
James Keillers stora intressefiir ostindistd
porslinviicloes med stilrsta sannottWret av
de 4500 waffynd som bdrgades i Gdte-
borgs hamninlopp mcllan drcn tNS och
1907.

Aret ra, 1gI0 och mdlet: Kina
och antih, ostindish porslin. I
en gexwrutl, vriltummad dng bok
lcan vi fdlja herrslcnpet Keiller
pd er!. av deras sptinrarde re-
sor. Aventyr lila defia och ink)p
pd aulctioner runt om i Europa
resulterade i en unik och om-
fangsrik sarnling av ostindislo
p o r s I in . D tir fanns fd r e mil frdn
Tang- och Songperiodernn,
fran Ming och Qing. Totalt om-
fattade den mcr rin 2 500 ftire-
mil.
Av GUN HANDBERC
Foto JAN ERIK NIIJSON mfl

De svenska Ostindiska Compagnierna
(17.3]- l8l3) rippnade ddrren pa via ga-
vel ftir den Kinafrilste l7q)-tals svens-
ken. Det avligsna landet med sit hitintills
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Monumentalvas i undeiglasyrbhn frdn
Kangxiperioden ( I 662 - I 722 ). Vasin dr
105 cm hog och har motiv med btand
anrwt mandarin till hdst och scen med
rnandarin som ger audiens. (Tidigare Jo-
hanneam.)

ofivertriiffade porslin blev nu nibart. Stora
kvantiteter med te, kryddor, siden, pirle-
mor, rotting, tuttanego (ildre kinesisk be-
nnmning pa zink, ibland iven mdssing)
o_ch ponlin togs hem till Gtiteborg frin
Kanton.
Handelsmiin, som satsat pengar i kompa-
nierna, blev snabbt fidrmdgaa. Svenikt
skeppsbyggeri utvecklades och G<iteborg
blomstrade som aldrig f6n. Kina blev
h<igsta mode. Man studerade Ostasiens
flora och fauna, arkitektur, religion och
mribelkonst.
132 expeditioner utrustades under denna
epok. Med tanke pi vir blygsamma stiill-
ning internationellt sen, var defta en
-mycket respektingivande siffra. Tyviin
kom inte alla fartyg tillbaka till Sverige.
Resoma var stora iventyr, linga och fyll-
da av faror. Man kunde drabbis av sj6ro-
vare, brist pi proviant och f?irskt vatten,
skiirbjugg, nidsot och feber. En sorge-
sqmt sl-u! fick skeppet Gdtheborg, som
efter tvi ars f:ird sjOnk i inloppet tit'i COte-
?9le_r l,1mn vid Nya Etfsbblgs flstning
1745. Man lyckades under iren fram d[
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1747 barga en del av lasten. Detta skedde
under dykerifullmiiktige Samuel Bagges
ledning. Under 1800-talet foretogs tvi
birgningar.
Mellan iren | 905 och | 907 bdrgades cirka
4500 porslinsftiremil av divarande kon-
sulerna och svigrarna James Keiller och
Carl Lyon.
Det iir med storsta sannolikhet dessa vrak-
fynd som pi allvar viickte James Keillers
intresse for antikt, kinesiskt porslin. Fi
enskilda personer i landet kunde uppvisa
en si siillsynt samling som den hos herr-
skapet Keiller pi Kungsportsavenuen i
Goteborg. Stora delar tog de med hem till
Sverige frin resor till Ostasien.
Minga ir har forflutit och en del av sam-
lingen har bytt iigare genom arv, forsiilj-
ning och givor, bland annat till Historiska
museet i Goteborg, som mottog en del
biirgat porslin av de bida svigrarna.
En gammal, tummad dagbok med svarta
vaxdukspiirmar fir oss att stiga rakt in i det
stora aventyr, som en resa till Kina onekli-
gen var i iven ir 1910. Med liten, l i ten
piktur och svart bliick kan man dag for dag
fdlja Alice Keiller (ftidd Lyon) och hennes
make James Keiller pi deras upplevelser,
som startade med avresa frin hemmet i
Goteborg den l6 januari l9 l0 och avsluta-
des den l6 juni samma ir med tigresa frin
Trelleborg till G<iteborg. Alice Keiller var
di 40 ir gammal och hade fem hemmava-
rande barn. Kontakten med Sverige och
hemmet under dessa fem minader fick ske
med brev eller med hjiilp av telegraf.

Den hiir dragonvasen frdn August den
Starkes samling i Dresden kdpte James
Keiller dr 1920 pd en auktion i Tyskland.
Denna kolossalvas harfdtt sitt namn bero-
ende pd att den ingick i en byte med ett helt
dragonregemente. Vasen dr av kinesiskt
porslin och tillverkad under Kangxiperio-
den (1662-1722). Underglasyrbldn.
hdjd: 103 cm. (Johanneum nr 327.)

Alice Keiller pd vdg mot Minggravarna.
De passerade bland annqt stora diur i
mannor som stod i wd rader. James Keil-

lur hir fotograferat sin hustru tillsatn-
en mhnnorelefant.

Fredagen den I I mars anliinde Alice och
James Keiller till Singapore. och diir vin-
tade post och tidningar pi dem. Enligt
dagboken dr detta den fcirsta kontakten de
harmed Sverige sedan avresan. Underden
hiir tiden hade de passerat Paris pi viig mot
Marseilles och avverkat en besviirlig mat-
forgiftning, som blev resultatet av ett
skimt ostron i sis. Alice Keiller hade,
som tidens hirmode foreskrev, frisyr med
valk. Denna tog ling tid att kamma varje
morgon och Alice tr<ittnade. En dag di de
befinner sig pi Indiska oceanen tog hon
resolut den artificiella valken och kastade
den overbord.
Museer besriktes kontinuerligt och det de
framforallt var intresserade av att titta pi
var naturligtvis kinesiskt porslin. Resan
gick vidare till Penang. Singapore. Hong-
kong och Kanton.
Den 24 mars stir det i dagboken: "Pi
morgonen k0pte vi silfver och gingo sedan
till Po Hing frir att se pi bordsserviser.
Valde en grcin drakservis f<ir mor Lina och
en mycket vacker servis i 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
hotellets kontor! Sorg och fasall Dagen
efter Kantonbesoket kommo vi tidigt pi
morgonen till Hongkong. Fingo ej rum pi
Hongkong hotell, utan togo in pi Astor
House, som visade sig bra. Fingo se ett
anslag att telegram lig till oss pi telegra-
fen och vi blefvo ytterst fairskreckh. I
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Stort fat ur den grtina drakservis som in-
kdptes 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 stannade i 14 dagar. Peking
riknades som resans viktigaste mil, och
det var diir de bland mycket annat handla-
de en par papegojor i vackra Flirger, ett par
vaser och en mycket stor kruka.
Of<irgliimligt blev besriket i Minggravar-
na. James Keiller skriver: "Siillskapet bu-
ros 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 rader stora marmordjur. Vi
bestikte kejsar Yung-Los graf ( 1425). Den
iir miirklig bl a derigenom att hans h6gst
ilskade bihustru begrafdes lefvande med
honom... Guidens isna fick ett bi i niisan
och blef alldeles galen si att den kastade
sig pi marken och fnris af alla krafter.
Guiden stod pi hufvudet och kunde ej 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 ndsa och bliste till. Di
fl6g tobaken upp och det giorde att isnan
fick en sidan nysningsattack att biet flog
ut och si fortsatte f5rden."
Resan hemit varett faktum och henskapet
Keiller ikte med transsibiriska jiirnv?igen
frin Manchuriet, frirbi den underbara Baj-
kalsjiin i riktning mot Moskva. I Peking
fanns inte en enda firma som kunde spe-
diera det myckna bagaget, si Keillers fick
en stor packning med bland annat tungt
porslin med pi den linga tigresan.
Kring mitten av 2O-talet hade Alice och
James Keiller en stor samling med antikt,
kinesiskt porslin. De handlade pi auktio-
ner i Sverige och Frankrike, Tyskland och
England.
En antikvitetshandlare som Alice och Ja-
mes Keiller liirt kiinna hjiilpte dem med
inkdpen aktivt, bland annat i Paris. Det
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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 hiindel-
se rikade Alice Keiller se de bida elefan-
terna i ett f<irbipasserande skyltf6nster.
Vid iterftirden stannade de 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<ipte Keillers f<ir 1000 franc.
1920 h<irde James Keiller talas om en auk-
tion i Tyskland diir det bland mingt och
mycket fanns en jnttelik vas, som skulle
utbjudas till f<irsiiljning. Detta var en av de
dragonvaser, som August den Starke bytt
till sig av Friedrich Wilhelm I av Preus-

stora matservis som inhand-
Po Hing i Kanton samtidigt med

. Den bestod liksom drakser-

sen. Han betalade med eft helt dragonre-.
gemente! Vaserna harddrefter ingitt i Au-
gust den Starkes samling i Dresden. Med
hjiilp av gode viinnen, antikvitetshandla-
ren hos firma Ludwig Glenk i Berlin, kun-
de Alice och James Keiller till slut k6pa
vasen och fi den hemtransporterad till Gri-
teborg.
Den Keillerska samlingen av ostindiskt
porslin viixte och blev med tiden alltmer
omfingsrik. H?ir fanns f<iremil fren
Tang- och Songperioderna, frin Ming och
Qing.
Rdknar man delarna i familjens servis-
porslin, f<iremilen som behillits av det
som biirgats frin fartyget G<itheborg och
allt som inktipts under i.rens lopp, si blir
siffran aktningsviird - tiver 2 500 fiiremil !

visen av cirka 500 delar och skickades
hem till Gdteborg med jdrnvdg.


