfram Kock om vinterlångresorna 1946-47 och 1948-49 till Rio de Janeiro resp Kapstaden och runt Afrika. Om kryssaren Älvsnabbens första världsomsegling 1954--55 utkom
två separata reseberättelser av skeppspastorn Inge Löfström resp. av G. Ulvås och P. E. Friberg. Om Älvsnabbens andra världsomsegling 1966-67
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föreligger t. v. endast en skildring, nämligen av kommendörkapten Rolf
Nilsson i Kungl. Sjökrigsskolans historia, del III. Det var i denna expedition dåvarande kronprins Carl Gustav som sjöofficersaspirant deltog.
Många sjöofficerare och vederlikar har, som dåförtiden brukades, under
1700-talet och 1800-talet tjänstgjort i främmande mariner, ofta i mycket
underordnade befattningar men ett fåtal i ledande ställning. Den veterligen
äldsta tryckta skildringen aven dylik tjänstgöring, holländska flottan 173436, föreligger i sedermera amiralen Carl Tersmedens minnen (1915). Den
första originalberättclsen är majoren vid Örlogsflottan Carl Gustaf Tornquists minnen (1787) av tjänstgöring vid franska flottan i Västindien: »Grefve Grasses Sjö-Batailler». Tornquist skrev sedermera vår första sjökrigshistoria : »Utkast till svenska flottans sjötåg» (1788). På 1860-talet, då som ovan
anförts så många expeditions berättelser från svenska flottan trycktes, utkom
tre på olika sätt betydande skildringar från tjänstgöringar i engelska resp.
franska marinerna. Den första i raden var Axel Lind af Hagebys »Minnen»
(1860) från engelsk, tjänst huvudsakligen i Indien. Den är känd för sina fina
illustrationer i färg, bl. a. av artisten Egron Lundgren. Löjtnant Anton
Baeckström var åren 1867-69 i fransk örlogstjänst. Sina intryck från det då
ännu rätt okända Japan utgav han år 1871 i en livfull och intressant berättelse: »Ett besök i Japan och China». Aren 1866-68 tjänstgjorde löjtnanten
Adolf Ekelöf i engelska flottan och efter hemkomsten publicerade han verket ,)Ett år i Stilla Hafvet», illustrerat med egna akvareller av hög kvalitet,
vilka i dag gör att boken i fråga även utomJands betingar ett högt pris. Ekelöf är även känd som författare till »Lärobok i skepps manöver» (1881), vilken
kom att användas i flottan under många decennier.
Bland de sista skildringarna från utländsk tjänstgöring är slutligen kaptenen G. Krooks uppsats i Nautisk Tidskrift år 1950 om de numera i Sverige
rätt okända insatser, som personal i olika grader i svenska flottan från år
1896 gjort vid uppbyggnaden av den moderna chilenska flottan. Detta har
ju fått en viss fortsättning på senare tid i samband med försäljningen av kryssaren Göta Lejon till Chile.

---~~--------~-------

---
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TRYCKTA SKILDRINGAR OCH ANTECKNINGAR RÖRANDE
LÄNGRE UTOMLANDSEXPEDITIONER MED FLOTTANS
FARTYG

1772

Fregatt Illerim.
Nordenskjöld, E: »På amiralens tid». Levnadsteckning.
Växjö 1933.

1775

Linjeskepp Prins Carl.
Nordenskjöld, E: »På amiralens tid». Levnadsteckning.
Växjö 1933.

1780

Fregatt Svarta Örn. Medelhavet.
Lewin, Eva: »En gustaviansk sjöofficer').
1916.

1825-85

von Horn, L: »Officerare och civila tjänstemän kommenderade ombord å
örlogsfartyg från Carlskrona station åren 1825 -1885».
1886.

1844-45

Fregatt Josephine, Marocko.
Ekman, Emil: »Dagboksanteckningar».
Göteborg 1916.

1844-45

Korvett Carlskrona (Marocko; jfr Ekman, Emil ovan).
Sätherberg, Herman: »Utflykter på havet». Del I-II.
1845-46.
Densamme: »Levnadsminnen».
1896.

1845-46

Korvett Carlskrona.
Sylvan, G R, major KA: »Korvetten Carlskronas sista resa».
Sjöhistoriska Samfundet 1945.
(postumt)
Fregatt Eugenie, världsomsegling.
Andersson, N J: »En världsomsegling skildrad i bre!».
1853.
Översatt.
Ekbom, C M: »Loggboksanteckningar under en jordomsegling med fregatten Eugenie åren 1851-1853».
(Kompilation)
1856.

1851-53
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Melander, Rickard, major: »Över världshaven under 3-tungad flagg». Efterskrift. C A L Fries minnen.
1889.
Skogman, C: »Fregatten Eugenies resa omkring jorden 1851-1853». Del l-II.
1855.
Översatt.
Virgin, C A: »Fregatten Eugenies resa omkring jorden åren 1851-1853».
Vetenskapliga iakttagelser. Del I -III.
Botanik-Zoologi-Fysik.
1857-1910.
Dagbok hållen å Hans Maj :ts Fregatt Eugenie jordomseglingsåren 1851, -52
och -53 af en ombord warande båtsman.
Sölvesborg 1854 (16 s.).
Dagbok öfver fregatten Eugenies resa kring jorden åren 1851-1853. Dessa
anteckningar äro gjorda af en öländsk båtsman.
Kalmar 1854 (16 s.).
1858-62
KorvettJarramas 1858, 1859. Korvett af Chapman 1860-62.
Hägg, Erik: »AmiralJacob Hägg».
1934.
1861-62
Fregatt Norrköping.
Govenius, Lars Johan, skeppspräst: »Fregatten Norrköpings expedition 1861
-1862».
1862.
Densamme: »Litografiska skisser». Från samma expedition, planschverk.
1863.
1863-64
Angkorvett Gefle.
Ramsten, Mary: »Carl Henrik Ramsten, en sjöofficers liv och verksamhet».
1925.
1864-65
Fregatt Vanadis.
Palander, F A: »Skizzer från Nord-Amerika och Vest-Indien, tecknade under
fregatten Vanadis' resa åren 1864-65».
1866.
1864-65
Angkorvett Gefle.
af Trolle, H - Hägg, J: »Angkorvetten Gefles expedition till vestkusten af
Afrika och Medelhavet 1864-65».
1867.
1865 -66
Angkorvett Gefle. Chile.
Westergren, Georg: »Bref från Sydamerika». Reseskildringar af en uppbördsläkare.
1877.
1867 -1942 Div. kadettexpeditioner.
Giron, Aug.: »KSS 1867 -1942». Del I.
1942.
1868
Kronoångfartyg Sofia.
Fries, Th. M - Nyström, C: »Svenska polarexpeditionen år 1868, reseskizzer».
1869.
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1869

1871

1871-77

1872-77

1872-73

1879-80

1880-81

Fregatt Josephine.
Ramsten, Mary: »Carl Henrik Ramsten, en sjöofficers liv och verksamhet».
1925.
Kanonbåt Ingegerd, brigg Gladan.
Fries, Th. M: »Grönland, dess natur och människon>.
1872.
Div. expeditioner.
Wallenberg, K A: »Brevväxling mellan far och son 1864 - 77».
1962.
Korvett af Chapman 1872-1876, korvett Norrköping 1873, 1874, 1877.
Dyrssen, Gustaf: »Minnen från ungdomsåren till sjöss och till lands».
1931.
Brigg Gladan, postångare Polhem (sedermera minfartyg Ran). Övervintring
vid Spetsbergen.
Kjellman, F R: »Svenska polarexpeditionen år 1872 -1873».
1875.
Korvett Balder.
Rydell, Carl: »Carl Rydells äventyr».
1925.
Angkorvett Gefle.
Rydell, Carl: »Carl Rydells äventyr».
1925.

1880-95

Hagman, Torsten: »Från Karlskrona utgångna örlogsexpeditioner 18801895».
1920.

1882

Fregatt Eugenie.
Rydell, Carl: »Carl Rydells äventyr».
1925.

1883-85

Fregatt Vanadis, världsomsegling.
Humbia, J O J :son, f d båtsman: »Med fregatten Vanadis på världsomsegling».
Dagboksanteckningar och minnen.
E Lehmann, Västervik 1927.
Lagerholm, F: »Deltagarna i fregatten Vanadis jordomsegling».
Karlskrona 1929.
Mciander, Rickard, major: »Jorden runt under svensk örlogsflagg». Ögonblicksbilder samlade av S Natt och Dag. 1887.
Mårtensson, D G, flaggskepparc: »Anteckningar om Fregattcn Vanadis världsomsegling 1883-1885». Vid firandet av trettio årsdagen, den 4 maj 1915, av
vår ankomst till Karlskrona.
1915.
Oscar, prins: »Prins Oscar Bernadotte, en minnesbok».
Dagbok från världsomseglingen.
1953.
Oscar, prins - Sundström, N G: »Våra minncn».
Stuttgart 1886.

--
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Stolpe, Hjalmar: »Vägvisare genom Vanadis-utställningen i Arffurstens palats 1886».
1886.
Densamme: D:o i Valand, Göteborg 1887.
1887.
Densamme: »Sur les collections ethnographiques faites pendant le voyage
autour de la terre de la fregate suedoise La Vanadis».
1889.
Widen, Albin: »Fregatten Vanadis' världsomsegling».
»Aktuellt och historiskt». (Försvarsstaben).
1962.
1885-86
Korvett Balder.
Rydell, Carl: »Carl Rydells äventyr».
1925.
Korvett Saga, fregatt Vanadis, korvett Balder.
1885 -96
Div. resor.
Hägg, Erik: »Örlogsliv».
1943.
1886 -1900 von Horn, G: ),Officerare och civila tjänstemän kommenderade ombord å
örlogsfartyg åren 1886 -1900».
1901.
Fregatt Eugenie.
1887
Rydell, Carl: »Carl Rydells äventyr».
1925.
Korvett Freja.
1889 -90
Ulff, Gustaf, marinintendent : »En långresa med korvetten Freja för omkring
30 år sedan».
1922.
Korvett Freja, expedition till Västindien.
1895 - 96
Melander, Rickard: »På lång tun'.
1896.
Korvett Saga. Dagbok skriven av 1. matro skompaniet 805 August Leonard
1896
Larsson.
Larsson, Inga Lena: »Skeppet Saga».
1959.
1896 -1900 Hagman, Torsten: »Svenska örlogs expeditioner 1896 -1900».
1924.
1898 Korvett Saga, korvett Freja m fl.
Wilhelm, prins: »Alle mans katt».
1938.
1901-05
von Horn, G: »Officerare och civila tjänstemän kommenderade ombord å
örlogsfartyg åren 1901-05».
1906.
Korvett Saga.
1903
Bengtsson, David, major KA: »Korvettens loggbok».
TiS jun, jul-aug och sept 1968.
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1906-07

Pansarbåt Dristigheten.
von Arbin, M: »Med Dristigheten på långresa 1906-07».
Arsbok för Föreningen Sveriges Flotta 1907.

1919

Statlig expedition med handelsfartyg.
Ellsen, Albrekt, kapten: »Norra sjövägen till Sibirien».
Kungl. Sjökarteverket.
1919.

1920-22

Yacht Fidra.
Thorburn, Uno: »Med Fidra på världsomsegling».
1922.

1922-23

Pansarkryssare Fylgia.
Naumann, Yngve, kapten - Haeger, Mats, marinläkare:
»Fylgia runt Sydamerika».
1923.
»Minnesblad utgivet med anledning av H.M.S. Fylgias besök i Valparaiso,
Chile, 7-14 februari 1923 (festkommitterade)>>.
Chile 1923.

1924

Skeppsgossefartyg af Chapman.
Sehdin, N: »Bidevind». Trettioårsminnet av första expeditionen under örlogsflagg.
11 september 1954.
Pansarkryssare Fylgia.
WalIman, Bengt, skeppspräst: »Med blåjackorna till Kap».
1925.
Anm. Noter och text »H.M. Fylgias sång», tillägnad pansarkryssaren Fylgia,
långresan 1924 -1925. Förf. »Will Go on».
»Musikaliska Knuten», Stockholm.
Recuerdo - Visita del »Fylgia», Mexico - 1927.
Program för besättningens besök i Mexico City.
Spansk/engelsk parallelltext.
Mexico, 1927.
Kryssare Gotland.
Kock, Wolfram, marinläkare: »Resa till Rio, med Gotland i Västerled».
1947.
Kryssare Gotland.
Kock, Wolfram, marinläkare: »Resa till Kap, med Gotland runt Afrika».
1949
Minfartyrg Älvsnabben. Jordenruntresa.
Edenberg, W: >Jorden runt på 180 daga!».
»KSS 100 ån>. Del III.
1967.
Löfström, Inge, skeppspastor: >Jorden runt som skeppspräst».
1956.
Ulvås, G - Friberg, P E: »Med Älvsnabben över de sju haven».
1955.

1924-25

1927

1946-47

1948-49

1954-55
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1957-58

1957-58
1959-60
1962-63
1964-65
1965-66
1966-67
1967 -68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1966-67

Minfartyg Älvsnabben. Spetsbergen.
Lange, Henrik, generalmajor KA: »Loggboken från HMS Älvsnabben».
TiS 11-12/72.
Liljequist, G H: »Arktisk utpost».
1960.
Minfartyg Älvsnabben. »Snabb-Nytt». Stencilerad skeppstidning, häftad
en volym.

(världsomsegling)

Minfartyg Älvsnabben. Australien.
Nilsson, Rolf: »Med Älvsnabben till Australien under världsomsegling
1966-67».
»KSS 100 år». Del III. (Jfr »Snabb-Nytt» 1966-67 ovan). 1967.
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LITTERATUR RÖRANDE SJÖOFFICERARE M FL I
UTLÄNDSK ÖRLOGSTJÄNST

1734 - 36

Holländsk örlogstjänst.
Tersmeden, Carl, amiral: »Memoarer». Del I-II.
Sjöberg-Erdman, Stockholm 1915.

1770-talet

Engelsk och fransk örlogstjänst. Ett stort antal svenska sjöofficerare.
Odelberg, Wilhelm: »Viceamiral Carl Olof Cronstedt».
Folk och Försvar, Stockholm 1954.
Engelsk och fransk örlogstjänst. Viceamiral Otto Henrik Nordenskjöld.
Nordenskjöld, E: »På amiralens tid». Levnadsteckning.
Växjö 1933.
Fransk örlogstjänst (Västindien). Majoren vid örlogsflottan Carl Gustaf Tornqvist: »Grefve Grasses Sjö-Bataillen>. 1787.
Turkisk örlogstjänst. Kapten A E Rodhe, kapten F L (af) Klint(e)berg m fl
(underofficerare, tekniker). Arne, T: »Svenskarna och Österlandet».
Stockholm 1952.
Engelsk örlogstjänst.
Ekman, Emil: »Dagboksanteckningan>.
Göteborg 1916.
Ekman, f. 1815, d. 1900, sjöofficer till 1861, sedermera affärsman i Göteborg
(»handelshuset Ekman»).

1778 -81

1780-83
1795 -1801

1837 -39

1849-66

1853-54

Österrikisk örlogstjänst. Erik af Klint, premiärlöjtnant. Stupade 1866 i sjöslaget vid Lissa. »Linienschiffskapitäw>, fartygschef fregatten Novara vid Lissa.
Nauckhoff, A: »Ätten af Klint».
Stockholm 1905.
Anm. Aren 1850-1856 två officerare vid Flottans konstruktionskår i österrikisk tjänst, A G A Ljungstedt, överdirektör för skeppsbyggeriet, och J H
Fornell, skeppsbyggeridirektör i Venedig, Pola och Trieste. G E HyltenCavallius (jfr 1853 -54 nedan) ekipagemästare vid österrikiska arsenalen i
Venedig till 1853.
Preussisk örlogstjänst.
Indebetou, G A, kommendör: »Loggbok». Korvetten »Danzig», expedition
till Levanten.
Utgivare kommendörkapten G von Fieandt.
Stockholm 1952.
Anm. 1 Indebetou i engelsk örlogstjänst 1832-33.
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Anm. 2 H L Sundevall och G E Hylten-Cavallius, svenska sjöofficerare samtidigt med Indebetou i preussisk tjänst. S. fartygschef fregatten »Gefion»,
stationschef i Danzig och sedermera konteramiral i preussiska flottan. H-C.
1853 chef för marinavdelningen i krigsministeriet i Berlin. t) Även FW Bennet, officer 1853, anställd i preussisk örlogstjäns-t 1859 - 62. J V Gj erling ,
premiärlöjtnant vid Flottans konstruktionskår, 1854-56 chef för skeppsbyggerisektionen i amiralitetet i Berlin. G. sedermera marinöverdirektör i
Sverige (1877 -1881).
1857-59
Engelsk örlogstjänst (Indien).
Lind af Hageby, Axel, premierlöjtnant : »Minnen».
Stockholm 1860.
1866-68
Engelsk örlogs tjänst.
Ekelöf, Adolf, löjtnant: »Ett år i Stilla havet».
Reseminnen.
Stockholm 1872.
(se även Paulin, nedan).
Fransk örlogstjänst.
1867 -69
Baeckström, Anton, löjtnant: »Ett besök i Japan och China».
Stockholm 1871.
1881-82
Engelsk och fransk örlogstjänst.
Dyrssen, Gustaf, löjtnant: »Minnen från ungdomsåren till sjöss och till lands».
Karlskrona 1931.
1896-1900 Chilensk örlogstjänst. Div .personer (sv. officerare och underbefäl).
»Nautisk Tidskrift 1950». s. 12, 98 och 135.
Uppsats av G. Krook, kapten vid Flottan, åren 1912 -15 vid chilenska flotta!l.
Jfr även verket »Vår svenska stam på utländsk mark». red. prof. A Boethius,
Örebro 1952-53. Utgiven av Riksföreningen för svenskhetens bevarande
i utlandet.
1700-talet
Div. sjöofficerare (ett tjngotal namngivna). Olika stater i Sydamerika. Örlogstjänst och annan sysselsättning. Delvis endast tillfälliga besök med fartyg.
1800-talet
Nämnas må t ex H af Trolle, C A Gosselman, E af Klint m fl.
Paulin, A: »Svenska öden i Sydamerika».
Stockholm 1951.

t) Båda kvarstodo i preussisk tjänst till sin pensionsavgång.
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Stödjande medlemmar
Fahlström, Rune, verkställande direktör, Zeiss Svenska AB, Stockholm
Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö

Övriga medlemmar
HKH Hertigen av Halland
Ahlberg, Sten, ingenjör, Farsta
Ahlström, Christian, civilekonom, Helsingfors
Ahldin, Lars, redaktör, Stockholm
Anderberg*, Erik, viceamiral, Stockholm
Ankarcrona*, Sten, advokat, Stockholm
Appelgren, Fingal, Visby
v. Arbin, Claes M, direktör, Milano, Italien
Aspegren, Ebbe, redaktör, Stockholm, styrelseledamot
Bacher, Gunnar, kommendör, Visby
Barfod, Jörgen, lektor, Lyngby, Danmark
Beckman*, Yngve, direktör, Stockholm
Berg, Gösta, professor, Stockholm, styrelseledamot
Berg, Jonas, intendent, Ektorp
Berg*, Lars O., landsarkivarie, Uppsala
Bergelin, Stig, konteramiral, Nättraby
Bergens si0fartsmuseum, Bergen
Bemström, Göran, kommendörkapten, Djursholm
Berthelsson, Bertil, viceamiral, Västerhaninge
Bjerg, Hans Chr, arkivarie, Lyngby, Danmark
Bjernkull, Stig, överstelöjtnant, Täby
Bjurling, Oscar, professor, Lund, styrelseledamot
Bjurman, Christer, kapten, Vendelsö
Bjurö, Thorvald, docent, Mölndal
Bjärsjö, Hans, disponent, Bromma
Björklund, Sven, kommendörkapten, Lidingö
Björkqvist, Karl-Axel, stud., Ronneby
Blekinge museum, Karlskrona
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Blidberg, Einar, viceamiral, Bromma, ordförande
Boldt-Christmas*, Gösta, kommendörkapten, Västra Frölunda
Borgenstam, Curt, marindirektör, Täby
Borås stadsbibliotek, Borås
Brigge, Gösta, överingenjör, Lidingö
Broome, Bertil, krigsarkivarie, Stockholm, vice ordfiirande
Broström, Olle, byrådirektör, Stockholm
Brännström, Edvin, lokförare, Spånga
Bäckman, Johan Olof, fastighetsingeniör, Lidingö
Cederlund, Carl Olof, l:e intendent, Hägersten
Cederlöf, Olle, styresman, Stockholm
Celsing, Gustaf, kommendörkapten, Stockholm
Christiansson*, Eric Th., civilingenjör, Göteborg
Claus, Gillis, byråchef, Stockholm
Croneborg, Rutger, kommendör, Lund
Daggfeldt, Bertil, kommendörkapten, Täby
Dahl, Claes-Göran, kapten, Handen
Davison, Paul, civ. ing., Göteborg
Degerström, Anders, fil. kand. Stockholm
Du Rietz, Rolf, skriftställare, Uppsala
Edström, Torsten, tandläkare, Vällingby
Ekensbergs varv*, aktiebolag, Stockholm
Ekman*, Gustaf Henrik, fil. kand., Göteborg
Ellsen, Jarl A. A :son, kommendörkapten, Farsta
Engdahl, Roland, gränschef, Stockholm
Englund, Fritz, bankkamrer, Solna, skattmästare
Englund, Maj, fru, Solna
Ericson, Stig H:son, riksmarskalk, amiral, Stockholm
Ericsson, Christoffer, fil. mag., kaptenlöjtnant, Helsingfors
Ericsson, Göran M., ekon. stud., Stockholm
Fagerholm, Per Olof, sjöfartsråd, Stockholm
Fahlström, Jan Magnus, redaktör, Stockholm, styrelseledamot
Falk, Sven, aukt. revisor, Stockholm
Falkman, Hans, herr, Stockholm
Finnboda varv*, aktiebolag, Stockholm
Florman, Gösta E., direktör, Stockholm
Forsgren, Christer, tekn. stud., Älvsjö
Forssell*, Arne, fil. doktor, Stockholm, ledamot av Samfundets råd, hedersledamot
Fredborg, Lars Eric, byrådirektör, Bangkok, Thailand
Fröiich, Janos, ingenjör, Stockholm
Gerentz, Sven, chefredaktör, Stockholm
Gjöres, Axel generaldirektör, Bromma
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Glete, Jan, fJ. kand., Stockholm
Gradelius, Erik, örlogskapten, Stockholm
Graffman*, Holger, mariningenjör, Danderyd
Grisell, Bengt, herr, Stockholm
Grundström, Torsten, arkivarie, Uppsala
Gruvberger, Nils, lektor, Jönköping
Grönstrand, Lars, magister, Abo, Finland
Gustafsson, Bengt, fil. stud, Uppsala
Gävle museum, Gävle
Gävle stadsbibliotek, Gävle
Göransson, Henrik, byråchef, Stockholm
Göteborgs bogserings- och bärgnings AB*, Göteborg
Göthammar, Hugo, löjtnant, Södertälje
Hafström, Georg, kommendörkapten, Saltsjöbaden, styrelseledamot
Hafström, A. Gerhard G:son, professor, Stockholm
Haglund, Egon, folkskollärare, Henån
Hahr, Gösta, överste, Hägersten
Hahr, Henrik, programdirektör, Stockholm
Hallands museum, Halmstad
Hallström*, Sten G:son, sjökapten, Täby, styrelseledamot
Hammar, Maja, fru, Stockholm
Hammargren*, Henning, kommendör, Stockholm
Hammarskjöld, Carl-Gustaf, kommendörkapten, Stockholm
Hedin, Sören, kommendörkapten, Stockholm
Heijne, Lennart, advokat, Saltsjöbaden
Helmersson, Claes, amanuens, Uppsala
Helsingborgs stadsbibliotek, Helsingborg
Henriksson, Bertil, Herr, Trelleborg
Henriksson, Ingemar, redaktör, Stockholm
Hjerner, Evaid, godsägare, jur. kand., Solna
Holm, Nils F., l:e arkivarie, Bromma
Holmberg, Svante, byråassistent, Solna
Holmquist, Ake, fil. doktor, Sigtuna
Holmsunds aktiebolag*, Holmsund
Holtze, Bengt, arkivchef, Solna
Hållenius, Bo R., advokat, Stockholm
Häggmark, Gunnar, fil. stud., Stockholm
Härlin, Axel, civiling., Göteborg
Högberg, Staffan, fil. doktor, Solna
Högström, Per Olof, kommendörkapten, Stockholm
Hörgren, Karl Gösta, direktör, Stockholm
Insulander, Ivar, krigsråd, Stockholm
Isidorsson, Håkan Isidor, sjökapten, Tollered
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Jakobsson, Carl-Axel, postmästare, Visby
Jedeur-Palmgren, Gunnar, viceamiral, Onsala
Johnson, Alfred, herr, Sölvesborg
Jonson, Knut Per-Olov, kommendörkapten, Johanneshov
Johnsonkoncernens arkiv och bibliotek, Stockholm
Jägerskiöld, Olof, arkivråd, Bromma
Kalmar läns museum, Kalmar
Kalmar stadsbibliotek, Kalmar
Karlskrona stadsbibliotek, Karlskrona
Karlskronavarvet, AB, Karlskrona
Karlzon, Arthur, finmekaniker, Oskarström
Kemmer, Gunnar, förste marindirektör, varvschef, Bromma
Kleingardt, Birgitta, fil. mag., Stockholm
Klingborn, Iwan, ingenjör, Farsta
Klingspor, Carl-Arvid, ing., Sköldinge
Klingspor, Carl-Arvid, A :son, löjtnant, Sköldinge
af Klint, Erik, viceamiral, Stockholm
Kramfors aktiebolag*, Kramfors
Krigsarkivet, Kungl., Stockholm
Krokstedt, Oscar, viceamiral, Kristianstad
Kromnow, Åke, riksarkivarie, Stockholm
Kull, Allan, kommendörkapten, Stockholm, styrelseledamot
Kullenberg, Börje, professor, Göteborg, styrelseledamot
Landström, Björn, konstnär, Saltsjöbaden
Larsander, Lennart, överste, Stockholm
Larsson, Erik, direktör, Hälsingborg
Lehmann, Erik, skriftställare, Gamleby
Liljekvist, Gösta, marindirektör, Stocksund
Lindemalm, Ake, amiral, Stockholm
Lindgren, Lennart, kommendör, Stockholm
Lindgren, Torsten, kommendörkapten, Solna
Lindkvist, Olof, annonschef, Djursholm
Lindström, Allan, lektor, Lerum
Lindwall, Åke, byrådirektör, Hägersten
Ljungqvist, Lennart, inköpsdirektör, Stocksund
Lundström, Per, museidirektör, Stockholm, styrelseledamot
Lundvall, Bengt, viceamiral, Brottby
Löw, Bengt, l:e arkivarie, Enskede
Malm, Torsten, kommendörkapten, Täby
Malmsten, Bror, sjökapten, Viken
Malmö stadsbibliotek, Malmö
Marinens bibliotek, Köpenhamn
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Rakeioch Torci för torpedbåtar
Till SPICA II - en ny serie snabba torpedbåtar i den svenska marinen - levererar Philips Teleindustri AB vapenkontrollsystem RAKEL och TORCI.
RAKEL är ett eldledningssystem för
automatisk styrning av fartygets artilleri mot såväl luft- som ytmål. Torped-

e

eldledningssystem TORCI styr automatiskt med hjälp av radarinformation
torpeder mot mål.
I radiokommunikationsutrustningen
till SPICA II ingår bl a en l200-kanals
radiostation - 9 RR 405 - som även
den har utvecklats av Philips Telein-

dustri AB i samarbete med Marinmaterielförvaltningen.
Philips Teleindustri AB
Fack, 17500 Stockholm-Jakobsberg
Telefon 0758/100 00
Telex 109 43 philtel s
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