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Kajerna runt Värtan maj 2020 – Ett bildreportage 

Nils Sjökvist 

 

Veckans ”Coronautflykt” gick till Stockholm och kajerna runt Värtan. Den lilla Lidingö bron 

som skall ersätta den gamla bron är under byggnad och Marine Group i Piteå verkar ha fått 

mycket sysselsättning där för sina pråmar och bogserbåtar. 

 

 

Eol, byggd 1963 på Valmet OY i Helsingfors fanns där….. 
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…. och längre bort skymtade Viktor och Arne. 

 

Viktor är TB:s gamla Tor som byggdes på Högmarsö 1966 medan Arne har sin historia från 

1874 och Oskarshamns Mek. Verkstad. Bogserbåten till höger gissar vi är Kraft. 
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Vid Lidingö brons fäste fanns E/S Sjövägen, en eldriven pendlarbåt tillhörig Rederi Ballerina. 

Byggd i glasfiber på Faaborg Verft 2014 och med två elmotorer på tillsammans 500 kW. 

 

 

Silja Symphony låg och vilade sig vid Finlandsterminalen. 
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Frihamnen var som vanligt fri från fartyg men borta vid Loudden kunde jag se LNG 

bunkringsfartyget Seagas ligga. Hon bunkrar normalt Viking Grace vid Stadsgården med LNG. 

Byggd 1974 i Norge och ombyggd 2013 på Fiskestrands varv i Norge. Tanken rymmer 187 m3 

LNG. Hon tillhör Sirius på Donsö. 

 

 

Vidare mot Beckholmen. Där låg Gula Rederiets färja 299 Bodilla och flöt i den stora 

torrdockan. Hon är byggd 1974 på Lunde Varv och går på Fårösundslinjen.
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I de mindre dockorna höll Waxholm I på att docka in i den ena medan minsveparen M 20 och 

vad jag tolkade som Stjernorp låg i den andra. Tyvärr är ju numera alla marina verksamhets-

områden avspärrade för intresserade så jag kom inte närmare än så här. Hon byggdes 1870 

som Saltens Dampskibsselskabs första fartyg med namnet Salten och trafikerade Bodö-

området innan hon såldes till Sverige i början på 1900-talet. Stilig båt. 
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Djurgårdsvarvets Fartygsförening har ett antal veteraner som ligger förtöjda här sedan länge.  

 

 

Sam II har jag inte sett här tidigare, byggd 1928 på Livbåtsvarvet, Allmag. Har bland annat 

haft en bakgrund som stuveribåt i Söderhamn. 

Tell är en norsk bunkerbåt byggd 1947 i Risör för Russiske Olje Produktion A/S och blev 

svensk 1963. 

Viljan byggd 1905 på William Lindbergs varv i Stockholm för Lidingö Ångslups AB. 

Athene byggd 1893 på Södra varvet i Stockholm till Nya Trollhätte Kanalbolag. Kom sedan till 

Uddevalla Trafik AB som Hafstensfjord. 

Stornila byggd 1891 på Ljunggrens verkstad som Trossö. Har en gång varit timmerdragare på 

Storuman. 
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Flottans bevakningsbåt HMS Modig låg och reparerade vid varvet. Byggd 1990 på Djupviks 

varv. 
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Vid Galärvarvet fanns sjöräddningskryssaren Bernhard Ingelsson, byggd på Hammarbyverken 

1944 och länge stationerad i Torekov. Hon har fått sitt namn efter en av grundarna av 

rederiet Transmarin i Helsingborg. Det bolaget hade också ett fartyg med samma namn som 

man såg i hamnarna i Medelhavet på 1960 – talet. 

 

 

Skönhetspriset för dagens flytetyg går till den engelska kuttern Deodar byggd i Brixham 

1911.
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Sista båt idag blev Vidar vid Strandvägens kaj. Byggd 1865 med nybyggnadsnummer 155 vid 

Lindholmens Mekaniska verkstad i Göteborg. 

 

 

 

 

 

 

 


