
John Ericsson
En minibiografi

Av Carl-Göran Nilson

Det är i år 100 år sedan den redan i livstiden legendariske uppfinna
ren, ingenjören, konstruktören och vetenskapsmannen John Ericsson 
dog.

Han såg sig själv som konstruktör och ingenting annat. Vid 23 års 
ålder lämnade han Sverige för alltid och kom sålunda att lägga hela sin 
livsgärning på främmande botten. Så småningom blev han amerikansk 
medborgare, men vi räknar honom trots detta som svensk - något 
som han själv i hög grad gjorde.

Barndomen John Ericsson föddes den 31 juli 1803 i Långbanshyttan i Värmland 
som andre son till bergsmannen Olof Ericsson och dennes hustru 
Brita Sofia f Yngström. Olof Ericsson var en välutbildad man, språk
ligt och matematiskt kunnig, stor beundrare av Polhem. Brita Sofia 
hade under ledning av sin far, brukspatron Johan Yngström på Lång
banshyttan, blivit mycket boksynt. Dessutom beskrevs hon som en 
ovanligt vacker flicka.

I äktenskapet föddes tre barn: Anna Carolina (1800), Nils (1802) 
och Johan (1803). Anna Carolina, intelligent och vacker som sin mor 
gifte sig med en kyrkans man, sedermera prosten Clas Odhner. Nils 
blev vår store järnvägsbyggare. Han adlades för sina förtjänster och vi 
känna honom som Friherre Nils Ericson. Johan, döpt efter Brita 
Sofias förfäder i fyra led, skulle bli den mest kände av dem, men under 
namnet John.

Den från början mycket välbärgade familjen drabbades hårt av 
vikande konjunkturer. Olof förlorade allt han ägde och familjen fick 
flytta in i en torpstuga om ett rum och kök. Brita Sofia, stark och 
gladlynt, får tillskrivas mycket av det faktum att barnen trots allt 
upplevde sin barndom som lycklig. Det ljusnade emellertid när Olof 
år 1810 vann anställning vid Göta Kanalbygget för att leda spräng- 
ningsarbetena vid Forsvik i Västergötland.

Pojkarnas intresse för mekaniska ting uppdagades tidigt. Deras 
utbildning påbörjades i hemmet. På grund av deras klart visade anlag 
engagerades olika specialister anställda vid kanalbygget för undervis
ning i ritkonsten och andra ingeniörsmässiga ämnen. Utbildningen i 
humaniora fick även sitt genom i hemmet anställd informator.
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1. John Ericsson. Källa: Stackelberg, 
O, John Ericsson och etthundra av 
hans uppfinningar. Stockholm 1866.

Under denna period kom bröderna under ögonen på kanalprojek
tets ledare greve Baltzar von Plåten. Han fick ett stort inflytande på 
deras fortsatta utveckling och han såg bl a till att de blev kadetter vid 
Flottans Mekaniska Corps, vars uniform de buro till dess att de blev 
antagna som ”kanalelever”.

Vi koncentrera oss nu på Johns vidare öden. Vetgirig och läraktig 
gjorde han snabba framsteg. Utbildningen — som han kompletterade 
med självstudier i matematik, mekanik mm - förenades med praktik 
vid kanalbygget och detta ledde till att John vid endast 14 års ålder 
basade för en arbetsstyrka om 600 indelta soldater!

Jämtlands Trots sin uppenbara fallenhet för ingeniörsyrket och trots v Plåtens 
Fältjägare avrådan följde John nu en böjelse för den militära banan. År 1820 

inskrevs han således vid ”Jemtlands Fält Jägare Corps” och ett år 
senare blev han fänrik. Det härdande militärlivet utvecklade honom 
till ett fysiskt praktexemplar. Därtill blev han en skicklig skytt och 
han fick insikt i artilleriteknik vilket han hade stor nytta av under sina 
år i Amerika.

Sin militära utbildning kompletterade han år 1822 med en lantmäte- 
riexamen. Hans skicklighet som ritare och laverare gjorde de av 
honom framställda kartorna till rena konstverk. Några kartor kom 
under ögonen på Carl XIV Johan vilket medförde ett mycket hed
rande kungligt specialuppdrag plus en utnämning till löjtnant.

Kort tid före denna utnämning tog han tjänstledigt från det militära 
och blev tjänsteman vid lantmäteriet. Under ett av sina lantmätarupp- 
drag träffade den omvittnat stilige och chevalereske löjtnant Ericsson 
en flicka vid namn Carolina Lillieskiöld och ömsesidigt tycke upp
stod. De unga tu förlovade sig men fick ej tillåtelse att gifta sig. De 
hade emellertid så att säga gått händelserna i förväg och Carolina 
födde i november 1824 en son som döptes till Hjalmar. Han skulle 
naturligtvis smusslas undan, men hamnade efter några turer under sin
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2. John Ericssons brandspru
ta 1829. Källa: Tekniska mu
seets arkiv.

farmors vingar och gjorde så småningom en vacker karriär under det 
konstruerade efternamnet Elworth. (E från Ericsson, 1 från Lil- 
liesköld.)

Under sin tid i Jämtland gjorde John Ericsson sin första uppfin
ning: en varmluftmotor av typen ”eldslukare”, en obestridlig teknisk 
framgång men i perspektivet skymtade behovet av pengar till experi
ment och utveckling.

England Sverige var nu uppenbarligen för litet för den dynamiske John. Med 
tjänstledighet från lantmäteri och regemente för ett år samt rekom
mendationsbrev och 1 000 lånade riksdaler på fickan for han så i maj 
1826 till England för att med stöd av en nyförvärvad vän, löjtnanten i 
Kungliga Flottan greve Adolf von Rosen försöka lansera sin maskin.

Det blev emellertid ett fiasko. Det vanliga bränslet i England, 
stenkol, var klart olämpligt för maskinen. Snart nog var såväl pengar 
som tjänstledighet slut. Han hade till råga på allt överskridit tiden så 
att han i lagens mening faktiskt var desertör! En skrivelse till rege
mentet ordnade dock den saken och genom ett nytt ingripande av 
Carl XIV Johan blev han samtidigt utnämnd till kapten.

Ekonomin hölls uppe med hjälp av diverse lån men situationen var 
minst sagt besvärlig. En ljusglimt var dock bekantskapen med en 
verkstadsidkare vid namn John Braithwaite. Denne blev så intresserad 
av John Ericsson idéer att de båda ingick kompanjonskap.

Under de därpå följande åren gjorde JE flera tiotal uppfinningar

3. Lokomotivet Novelty. 
Källa: Uppfinningarnas Bok, 
Bd IX, Stockholm 1906.
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varav ca 30 st patenterades. Han kom in på ångteknikens område. 
Hans mest uppmärksammade insats härvidlag var lokomotivet 
”NOVELTY” som deltog i den berömda lokomotivtävlingen vid 
Rainhill år 1829. Ett trivialt maskinfel gjorde dock att NOVELTY 
fick dra sig ur tävlingen som vanns av George Stephenson’s 
”ROCKET”.

Rönen från NOVELTY - ångpanna med forcerat drag mm - 
återfanns på bl a brandsprutor, vilka var så effektiva att de anklagades 
för att ”stjäla jobbet” från brandkårerna.

JE’s ekonomiska situation blev dock allt mera kritisk, så kritisk att 
han år 1832 sattes på gäldstuga, en erfarenhet som han senare skulle få 
uppleva en gång till, men t o m i gäldstugan arbetade han vidare bl a på 
en ny typ av ångmaskin och på sina idéer rörande en ”Caloric engine” 
(varmluftmaskin). Resultatet blev att det i London år 1833 ställdes ut 
en varmluftmaskin som utvecklade 5 hästkrafter vilket väckte ett 
mycket stort uppseende dock utan kommersiell framgång.

År 1836 gifte sig JE med den charmfulla Amelia By am, 14 år yngre 
än John. Efteråt betecknade han sitt äktenskap närmast som en stör
ning i sitt arbete. Makarna levde mestadels åtskilda.

I England ägnade sig JE även åt en anordning som många före 
honom sysslat med: Propellern. Hans propellerutformning var kon
kurrenternas vida överlägsen och vi kan känna igen den än i dag. 
Trots framgångsrika demonstrationer med ett fartyg som bar namnet 
”FRANCIC B OGDEN” till sin sponsors ära lyckades JE ej över
tyga Royal Navy om propellerns överlägsenhet över skovelhjulen. 
Inte heller förslag till krigsfartyg med JE’s lågbyggda ångmaskin och 
andra finesser inklusive propeller, dvs med alla vitala delar under 
vattenlinjen och totalt oåtkomliga för fiendens projektiler rönte något 
intresse hos ”the Lords of the Admiralty”.

Emellertid så hade JE år 1837 i London träffat en löjtnant Robert F 
Stockton i US Navy, som efter en tur med FRANCIS B OGDEN var 
övertygad om propellerns förträfflighet. På hans uppdrag byggdes 
därför ett propellerfartyg av järnplåt vilket döptes till ”ROBERT F 
STOCKTON” och i maj 1838 som första propellerfartyg korsade 
Atlanten.

Amerikaåren John Ericsson som nu tröttnat på England for själv till Amerika och 
landsteg i New York i november 1839 efter en stormig överfart. Han 
lyckades bättre här än i England med sin propeller och snart fanns en 
lång referenslista över propellerfartyg. Detta bidrog naturligtvis till 
att stabilisera hans alltid ansträngda ekonomi.

Nu visade det sig tyvärr att Stockton var en ful fisk. Ett projekt 
som avsåg världens första propellerdrivna örlogsfartyg, USS PRIN- 
CETON blev en verklig prövosten. Fartyget var en fregatt i vilken 
inarbetats en hel rad av JE’s idéer, men Stockton gjorde allt genom
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4. Ena cylindern av PRINCETON’s lågbyggda ångmaskin med oscillerande 
klaffkolv. Källa: Ericsson, John, Contributions to the Centennial Exhibition. 
New York 1876.

intriger och förtal för att han skulle få äran medan JE endast skulle 
framstå som hans assistent.

Fartyget hade i sin bestyckning 2 st 12 tums kanoner, den ena en 
mantlad pjäs av JE’s konstruktion och den andra med gjutet omantlat 
eldrör (något som JE varnat för) av Stocktons konstruktion. Vid en 
demonstrationstur med eldgivning med kanonerna bar det sig inte 
bättre än att Stocktons kanon sprängdes varvid sex personer, varav två 
ministrar dödades och många personer däribland Stockton skadades.

Även i detta fall lyckades Stockton - nu kapten - vältra över 
skulden på John Ericsson! Naturligtvis fick detta stora negativa följd
verkningar för JE som i många år därefter fick strida för att få ut 
åtminstone en del av sitt arvode av staten.

Lyckligtvis hade JE mycket snart efter ankomsten till Amerika 
sammanträffat med en gjuteri- och verkstadsidkare vid namn Corne- 
lius Delamater. Livslång vänskap uppstod och på Delamaters verk
stad tillverkades ett med åren mycket stort antal varmluftmaskiner

5. Sektion av PRINCETON 
som visar dess maskineri helt 
under vattenlinjen. Källa: 
Church, W C, The life of 
John Ericsson, Vol 1. London 
1890.
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6. En av John Ericssons monitorer på stapelbädden. Propellern är av häp
nadsväckande modern form. Källa: Se fig 4.

vilkas framgångsrika försäljning kom att bli ryggraden i JE’s eko
nomi.

I USA kom JE att framträda med sitt mest spektakulära projekt. 
När Marinministeriets ärkekonservativa policy lett till att Nordstater
nas flotta var hopplöst omodern när inbördeskriget bröt ut år 1861 
inbjöd man i sin nöd förslagsgivare att inkomma med idéer. Bland 
dem som framträdde var även JE som tog fram ett redan utarbetat 
förslag till ett radikalt annorlunda pansarfartyg: MONITOR.

Detta strykjärnsliknande fartyg med ett enda men vridbart kanon
torn - ”en flotte med en ostkupa på” - var alltför radikalt för att utan 
vidare gillas, men efter diverse rävspel av JE’s anhängare och häpnads
väckande ekonomiska garantier från JE fick han i uppdrag att på 100 
dagar bygga fartyget.

I drabbningen vid Hampton Roads den 9 mars 1862 satte MONI
TOR punkt för vidare härjningar av Sydstaternas pansrade fartyg 
MERRIMAC. Detta blev en vändpunkt inte bara i sjökriget, även 
landkriget påverkades.

John Ericsson blev nu i ett slag nationens hjälte. Monitorerna blev 
stilbildande och återfanns snart i åtskilliga av världens örlogsflottor -



7. Drabbningen vid Hampton Roads. Källa: Tekniska museets arkiv.

Biografier:

Speciella
uppsatser:

även den svenska, där monitoren HMS JOHN ERICSSON bar 
kanoner som donerats av JE som vid det laget kommit på grön kvist. 
Alltid godhjärtad hade han även under de svåra tiderna sökt draga 
försorg om de sina hemma i Sverige och han fick nu möjligheter till en 
utökad, storartad välgörenhet.

Berömmelsen medförde även en rad hedersbetygelser i form av 
ordnar och hedersdoktorat mm men han behöll hela livet sin enkla 
kaptenstitel.

På ålderns höst blev denne ofta nog hetlevrade man alltmera en 
originell enstöring, som in i det sista arbetade med nya idéer. Kreativ 
som han var gjorde han flera hundra uppfinningar varav endast några 
få antytts här.

Han dog stilla den 8 mars 1889. Förenta Staterna ärade honom 
genom att föra hans kista till Sverige ombord på en av sina kryssare. 
Sålunda ankrade USS BALTIMORE på Stockholms ström söndagen 
den 14 september 1889. Kistan fördes i land under stora hedersbety
gelser varefter den med ett extratåg fördes till Filipstad nära hans 
födelsebygd, där den nu vilar i ett pampigt mausoleum.

John Ericssons egen önskan att bli begravd i den svenska jorden 
hade gått i uppfyllelse.
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