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Järnångskeppet Ernst Merck
Bo Jershed
I dagarna är det 160 år sedan järnångskeppet Ernst Merck blev det första svenska
ångfartyget som korsade Atlanten. Under sina fem år under svensk flagg fick hon i olika
sammanhang ofta epiteten störst, bäst och vackrast. Ernst Merck blev nationens stolthet
som i samtida dagspress ofta hyllades. Hon blev också på flera sätt delaktig i både svensk
industrihistoria och svensk emigranthistoria. Tio år gammal, under engelsk flagg, mötte
hon dock till sist sitt öde och förliste 1869 utanför Sicilien på resa från Messina till
London.

Ernst Merck. Teckning av Axel Nelson, Lund

Nyköpings Mekaniska Verkstad bildas
Berättelsen om Ernst Merck tar lämpligen sin början i bildandet av Nyköpings Mekaniska
Verkstad år 1855. Vid den här tiden hade Motala Verkstad blivit den dominerande
tillverkaren av ångfartyg i Sverige. Marknaden för ångfartyg var i stark tillväxt och med dess
uppenbarligen goda framtidsutsikter lockades även andra att ge sig in i denna bransch.
I Nyköping hade tidigare tillverkats ångfartyg, det första redan år 1827, men verksamheten
hade gått i konkurs år 1844, egentligen oklart varför. Konkursboet hade man inte lyckats
avyttra till någon som ville och kunde få fart på verksamheten igen. Då uppenbarade sig helt
plötsligt Gustaf Adolf Lundhqvist från Falun och köpte konkursboet med planer att här ta
upp kampen med Motala Verkstad. Gustaf Adolf Lundhqvist kom närmast från Stora
Kopparbergs Bergslag. Genom giftermål hade han blivit förmögen och ägde en fjärdedel av
Bergslaget.
För att få igång hjulen igen efter elva år krävdes naturligtvis upprustningar och investeringar
i byggnader och maskiner. Här lyckades Lundhqvist intressera stadsmäklare Johan Holm i
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Stockholm som nu också gick in med kapital. Johan Holm var den tidens store finansman i
Sverige. Stadsmäklare var en officiell befattning för att framför allt förmedla krediter men
även för köp och försäljning av utländska valutor. Johan Holm gick dock utanför denna roll
och agerade även som grosshandlare, redare och bruksägare m.m.
Skickligt

folk

handplockades

till

verksamheten.

Bl.a.

lyckades

man

locka

över

skeppsbyggmästaren G.W. Svensson. Han kom närmast från Lindholmens varv i Göteborg
men hade tidigare även arbetat på Motala Verkstad.
Första fartygsbygget blev ångskonerten Aurora som levererades till en finsk beställare hösten
1857. Fartyget var 205 fot långt och ångmaskinen var på 150 hk. Fartyget sattes in i
passagerar- och godstrafik mellan Stockholm och Sankt Petersburg och var vid leveransen
Finlands största ångfartyg.

Ernst Merck beställs och levereras
Sommaren 1857 sträcktes kölen till det fartyg som senare skulle bli Ernst Merck. Beställare
var ovan nämnde stadsmäklare Johan Holm. Kontraktsumman låg på ca 800 000 riksdaler
vilket var mer än Johan Holm själv mäktade med. Den hamburgske affärsmannen och
bankiren Ernst Merck trädde då in som medfinansiär.
Denne Ernst Merck hade täta förbindelser med Stockholms affärsvärld och är kanske mest
känd för sitt agerande under 1857 års finanskris då han hjälpte flera krisande handelshus i
Stockholm att reglera sina skulder till handelshus i Hamburg och i London. För denna insats
belönades han senare av konungen med utnämning till kommendör av Wasaorden. Ernst
Merck var också en viktig person när de stora statliga järnvägslånen 1858 och 1860 skulle
placeras på den utländska lånemarknaden.
Stapelavlöpningen skedde söndagen den 5 september 1858 under en ” … otalig folkmassas
jubel samt kanonsalut, varvid dess namn Ernst Merck utropades”. Efter färdigställning vid
utrustningskajen lämnade Ernst Merck under festliga former Nyköpings hamn nyårsafton
1858 och gick ut och ankrade på redden vid Hasselö skans utanför Nyköping för att där ta in
sin första last med destination London. Under ishuggningen ut till ankarplatsen ”….
omsvärmades fartyget av stora skaror skridskoåkande och skådelystna …” berättade lokaltidningen
vidare.
Det var ett mäktigt fartyg som sjösattes och hon blev Sveriges i särklass största
handelsfartyg. Vissa hävdar att hon även var Nordeuropas största handelsfartyg vid den här
tiden. Några intressanta data följer här:
Längd
(fot)
253

Bredd
(fot)
39

Djupgående
(fot)
15
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Fartygets dräktighet varierar i olika rapporter om fartyget. Det officiella lästetalet var på 427
svåra läster. Lastvolymen har uppgivits till 90 500 kubikfot vilket i mer moderna termer
skulle motsvara ca 900 nettoregisterton. Ett sätt att förstå fartygets storlek är att det var i stort
sett dubbelt så långt och lastade dubbelt så mycket som de samtida större segelfartygen i
Sverige.
Hon var byggd av järn med dubbel botten och med vattentäta skott. För att underlätta
lastning och lossning utrustades hon med en ”lokomobil” som gick på gick på räls på
fartygets däck.
Ångmaskinen uppgavs vara av den kolbesparande Carlsundska modellen med dubbla
cylindrar. Troligen var det en variant av dennes prisbelönta vinkelångmaskin. Kolboxarna
rymde kol för 7-8 dygns drift. Hon var utrustad med propeller eller ”skruf” som det hette på
den tiden.
Ernst Merck kan väl närmast beskrivas som ett ”hybridfartyg” där de två olika
framdrivnings-metoderna segel resp. ångmaskin kompletterade varandra och kom att
användas i olika omfattning beroende på väder och vind. Ångmaskinen karaktäriserades
också i samtida rapporter som en ”auxilier-maskin” dvs. en hjälpmaskin.
Besättningen utgjordes av, förutom befälhavare, 3 styrmän, 2 maskinister och ett 30-tal
”sjömän”.
Efter att ha lastat in 3 900 tunnor havre lämnade Ernst Merck Nyköpings redd den 22 januari
1859 och tog sig till Landskrona. Här kompletterades lasten med ytterligare 7 300 tunnor
korn och havre och inalles blev hon lastad med 11 200 tunnor spannmål förutom ett större
förråd av stenkol. Enligt lokaltidningen där var detta den största spannmålslast något
svenskt fartyg dittills intagit och enligt samma källa fanns det egentligen dessutom plats för
några tusen tunnor till.

De första resorna 1859-1861
Jungfruresan gick till London. I Skagerrak råkade man ut för oväder och tvingades gå in i
Arendal och avvakta bättre väder. En viss oro spreds i tidningarna innan det blev känt att
fartyget låg säkert i Arendal. Ernst Merck anlände till London den 8 mars 1859 med sin
spannmålslast. Här blev fartyget befraktat till Rio de Janeiro. Lasten bestod av
järnvägsmateriel, bl.a. hade man 14 passagerarvagnar på däck. Den 8 maj lämnade man
London. Efter 17 dagars seglats anlöpte fartyget St Vincent på Cap Verdeöarna för kolning
och pannrengöring. Efter tre dagar fortsatte färden och efter ytterligare 18 dagar var man
framme i Rio de Janeiro och kunde lossa lasten.
Under denna överfart blev Ernst Merck det första svenska ångfartyget som korsade Atlanten
och även det första som korsade ekvatorn.
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Liggetiden i Rio de Janeiro blev hela tre månader. Fraktraterna var utomordentligt låga och
flera fartyg gav sig av i barlast till andra hamnar. Ernst Merck lyckade till sist få överta en
guanolast till London från ett kondemnerat fartyg i hamnen. Lasten var på 1 000 ton och gav
en intäkt på 1 200 pund sterling vilket var ungefär hälften av vad som annars var normalt
vid denna tid.
Den 11 september 1859 lämnade man Rio de Janeiro och styrde mot St Vincent. Resan blev
dramatisk. Planen var att använda segel så mycket som möjligt. Man hade kol för bara 12
dygn och tanken var att på St Vincent bunkra mera kol eftersom kolpriset där var bara
hälften av vad man begärde i Rio de Janeiro. Nu räckte vare sig vind eller kol hela vägen till
St Vincent utan man blev tvungen att elda upp några reservmaster och spiror plus lite annat
för att ta sig till den närmare ön Santiago. Här kunde man komplettera med ved för att
komma fram till St Vincent. Den 3 november var man äntligen framme där och kunde
bunkra välbehövligt kol.
Men problemen fortsatte. Efter St Vincent fick man i hårt väder masthaveri och nödriggat
kunde fartyget ta sig in till Madeira och bli provisoriskt reparerat. I detta skick anlände Ernst
Merck till Falmouth den 20 december. Därifrån blev det sedan bogsering in till London.
Efter lossning och förmodligen en del underhållsarbeten lämnade Ernst Merck London i mars
1860 och gick till Liverpool för att inta last till Rio de Janeiro igen. Resan gick via Lissabon
och St Vincent över till Brasilien. Efter besök i Pernambuco och Bahia anlände fartyget till
Rio de Janeiro den 5 juli 1860. Färden gick sedan via Bahia till London med en last på 800
ton vilket gav en fraktintäkt på endast 600 pund vilket var klart mindre än hälften av normal
nivå för denna trad. I London passade man också på att gå i torrdocka för reparation och
underhåll.
Hittills hade lönsamheten med skeppet varit ganska skral. Nästa resa blev dock betydligt
mer inkomstbringande. Denna resa gick från London till New Orleans för att hämta bomull
till Liverpool. I tidningarna står det att man lyckats få en ”särdeles hög frakt” vilket
förmodligen berodde på det amerikanska inbördeskriget just hade inletts. Den 26 april 1861
lämnade Ernst Merck New Orleans med bl.a. 2 225 balar bomull. Året därpå inledde
nordstaterna sin blockering av sydstaternas bomullshamnar.

Ombyggnaden hösten 1861
Hösten

1861 tillbringades på Stora Varvet i

Stockholm med reparationer

och

ombyggnadsarbeten. Bl.a. utökades riggen med ytterligare en mast. Normal segelföring blev
nu 18 segel vilket med ledsegel kunde utökas till 26 segel. För den stående riggen infördes
galvaniserat järn. På premiärresan till London loggades ända upp till ca 12 knop för enbart
segel. För ren ångdrift kunde man komma upp till ca 8 knop.
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En ny styrinrättning med skruv installerades. Likaså installerades en maskintelegraf mellan
kommandobrygga och maskinrum. Större delen av maskinen blev upptagen och delvis
förändrad. Propellern blev omgjord så att den kunde kopplas ifrån under segling. Den
tidigare rälsbundna lokomobilen på däcket ersattes av en ångvinsch med egen ångmaskin.
Ett antal längs- och tvärgående förstärkningar av skrovet byggdes också in.

Ernst Merck. Målning av Richard B. Spencer. Sjöhistoriska muséet, obj nr S6380

Med tanke på framtida passagerartrafik byggdes ett separat däck i lastrummet. På däck
tillkom dessutom en överbyggnad med en höjd på ca 2 meter som täckte 3/4 av fartyget.
Totalt hade man nu tre däck för och akter om midskepps och två däck midskepps . För att få
ner ljus och luft i de undre däcken tillbyggdes stora skylights på däck liksom fönsterventiler
på fartygets sidor. Salongen akterut inreddes med mahogny och en kakelugn i porslin.
Salongen kunde rymma ca 30 passagerare.
Ombyggnaden som gick på ca 120 000 riksdaler var klar vid årsskiftet men p.g.a. ishinder i
skärgården lades fartyget i vinterkvarter i Stockholm.

Världsutställningen i London 1862
Våren 1862 kontrakterades Ernst Merck för frakta svenska utställningsföremål till
världsutställningen i London. Den 11 maj gav man sig iväg med 250 kollin av olika
industrialster. Enligt samtida tidningar ”den i flera afseenden dyrbaraste last som någonsin blifvit
på ett fartyg affördt från Sverige”
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Post- och Inrikes Tidningar 1862-04-23

Bland utställningsföremålen fanns även förstäven från järnångfartyget Blekinge, byggt i
Motala, som 1860 i full fart kört på en klippa utanför Dalarö. De enda skadorna som uppstått
var en tillplattning av förstäven vilket skulle visa på den utmärkta kvaliteten på det svenska
järnet. Förutom utställningsföremål var fartyget lastat med ca 600 ton stångjärn.
Innan avfärd fick fartyget under festliga former besök av kungaparet Karl XV och Lovisa
vilka mottogs av redaren Johan Holm och fartygets befälhavare E.P. Liedqvist.
Färden till London utsattes för en intensiv tidningsbevakning. Utanför Ölands nordöstra
kurs gick Ernst Merck på grund, vilket sände ett lätt skalv genom hela Sverige. Men genom
att dumpa delar av stångjärnslasten överbord kom man efter sju timmar till sist av grundet.
Vid efterföljande besiktning i Köpenhamn visade det sig att inga skador uppstått på fartyget
vid grundstötningen.
Den 19 maj anlände man till London och vid lossningen konstaterades att inga skador
uppkommit på utställningsföremålen. En lättnadens suck drog genom tidningarna.

Utställningsområdet i South Kensington, London

Världsutställningen var öppen mellan den 1 maj och den 15 november. Utställare från 36
olika länder deltog och totalt räknade man in över 6 miljoner besökare. En stor del av
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utställningen handlade om den industriella revolutionens landvinningar. Bland annat
presenterades Bessemerprocessen som var den tidens stora metallurgiska innovation.
Motala Verkstads bidrag med den tillplattade stäven från ångfartyget Blekinge tilldrog sig
stort intresse och renderade företaget en medalj. Sammanlagt fick Sverige 110 medaljer och
bland medaljörerna hittar vi även Nyköpings Mekaniska Verkstad och Högbo Bruk.

Nyköpings Mekaniska Verkstad blir en del i Högbo Bruk år 1862
Hemma i Sverige hände det runt 1862 saker som senare kom att få betydelse för Ernst Mercks
fortsatta liv. Grosshandlare Göran Fredrik Göransson från Gävle hade 1855 köpt Högbo bruk
utanför Sandviken. Han hade blivit intresserad av bessemermetoden för att färska stål. Detta
var en nyutvecklad metod som med hjälp av luftinblåsning i det smälta järnet kunde
reducera kolhalten så att ett smidbart stål med kontrollerad kolhalt kunde gjutas. Hittills
hade man dock inte lyckats med metoden i industriell skala. Göransson köpte in sig i
patentet och påbörjade storskaliga försök i Högbo.
Den 18 juli 1858 lyckades man för första gången få fram ett smidbart stål och i slutet av 1861
bildades Högbo Stål & Jernverks AB för att tillverka bessemerstål. Bland intressenterna i
bolaget fanns stadsmäklare Johan Holm. Det nya bolaget tillkom genom en sammanslagning
av ett antal äldre bruk. Johan Holm hade blivit ensam ägare till Nyköpings Mekaniska
Verkstad efter en rättslig tvist med den tidigare delägaren. Genom att överlåta Nyköpings
Mekaniska Verkstad till Högbo Stål & Jernverks AB kom Johan Holm att inneha en fjärdedel
av det nya bolagets aktiekapital.
En av tankarna i detta upplägg var att Högbo Stål & Jernverk genom Nyköpings Mekaniska
Verkstad skulle få avsättning för sitt nya bessemerstål. Johan Holm förband sig också att
under de närmaste fem åren hålla bolaget med nödvändiga likvida medel. Göransson lät
1862-1863 bygga ett nytt järnverk med riktiga bessemerkonvertrar i Sandviken. Detta
järnverk blev senare, efter olika turer, ursprunget till Sandvikens Jernverk.

Resorna 1862-1863
Tillbaka till Ernst Merck. I London blev fartyget i juni 1862 befraktat för att överföra ett
statslån från England till Turkiet. På denna tid var det fråga om fysisk transport av rent guld.
Lånet var på 156 000 pund (motsvarade då ca 3 miljoner riksdaler). Dessutom tillkom annan
dyrbar styckegodslast. Totalt försäkrades fartyg och last för 6 miljoner riksdaler. Enligt
tidningarna hade man lyckats få försäkrat till mycket låga premier. Detta troligen tack vare
det goda intryck Ernst Merck gjort i London och kanske även p.g.a. den på
världsutställningen visade tillplattade stäven från ångfartyget Blekinge.
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Färden gick via Malta och Smyrna till Konstantinopel . Därifrån fortsatte man till Odessa i
Svarta havet för att lasta spannmål. Denna last blev destinerad till Dublin och via Falmouth
anlände man dit i oktober 1862.
Vid denna tid pågick det amerikanska inbördeskriget för fullt och bomullsexporten från
sydstaterna var strypt. Bomullen hämtades nu istället från Egypten. Med järnvägsskenor
från England till Ancona i Italien i utfrakt gick man till Alexandria och lastade bomull för
Liverpool och New York.
Den 11 juni 1863 blev det dags för ett återbesök i Nyköping. I Södermanlands Läns Tidning
kunde man läsa ” En stor människohop vandrade ned till hamnen då Ernst Merck med fyra väldiga
kanonskott hälsade sin födelseort efter att i flera utländska hamnar hafva visat sig som ett storartadt
prof på svensk industriell skicklighet”.
I Nyköping blev det en del mindre reparationsarbeten. Bland annat byttes ångpannorna ut
och ersattes av nya gjorda i det nya bessemerstålet.
Först i november lämnade man Nyköping. Ombord hade då 12 300 tunnor havre lastats och
destinationen var London. Färden gick först till Göteborg där last och kolförråd
kompletterades. I London blev det ny klassning av Bureau Veritas och fartyget erhöll den
högsta nivån (A 11 och 3/3). Efter London blev det en kollast från Hartlepool till Alexandria
dit man ankom i februari 1864 efter 18 dygns resa. Därefter bomull till Liverpool. Från
Liverpool ställdes färden till Danzig med styckegods och maskinerier.
Från Danzig återvände man till Liverpool med 10 000 tunnor spannmål. Göteborg anlöptes
på vägen för att kola. Efter att ha lossat ut lasten i Liverpool torrdockades fartyget där för
bottenskrapning och målning samt reparationer på propeller och roder. Från Liverpool blev
det sedan en resa till Kronstadt via Newport med last av järnvägsräls. Totalt hade fartyget
denna gång en last på 1 460 ton varav 250 ton utgjorde kol. Efter Kronstadt blev det slutligen
Stockholm med råg och hampa och i slutet av juni 1864 dök fartyget upp på Strömmen i
Stockholm.

Emigrantresan 1864
Under våren 1864 hade emigrantvärvaren och f.d. amerikanske konsuln Benjamin Tefft varit
i farten och i Aftonbladet den 17 juni kunde man läsa:

Värvningarna handlade om att skaffa arbetskraft dels till gruvindustrin i Michigan och dels
till mer ospecificerade arbeten i Portland, Maine. I emigranternas kontrakt stipulerades det
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att reskostnaderna var ett förskott som senare skulle återbetalas genom löneavdrag hos de
kommande arbetsgivarna.
I samma tidning kunde man den 28 juni även hitta nedanstående annons för passagerare
som själva stod för sina resekostnader:

Efter att ha lossat lasten från Kronstadt förhalades Ernst Merck till Djurgårdsvarvet för att
bygga upp inredning för emigranterna på mellandäcket och i en del av lastrummet akter om
maskinrummet. Efter ombyggnaden lät Överståthållarämbetet i Stockholm besiktiga
fartyget. Besiktningsmännen kom fram till att de iordningställda utrymmena och andra
nödvändiga faciliteter för överfarten kunde godkännas för ett maxantal av 400 passagerare
istället för de planerade ca 500.
Den 15 juli avgick Ernst Merck från Stockholm. I samband med detta genomfördes av
polismästaren och ett antal konstaplar ett upprop. Ett 70-tal personer avvisades av olika
orsaker och sattes iland.
Denna resa skulle bli den första resan där ett svenskt ångfartyg gick med emigranter direkt
från en svensk hamn till Nordamerika.
Den 24 juli ankom fartyget till Falmouth för att fylla på kolförrådet. Den 27 juli bar det av
vidare till Quebec och den 18 augusti var man framme där. Här lämnade först de
passagerare som skulle vidare till gruvorna i Michigan. Senare beslöt sig även de passagerare
som egentligen skulle till Portland i Maine att bryta sina kontrakt och också lämna fartyget i
Quebec. De hade av tidigare emigranter fått höra om risken att hamna i unionistarmén i det
då pågående amerikanska inbördeskriget om de följde med till Portland och de
ospecificerade arbetstillfällena där.
Den 24 augusti lämnade Ernst Merck Quebec. Det blev inget besök i Portland, Maine utan
man gick direkt till New York. Under resan dit monterades all extra passagerarinredning
ned.
Vid ankomsten till New York fick man reda på att de växlar varmed Benjamin Tefft betalat
Johan Holm för överfarten av emigranterna till Portland vägrades inlösning av den bank de
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var utställda på. Troligen hade emigrantvärvaren Teffts huvudmän i Portland stoppat
växlarna på grund av de brutna kontrakten.
I New York utlossades den medförda lasten av stångjärn och här blev det sedan en last av
styckegods till London. Den 4 oktober lämnade Ernst Merck New York och efter 21 dagar till
sjöss var man framme i London i slutet av oktober. Efter lossning kom besked att fartyget
skulle läggas upp för vintern i London. Besättningen mönstrades av och enbart tre man blev
kvar på fartyget för vakthållning och visst underhåll. Med ångfartyget Gustaf Wasa anlände
den avmönstrade besättningen till Göteborg strax innan jul.
Vad hade hänt?

Johan Holms konkurs 1865
I takt med att Johan Holm expanderade sin verksamhet åt olika håll blev han mer och mer
beroende av kortsiktiga rörelsekrediter. Under hösten 1864 hade han dock fått allt större
problem med att förnya dessa krediter hos bankhusen i Tyskland och i England.
I december tvingades Johan Holm att ställa in sina betalningar och i januari 1865 begärdes
han i konkurs. Detta var den största konkursen hittills i Sverige med tillgångar på 15,6
miljoner och skulder på 16,9 miljoner riksdaler. Bland tillgångarna i konkursboet märktes
Ernst Merck upptaget till 350 000 riksdaler. Även hel- eller delägarskap i ett flertal större
segelfartyg ingick i konkursmassans tillgångar.
Ernst Merck begärdes i kvarstad i London av de engelska borgenärerna och såldes senare av
konkursboet på auktion för enbart ca 200 000 riksdaler.

Annons om auktionen i Shipping and Mercantile Gazette 29 maj 1865
I och med Johan Holms konkurs fick Högbo Stål & Jernverk problem med att skaffa
rörelsekrediter och i mars 1866 gick företaget i konkurs och drog i fallet med sig Nyköpings
Mekaniska Verkstad som då också sattes i konkurs.
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Epilog
Verksamheten vid Nyköpings Mekaniska Verkstad avstannade inte helt efter konkursen
utan man färdigställde inneliggande beställningar. Bland annat ångfartyget Harriet Agnes
som blev det första svenskbyggda fartyget i bessemerstål. Hon levererades i början av år
1866 till ett engelskt rederi.
Efter några olika turer blev Motala Verkstad år 1869 ägare till anläggningarna i Nyköping
bara för att helt lägga ned verksamheten och på så sätt bli av med en konkurrent.
Ernst Merck fick engelska ägare och sattes in i trafik på Medelhavet. Första resan skedde i juli
1865 och gick till Malta och Alexandria.
I tidningarna rapporteras att Ernst Merck haft flera missöden under engelskt flagg, bl.a. en
brand i juni 1866 på höjden av Korsika under resa från Marseille till Alexandria. Ingen
människa skadades men hela fördäcket blev avbränt och lasten fick stora skador. Fartyget
fick gå in till Genua för reparation.
Senare, troligen i samband med ägarskifte, döptes Ernst Merck om till Cambria. Den 5 mars
1869 rapporterade den engelska tidningen Shipping and Mercantile Gazette:
“The Cambria (s), from Trieste for London, with a cargo consisting of flour, grain and oil and a crew
numbering 32, was wrecked on the 1st inst. at Pirano, Sicily. Only 10 lives were saved, including the
pilot and engineer.”
Därmed var Ernst Mercks tioåriga historia slut.
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