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Förord 

Leos Muller och Mats Kero 

Året 2005 var ännu ett mycket rikt år i Sjöhistoriska samfundets utgivnings
verksamhet. Utöver Forum navale 61 fick våra medlemmar fyra skrifter som 
ingår i samfundets skriftserie. Den vackra utgåvan i faksimil och översättning 
av 1700-talsavhandlingen om fyrar publicerades av Fyrsällskapet med stöd 
från oss. Boken recenseras i föreliggande tidskrift. Stormakt som sjömakt 
producerades på ett kommersiellt förlag men finansierades delvis med sam
fundets medel och ingick därför i vår serie. Det är en både välskriven och 
innehållsrik bok med en mängd stiliga bilder från Krigsarkivet. Den tredje 
volymen, Rätt sort, kom för sent och var för få, ingår i serien om Försvaret 
och det kalla kriget. Ä ven om den inte innehöll så vackra illustrationer upp
skattades den säkert av många medlemmar med förflutet i försvarsmakten. 
Den fjärde boken i vår serie var Gavert von Fieandts memoarer, Sjöofficer för 
hundra år sedan. Boken avbildar en typisk officerskarriär under den långt 
svunna tiden före och direkt efter första världskriget. Vi kan lova att utgiv
ningsplanerna för 2006 inte är mindre ambitiösa, även om vi inte vill nämna 
några titlar. Produktionstider och kostnader för utgivningsverksamhet är svå
ra att förutsäga. Men vi vill ändå nämna att en sådan aktiv utgivningsverk
samhet skulle vara helt omöjlig utan Sune Örtendahls stiftelse och att Sjöhis
toriska samfundet och dess medlemmar är lyckligt lottade i jämförelse med 
liknande små samfund som inte har i ryggen en sådan betydande donation. 
Men det är också förpliktande och vi måste arbeta för att använda stiftelsens 
medel på allra bästa sätt. 

Det nya numret av Forum navale som Ni håller i handen följer förhopp
ningsvis denna väg. Det innehåller fyra spännande artiklar och ett flertal re
censioner om nyutkommen svensk och utländsk litteratur. Numret inleds med 
Hans Åkerlinds essä. Den bygger på ett föredrag som han höll på samfundets 
årsmöte 2004 och sammanfattar resultat av Åkerlinds originella avhandling 
om modern fartygsarkitektur i konstvetenskap. Även Björn Martens bidrag 
utgår från det estetiska perspektivet- något ovanligt i vår tidskrift. Den hand
lar om Herman af Sillen, Sveriges främsta, tillsammans med den mer kände 
Jacob Hägg, marinkonstnär från första häften av 1900-talet. Martens artikel 
ger en bild av af Sillens mångsidiga personlighet. Han var officer, konstnär, 
illustratör och museiman, men i bakgrunden fanns alltid intresse för det mari-
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tima. Artikeln skildrar af Sillens liv och illustrerar hans konstnärsutveckling 
med ett antal bilder, som analyseras i detalj. 

Gunnar Carlsons artikel återvänder till fregatten Eugenies kända världsom
segling under åren 1851-53. Den har skildrats utförligt i Christer Häggs bok 
( 1999). Carlsons bidrag ger en något annorlunda bild av äventyret. Den utgår 
från dagboksanteckningar av expeditionens fysiker Karl Johan Johansson 
som uppenbart inte trivdes särkilt bra bland fartygets officerare. Ä ven om 
den förmedlade bilden naturligtvis är väldigt subjektiv f"ördjupar den vår kun
skap om Sveriges första världsomsegling. 

György Novakys engelska artikel är en originell analys av officerskarriär
vägar i 1700-talets flotta. Den bygger på ett material som inte tidigare använts 
i någon större utsträckning, Flottans meritförteckningar. Novaky analyserar 
materialet främst kvantitativt. Det visas att karriärbyten mellan flottan och 
handelsflottan inte alls var ovanliga och att många officerare tjänstgjorde un
der långa perioder i utländsk kofferdisjöfart och inte bara i örlogsflottor. Arti
keln nyanserar på ett nytt sätt vår bild av 1700-talets karriärvägar i flottan. 

Som vanligt innehåller Forum navale ett flertal recensioner, delvis informa
tiva, delvis mer utförliga redogörelser för nyutkommen litteratur. Och det är 
glädjande att de inte skrivs bara av redaktionen, som ser fram emot fler bidrag 
för att bevaka nyutkommen sjöhistorisk litteratur. 

In memoriam 

Barbro Löfgren-Örtendahl 

Konstnären Barbro Löfgren-Örtendahl har avlidit i en ålder av 87 år. 
Hon var maka till framlidne örlogskaptenen Sune Örtendahl, vars stor
slagna testamentariska donation är grunden för Sune Örtendahls stiftelse 
och därmed för Samfundets nuvarande omfattande publicistiska verk
samhet inom det sjöhistoriska området. 

Vi bevarar i tacksamt minne hennes stora välvilja i samband med stif
telsens tillkomst. Hennes stöd för en positiv tolkning av testamentets for
mella lydelse var till stor hjälp för den positiva utvecklingen av stiftel
sens verksamhet och grundades på hennes kännedom om makens avsikt 
med donationen. 

Sjöhistoriska samfundet minns henne med glädje och tacksamhet. 

Sune Birke 
Sjöhistoriska samfundets ordförande 
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Det nyss gångna 1900-talet var ett intressant århundrade då det gäller farty
gens estetiska utformning, det som även kan kallas deras arkitektur. Århund
radets fårsta tredjedel innebär three islands-typens fullständiga dominans 
bland de kolfyrade lastfartygen. Direkt därefter följer lastlinjefartygens unge
får lika långa guldålder med sin märkligt höga kvalitet i den arkitektoniska 
utformningen. Medan den sista tredjedelen av 1900-talet präglas av fartygs
former som nästan kan ses som motsatsen till guldåldern, en period då farty
gen strängt taget kunnat se ut hur som helst blott de varit rationella. 

Three islands-typen hade fått sitt namn av de tre "öar" som var det första 
man såg glida fram på horisonten vid möte till sjöss (se illustrationer). Öarna 
utgjordes längst fram i fartyget av överbyggnaden i förskeppet- backen kal
lad inom skeppsbyggeriet. Midskepps fanns överbyggnaden över maskin med 
bryggan och skorstenen. Längst akterut fanns den tredje ön, gemenligen kal
lad poop. Typen var i sina huvuddrag fårdigutvecklad redan på 1880-talet i 
England, där också många av de enheter byggts som sedan kom att införlivas 
med den svenska handelsflottan i form av andrahandstonnage omkring sekel
skiftet 1900 eller årtiondena närmast därefter. 

Typens karaktäristiska arkitekturinslag var till exempel den raka, lodrätt 
stående förstäven - så lodrät att den många gånger kändes luta bakåt. De två 
masterna stod också lodrätt liksom skorstenens höga runda rör. Ä ven det raka 
frontskottet på midskeppsöverbyggnaden stod på samma sätt lodrätt. Hela far
tygstypen dominerades av en uttalad vertikalitet. 

Akterskeppet hade en utformning som vanligen kallades för häckakter men 
vars mest karaktäristiska egenskap var den S-formade profilen. Fartygsfårgen 
var nästan alltid svart på de koleldade ångarnas tid medan överbyggnaderna 
ofta var målade i en brun kulör. 

Three islands-typens fartyg var volymsnåla enligt den legendariske skepps
byggaren Hugo Hammars uttalande. De följde den Internationella lastlinje-

Hans Akerlind, f 1925, arkitektexamen 1949, stadsarkitekt i Umeå 1960-90, fil dr i konstveten
skap 2004 på avhandling om 1900-ta1ets fartygsarkitektur i Sverige. Artikeln är ett föredrag 
hållet på Sjöhistoriska Samfundets årsmöte den 12/4 2005. 
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konventionens regelverk nästan hundraprocentigt. De hade precis den fri
bordshöjd som reglerna angav får fartyg av den aktuella längden, språnget 
följde konventionens anvisningar exakt. 

Backen i fårskeppet var en följd av bestämmelsen om erforderlig boghöjd. 
Den innebar oftast att språngets höjd i förliga perpendikeln- förstävens skär
ning med vattenlinjen- inte var tillräcklig utan måste höjas. Istället får enbart 
den höjning reglerna krävde lade man på ytterligare några decimeter och fick 
på så sätt ytterligare ett däck i fårskeppet med plats för delar av besättningens 
bostäder. Den så kallade backen hade skapats. 

Three islands-typen stod sig i ungefår femtio år eller ända fram till en bit in 
på 1930-talet. Varianter av typen fanns emellertid. F ör att kompensera volym
fårlusten till följd av den gångbara propelleraxeltunneln - nödvändig får att 
medge regelbunden smörjning av propelleraxeln- höjdes ofta däcket cirka en 
och en halv meter över de aktra lastrummen. Varianten kallades får halvdäck-
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are eller weil-däckare efter den brunn- well på engelska- som däcket över de 
främre lastrummen kom att bilda, inklämt mellan back och halvdäck. 

En annan variant kallades Fredriksstadare. Den hade fyra master i stället 
för det vanliga som var två. De fyra var placerade på back och vid midskepps
överbyggnadens frontskott respektive i anslutning till midskeppsöverbygg
nadens akterskott och på poop. Fördelen var att utrymmet för däckslast inte 
stördes av master. 

En tredje variant var den där överbyggnaden längst akterut- paapen- sak
nades. Det var ganska vanligt den allra första tiden eller under 1800-talets 
slut. Ibland kunde även ett begränsat shelterdäck placeras ovanpå huvuddäck
et i anslutning till midskeppsöverbyggnaden, särskilt i de fall fartyget avsågs 
för linjetrafik och hade behov av stort däcksutrymme för småskalig last. 

Three islands-typen med all sin vertikalitet och sina arkitektoniska huvud
drag var emellertid grundformen för alla de nämnda varianterna. På 1920-
talet när ångmaskinen ibland bytts mot dieselmotor och nybyggena vuxit i 
storlek kunde skrovfårgen förstås bli ljusare och grå i stället för sotets svarta. 
Övriga karaktäristiska drag i utformningen stod sig emellertid förvånansvärt 
väl. Fartygstypen kunde i sin renodlade funktionalism utan inslag av onödiga 
eller förskönande detaljer av många upplevas som fulsnygg. 

Själv mötte jag dem under andra världskrigets ofredsår när de kom med kol 
till hemstaden Gävles många kolfirmor, fortfarande förlagda långt in i den 
gamla hamnen. Tungt lastade hade de trogna lastdragarna segat sig fram i kan
ske bara sex a sju knop genom Östersjöns då under kriget riskfyllda vatten. 

Kolet de kom med innebar att den tidens många små fastighetsägare - att 
äga ett litet hyreshus var en form av trygghet för många skötsamma arbetare i 
en tid då välfårdsamhället ännu var långt borta - slapp gå upp mitt i natten för 
att fylla värmeledningspannan med ved. En fyllning per dygn räckte kolet till 
som kolångarna kom med, resten av dygnet fick vi hålla till godo med den 
snabbt brinnande veden under de kalla krigsvintrarna. Som barn i en eldande 
familj med tio huttrande hyresgäster sågjag på de gamla kolångarna med sär
skild värme i blicken och gör så fortfarande när jag ser dem på foto. 

I mitten på 1930-talet kom de första moderna fartygen i den svenska han
delsflottan, varvid särskilt motorfartyget Birkaland nämns (se illustration). 
Den som gör det i en tidningsartikel från 1943 är E.Th. Christiansson, teknisk 
direktör vid Broströms i Göteborg. Han kallar detta fartyg, beställt i slutet av 
1934, för en radikalt ny typ av fartyg med bland annat kryssarakter och run
dad, starkt lutande förstäv. 

Strax innan hade han i artikeln skildrat fartyget Vingaland, beställt i början 
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av samma år 1934, som ett visserligen vackert fartyg men av den mer traditio
nella typen med bland annat skarp förstäv och elliptisk akter. 

Andra nyheter i utformningen som kan ses på Birkaland är det mjukt run
dade frontskottet på överbyggnaden, de likaså mjuka övergångarna till sido
skotten, bryggvingama samt den inte längre cirkelrunda utan nu ovala men 
fortfarande lodrätt stående skorstenen. 

Mitten av 1930-talet blev starten får en cirka trettio år lång guldålder får 
fartygsarkitekturen inom svenskt skeppsbyggeri. Intresset får utseendet hos 
dessa linjefartyg som det mestadels var fråga om var stort hos både beställare 
och byggare. Utseendet var många gånger det första man från beställarhåll 
frågade efter när konstruktören visade skisserna till det nya fartyget. Och be
ställare var både stora rederier och små, belägna såväl i storstäder som i lands
orten. 

Kunnandet var också stort när det gällde arkitektoniska frågor på båda si
dor. Nybyggena de här åren låg därfår med visuell balans i sjön, de trimmade 
väl under gång, de uppvisade ett stort mått av sjövänlighet i rörelserna, de skar 
sjön som under tystnad med knivskarp förstäv och måttlig flare. Fartygen 
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hade en utpräglad känsla av riktning framåt, de var långa och låga - kändes 
skrovsidan får hög på de oftast sheherdäckade fartygen målades ett bälte när
mast vattenlinjen i rederiets speciella kulör så att resterande höjd på skrovet 
upplevdes harmonisk. Man visste att små korrigeringarför ögat var nödvän
diga. Till exempel att vattenlinjen måste målas lätt uppåtböjd i får och akter 
får att av ögat upplevas som rak eller attfrontskottet måste göras svagt lutande 
bakåt får att inte eljest kännas falla framåt. 

Inte bara byggare, beställare eller brukare uppskattade denna trettioåriga 
guldålders fartyg för deras utseende, även allmänheten beundrade dem. Man 
gjorde det då när de var nya, man gör det fortfarande när de alla är upphuggna 
och bara kan ses på foto. 

Även interiörerna gjordes med omsorg de här åren. Berömd är den arkitekt
tävling som Rederiaktiebolaget Nordstjernan genomförde på 1950-talet får 
de sju fartyg som ingick i Rio-serien. Kända arkitekter deltog såväl som täv
lande och som jury, får själva tävlingens anordnande medverkade ingen mindre 
än Svenska slöjdföreningen. Carl-Axel Acking vann och hans specialritade 
inredning får både besättning och passagerare framstår som en arkitektonisk 
höjdpunkt på fartygsinredningens område i vårt land. 

På 1960-talet kom omslaget. Sjöfart och skeppsbyggeri drabbades på kort 
tid av en rad omvälvande fårändringar. Det fårsta som inträffade var att lasten 
ändrade karaktär. Den småskaliga och oerhört diversifierade last som fyllt de 
skilda däcken på guldålderns lastlinjefartyg fårsvann och ersattes av contain
rar. l stället för små fårpackningar, ibland inte större än att de kunde hanteras 
av en ensam stuvare kom nu varorna i stora behållare av stål, ungefår två och 
en halv meter breda, lika höga men hela sex meter långa, ibland till och med 
tolv meter långa. Dessa kantiga lådor med totalvikter på upp till 24 ton kunde 
inte stuvas i trånga lastrum som hade språngets och däcksbuktens mjuka for
mer. Alltså byggdes fartygen i fortsättningen utan språng och med helt plana 
däck (se illustration). 

Det blev den Internationella lastlinjekonventionens högsta punkter, de i 
"främre perpendikeln" eller i den "erforderliga boghöjden" som fick gälla i 
fartygets hela längd. Man avstod från den lägre höjd midskepps som ett byg
gande med språng innebar. De nya fartygens skrovsidor ökade på så sätt i 
höjd, ibland till det dubbla mot vad guldålderns lastlinjefartyg uppvisat. De 
kändes får en betraktare därfår som korta och höga. Eftersom motsatsen eller 
långa och låga fartyg dittills betraktats som vackra och harmoniska fick den 
ökande skrovhöjden fårödande konsekvenser får arkitekturen. 

Ä ven passagerarna fårsvann på 1960-talet. Tidigare hade lastlinjefartygen 
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med sina passagerarhytter varit enda möjligheten att nå destinationer som 
Sydamerika och Ostasien. Oftast hade antalet passagerare på fartygen visser
ligen begränsats till högst tolv personer eftersom därutöver krävdes läkare 
ombord. Passagerarnas närvaro hade emellertid fårmodligen medfort att man 
vårdat sig om fartygens utseende som ett led i marknadsfåringen. Nu övertogs 
dessa passagerare av flyget. 

Nästa stora förändring som drabbade sjöfarten var att många rederier for
svann från marknaden. Bland de tjuguen rederier som nämns i den av statis
tiska Centralbyrån år 1960 publicerade officiella statistiken - sista gången så 
sker- finns endast tre kvar i den Sjöfartens Bok 199 5 som redovisar 64 rede
rier och redogör for deras verksamhet 1994. Sjöfartens Bok är en årlig skrift 
som Svensk Sjöfarts Tidning ger ut for att användas som läromedel i svenska 
skolor och universitet. 

Bland de rederier som upphörde finns namn kända även av en ganska bred 
allmänhet som Aktiebolaget Svenska Amerika Linien, Rederiaktiebolaget 
Nordstjernan, Slackholms Rederiaktiebolag Svea, Salenrederierna, Svenska 
Orient Linien, Thorden Lines, Rederiaktiebolaget Svenska Lloyd och Rederi
aktiebolaget Rex. 

Det är således i allt väsentligt andra rederier som verkar i slutet på 1900-
talet än de som var aktiva årtiondena runt eller närmast efter andra världskri
get. Tidigare många gånger patriarkala traditioner i sättet att se på fartygens 
utseende kan ha tappats bort när gamla familjestyrda rederier ersatts av såda
na med andra personer i ledningen, personer med kanske en helt annan bak
grund och därmed inställning till både rederiverksamhet och till sjöfart. Kra
ven på ekonomisk rationalitet blev allt högre på de samtidigt allt dyrare farty
gen. Tidigare framfårda estetiska synpunkter på nybyggenas utformning fick 
nu ge vika for de helt dominerande kraven på fartygens effektivitet. 

Den tredje stora forändringen som drabbade sjöfarten under några få årti
onden i andra hälften av 1900-talet var varvens fårsvinnande i vårt land. 
Sverige hade så sent som på 1970-talet varit tvåa i världen när det gällde 
skeppsbyggnad, Göteborg var världens största varvsstad med 17 000 syssel
satta inom näringen. Bara ett par decennier senare fanns inte ett enda varv 
kvar i vårt land som kunde bygga fartyg större än Waxholmsbåtar. Av Göte
borgs alla varvsarbetare återstod endast en liten rest på ett par hundra enbart 
sysslande med reparation. Guldålderns omsorgsfullt studerade lastlinjefartyg 
hade i huvudsak byggts i vårt land. I fortsättningen tvingades beställarna vän
da sig till varv i andra länder för sina beställningar, ofta avlägset belägna. 

Samtidigt kom nya metoder för fartygens konstruktion att införas med ett 
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allt mer utvecklat datorstöd och med färdiga program för till exempel under
vattenskroppens utformning. 

De här omvälvningarna med den förändrade lasten, de nya beställarna, de 
utrikes varven och det fårändrade konstruktionsarbetet fick tillsammans fårö
dande konsekvenser får fartygsarkitekturen. Gamla skönhetsideal lämnades 
och ersattes av ständigt ökande krav på ekonomi och rationalitet. 

Nli101i \'3>'2 
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Resultaten lät inte heller vänta på sig. De nya fartygen blev oändligt ratio
nellare än de tidigare, deras lastnings-och lossningstider kunde räknas i tim
mar där man tidigare räknat med dagar, besättningarnas storlek reducerades 
till långt under hälften mot förut. Samtidiga krav på kompensationsledighet 
gjorde emellertid att dubbla besättningar erfordrades. De nya maskinerna blev 
allt mindre till volym och vikt trots ökande effekter vilket fick till följd att 
maskinrummet kunde flyttas allt längre akterut - midskeppsbyggenas tid var 
oåterkallerligen slut. 

De nya fartygen blev onekligen rationella i drift men ack så ostuderade i sin 
arkitektoniska utformning. De kunde strängt taget se ut hur som helst och fick 
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ibland former som aldrig tidigare skådats på sjön. "Ju fulare fartyg desto ra
tionellare" tycktes uppfattningen vara bland dagens byggare som gamle Gö
taverkschefen Nils Svensson uppgivet suckade i en intervju i mitten på 90-
talet. Han hade en gång på 40-talet, då i egenskap av ritkontorschef, varit med 
om att ta fram den för sitt utseende så beundrade Mo/n-klassens fyra fartyg 
Nimbus, Cirrus, Cumulus och Stratus. 

Den sista tredjedelen av 1900-talet blev således något som man nog måste 
kalla får en förfallsperiod får svensk fartygsarkitektur. F ärresten var det inte 
bara i vårt land som situationen var så, även utomlands var det likadant. Ing
enstans ställde man från beställarhåll krav på nybyggenas utseende, enbart på 
deras rationalitet. Sådana estetiska krav har enligt uttalanden från flera håll, 
bland annat från den kände skeppsbyggaren Gösta Kaudem, aldrig resulterat i 
en höjning av priset. En fårutsättning är emellertid att de framfårs på ett tidigt 
stadium. Vill man vara vänlig kan man kanske kalla de estetiskt kravlösa årti
ondena får en försöksperiod, då man från byggares eller konstruktörers sida 
mer eller mindre vilset sökt sig fram på fartygsarkitekturens område utan stöd 
av tradition eller estetiskt kunnande. 

Ä ven om den här olyckliga perioden i sina huvuddrag fortsätter in på 2000-
talet så kan en viss ljusning ändock skönjas, åtminstone i våra grannländer. 
Det har till exempel på senaste tid skapats fartyg i vårt östra grannland Fin
land med så god utformning att själva designen blivit ett försäljningsargu
ment får det kontor som konstruerat fartygen i fråga. I det södra grannlandet 
är danska Maersk Lines ljusblå containerjättar fortfarande estetiskt väl utfor
made, förmodligen en följd av att i ledningen för rederiet funnits en person 
(Ma:rsk Mc-Kinney Möller) som var med redan på den tiden då fartygs utse
ende verkligen var något viktigt. I Norge visar utformningen av svenskbeställ
da fiskebåtar av ansenlig storlek en omsorg om detaljer som färg, fårstäv och 
bulb, vittnande om både intresse och kunnande på det arkitektoniska området. 

Med regeringens nyligen uttalade önskemål om ökat inslag av design i sam
hället och pro klamerandet av 2005 som ett Designår i Sverige är förhoppning
en att det ökande intresset får de nya fartygens estetiska utformning i våra 
grannländer också ska sprida sig till oss. Till glädje i så fall får alla, såväl 
beställare som byggare och brukare men kanske inte minst för oss betraktare. 
Så som det en gång var på guldålderns tid. 

Litteratur 
Åkerlind, Hans, 1900-talets fartygsarkitektur i Sverige, del 1-4. Umeå studies in History and 
Theory of Art No 8, Institutionen får konstvetenskap, Umeå universitet, Umeå 2004. 
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Konstutställningar kan inspirera till åtskilligt, och en av inspirationskällorna 
till denna artikel är utställningen Mellan Hägg och Sillen, som öppnades som
maren 2003, och, när detta skrivs hösten 2005, fortfarande visas på Sjöhisto
riska museet i Stockholm. Förutom att presentera ett antal verk av de båda 
målande sjöofficerarna, Jacob Hägg (1839-1931) och Herman af Sillen 
(1857-1908), har utställningen även uppmärksammat de bådas insatser för 
omhändertagandet och vården av statens sjöhistoriska samlingar. Insatserna 
ledde så småningom fram till skapandet av dagens Sjöhistoriska museum på 
Djurgården. 

Var och en av de båda utställda konstnärerna har sina förespråkare. Häggs 
styrka ligger i teckningsskickligheten och förmågan att återge detaljer, kom
binerad med säker blick för hur ett fartyg rör sig i vattnet. Hans konstnärliga 
gärning under ett långt liv är värd all uppmärksamhet, vilken han också fått, 
senast i form av sonsonsonen Christer Häggs (även han marinmålare) vackra 
bok. Boken innehåller, förutom en presentation av Jacob Häggs sjömilitära 
och konstnärliga karriärer, en utmärkt och koncentrerad beskrivning av ma
rinmåleriets svåra konst. 1 

Sillen är, även han, en god tecknare och med samma blick för fartyget i 
vattnet, men hans målarstil är djärvare och mindre bunden till detaljerna. 
Hans måleri uppvisar också, enligt min uppfattning, en intressantare utveck
ling under den relativt korta tid han var verksam. Om honom är det mycket 
litet skrivet, nästan ingenting i bokform. I motsats till Hägg, är han inte ens 
nämnd i Nationalencyklopedi n. Av de två konstnärerna tilltalas jag personli
gen, vilket kanske framgår av ovanstående, mest av Sillen. Det faktum att han 
är så litet omskriven utgör ytterligare ett skäl att rikta ljuset just mot honom. 

Björn Marten, f.l940, kommendörkapten (int), avgick med pension år 2000 och studerar för 
närvarande humaniora vid Stockholms universitet. Artikeln är en något förkortad och omredi
gerad version av hans B-uppsats i konstvetenskap höstterminen 2004 med titeln: Herman af 
Sillen- Sjöofficer, konstnär och museiman. 
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Med artikeln vill jag uppmärksamma en konstnär, som, trots att hans verk 
ibland säljs på kvalitetsauktioner och hos konsthandlare till tämligen höga 
priser (för de störreolje-målningarna kan det handla om belopp i närheten av 
miljonen), är anonym för en stor del av det konstintresserade Sverige. En 
snabbfråga bland studenterna på ett konstvetenskapligt seminarium visade 
med beklagansvärd tydlighet att så är fallet. 

Sillen var, på många sätt, en typisk representant för sin tid och samhälls
klass. Som adlig officer var han fostrad i en anda, där egenskaper som patrio
tism, plikttrohet och känsla för traditioner var naturliga. Dessa egenskaper 
präglade även hans konstnärliga verksamhet, och han faller väl in i det sena 
1800-talets måleri. Sannolikt har hans värderingar tilltalat dem som då köpte 
hans konst, men hur det, med den knapphändiga information som nu finns 
tillgänglig, exakt förhåller sig med detta, är intressant att vidare utreda. Därför 
är följande frågor av särskilt intresse: 

-Hur såg Sillens samtid på hans verk och har det skett någon förändring i 
detta synsätt? 

- Finns någon förklaring till professionella konstvetares ointresse för Sillen 
och, för övrigt, för andra målare med samma motivkrets? 

Med hjälp av ett litet urval av konstnärens verk, vill jag förmedla min bild 
av Herman af Sillen och hans konstnärs gärning, ställd i relation till bland an
nat tjänstgöringen i flottan. Motivvalen var, med tanke på tjänsten, närmast en 
självklarhet, och hans måleri visar både kärlek till havet och mycket stora 
kunskaper såväl om dess väsen som de fartyg som rörde sig på dess yta. Ned
an behandlade konstverk representerar Sillens produktion från 30-årsåldern 
till en tidpunkt några år före hans död. Två av de valda målningarna ingår i 
den ovannämnda utställningen och tillhör Sjöhistoriska museets samlingar, 
medan de övriga, varav en finns utomlands, ägs av ett segelsällskap och en 
privatperson. 

Jag har inte funnit någon fullständig förteckning över Sillens verk, och jag 
är, med till visshet gränsande sannolikhet, säker på, att någon sådan inte exis
terar. Före den stora retrospektiva Sillen-utställningen i Stockholm 1942, fick 
man annonsera i dagspressen efter verk av konstnären, och utställningskatalo
gen torde, trots att den endast täcker en del av hans verk och har vissa andra 
brister (t ex saknas måttuppgifter på ett antal verk), vara den mest kompletta 
förteckningen. 

Inom svensk konstvetenskaplig forskning har, som väl framgår av ovanstå
ende, intresset för Herman af Sillen och andra marinmålare varit ringa. Ännu 
föreligger ingen svensk doktorsavhandling om marinmåleri, och på magister-
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och kandidatnivå finns endast ett fåtal uppsatser, dock ingen med fokus på 
Sillen. 

Av konstvetare med doktorsgrad/doktorsexamen, känner jag endast till tre, 
som skrivit om konstnären. Den ene, den marinhistoriskt intresserade Alf 
Liedholm (1898-1985), var verksam främst som fristående skriftställare och 
har bl a medverkat i samlingsverket Svenska flottans historia, i vilket han 
författat kapitlet om flottan i konsten (Sillen avhandlas på tre sidor ).Z I Svenskt 
konstnärs lexikon, där han medverkar med några artiklar, svarar han för avsnit
tet om Sillen.3 

Den andre är Hans Soop (1935-), som har skrivit om Sillen i tidskriften 
Longitude.4 Soop svarar för en del av bildtexterna till de målningar som visas 
på den nämnda utställningen. Den tredje är Bo Lundström, som i sin något 
armedominerade avhandling från 1999, Officeren som arkitekt och konstnär i 
det svenska 1800-talet, mycket kortfattat, behandlar Hägg och Sillen. Bland 
övriga författare, som ägnat konstnären uppmärksamhet, kan nämnas Hans 
Holst, som skrivit om marinmåleri i såväl B- som C-uppsats. Holst har i sin 
bokHavets bilder (en, om än i det mindre formatet, mycket förtjänstfull intro
duktion till marinmåleriet som konstart), gjort en sammanställning över 
svenska och utländska marinmålare, och nämner nästan i förbigående Sillen. 

Sture Händel och Johnny Riert har, i sin bok Skutemålare, översiktligt do
kumenterat ett stort antal svenska marinmålare/skeppsporträttörer och be
handlar naturligtvis även Sillen. Utöver de nämnda har jag funnit uppgifter i 
en utställningskatalog och enstaka recensioner samt korta notiser i ett antal 
utländska konstnärslexika. 

Angivna skrifter innehåller huvudsakligen biografiska uppgifter med en 
översiktlig analys av Sillens totala konstnärliga produktion. Analyser av en
skilda målningar är tämligen sällsynta. Efter ovanstående iakttagelser torde 
jag, utan överdrift, kunna hävda, att någon djupare konstvetenskaplig forsk
ning om Herman af Sillen inte har genomförts. 

Marinmåleriet som konstart 

Marinmåleri är inte något enhetligt begrepp, utan det finns ett antal uppfatt
ningar om dess "korrekta" innebörd. F örespråkare för en extremuppfattning 
hävdar, att motivet endast får omfatta himmel och hav. 5 Fartyg och annat, som 
antyder mänskligt liv, är bannlyst. Andra menar, att motivet alltid måste inne
hålla något slags farkost, vilket för de flesta, torde vara den vanligaste uppfatt
ningen. Själv ansluter jag mig till den grupp av konstvetare som har, en betyd-

----------



18 

ligt vidare syn på begreppet. Med marinmåleri menas helt enkelt sådant måle
ri, där motivet på något sätt är kopplat till havet. Det kan vara själva havet, 
med eller utan fartyg och båtar. Det kan också handla om människor och djur, 
som befinner sig i denna miljö. Kustlandskap, hamnar, fYrar, fiskelägen mm 
kan ingå. I regel är det dock fråga om ett, om än med stora variationer, avbil
dande måleri. I min uppfattning av begreppet marinmåleri ansluter jag mig 
således till samma synsätt som den tyske konst- och marinhistorikern Hans 
JUrgen Hansen, den tidigare nämnde Hans Holst med flera uttrycker.6 

Begreppet marinmåleri skall alltså, somjag ser det, knytas till motivet, men 
när det gäller konstnären, kan man, åtminstone i konstvetenskaplig diskus
sion, uttrycka viss tveksamhet in!or benämningen marinmålare. Benämning
en tycks, bland många konstvetare, ha fått en ganska negativ klang, och man 
får lätt uppfattningen att det inte skiljs på det högkvalitativa marinmåleriet 
och de skeppsporträtt, som, på beställning av skeppens ägare, utförts av ett 
antal personer med anknytning till havet, men ofta helt utan konstnärlig ut
bildning. Dessa skeppsporträttörer (en marin motsvarighet till de s k "gåramå
larna", som drog runt på landsbygden och avbildade böndernas hus och la
dor), utforde målningar av varierande kvalitet, ibland ganska naivistiska. 
Många av dem har dock gjort en viktig kulturhistorisk gärning genom sin 
dokumentation av svensk sjöfart, får vilken de fortjänar stor respekt, och 
skeppsporträtten skall inte, vilket ibland skett, sammanblandas med hötorgs
konst. Man bör nog, när man talar om konstnärer, vara något återhållsam med 
inplacering i specifikt fack, baserat på motivval, eftersom sådana begrepp 
som marin-, landskaps-, porträttmålare, i sig själva, ofta ges värderande bety
delse. Bra måleri är bra, oavsett motivvalet. 

Många stora konstnärer har målat verk, som, enligt angiven definition, bör 
benämnas marinmålningar, och stilarna är många. J.M.W Turner skulle jag 
själv vilja beteckna som en marinmåleriets mästare. Den tyske romantikern 
Caspar David Friedrich har målat ett flertal marinmålningar, skildrande såväl 
den ensamma människan på stranden som skeppet på havet. Den amerikanske 
1800-talsrealisten Winslow Horners skildringar av sjömännens och fiskarebe
folkningens strävsamma liv bör rimligen betecknas som marinmåleri. Med 
sin välkända "Impression, soleillevant" från 1872 har Claude Monet inspire
rat åtskilliga senare målares sätt att måla en vattenyta. Den dansk-tyske ex
pressionisten Emil Nolde, som av den nazistiska regimen ålades yrkesforbud 
for sin "entartete Kunst", växte upp nära havet och valde ofta marina motiv. 
Hans yvigt målade upprörda havsvågor har säkerligen givit inspiration åt både 
samtida och senare målare av marina motiv. 
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I vår svenska konsthistoria finns många målare, med intresse för marina 
motiv. Marcus Larson är kanske den, av 1800-talets målare, som mest för
knippas med motivvalet. Anders Zorn visade, främst som akvarellist, mycket 
stor skicklighet i att återge karaktären hos en vattenyta. Att de nämnda konst
närerna ofta valt marina motiv, innebär dock inte, att de normalt benämns 
marinmålare. De benämns inte heller porträttmålare, när de målat porträtt, 
och detta styrker min ovan redovisade uppfattning, att man bör vara fårsiktig 
med inplacering av konstnärer i särskilda fack med utgångspunkt från motiv
valet. 

Herman af Sillen - ett konstnärsporträtt 

Herman Gustaf af Sillen fåddes i Stockholm 20 maj 1857 i en högre ämbets
mannafamilj. Fadern var landssekreteraren i Stockholms län (i rang närmast 
landshövdingen) Gustaf Otto Probus af Sillen och hans fjorton år yngre hus
tru Oktavia. Modern var, enligt tidens sed i sin samhällsklass, hemmafru. För
utom Herman fanns ytterligare tre barn, två äldre systrar och en yngre bror. 
Familjen hörde, socialt sett, till samhällets övre skikt, men ansågs inte vara 
förmögen. När Herman var två år dog fadern, och den tjugosjuåriga Oktavia 
fick själv ta över ansvaret får de fyra barnen. Sannolikt hade hon någon form 
av pension efter maken, men hon hade svårigheter att klara familjens ekono
mi.7 Redan som barn visade Herman anlag för teckning och andra konstnärli
ga aktiviteter, därtill uppmuntrad av modern, som själv var både musikalisk 
och tecknings begåvad. 8 

Som trettonåring antogs Herman som kadett i flottan. 9 Förmodligen hade 
han redan då blivit intresserad av livet till sjöss. Huruvida någon manlig släk
ting påverkade honom är okänt, men familjens ekonomi har säkerligen haft 
betydelse. 10 Utbildningen av kadetter vid sjökrigsskolan, som vid denna tid
punkt var fårlagd till Karlbergs slott i Stockholm, innebar undervisning i såväl 
allmänna skolämnen som i ämnen med militär och nautisk inriktning. I den 
militära utbildningen gavs, vilket kanske är mindre känt, ganska stort utrym
me åt ämnet teckning. 11 Detta hade säkerligen betydelse får Sillens vidare 
konstnärliga utveckling. Ett exempel på vad sjökadetternas teckningsutbild
ning i stor utsträckning gick ut på, nämligen att skapa navigeringshjälpmedel 
i kustnära vatten, är nedanstående detalj ur en fårtoning, som den 18-årige 
Hermanutfårtunder praktisk tjänstgöring ombord ca ett år fåre sjöofficers
examen. 12 I all sin enkelhet kan den kanske ge en liten fåraning om hans fram
tida konstnärskap. 
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Förtoningfrån Bornholm, 1875 (detalj) 

Sjöofficeren Konstnären (<fler målning av R.J. Löjgren) 

l sammanhanget bör det nämnas, att konstnärlig verksamhet var tämligen 
vanlig inom officerskåren under 1800-talet. Den, av den stora allmänheten, 
kanske mest kände av de målande officerarna är Gustaf Cederström (1845-
1933), som ganska snabbt övergav sin armeofficerskarriär för konsten. Ceder
ström är välbekant som skildrare av den svenska historien, inte minst den ka
rolinska tiden, och hans erfarenheter har säkerligen, i många avseenden, över
ensstämt med Sillens. 13 

Den teoretiska utbildningen i land varvades med sjötjänstgöring, såväl i 
svenska farvatten som längre sjöexpeditioner utomlands, och under ombord-
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tjänstgöringen lärde sig den unge kadetten mycket om det som han senare 
skulle komma att skildra i sina oljemålningar, pasteller och akvareller. År 
1876, vid nitton års ålder, utnämndes han till underlöjtnant, och de första offi
cersåren präglades till stor del av sjötjänst. Därefter förflöt karriären, som för 
de flesta av hans officerskamrater, med omväxlande sjö- och landtjänst Un
der sjökommenderingarna tjänstgjorde han i de flesta officersbefattningar 
ombord på olika fartyg, såväl segelfartyg som maskindrivna fartyg. Fartygs
chefsbefattningarna på kungens chefsfartyg Drott och, slutligen, pansarbåten 
Göta utgjorde kulmen på sjötjänsten. 14 Hans slutgrad var kommendörkapten 
av l. graden, vilket visar att han gjorde en hygglig karriär (de flesta officers
karriärer slutade vid kaptensgraden) utan att nå de högsta tjänstegraderna. Att 
han inte genomgått stabskurs vid den 1897 inrättade Sjökrigshögskolan, torde 
därvid knappast ha kunnat påverka hans karriär vid denna tidpunkt. 

Parallellt med sjöofficerskarriären ägnade sig Sillen åt den konstnärliga 
verksamheten. I början av 1880-talet insåg han, att det fanns behov av bättre 
utbildning än den han hade fått som kadett, och han började ta lektioner för 
akvarellisten Hulda Schenson (1847-1940), som är mest känd för sitt porträtt
måleri och sina landskap. 15 Hos henne fick han lära sig behärska akvarelltek
niken, och hans tidigaste kända verk är också akvareller. 

1887 begärde och fick Sillen fem månaders tjänstledighet, vilken kom att 
få stor betydelse för hans konstnärliga utveckling. 16 I släkten har det talats om, 
att Oscar II, som lärt känna Sillen i samband med dennes tjänstgöring på Drott 
1883 och visat uppskattning av hans måleri, understödde honom ekonomiskt 
under tjänstledigheten. 17 Det finns dock ingen dokumentation, som styrker 
detta. Tjänstledigheten tillbringade Sillen i Frankrike, där han, en period, var 
elev hos Frithjof Smith-Hald (1846-1903), en norsk målare, som, efter ett an
tal år i Diisseldorf, nu var verksam i Paris. 1g Smith-Halds konstnärskap omfat
tade främst skildringar av det norska kustlandskapet, och han var, efter delta
gande i Konstakademins utställningar i Stockholm 1875 och 1877, välkänd i 
Sverige. 19 I Paris fick Sillen, under Smith-Halds ledning, huvudsakligen ar
beta med oljemålning, vilken teknik han senare skulle ägna sig mest åt. Under 
vistelsen i Paris passade han även på att ta lektioner hos Academie Colarossi, 
där han fick måla efter modell. På Academie Colarossi har även andra bety
dande svenska konstnärer genomgått längre eller kortare utbildningar. Två 
exempel är Richard Bergh och Nils Kreuger.20 

Efter studierna fick Sillen möjlighet att, under ett antal veckor, praktisera 
sina nyförvärvade kunskaper, och i samband med en vistelse i Normandie, 
skapade han flera fina målningar med motiv från den normandiska kusten. 
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Till Sverige återvände han våren 1888. Med perioden i Frankrike avslutades 
hans skolmässiga konstnärsutbildning. Därefter utvecklade han sina fårdighe
ter på egen hand, även om han naturligtvis påverkades av andra målare. Under 
vistelser i Berlin fick han exempelvis låna atelje av en annan norsk målare, 
Hans Fredrik Gude (1825-1903).21 Denne var, i likhet med den nämnde 
Smith-Hald, Diisseldorfutbildad och innehade professur i Karlsruhe.22 Hans 
nationalromantiska måleri med motiv, som till stor del hämtades från det 
norska kust- och fjordlandskapet, fick sannolikt visst inflytande på Sillen. 

Mycket av Sillens måleri bestod av oljemålningar i ett mindre format, ofta 
tillkomna under sjötjänstgöringen, då han surrade staffliet på relingen. Dessa 
har en omedelbarhet, som man ibland saknar hos större, ateljeproducerade, 
målningar. Huvuddelen av dessa mindre målningar köptes sannolikt av sjöof
ficerskamrater och andra personer, vilka inte kunde spendera större penning
summor for konstinköp. De större verken köptes av kungahuset, offentliga 
institutioner och fOrmögna privatpersoner. Härvid hade relationen till Oscar II 
säkerligen stor betydelse for marknadsforingen (ett ännu ej uppfunnet ord, 
som konstnären själv säkerligen skulle ha ogillat) av Sillens verk. Han fick 
också sälja en del målningar utomlands, såväl till utländska kungahus som till 
andra prominenta konstköpare. Jag har inte systematiskt undersökt priserna 
på de sålda konstverken, men i ett fall nämns 7 000 dollar for en målning, som 
såldes i USA, vilket, på den tiden, var ett svindlande högt pris.23 

Det sägs också, att Sillen själv tjänade marginellt på sitt måleri. Han lär ha 
skänkt bort flera målningar och sålt andra till rent vänskapspris.24 l dödsrunan 
efter hans självmord, spekulerades det, att ekonomiska problem skulle ha varit 
en orsak.25 Konstverken, åtminstone de större, såldes sannolikt genom agenter 
(gallerier), vilka säkerligen tog rejäla provisioner. Det är känt, att Fritzes Bok
handel i Stockholm ställt ut och även sålt verk av Sillen, men deras eventuella 
provisioner är okända.26 Löneavdrag under tjänstledigheter, kostnader får re
sor, ateljehyra (på Valhallavägen i Stockholm) och andra utgifter kunde kan
ske inte helt kompenseras med inkomster från måleriet. 

Något bör kanske också nämnas om Sillens verksamhet som illustratör av 
böcker och tidskrifter, på vilket område han har en hel del gemensamt med 
både Jacob Hägg och ett antal dåtida svenska konstnärer utanfor marinmålar
kretsen. Två exempel är Carl Larsson och John Bauer. Främst är Sillen sanno
likt känd för konstbilagorna i Allers Familj-Journal, i vilken han även skrev 
sjömilitära artiklar. Han blev på detta sätt välkänd for en ganska bred allmän
het.27 Denna gren av hans konstnärliga verksamhet har jag inte studerat, men 
den är mycket intressant och kan bli föremål får studier i ett senare arbete. 
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Några representativa verk 
Under denna rubrik vill jag presentera några exempel på Herman af Sillens 
måleri, vilka jag finner representativa för konstnären och vilka jag bedömer 
kan ge en bild av hans konstnärliga utveckling, avseende sådant som bildkom
position, färgval, måleriteknik och liknande. Jag har här koncentrerat mig på 
oljemålningar i det större formatet. Det var också genom dessa målningar, 
som Sillen erhöll sitt goda rykte, inte minst internationellt. 

Sjöhistoriska museet fick denna målning (bild sid 28) i gåva av sin vänför
ening, som ropade in den på Bukowskis vårauktion 1958. Priset var den gång
en l 850 kronor.28 I sammanhanget kan nämnas, att i utbudet på Bukowskis 
höstliga kvalitetsauktion 2004 ingick en Sillenmålning i ungefår samma for
mat och med liknande motiv. Slutpriset blev 74000 kronor till vilket naturligt
vis måste läggas sedvanliga auktionspåslag.29 

Målningen visar en situation, som säkerligen inte var helt ovanlig i fiskar
nas, på den tiden, arbetsamma och stundtals farliga liv. Man har överraskats av 
hårt väder och besättningen är strängt sysselsatt med att bärga redskap och 
eventuell fångst för att därefter, så snabbt som möjligt, ta sig mot den skyd
dande hamnen. Sillen skildrar här havet från dess bistra sida. Fiskeplatsen är 
kustnära, över ett grund, där sjön växer. Vattnet, som blandas med sand, sköl
jer över däcket på båten, som ligger djupt i vågdalen. 

När målningen skapades hade Sillen återkommit från Frankrike, och mål
ningen är en av flera med motiv från Normandiekusten. Teckningen är utförd 
med ett minimum av detaljer, vilka inte heller betraktaren skulle kunna se från 
sin position på samma nivå som fiskebåten. Den hårt arbetande besättningen 
kan skönjas i det skummande vattnet. Färgskalan är dov med grå och gröna 
nyanser. Det gröna vattnet med sina skummande vågtoppar och de grå skyar
na ger den eftersträvade ovädersstämningen. Djupet i bilden skapas genom 
den diffusa landkonturen och en annan, längre bort belägen, fiskebåt. 

När tavla "Räddad" (bild sid 28) målades, var Sillen 35 år och kapten af l :a 
klassen. Han hade i maj föregående år tagit avsked, sannolikt för att helhjärtat 
satsa på sin konstnärliga verksamhet, men efter åtta månader återgått i tjänst. 30 

Huruvida han ägnat bortovaron från tjänsten till konstnärlig utbildning är inte 
dokumenterat, men att han hade målat, är tämligen säkert. 

Fartyget på målningen, som kan vara ångkorvetten Saga (identifieringen är 
osäker), får representera den svenska flottan vid tidpunkten för målningens 
tillkomst. Hon var, som en stor del av flottans dåvarande fartygsbestånd, ett 
seglande skepp byggt i trä. Formellt var hon ett stridsfartyg, men användes 
främst som övnings- och skolfartyg, bl a vid utbildning av kadetter. Hon var 
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utrustad med ångmaskin, men aktionsradien med enbart ångdrift var mycket 
begränsad, och ångmaskinen var främst ett hjälpmedel vid vissa manövrer. 
Sillen hade stor erfarenhet från tjänstgöring i olika officersbefattningar på de 
seglande fartygen, som han, vid ett senare tillfåll e, jämförde med ångfartygen 
med orden: "Det ena poesi, det andra prosa". 

Målningen visar en dramatisk situation, sannolikt i utländska farvatten, vil
ket accentueras av den bergiga kusten i bakgrunden. En besättningsman har 
fallit överbord och räddningsarbetet har snabbt igångsatts med väl inövad pre
cision. Räddningsarbetet tycks ha fått ett lyckligt slut i och med att den över
bordfallne har tagits ombord i båten (förhoppningsvis välbehållen, men helt 
säkert omskakad). 

Det centrala i bilden är rörelse och aktivitet. Huvudmotivet är båten med 
den räddade, och från denna leds blicken diagonalt till fartyget. Såväl i båten 
som på fartyget har Sillen väl fångat den pågående verksamheten. Hantering
en av årorna och arbetet med seglen är exempel på detta och bidrar till att 
fårmedla det dramatiska skeendet till betraktaren. 

Sillen hade en viss fårkärlek får klara blå (och gröna) färger. I tidiga arbe
ten överdrev han den blå fårgen och detta har han ibland fått kritik för. 31 Blå 
och blåviolett fårg dominerar hans behandling av himmel och hav på denna 
målning, men kan inte sägas vara överdriven. Som oftast är fallet när det gäl
ler Sillen, återges vågrörelserna mycket skickligt och ger betraktaren en för
nimmelse av att vara placerad i en båt nära motivet. Lika skickligt återges 
solljusets spegling i vattenytan liksom övergången mellan himmel och hav. 
Med fint luftperspektiv har konstnären fått djup i bilden (de längre bort beläg
na fartygen och den bergiga kusten). Detaljerna i båt och fartyg är välteckna
de och målade i en varmare svart/brun färgton, som kontrasterar mot de kalla
re blå färgtonerna. 

Vid slutmålningen har Sillen använt sig av fin pensel och korta penseldrag, 
medan undermålning och mellanskikt kan ha anbringats med bredare pensel. 
Möjligen kan man, i hans behandling av vattenytan, ana det impressionistiska 
inflytandet, som Sillen efterhand tog till sig. 

Det kan i sammanhanget nämnas, att Sillen två år tidigare målat en tavla 
med ett snarlikt motiv, men sett ur annan vinkel och med ett annat fartyg i 
huvudrollen. Då handlade det om bärgning av en boj, vilket kan ha varit en 
övning inför händelser som den ovan skildrade. Denna målning kan studeras 
vid besök på Sjöofficersmässen i Stockholm. 

Under perioden, som föregick denna målning, tjänstgjorde Sillen huvud
sakligen på andra fartygstyper än segelfartygen. Bland dessa tjänstgöringar 
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kan nämnas befattningar som fartygschef på kanonbåtarna Astrid, Rota och 
Urd. 32 Han hade dessutom, så sent som 1894, åter tjänstgjort ombord på 
kungaskeppet Drott, nu som sekond. 33 Sillens måleri var ju väl känt och upp
skattat av Oscar II, och ryktet spred sig till andra europeiska kungahus, bl a till 
Wilhelm II i Tyskland och den rumänska drottningen. Den sistnämnda köpte 
en stor målning, som nu hänger på slottet Cotroceni. 34 Den övre bilden på sid 29 
är Sillens mest monumentala, ställdes ut i Berlin, samtidigt som två av kejsar
dömets mest firade marinmålare, Carl Salzmann ( 184 7-1923) och Hans 
Bohrdt (1857-1945), ställde ut verk med samma motiv (i annan lokal).35 Wil
helm II blev så begeistrad, att han köpte tavlan, och han lär dessutom telegra
fiskt ha gratulerat Oscar II till att ha en så framstående konstnär i sitt land. 
Tavlan hänger nu i foyen till Kieler Yacht-Club's klubbhus, och har överlevt 
andra världskriget utan alltför stora skador. Enligt en konservatorsrapport från 
200 l, finns behov av rengöring och smärre reparationer av både duken och 
den ca 35 cm breda guldramen.36 

Målningen visar flottparaden i samband med det högtidliga öppnandet av, 
som den numera allmänt kallas, Kielkanalen. I centrum rör sig sakta och vär
digt det kejserliga chefsfartyget SMS Hohenzollern mellan tyska och inbjudna 
utländska örlogsfartyg. I stortoppen blåser det kejserliga befälstecknet, och 
den uppmärksamme kan naturligtvis se Wilhelm II, som på signalbryggan 
mottar hälsning från de förbiseglade fartygen. 

Mittpunkten i kompositionen utgörs av Hohenzollern, och de andra farty
gen bildar en ram runt henne, vilket görs än tydligare av Hohenzollerns vita 
fårg och de inramande pansrade örlogsfartygens grå. Ett lätt soldis råder, och 
det är nästan vindstilla. Då och då får en lätt vindfläkt flaggorna på de ankrade 
fartygen att röra sig. Kejsarfartyget är målat i ett impressionistiskt ljusdis, där 
den vita fårgen löser upp detaljerna, och i vattenspegeln kan man skönja hen
nes vita skrov liksom reflexerna från solen. En kvarvarande realism återfinns 
i Sillens sätt att återge fartygets form, besättningens intagande av paradstatio
ner mm. Målningen är ett bra exempel på den impressionistiska stil som Sil
len, i likhet med andra svenska konstnärer, delvis tillägnat sig, och man kan, 
främst i behandlingen av vattenytan, finna släktskap medZornskända akva
reller med motiv från Hamburgs hamn. 

Herman af Sillen, som 190 l befordrats till kommendörkapten av l.graden, 
tjänstgjorde när tavlan målades som chefför Matros- och Underbefälsskolan i 
Karlskrona. 37 Detta kom att bli en mycket aktiv period, inte minst i hans muse
ala verksamhet (se nedan). 1903 var han tjänstledig en månad, vilken han 
mycket väl kan ha använt till att fårdigställa denna målning. 
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Under Sillens aktiva tjänstgöring genomgick flottan en genomgripande for
ändring från en seglande flotta med fartyg av trä till maskindrivna pansrade 
enheter med stål skrov. Han fick t o m uppleva de fårsta svenska ubåtarna (den 
fårsta 1904 ). De sistnämnda torde väl knappast, hur epokgörande de än var, ha 
inspirerat honom i hans konstnärsgärning. 

Det på målningen avbildade tätfartyget Å.ran (bild sid 29), som sjösattes 
1901, var 1903 flottans modernaste tyngre enhet.38 Egentligen borde målning
en ha titeln "Pansarbåten Å·ran och pansarbåtar av Oden-klass under strids
skjutning", då endast Å·ran representerar sin klass. Krutröken visar, vad man 
håller på med. Det är inte heller säkert, att den angivna titeln på verket är 
Sillens, utan den kan ha tillkommit senare.39 

Målningen gjordes for en hyllningsskrift till Oscar II. Boken, som har titeln 
"Vår Konung" och gavs ut i såväl skinn- som klotband, är rikt illustrerad och 
for att illustrera kungens kända marina intresse, krävdes bilder av flottans ut
seende vid trontillträdet och vid bokens utgivande. 

Förläggaren Carl Suneson beställde därfor, som forlaga till illustrationer, 
två målningar, båda med samma mått. Den målning som skall representera 
Oscar II:s tidiga regeringstid har titeln "Skruflinjeskeppet Stockholm med fle
ra" och behandlas inte här. Den ovan beskrivna pansarbåtstavlan överlämna
des så småningom, som bröllopsgåva, till förläggarens dotter och svärson, 
som var sjöofficer, och har därefter gått i arv inom familjen.40 

Pansarbåtsmålningen är ett bra exempel på Sillens senare målarstiL Han blev 
något av en pionjär i att måla moderna pansrade stridsfartyg, vilka, for att man 
skall uppnå avsedd effekt, helst bör målas mot en bakgrund av dunkla skyar och 
upprört hav, i motsats till segelfartygen, där rigg och segel gör att dessa lättare 
bildar en fin kompositorisk övergång mellan himmel och hav vid de flesta väder
typer. Denna målning kännetecknas av den kraft som är inbyggd i de tunga farty
gen och den fart med vilken de rör sig i vattnet. I sin måleriteknik använder sig 
Sillen av en bred pensel och kraftfulla drag. Det upprörda havet är målat i tunga 
svart-blå-violetta nyanser, som kontrasterar mot fartygens varmare grå-svart-bruna 
färgtoner. Pansarbåten Å1un, i täten, är mer detaljrikt målad med finare pensel, 
men detaljeringsgraden är mindre tydlig än på de tidigare presenterade målning
arna. Övriga fartyg, som gradvis forsvinner i rök och dis skapar djup i bilden. 

Konstnärens yviga sätt att måla främst vattnet antyder ett visst släktskap 
med den gryende expressionismen, och man kan få en foraning av de havsmo
tiv som t ex Emil Noldesenare skapade. För övrigt befann sig Nolde vid den
na tidpunkt i Berlin.41 Huruvida han och Sillen träffades, är dock okänt, och 
med tanke på deras olika bakgrund, mindre troligt. 
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Museiverksamhet 

Sillens insatser för att bevara föremål med anknytning vår svenska sjöhistoria 
är dokumenterad i andra sammanhang, och jag avser endast flyktigt beröra 
densamma fcir att komplettera bilden av konstnären. Hans intresse för det 
marina arvet uppmärksammades tidigt av hans militära chefer, som gav ho
nom uppgiften att svara för flottans paviljong på den stora stockholmsutställ
ningen 1897.42 

Under tjänstgöringen i Karlskrona 1900-1903 kom Sillen att ägna stor del 
av sin lediga tid åt de föremål som samlats på varvet och förmodligen inte togs 
om hand på bästa sätt. Han fick då iden, att samla alla föremålen på en plats, 
lämpligen i Stockholm, vilket naturligtvis väckte motstånd i Karlskrona. 

Efter återkomsten till Stockholm började han verka för sin ide. Trots att han 
periodvis var sjökommenderad, lyckades han avsätta tid till arbetet med in
samling av erforderliga medel för att kunna förverkliga sina planer. Han hade 
framgång i insamlingsarbetet och lyckades skapa resurser för flyttning av en 
del av samlingarna till Stockholm. Där kunde de inhysas i Arvfurstens palats 
(nuvarande UD), som blev ett provisoriskt marinmuseum i avvaktan på en 
permanent lösning. Sillen arbetade vidare på projektet att skapa ett museum, 
och den plats han ansåg lämpligast, var Galärvarvsområdet på Djurgården i 
Stockholm. Den kände arkitekten Ferdinand Boberg intresserades för projek
tet, och tillsammans utarbetade de ett förslag till museets utformning. Efter 
det att drottningen, så sent som våren 1908, givit sitt stöd, trodde man allmänt, 
att byggnadsarbetet skulle kunna igångsättas våren 1909.43 

Något museum på Galärvarvet kom dock inte till stånd. Sillen avled 29 
december 1908, och ärendet sköts på framtiden. I de fortsatta långvariga dis
kussionerna behandlades även ett förslag av Jacob Hägg, enligt vilket museet 
borde placeras på Kastellholmen. Först nästan tjugofem år senare fick musei
frågan sin nuvarande lösning efter en donation av familjen Wallenberg, och 
under åren 1931-34 uppfördes Ragnar Östbergs byggnad vid Djurgårds
brunnsviken. 
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"Fiskekutter i storm". 
1888. Olja på duk. 80x122 (dagermått). Agare: Sjöhistoriska museet, Stockholm. 

"Räddad" (titeln ej dokumenterad) 
1892. Olja på duk. 130x195. Agare: Sjöhistoriska museet, Stockholm. 



"Begriissung Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II durch die zur Eröffnung des Kaiser
Wilhelm-Kanals im Kieler Hajen versammelte Flotte. 21 Juni 1895". 
1896. Olja på duk. 168x334 (bilden är beskuren). Ägare: Kieler Yacht-Club, Kiel 

"Pansarbåtar av Å·ran-klass under stridsövning". 
1903. Olja på duk. 118x199 cm. Privat ägo. 
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Utställningar 

Herman af Sillen var under sin livstid ganska frekvent representerad på konst
utställningar, både i Sverige och utomlands. Hans död innebar naturligtvis, 
bortsett från visning av enstaka verk på museer och gallerier, ett slut på utställ
ningsverksamheten. Den hittills största samlingsutställningen av Sillens verk 
genomfårdes 1942. Även den gången visades den på Sjöhistoriska museet i 
Stockholm. 1942 års utställning, som enbart visade arbeten av Sillen, var 
mycket omfattande. Utställningskatalogen, med text av dåvarande museiin
tendenten Gerhard Albe, omfattade 148 verk; oljemålningar, akvareller, pas
teller, blyertsskisser mm. Oljemålningarna, 90 verk i varierande format, ut
gjorde det dominerande inslaget. Recensionerna av såväl själva utställningen 
som de utställda verken var överlag mycket positiva (se nedan). 

På 2003 års utställning är betydligt färre verk utställda, vilket naturligtvis 
delvis beror på uppdelningen av utrymmet mellan två konstnärer, men det 
speglar sannolikt även en annan utställningsfilosofi än den som var fårhärs
kande 1942. 

De utställningsansvariga är värda beröm får de smakfulla arrangemangen, där 
verk av de båda utställda konstnärerna, Jacob Hägg och Herman af Sillen, varvats 
och placerats som en cirkel med tavlornas horisontlinjer i samrna höjd. På detta 
sätt har en betraktare, placerad i cirkelns mittpunkt, kunnat få en fin överblick 
horisonten runt. Textkommentarerna vid konstverken har fårfattats av personer 
med olika relation till dem, exempelvis konstvetare och nautiker, och dessa texter 
har kompletterats med ett bildspel om de två konstnärerna. 

Personliga reflektioner över konstnären och hans liv 
Herman af Sillen hyste den största hängivenhet för sina båda yrken. Kunska
perna om havet och olika fartyg, fårvärvade genom tjänsten i flottan, utgjorde 
en bas får hans måleri, men de konstnärliga framgångarna var troligen inte 
enbart positiva. Ett betraktande av de båda porträtten på sid 20, det ena i uni
form och ordnar, det andra framför en målning, hållande palett och penslar, 
ger faktiskt anledning till funderingar över hans eventuella kluvenhet mellan 
de båda rollerna. Man kan anta, att det, inte minst genom Oscar II:s intresse 
får Sillens måleri, förekom avund bland vissa sjöofficerare, vilka ansåg att 
Sillen blivit karriärmässigt gynnad. Mycket tyder också på att vissa yrkes
konstnärer betraktade honom med viss ringaktning får ett begränsat motivval. 
Ä ven i konstnärskretsar kan det ha förekommit avund. Kungliga ynnestbevis 
som den statusfyllda medaljen Litteris et artibus år 1894, kan ha skapat såda-
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na känslor hos andra konstnärer, vilka kanske ansåg sig själva mer förtjänta. 
Kluvenheten kan efterhand ha blivit mycket tung att bära och kan, tillsam
mans med hans stora självpåtagna arbetsbörda med museiverksamheten, 
starkt ha bidragit till hans alltför tidiga bortgång för egen hand. 

I ett eftermäle, efter hans död, skrivs det: "En sällspordt arbetsam man, 
nitisk och intresserad för skilda områden var S. utan tvifvel ett offer får över
ansträngning."44 Som nämnts ovan, medverkade Sillen ofta som marinsak
kunnig i olika tidningar. Nedanstående citat ur en tidningsartikel, två år före 
hans död, har en vemodig ton och speglar kanske hans sinnesstämning. Citatet 
är anslaget i en monter i 2003 års utställning, och källan är ej angiven: 

H vilken stor man bl e f man inte i ett tag i sina egna ögon, då man vid 13 
års ålder blef sjökadett och drog på sig kadettuniformen. Namnen Nel
son och Trafalgar sväfvade får ens inre syn, man visste ej då utaf allt det 
där, som slår ner kuraget hos den som vill bli en Nelson inom en liten 
nation. 

Det skulle vara mycket intressant att få veta, hur Herman af Sillen ställde 
sig till den stora striden mellan Konstakademin och Konstnärsfårbundet, vil
ken knappast kan ha förbigått honom. Sannolikt skulle Sillen även i detta av
seende ha varit ganska kluven. Med sin känsla får ordning och disciplin borde 
han ha sympatiserat med Akademien, åtminstone vad gällde de hierarkiska 
principerna, strikt utbildning mm, men när det gäller det praktiska måleriet är 
jag tveksam. Sillen ägnade sig, till stor del, åt friluftsmåleri, och mycket av 
hans måleri har, enligt min mening, släktskap med det landskapsmåleri som 
skapades av den svenska kolonin i Grez-sur-Loing (Carl Larsson, Richard 
Bergh, Karl Nordström m fl) och Sillen tycks ha anammat något av utbrytar
nas uppfattning. 

Hur det exakt förhöll sig med hans tankar fårblir dock en hemlighet. Det
samma gäller de tongivande medlemmarnas i Konstnärsfårbundet uppfatt
ning om Sillen. Richard Berghuttalade sig visserligen uppskattande om Mar
cus Larson, men detta innebar inte automatiskt uppskattning av marinmåleri i 
allmänhet eller av denjämnårige Sillen i synnerhet.45 

Synen på Herman af Sillens konst 
Synen på Sillen som konstnär har, med stor sannolikhet, präglats av om bedö
maren haft intresse får fartyg och båtar eller ej. Det torde stå helt klart att hans 
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konst var mycket uppskattad under hans livstid då den, så att säga, passade bra 
in i den rådande tidsandan. 

Vittnesmål härom ges naturligtvis i form av höga gynnares köp av hans 
konst, av ordnar och andra nådevedermälen, av det faktum att Allers Familj
Journal och andra publikationer med stor spridning använde sig av hans tjäns
ter som illustratör. Uppskattningen av hans konst och övriga kulturella verk
samhet kom, vilket i och för sig är vanligt, mycket tydligt till uttryck i såväl 
dags- som veckopress i samband med hans bortgång.46 

Förmodligen fanns intresset för hans konst kvar även under de närmaste 
decennierna efter hans död, främst bland marinhistoriskt intresserade. Drygt 
33 år senare, i februari 1942, fick hans verk uppleva en renässans. Då arrange
rades den omnämnda retrospektiva utställningen på Sjöhistoriska museet. 
Andra världskriget hade då pågått i två och ett halvt år, och utställningen pas
sade väl in med hänsyn till stämningen i landet. Utställningen blev en stor 
framgång, och fick stort beröm i pressen. I en dagstidning talades det om 
"måleri med resning" och att Sillen hade få om ens någon medtävlare i 
svenskt marinmåleri.47 I en annan talades det om "glädjen att återse denna 
produktion" och man uttryckte sig mycket berömmande om utställningskata
logen.4B Den intressantaste recensionen av Sillens konst stod konstnären och 
kritikern Otto G. Carlsund (1897-1948) för. Carlsunds eget plangeometriska 
måleri, som för övrigt värderas högt just nu, ligger ju mycket långt från Sil
lens, och hans överlag positiva omdöme är kanske aningen förvånande. Han 
anser, att Sillen "vet att måla havets substans och hans vatten är vått". Av 
Sillens verk tilltalas Carlsund mest av målningarna i det mindre formatet, vil
ka han anser ger "den konstnärliga kollektivupplevelsen". Några av dessa be
traktar han som "tavlor, som bara en riktig konstnär kan åstadkomma i sina 
bästa stunder". 49 

Ett sätt att se på en konstnär, är naturligtvis att studera de priser som betalas 
för hans eller hennes verk på auktioner eller hos konsthandlare. Sillens konst 
finns ibland tillgänglig hos de nämnda, och man ser ofta annonser, där man 
söker verk av konstnären. Jag finner det dock mindre angeläget att, i detta 
sammanhang behandla de ekonomiska aspekterna. 

Att många personer köper målningar av Sillen innebär rimligen, att många 
uppskattar hans konst, inte enbart som investeringsobjekt. I Sverige finns, 
trots att vi knappast kan räknas till de riktigt stora sjöfararnationerna, ett ge
nuint marint intresse. Antalet fritidsbåtägare kan väl ses som ett tecken på 
detta. Sannolikt uppskattar samma människor även konstverk med marina 
motiv. 
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Inom den moderna konstvetenskapen erkänns Sillens förtjänster, men han be
traktas sannolikt samtidigt, av många konstvetare, som ganska ointressant och 
kanske något otidsenlig. En förklaring, somjag ratt i samband med diskussioner 
om ämnet, kan vara många konstvetares och kritikers fokusering på den framväx
ande modernismen, dess syn på ''bilden" och motivets minskande betydelse. Na
turligtvis är forskarna subjektiva i sitt val av forskningsområde, och det har tydli
gen inte funnits någon trend, som påverkat någon att ta sig an Sillen eller någon 
annan marinmålare. I spåren efter 1968-rörelsen fanns också strömningar, där 
man såg med fårakt på 1800-talets måleri i allmänhet och de värderingar som 
utgjorde grunden får konstnärer som Sillen i synnerhet. 

Avslutning 

Ett syfte med artikeln är att presentera Herman af Sillen i sina olika yrkesrol
ler, att ge läsaren min bild av hans konst och att placera in honom i sitt histo
riska sammanhang. Härutöver har jag fårsökt visa hur hans konst betraktats 
och betraktas av såväl en konstintresserad allmänhet som professionella 
konstvetare. 

Konstvetenskapens och andra konstnärers bristande intresse får Sillen har 
länge varit känt får mig, men det varit svårt att finna orsakerna härtill. De 
uppgifter jag fått i informella kontakter, ger en förklaring, men är naturligtvis 
inte heltäckande. 

Herman af Sillen konst och livsöde har länge intresserat mig. När jag skrev 
min B-uppsats i konstvetenskap hade jag ambitionen att på sikt utöka mina 
undersökningar om konstnären och, om möjligt, försöka skapa en någorlunda 
fullständig fårteckning över hans verk. Idag, när jag vet något mer om konst
nären, ställer jag mig aningen tveksam till ett sådant projekt. En inventering 
med sammanställd bilddokumentation av i Sverige befintliga musei- och in
stitutionsägda verk torde kunna genomfåras utan alltfår stor svårighet, men 
att ranga upp privata ägare bedömer jag som betydligt svårare. 

Oavsett om det skapas en mer komplett fårteckning över Sillens produk
tion eller ej, kan man finna flera intressanta forskningsuppgifter rörande 
konstnären, varav studiet av verksamheten som bok- och tidskriftsillustratör 
är en. Ämnet Herman af Sillen är lång ifrån uttömt, även om befintligt källma
terial sannolikt inte skulle räcka till en doktorsavhandling. Osvuret är dock 
bäst, och beträffande doktorsavhandlingar, är vi nog många som skulle gläd
jas den dag, då den fårsta svenska avhandlingen i ämnet marinmåleri läggs 
fram. 
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1851 beslöt de svenska statsmakterna att skicka ut ett örlogsfartyg på världs
omsegling. Det skulle bli den forsta "officiella" jordomseglingen under 
svensk flagg och valet fåll på fregatten Eugenie, levererad till flottan 1846. 
Expeditionen sträckte sig från september 1851 till juni 1853 och har kommit 
att bli klassisk i svensk marinhistoria. En mycket grundlig genomgång av allt 
om och omkring expeditionen har for inte så länge sedan presenterats i bok
form av Christer Hägg. 1 Förutom tryckta källor och uppgifter ur olika myn
digheters arkiv bygger Häggs bok på ett flertal publicerade och opublicerade 
resedagböcker skrivna av deltagare i expeditionen. En dagbok finns dock inte 
med i Häggs källforteckning och det är Karl Johan Johanssons.2 Johansson 
var utnämnd av Kungl. Vetenskapsakademien till fysiker ombord på Eugenie. 
Detta innebar en ställning ombord som berättigade till egen hytt och måltider 
i gunrummet, utan att for den sakens skull vara sjöofficer. Dagboken ger där
for ett intressant perspektiv på expeditionen, präglat av det "utanforskap" som 
Johanssons ställning medforde. Det är min tanke att denna artikel kan ge en 
kompletterande och ibland avvikande bild järnfort med den som ges av Häggs 
bok. Dagboken är på cirka 300 sidor handskriven text och innehåller mycket 
intressant om seder och bruk på de besökta platserna, men också mer veten
skapliga noteringar kring olika naturfenomen. I den här artikeln tänker jag 
dock koncentrera mig på vad den kan berätta for oss om forhållaodena om
bord, om andra deltagare i expeditionen samt om vissa händelser som skedde 
under resan. 

Gunnar Carlson, f. 1966, är leg. apotekare och verksam inom läkemedelsindustrin. Han har ti
digare publicerat tre artiklar om Karl Johan Johansson, alla i årsskriften Natio Smolandica. 
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Illustration i K J Johanssons dagbok 

Vem var K J Johansson? 

För den som önskar närmare upplysningar om Johansson hänvisar jag till 
mina tidigare artiklar i ämnet.3 Kort kan dock sägas att han var född i södra 
Småland 1818 och alltså var 33 år vid expeditionens början. Han hade stude
rat i Uppsala sedan 1838, utan att lyckas avsluta sina studier med någon exa
men. Detta gör att han i rullorna från Eugenie-expeditionen står förtecknad 
som "fil. stud." Det innebar dock inte att han var lågt kvalificerad. Vi ska 
senare se hur han i sin dagbok skildrar sina ansvarsområden och framför allt 
hur samarbetet var med löjtnant Skogman, den officer som tillsammans med 
Johansson delade på ansvaret för de fysikaliska observationerna under resan. 

Johansson togs ut till expeditionen av Vetenskapsakademien mindre än två 
veckor innan avfården i september 1851 och han tycks ha haft karaktären av 
nödlösning. Processenkan följas via protokoll i Vetenskapsakademiens arkiv.4 

Förmodligen tvekade akademien på grund av de hälsoproblem Johansson led 
av. Den lungtuberkulos som skulle ta hans liv 1854 hade redan debuterat vid 
Eugenies avfård och rapporter om blodblandade upphostningar förekommer 
senare under hela resan. Johanssons grav finns fortfarande på Gamla kyrko
gården i Uppsala där dess skötsel idag bekostas av Smålands nation. 
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Förhållandet till officerarna 

"Så obehagligt det än är, måste jag nämna något om lifvet ombord."5 Så ödes
mättat inleder Johansson en längre, första beskrivning om den otrevliga soci
ala situation som präglar livet i gunrummet. Detta - motsättningarna mellan 
officerare och de civila vetenskapsmännen- kommer att bli ett återkommande 
tema i dagboken. Den första trätan tycks ha inletts när skeppsläkaren Kinberg, 
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tillika expeditionens zoolog, vid upptagande av sin bottenskrapa i inloppet till 
Rio smutsat ner fregattens däck med bottensediment Löjtnant Sundin är en
ligt Johansson den som tar tillfället i akt att piska upp negativa stämningar 
bland officerarna mot vetenskapsmännen. Det finns också andra irritations
moment: till exempel är officerarna avundsjuka på vetenskapsmännens på
stått höga löner. 

Kanske har Johanssons negativa känslor om livet ombord på fregatten 
väckts redan tidigare. De skador på hans hytt som orsakas av stormen på 
Nordsjön den 8 oktober kommer att bestå ett bra tag och blir ett störningsmo
ment. Befälet är ointresserat, timmermännen slarviga och inte är det möjligt 
att torka sängkläder på däck på grund av hänsyn till "vapnets anseende". 6 

Ännu tre månader senare, när fregatten närmar sig MageHans sund, är Johans
sons hytt inte lagad: "Här åter sysselsättas timmermännen med vigtigare saker 
såsom med att göra lådor åt den usla musikens usla instrumenter". 7 

Johansson missar inte ett tillfälle att göra sig lustig över de svenska sjöoffi
cerarnas uppträde. Ett sådant exempel är det Johansson kallar "apsystemet".8 

Med detta menar han det faktum att den svenska fregatten i hamn uppträder så 
osjälvständigt att flaggan aldrig hissas eller halas, tapto blåses med mera, utan 
att det örlogsfartyg i hamnen som svenskarna utsett till förebild har gjort sam
malunda. I Rio har till exempel svenskarna bestämt sig for att inte ta ner sin 
flagg innan en brasiliansk fregatt intill gjort sammalunda. Nu tog dock det 
brasilianska fartyget inte ner sin flagg varför svenskarna såg sig tvungna att 
forst i skydd av mörkret hala sin. 

Ett av de karakteristiska dragen i Johanssons anteckningar från resan är 
hans stora intresse for ekonomi och hushållning, såväl i stort som i smått.9 

Han gör det dels genom utförliga anteckningar om ekonomiska förhållanden 
på de platser de besöker. Typiskt är till exempel hans anteckningar från besö
ket på Galapagosöarna. Han har uppenbarligen läst Darwins skildring från 
resan med Beagle, men nyttomänniskan Johanssons synpunkter inskränker 
sig dock till att spekulera i om inte dessa öar skulle kunna bli blomstrande 
kolonier då klimatet ochjordmån skulle möjliggöra ett rikt odlingslandskap. 10 

Det finns också talrika exempel där han i stort angriper hur det slösas med 
statens medel genom det sätt som expeditionen genomförs på. 

När det gäller de ekonomiska fårhållaodena ombord på fartyget försummar 
han inte ett tillfälle att klanka ner på den i hans tycke bristfälliga kollektiva 
hushållningen i gunrummet och på rena oegentligheter i redovisningen av 
densamma. Johansson upprörs framfor allt över att han och Andersson ( expe
ditionens botaniker) av gunrumsfcireståndaren löjtnant Cronstedt tvingas att 
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fårskottera mer än övriga till den gemensamma kassan. När Johansson kräver 
en förklaring blir svaret "jo, gunrummet behöver penningama och så är det 
högst billigt att Herrarna förskjuta mera, då staten betalar Herrarnas vivre." 
Detta upprör ekonomen Johansson och han antecknar: 

Af denna händelse, som är, med avseende på personer och saker, högst 
märkvärdig, inses l mo huru en svensk officer betraktar svenska statens me
dels utgifvande och hushållningen dermed, 2° att vi civila betraktas såsom 
ett alldeles otillbörligt tillägg till expeditionen, samt att Hrr officerare tro sig 
kunna fårfoga öfver vår existens härombord. 3° att af de i Portsmouth sam
manskjutna nära 11 000 Rd fanns, nu i Valparaisa intet qvar och då ingen
ting sedan Portsmouth blifvit i fårrådet inköpt utan blott högst obetydligt 
färskt i hvalje hamn (utom Buenos Ayres, der intet köptes), så skulle får 
gunrummets räkning vid af gången från Portsmouth funnits ombord å farty
get proviant får betydligt mera än l O 000 Rd- en mängd som, enligt fårval
tarens bestämda yttrande, ej kan rymmas i det utrymme, mångdubbladt, 
som bestås får gunrummets proviant. Enligt denna beräkning borde således 
nu i gunrummet funnits kontanter. Hwilka motsägelser! 11 

Ovanstående skrivs under uppehållet i Valparaiso, ett lågvattenmärke i Jo
hanssons fårhållande till vad han kallar "kotteriet", en gruppering som inne
fattade många men inte alla av officerama (sekundlöjtnantema Rahm och 
Fisherström tycks till exempel ha stått utanför). Enligt Johansson utnyttjas 
inte uppehållet av officerarna får några nyttigheter utan de bjuder utländska 
kollegor på ädla drycker ur gunrummets gemensamma förråd, springer på vi
siter och danser samt ställer själva till med dans ombord vilket fårhindrar 
skeppspastom att hålla nattvard för de svenskar som finns i Valparaiso. 

Vid uppehållet i Manilla finns på samma sätt en redogörelse för hur illa 
skött hushållningen kring gunrummets vin- och spritförråd var, ett ansvar som 
löjtnant Fries hade. 12 Gräl hade uppstått kring det extra påslag man var tvung
en att betala får vin för eget behov eller vid uttag får expeditioner i land (där 
det manskap som följde med vetenskapsmännen som bärare uppenbarligen 
behövde extra tilldelning) och Johansson spenderar återigen många rader i 
dagboken på att pulvrisera Fries argumentation. Dessutom menar Johansson 
att orsaken till att bokfåringen sköts så dåligt är att Fries helt enkelt saknar 
förmågan därtill. Episoden är ett av talrika exempel där den frustrerade akade
mikern Johansson angriper officerarna från utgångspunkten att de besitter en 
bristande intelligens. 
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Mycket utrymme i dagboken läggs på att dokumentera hur kotteriet vid 
gunrumsbordet småsint ser till att förse sig med det fårska köttet, medan de 
som inte hör till den inre klicken får nöja sig med det saltade, hur vetenskaps
männens rätt att äta i gunrummet ständigt ifrågasätts, beskyllningar och mot
beskyllningar om de matsäckar som tas ut får expeditioner i land samt om 
officerarnas vana att gärna tala illa om dem som inte är närvarande. 13 Det är 
denna "blandning af "corps" -högmod och knussel" 14 som till slut får Johans
son att ironiskt utbrista: "0, du herrliga militär-esprit!!". Det är lätt att bakom 
beskrivningar av denna typ ana den leda och den sociala friktion som åtmins
tone under långa sträckor måste ha rått inom det klaustrofobiska mikrokos
mos som den världsomseglande fregatten utgjorde. 

När Johanssons rätt att äta i gunrummet ifrågasätts som värst anhåller han 
tillsammans med Andersson om att få inta sina måltider i hytten. Detta bevil
jas dock inte med hänvisning till reglementet. Det får Johansson att noggrant 
göra anteckningar om många av de reglementsbrott som fregattens officerare 
gör sig skyldiga till. Det är uppenbart att Johansson har spenderat en hel del 
tid på att läsa in sig på vad reglementet föreskriver. Johansson påpekar att 
reglementet påbjuder att man inte ska gå med bramsegel m fl nattetid men att 
detta ändå sker. Dessutom tillåter man att halva vakten får sova i två timmar på 
batteriet under natten, vilket i byigt väder leder till att flera segel springer 
sönder. Dessutom ska man ha korum två gånger om dagen, men att man under 
resan (bortsett från söndagar) inte har haft mer än ett i veckan. 15 Under besö
ket i Kanton beviljas manskapet permission. Enligt reglementet ska en officer 
följa med i båten in till land. Så sker inte och följden blir att manskapet super 
sig redlösa, slåss och "denna enda båt gjort mera väsen än hela Cantons båt
städer" vilket knappast kan vara "sättet att göra Svenska namnet aktadt". 16 

Beteendet lämnas dock ostraffat och blir foljaktligen ej omnämnt i vare sig 
loggbok eller straffjournaL 

Mot slutet av resan, efter uppehållet på S:t Helena, gör Johansson vid ett 
tillfålle anteckningen att stämningen ombord blivit fredligare och fredligare 
"ehuru derfåre ej kordialare". Han spekulerar i om det kan bero på att de hårda 
ord som växlats ombord inte så snabbt kommer att glömmas bara för att man 
kommer åter till Sverige utan att de kan få någon form av otrevliga efterräk
ningar.17 Vid flera tillfållen i dagboken tycks Johansson vara inne på att vid 
hemkomsten på något sätt rapportera de miss forhållanden som han tycker rå
der ombord och att han därför skriver ner händelser i dokumenterande syfte. 
Något sådant efterspel tycks dock inte ha ägt rum. 

Som vi har sett distanserar sig Johansson i mesta möjliga mån från officers-
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kollektivet. Det finns dock ett tillfälle då han tvärtom gör en ansträngning att 
visa att han är en fullvärdig medlem av fregattens bemanning och det är i 
samband med efterräkningarna till räddandet av sjörövarens Breones skepp. Jo
hansson utbreder sig ganska omfattande om detta. 18 För det första anger han att 
den tredjedel av skeppens värde som E u genies manskap möjligtvis skulle kunna 
göra anspråk på inte bör kallas prispengar, utan räddningspengar, eftersom skep
pen inte tagits "med väpnad hand från Sjöröfvarne, utan då de voro i distress". 
Johansson nämner att den amerikanske konsuln redan hade skickat ut en ångbåt 
för att bogsera de övergivna fartygen- fregatten mötte den på tillbakavägen - och 
följaktligen var E u genies insats av mycket ringa betydelse. Trots att Johansson väl 
erkänner detta så hindrar det honom inte att på cirka två hela sidor i dagboken 
argumentera för att även han i sådana fall skulle vara berättigad till en andel av 
räddningspengama. Nu behövde aldrig denna argumentation prövas då några 
pris- eller räddningspengar efter resan aldrig kunde pressas ut. 

Johansson och C A Virgin 

Under den första delen av resan undantas tydligt fartygschefen Virgin från de 
negativa skriverierna. Han prisas i stället för att visa lika stor uppmärksamhet mot 
de civila deltagama som mot officerarna. Han avstår också enligt Johansson från 
att lägga sig i de små "gurgel" som uppstår mellan officerare och vetenskapsmän. 
Ett exempel på Virgins välvilja mot Johansson är att han vid tiden för genomseg
lingen av Magelians sund erbjuder den sjuklige Johansson att flytta in i chefshyt
ten vid passerandet av denna kalla trakt. 19 Johansson tackar nej, men antecknar i 
sin dagbok "Wore alla öftige här lika hyggliga och välvilliga som chefen, så vore 
ock lifvet och trefnaden helt annorlunda." Apropå genomseglingen av sundet ger 
även Johansson uttryck för beundran av prestationen, men nämner samtidigt att 
det han kallar "kotteriet" vid denna tid uttalar sig negativt om Virgins genomseg
ling. Löjtnant Cronstedt citeras till exempel att ha sagt "Karin är galen".20 Enligt 
Johansson ägnar sig officerarna gärna åt att baktala dem som inte är närvarande 
och chefen utgör inget undantag. 21 Det får honom att i dagboken den 16 augusti 
1852 kraftfullt utbrista "dessa ynkryggar, som i menniskovärde, äro chefen så 
orimligt underlägsne, begagna hvmje tillfälle att nedsätta honom", ett uttalande 
som något modifierar den bild av en allmänt omtyckt chef som ges i Häggs bok. 22 

Även Johansson ska dock komma att ändra sin från början helt igenom 
positiva inställning till Virgin. Det första tecknet på det kommer i Valparaiso, 
då Johansson den 3 mars 1852 i dagboken kritiskt skriver om hur fartygsche
fen nekar pastor Ponten att hålla nattvard ombord för de svenskar som bor i 
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staden. Skälet är att det ska bli en av kotteriet ordnad dans ombord på fregat
ten, sanktionerad av Virgin. Det orsakar följande ironiska kommentar från Jo
hansson: "Att chefen tillåtit denna dans ( ---), hedrar honom, då detta kanhän
da äfven hör till "visandet av Svenska flaggan", och utan tvifvel komma att ha 
inflytande på Svenska handeln." Än mer sätts omdömet ner om chefen när han 
uppenbarligen låter sig imponeras och smickras av botanikern Andersson, en 
person som Johansson inte hyser några högre tankar om.23 

Johansson är även kritisk till chefens utnämningar ombord. Efter den döde 
förvaltaren Bagge utses fartygschefens släkting Carl Philip Virgin till att ta 
över sysslan. l det fallet är Johansson mer kritisk till att Virgin den yngre fick 
följa med överhuvudtaget och att han därmed blev ansvarig för de diplomatis
ka kontakterna. "Denne löjtnants naturanlag och insigter synas nu visserligen 
mer passande för det anspråkslösa görat att mäta ärter och gryn samt väga 
fläsk och bröd, än för diplomatiken." Den som efterträder Virgin som chefs
kanslist blir extrakadetten Adlercreutz, en person Johansson inte heller har 
något gott att säga om: "Hans uppfostran är till den grad vårdslösad, att om
bord ej finnes någon skeppspojke, som är så klen, eller skrifver och räknar så 
illa som han. ( ---) det är ett factum, att han ej kunnat skrifva utanskriften på ett 
enda af sine egne bre f under resan." Och Johansson avslutar med en för ho
nom typisk ironisk släng: "Men han är grefve och kanske äfvenledes slägt 
med Chefen."24 Det finns flera dagboksanteckningar som visar att framhävan
det av vissa officerares adliga status var något som Johansson fann löjligt. 
Virgins vana att vid visiter ta med löjtnant Falkenberg som sin "adjutant" och 
stereotypt presentera honom som "Baron Falkenberg, of one of the noblest 
families in Sweden"25 är ett sådant exempel. Vad gäller Adlercreutz framgår av 
en senare anteckning26 att han har måst avstå från lönen för kanslistjobbet på 
grund av sin inkompetens för uppdraget. 

Mot slutet av resan kritiserar också Johansson öppet chefen för somliga 
beslut angående expeditionen. Vid utbogsering från Batavia beslutar Virgin 
att ångaren ska släppa alltför tidigt i Sundasundet Vidare kritiseras iden att 
gå till Kokosöarna (Keeling Islands). Johansson beskriver bakgrunden till 
detta strandhugg som ett från början starkt önskemål från botanisten Anders
son. Efter att ha läst på lite bättre skall denne enligt Johansson dock ha insett 
att öarna ur botanisk synvinkel är ganska ointressanta varför Andersson 
skriftligen tar tillbaka sin anhållan hos Virgin. Inga av de andra vetenskaps
männen tycks heller ha haft någon önskan att åka till Kokosöarna och Johans
son tycker att besöket är obegripligt. Detsamma gäller för det plötsliga beslu
tet att gå till Mauritius (Ile de France), vilket medför att Eugenie därigenom 



45 

måste fårdas genom orkanbältet. Beslutet väcker enligt Johansson negativa 
känslor hos såväl officerare som manskap. Johansson ser i beslutet ett slöseri 
med statens medel. "Gud vet, huru chefen tänker försvara bortkastandet af 
flere, flere tusen riksdaler på denna seglingen fram och åter. Fan tar honom 
väl åtminstone."27 Från samma utgångspunkt kritiseras längden på vistelsen i 
Kapstaden. Besöket där är framförallt föranlett av ett trängande behov av att 
proviantera. Så sker också, men Johansson är kritisk till att fregatten ligger i 
hamn nästan l O dagar utan att provianteringen inleds. I stället är besättningen 
upptagen med att måla pappersflaggor inför den dejeuner dansant som ska 
avsluta Eugenies besök. Det finns också få svenska intressen för fregatten att 
bevaka i Kapstaden med tanke på att Sverige i Jakob Letterstedt har en väl 
fungerade konsul. Det onödigt långa uppehållet upprör Johansson som beräk
nar dygnskostnaden för fregattens resa till omkring 800 riksdaler. Han refere
rar också uttalanden som antyder att officerarna gärna fördröjde hemkomsten 
till Sverige eftersom de under expeditionen uppbär en betydligt högre lön.28 

Johansson och C J Skogman 

Av Häggs bok kan man få intrycket att Johansson endast var assistent åt Carl 
Johan Skogman för de vetenskapliga observationer som hörde till fysikens 
område. Till det bidrar säkert det faktum att Johansson som redan nämnts 
titulerades fil. stud. Det förhöll sig dock inte på det sättet, vilket tydligt fram
går av dokumentationen hos Vetenskapsakademien.29 Det fysikaliska arbetet 
får en dålig start när de beställda instrumenten levereras till fregatten i Ports
mouth och där packas upp. Såväl barometer, termometorgraf (för bestämning 
av havsvattnets temperatur på djupet) och ett par termometrar är alla obrukba
ra. Dessutom är instrumenten för bestämning av jordmagnetismen "öfver för
modan grofva" att Johansson "deraf icke väntar några noggranna resultater."30 

Den sista anmärkningen är intressant, då publiceringen av de jordmagnetiska 
resultaten från expeditionen kommer att dröja över 20 år bland annat på grund 
av deras bristfållighet.31 Denna bristfällighet kan alltså ha orsakats av instru
mentens begränsningar snarare än av hur de har använts. En annan möjlig 
orsak som framskymtar på ett antal ställen i dagboken är att Johansson under 
fård inte får något gehör för att fregatten ska manövreras så att rullningen 
motverkas under den korta stund som krävs för att genomföra de dagliga mag
netobservationerna på däck.32 Detta visar att trots Eugenie-expeditionens ryk
te som mycket vetenskapsvänlig, så hade denna välvilja sina gränser. 

En återkommande tema i Johanssons dagbok blir sedan i hur liten grad 

-------~ --
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Skogman hjälper till med det vetenskapliga arbetet de är satta att sköta. Den 
16 mars 1852 konstaterar Johansson under uppehållet i Callao att Skogman hit
tills inte alls varit behjälplig med de jordmagnetiska observationerna "utom högst 
obetydligt i Rio och ännu obetydligare i Buenos Ayres". Inte heller i Callao är 
Skogman till hjälp även om han påstår att han har anskaffat en observationsplats. 
När väl Johansson går i land med instrumenten visar sig detta dock inte stämma, 
men Skogman har då med järnvägen redan begett sig till Lima och dess nöjen. I 
april1852 s;,pende:rar Johansson fyra sidor i dagboken på en grundlig genomgång 
av hur mycket som Skogman egentligen gör av arbetet med de fYsikaliska obser
vationerna. 33 Enligt Johansson är det inte mycket. Visserligen måste Skogman 
och Johansson väckas lika många gånger varje natt får att avläsa barometer och 
termometer, men barometern som Skogman ska avläsa sitter ovanfår hans säng 
och får lufttemperaturen skickar han en löpare upp på däck. Observationerna av 
vattentempera:tur'och specifik vikt har Johansson skött ensam. Han har dessutom 
inte fått hjälp av Skogman mer under en dag med de jordmagnetiska observatio
nerna, vilket han hävdar är de mest arbetskrävande. Deklinationsbestämningarna 
gör faktiSkt Skogman. Johansson uppskattar Skogmans arbetsinsats till 5-l O mi
nuter var 5:e dag. För dessa insatser är Skogman befriad från all vakttjänstgöring 
när E u genie ligger i hamn (vilket Johansson hävdar var de minst populära vakter
na), han är befriad från ansvar får någon division ur manskapet och uppbär dess
utom 800 rdr banco som extra avlöningjärnfOrt med sina officerskollegor får sitt 
vetenskapliga arbete. Johansson avslutar sin genomgång med "Emot allt det här 
uppgifvna kan :icke ett iota invändas, emedan det kan hvmje ögonblick kontrolle
ras af obseNations3ournalerna och, i ö frige delar, af hvmje båtsman." Mönstret 
upprepas sedan på ön Ascension i november 185234 där Skogman inte hjälper till 
med observationerna men där han gärna använder urlastningen av instrumenten 
som anledning får att få gå iland och får att slippa ifrån vakter. Att Johansson 
verkligen gjorde ,det mesta av arbetet kring de jordmagnetiska observationerna 
framgår av den vetenskapliga publikationen, samt stöds av det faktum att fYsikern 
Anders Jonas Ångström, som var den som fick uppdraget att publicera de jord
magnetiska observationerna efter Johanssons död 1854, i sitt fårord beklagar att 
Johansson bortgång gjort det omöjligt att göra vissa nödvändiga klarlägganden. 
Skogman vara:Btså inte till tillräcklig hjälp i det sammanhanget. 

Johansson och N J Andersson 
Nils Johan Andersson var expeditionens botaniker. Han är den person ombord 
på Eugenie som är ojämfårligt mest omskriven i Johanssons dagbok. På ett 
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ställe skriver Johansson att "A-n är en så pass vigtig och konstig person, att 
hvarje bidrag till en karakteristik af honom kan vara af värde."35 Andersson 
var också den vars situation mest liknade Johanssons, då både Kinberg (zoo
logi) och Skogman (fysik) hade andra uppgifter forutom de vetenskapliga. 

På flera ställen i dagboken samlas skriverierna om Andersson till och med 
under rubriken "Anderssoniana".36 Beskrivningarna går konsekvent ut på att 
Andersson är en dilettant, med bristfälliga kunskaper i botaniken men med ett 
omfattande ego. Anteckningarna om hur Andersson utbreder sig om växtlig
heten på kommande angörningsplatser men hur dessa beskrivningar sedan vi
sar sig felaktiga är legio i dagboken. Andersson, som skulle komma att göra en 
framgångsrik karriär, har i vid den här tiden endast börjat denna. Johansson 
ser dock tydligt Anderssons förmåga till att muntligt och skriftligt kunna ut
trycka sig på ett vinnande sätt, samt hans stora skriftliga produktivitet. An
dersson påstås dock till Dr. Kinberg under resan ha erkänt att de läroböcker i 
botanik han redan utgivit är kompilationer och plagiat. 37 Enligt Johansson 
spenderar Andersson också mer tid i sin hytt med att forfatta nya (inkomst
bringande) skrifter och resebrev till Aftonbladet än med att sköta sin botanist
syssla ombord. Kanske kan man här ana avund från Johanssons sida på An
derssons förmåga att göra sig pengar på sin penna. I Sydney antecknar Jo
hansson att Andersson redan under resan forfattat två läroböcker i växtfysio
logi, men lägger ironiskt till att det skett efter det att Andersson inköpt 
"Schleiden och ett par andra arbeten" av skeppsläkaren Kinberg.38 Johansson 
avslutar anteckningen med att i samma anda utbrista "Den som så kan forfat
tal !" Det praktiska arbetet har Andersson överlåtit åt ett antal handgångna 
båtsmän, som okritiskt samlar ihop växter vid de olika ankringsplatserna. 
Enligt Johansson examinerar Andersson aldrig växterna i färskt skick strax 
efter insamlingen utan låter bara sina båtsmän lägga om och spara växterna, ty 
"sjelfhar han vigtigare göromål".39 Under uppehållet i Sydney frågar skepps
prästen Ponten Andersson varför han inte ritar av eller åtminstone besiktigar 
växterna i färskt tillstånd. Enligt Johansson ska Andersson då ha svarat "åh 
fan, hvad skulle det tjena till, då man ej vet, hvilka som äro tagne fårut eller 
ej." Johanssons slutsats blir sålunda att "Han samlar utan att veta hvad han 
samlar."40 

Avslutande anmärkningar 

Den uttalade utgångspunkten for Hägg i sin bok är att beskriva Eugenies 
världsomsegling som det äventyr den naturligtvis var och hennes officerare 
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som hjältarna i detta äventyr. Johanssons dagbok visar upp en mörkare bild av 
livet ombord, även om det är tydligt att han också är öppen för natur-, skön
hetsupplevelser och spänningen i att få möta de exotiska platser som fregatten 
besöker. Johansson dåliga förhållande till majoriteten av ledamöterna i fre
gattens gunrum kan ibland få honom att framstå som en trist petimäter och 
felfinnare. Ingen brist blir då för liten för att antecknas i Johansson dagbok. 
Vid ett tillfålle skriver han till exempel om att Anderssons publicerade rese
brev innehåller rent uppdiktade uppgifter. Som exempel kommer det sedan att 
Andersson för besöket på Galapagos uppgivit att temperaturen varit 35°C i 
skuggan och 50°C i solen, trots att Johansson vet att ingen termometer fanns 
tillhands vid besöket. Exempel som detta kan naturligtvis lika gärna vara ut
tryck för en isolerad mans frustration, snarare än ett uttryck för hur hans per
sonlighet verkligen var. Man kan fundera över hur mycket av den kritik och 
utförliga argumentation mot officerarnas beteende som finns nedtecknad i 
dagboken också verkligen framfördes vid gunrumsbordet av Johansson. Det 
finns några tillfållen där det tydligt framgår att han har deltagit i meningsut
byten, men många gånger har han nog i hyttens ensamhet använt dagboken i 
ett terapeutiskt syfte för att skriva av sig. 

En intressant parallell till Johanssons resedagbok finner man i Pehr Fredrik 
Apelqvists dagbok från korvetten Najadens expedition till sydarnerika och 
Västindien 1842-43.41 På denna resa medföljde för övrigt samme Carl Johan 
Skogman som deltog i resan med Eugenie. Apelqvist var skeppsläkare om
bord på Najaden och var därmed i en liknande situation som Johansson på 
Eugenie, han var en av ledamöterna i gunrummet men stod utanför sjöofficers
kollektivet. Apelqvists vittnesbörd om stämningarna och samtalen i gunrum
met på Najaden är märkligt lik det som Johansson lämnar i sin dagbok. Offi
cerarna framställs som en hop skrävlare som anser vara sig förmer än de fles
ta, men som enligt Apelqvist är tämligen renons på täckning för denna åsikt. 
Hos Apelqvist finns närmast identiska skriverier som hos Johansson om offi
cerarnas barnsliga skryt, allmänna dumhet och deras glädje i utdelande av 
kroppsbestraffningar, även för mindre förseelser, medan de själva gör sig 
skyldiga till reglementsbrott som lämnas utan åtgärd. 

Johanssons text framstår ofta som förhållandevis modern i sina åsikter och 
känns inte tyngd av överlastad retorik av 1800-talsmodell. Johansson kom
menterar gärna och kritiskt förekomsten av kroppsbestraffningar ombord. Att 
kocken en morgon får prygel för att ha kokat undermålig choklad till gunrum
mets frukost upprör honom. I San Francisco kommenteras det faktum att be
fålet understundom "hugger en båtsman för örat" det vill säga utdelar inoffi-
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ciella kroppsbestraffningar. Sådant beteende anser Johansson verkar demora
liserande.42 Han tar också vid flera tillfållen manskapets parti på andra sätt, 
som till exempel den 29 januari 1852 när båtsman Löpare dödsstörtar. Det får 
Johansson att skriva en betraktelse över huruvida det verkligen är nödvändigt 
att driva speciellt båtsmännen så hårt, med tanke på att de är "landkrabbor". 
Han är dock noga med att inte anklaga någon för Löpares död. Ett annat exem
pel är den 7 augusti 1852 när det antecknas i loggboken att manskapet på 
grund av ett misstag av förvaltaren under 7 månader fått ut 1h jungfru för 
mycket av ärtor eller bönor per dag och person, och att chefen därför beslutar 
att detta ska dras på varje besättningsmans innestående medel som ska delas 
ut vid expeditionens slut. Johansson upprörs starkt över att det är det fattiga 
manskapet som oförskyllt på detta sätt får sitta emellan.43 

Slutligen bör man komma ihåg att den sjukdom som 1854 skulle ta Johans
sons liv redan hade debuterat vid expeditionens start. För en man med Johans
sons utbildning bör detta ha inneburit att han förstod vilket öde som väntade 
honom. Möjligen kan detta ha påverkat dagboken där Johanssons ibland rätt 
svarta ironier kan tyda på en viss bitterhet. Han är mycket klarsynt om andras 
fel och brister, och även om man som sentida läsare kan tycka att han i sam
band med det är nedlåtande och något av en intelligensaristokrat, så måste det 
erkännas att hans betraktelser ofta är mycket underhållande. Sammantaget ut
gör dagboken ett intressant vittnesmål om att en expedition som Eugenies 
världsomsegling också bjöd på många prövningar av social natur. 

Ett varmt tack till Magnus Englander för lånet av kopia av dagboken. Denna artikel har kunnat 
fårdigställas tack vare att jag beviljades möjlighet till en arbetsvistelse vid Svenska Atheninsti
tutets gästhem i Kavalla. 

Referenser 
Otryckta 
Brev, protokoll och protokollsbilagor 1851-54, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv, Centrum 
fcir Vetenskapshistoria, Stockholm. 
Karl Johan Johanssons resedagbok 1851-1853. Privat ägo. 

Tryckta 
Apelqvist, Pehr Fredrik, En skeppsläkares dagbok, Halmstad 1975. 
Carlson, Gunnar, "En stående post i nationsbudgeten. Något om Karl Johan Johansson." Natio 
Smolandica 1999. 

-----·-



50 

i 1n·itera:s 

aH hc\·ista 
U l· :f; Il .-\ t' X l X G J·; X 

efter 

Sl'UDERANDEN- H Sl!lALANDS NATION 

KONGL. VETENSKAPS-AKADEMIE!IS FYS!KER 

UllDER FREGATHN EUGENIXS JORDOMSEGLING 

~~~ .i). ·m &. J © ITJ &. 1:1 .JJ ::o :RJ .~:-:u!! @ @ ® ~!l . 
~I ån dagen. <len 17 J u l i 1854 · Ji 1. 5 c: 1n. 

Samlingeu skCI' a Smiihuds !'\ationssal. 

Carlson, Gunnar, "Karl Johan Johansson revisited." Natio Smolandica 2000. 
Hägg, Christer, Fregatten Eugenies världsomsegling, Stockholm 1999. 
Johansson, K. J. och Skogman, C ..l., Kong!. Svenska fregatten Eugenies resa omkring jorden 
1851-53. Vetenskapliga iakttagelser. III. Fysik, Stockholm 1858-1874. 

Noter 
1 Christer Hägg, Fregatten Eugenies världsomsegling, 1999. 
2 Dagboken är i privat ägo hos släkten Englander, sentida släktingar till Karl Johan Johansson. 
En kopia har mycket generöst ställts till mitt förfogande. Ytterligare en kopia av dagboken har 
funnits hos Växjö stiftsbibliotek och finns fortfarande förtecknad i deras katalog. Kopian har 
dock våren 2003 inte kunnat återfinnas i samlingarna. 
3 Gunnar Carlson, "En stående post i nations budgeten. Något om Karl Johan Johansson." Natio 
Smolandica 1999, samt Gunnar Carlson, "Karl Johan Johansson revisited." Natio Smolandica 
2000. 
4 För en översikt, se Carlson 1999. 
5 Dagboken 23-28 december 1851 
6 Dagboken 13 oktober 1851 
7 Dagboken 17 januari 1852 
' Nämns fårsta gången i Rio 12 December 1851 . 
" Han hade varit Smålands nations i Uppsala skattmästare, se Carlson 2000. 
10 Dagboken 20 maj 1852 
11 Dagboken 23 februari 1852 
12 Dagboken 4 januari 1853 



13 Till exempel 9 mars 1852 
14 Dagboken 4 januari 1853 
15 Dagboken 30 september 1852 
16 Dagboken 8 december 1852 
17 Dagboken 29 maj 1853 
18 Dagboken 28 mars 1852 
19 Dagboken 28 januari 1852 
20 Dagboken l februari 1852 
21 Dagboken 16 augusti 1852 
22 Hägg 1999, s. 280f 
23 Dagboken 16 augusti 1852 
24 Dagboken 16 augusti 1852 
25 Dagboken 4 januari 1853 
26 Dagboken 8 februari 1853 
27 Dagboken början av mars 1853 
28 Dagboken aprill853 
29 Brev, protokoll och protokollsbilagor 1851-54, Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv 
30 Dagboken 30 november 1851 
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31 Se AJ Ångströms förord till KJ Johansson och CJ Skogman, Kong!. Svenskafregatten Euge
nies resa omkringjorden 1851-53. Vetenskapliga iakttagelser. Il!. Fysik, 1858-1874. 
32 Till exempel 18 mars 1852 
33 Dagboken 13 aprill852 
34 Dagboken 22 november 1852 
35 Dagboken 16 augusti 1852 
36 Till exempel 14 september 1852 
37 Dagboken 16 augusti 1852 
3' Dagboken 20 oktober 1852 
39 Dagboken 24 september 1852 
40 Dagboken 20 oktober 1852 
41 Pehr Fredrik Apelqvist, En skeppsläkares dagbok, 1975. Det är Magnus Englander som har 
uppmärksammat mig på likheterna mellan beskrivningarna i Apelqvists och Johanssons dag
böcker. 
42 Dagboken 28 juli 1852 
43 Dagboken 16 augusti 1852 
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Swedish naval personnel in the merchant 
marine and in foreign naval service in the 

eighteenth century. 

György Novaky 

In 1732 His Majesty's Government laid down formal rules for merit lists for 
persons in naval service. The reason given for this action was the Admiralty's 
ambition to appoint the most capable and deserving persons to the available 
positions.' About two decades later, in 1754, it was decreed that all personnel 
were to deliver a merit list every three years. At the same time regulations 
were made for how to formally construct the merit list: "one column with 
dates for previous assignments, and a broader column with dates and short 
descriptions of the character of former assignments". 2 

However, merit lists or similar accounts were also needed in order to be 
entitled to pension funds. The Swedish Admiralty had already specified rules 
for the creation of a retirement fund for navy personnel (Amiralitets krigsman
na-kassan) in 1642 whereby a certain sum of the annual salary was to be paid 
by navy personnel to the fund. To be eligible for retirement funds the applicant 
had to have been in the service of the N avy for thirty years, made all payments 
to the fund during active service, and have reached the a ge of fifty. 3 The fund 
was however badly managed mainly because the Crown frequently used it for 
pressing state needs. It was not until the first hal f of the eighteenth century 
that the fund reached some stability through a decision by the Diet to guaran
tee it, and it was only in 1842 that it was properly institutionalised under the 
auspices of the Admiralty.4 However, since 1642 the fund had been the Navy 
personnel 's only source for a possible pension, and as such was im portant 
despite its uncertain financial status. 

György Nowiky, b. 1952, is an associated professor at the Department of History, Uppsala Uni
versity. His research has mainly dealt with economic and cultural relationships between Swe
den and the rest of the world during the Early Modern period. His latest work includes "The 
world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and South
ern Africa." Eds. M. De Bruijn & R. Raben. Ed. board A. Duits, G.Novaky, P-Sigmond, 
W V room & K. Zandevliet. Amsterdam 2004 
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It seems that the Navy merit lists (Flottans Meritförteckningar, hereafter 
FMF) were used for two purposes: foremost as curriculum vitae while apply
ing for promotion, but al so as a certificate of years in naval service relevant 
for future retirement. Many ofthese lists remain at the Royal War Archives in 
Stockholm and they allow for an interesting possibility to reconstruct the ca
reers ofNavy personnel. The provenance of the archive is, however, quite un
certain. There are no Admiralty Fund archives; instead the prevalent collec
tion has been built through the tireless and industrious work of archivists. 
Therefore the archive doesn't cover all Navy personneJ and all persons are not 
equally well documented. 

In the best cases we find consecutive merit lists delivered every three years 
c overing the entire career of a person. It is not uncommon that if the person 
bad been in foreign service the merit lists contain long stories about their 
experiences, especially the more dramatic orres. For an historian this kind of 
material is particularly dangerous as the often spectacular adventmes exper
ienced by the writer are bound to draw one's attention from more relevant 
information in the sources. In some cases exact dates, ship names and even the 
names of captains, along with certificates from other employers have been 
added. In less detailed cases a merit list only contains short notices of the typ e 
of service that the person had been invalved in, sometimes even without any 
references to time or place: "been several years in foreign service in many 
positions and sailed many seas".5 And again, sometimes we only have a short 
notice from a family member, asking the admiralty to consider the relative for 
promotion, while the person himselfwas in foreign service.6 In these cases, as 
there are not any further documents, one must conclude that the person died 
before he bad been able to return borne andfilea proper merit list or left the 
Navy for other reasons. 

Navy service was of course perilous, men diedin storms or from scurvy 
and other disease, and occasionally even in battles, but men also left the Navy 
for a variety of other reasons. For these persons we of course only have their 
last delivered merit list, and their future career remains unknown. 

The provenance ofthe documentation as it appears in the archives is there
fore unclear, the source value of the documentation varies, and it covers only a 
part of the entire Navy staff. Fromthese points ofview it might be questiona
ble whether the material is representative for the Navy personnel as a whole. 

The only other printed compilation of eighteenth century Navy staff is 
Hjalmar Börjeson's Biografiska anteckningar om örlogsflottans officerare 
1700-1799, published in 1942 (Biographical notes of Navy officers). 
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Börjeson's list contains about 2000 names of persons who were appointed 
officers during the eighteenth century. Börjeson uses mainly ship lists and 
Navy rolls in order to track officers in service and seems to have been able to 
trace the overwhelming majority of Swedish Navy officers even though he 
highlights some problems; for instance, the source materials of the Gothen
burg Squadron is largely missing. 7 A comparison with FMF shows, however, 
that Börjeson's compilation lacks 69 persons who became officers during the 
eighteenth century and who delivered a merit list. I have on the other hand 
found five persons in Börjeson who have not left any traces in the FMF. 

A seeond very ambitious list can be found on-line. Bengt Nilsson has col
lected just under a thousand name s of officers active during the period 1669-
1721 by using a variety of primary and secondary sources. Even Nilsson 
recognises problems with the sources and foresees a revision of his list in the 
future. However, his list is of less relevance for this article as i t only covers the 
period until the end of the Great Nordie War (1700-1721 ).8 

Compared to these compilations the FMF seems quite comprehensive and 
we might conclude that a majority of at least the officers are represented in the 
lists. The FMF contains altogether 2382 persons for the period 1685-1932. 
Roughly two-thirds ofthese ended their careeras officers. A handful of per
sons appear twice, because of variations in how the name is spelled in differ
ent merit lists, and these doubles have been omitted. The greatest difference in 
comparison with Börjeson's and Nilsson's compilations isthat the FMF also 
contains people who were not and never became officers, either because they 
di d not have the qualifications, were not of suitable social stan ding, di ed be f o
re an officer's assignment became available, or left the service for other reas
ons. This fact makes the FMF even more interesting as we get an insight into 
all kinds of staff at every stage of a Navy career. 

Although probably far from complete the FMF still contains a substantial 
number of persons, with all categories represented. It is, I believe, safe to assume 
that these persons constitute a representative sample of the officer corps, and 
additionally an illustrative section of the petty officers and common crew. It must 
al so be noted that the merit lists were the basis for advancement, which means that 
only persons who envisioned a proper career in the Navy bothered to file a merit 
list. The vast majority of crew members, often conscripted, are not found in the 
lists. However, we have to remember that nearly all persons in the lists started 
their career as crew or a petty officer in training. 

The source thus offers a possibility of studying a wide range of questions 
concerning the Navy and the peop1e serving in it. In this article l will mainly 
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deal with the question of the Swedish Navy personnel's involvement in the 
merchant marine as well as in other navies during the eighteenth century. 

In Table l the number of persons, whose merit lists can be found, have been 
divided according to period of service and type of service. In this article l am 
only concerned with personnel who were in active Navy service during the 
eighteenth century, more precise ly persons who were serving aboard ships. As 
seen in the table the bulk of the delivered merit lists refer to the eighteenth 
century. This is due to the relative importance of merit lists during this cen
tury: in the seventeenth century there were not any formalised rules for delive
ry of such lists and in the nineteenth century the Navy administration became 
increasingly skilful in administering its personnel, reducing the need for this 
type of documentation. 

Table l 

Swedish Navy personneJ in the eighteenth century 
according to period and type of service. 
Total Active in In service In other 
numberof eighteenth on ships in kinds of 
persons century eighteenth service 

century 

2382 1696 1377 319 

Source: Flottans Merifförteckningar, M-jiche K00528-K00561 

As no te d a bov e the Navy employed a w ide rang e of personneJ besides sea
faring personnel: artisans in dock yards, ministers, scribes, teachers, lawyers 
and so on. Some of these did however also serve aboard ships, for instance 
larger Navy vessels had artisans, scribes and sometimes even a minister 
a board, and in those c ase s they have been included in the category of persons 
serving on ships. The table shows altogether 1696 persons who were employ
ed by the Navy in the eighteenth century. A total of 81.2 percent (1377) of 
them were in service on board ships on at least one occasion in their career 
and the rest in other kind of services. 

In the following I s hall concentrate on those individuals of the 13 77 who, 
during some period in their careers, were in the merchant marine or in service 
in foreign navies. The Navy granted furlough for people who, during peace 
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time, applied for permission to join foreign service, provided that they served 
on ships belonging to friendly nations. 9 

To make it more simple l shall use the term externa! service to cover both 
types of service. I should note that the intra-Baltic merchant shipping is not 
included in this analysis; this trade is viewed as "interna! trade", comparable 
to inland and coastal shipping in Sweden. The merit lists are even less specific 
when it comesto experiences in national and intra-Baltic navigation. Most of 
them only superficially mention service on merchant ships if employed in the 
Baltic trade. These ships were mostly very small, and sailing onthem was, it 
seems, seldom considered a merit in Navy service. Probably it is for this reas
on that the merit lists deal very briefly, if at all, with sailing on the Baltic. 
Foreign naval service and long distance shipping was however considered 
more meriting, and it seems that it was important for the personnel to docu
ment this kind of service and to ensure that externa! service was recognised as 
part of active Navy service. Long distance shipping is defined as navigation to 
different destinations beyond the Sound. 

The number of persons who mentioned foreign naval service or service in 
long distance shipping in their merit lists can be seen in Table 2. More than 
two fifths of all seafaring personnel were in externa! service at some point 
during their careers, which indicates that i t was a fairly common experience. I 
shall concentrate onthese individuals. I have with certainty been able to estab
lish the rank for 569 persons of the total of 583. Ofthem 448 reached the rank 
of officer while 121 served as petty officers. This rank refers, however, to the 
final rank that the person reached during his entire career. 10 These persons 
constitute the bulk of this investigation. 

Table 2 

Swedish Navy personneJ in the merchant marine or in 
foreign naval service during the eighteenth century 
according to FMF 
Total nomber of In external % in external 
persons on board service service 
ships in eighteenth 
century 

1377 583 42,34 

Source: Flottans Meri(förteckningar, M-jiche K00528-K00561 
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The following part of the article will focus on the questions of when, in 
which service, and where these men were employed. 

When? 
The question when can point to several things: Firstly, how were periods of 
externa! service by Navy personnel distributed over the eighteenth century? 
Secondly, in which part of their careers and at what age did these persons 
leave for externa! service; and, thirdly, for how long did they stay? 

First of all we must ask during which part of eighteenth century were the se 
people in externa! service? Permission for leave was, for understandable reas
ons, granted only during peacetime, that is when Sweden was not at war and 
therefore did not need its personnel in active service. However, the Admiralty 
was not always able to recall all men in externa! service when they were 
needed, although the rapidly expanding Swedish consular service was proha
bly used for this purpose. 11 Additionally, permission was sometimes given for 
service on allied ships even during times of war. There were, for instance, 
several men in Dutch naval service during the Great Nordie War. 12 

Figure l below is based on the merit lists of 583 persons and it shows the 
absolute number of in di vi duals that were absent each year. It certainly would 
have added to the validity of the figure to compare the number of persons in 
externa! service with the total number ofNavy staff, but i t is difficult to estab
Ii sh that total. Instead I have used the tonnages of the hattie fleet computed by 
Jan Glete, and an estimate of the amount of officers in the Navy made by Sten 
Carlsson. 13 

As Figure l shows, only a few persons were absent each year up to 1718, 
but it also shows that the number starts to rise in l 720s. The low participation 
in external service during the early years can certainly be explained by war. 
There was a need toregroup the Swedish forces after the catastrophic hattie of 
Poltava in 1709 when the entire Swedish field army was lost and Denmark re
entered the war. The troops that were left, both in army and in navy, were 
needed at home. 

The low amount of merit lists for the first part of the century may, however, 
also be a result of the unclear rules concerning merit lists before 1734. In fact, 
the first merit list in the sample of 583 used in this article that can be dated 
was delivered by Lieutenant Jonas Hamborgh in 1717. 14 Even though the 
FMF is less reliable for the years covering the disastrous Nordie War, I have 
included it in Figure l because it shows a distinct increase in men in externa! 

- ----------------------
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Figure l Navy personneJ in externa! service compared to number of offi
cers and tonnage during eighteenth century 
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Comments on Figure l. The number ofNavy staff in externa! service is prcscnted in absolute 
figures. The exact date s of a person 's absence have however been impossible to establish, parts 
of a year have therefore been counted as a who le year. Only those whose absence has been pos
sible to establish with reasonable accuracy have been included. Tonnage is presented as a trend 
Iine based on displacement figures for ever five years. The number of officers is presented as a 
trend Iine based on l O observations. The number of officers for 1717 has been omitted because 
of an administrative reorganisation in the Navy which gives distorted figures for 1717-1719. 
Sources: Flottans Meritforteckningar (FMF). M-fiche K00528-K00561; Jan Glete, Navies and 
Nations. Warships, Navies and Nation Building in Europe and America 1500-1860, Vol 2, 
Stockholm 1993, pp. 608-61 O. Sten Carlsson, ståndssamhälle och ståndspersoner, Lund 1973, 
p. 107-109. 

service between 1700 and 1708. In 1700 Swedish troops delivered a severe 
blow against the Danes and by 1702 the main army was in place in Lithuania. 
Navy actions during this period were relatively few and only became frequent 
after 171 O when the war against the Danes became intense. The increasing 
amount of persons in external service may be a result of the Navy's low rate of 
action between 1703-1709. 

The variations in the number of persons in external service shown by Figure l 
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are actually most easily explained by periods of peace and war. During years of 
the Hats' 15 disastrous Russian War (1741-1743) we can see a reduction in partici
pation in externa! service, but the numbers rise steeply after the war. The same 
happens during the Pornemnian War against Prussia (1757-1762), however, the 
numbers do not recover as quickly as after the previous war. The next sharp 
drop comes during Gustav III's Russian war (1788-1790) when hardly any 
officers were in externa! service, and again this decline is not followed by 
recovery after the war. 

In Figure l it becomes clear that the tonnage of the Swedish battle fleet 
remained relatively stable during the entire century. There is a build-up before 
the 1788-90 war in which the Navy played a key ro le, but apart fromthatthere 
are no significant variations in Navy's tonnage. From this point of view the 
number of personneJ should also have been equally non-variable. However, 
the number of officers per tonne was slowly but steadily rising, a fact that 
certainly also must be valid for petty officers. 

In relative and tentative terms, as we lack figures for the entire Navy staff, 
it must be concluded that between 1720 and 1758, a notable part ofthe Naval 
personneJ were at any given point of time in externa! service. In the peak year 
of l 7 46 this comprised l 08 persons. In four cases their rank remains unknown 
this particular year, of the remaining men, 32 were officers and 72 petty offi
cers in the Swedish Navy while in externa! service. Compared to the number 
of officers in 1743, which is a year for which we have the reliable figure of a 
total of 211, the figures above indicate that d urin g the peak y ear as mu ch as 15 
percent of the officers were absent in externa! service. For petty officers a 
comparison of this kind cannot be made but even in this category a significant 
percentage seems to have been in externa! service during years of high absen
ce. 

There is no strong earrelation between variations in the Navy's tonnage, 
neither with the number of officers, nor externa! service up until circa 1756. 
There is however a relatively strong earrelation between externa! service and 
Swedish involvement in war. From about 1756 the relative and the absolute 
numbers of persons in externa! service start to decrease. I s hall return to this 
question later. 

The seeond question of "when" will address the issue of in which part of 
their Navy careers did people leave for externa! service. We have to remember 
that the merit lists record all externa! service, which means that service in 
foreign navies or in Iong distance shipping preceding employment in the Swed
ish Navy are also included in the lists. Many of the Navy's higher ranking 

---------
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petty officers likeskippers and masters were directly recruited from the mer
chant marine and they certainly had many years of experience before joining 
the Navy. The reasonthese persons included previous maritime experience in 
their merit lists was that navigation, especially outside the Bal tic, was consid
ered an advantage when applying for promotion. These were also the people 
who for one reason or another decided to stay in Navy employment and not to 
return to their former work in the merchant marine. 

Figure 2 First time of absence before/after entering Navy service [N=552] 
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Figure 2 shows when persons left for external service for the first time in 
relation to their employment or service in the Navy. 

A total of 132 persons did not join the Navy until they already had some 
years in external service, and 418 persons left for external service while al
ready enrolled in the Navy. The person with longest time in external service 
before joining the Navy was Lars Ljungbohm who became mate in 1781 at the 
age of 51. By then h e had been in both external service and inland navigation 
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since 1742. 16 At the other extreme we find Christian Georg von Schantz who 
joined the Navy in 1744 as a thirteen year old and who after 33 years of serv
ice spent three years ( 1777 -1779) as a Capita in de Vaisseaux in the F ren ch 
Navy. 17 

Although the first assignment in externa! service is quite widely distributed 
relative to enrolment in the Navy, i t seems that the majority of people joined 
the Swedish Navy first, and only went into external service after someyears in 
active naval service. The usual point of departure was from l to 12 years after 
joining the Navy. About 64 percent of the persons did exactly that. 

Figure 3 A ge of personsenrolling in N avy [N=488] and first time in exter
na l service [N=493 J 
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As will be seen in Figure 3, the patterus of a ge distribution of persons enter
ing Navy and persons entering external service respectively are very similar. 
The only difference is the average a ge of the two categories. The average a ge 
for men entering Navy service was 16 (16.29) years, the main body of this 
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category enrolling between the ages of8 and 25. Therearea few examples of 
personsenrolling in the Navy before the age afseven (9 persons). Many of the 
veryyoungpersons were registered in the Navy's rolls (or the Infantry's rolls) 
by their parents. Nobility could in same cases ensure their children's future 
careers in this way, by using contacts, and perhaps som e money, bu t the active 
phase oftheir employment in the Navy did not start until sometime later. The 
average a ge for first time in external service was slightly high er at 20 (19. 9), 
and the majority ofthose entering service were between the ages of 13 and 26. 
In the merchant marine it was common to start at the ages of 7-8 as a cabin
boy (kajutvakt) or a deck hand (jungman, skeppsgosse.) 

The third question of "when" refers to the time spent in external service. 
The vast majority of the group referred to here (421 out of 576) was only in 
external service once. A person might have returned home during his absence, 
b ut if he left immediately again without entering naval service the period of 
absence is counted as one. 

Figure 4 Nu m ber of years in extern al service [N=576] 
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A total of 126 persons were in externa] service twice and the rest (31 per
sons) were in externa] service three time s or more. Anders Henrik Roman was 
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In which service? 
The task of establishing on which ships, whether merchant or naval, the persons in 
externa! service were operational, presents quite a lot of problems. As noted aba
ve, the merit lists are occasionally very detailed: the ships' and the masters' na
mes, the dates and ports of departure and arrival, and the positions held aboard are 
carefully written down. In many merit lists at least dates, nationalities of the ships 
and the general region of operation are recorded; and again in some cases only 
approximate time frames and locations of shipping opportunity are presented. In 
these cases I have assumed that the ships' nationality earresponds with the ports 
of departure. Transports occurred occasionally, when a person was on his way to 
or from assignment in externa! service. Anders Henrik Asping, for instance, was 
attacked by the French near New York in 1778, while serving in the British Navy. 
Tired of the adventures he longed to get home and went to sea as a passenger on a 
merchant ship to Cork.20 Transports like this in which the person was only a pas
senger have been omitted. 

The exactness of no tes may also vary in one and the same merit list. As a 
rule, however, assignments on foreign Navyvessels were noted in more detail. 
This makesit possible to arrive at quite a reliable picture of the distribution of 
naval service and work aboard merchant ships. With reasonable certainty I 
have been ab le to extract adequate information from 88 percent of the merit 
lists. Table 3 shows the number of differentassignments according to type and 
nationality of the ship. 

The overwhelming majority of the assignments were on merchant ships -
just above 80 percent More than hal f of that portion was on Swedish mer
chant ships, which means that more than 40 percent of all assignments were 
a board Swedish commercial vessels; and again almost hal f of that number on 
Dutch commercial vessels. Ifthe lists (the sources) had allowedan analysis of 
domestic and Baltic shipping as weil, the figures would certainly show an 
even greater favour toward merchant shipping. The conclusion here must be 
that merchant ships were preferred to Navy ships, even if we take into account 
the fact that a part of the personnel joined the Navy when they already had 
experiences of seafaring, and some of the assignments registered in the merit 
lists preceded their actual Navy career. These individuals were mostly, but not 
always, in the merchant marine until they were enrolled. For instance Edvard 
Johan Leijonstedt was from the age of 11 to the age of22 in the service of the 
British Navy before retuming to Sweden and joining the Swedish Navy as a 
lieutenant in 1757_21 

In order to further illustrate the figures in Table 3, I might add that 222 
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Table 3 Swedish Navy personneJ in 
external service in eighteenth 
century 

Numberof 
assignments Type of assignment 

444 Swedish merchant marine 
207 Dutch merchant marine 
104 DutchNavy 
125 British merchant marine 
54 British Navy 
19 French merchant marine 
38 FrenchNavy 
2 Spanish Navy 
6 American merchant marine 
l American Navy 
7 German merchant marine 
2 Prussian Navy 
3 Maltese merchant marine 
4 ltalian merchant marine 
l Portuguese merchant marine 
l Portuguese Navy 

19 Other 
816 Total on merchant ships 
202 Total on navy ships 
1037 Total number of assignments 

Source: Flottans Meri(forteckningar, M:fiche K00528-K00561 

persons out of 512 had registered only one assignment in their merit lists, 148 
registered two and 142 registered three or more assignments, while in extemal 
service. About half of the "one timers" went to sea on Swedish merchant 
ships. Only 66 persons (12.89 percent of the sample) registered exclusively 
foreign naval service in their merit lists. Table 3 shows that the overwhelming 
majority of the signings were, apart from Swedish merchant ships, on Dutch, 
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British and French ships, both merchant and Navy. The figures are however 
aggregated and do not show any variations over time. 

In Figure 5, l have tried to establish the trends for the seven of most com
mon types of assignments in ten year periods. The data is presented as trend 
lines extrapolated from the assignments and dates indicated in FMF. l must 
underline that to a certain degree l have been forced to rely on assumptions in 
order to be ab le to place certain assignments in a probable time period. However, 
as a rule these uncertainties only affect, if at all, the transitional parts of the 
figure. Still i t must only be perceived as indicative for plausible trends. 

The assignments to the Swedish merchant marine show the same overall 
pattern as in Figure l. The large portion of assignments in the Swedish mer
chant marine clearly affects the overall figures. The reduction of persons in 
external service that Figure l shows for the period between 1739 and 1744 
really does not affect the total assignments in the Swedish merchant marine, i t 
is rather the number of foreign assignments that decreases 

The number of assignments increases steadily until the 1760s but starts to 
decrease after that point. I have not found any simple reason for this change. 
The number of officers continued to rise, and accordingly also the number of 
petty officers, throughout the entire eighteenth century. The Swedish trade 
through the Sound also intensified. However, the number of personnel in ex
terna! service declined. There could be several reasonable explanations for 
this, one being the striking growth of the so called Archipelago Navy (skär
gårdsflottan) in the 1770s, with small sloops, often operatedwith oars in the 
shallow waters protecting the coasts of Sweden and Finland, which claimed 
an increasing number of personnel. This branch of service was part of the 
Army, and its personnel did not deliver merit lists to the Navy. On the other 
hand the Archipelago Navy had very few officers and the crews constituted 
mainly of conscripted peasant boys from the coastal regions of the country. 22 

These were not likely to be the persons who would later join the Navy and go 
into external service. There is of course also the possibility that the Navy be
came increasingly professionalized and that external service was considered 
of a lower leve l with re gard to promotion However, this is a question that must 
be addressed in some other context. 

The assignments to the British Navy are low during the entire century mir
roring the politically and diplomatically problematic relationship between 
Sweden and Britain. But considering that the English merchant marine grew 
steadily, as did trade with Sweden, one would have expected a more consider
able number of assignments to the British merchant marine throughout the 
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Figure 5 Trend lines of assignments in external service in ten year intervals 
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Comments on figure 5: The Iines represen t trends for different types of assignment during the 
eighteenth century in ten year intcrvals. A= Swedish merchant ship. B= Dutch merchant ship. 
BF= Dutch Navy. C= British merchant ship. CF= British Navy. D=French merchant ship. 
DF=French Navy. 

centuryY The opposite would be true for the French Navy. The very few as
signments shown above do not reflect the close di p lomatic relationship which 
existed between these two countries until the French revolution. 

The most dramatic drop in the number of assignments is that to the Dutch 
merchant marine and the Dutch Navy in the 1750s. In the early 1740s the 
Dutch merchant marine employed almost as many Swedes as the Swedish 
merchant marine, but already by the end of that same decade the numbers had 
started to decline. In the 1770s employment in the Dutch merchant marine 
was no longer an option. These figures cannot be explained by changing vol
umes in Dutch shipping. Domestic turmail in the Republic began in 1751 
upsetting the economy for several decades. Dutch shipping through the Sound 
shows, however, the same variations during the eighteenth century as i t had in 
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the seventeenth. Occasional peaks are followed by deep troughs in eyeles 
which are determined by the prevalent economic and political situation. Addi
tionally, after about 1756, the number ofDutch ships through the Sound ente
red a mo re stab le period at a fairly high leve l . 24 

The relationship between assignments of Swedish Navy personneJ to the 
Swedish and the Dutch merchant marine can, however, be explained through 
the economic changes that both these countries experienced during the eight
eenth century. Thomas Lindblad concludes that the diminishing Swedish trade 
with the Dutch republic, was at least partly a result of the structural differ
ences in the Dutch and the Swedish economies: "The Dutch-Swedish trade 
declirred in the eighteenth century because of the divergence between the 
growth paths in Sweden and the Repub1ic."25 

lt was the revitalization of Swedish shipping that reduced the number of 
Swedish employees in the Dutch merchant marine. The trend line for the as
signments to the Swedish merchant marine, shown in Table 3 and Figure 5, 
clearly reflects this fact. Sweden eventually found away to revive its shipping 
after the disastrous years of the Great Nordie War. In 1723 a Navigation Act 
(Produktplakatet) was passed, which among other things forbade foreign 
ships from carrying Swedish products to and from Swedish ports, and foreign 
ships were only allowed to carry products from their native country. There 
was, however, one major modification to the latter rule: co1onies were inclu
ded in the definition of native country. After this date Sweden experienced a 
massive and steady increase of shipping with Swedish ships.26 This fact is 
clearly visible in the patterns of employment and assignment uneovered 
through the analysis of FMF. 

Eli F. Heckscher was the first to notice the dramatic increase of Swedish ship
ping in the eighteenth century, but he found also that it was the Mediterranearr 
trade undertaken by Swedish ships that accounted for the growth. It was, of cour
se, the ever importallt salt transported for the needs of the Swedish economy that 
constituted the main reason for the Iberian-Mediterranean traffic.27 

Regions of destinations 

We might now, with the help of FMF, turn to the third and final question 
posed: which destinations appear in the merit lists? The answer is of course 
already indicated above, and becomes even more clear in Table 4: The Medi
terranearr darninates as a region of destination for N avy personnel in external 
service during the eighteenth century. 
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Table4 l Nomber of persons in different regions of 
destination during the eighteenth century 

Region 
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Source: Flottans Meritförteckningar, M-fiche K00528-K00561 

Comments on Table 4: The regions arecodedas follows: l = North Atlantic, England, Holland; 
2 = Mediterranean; 3 =East Indies (Batavia, China, India); 4 =West Indies (inc. Surinam); 5 = 
West Africa; 6 = North America; 7 = Middle Atlantic (Madeira, Canary Islands); 8 =East At
lantic (Bordeaux, Lisbon). 

Table 4 must of course be trea te d with the same eautio n as Figure 5. Assign
ments have only been included in the table when the merit list clearly indicates 
a port, a region or a place of destination. In some cases the region of destina
tion refers to the main base for operations when the person was in external 
service for a longer period of time. The number of assignments is slightly 
larger than in the one used for Figure 5, the reason being that the merit lists 
indicate more often the destination than the nationality of the ship. The Table 
is based on a total of 1348 assignments. 

The overalllargest number of assignments are on ships going to, or sailing 
within, as already noted, the Mediterranean. More than 41 percent of all as
signments in the merit lists give Leghorn, Smyrna, Malaga, Algiers and other 
ports in the Mediterranean Sea as the main destination. If we add the figures 
for the East Atlantic (Lis bon, Bordeaux etc) the s hare rises to around 50 per-
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cent. Taking the economic development in Sweden during the eighteenth cen
tury into consideration, this of course is not a surprise. 

More astonishing is the large number of assignments for destinations in the 
West and East Indies. The West Indies claim l 7 and the East Indies 18 percent 
of all assignments. The East Indies is certainly easier to explain as a destina
tion for Swedes than West Indies. The Swedish East India Company (SEIC) 
got its first charter in 1731 and sent altogether 116 ships to Surat, Bengal and 
China during the eighteenth century and fifteen mo re in the first years of the 
nineteenth, the last cargo arrived at Gothenburg in 1806.28 From the time the 
SEIC was established the Navy was willing to grant not only officers and 
petty officers furlough for employment in the Company, but also conscripted 
men.29 More than a fourth of all persons (157) in external service registered 
destinations in the East lndies in their merit lists. 

Figure 6 The relative share of assignment to the four largest regions of 
destination in ten year intervals 
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However, not all voyages to the East Indies were made in the service of 
SEIC; its Dutch and English equiva1ents, the VOC and EIC respective1y, kept 
attracting Swedish personnel throughout the century. The number of assign
ments for the East Indies is almost as !arge during the period of 1720-30 as it 
is during the following period of 1730-40, when the SEIC started its opera
tions - a clear indication that it was rather the destination as such than in 
which service one reached it that was important. This reasoning could be ex
tended even to West Indian destinations. 

Figure 6 shows the relativeshare of the four most frequent destinations regis
tered in FMF. Although the total number of assignments started to decline in the 
1760s their relativeshare changed very little. These four regions of destinations 
were, in addition to Baltic destinations, equally recurrent through the entire cen
tury, although the Mediterraneau remained the main region of destination. 

Concluding remarks. 

The Navy merit lists (FMF) provide an interesting possibility of studying a 
variety of questions concerning Swedish Navy personnel. Although the ma
terial does not cover the entire Navy staff for the eighteenth century it still is 
representative enough to offer general trends. My aim with this article has 
been to discuss this material and through quantitative analyses try to discover 
patterns in the engagement ofNavy personnel in the service of foreign navies 
and different merchant marines. 

The quantitative analyses of FMF show some clear and interesting general 
patterns, and again some questions remain unanswered. If we consicter the 
figures for the period around 1720-1770 the figures obtained indicate that it 
was quite common for Navy personneJ to seek employment outside the Swed
ish Navy. During some periods within this time frame a considerable number 
of the officers and petty officers were in externa! service. The main picture 
revealed isthat service in the Navy and externa! service were not alternative 
career choices but they complemented each other. 

An average officer or petty officer joined the Navy in his early teens. After 
serving someyears aboard Navy vessels, he would request permission to leave for 
externa! service, which was granted if Sweden was at peace. He then went to 
sea on a merchant ship destined for the Mediterranean. Usually he also was 
ab le to extend his furlough and returned after serving three to eight years abroad. 
Back in Sweden he again served for some years in the Navy, but often left 
again for externa! service a second, and sometimes a third, time. 
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The results of this quantitative analysis of the available Navy merit lists 
suggest that Navy personneJ di d go to sea during furlough mainly on merchant 
vessels, and although foreign navies hired many ofthese people, they consti
tute a minor employer in the total sample. Given the chance the personnel too k 
employment on any ship to any destination as lang as it was a merchant vesseL 

The prevalent view in earlier research has been that the main reason for 
involvement in foreign service was the officers' and petty officers' desire to 
gain experience, and the possibility, especially during peace time, of obtaining 
battle experience in foreign service thus enhancing the person's possibilities 
for ad vancement in Sweden. 30 This motive is said to have been true for all 
service branches, but especially those branches, like the Navy, Artillery and 
Fortification, where expert knowledge was valued as much as social stand
ing.31 My results do, however, partly contradiet such a claim. The personnel 
did systematically ehoase employment aboard merchant ships. 

Navigational skills were of course provided through work on any sailing 
vesseL The fact that the merit lists register all kinds of service indicate that 
navigational competence as such was considered valuable by the Navy. The 
chance, or risk, of battle experience was not totally absent in the merchant 
marine, especially if serving aboard the large East Indiamen that in size and 
even armament surpassed many Navy ships. In the troubled, pirate ridden, 
politically disputed waters of the East and West Indies i t was not uneamman 
for a merchant vessel to be engaged in fight. So even in the merchant marine 
the crew members had a fair c hang e of gaining battle experience, particularly 
while sailing in more perilous waters. 

However, the main bulk of assignments were on small unarmed merchant 
ships in the Mediterranean trade, a fact that points to other possible reasons 
for signing on than pure enhancement of the Navy career. Although most of 
these assignments were considered a merit by the Navy, it was probably eco
nomic motives rather than anything else that lay behind the decisions to apply 
for furlough and sign on merchant ships. 

Navy personnel in lower positions often went without a salaryor obtained 
payment for a lesser position than the one the person actually held. This was 
not an uneamman practice in any branch of the Swedish arrned forces. The 
need for money was obvious and sometimes acute. In addition there was the 
institutionalised system ofpayment for a position (ackord). Rather substantial 
amounts ofmoney were needed to reimburse the predecessor if a person want
ed to step inta a new position. Now, there is no proof whatsoever that this 
system was in use in the Navy, but it was in use in all the other branches both 
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formally and sometimes informally. 32 It is not far fetehed to assume that the 
system ofpayment for position al so existed within the Navy, albeit as an infor
mal institution. If this was the case, then the economic reasons for going in to 
external service were even more obvious. However, this remains to be proved. 

The N avy personnel, like anybody with navigational skills, belonged to on e 
of the few professions that were almost globally employable. Intimes of grea
tly expanding long distance trade and the great naval powers' intensifying 
contest of colonial possessions, there were numerous possibilities to earn a 
decent income by going to sea on a merchant vessel, or forthat matter a Navy 
vesseL Marcus Rediker considers, in his already classic analysis, the British 
seamen as a sort of a proletariat. In the vibrant English ports, a new kind of 
social category appeared according to Rediker, the sea bom proletariat, sell
ing their labour, for good and bad, to whichever skipper was prepared to pay 
them a meagre salary.33 This might betrue for Britain, although for instance 
N.A.M Rodger does not necessarily agree with the meagreness ofNavy sala
ry.34 

In Sweden the situation was very different. The Navy guaranteed a small, 
but nevertheless steady, salary and in addition to that a pension. A position in 
the Navy also provided social recognition, which was necessary to maintain or 
even improve one's social standing. With regard to this external service had 
two functions: firstly, it provided the persons involved with navigational 
skills, occasionally even battle skills, which were valued by the Swedish Navy, 
and a proof ofthe person's ability when applying for promotion. Secondly, if 
there indeed was such a phenomenon as payment for position in the Navy, 
externa! service provided the necessary means to obtain it. If such a system 
did not exist, then additional experience still helped to enhance a person's 
social standing and therefore, at least indirectly, improve the possibilities to 
move up a step or two on the social scale. This was not a proletariat, bu t people 
who used their skills to tap into the global capita! flows, and then to very 
rationally indeed invest them to secure or improve their position at home. 

To quote the British historian N.A.M Rodger: 
"Foreign trade and the Navy [ ... ] formed two elements of a single symbiotic 
system [ ... ].The Navy protected trade and protected the country. Trade 
generatedthe seamen to man the Navy, and money to pay for it." 35 

This dual relationship was most certainly true even in Sweden, albeit on a 
very personallevel. 



73 

formally and sometimes informally. 32 It is not far fetehed to assume that the 
system of payment for position al so existed within the Navy, albeit as an in for
mal institution. If this was the case, then the economic reasons for going in to 
externa! service were even more obvious. However, this remains to be proved. 

The N avy personnel, like anybody with navigational skills, belonged to on e 
of the few professions that were almost globally employable. Intimes of grea
tly expanding Iong distance trade and the great naval powers' intensifying 
contest of colonial possessions, there were numerous possibilities to earn a 
decent income by going to sea on a merchant vessel, or forthat matter a Navy 
vesseL Marcus Rediker considers, in his already classic analysis, the British 
seamen as a sort of a proletariat. In the vibrant English ports, a new kind of 
social category appeared according to Rediker, the sea bom proletariat, sell
ing their labour, for good and bad, to whichever skipper was prepared to pay 
them a meagre salary.33 This might betrue for Britain, although for instance 
N.A.M Rodger does not necessarily agree with the meagreness ofNavy sala
ry.34 

In Sweden the situation was very different. The Navy guaranteed a small, 
but nevertheless steady, salary and in addition to that a pension. A position in 
the Navy also provided social recognition, which was necessary to maintain or 
even improve one's social standing. With regard to this external service had 
two functions: firstly, it provided the persons invalved with navigational 
skills, occasionally even battle skills, which were valued by the Swedish Navy, 
and a proof of the person's ability when applying for promotion. Secondly, if 
there indeed was such a phenomenon as payment for position in the Navy, 
external service provided the necessary means to obtain it. If such a system 
did not exist, then additional experience still helped to enhance a person's 
social standing and therefore, at least indirectly, improve the possibilities to 
move up a step or two on the social scale. This was not a proletariat, but people 
who used their skills to tap into the global capital flows, and then to very 
rationally indeed invest them to secure or improve their position at home. 

To quote the British historian N.A.M Rodger: 
"Foreign trade and the Navy [ ... ] formed two elements of a single symbiotic 
system[ ... ]. The Navy protected trade and protected the country. Trade 
generatedthe seamen to man the Navy, and money to pay for it." 35 

This dual relationship was most certainly true even in Sweden, albeit on a 
very personallevet 



74 

Footnotes 
1 Förji:lttningssamlingjor Kong!. Maj:ts flotta, utarbetad av S. W.Giinther, vol. 5, 1858, p.663. 
2 Loc.Cit. 
3 Författningssamling, vol l, 1851, p.246 
4 Författningssamling vol l, 1851, pp.223-224. 
5 See for instance Flottans Meritförteckningar (M-fiche) hereafter (FMF), K00547 3/11, Erik 
Mannerstedt. 
6 See for instance (FMF). K00548 5/9, Petter Fredrik Mittler. 
7 Börjeson Hjalmar Biografiska anteckningar om Örlogsflottans Officerare 1700-1799, Stock
holm 1942 
8 Bengt Nilsson Biograflca: .flottan - en matrikel över flottans officerare 168 7-1721, available 
on-line [21111 2005]: http://members.tripod.com/Bengt_Nilsson/Biografica/ 
9 Författningssamling vol Vi, 1859, pp.134-174. 
10 Böijeson Biografiska Anteckningar, has been used to establish the final rank for officers. 
11 For the consular system in general see Leos Muller Consuls, Corsairs and Commerce. The 
Swedish Consular Service and Lfmg-distant shipping, 17 20-1815, Uppsala 2004. 
12 See for instance FMF K00529 9/19, Johan Björck, FMF 00529 9/14 David Ankarloo, and 
FMF 00554 9/11 Paul Stolt. 
13 Jan Glete Navies and Nations. Warships, Navies and Nation Building in Europe and America 
1500-1860, Vol 2, Stockholm 1993, pp. 608-61 O. Sten Carlsson Ståndssamhälle och ståndsper
soner, Lund 1973, p. l 07. 
14 FMF K00538 4/8, Jonas Hamborgh. Merit lists were delivered even earlier but this is the 
first dateable list by a person who al so was in externa! service. 
15 The Hats (hattarna) were a political party during the Age of Liberty, thcir opponents were 
called Caps (mössorna)" 
16 FMF K00546 1/9, Lars Ljungbohm 
17 FMF K00552 3/10, Christian Georg von Schantz. 
18 FMF K005511/9 RomanAnders Henrik. See also BörjesonBiografiska anteckningar, p. l 59. 
19 Författningssamling vol Vi, 1859, pp.134-174 
2° FMF K00528 13/14 Asp in g Anders Henrik 
21 FMF K00544 518 Leijonstedt Edvard Johan 
22 Patrik Höij "Båtsmän vid skärgårdsflottan", In:Skärgårdsflottan. Hans Norman (Red.), Lund 
2000, pp. 240-60. 
23 Glete, Navies and Nations, Vol 11, p.527. 
24 Eli F. Hecksher Den svenska handelssjöfartens ekonomiska historia sedan Gustav Vasa. Sjö
historiska samfundets skrifter no l, Uppsala 1940, Appendix "Sjöfarten genom Öresund 1754-
1783. 
25 J. Thomas Lindblad Swedish Trade with the Dutch Republic 1738-1795, Amsterdam 1982, p. 
139. 
26 Eli F. Hecksher Den svenska handelssjöfartens pp. 21-23 
27 Eli F. Hecksher Den svenska handelssjöfartens pp. 24-25. Muller Consuls pp.61-62. For Salt 
and the economy of Sweden in general see: Stefan CarU:n Staten som marknadens salt : en stu
die i institutions bildning, kollektivt handlande och tidig vä(fl.irdspolitik på en strategisk vant
marknad i övergången mellan merkantilism och liberalism 1720-1862 , Stockhom 1997. 



75 

'" Christian Konincx Thefirst and seeond charters ol the Swedish East lndia company ( 17 31-
1766), Kortrijk, 1980. Förteckning ölver svenska ostindiska compagniets skepp som äro avseg
ladefrån Götheborg under nya eller tredje octrojen, Available on-line [11/12 2005} http:// 
www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/document.xml?id= 171. 
29 Författningssamling vol VI, 1859, p. l 08. 
30 Hans Norman "Inledning" In: Skärgårdsflottan. p. 24. 
31 Carlsson Ståndssamhälle, pp.l07-108. Kaarlo Wirilander Herrskapsfolk. ståndspersoner i 
Finland, Stockholm 1982, p.190-191. 
32 For "accord" see Fredrik Thisner Social Reproductio n in State-dominated Redistributive Sys
tems. A comparative Study on Swedish and Dan is h Officer Corps during the 18th century (dis
sertation, forthcoming). 
33 Marcus Rediker Between the Devil and the Deep Blue Sea, Cambridge University, Press 
1987. 
34 N.A.M. Rodger The Command olthe Ocean. A Naval History of Britain, 1649-1815, Appen
dix IV, London 2004 
35 N.A.M. Rodger The Command of the Ocean, p. 580. 



76 

Recensioner 

Daniel Finamore, Maritime History as World History. University Press 
of Florida, Gainesville 2004, 216 sidor, illustrationer, inbunden. 

anmäld av Mats Kero 

Boken ingår fårlagets serie "New Perspectives on Maritime History" och är 
publicerad i samarbete med anrika Peabody Essex Museum i Massachusetts. 
(Som publicerade den tyvärr avsomnade The American Neptune). Det är en 
antologi med 12 essäer- de flesta skrivna av välkända historiker på området
i syfte att ge en aktuell översikt av sjöhistoria utifrån olika teman: upptäckts
färder, handel, konflikter och kultur. Bokens redaktör, Daniel Finamore, re
flekterar också över ämnet i inledningen och konstaterar att människans inter
aktion med havet är en fundamental faktor i världshistorien. Som sådan är den 
kopplad till snart sagt alla dess aspekter: politiska, ekonomiska, tekniska, 
geografiska såväl som kulturella. 

Antologin inleds med ett fristående bidrag av den brittiske historikern Feli
pe Fernandez-Armesto hämtat ur dennes succebok Civilizations från 2000 
(vilket dock inte omnämns). Denne betonar i sin essä, som behandlar den 
maritima miljöns roll i utvecklingen av olika civilisationer, geografins bety
delse för att förklara västeuropeernas framgångsrika expansion över världen. 
Västeuropas läge vid Atlanten gav geografiska fördelar som inte fanns någon 
annanstans. MedanAtlantens passadvindar förde de europeiska sjöfararna till 
andra oceaner och andra kulturer, så fårblev monsunvindarna får sjöfararna i 
Indiska oceanen länkar i ett internt handelssystem omgivet av stormbälten där 
mycket lite stod att vinna på djärva upptäcktsfårder-och en sjöburen expan
sion. Ä ven i Medelhavet satte de fårhärskande vindarna gränser får de islams
ka väldenas utbredning. Fernandez-Armestos teser om geografins betydelse 
kan synas hårddragna, men är ändå stimulerande om man ställer dem i kon
trast till den dominerande trenden i modern ekonomisk historia: fokusering på 
skillnader i institutioner som utgångspunkt får jämförelser och förklaringar. 

Antologins artiklar på temat upptäcktsfårder ger en del kompetenta över
sikter, men knappast tankeväckande nya perspektiv. Avsnittet inleds av den 
antika sjöhistoriens nestor Lionel Casson med en informativ överblick av vad 
vi vet om sjöburna upptäcktsfårder av fenicier och greker längs Väst- och 
Östafrikas kuster samt Pytheas berömda resa i nordliga farvatten. Mycket av 
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diskussionerna kring hur långt de nådde är akademisk, då sjöresorna längs 
Västafrika och den eventuella rundningen av Afrika från öster betydde föga 
för de geografiska kunskaperna. Av historisk betydelse är dock fårderna över 
Indiska oceanen, som dock inte var upptäcktsfårder eftersom det handlade om 
att grekiska handelsfartyg slog sig in på rutter som redan användes av arabiska 
och indiska skepp. 

Upptäcktsfårdernas historia under medeltiden och den moderna tiden be
handlas sedan av William Phillips respektive Carla Rahn-Phillips, bägge väl
kända amerikanska experter på spansk historia, i varsitt kapitel. Det är ett 
omfattande och kontroversiellt område som inte lätt låter sig sammanfattas i 
ett par essäer- där man också skall säga några ord om polynesiers, vikingars 
och kinesers sjöfårder-vilket klart återspeglas i dessa bidrag. Själva ordet 
"upptäcktsfårder" brukar ju numera också ofta skrivas med anföringstecken. 
William Phillips konstaterar rörande frågan om de gav sig ut i det okända att 
Columbus ochVascoda Gama följde i spåren efter andra som seglat i samma 
farvatten, men kortare distanser. I strikt mening är det naturligtvis riktigt: eu
ropeernas atlantiska framstötar hade pågått i sekler och gett nödvändiga kun
skaper om vindsystem, väderförhållanden och replipunkter inför dessa över
seglingar. Magelian hade däremot inga som helst sådana förkunskaper när han 
startade seglingen över Stilla havet. Beträffande de remarkabla kinesiska 
flottorna till Indiska oceanens kuster kvalificerar de enligt Phillips inte som 
upptäcktsfårder, då flottorna seglade längs vältrafikerade sjöleder. 

Carla Rahn-Phillips påpekar att det är en vanlig missuppfattning att etnogra
fisk och allmän vetenskaplig nyfikenhet var något specifikt nytt för de s.k. veten
skapliga forskningsresorna som böljade under 1700-talet. Detta element fanns 
redan med hos t. ex. de spanska missionärerna på 1500-talet. Annars torde politis
ka motiv som drivfjädrar bakom upptäckts- och forskningsresor sammantaget 
uppväga alla andra motiv, inklusive de ekonomiska, hävdar Rahn-Phillips. 

Ett informativt avsnitt i antologin är också översikten av undervattens
forskningens utveckling, med tonvikt på de dramatiska tekniska landvin
ningarna sedan andra världskriget. Författarna till avsnittet, Brendan Foley 
och Justin Manley, förutspår att inom få år kommer marinarkeologer med 
hjälp av olika robotar vara istånd att gräva ut fyndplatser på 1000 meters djup 
med samma precision som på land. Detta öppnar utan tvivel stora möjligheter 
för t.ex. väsentligt ökade kunskaper om antikens sjöfart och dess roll i de 
antika ekonomierna. 

Temat vattenvägarnas roll i handeln belyses i två bidrag. Olaf Janzen, som 
tillhör redaktionen för International Journal ofMaritime History, belyser de 
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transportmönster som uppstod i N ordatlanten under 1600- och 1700-talen ut
ifrån högsjöfisket Transportmönstren handlade inte bara om praktiska trans
portvägar utan var i lika hög grad resultat av den landbaserade stödstrukturen 
i form av det merkantilistiska ekonomiska systemet. Slående är också hur 
föga den transatlantiska handeln var beroende av stora handelskompanier till 
skillnad Fjärran Östern-handeln. I vilken utsträckning berodde detta på stater
nas förmåga att skydda sjöfarten i mera närliggande farvatten? Här behövs 
mera forskning, enligt Janzen. 

John Armstrong har forskat i den interna kust- och flodsjöfartens roll för 
den ekonomiska utvecklingen i olika länder. Armstrong hävdar i sitt mycket 
intressanta bidrag att denna sjöfart var av avgörande betydelse för industriali
seringen i Europa och USA. För Storbritanniens del är detta uppenbart under 
industrialiseringens inledande skede som skedde före uppbyggnaden av järn
vägsnätet. Men ännu under slutet av 1800-talet var industrin för sina inrikes 
transporter av skrymmande bulkvaror i hög grad beroende av kanaler och 
kustsjöfart. Även för urbaniseringsprocessen i Europa och USA var denna 
sjöfart av stor betydelse genom transporter av byggnadsmaterial, bränsle och 
livsmedel. Trots ovanstående är sjöfarten på de inre vattenvägarna och längs 
kusterna ett negligerat forskningsområde i de flesta länder. 

Haven som arena för maktkamp och krigföring belyses i fyra essäer. John 
Hattendorf, historiker vid Naval War College i USA, hävdar att de senaste 
årtiondenas utveckling inte minskat sjöstridskrafternas betydelse. Utökning
en av ekonomiska zoner till 200 sjömil och den vapentekniska utvecklingen 
har gett en ökad roll för små och medelstora örlogsflottor. 

Richard Unger, välkänd expert på medeltida och tidigmodern sjöhistoria, 
ger en översikt av sjökrigföringen i Europa under medeltiden och renässan
sen. Inga furstar eller stater hade herravälde över havet under denna tid och 
någon artikulerad doktrin om sjömakt formulerades inte förrän i mitten av 
1500-talet. 

Elizabeth Maneke visar i sitt bidrag att Europas globala expansion innebar 
att handel, politisk kontroll och militärmakt utsträcktes och sammanlänkades 
över världshaven på ett sätt som var nytt i historien. Furstar och kuststater runt 
Indiska oceanen såg t.ex. vid europeernas ankomst denna i princip som en 
allmänning över vilken ingen enskild furste kunde göra anspråk på överhög
het. Föreställningar om ett herravälde över vidsträckta havsområden var då 
även i Europa en relativt ny företeelse, sprungen ur de fördrag och påvliga 
bullor som kring sekelskiftet 1500 uppdelade världen utanför Europa i portu
gisiska respektive spanska intressesfärer. 
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Militärhistorikern Jon Tetsuro Sumida presenterar en stimulerande omvär
dering av örlogshistorien under 1900-talets fårsta halvsekel utifrån en analys 
av Royal Navy. 1900-talets örlogshistoria beskrivs ofta med utgångspunkt 
från den vapentekniska utvecklingen: först den radikala innovationen av slag
skeppen, sedan deras tillbakagång på grund av utvecklingen av ubåtar och 
hangarfartyg. Men komplexiteten i örlogsteknologi, taktik och strategi kan 
inte reduceras till en fråga om fårändringar av tre fartygstyper, argumenterar 
Sumida. Till exempel hängde det tyska ubåtsvapnets framgångar under de 
bägge världskrigen till stor del ihop med icke-tekniska faktorer och hangar
fartygens framgångar byggde på deras taktiska användning i stridsgrupper i 
kombination med andra fartygstyper. 

Ovanstående omvärdering görs med avstamp i en omvärdering också av 
den gamle sjökrigsteoretikernAifred Thayer Mahan, vars doktriner enligt Su
mida är långt mer nyanserade och tillämpliga på den undersökta perioden än 
vad de vanligtvis anses vara. 

Denne gör dessutom en intressant anmärkning ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Stora örlogsflottor leddes tidigt av komplexa byråkratier som ut
nyttjade spjutspetsteknologi; de var föregångare både vad gäller storskalig in
dustriell organisation och informationsteknologi. 

Antologin avslutas med en fascinerande essä om sjöfarandets litterära arke
typer av litteraturprofessorn och f.d. sjöofficeren Robert Foulke. Sjöresor har 
ända sedan Odysseen givit upphov till en rik och bestående skönlitteratur; den 
monotona världen innesluten av skeppet och sjöhorisonten är som sådan en 
naturlig utgångspunkt för att utforska det okända, såväl i fYsisk mening som 
sanningen om oss själva. Bland de välkända litterära arketyper i sjöskildringar 
Foulkelärt och med skarp blick analyserar är skeppet som en symbol för ett 
samhälles anatomi (med myteri som vanlig handling); initiation (ynglingen 
som kastas in i en helt ny värld och prövas) samt hotet om undergång, fysiskt 
i förlisningens skepnad men också moraliskt utifrån detta. Titanie har därvid 
blivit en allmängiltig symbol får hela mänskligheten. 

Sammanfattningsvis är flera av antologins essäer läsvärda som översikter 
eller genom att de ger nya infallsvinklar, åtminstone för icke-specialisten, på 
olika områden. Flera av essäerna hade dock vunnit på en starkare avgränsning 
av innehållet - trots att antologin som helhet brister i både bredd och nya 
perspektiv utifrån det uttalade syftet. Den sjöburna världshandelns betydelse 
får spridning av nya matvanor, råvaruförsörjning och globaliseringen av eko
nomierna belyses knappast eller inte alls, inte heller havens roll får migratio
ner. Med undantag av Fernandez-Armestos och i viss mån Manekes bidrag 
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präglas den också av ett västvärldsperspektiv på sjöhistoria. Sjöhistoria som 
världshistoria kräver just nya perspektiv på till exempel ottomansk, arabisk, 
persisk och kinesisk sjöhistoria. Och detta inte bara som en "komparativ ku
liss" i dramat om västvärldens erövring av världshaven, utan studerade på 
egna meriter. 



81 

Jeremy Black, Bilder av världen. Kartornas historia. Översättning 
Margareta Elg. Historiska Media, Lund 2005, 176 sidor, illustrationer, 
inbunden. 

anmäld av Mats Kero 

Vad är en karta? Det är en fråga som inte är lätt att ge ett enkelt svar på. Andra 
kulturer har haft andra sätt att formedla avstånd, vägar och topografi än vad vi 
är vana vid men som fungerat for de syften de avsetts. Ett känt exempel är 
ribbsjökorten från Marshallöarna som visar arkipelagen med hjälp av kauri
snäckor samt våg- och dyningsmönster i form av böjda ribbor av kokospalm
ved. Den kände brittiske historikern Jeremy Black begränsar sig inte till ett 
traditionellt europeiskt perspektiv på kartografins historia utan undersöker i 
sin bok även andra kulturers syn på kartor. 

Framställningen är upplagd på fem kapitel med ett eller två "fokusupp
slag" utifrån en kartbild och är generöst illustrerad. Det forsta kapitlet be
handlar äldre kulturers syn på världen och deras kartografitraditioner fram till 
den moderna tidens början. Vi får kortfattat läsa om kinesisk och romersk 
lantmäterikonst, de stora grekiska geograferna och deras arvtagare, araberna; 
aztekernas och aboriginernas kartor; de s.k. T-0 kartorna som i symbolisk 
form visade den medeltida kristna världsbilden och de äldsta sjökorten- por
tolankartorna- som blev utgångspunkten fOr en ny kartografisk kultur i Väs
terlandet. 

I andra kapitlet träder den europeiska kartografin i centrum fOr framställ
ningen. "I Columbi kölvatten", som kapitlet heter, blev kartor ett viktigt red
skap i europeernas händer på ett sätt som hade liten motsvarighet i andra kul
turer. Detta gällde både for att utbreda deras välde över världen och i deras 
inbördes strider när artilleri, fortifikation och armeernas storlek utvecklades. 
Med den ökade användningen av kartor kom också en kartografisk kultur som 
bidrog till att skapa en rumslig och nationell identitet. Gränserna mot det 
okända utvidgades successivt for europeerna och stärkte deras känsla av att 
vara kallade att forma världen. 

Det tredje kapitlet "Upplysningstiden" visar hur denna process fOrstärks då 
den europeiska kartografin på allvar spänner över Stilla havet och fyller ut de 
flesta av kontinenternas okända konturer. Med kartors användning for att slita 
territoriella tvister, definiera gränser och exploatera ekonomiska intressen 
ökade kraven på exakthet: projektioner, skalor och kartsymboler standardise-
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rades alltmer. l kapitlet "Handel och imperium" belyses hur kartografin under 
1800-talet kom att spela en roll inte bara för krigföring, kommunikationer och 
kolonialism utan även för stämningar i tiden som nationalismen, den ökade 
folkbildningen och nyhetsförmedlingen. Det sista kapitlet "I modern tid" 
klarlägger kartornas roll praktiskt och ideologiskt under de bägge världskri
gen och kalla kriget. Att visa människans påverkan på miljön har slutligen 
under senare decennier blivit en allt viktigare uppgift för kartografin. 

Boken lyckas förmedla en kompetent översikt utan att bli alltför rapsodisk. 
Med nödvändighet har författaren tvingats välja bort vissa aspekter, t.ex. tek
niska förklaringar då fokus ligger på hur kartor format vår världsbild. Någon 
gång kan detta leda till att framställningen blir väl förenklad och dunkel, som 
i fallet med frågetecknen kring portolankartorna rörande deras ursprung och 
användning. Det har gjorts troligt att dessa kartor redan från början konstrue
rades på basis av kompasskurser. Problemet är att bevisa detta pga svårighe
terna att rekonstruera den magnetiska missvisningen vid slutet av 1200-talet 
när dessa kartor först uppträder. Detta har lett till att teorin om dess ursprung 
ifrågasatts; inte till att teorin vederlagts vilket Blacks formuleringar kan ge 
intryck av. Frågan är helt enkelt inte avgjord. 

Kartografins roll som redskap för makt och för att främja ideologiska syf
ten belyses genomgående på ett intressant sätt. Man kan dock sätta frågeteck
en kring resonemangen om den ideologiska rollen redan på 1500-talet för 
Gerard Mercators berömda kartprojektion från 1569 (se recensionen av Mark 
Monmaniers bok Rhumb Lines and Map Warspå annan plats i detta nummer). 

När det gäller bredden, att inte bara belysa kartografihistoria ur ett traditio
nellt europeiskt perspektiv, så handlar boken i slutändan först och främst om 
den europeiska kartografiska traditionen. Emellertid görs detta på ett kritiskt 
sätt med fokus på de sociala processerna. Den västliga kartografin övertogs 
också i allt väsentligt när kolonier blev självständiga och började ge ut egna 
nationalatlaser. Det senare och vad det kommit att innebära för den rumsliga 
uppfattningen i områden där majoriteten av världens befolkning bor är, som 
Black konstaterar, en negligerad del av kartografihistorien. 

Vad man kan vara kritisk mot är att engelsk och nordamerikansk kartogra
fihistoria spelar en oproportionerlig roll i en framställning som avser att vara 
en generell kartografihistoria. Boken är nu skriven för en engelsk publik och 
författaren har naturligtvis använt sig av det material han behärskar bäst. I 
grunden speglar detta också att kartor kan betraktas som egocentriska snarare 
än etnocentriska som kartografihistorikern J.H. Andrews uttryckt det. En 
aspekt att hålla i minnet vid ideologiska "dekonstruktioner" av kartor. I gen-
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gäld har bibliografin i den svenska upplagan kompletterats med svensk litte
ratur. Ä ven den engelska litteraturen har aktualiserats. 

Tyvärr har översättningen en hel del brister som är nödvändigt att uppmärk
samma. När det talas om "Book of Roger" (s. 27) inställer sig frågan om al
Idrisi verkligen skrev på engelska på 11 00-talet. Rogers bok skrevs självfallet 
på arabiska, Kitab Rudjar. Det finns flera sådana exempel som visar på ett 
"anglocentriskt" oskick- ironiskt i en bok som uppmärksammar läsaren på 
kartografins etnocentriska aspekter. Det finns heller ingen konsekvens utan 
där det t. ex. vore naturligt att behålla originalets War Office, eller översätta till 
krigs- eller armeministeriet, kommer ett dunkelt "krigsmyndigheten" på s. 127 
(engelska krigsministern blir följaktligen utnämnd till "krigssekreterare"); en 
Coastal Command chart över brittiska antiubåtsoperationer 1940 blir till 
"Sjöfartsverkets sjökort" på s. 142-43! Att kartografen Mercator begåvats 
med ett extra förnamn i sitt inhemska namn som blir till "Fleming Gerhard 
Kramer" (s. 40) är väl förhoppningsvis ett korrekturfel. Men det engelska ori
ginalets stavning borde ha rättats till Kremer (Krämer är den moderna stav
ningen av det tyska ordet för "handelsman", vilken troligen spökar hos 
Black). 

Andra typiska exempel på felöversättningar är när den preussiska general
stabens kartsystem härleds till "förberedelserna för det preussiska kriget" 
(vilket?) på s. 128, då den korrekta översättningen är preussiska krigstörbere
delser eller när det talas om "krigets betydelse för petroleumprodukter" 
(s. 142), då det ska vara tvärtom. Mindre lyckat är också ordagranna översätt
ningar där kompassens missvisning blir till dess "variation" och där astrono
miska observationer, som är det i sammanhanget vedertagna och för förståel
sen bättre, blir till "himmelsobservationer" (s. 111 ). "Porto lanerna" (s. 32) är 
sedan länge heller ingen accepterad beteckning för portolankartorna; de först
nämnda var medeltida skriftliga seglingsanvisningar vilket också är en bo
skillnad som görs i det engelska originalet. 

Översättningen är inte genomgående undermålig men har för många brister 
över vilket ovanstående bara är ett axplock; bortsett från rena felaktigheter ger 
den heller inte en stilistiskt säker författare som Jeremy Black rättvisa. Många 
av felen borde dessutom lätt ha upptäckts vid faktagranskningen. För den se
nare står professor Sverker Oredsson vars kompetens här framstår som tvivel
aktig inte bara på det kartografihistoriska området. 

Dessa anmärkningar bör nu inte avskräcka bokens potentiella läsare. Den 
som inte vill irriteras av den "svengelska" upplagan kan ju alltid välja att läsa 
boken i original istället: Visions of the World. A History of Maps, Mitchell 
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Beazley, London 2003. Det är en bok som i ett bekvämt format ger en modern 
och stimulerande översikt av ett omfattande ämne. Den är desto mer välkom
men då kartografihistoria efter en lång tid i forskningens bakvatten verkar 
vara mogen för en återkomst. Under senare år kan man spåra ett ökat intresse 
internationellt för området bland historiker, vetenskapshistoriker och - något 
förvånande kan tyckas -litteraturvetare. Det sistnämnda hänger samman med 
trender som postmodernism och postkoloniala studier. En traditionell karto
grafihistoriker som spelat en stor roll för detta växande intresse var J.B. Har
ley ( 1932-1991 ), vilken mot slutet av sitt liv skrev flera essäer mer eller min
dre inspirerade av dessa skolor (postumt samlade i boken The New Nature of 
Map s utgiven av Johns Hopkins University Press 200 l med kritiska kommen
tarer av Harleys kollega J. H. Andrew s). Ä ven om denna forskning ännu befin
ner sig i sin linda och oavsett vad man anser om ovannämnda forskningsansat
ser är det en intressant utveckling: kartografihistoria är intimt sammanlänkad 
med sjöhistoria. 
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Mark Monmonier, Rhumb Lines and Map War s. A Social History of the 
Mercator Projection. The University of Chicago Press, Chicago & 
London 2004, 242 sidor, inbunden, illustrationer. 

anmäld av Mats Kero 

På 1970-talet startade den tyske historikern Arno Peters ( 1916-2002) en kam
panj mot Mercatorprojektionen, vilken han såg som ett uttryck för en euro
centrisk världssyn i och med att de rika länderna i norr uppförstoras i förhål
lande till de fattiga länderna runt ekvatorn. En "jämlik världskarta" måste 
naturligtvis återge alla ytor på jordklotet i samma proportioner och nu hade 
Peters själv utformat en ytriktig kartprojektion som på ett unikt sätt var rättvis 
mot alla folk, den s.k. Peters projektion1• 

De professionella kartograferna tog sig för pannan. Peters projektion var inga
lunda den första ytriktiga kartprojektionen och Peters kom med absurda anspråk 
på projektionens påstått unika egenskaper. Dessutom var kartprojektionen inte 
ens Peters egen; över hundra år tidigare hade en skotsk präst vid namn James Gall 
presenterat en identisk projektion. Sedan länge fanns det emellertid långt bättre 
alternativa projektioner som ger en ytriktig bild av världens landmassor. En le
dande kartograf sammanfattade vad många inom professionen kände: Peters pro
jektion med sina utdragna och förvrängda landmassor liknar ett par våta raggiga 
långkalsonger hängda på tork längs Polcrkeln! 

Efter denna sågning av Peters skulle man kunna tro att hans projektion 
överlämnats åt glömskan. Så blev nu inte fallet. Peters var en skicklig mark
nadsförare och alla var ju i grunden eniga om att Mercatorprojektionen är 
olämplig för världskartor. Istället kom Petersprojektionen snabbt att omfam
nas av Brandtkommissionen, Kyrkornas världsråd, UNICEF, UNESCO, Ox
fam och alla möjliga grupper som verkar för en rättvisare världsordning. 

Denna till synes bisarra historia är utgångspunkten för den amerikanske geo
grafiprofessorn Mark Monmaniers bok om Mercatorprojektionens sociala histo
ria. Boken är ett exempel på en genre som vuxit sig stark på senare år och som 
ibland benämns mikrohistoria. Bästsäljare på området har varit t. ex. Longitud av 
Dava Sobel och Torsk av Mark Kurlansky, men genren innehåller en uppsjö av 
aparta ämnen som "Blyertspennans historia", "Bokhyllans historia" och "Brös
tens historia". Det handlar alltså om att tekniska artefakter eller biologiska feno
men har en historia ~ som helst speglas i berättelser om ensamma genier vilka 
övervinner en oförstående omvärld. Monmaniers bok skiljer sig här på ett välgö-
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rande sätt från mängden då den, ehuru populärvetenskaplig och inte utan humor, 
verkligen har ämnets sociala historia i fokus och inte anekdoterna. 

l fårsta kapitlet ges en beskrivning av det problem som Gerard Mercator 
(1512-1594) ville lösa när han 1569lade fram sin kartprojektion tillämpad på en 
världskarta, nämligen att framställa en karta som tillfredsställer sjöfarares behov 
av att vara vinkelriktig och där man kan lägga ut kurser och bäringar som räta 
linjer. Det andra kapitlet ger en kort men innehållsrik översikt av de tidiga sjökor
ten, portolankartorna, och de ännu olösta problemen rörande deras ursprung och 
konstruktion. Sedan ges en sammanfattning av Mercators liv och verk i ett par 
kapitel. Denne är inte bara fårknippad med den kartprojektion som bär hans 
namn; han var en mycket skicklig kalligraf, gravör och instrumentmakare. Det 
var också Mercator som introducerade beteckningen "atlas" får kartbok. 

Mercator redogjorde tyvärr aldrig får hur han konstruerade sin projektion. 
Inspirationen kan hursomhelst ha kommit från den portugisiske kosrnagrafen 
och matematikern Pedro Nunes, som 1537 klargjorde skillnaden mellan laxo
dramer och storcirkelkurser. De sistnämnda är den kortaste sträckan mellan 
två punkter på den krökta jordytan. Men dessa var svåra att använda sig av 
med dåtida matematiska beräkningsmetoder eftersom en storcirkelkurs i nor
malfallet just beskriver en cirkelbåge, vilket kräver successiva kursändringar. 
Laxadromen däremot är en konstant kurs som alltså skär meridianerna i sam
ma vinkel, men därmed i normalfallet ( fårutom längs en meridian eller i rakt 
ost-västlig riktning) bildar en spiral mot polerna. För att rita ut en rak kurslinje 
med konstant bäring i ett sjökort måste därfår meridianerna "rätas ut" och inte 
konvergera mot Nord- och Sydpolen. l sin tur kräver detta, får att behålla 
kartans vinkelriktighet, att avståndet mellan latitudparallellerna som kompen
sation växer mot polerna. En karta i Mercators projektion har som man säger 
växande latitudskala och fårstorar områden på höga latituder. 

Någon omedelbar succe blev nu inte Mercatorprojektionen. Både naviga
tionsteknik och sjömätning var ännu alltfår primitiva får att denna teoretiskt 
eleganta lösning att ta ut kurser och bäringar i sjökort skulle ha någon omedel
bar praktisk betydelse. Dessutom fanns problemet hur man på ett enkelt sätt 
skulle konstruera kartor i projektionen, vilket Mercator inte hade förklarat. 
Hur det senare problemet löstes och hur projektionen efterhand fick nya ve
tenskapliga och militära tillämpningar redogörs i fyra informativa kapitel. 
Lösningen är främst fårknippad med den engelske matematikern Edward 
Wright (1561-1615), som med hjälp av trigonometri utarbetade en tabell med 
s.k. meridionaldelar för att på matematisk väg konstruera den växande latitud
skalan i ett Mercatorkort. Tabellen och en karta konstruerad utifrån denna 
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publicerades 1599. På 1640-talet upptäckte ytterligare en framstående eng
elsk matematiker, Henry Bond, att kartprojektionen kunde formuleras i en 
logaritmisk ekvation, som dessutom gjorde det möjligt att analysera dess 
egenskaper matematiskt. Under 1700-talet blev sedan Mercatorprojektionen 
standardprojektionen framför andra för sjökort. 

I mitten av 1800- och i början av 1900-talen kom nya tillämpningar med 
vind- och strömkartor samt väderkartor, användningar där projektionens vin
keltrohet är överordnad dess förvrängning av den relativa storleken av olika 
land- och havsområden. Det långskjutande artilleriets utveckling ökade också 
betydelsen av starkaliga vinkeltrogna kartprojektioner. I Mercatorprojektio
nens transversala variant sker projektionen längs en meridian istället för längs 
en latitudparallelL En loxodrom bildar visserligen inte en rät linje men det 
saknar i storskaliga kartor av denna typ praktisk betydelse. I motsats till den 
normala Mercatorproj ektionen blir också latitudskalan konstant. 194 7 införde 
amerikanska armen det världstäckande UTM-systemet (Universal Transverse 
Mercator) byggd på denna princip för sina kartor. Med långdistansflygningar 
efter storcirkelkurs skapades dessutom en efterfrågan på snedaxliga Merca
torprojektioner centrerade över en storcirkel, som där blir nära nog en rät linje 
längs en flygkorridor med minimal förvrängning av kartbilden. Numera har 
denna projektion minskat i betydelse för flyget genom satellitnavigering och 
andra hjälpmedel. Men rymdåldern har gett Mercatorprojektionen ytterligare 
en ny tillämpning i form av den s.k. Space Oblique Mercator projection, som 
gör det möjligt att ta hänsyn till jordrotationen i samband med kartering via 
satellit. Mercatorprojektionen är alltså en historiskt mycket betydelsefull 
kartprojektion som i olika varianter fått nya tillämpningar i modern tid. 

I de tre avslutande kapitlen kommer så Monmanier in på Mercatorprojek
tionens kontroversiella ideologiska betydelse i form av dess användning för 
världskartor i väggkartor, i skolatlaser och kartböcker. Detta skedde sent och 
först efter att sjöfarten allmänt började anamma projektionen för sjökorts
framställning på 1700-talet. Med erkännande och berömmelse blev projektio
nen ett varumärke och en kartbild som kartboksförlagens kunder kände igen 
och antogs efterfråga, vilket var drivkraften enligt Monmonier. Kritik mot 
dess användning i småskaliga landkartor från professionella kartografer kom 
redan i början av 1900-talet och alternativa mera ytriktiga projektioner lanse
rades även kommersiellt under mellankrigstiden. Projektionen dominerade 
emellertid marknaden fram till 1940-talet. 

Dess nedgång började på allvar för USA:s del under andra världskriget, när 
det påpekades att den främjade isolationism genom att ge en överdriven bild 
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av Amerikas avstånd från Europa och Asien. En inflytelserik artikel i Life 
1942 fördömde t.ex. Mercatorprojektionens världsbild som en "mental risk" i 
det pågående kriget. Under det kalla kriget blev projektionens ideologiska 
innebörd kluven. Å ena sidan illustrerade John Birch Society gärna sina anti
kommunistiska tirader med Mercartorkartor som blåste upp storleken på den 
kommunistiskt dominerade delen världen; å andra sidan använde propagan
dister för luft- och missilförsvar hellre azimutalaprojektioner som dramatise
rade riskerna för attacker över Nordpolen mot USA från Sovjet. 

Om nu Mercatorprojektionens ideologiska betydelse var kluven i det kalla kri
get, var den inte desto tydligare för kolonialism och ur ett nord-sydperspektiv? 
Det hävdas också gärna att motivet för Mercator skulle ha varit att sätta Europa i 
centrum, här i Sverige t. ex. av en idehistorisk auktoritet som Ronny Ambjörnsson 
(DN-essä 2004-11-26). Mot detta kan invändas att kartcentrum i Mercators 
världskarta från 1569 i själva verket är i Nordafrika.2 Även den radikale kartogra
fihistorikern J.B. Harley (1932-91), som försvarade Peters mot de professionella 
kartograferna, medgav att det är tveksamt om Mercator själv var medveten om 
hans projektions inverkan på europeemas självbild. Oberoende av Mercators syf
te med kartprojektionen-som uttryckligen var dess användbarhet för navigation 
- så :far dock Europa en långt centralare plats i dennes världskarta än på t.ex. en 
jordglob, där det snarast framstår som en asiatisk halvö. Men Monmonier anser 
att det krävs betydligt grundligare belägg än vad som hittills presenterats för att 
tillmäta Mercatorprojektionens ideologiska roll någon större praktisk betydelse 
vare sig det gäller europeisk kolonialism, USA:s isolationism eller John Birch 
Societys antikommunistiska propaganda. Medan kartor kan vara inflytelserika i 
samband med t. ex. gränskonflikter eller miljöpåverkan är deras bredare geopoli
tiska betydelse svår att mäta. 

Vad det främst handlar om istället, hävdar Monmonier, är att forskare lockade 
av "kartans makt" som en intellektuell agenda kraftigt blåst upp betydelsen av 
kartor- och därmed betydelsen av deras egen forskning. Trender inom humanio
. ra som postmodemism och postkoloniala studier utsätts här för rejäla rallarsving
ar. Den logiska slutsatenblir då att man även måste tona ned betydelsen av Peters 
projektion, vilket Monmonier inte missar. För denne är den helt enkelt en usel 
kartprojektion, vilket är lätt att hålla med om. Det finns andra projektioner, sär
skilt sådana som kompromissar mellan kraven på yt- och vinkelriktighet, vilka är 
långt bättre för världskartor än både Peters och Mercators projektion. Dessutom 
är kompletterande kartogram som visar länderna i proportion till deras relativa 
befolkningar bättre, om nu rättvisa mot alla människor är viktigare än rättvisa mot 
alla "hektar" som Monmonier dräpande konstaterar. 
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Mark Monmaniers bok är ett värdefullt populärvetenskapligt bidrag i 
kartografihistoria. Författaren är väl påläst och källorna redovisas ordentligt 
även om det inte sker genom noter löpande i texten. Istället sker det genom 
den i populärvetenskapliga sammanhang allt vanligare metoden att redovisa 
dem längst bak med hänvisning till sida och sammanhang. Kartprojektioner är 
ett komplicerat ämne och Monmanier lyckas hålla en bra balans mellan alltför 
tekniska resonemang och alltför publikfriande förenklingar. Amerikansk kar
tografihistoria får av naturliga skäl en större plats än om boken skrivits för en 
europeisk publik. Detta tjänar dock syftet att visa hur institutionell tröghet kan 
vara en nog så viktig förklaring till den ena eller andra kartprojektionens livs
kraft. Författarens syfte och även ideologiska utgångspunkter (liberal i ameri
kansk mening) är ärligt redovisade för läsaren, att hålla i minnet inför dennes 
stilistiskt drivna rättarting med vad han ser som välmenande naivitet, karto
grafisk okunnighet och obskyra trender inom humaniora. 

Om man skulle önskat sig något mer av boken gäller det Mercatorprojektio
nens tidiga roll för Englands imperiebygge och landets vetenskapliga utveckling. 
Då engelsmännen var eftersläntrare i jakten på nya handelsrutter och kolonier 
sökte de nya sjövägar i nordliga farvatten, vilket ställde dem inför svåra tekniska 
problem. Matematiker och geografer utvecklade därför vad vetenskapshistori
kern Lesley Cormack i sin 1997 utkomna bok Charting an Empire. Geography at 
the English Universities, 1580-1620 kallar ett forskningsprogram med tillämp
ning av matematiska metoder för att lösa problem rörande kartografi och naviga
tion. Edward Wrights matematiska lösning av Mercatorprojektionen skall ses i 
detta sammanhang. Cormack hävdar att detta "forskningsprogram" genom att 
utveckla en ny metodologi, som kombinerade matematik, experiment och prak
tiska applikationer, var av betydelse för 1600-talets vetenskapliga utveckling. 

Vad gäller Mercatorprojektionens ideologiska betydelse är säkert inte sis
ta ordet sagt. Men här krävs mer av ordentlig forskning och mindre av slutsat
ser utifrån förutfattade ståndpunkter, är den lärdom man kan dra av boken. 
Ytterst handlar detta om vad som skapar vår världsbild. sjöhistorien är i alla 
händelser ännu i rymd- och !T-åldern intimt förknippad med denna fråga. 

Noter 
1 Den som är obekant med projektionen kan studera den på t.ex. http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Gall-Peters_proj ection. 
2 Mercators världskarta från 1569 är pga sitt omfång sällan reproducerad i sin helhet. Wilhelm 
Kriicken återger den på sin hemsida http://www.wilhelmkruecken.de/. Där kan man också na
vigera runt och detaljstudera dess olika delar. 
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Kortare recensioner 
Elof Steuchius, Om Fyrar - De Pharis. En avhandling från 1722. 
Svenska Fyrsällskapets skriftserie nr 2 och Forum navales skriftserie nr 
12. Donsö 2005, 101 sidor, inbunden, illustrationer. 

Svenska Fyrsällskapet tillhör våra mer livaktiga kulturhistoriska föreningar 
och vårdar den del av det maritima kulturarvet som berör fyrväsendet. Före
liggande skrift från Fyrsällskapet är av intresse inte bara för fyrnostalgiker 
utan även ur vetenskaps- och idehistorisk synpunkt. Bokens huvudel är en 
gradualavhandling framlagd av den kunglige stipendiaten Nicolaus Hassel
bom vid Uppsala universitet 1722 vid en disputation ledd av professorn i ma
tematik Elof Steuchius. För inledningen om det dåtida disputationsväsendet 
och översättning från originalets latin (som är reproducerat jämte den svenska 
texten) svarar fil dr Krister Östlund vid Institutionen för lingvistik och filolo
gi, Uppsala universitet. Matematikhistorikern fil dr Staffan Rodhe ger i ett 
efterord matematikhistoriska kommentarer och fYrhistorikern stadsantikvarie 
Dan Thunman ger i ett andra efterord fYrhistoriska kommentarer. 

I sin inledning hävdar Östlund att bristande förtrogenhet med den dåtida 
avhandlingslitteraturen lett till att flera forskare dömt ut den som ointressant. 
Ä ven om den inte lever upp till våra vetenskapliga krav hade emellertid 
många avhandlingar goda vetenskapliga resultat och är av ett stort idehisto
riskt värde, då de speglar samtidens syn på de diskuterade frågorna. Avhand
lingen Om Fyrar är ett exempel på att den vetenskapliga produktionen höll en 
hög nivå vid Uppsala universitet under första halvan av 1700-talet, menar 
Östlund. Detta vidimeras i Staffan Rodhes efterord, där denne konstaterar att 
Om Fyrar är den första svenska akademiska avhandling som fullt ut redovisar 
naturvetenskapliga upptäckter som gjorts under andra halvan av 1600-talet 
med Newton som förgrundsfigur. Rodhe menar rent av att avhandlingen kan 
fungera som "startskott" för den vetenskapliga revolution som skedde i 
Sverige under Frihetstiden. 

Avhandlingens första del inleds med en historisk översikt av fyrväsendet 
som återspeglar det inom det dåtida akademiska livet ännu fullt levande antika 
arvet och avslutas med en genomgång av ett urval av samtida fyrar. Andra 
delen redovisar naturvetenskapliga rön av lsaac Newton, Christiaan Huygens, 
Ole R0mer m.fl. rörande ljusets natur och optiska fenomen av betydelse för 
konstruktionen av effektiva fyrar; i merkantilistisk anda är ändamålet med 
forskningen samhällsnyttan. l avhandlingens avslutande avsnitt görs också en 
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ingående undersökning av speglarna i Örskärs fyr norr om Öregrund. Denna 
fyrs växlingsrika historia och den fyrtekniska utvecklingen kommenteras kort 
och initierat i det avslutande efterordet av Dan Thunman. 

Översättningen av avhandlingen är på en lättflytande men pietetsfull prosa, 
rikhaltigt försedd med för en nutida läsare nödvändiga kommentarer. Bildma
terialet är av god klass. Boken ger genom sin uppläggning en levande och 
lättillgänglig inblick i det tidiga 1700-talets disputationsväsende och är en 
givande läsning för den vetenskapshistoriskt såväl som den fyrhistoriskt in
tresserade. 

Mats Kero 

Anders Hedin, Lysande skärgård. Bokförlaget Max Ström. Stockholm 
2005, 383 sidor, illustrationer, inbunden. 

Fyrar har en egendomlig dragningskraft på vissa människor. Dessa ensamma, 
ofta enkla konstruktioner som med sina ljuskäglor ledde och fortfarande leder 
sjöfarare rätt personifierar på något sätt det goda i människors sinne. Det kan
ske inte är så egendomligt att intresset för fyrar och fyrverksamhet givit upp
hov till flera publikationer de senaste åren speciellt med tanke på att många av 
dessa ljusbringare är hotade av nedläggning. 

Författaren och fyrforskaren Anders Hedin har fördjupat sig i historien om 
åtta större fyrar i Stockholms skärgård nämligen Landsort, Måsknuv, Huvud
skär, Korsö, Grönskär, Svenska Högarna och T järven. Han har uppenbarligen 
verkligen gediget penetrerat olika arkiv i studien av bakgrund, bygge, person
historia och åtskilliga intressanta händelser på eller omkring fyrplatserna. Av 
naturliga skäl fångar kanske de olika rapporterna om skeppsbrott mest fanta
sin, men författarens beskrivningar av de ofta svåra förhållanden som förelåg 
före och under uppförandet av fyrbyggnaderna är väl så intressanta. Till detta 
kommer ofta stillsamma inflikade personliga kommentarer vilket åtminstone 
för recensenten ger en ytterliggare dimension åt beskrivningen. Bildmateria
let är utmärkt. Flera gamla sjökort ger dessutom underlag till förståelse för de 
svårigheter som äldre sjöfarare hade vid angöring av eller navigation i Stock
holms skärgård. 

Man sträckläser inte den här boken men den är en pärla för den som är 
kultur- eller sjöhistoriskt intresserad. 

Björn Werner 
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Sjöfartsmuseet i Göteborg, Unda Maris. Arsbok 2001-2003. Göteborg 
2004, 122 sidor, illustrationer, inbunden. 

l den första av årsskriftens tre artiklar berättar Manne Dunge från Statens 
Maritima Museer om skeppsbåtar fram till mitten av 1900-talet, ett ämne som 
lite finns skrivet om i jämförelse med den omfattande litteraturen om allmo
gebåtar. Liksom de senare förr var viktiga för såväl transporter som fiske och 
jakt, var skeppsbåtarna oundgängliga för både handels- och örlogsfartyg för 
proviantering, persontransporter, varpning mm. Med ång- och passagerarfar
tygen kom också en ny typ av skeppsbåtar i form av livbåtar i mitten av 1800-
talet. 

Dunge ger en översikt av floran av snipor, barkassar, slupar, valbåtar, gig
gar, jollar, prammar, livbåtar med flera benämningar och deras användning. 
Beskrivningen utgår främst från flottans båtar där källmaterialet är mer om
fattande, men fram till början av 1900-talet var skillnaden mellan militära och 
civila skeppsbåtar ganska begränsad. En inventering över vilka skeppsbåtar 
som finns bevarade på svenska museer görs också. Artikeln är förhoppnings
vis bara en första genomgång av ett område där en mer omfattande monografi 
vore angelägen. Inte minst är ämnet betydelsefullt för förståelsen av villkoren 
för säkerhet och överlevnad till sjöss; dess aktualitet visades på ett dramatiskt 
sätt vidEstonias förlisning. 

Ekonomhistorikern Kent Olsson redogör i bokens andra bidrag för Svenska 
Amerika Linien från dess start 1915 till1939. Artikeln tar sitt avstamp i den 
revolution av sjötransporterna som skedde mellan 1870 och 1914 då segel och 
trä ersattes av ånga och stål, vilket ledde till dramatiskt fallande fraktrater och 
ökad tillförlitlighet i sjötransporterna. Den tekniska spjutspetsen för denna 
omvandling av sjöfartsnäringen kom att utgöras av passagerartrafiken över 
Atlanten till följd av den stora utvandringen från Europa till Amerika. För de 
europeiska länderna blev det något av en statussymbol att ha passagerarlinjer 
som en länk mellan utvandrade landsmän och det gamla hemlandet. En egen 
passagerarlinje var ett bevis för att landet tillhörde de utvecklade länderna, 
konstaterar Olsson. 

Utvandringens minskning med åtföljande stora bortfall av passagerare i 
tredje klass ledde sedan till en annan struktur på denna passagerarfart under 
mellankrigstiden. Genom att Amerikalinjens fartyg hade en lämplig storlek 
kunde rederiet från slutet av tjugotalet snabbt bygga upp en lönsam komplet
terande kryssningtrafik till skillnad från de stora europeiska atlantrederierna, 
där alltför stora fartyg gav otillfredsställande beläggning för de nya förhållan-
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dena. Fartygen lastade begränsade mängder av högvärdigt gods i form av kva
lificerade svenska verkstadsprodukter och amerikanska bilar där transport
kostnaderna var av underordnad betydelse, vilket också bidrog till ekonomin. 
Liksom i all annan sjöfart var även de finansiella dispositionerna mycket be
tydelsefulla för Svenska Amerika Liniens utveckling; genom att passagerar
fartygen var extremt dyrbara påverkades resultatet starkt av om beställning av 
nya fartyg gjordes i rätt eller fel inköpskonjunktur. På det hela taget löste 
rederiet omställningarna till mellankrigstidens kraftigt ändrade förhållanden i 
den atlantiska passagerartrafiken tillfredsställande, enligt Olsson. Tekniskt 
låg Svenska Amerika Linien också i framkanten genom sin tidiga satsning på 
dieselmotorer istället för ångmaskiner och turbiner. 

Artikeln innehåller flera klargörande analyser av villkoren för denna intres
santa och viktiga del av det tidiga 1900-talets sjöfart. En del ytterligare redi
gering där onödiga upprepningar strukits till förmån för utförligare förkla
ringar av för lekmän invecklade sjöfartsekonomiska samband hade dock varit 
önskvärt. 

Årsboken avslutas med en fascinerande analys av orsakerna till ostindiefararen 
Götheborgs förlisning vid inloppet till Göta älv 1745 samt dess rättsliga efterspel. 
Trots den rikhaltiga litteraturen om skeppet har förlisningen aldrig granskats or
dentligt ur nautisk synpunkt beroende på avsaknaden av bevarade skriftliga käl
lor, men kanske också på att grundstötningen förefaller mycket svårförklarlig 
med tanke på de gynnsamma omständigheterna vid inseglingen. 

Valde Lundh lanserar här en ny hypotes baserad på en rekonstruktion av 
inseglingen och sina egna erfarenheter i den bohuslänska skutsjöfarten under 
andra världskriget. Då var kunskapen om ett numera bortglömt hydrografiskt 
fenomen- dödvatten - levande bland skutskepparna. Fenomenet beror på att 
ett lager av lätt, fårskt vatten lägger sig över det tyngre saltvattnet i t.ex. en 
havsvik med följden att ett segelfartyg i låg fart och svag vind börjar driva 
okontrollerat dödvattnets väg. Farvattnen utanför Göta älvs mynning är just 
ett sådant område där fenomenet kan uppstå och författaren redogör målande 
hur han själv råkade ut för dödvatten inte långt från Götheborgs förlisnings
plats försommaren 1941. Man använde då det gamla knepet att "skära loss" 
dödvattnet från kölen genom att dra en lina från för till akter under kölen- en 
metod som dock inte är möjlig på ett fartyg av Götheborgs storlek. Närheten 
till grundet och det snabba händelseförloppet gjorde också andra eventuella 
motåtgärder från lotsens sida utsiktslösa, enligt Lundhs bedömning. Vi kom
mer sannolikt aldrig att med säkerhet få veta varför Götheborg förliste, men 
artikelns hypotes bär rimlighetens prägel. 
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I artikelns andra avsnitt granskar Ola Christensson vad som är känt om 
det rättsliga efterspelet. Lotsen Caspar Matthiesen blev aldrig avskedad vilket 
dock inte innebär att han- som hävdats- behöver ha frikänts. Istället kan han 
i enlighet med 1667 års sjölag ha dömts till gatlopp. Ä ven om det saknas bevis 
för att han vållade grundstötningen stod starka ekonomiska intressen och en 
allmän opinion emot honom vilka bägge krävde en syndabock. 

Avslutningsvis är Unda Maris 2001-2003 en läsvärd skrift till vilket kom
mer ett utsökt bildmaterial. 

MatsKero 

Nils Abrahamson, Jeremias Munter. Biografi och bibliografi. Förening
en Marinmusei Vänner & Axel Abrahamsons Tryckeri AB:s förlag. 
Karlskrona 2004, 115 sidor, illustrationer, häftad. 

Karlskrona var så sent som vid sekelskiftet 1900 Sveriges sjätte stad med ett 
rikt kulturliv. Nils Abrahamson fortsätter med denna bok sin serie om kultur
personligheter med sjömilitär bakgrund i staden. Nu har turen kommit till 
överstelöjtnanten vid marinregementet Bror Edvard Forneli (1820-1869), för
fattare under pseudonymen Jeremias Munter. 

Denne var en rikt begåvad personlighet men bortglömd som författare. Lit
teraturhistoria, liksom historia i allmänhet, handlar dock inte bara om stora 
män och kvinnor. Ä ven mindre bemärkta personligheters verk utgör nog så 
viktiga nycklar för att förstå en periods litteratur och de tankeströmningar som 
präglade den. 

Boken bygger på omfattande studier och kunskaper om den miljö Forneli 
verkade i. För alla som är intresserade av Karlskronas historia och örlogsbas
ens bidrag till denna är boken därför också givande. 

MatsKero 

Maria Bergman, Sjöfartsmiljöer. Riksantikvarieämbetet & Statens Ma
ritima museer. Stockholm & Karlskrona 2005, 112 sidor, illustrationer, 
inbunden. 

Sjöfartens miljöer är en del av vårt kulturarv. Detta var temat för Kulturhusens 
dag i höstas, ett evenemang som årligen anordnas av Riksantikvarieämbetet. I 
samband därmed utgavs föreliggande bok, författad av kulturgeografen Maria 
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Bergman. Bokens inledande kapitel ger en översikt av den svenska sjöfartens 
utveckling och roll under industrisamhällets framväxt. Därefter behandlas 
förändringarna i dess infrastruktur i olika kapitel om hamnar, varv, kust och 
hav samt kanaler och slussar. 

Varje kapitel redovisar kort de allmänna dragen i utvecklingen som sedan 
exemplifieras med förändringarna i olika betydelsefulla hamn- och varvsmil
jöer, fyr- och lotsplatser och kanaler. Axplock på kulturhistoriskt värdefulla 
bevarade byggnader och anläggningar ges och även mindre kända sjöfartshis
toriska miljöer som livräddnings- karantäns- och gasstationer behandlas i kor
tare avsnitt. 

Boken är välskriven och ger en lättläst överblick, rikt och genomtänkt illus
trerad, av de stora förändringar i ovanstående infrastruktur som skett under de 
gångna 150 åren. Någon inträngande analys av olika områden är naturligtvis 
inte avsikten. Men här och där kommer tankeväckande observationer, som till 
exempel att istället för att tala om Göta kanals tveksamma betydelse ur trans
portsynpunkt borde man fråga sig vad Sverige skulle ha varit utan erfarenhe
ten av kanalbygget. Vidare torde det inte vara allmänt bekant att när den nya 
malmhamnen i Luleå invigdes 1965 var det en av världens största malmhamn
anläggningar och den dittills största investering som gjorts i en svensk hamn. 

Förteckningen av referenser är värdefull för den som vill fördjupa sig inom 
bokens olika områden. Något om sjömännens specifika miljöer som sjömans
hus och sjömansförmedlingar, sjömanshem, sjömanskyrkor och "sjömans
sjapp" hade dock gärna kunnat vara med. 

Mats Kero 

Christer Hägg, Till Rio med John Ericssons fruktade Destroyer. Marin 
Art. Mariehamn 2004. (ISBN 91-631-5914-7). 140 sidor, illustrationer. 

Kommendör Christer Hägg är redan känd i marinhistoriska kretsar både som 
målare och författare. Hans senaste skrift "Till Rio med John Ericssons fruk
tade Destroyer" behandlar ett numera tämligen bortglömt äventyr, som utspe
lade sig i Sydamerika för drygt etthundra år sedan. l centrum står de världs
kända John Ericsson och Joshua Slocumjämte den kanske mer anonyme Nils 
Foch. Christer Hägg beskriver John Ericssons märkliga lilla fartyg Destroyer 
och dess betydelse för revolutionen i Brasilien 1893-1894. 

Efter redogörelser för fartyget och dess tillkomst tecknar han en intressant 
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bild av äventyrliga revoltörer och deras flotta. Destroyer seglar söderut och 
Christer Hägg skildrar såväl "Kababaliken i Bahia" som Destroyers största 
stund och snöpliga slut. Han redogör även för sjöstriden vid Sankta Catarina 
och slutar som sig bör med att redovisa huvudrollsinnehavarnas fortsatta 
öden. 

Berättelsen om Destroyer är underhållande och medryckande framställd 
samt rikt illustrerad. Christer Hägg skall ha ett stort tack får denna verkligen 
trevliga skrift och får att han lyft fram en episod ur vår store landsmans, John 
Ericsson, mångfacetterade verksamhet, som eljest riskerade att falla i glöm
ska. 

Stellan Bojerud 
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Summaries: 

Hans Åkerlind: On 201h Century Ship Architecture in Sweden 

The first third of 20th century Swedish naval architecture was dominated by 
the three islands type of steamship. These ships owe their name to the three 
"islands" which were the first visible elements of an approaching vessel that 
appeared above the horizon: the raised forecastle and poop deck and the bridge 
superstructure amidships. Typical features of the design were the vertical stem 
and high, vertical funnel and the low freeboard. Despite the downright func
tionalism of the appearance of this type of ship, lacking embellishment and 
unnecessary details, it was often perceived to have certain aesthetic qualities. 

During the mid-thirties the first modern cargo liners were supplied to the 
Swedish merchant marine. They were ships with a radically new design char
acterized by a sloping, rounded stem, the gently rounded Iines of the deck 
superstructures and stern, and an oval funne l. This was the start of an approx
imately thirty year lon g gol den ag e period of Swedish merchant ship architec
ture. The interest in and knowledge of the aesthetic aspects of ship architectu
re were generally high, both among the shipowners and the shipyards. This 
was reflected in a visual balance in the sh i p' s Iines, often supported by small 
but elaborate visual corrections in the design. For example, in order to giv e the 
impression of a straight water line i t was painted as gently bending upwards at 
the bow and the stern. Also the design of the accommodation for crew and 
passengers was undertaken with great care, sometimes through competition 
between well-known architects. 

This galden age of Swedish ship architecture came to an end during the 
1960s through a combination of interacting circumstances. The first was the 
introduction of the container, a vessel which could not be stowed in cramped 
holds shaped by the sheer line and the curve of the dec k beam. Instead the se 
ships were built without a sheer and the hull was raised amidships. As a result 
the ships appeared visually short and high. 

The seeond important factor behind the changed attitudes towards ship de
sign was the disappearance of the great well-known shipping companies, such 
as The Swedish-American Line, The Johnson Line, The Salen Shipping Com
pany, and The Swedish Orient Line, etc. By the end of the 201h century Swed
ish shipping became dominated by new shipping campanies managed by new 
men with a different background and attitude towards shipping from those 
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who had been involved during the decades after WW II. Earlier aesthetic 
points ofview on ship architecture were putaside in favour of the demands of 
economic rationalising. 

The third great change in Swedish shipping was the disappearance of the 
Swedish shipyards in the 1970s and 1980s. The carefully designed cargo lin
ers of the golden age had been mostly domestically produced by yards which 
shared the shipowners' aesthetic interest and knowledge. 

The new container and roll-on/roll-off ships were, of course, infinitely 
more efficient than the cargo liners of the golden age. B ut if the new ships 
were rational in management they were poorly designed in appearance. "The 
uglier ships, the more rational ships seems to be the general attitude today", as 
an old shipyard manager commented. This attitude was, of course, not restric
ted to Swedish shipowners; it reflected a general international trend which 
still prevails am on g the shipping companies of the world at the tum of the 21th 
century. 

However, a c han ge for the better can be discerned, at l east in our neighbour
ing countries. For example, in Finland good ship design has become a suc
cessful marketing feature and in Denmark the large container ships of The 
Maersk Line show that rationality in cargo handling can be combined with an 
aesthetic design. Also in Norway the construction of large fishing vessels 
ordered by Swedish customers display a renewed attention to the design of 
details such as the colour scheme, stem and bulb. 
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Björn Marten: Homage to the sea. Herman af Sillen- Naval Officer, 
Artist and Curator 

The above article, based on the essay, focuses on one ofthe most distinguished 
Swedish marine painters of the late 19'h and the early 201h centuries. To most 
Swedish art historians marine painting is not a subject which is normally 
given priori ty, but buyers of art are often read y to pay large sums of money 
(SEK 500 000- l 000 000) for the best Swedish marine paintings (o ils) by the 
contemporaries Jacob Hägg and Herman af Sillen. 

Herman Gustaf af Sillen was bom in Stockholm 1857 into a noble family. 
When he was only two years old his father died. Perhaps the economic diffi
culties his mother endmed in taking care of her five children was a contributo
ry factor to Sillenjoining the Royal Swedish Navy as a Sea Cadet at the age of 
thirteen. Regardless, he enjoyed the Iife at sea and in1876 he was commission
ed Sublieutenant. 

Already as a little boy Herman af Sillen had shown artistic talent, and was 
encouraged by his mother. At the Royal Naval College drawing was an impor
tant school subject and the education he gained there probably influenced his 
future career as an artist. 

Sillen continued his naval career. H e had the privilege of rather frequent 
periods of service at sea and he filled various officer's appointments aboard 
most types of vessel s, both sailing ships and steamers. He commanded the 
Royal Yacht Drott and the l st Class armoured ship Göta among other ships. 
His career was fairly successful, although he never attained the highest ranks 
(Jacob Hägg, Sillen's contemporary, retired as Rear Admiral). When Sillen 
died in 1908 he was a Captain. 

In addition to his naval career Herman af Sillen was deeply devoted to painting. 
In the beginning of the 1880s h e f o und that he needed better training and h e 
started having lessons from Hulda Schenson (1847-1940) an accomplished 
water-colour artist, well known for her portraits and landscapes. Most of 
Sillen's early works were water-colours. In 1887 he was on five month's fur
lough, which was exceedingly significant for his artistic progress. It was 
rumoured that the Swedish king, Oscar II, who knew Sillen and valued his 
painting, Supported him economically during this period. He spent his fur
lough in France. He studiedunder FrithjofSmith-Hald (1846-1903), a Norwe
gian painterliving in Paris, as well as with others. Smith-Hald is renowned for 
his oil paintings of the Norwegian coast, and he taught Sillen the technique of 
oil painting, which became his favoured medium afterwards. In Paris Sillen 
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also studiedat the Academie Colarossi, where other farnous Swedish artists 
like Richard Bergh and Nils Kreuger trained. Sillen ended his stay in France 
by spending some weeks painting in N ormand y, where he made so me fine 
paintings with coastal themes. He then returned to Sweden and, although, his 
formal artistic education endedin France, he of course was influenced by oth
er artists like Hans Gude (1825-1903), another Norwegian painter. 

Sillen mastered all techniques: o il, water-colour, pasteland pencil-drawing. 
Some experts regard him as a seeond-rate drawer, but I do not agree. Many of 
his oil paintings were of smaller size, made on board after having seemed his 
easel to the gunwale. I personally prefer those smaller paintings to the bigger, 
more monumental, ones made in his studio. The smaller ones tended to be 
bought by fellow officers and other persons with an average income. The big 
monumental paintings were bought by the royal courts ( such as the courts of 
the Emperor of Germany and the King of Romania), public institutions and 
companies, wealthy private persons etc. It was probable that his relationship to 
King Oscar II helped h im with the "marketing" ( although I am not sure he had 
ever heard that word). Sillen also did illustrations for books and weekly maga
zines, like the Allers Familj-Journal, for which magazine he also wrote arti
des on naval subjects, and he became well known to the Swedish public. 

To illustrate the works of Herman af Sillen I have ehosen the drawing "För
toning", made in 1875, when he was still a sea cadet, and four representative 
oil paintings. ( see the Swedish text). The first is a motif from Normandy, 
painted in 1888. It depicts the hard life of the fishermen ofthat time and Sillen 
has painted the sea when not in its most pleasant mood, accentuated by the 
green water mixed with sand from the seabottom. The details of the fishing 
boat and its crew are not sharp, as they neither should be if see in g them in real 
life.The painting is owned by the Maritime Museum of Stockholm. 

The seeond is dramatic too. It was painted in 1892 and the subject is the 
rescue of a sailor, who has fallen overboard. The ship is not identified, but it 
looks like the Swedish earvette Saga, a wooden cadet training ship, during an 
expedition to the Mediterranean. The colour blue darninates the picture and 
Sillen has very skilfully painted the m ovements of the waves and the reflec
tion of the sunlight in the water. The details of the boat and ship are well drawn 
and the black!brown colour contrasts with the blue. The owner of this painting 
is The Maritime Museum of Stockholm. 

The subject of next painting, made 1896, is the opening of the Kiel Canal in 
1895. In the centre is the white Imperial Yacht SMS Hohenzollern framed by 
the grey armoured warships ofvarious nations. The painting is an example of 
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the impressionistic style of painting that Sillen gradually acquired. The heat 
haze dissolves the details of the ship 's hull and its white colour is reflected in 
the mirror of the water. When the Emperor, Wilhelm II, saw the painting he 
became very enthused with it and sent a cable message to the Swedish king, 
congratulating him on having such a brilliant marine painter in his country. 
The emperor bought the painting and today you can find i t in the house of the 
Kieler Yacht-Club in Kiel. 

Finally, the fourth painting was painted in 1903, originally as a book illus
tration for the book titled Our Monarch, published to celebrate the 25'h anni
versary of the coronation of King Oscar II ofSweden. The painting depicts the 
l'' Class Armoured Ship Å·ran at the head of a squadron during fire exercises. 

When Sillen joined the navy, it was a navy of wooden sailing ships and 
during his career it underwent great changes. In 1903 the majority of the ships 
were armoured steamships with breechloaded guns, torpedoes and other mo
dern types of armament The navy had also got its first submarine. Å·ran, 
which was launched 190 l, and was the most modern heavy sh i p of the navy 
when it was painted. This painting exemplifies Sillen's later painting style. It 
was believed that to make a painting of a grey armoured ship Iively a back
ground of cloudy skies and rough sea was required. This painting is a good 
example of this theory and i t is characterised by the force and speed of the 
heavy ships. The water has been painted in a different manner to that of the 
paintings mentioned above and it gives theobservera hint ofSillen's growing 
expressionism. The owner of the painting is a grandson of the publisher of 
Our Monarch. 

Apart from painting Sillen was deeply engaged in the conservation of sur
plus naval objects of interest for future historical research. From 1900-1903 
he was appointed to Karlskrona in southern Sweden. There he spent most of 
his off-duty hours cataloguing all abandoned objects lying at the naval shipy
ard and he formed the idea of collecting themin a naval museum in Stock
holm. On his return to Stockholm Sillen made efforts to realise his ideas. In 
addition to his naval duty his hard work eventually led to hi m getting money to 
move parts of the collection from Karlskrona. In Stockholm he was allowed to 
use room in what is today's Foreign Office and thus an embryo of a maritime 
museum was created. His work to find a more permanent place for the collec
tion continued. Together with the architect Ferdinand Bo berg he made up dra
wings for a museum at the Galärvarvet area ( close to Skansen), b ut he diedin 
1908 and the project was cancelled. lt tookanother 25 years until the present 
museum was built some kilornetres away. 
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Herman af Sillen was devoted to all of his three careers. He was hard wor
king and he was successful, but he probably felt disconnected from the wider 
world. Perhaps the favour he held with the king and signs ofhonour h e gained 
like the Litteris et Artibus (the most distinguished Swedish medal for cultural 
work) created envy among officer colleagues and artists as weil and perhaps 
that burden was too heavy for him to bear. One afternoon in December 1908, 
at the a ge of 51, h e committed suicide in his Stockholm studio. 
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Gunnar Carlson: The frigate Eugenie 's around the world voyage in a 
new perspective. Karl Johan Johansson 's diary 1851-1853. 

The around the world voyage by the frigate Eugenie during 1851-1853 was 
the first official Swedish voyage of its type and a milestone in Swedish naval 
history. In 1999, Christer Hägg published a comprehensive monograph cove
ring most aspects of this expedition. Among other sources Hägg used many 
private diaries written by participants of the expedition. One is however 
missing: the diary of Karl Johan Johansson, appointed by the Royal Swedish 
Academy of Sciences as the ship's physicist. This article presents a more com
plete view of the expedition by giving examples from Johansson's diary which 
show how life was lived aboard the frigate during the expedition. 

Johansson was bom in 1818 in the province of Småland in southern Swe
den. He studied natural sciences at Uppsala University from 1838, but never 
mana g ed to graduate. H e di ed in 1854 of pulmonary tubercul osis, a disease 
which he was already suffering from at the start of the Eugenie-expedition. 
His grave can still be f o und today in the old cemetery of Uppsala. 

As one ofthe scientists aboard Eugenie, Johansson was sociallyranked as 
equal to the naval officers, hut was never quite accepted by them. The combi
nation of their esprit de corps and their arrogance seem to have often eaused 
conflict aboard. Johansson thought very poorly of the officers in general. He 
used his diary to document their frequent display of- in his view - poor beha
viour and the antagonism between scientists and officers. Many times in the 
diary the academic Johansson mocked the officers' inferior education and 
lack of intelligence. Johansson, who throughout the diary shows a great inte
rest in economic matters, was al so often upset by the way the officers handled 
the expedition funds and the wardroom. 

Initially, there had been one officer ofwhom Johansson thought highly and 
that was the commander C A Virgin. H e is described as a kind and considerate 
man who showed a great interest in the scientific aspects of the expedition. 
Johansson's opinion of Virgin however changed over time and by the end of 
the expedition, Johansson was downright critical ofsome ofthe commander's 
decisions. Two other persons that Johansson wrote a great deal about in his 
diary are C J Skogman and N J Andersson. Skogman combined his duties as a 
naval officer with that ofbeing the seeond physicist aboard. Several entries in 
the diary deal with exactly how little Skogman actually di d of the scientific 
tasks that both he and Johansson were responsible for, although Skogman re
ceived additional salary and reduced watch du ty because of his double duties. 
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Andersson was the botanist of the expedition. In the many entries of the diary 
concerning Andersson he is frequently described as a dilettante, negleeting his 
duties by randomly and hastily collecting plants and instead spending more 
time in his cabin writing lucrative articles for newspapers back home. 

Although Johansson obviously was able to enjoy the many experiences he 
had during the expedition, his description of the life aboard ship is in general 
negative. In summary, the diary provides an interesting testimony of the social 
frictions aboard the frigate during her almost two years at sea. 
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