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Jenny Lind – 200 år 

 

 

JENNY LIND (1820-1887). Just idag är det exakt 200 år sedan vår första världsstjärna inom 
musikbranschen föddes.  Operasångerskan Jenny Lind blev oerhört populär i sin samtid, 
både i Sverige och internationellt, och firas idag på många ställen runtom i världen. Slår man 
på hennes namn i British Newspaper Archive får man över 100 000 träffar på 1800-talet. 
Inom den anglosaxiska världen fick hon tillnamnet ”the Swedish Nightingale”.   

Många fartyg döptes efter henne. I Sverige minst tre varav barkskeppet Jenny Lind (överst till 
vänster i bild) på 127 svåra läster byggd i Västervik 1849 för Aftonbladets grundare Lars 
Johan Hierta m.fl. kanske är den mest kända. Fartyget var sysselsatt i internationell 
trampfart med destinationer som New York, Rio de Janeiro, Valparaiso, Sydney och 
Hongkong för att ta några exempel. Lars Johan Hierta var en stor beundrare av Jenny Lind 
och namnvalet underlättade helt säkert affärerna. Befälhavare och delägare fram till 1854 
var den legendariske sjökaptenen Nils Werngren som med brigantinen Mary Anne 1841 blev 
den förste svenske världsomseglaren. 

I Lloyd’s Lists får man över 2000 träffar på Jenny Lind och utanför Sverige hittar man under 
mitten av 1800-talet åtminstone ett femtiotal fartyg med namnet Jenny Lind eller 
Nightingale. En av de mer kända av dessa fartyg var den amerikanska klippern Nightingale 
(nederst till vänster) byggd 1851 i Eliot, Maine, och vars galjonsfigur (till höger) föreställde 
Jenny Lind. Denna galjonsfigur hittades 1994 i en lada utanför Alingsås. Om detta fartyg och 
galjonsfiguren har Karl-Eric Svärdskog skrivit en spännande bok ” Jenny Lind - Från näktergal 
till fågelskrämma”.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fagelskramma-fran-alingsas-blir-miljosymbol-i-new-york
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fagelskramma-fran-alingsas-blir-miljosymbol-i-new-york
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Jenny Lind var även känd för sin välgörenhet. Hon drog in stora pengar på sina 
framträdanden och en stor av dessa intäkter skänkte hon bort till olika välgörande ändamål 
vilket även kom sjöfolk tillgodo. Ett exempel: Den svenska briggen Johanna råkade i sjönöd 
på nordatlanten i september 1850 och blev undsatt av ett amerikanskt barkskepp Sophia. 
Vid räddningsoperationen drunknade Sophias förstestyrman och efterlämnade änka och 
barn i små omständigheter. Johannas befälhavare gotlänningen Holger Fredrik Jansson blev 
hårt tagen av detta och skrev ett brev till Jenny Lind om den tragiska händelsen. Något 
senare kom en gåva på 500 dollar från henne till familjens hjälp. (500 dollar 1850 motsv. ca 
17 000 dollar idag räknat i köpkraft) 

Länspumpen sällar sig till firarna! 

 

 


