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Barkskeppet Tropic– En tavla berättar
Bo Jershed
Bland arvegodset har vi bland annat nedanstående tavla som föreställer Gävlebarken Tropic.
Släktkrönikan runt tavlan var ganska spännande och blev startskottet till en djupare släktforskning
om huvudpersonen. Det visade sig då efter besök i arkiven att den traderade historien egentligen
rymde tre anfäders, från tre olika generationer, öden men att under tidens gång dessa tre öden blivit
sammantvinnade till en historia om en sentida sjöfarare i släkten.
Så är ju inte helt sällan fallet med historier som berättas muntligen från generation till generation.
Här följer historien om Tropics tavla som i mångt och mycket egentligen blir en historia om tavlans
upphovsman. De tre olika släktödena som antytts ovan får anstå till en annan gång.

Min frus farfar, Carl David, seglade på Tropic under perioden september 1874 till augusti 1876 som
kocksteward. På samma resa seglade mannen som gjort teckningen och vars signatur, G .v. Schéele,
man kan se längst ned till vänster.
G. v. Schéele står för Georg von Schéele och han var mönstrad som lättmatros på denna resa och
troligt är att Carl David köpte eller fick teckningen av honom.
Vi gissar alltså att teckningen är gjord i början eller mitten av 1870-talet och att platsen är Engelska
kanalen. I bakgrunden tycker vi oss skymta Dover Castle. Men vi är inte helt säkra.
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Vad vet vi om fartyget
Barkskeppet Tropic sjösattes i Gävle den 9 maj 1868. Hon var byggd av O.A. Brodin för P.C. Rettig &
Co:s räkning och mätte 173,5 nyläster eller 474 registerton. Besättningen utgjorde normalt 14 man
utöver skepparen.
Den 16 juli 1868 lämnade hon Gävle på sin jungfruresa med plank till Australien.Det blev en resa på
hela tre år. Första anhalt blev Adelaide efter en resa på 142 dagar. Efter Adelaide blev det
Melbourne där lasten såldes på auktion. Sedan till Callao i ballast och vidare till Chinchas för att lasta
guano till Dunkerque. Därefter till Cardiff för att hämta en kollast och sedan via Buenos Aires åter till
Callao och Chinchas. Här intogs en ny guanolast, nu till Antwerpen. Efter lossning av denna last en tur
till Newcastle och lasta kol och sedan hem till Gävle dit man anlände i slutet av maj 1871.
Följande resor följde i stort sett samma mönster. År 1871 hade Johan Berggren tagit över
redarskapet och 1883 såldes fartyget till Norge och döptes där om till Cito. Efter att tjänstgjort under
norsk flagg i över 25 år blev hon 1910 betraktad som slut och strax därefter upphuggen i Drøbak.

Vad vet vi om konstnären?
Konstnären är Georg von Schéele eller rättare sagt Bror Georg Benjamin von Schéele. Han föddes
den 7 oktober 1855 vid Yngshyttan i Filipstads Bergslag där fadern var gruvägare och jordbrukare.
Tidigt faderlös genomgick han det fyrklassiga elementarläroverket i Filipstad samt ytterligare några
klasser i Örebro läroverk. Redan under dessa skolår visade han intresse för naturstudier och även för
teckning men längtade ut till ett friare liv där sjömansyrket lockade. Efter konfirmationen tog han sig
till Gävle där hans faster var gift med redaren Johan Berggren och mönstrade 1871 på dennes bark
Tropic som jungman och yngste man ombord.
Denna första resa varade i nästan tre år. Första hamn blev Adelaide i Australien och därefter via Port
Chalmers på Nya Zeelands sydö till Callao, Valparaiso, Iquique och sedan tillbaka till Europa och
Dunkerque. Härifrån gick man till Cardiff och tog en kollast till Montevideo och efter denna hamn ett
nytt besök i Callao för att sedan återvända till Dunkerque. Sista etappen blev en resa i barlast till
Gävle dit man kom i juli 1874.
Georg von Schéele stannade kvar på Tropic för ytterligare en resa och på denna resa var också vår
Carl David mönstrad som kocksteward. Detta blev en resa på två år. Resan gick denna gång först till
Kapstaden och sedan vidare till Maulmein i dåvarande Burma. Därefter tillbaka till Europa och Palliac
vid Bordeaux. Efter ett besök vid Bull River (South Carolina, USA) för att lasta fosfat till Hull var man
sommaren 1876 tillbaka i Gävle. Här avmönstrade både Carl David och Georg von Schéele.
Georg von Schéele fortsatte sedan på andra Gävlefartyg och läste också vidare till både styrman och
sjökapten. Hans ”CV”, om man nu talar i moderna termer, kom att se ut så här:
1877-08-27
1878-06-28
1880-07-01
1881-08-27
1882-09-13

Levant
Arctic
Levant
Levant
Monarch
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Barkskepp
Barkskepp
Barkskepp
Barkskepp
Barkskepp

334 registerton
349 registerton
334 registerton
334 registerton
823 registerton
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2:e styrman
styrman
styrman
styrman
1:e styrman

10 mån 6 dagar
2 mån 14 dagar
12 mån 24 dagar
11 mån 29 dagar
36 mån 20 dagar
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På sina resor skrev Georg von Schéele ner sina
minnen från de olika hamnbesöken. Minnena
publicerades med jämna mellanrum i Dagens
Nyheter under signaturen ”John Grogg”. Dessa
berättelser blev mycket populära i samtiden.
Bland dem fanns både seriösa reportage och även
mer skämtsamma bilder från olika vardagshändelser ombord och i land.
Hans botaniska intresse resulterade i att han
under sina resor samlade in mängder av olika
naturalier till Uppsala universitet och för detta
belönades han 1885 av Kungl. Maj:t. med Illis
quorum guldmedalj av åttonde storleken.
I maj 1886 blev Georg von Schéele erbjuden sitt
första befälsjobb. Fartyget var barkskeppet Orient
på 367 registerton som skulle gå till Australien
med en last av plankor. En färd som han gjort
många gånger tidigare.

Georg von Schéele. (Gävledraget)

Men ödet ville annorlunda som Ingvar Henricson
för några år sedan skrev på Gävledraget:

”På södra Indiska oceanen, mellan Goda Hoppsudden och Australien, spolades Georg von Schéele
överbord natten till den 7 oktober 1886, hans födelsedag. Han skulle fylla 31. Han hade ställt två man
till rors och säkrat dem med livlinor. Han stod på kajutans tak när en väldig sjö bröt in över akterdäck
och när rorsmännen spottat saltvatten och kunde se igen var han försvunnen. I bästa fall slogs han
medvetslös och drunknade snabbt. Den som faller överbord en stormnatt i “The Roaring Forties” är
räddningslöst förlorad.”
Några år efter denna tragiska händelse samlade hans bröder ihop de publicerade artiklarna och
sammanställde dessa i en bok med titeln: JOHN GROGGS MINNEN – FRÅN HAFVEN OCH
HAMNARNE. Boken är mycket läsvärd och har man tur kan man hitta den på Bokbörsen.

Epilog
Vår Carl David skulle komma att göra ytterligare en resa med Tropic. En för honom mycket tursam
resa skulle det visa sig. Den 15 maj 1878 hade Carl David mönstrat på skeppet Lydia på 282
registerton. Resan gick från Skutskär till Port Natal (Durban) i Sydafrika. Med ny last därifrån gick hon
sedan till Rotterdam och därefter till Wilmington(Delaware, USA). Resan tillbaka till Europa gick till
London och där låg Tropic. Av någon anledning mönstrade Carl David av här och följde med Tropic
tillbaka till Gävle istället.
Lydia fortsatte nu med ytterligare en resa till Wilmington. Den 20 oktober 1879 hade hon sedan här
tagit in en last av harts till Greenock och gett sig iväg men hördes aldrig mera av. Hon försvann med
man och allt i Nordatlanten under senhösten 1879. Hemkommen till Gävle kunde Carl David nog
tacka sin lyckliga stjärna för beslutet i London. Och hade han följt med Lydia så hade heller inte dessa
rader blivit skrivna.
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