JamesKeillersstoraintressefiir ostindistd
porslinviicloesmedstilrstasannottWret
av
de 4500 waffynd som bdrgadesi Gdteborgs hamninloppmcllan drcn tNS och
1907.
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Aret ra, 1gI0 och mdlet: Kina
och antih, ostindish porslin. I
engexwrutl,vriltummaddngbok
lcan vi fdlja herrslcnpetKeiller
pd er!.av deras sptinrarde resor. Aventyrlila defia och ink)p
pd aulctionerrunt om i Europa
resulteradei en unik och omfangsrik sarnling av ostindislo
p or sIin . D tir fannsfd r emil frdn
Tang- och Songperiodernn,
fran Ming och Qing. Totalt omfattade den mcr rin 2 500ftiremil.

Monumentalvasi undeiglasyrbhn frdn
Kangxiperioden ( I 662 - I 722). Vasin dr

105 cm hog och har motiv med btand
anrwt mandarin till hdst och scen med
rnandarinsomger audiens.(TidigareJoDe svenska Ostindiska Compagnierna hanneam.)
(17.3]- l8l3) rippnadeddrrenpa via gavel ftir den Kinafrilste l7q)-tals svensken. Det avligsnalandetmedsit hitintills
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ofivertriiffadeporslinblev nu nibart. Stora
kvantitetermedte, kryddor, siden,pirlemor, rotting, tuttanego(ildre kinesiskbennmningpa zink, ibland iven mdssing)
o_chponlin togs hem till Gtiteborg frin
Kanton.
Handelsmiin,somsatsatpengari kompanierna, blev snabbtfidrmdgaa.Svenikt
skeppsbyggeriutveckladesoch G<iteborg
blomstradesom aldrig f6n. Kina blev
h<igstamode. Man studeradeOstasiens
flora och fauna, arkitektur, religion och
mribelkonst.
132expeditionerutrustades
underdenna
epok. Med tankepi vir blygsammastiillning internationelltsen, var defta en
-mycketrespektingivandesiffra. Tyviin
kom inte alla fartyg tillbakatill Sverige.
Resomavar storaiventyr, linga ochfyllda av faror. Man kundedrabbis av sj6rovare, brist pi proviantoch f?irsktvatten,
skiirbjugg,nidsot och feber. En sorgesqmt sl-u!fick skeppetGdtheborg,som
eftertvi arsf:ird sjOnki inloppettit'i COte?9le_rl,1mn vid Nya Etfsbblgs flstning
1745.Man lyckadesunderiren fram d[

Alice Keiller pd vdg mot Minggravarna.
De passeradebland annqt stora diur i
mannorsomstod i wd rader. JamesKeillur hir fotograferat sin hustru tillsatnen mhnnorelefant.
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1747bargaen del av lasten.Detta skedde
under dykerifullmiiktige Samuel Bagges
ledning. Under 1800-talet foretogs tvi
birgningar.
Mellan iren | 905 och | 907 bdrgadescirka
4500 porslinsftiremil av divarande konsulernaoch svigrarna JamesKeiller och
Carl Lyon.
Det iir med storstasannolikhetdessavrakfynd som pi allvar viickte JamesKeillers
intressefor antikt, kinesiskt porslin. Fi
enskildapersoneri landet kunde uppvisa
en si siillsynt samling som den hos herrskapet Keiller pi Kungsportsavenueni
Goteborg.Storadelar tog de med hem till
Sverigefrin resor till Ostasien.
Minga ir har forflutit och en del av samlingen har bytt iigare genom arv, forsiiljning och givor, blandannattill Historiska
museet i Goteborg, som mottog en del
biirgat porslin av de bida svigrarna.
En gammal, tummad dagbok med svarta
vaxdukspiirmarfir ossatt stigarakt in i det
storaaventyr,somen resatill Kina onekligen var iiven ir 1910. Med liten, liten
piktur och svartbliick kan mandag for dag
fdlja Alice Keiller (ftidd Lyon) och hennes
makeJamesKeiller pi derasupplevelser,
som startade med avresa frin hemmet i
Goteborgden l6 januari l9 l0 och avslutadesden l6 juni sammair medtigresafrin
Trelleborgtill G<iteborg.Alice Keiller var
di 40 ir gammaloch hadefem hemmavarande barn. Kontakten med Sverige och
hemmetunderdessafem minaderfick ske
med brev eller med hjiilp av telegraf.

Den hiir dragonvasenfrdn August den
Starkes samling i Dresden kdpte James
Keiller dr 1920 pd en auktion i Tyskland.
Denna kolossalvasharfdtt sittnamn beroendepd att den ingick i en bytemed ett helt
dragonregemente.Vasen dr av kinesiskt
porslin och tillverkad under Kangxiperioden (1662-1722). Underglasyrbldn.
hdjd: 103cm. (Johanneumnr 327.)

Fredagenden I I mars anliindeAlice och
JamesKeiller till Singapore.och diir vintade post och tidningar pi dem. Enligt
dagbokendr detta den fcirstakontakten de
harmedSverigesedanavresan.Underden
hiir tiden hadede passeratParispi viig mot
Marseillesoch avverkaten besviirligmatforgiftning, som blev resultatet av ett
skimt ostron i sis. Alice Keiller hade,
som tidens hirmode foreskrev, frisyr med
valk. Dennatog ling tid att kamma varje
morgonoch Alice tr<ittnade.En dag di de
befinner sig pi Indiska oceanentog hon
resolutden artificiella valken och kastade
den overbord.
Museerbesrikteskontinuerligtoch det de
framforallt var intresseradeav att titta pi
var naturligtvis kinesiskt porslin. Resan
gick vidaretill Penang.Singapore.Hongkong och Kanton.
Den 24 mars stir det i dagboken: "Pi
morgonenk0ptevi silfver och gingo sedan
till Po Hing frir att se pi bordsserviser.
Valde en grcindrakservisf<irmor Lina och
en mycket vackerservisi fiirger med djur
till oss sjelfva. Det tog all vir iterstiende
tid, omkring fem timmar si att vi natt och
jemt hunno till biten och i frirskrdckelsen
gl6mde vi virt silfver kvar pi en stol i
hotelletskontor! Sorg och fasall Dagen
efter Kantonbesoketkommo vi tidigt pi
morgonentill Hongkong.Fingo ej rum pi
Hongkong hotell, utan togo in pi Astor
House, som visade sig bra. Fingo se ett
anslagatt telegramlig till oss pi telegrafen och vi blefvo ytterst fairskreckh. I
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Stortfat ur den grtina drakservis som inkdptes i Kanton.
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telegrammet stod endast algebra och vi
letade fdrgAfves bland alla koder hos
Cooks der Alice fick ideen siiga det liter
som allt iir bra, algebra hvarvid jag kom
ihig att mor Lina sagt hon skulle begagna
detta ord om allt var bra. Stor gliidje!"
Fihden gick vidare till Peking via Tokyo,
Osaka och Shanghai, dit de anliinde den
14 maj och stannadei 14 dagar. Peking
riknades som resansviktigaste mil, och
det var diir de bland mycket annathandlade en par papegojor i vackra Flirger, ett par
vaser och en mycket stor kruka.
Of<irgliimligt blev besriket i Minggravarna. JamesKeiller skriver: "Siillskapet buros i birstolar med ffra man fdr hvar stol
<ifver en cikenliknande trakt der vinden
drog upp h<iga sandhvirflar. Grafvarne
ligger utmiirkt vackert i en cirkelformig
dal vid bergens fot och viigen dit ledde
dels genom en marmorport med bigar,
dels genom tvi raderstoramarmordjur. Vi
bestiktekejsarYung-Los graf ( 1425). Den
iir miirklig bl a derigenom att hans h6gst
ilskade bihustru begrafdes lefvande med
honom... Guidensisna fick ett bi i niisan
och blef alldeles galen si att den kastade
sig pi marken och fnris af alla krafter.
Guiden stodpi hufvudet och kundeej reda
sig med djuret. Niir vi kommo fram till
nigra hyddor kom en massa kineser och
hjelpte honom. De togo en af sina linga
smala pipor och lade tobak i samt stack
pipan upp i isnans ndsaoch bliste till. Di
fl6g tobaken upp och det giorde att isnan
fick en sidan nysningsattackatt biet flog
ut och si fortsatte f5rden."
Resanhemit varett faktum och henskapet
Keiller ikte med transsibiriskajiirnv?igen
frin Manchuriet, frirbi den underbaraBajkalsjiin i riktning mot Moskva. I Peking
fanns inte en enda firma som kunde spediera det myckna bagaget,si Keillers fick
en stor packning med bland annat tungt
porslin med pi den linga tigresan.
Kring mitten av 2O-talethade Alice och
JamesKeiller en stor samling med antikt,
kinesiskt porslin. De handladepi auktioner i Sverigeoch Frankrike, Tyskland och
England.
En antikvitetshandlaresom Alice och James Keiller liirt kiinna hjiilpte dem med
inkdpen aktivt, bland annat i Paris. Det
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stora matservis som inhandPo Hing i Kanton samtidigt med
. Den bestod liksom drakservisen av cirka 500 delar och skickades
hem till Gdteborg med jdrnvdg.

var ocksi i Paris som Alice och James
hittade sina tvi stora elefanter. lret var
1908, herrskapet Keiller kom ikande i
vagn pi en gata i Paris. Som av en hiindelse rikade Alice Keiller se de bida elefanterna i ett f<irbipasserandeskyltf6nster.
Vid iterftirden stannadede vid afftiren,
konstaterade aft elefanterna var just si
vackra som Alice trott, och ktlpte dem.
R[kningen den gingen kid pi 300 franc.
En Guanyin, barmhiirtighetens gudom,
k<ipteKeillers f<ir 1000 franc.
1920h<irdeJamesKeiller talasom en auktion i Tyskland diir det bland mingt och
mycket fanns en jnttelik vas, som skulle
utbjudastill f<irsiiljning.Detta var en av de
dragonvaser,som August den Starke bytt
till sig av Friedrich Wilhelm I av Preus-

sen.Han betalademedeft helt dragonre-.
gemente!Vasernaharddrefteringitt i Augustden Starkessamlingi Dresden.Med
hjiilp av godeviinnen,antikvitetshandlarenhosfirmaLudwigGlenki Berlin,kunde Alice och JamesKeiller till slut k6pa
vasenochfi denhemtransporterad
till Griteborg.
Den Keillerskasamlingenav ostindiskt
porslinviixte och blev medtiden alltmer
omfingsrik. H?ir fanns f<iremil fren
Tang-ochSongperioderna,
frin Ming och
Qing.
Rdknarman delarnai familjensservisporslin, f<iremilensom behillits av det
som biirgatsfrin fartygetG<itheborgoch
allt sominktiptsunderi.renslopp, si blir
- tiver2 500fiiremil !
siffranaktningsviird

