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C.G. Prytz skissbok 

 

Carl Gustaf Prytz (1819-1907), grosshandlare och ledamot av 

stadsfullmäktige, var gift med Ida Mosén, dottern till en av de första 

badläkarna på Särö (1840-1844). De hyrde villa Ekliden 1861-1885. Deras 

son Carl Robert Prytz köpte Särö säteri när Särö AB sattes i likvidation 1897. 

Sonen August Prytz skrev boken Särö (1930). 

 

Med detta i botten konstaterar man att C.G. Prytz skissbok är en unik 

skildring i bild av Särö under slutet av 1880-talet. På pärmen till boken står 

högst upp romerska siffran I. Kan detta vara den första av flera skissböcker 

eller blev det den enda. Med tanke på vad man finner antecknat på en av 

blyertsskisserna bör det finnas minst en till. 

 

Vid analys av boken framkommer det att den är producerad på två olika sätt. 

Dels är det akvareller med gouache för att ge glans och högdagrar åt motiven 

målade på akvarellpapper dels blyertsteckningar gjorda på rutat papper från 

anteckningsblock. Dessa blyertsteckningar har senare monterats på samma 

akvarellpapper som han använt för de färglagda skisserna. Boken har slutligen 

limbundits och fått pärmomslag. 

 

De flesta akvarellerna och skisserna är producerade under 1887, två år efter 

att hustrun gick bort och 10 år innan sonen köper Särön. C.G. Prytz är då 68 

år gammal och kommer att leva i 20 år till. En blyertsskiss från Gunntofta är 

daterad 1864. Längst ner på denna skiss finns anteckningen ”1901 18/6 54 

vyer i I och 31 i II=85.” Man kan tolka detta som att skissboken producerades 

1901 och att det blev 2 skissböcker, en med 54 vyer och en med 31 vyer. Var 

kan den senare finnas? 

 

Inklistrad på pärmens insida finns en utsökt miniatyr målad med samma 

teknik som Prytz använder och föreställande Kremeln i Moskva. Miniatyren 

är målad av en svensk konstnär, C.A. Tholander, som bl.a. hade bott i 

Moskva. Prytz har antecknat att han fått den som souvenir av konstnären. 




























































































