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Sjökapten J. L. Tanngren från Mörrum 

- från kajutvakt till storredare i Karlshamn 

Bo Jershed 

 

När man studerar den s.k. Skeppsbroadelns fartyg i Stockholm under 1800-talets mitt ser man att 

förvånansvärt många av skepparna på dessa fartyg hörde hemma i Karlshamn. En av de större 

redarna i Stockholm vid denna tid var grosshandlare Ludvig Tydén och han hade under sina aktiva tid 

åtta stycken skeppare bördiga från Karlshamn. En av dessa var J.L. Tanngren, född i Mörrums socken 

utanför Karlshamn, som seglade skeppare hos Ludvig Tydén i hela 17 år innan han återvände till 

Karlshamn. Här öppnade J.L. Tanngren så småningom egen rederiverksamhet och året före sin död 

1878 var han med sina sju redade fartyg den störste redaren i Karlshamn vad gäller antalet fartyg. 

 

Vi börjar med fadern Lars Tanngren 
Livet började lite osäkert för Lars Tanngren. Den 11 oktober 1788 såg han dagens ljus i Tången i 

Mörrums socken. I födelsenotisen står det att Lars var oäkta och att modern hette Elna Olasdotter. 

Modern uppgav att fadern var en sjökarl med namnet Ola. Det var allt.  Bättre start i livet kan man ju 

få men på något sätt lyckades Elna lotsa in den unge Lars på sjömansbanan. Tittar man i 

mantalslängderna för Tången och omgivande byar vid den här tiden ser man mycket sjöfolk och flera 

kända skepparenamn. Så det var nog naturligt att det blev sjön för Lars. 

 

 
Bild.1 Generalstabskarta 1869 över Mörrum med omnejd. I överdelen syns Tången. 

 

Lars skrevs in 1803 på sjömanshuset i Karlshamn. Han anger Tångren som sitt efternamn, 

förmodligen efter födelsebyn.  Första påmönstringen blev briggen Bernt Olof på 49 svåra läster med 

skepparen Olof Sellberg. Sedan följde jakten Gustava på 12 svåra läster med skeppare Sune 

Fogelberg. Därefter följde några år som matros hos skepparen Olof Molander.  
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Vi får syn på Lars igen 1810 då han gifter sig med Inga Jönsdotter från Mörrums by och de flyttar in i 

Tången. Lars tituleras sjöman i vigselnotisen. Den 15 juli 1811 får Lars burskap som 

coopvardieskeppare i Karlshamn.  1812 är han mantalsskriven i Tången som skeppare tillsammans 

med hustrun och en son Ola. Denne son dör dock tidigt.  

 

Sonen Johannes (J. L.) föds 1812 och sex år senare föds sonen Jöns. Båda sönerna kommer så 

småningom också att bli skeppare. Efternamnet ändras till Tangren och så småningom blir det 

Tanngren. 

 

Första skepparejobbet för Lars kom 1812 med tjalken Die Jungfrau Maria på 30 svåra läster som 

ägdes av brukspatronen och kommerserådet P.F. Duwell i Karlshamn. Detta blev dock kortvarigt, för i 

september året därpå ställdes det ut ett fribrev på skonerten Apropos på 29 svåra läster med Lars 

Tangren som skeppare. Som ägare angavs handelsbolaget Winberg & Meyer samt skepparna             

L. Tangren och O.O. Molander. Fartyget var byggt i Värnanäs söder om Kalmar och var bara ca 1 år 

gammalt vid övertagandet. 

 

Hustrun Inga dör 1819 och i bouppteckningen kan man se att familjen vid denna tid arrenderade ett 

torp i Tången, hade en häst och två kor och en fjärdedel i skonerten Apropos. 

 

Lars Tanngren seglade i Östersjön och i Nordsjön med blandade laster.  Stockholm besöktes 

regelmässigt. I Öresundstullens rullor är han noterad för 23 passager. 1825 strandande Apropos vid 

Magnusholm utanför Riga på resa mellan Riga och Karlskrona med en last av hampa. Som ersättning 

införskaffades galeasen Ilsabe Maria på 50 svåra läster. Ägare var Lars Tanngren tillsammans med 

kommissionshandlaren Samuelsson i Stockholm. Året därpå blev Lars Tanngren ensam ägare till 

galeasen. 

 

I januari 1826 gifter Lars Tanngren om sig med Botilla Petersson från Karlshamn. En dotter, Ingrid 

Christina, hinner födas innan Botilla dör i oktober 1826. Ingrid Christina kommer så småningom att 

gifta sig med skepparen Ingemar Wifstrand som också en tid var i Tydéns tjänst. 

 

Sommaren 1828 anlände Lars Tanngren med Ilsabe Maria till Stockholm från London. Senare på 

hösten såldes fartyget till en grosshandlare i Stockholm. Året därpå gjorde Lars Tanngren konkurs i 

Karlshamn och lämnade sjölivet. Därefter följde ett oroligt leverne enligt prästens noteringar i 

husförhörslängden och i Carlscronas Veckoblad kan man den 30 november 1844 läsa att Lars 

Tanngren blivit överfallen och mördad i Karlskrona. 

 

Äldste sonen Johannes första tid till sjöss 
Johannes föddes i Tången den 14 november 1812 och växte där upp tillsammans med syskonen 

Karna, Maria och Jöns. I husförhörslängden ser vi att Johannes den 13 april 1826 tagit ut attest till 

Sjömanshuset i Karlshamn. Han var då 13 år. 
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Det var väl naturligt att han började sin sjömansbana med att segla tillsammans med fadern och 

1826 betydde detta galeasen Ilsabe Maria och resor bl.a. till Bergen. Han blev mönstrad som 

kajutvakt med en månadshyra på 4 riksdaler. 

 

Några år senare ser vi Johannes som jungman 1829 på galeasen Fred och Lycka på 44 svåra läster 

med S.E. Ternström som skeppare. Hyran har nu stigit till 8 riksdaler. 1830 har han redan avancerat 

till bästeman på samma galeas och med en hyra på 15 riksdaler. S.E. Ternström bodde för övrigt 

nästgårds i byn Vittskövle. 

 

Nu följer några år som konstapel på olika Karlshamnsfartyg innan det 1836 blev dags för första 

styrmansjobbet på Karlshamnsbriggen Scandinavien på 123 svåra läster under skeppare Carl 

Söderlund från Karlshamn. 

 

För detta år ser man i inflyttningslängderna till Karlshamn att styrman Johannes Tanngren flyttat in 

dit från Mörrum. Tidigare samma år hade han gift sig med Sara Södergren från Karlshamn. Här 

började Johannes att i officiella sammanhang kalla sig J.L. Tanngren där L står för Lorentz. Troligen 

ville han ej förväxlas med brodern Jöns som nu kallade sig för J. Tanngren. 

 

Det blev ytterligare några år med briggen Skandinavien innan det var dags för första skepparejobbet 

1839 med slupen Carl Johan på 32 svåra läster. Året innan hade Johannes tagit sin skeppareexamen i 

Karlshamn och även blivit borgare i staden. Slupen ägdes av apotekare Anton Ekholm i Karlshamn 

och hade faktiskt tidigare även ägts av Ludvig Tydén i Stockholm. 

 

1841 såldes slupen till Helsingborg och nu väntade större utmaningar. 

 

 

Johannes Tanngrens tid som skeppare hos Ludvig Tydén  
Hur kontakten med Ludvig Tydén etablerades kan vi nog bara gissa oss till. Förmodligen var det på 

rekommendation av Karlshamnsskepparen Carl Olsson för vilken Ludvig Tydén nu sökte en ersättare. 

Men Johannes kunde naturligtvis själv även ha tagit initiativet. Antagligen hade han också goda 

vitsord från sin styrmanstid på Skandinavien. 

 

Skonerten S:t Olof, 72 svåra läster (1841–1843) 

I augusti 1841 tog Johannes över som skeppare i skonerten S:t Olof som då låg i Härnösand.  Fartyget 

hade inköpts 1838 av Tydén & Kempe och var ett äldre fartyg som hade förbyggts flera gånger. Den 

senaste förbyggnaden var gjord 1838. Den tidigare skepparen Carl Olsson, som varit med sedan 

1838, hade också kommit från Karlshamn. Besättningen förutom skepparen var på 7 man. Fartyget 

hade hittills bara gått i Östersjö- och Nordsjötrafik men nu ändrades inriktning och det blev Atlantfart 

istället.  Tre tur- och returresor mellan Stockholm och Bahia via Härnösand/Haparanda genomfördes. 

Här handlade det om trä och järn ut från Sverige och socker och hudar hem från Brasilien. 

 

Vid hemkomsten till Stockholm sommaren 1844 väntade ett nytt uppdrag. Johannes hade 

uppenbarligen skött sig bra. Det handlade ju inte bara om det sjömansmässiga utan även om det 

affärsmässiga. Skepparen var redarens förlängda arm ute i de avlägsna hamnarna och skulle där 

sköta förhandlingarna med myndigheter, agenter, fraktköpare och importörer/exportörer.  
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Nu kom ett erbjudande om att bli skeppare på ett större och modernare fartyg. 

 

Briggen Johanna, 112 svåra läster (1844–1848) 

Det nya uppdraget handlade om briggen Johanna som hade inköpts av Tydén & Kempe 1839 som 

nybyggd. Johannes tog över som skeppare i juli 1844. Fartygets besättning var på ytterligare 9 man. 

Här följde nu fyra år på Brasilientraden.  Rio de Janeiro besöktes fem gånger med följande 

utlossningar av kaffelasterna i Göteborg och i Hamburg. Utresorna gick ofta via Lissabon. Efter sista 

besöket i Hamburg gjordes en avstickare till Lissabon och en saltlast togs hem till Stockholm dit man 

anlände i juni 1848. Under tiden hade bolaget Tydén & Kempe upplösts och ny redare var bolaget 

Ludvig Tydén & Co. Snart väntade ett nytt spännande uppdrag på Skeppsbron 30 i Stockholm. 

 

Briggen Ludvig, 142 svåra läster (1849–1853) 

Ludvig Tydén var tydligen mycket nöjd med Johannes och i mars 1849 fick han förtroendet att ta över 

den nybyggda briggen Ludvig på 142 svåra läster. Fartyget var byggt på ett gotländskt varv och 

troligen döpt efter Ludvig Tydéns äldste son. Även detta fartyg sattes in på Brasilientraden och 

förutom skepparen mönstrades ytterligare 12 man. 

 

Första resan gick från Visby via Hull och Lissabon till Rio de Janeiro. Sista delen på resan tog 35 dagar. 

I Rio de Janeiro lastades kaffe, oxhorn och jakaranda för nästa destination som var Göteborg. Efter en 

kort tur till Hull/Hartlepool var man på sommaren 1850 tillbaka i Stockholm med en last av stenkol. 

 

 
Bild 2. Briggen Ludvig utanför Hull 1849. (Oljemålning av B. Tindall 1849, privat ägo, Mauritz Magnusson) 

 

Nästa resa gick från Stockholm via Härnösand och Lissabon också till Rio de Janeiro dit man anlände 

den 26 oktober 1850 efter 41 dagars seglats från Lissabon. Härifrån ställdes sedan färden till New 

York med kaffe och jakaranda i lasten. Från New York gick färden via Lissabon till Stockholm dit man 

anlände sommaren 1851 med en last av portugisiskt salt. 
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Tredje resan gick även den via Härnösand och Lissabon till Rio de Janeiro. Ett vanligt upplägg var att 

skeppa järn och trä till Lissabon och där sedan lasta vin, olivolja, salt m.m. till Rio de Janeiro. Till Rio 

de Janeiro kom man i slutet av november 1851. Denna gång loggade man 39 dagar från Lissabon. 

 

Vårvintern 1852 var det kärvt på befraktningsfronten i Rio de Janeiro. Den 11 februari 1852 låg där ca 

160 fartyg, varav 24 svenska, som fraktsökande och de erbjudna frakterna på 27,5–30 shilling/ton var 

nog på smärtgränsen. Flera fartyg gav upp och seglade tillbaka till Europa i barlast. Johannes passade 

dock istället på att göra en tur och returresa till Ilha do Sal på Cap Verde för att hämta en saltlast och 

två passagerare. Vid återkomsten till Rio de Janeiro i början av juni hade fraktmarknaden ljusnat och 

några veckor senare kunde man börja lasta kaffe för New Orleans. Till New Orleans kom man fram 

den 24 augusti 1852 efter en 40 dagars seglats och i lasten befann sig 5 120 säckar kaffe. 

 

I New Orleans lastades sedan bomullsbalar och stäver för Bremen. Efter lossning där blev det en last 

till Santos och därefter i barlast till Rio de Janeiro där en last av kaffe och jakaranda för New York 

intogs.  Under besöket i New York hösten 1853 blev Ludvig klassat av Bureau Veritas och fick i den 3-

gradiga skalan betyget 2 för skrovet och 3 för utrustningen. Klassningen tyder på att det var aktuellt 

att tilläggsassurera fartyget i New York inför kommande höststormar. 

 

Den 26 augusti 1853 lämnade man New York med en last av färgträ, tobak och bomull till                   

St. Petersburg. Resan dit gick lyckligt. Men på efterföljande resa från St. Petersburg/Cronstadt till 

London med en last av trä och spannmål strandade man den 19 november kl. 3 på morgonen 

november vid Vilsandi utanför Ösels västkust. Fartyget blev vrak men besättningen och en stor del av 

inventarierna kunde räddas och även den del av vetelasten som låg överst i lastrummet. 

Inventarierna och vraket såldes på auktion för 1 100 silverrubel (ca 3 200 riksdaler) och sedan 

bärgningskostnader och andra omkostnader på plats betalats återstod ca 1 800 riksdaler. 

Strandnings-protokollet upptar hela 78 sidor och finns förvarat i ett estniskt arkiv. 

 

 
Bild 3. Bill of Lading för Briggen Ludvigs timmerlast resan Cronstadt till London 1853. 
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Det var nog med en viss bävan som Johannes vid återkomsten till Stockholm vårvintern 1854 stegade 

in på Skeppsbron 30 för att avlägga rapport. Men förmodligen var både fartyget och fraktintäkterna 

väl försäkrade. 

 

Barken Augusta, 173 svåra läster (1855–1858) 

Johannes var tydligen helt utan skuld för förlisningen och hade skött efterarbetet med bärgning av 

last och inventarier och efterföljande försäljning till Ludvig Tydéns fulla belåtenhet, för hösten 1855 

fick han förtroendet för ännu ett nybygge. Det var barken Augusta som var byggd på Södra varvet i 

Västervik. Förutom skepparen mönstrades 12 man. Däribland sonen Oscar som nu var 16 år och 

mönstrades som jungman. 

 

Fartyget genomförde tre resor ut från Stockholm. På första utresan besöktes Rio de Janeiro fyra 

gånger med returlaster till Hamburg och två gånger till New Orleans. Återresorna till Rio de Janeiro 

från dessa hamnar gick bl.a. via Marseille, Cap Verde och London. Vid sista besöket i New Orleans i 

oktober 1857 med en last av 6 006 säckar kaffe lyckades man inte avyttra dessa. Marknaden var 

mättad. Efter 14 dagar i hamn seglade man då vidare till Cowes ”for order” och lasten hamnade till 

sist i London. Från London blev det Rio de Janeiro igen med blandat styckegods.  

 

 
Bild 4. Rio de Janeiro 1856 (National Maritime Museum, Greenwich) 

 

Vid detta sista besök i Rio de Janeiro sommaren 1858 var fraktsatserna till Kanalen ”all-time low”   

(20 s/ton). På grund av efterverkningarna av 1857/1858 års finanskris var det förmodligen dessutom 

svårt att köpa en kaffelast på spekulation. Johannes beslöt då att gå i barlast till Cardiff och där ta en 

kollast till Stockholm dit man slutligen anlände den 8 september 1858. 

 

Här gick Johannes nu iland för gott efter 17 år som befälhavare i fartyg redade av Ludvig Tydén. 

Troligen med en sparad slant på fickan. Lönen var förmodligen inte så stor men den tidens 

bonussystem, kaplaken, som innebar i snitt 5 % provision på inseglade fraktintäkterna, borde ha gett 

en slant. 
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Johannes Tanngren blir redare 
Johannes slog sig nu ned i Karlshamn och började en ny karriär som handlare och så småningom 

också redare. Hemkomsten kantades dock av sorg då sonen Oscar som varit jungman på Augusta dog 

bara några månader efter att Johannes gått i land. Några år senare dog också hans dotter Emilia. 

Johannes första hustru Sara Södergren dog 1866. Johannes gifte om sig och fick med sin nya hustru 

två söner och en dotter. Den yngre sonen, Hjalmar, kom att prova på sjömanslivet några år men 

fastnade inte för det utan emigrerade till Nordamerika liksom sin äldre bror. Dottern, också döpt till 

Emilia, förblev Karlshamn trogen och dog där 1949 som ogift. 

 

Rederiverksamheten verkar ha inletts 1867 då Johannes blev huvudredare för skonerten Emerentia 

på 31 nyläster. Därefter följde fem briggar, tre skonerter och en jakt. Upplägget var oftast att 

Johannes tillsammans med ett antal medintressenter köpte fartygen och att Johannes sedan tog på 

sig rollen som huvudredare. För varje fartyg bildades ett bolag med ett antal lotter (aktier) till ett 

fastställt belopp och där medintressenterna tecknade sig för olika antal lotter.  

 

Fartygen sysselsattes i internationell trampfart. De mindre fartygen hade sitt verksamhetsområde i 

Östersjön och i Nordsjön medan de större fartygen seglade på Sydamerika, Nordamerika, 

Medelhavet och även Ostindien.  Man kan se att fartygen rörde sig på rutter och hanterade laster 

som Johannes väl kände till från sin tid som skeppare hos Ludvig Tydén.  

 

Nedan följer en kort exposé över fartygen: 

 

EMERENTIA. Skonerten Emerentia på 31 nyläster inköptes 1867 från Västervik där hon också var 

byggd 1826 och även förbyggd 1855. Hon var huvudsakligen sysselsatt i den s.k. ”trä-kol-pendeln” 

dvs. trävaror från Östersjöhamnar till engelska ostkusten och kol tillbaka. År 1875 såldes hon vidare 

till ett rederi i Norrtälje. 

 

TROIS FRÈRES. Tidigt 1871 inköptes Karlshamnsbriggen Trois Frères av J.L. Tanngren tillsammans 

med ett antal medintressenter. Fartyget var på 44 nyläster, byggd i Granville i Frankrike och hade ett 

par år tidigare hamnat i Karlshamn. Hon hann göra ett par resor mellan Östersjön och England innan 

hon i oktober 1871 strandade vid Utklippan på resa mellan Karlshamn och Slite. Hon inbogserades till 

Karlskrona, reparerades och sattes i fart igen. Bland annat blev det ett besök i Bahia. Under en svår 

storm i mitten av november 1872 på resa mellan Newcastle och Danzig sökte hon nödhamn på 

Christiansö men sprängde förtöjningarna och sjönk. Vraket såldes på auktion, bärgades senare och 

bogserades till Nexö. Där reparerades hon och gick till sjöss igen under dansk flagg. 

 

EMIL. Briggen Emil på 63,5 nyläster, byggd i Rostock 1856 införlivades i rederiverksamheten 1872 

men redan året därpå såldes den vidare till ett rederi i Grebbestad.  

 

ESMERALDA. Ögonstenen i flottan var nog briggen Esmeralda på 69 nyläster som levererades 

sensommaren 1872 från ett varv i Kalmar. Skeppare på Esmeralda var under flera år sjökapten Carl 

Robert Ternström, sonson till Sven Eriksson Ternström på vars galeas Fred & Lycka Johannes i sin 

ungdom hade seglat jungman och bästeman. Första resan gick till Rio de Janeiro med trävaror från 

Västervik. Från Rio blev det sedan 3 500 säckar kaffe till Galveston och därefter en bomullslast 

därifrån till Hamburg. Efter ytterligare en tur till Sydamerika anlände hon till Stockholm sommaren 
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1874. Därefter upprepades mönstret med fart mellan europeiska hamnar och hamnar i Sydamerika 

och i amerikanska sydstaterna. Först i juli 1878 blev det ett besök i hemmahamnen Karlshamn.  

 

 
Bild 5. Briggen Esmeralda (Statens Sjöhistoriska Museum ID SM 24698)   

 

HELIOS. Vårvintern 1873 inköptes briggen Helios på 101,5 nyläster, byggd 1866 i Sundsvall, av J.L. 

Tanngren och medredare för 45 000 riksdaler. Hon sattes in i trampfart mellan Europa och 

Sydamerika, Ostindien och amerikanska sydstatshamnar. Sommaren 1874 besöktes Karlshamn första 

gången.  Två år senare besöktes Karlshamn igen och även sommaren 1877 blev det besök i 

Karlshamn. 

 

SALEM. Senare på våren 1873 inköptes ytterligare en brigg, Salem, från Sundsvall. Hon var byggd 

1869 och var på 88 nyläster. Prislappen var även här 45 000 riksdaler och fartyget låg i Liverpool vid 

affärens genomförande. Första resan gick till Rio de Janeiro. Precis som för de andra briggarna 

sysselsattes hon sedan i transatlantisk trampfart med få besök i Karlshamn. År 1874 tog Sven Erik 

Ternström, bror till ovannämnde Carl Robert Ternström, över som skeppare. 

 

ISAAC. Skonerten Isaac på 27,5 nyläster, byggd 1834 i Nykjöbing i ek inköptes till Karlshamn på 1860-

talet och inlemmades i J.L. Tanngrens rederiverksamhet runt 1873. Efter några år såldes hon vidare. 

Hon var framför allt sysselsatt i trafik mellan Östersjön och England. 

 

JOHN AUGUSTIN. Skonerten John Augustin på 20,5 nyläster inköptes våren 1874 från Kristianopel 

för 8 000 riksdaler. Fartyget sysselsattes i Östersjötrafik och besökte av och till även Karlshamn. 

 

NIELS HERTZBERG. Tidigt på våren 1875 inköptes den norska skonerten Niels Hertzberg på 47 

nyläster. Hon hade sökt nödhamn i Karlshamn efter att ha råkat ut för dåligt väder och blivit starkt 
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nedisad. Färden i isen hade också medfört ytterligare skador och ägarna beslöt sälja fartyget. Efter 

reparation sattes hon i trafik på Östersjö- och Nordsjöhamnar.  Även en resa till Medelhavshamnar 

genomfördes. 

 

INA. Jakten Ina på ca 5 nyläster köptes in under 1876. Hon kom huvudsakligen att gå i trafik mellan 

Sydsverige och Danmark. 

 

Epilog 
Den 22 maj 1878 dog Johannes Tanngren, 66 år gammal, i Karlshamn. I bouppteckningen kan man se 

hans innehav av andelar i de olika fartyg han redade: 

 

Fartyg Typ Nyläster Antal delar Redare Totalt Rdlr 

Helios Brigg 101,5 7 J.L. Tanngren 1400 

Salem Brigg   88 6 J.L. Tanngren   600 

Esmeralda Brigg   69 4 J.L. Tanngren   400 

Fritz Brigg   76 1 O.H. Burmeister   150 

Hugo Brigg   80 1 ??   200 

Niels Hertzberg Skonert   47 6 J.L. Tanngren   900 

John Augustin Skonert   20,5 1 J.L. Tanngren   200 

Heimdal Skonert   49 7 F.A. Harms   700 

Ina Jakt    5,5 1 J.L.Tanngren     75 

Totalt     4625 

 

 

Man ser att Johannes Tanngrens roll huvudsakligen var redandet medan ägandet var utspritt på flera 

händer.  

 

 

Strax efter att Johannes Tanngren avlidit 

sammankallades delägarna för att besluta om en ny 

huvudredare. 

Den 6 juni meddelade Karlshamns Allehanda att 

sjökapten J.P. Elfwersson i Karlshamn hade utsetts till 

ny huvudredare för Helios, Salem, Esmeralda och 

Niels Hertzberg. 

 

 

Till sist: Hur gick det för brodern Jöns Tanngren? 

 

Det gick inte så bra.  Han blev ju så småningom också skeppare och år 1847 fick han förtroendet av 

Ludvig Tydén att föra dennes galeas Laura på 48 svåra läster.  Första resan gällde ett parti stångjärn 

från Stockholm till Oporto. Efter att i slutet av november 1847 ha sökt nödhamn p.g.a. dåligt väder i 

Mandal i Norge och sedan seglat vidare hördes fartyget aldrig mer av.  


