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Härmed har jag det stora nöjet översända 1973 ars första utgåva av LÄNSPUMPEN. 
Enligt de ursprungliga planerna skulle den komma ut först i mars, men intresset 
för publikationen har visat vara mycket större än jag kunnat föreställa mig. 
Bidragen har strömmat in så att LÄNSPUMPEN denna gång blivit betydligt tjockare 
än planerna. Alla bidrag har tyvärr inte kunnat beredas plats i detta nummer.
Men hav tröst, de kommer i nästa. Från och med nu sitter jag och väntar på nya 
manus till nästa LÄNSFUMPEN som beräknas kunna komma ut i april. Det är inte 
nödvändigt att vänta till sista dagen att sända in bidrag utan sätt Dig ner re
dan nu. Bidrag som berättelser, frågor, svar på frågor, registeruppgifter, dik
ter, rapporter m m är alltid lika välkomna och jag hoppas att detta nummer skall 
ge Dig den lilla knuff som behövs för att sända ett manus.

Glädjande är också att LÄNSPUMPEN uppmärksammats av båtologer utanför västra 
avdelningen. För de; utanför avdelningen som vill ha LÄNSPUMPEN uttages en av
gift av J : - kr per nUmmer för täckande av tryckkostnader m m. De som bidrager 
med artiklar erhåller dock LÄNSPUMPEN fritt.

Det är oss en stor glädje att få prensentera två nya medlemmar i avdelningen.
Vi hälsar välkommen till Kenneth Olsson, Nåverlursgatan 30, 421 44 Västra Frö
lunda och Knud P Knudsen, Gyldenlaksvej 19* DK— 9400 Nörresundby, Danmark. Vi 
hoppas ni kommer att trivas hos oss.

Den 21 oktober samlades vi till ett mycket trivsamt möte i Lysekil. Först var 
vi hemma hos Stig Selander och inmundigade förtäring och sedan for vi till 
Vikarvets intressanta museum. Där stannade vi länge och tittade bl a i museets 
till många delar outforskade arkiv. Den 25 november var det ånyo dags for möte. 
Denna gång samlades vi hos Bertil Söderberg i Västra Frölunda. Vi diskuterade 
ångbåtar, färjor och skutor och tittade på Bertils fina samlingar om olika rede
rier tills det var dags att gå hem.

Krister Bång
--o--0--o--

AKTUELLT av Krister Bång

En del västkustsfiskebåtar har nyligen bytt ägare. Sålunda har smögentrålaren 
HÅLLÖ återbördats till Dyrön. Hon såldes ju från Dyrön till Smögen i början av 
1960-talet. Vidare har Artur Karl-Erik Pettersson i Skärhamn försålt sin nyin
köpta MARINO I till Åland. I dagarna har också en rapport från Grundsund an
länt med beskedet att BOVIK har sålts till Tyskland.

Tirfings LAPPLAND har sålts till Liberia och skall enligt uppgift byggas om till 
mudderfartyg. Det nya namnet blev TRACH0D0N med hemort i Monrovia. Transatlantic 
har sålt MINNESOTA till Panama och hon seglar numera omkring under namnet EVER
HEALTH. Billnerbolagets AGNETA BILLNER har sålts till Helsingfors där hon har
fått namnet ASPO.

Den 20 november klockan 15-10 anlände under bogsering från Oskarshamn ångaren 
KINGHAM av Panama. Hon hade köpts hit efter en brand av Torsten Johannesson 
för att bli, som man antar, skrot. KINGHAM är identisk med Rexbolagets forna 
HARÖ.
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LÄNSPUMPEN I PRESSEN

Göteborgs Handels- och Sjöfarts Tidning omnämnde den 6 november LÄNSPUMPEN och 
Klubb Maritim under sin rubrik Hamn och Hav.

--o---0-- o--
LYCKAT FISKE

Göteborgs-Posten uppger den 20 december att den göteborgsägda fiskebåten 
STROMPOLI på en resa landat 150.000 ton fisk. Torde vara rekord.'



SVENSKA LLOYDS BCGSERBÅT VIKING II av Karl-Fredrik Källman, Örebro

VIKING II byggdes på Lundby Mek Verkstad 19̂  9• Skrovet som sådant var lika som 
Lloyds tidigare bogserbåt VIKING I men den nya VIKING II var avsevärt mer påkostad 

--speciellt vad gällde inredningen. Ursprungligen var de lika, men bl a så var det 
styrhytt kombinerad med s k rokhytt den tredje i ordningen. Denna var bland annat 
inredd med buffelhud i rökhytten och i övrigt efter dåtida förhållanden mycket 
exklusivt inredd innan den godkändes av Svenska Lloyds dåvarande direktörer. 1923 
hade fartyget legat blott 3 månader i vattnet, så det var så gott som nytt när min 
fader;' köpte båten åt Dynäs AB i Väja.Det påstods att båten skulle ha kostat Svens
ka Lloyd en halv miljon kronor och jag kan upplysa, att den såldes med alla inven
tarier inklusive allt matsilver, porslin samt linne och glasserviser för 12 personer 
för blott 55*000:- kr.

Farten var nio knop men kunde vid forsering pressas till tio. I förpiken fanns en 
sötvattentank på 7i ton, och aktertanken var på drygt nio ton. Djupgåendet var 
normalt 9 fot. Betr förtanken så borttogs denna vid en omändring för utökande av 
köksutrymme och hytter, och den exklusivt inredda aktersalongen omändrades till 
skans för fyra personer. Båten hade en besättning av totalt 6 personer plus en 
resturatris. Maskineffekten var, enligt vad jag kan erinra mig, på 220 ind häst
krafter, ångtrycket 8 kg, dubbla fyrar avsedda för koleldning. Båten, som vid för
säljningen till Dynäs AB döpts om till DYNÄS II, användes under sommar- och höst
månaderna för timmerbogsering från övre norrlandskusten ner till Ådalsdistriktet. 
Farten vid dessa timmertransporter var i regel 2,2 knop. Efter det att timmertrans
porterna upphört för säsongen började isbrytningen för att hålla sjöfarten i gång 
vid industrin i Väja. Båten hade Ju isbrytarstäv och var för sin storlek mycket bra 
isbåt. Den fick assistera ut inkommande och utgående fartyg till fritt vatten eller 
till Härnösand, en sträcka på cirka 25 distansminuter, som under svåra isförhållan
den tagit upp till fem dygn i anspråk. De statliga isbrytarna fanns ju på den tiden 
ej att tillgå vilket senare blev fallet.

Som ett litet kuriosum kan nämnas att Svenska Lloyd gav min far, som ju gjorde 
denna affär, löfte , att Svenska Lloyds skortensmärke i fortsättningen skulle få 
vara kvar, men efter något år togs stjärnan bort och ersattes med ett D. Dynäs 
övriga bogserbåtar fick i samband därmed skorstensmärken efter att tidigare ha 
varit helt svarta.

Anledningen till att jag kunnat lämna dessa upplysningar är att jag varit mönstrad 
ombord i tre år, två år på däck och ett i maskin.

Fartyget såldes sedan till Kungliga Flottan år 1930 och döptes om till VIKING. Se
dan 1965* hon såldes till privatperson, ligger hon under "ombyggnad" i Stockholm 
(Red. anm)
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EN SVENDBORGSKUTAS ÖDEN OCH ÄVENTYR av Gunn på Tjörn

Under krigsåret 19^2 hade tyskarna upptäckt att det vid Ring Andersens varv i Svend- 
borg inte fanns något skepp stapelsatt, men en massa virke på varvet. Tyskarna kom 
därför till varvet och vände sig till gamle mäster Jörgen Ring Andersen med förfrå
gan att få bygga en serie minsvepare av trä för tysk räkning. Gamle mäster ville 
dock inte bygga för dessa herrar så han sade nej. Tyskarna hävdade att det fanns 
tillräckligt med trä så dom kunde själva överta varvet. Mäster svarade då att han 
hade slutit kontrakt med konsuln, skeppsredare A E Sörensen om att bygga ett större 
träfartyg.

Detta var emellertid inte sant och så fort tyskarna farit från varvet, skyndade sig 
Mäster ner till jullen och vrickade tvärs över hamnen och gick upp till konsuln. Det 
kunde ju hända att tyskarna ville fråga honom om kontraktet. Konsuln var med på no
terna och svarade Mäster att det var helt sin ordning. Bäst att sätta i gång med 
bygget snarast möjligt.



Då tyskarna lite senare som väntat var kom till konsul Sörensen, kunde han med 
gott samvete bekräfta att ett fartyg var beställt och kanske skulle det följa 
fler som ersättning för krigsförlorat tonnage. Och för detta måste tyskarna böja

Resultatet blev galeasen JÖRGEN RiNG på 180 ton utrustad med en Buhk diesel. Sedan 
följde den långa raden skutor, som slutade med MCNA 1949* Detta fartyg blev senare 
SVENDBORG.

JÖRGEN RING blev den första danska galeasen som kom till Medelhavet efter kriget. 
Lasten var fisk som hade lastats på Färöarna.

År 1970 blev JÖRGEN RING såld till ett tyskt rederi för 200.000 danska kronor. Hon 
byggdes om i Skagen med luckhus, hytter, badrum, bar och annan påkostad inredning.
Hon döptes om till ATLANTIC AIR och fick hemorten Famagusta på Cypern. Hon skulle 
segla med last av turister. Hon skulle från Skagen gå genom Kielkanalen till Ham
burg och därefter till Medelhavet. Hon lämrade Skagen den 22 oktober 1970. Dagen 
efter, den 23 oktober, kom hon i brand utanför Korsör. Trots att stora insatser 
gjordes både från räddningsfolk och andra, som skyndade till olycksplatsen var inget 
att göra. Skutan brände i 14 timmar, bräckte sedan över och sjönk. Av besättningen ' ~v 
blev alla bärgade.

Tyskarna var alltså orsak både till JOGEN RINGS tillblivelse och senare undergång. 

Källa: Knud P Knudsen, Nörresundby

fältspat till Stettin och inledde därmed seglationsåret. Skeppare var min far Jan 
Olsson. Förutom övrig besättning om tre man, var med ombord min mor och mina två 
syskon, en gosse och en flicka, båda yngre än jag. Själv skulle jag bo hos min far
far över sommaren. Jag var då på sjätte året.

Skonaren IRMA var ett finnbygge, byggt år 1 $13 av furu och mätte 93j17 brutto samt 
lastade 165 ton. Efter ett haveri hösten 1921 blev hon reparerad, bl a helt nydreven 
samt försedd med motor.

Seglationen fortsatte normalt hela sommaren varom ett och annat meddelande till far
far kungör om. Men så en höstdag kring månadsskiftet september-oktober, när jag var 
med farfar ute på åkern, minns jag handla .en C A Carlsson i Brattås kom cyklande 
från Henån och att han vid åsynen av oss stannade upp, kom fram och tog upp en nyin
köpt tidning varur han läste en notis som förtäljde att motorskonaren IRMA av

sig.

------------ o ------------- 0 ------------- o -------------

SÅNG TILL TÄNDKULEMOTOR apropos artikeln i förra numret om Skandiaverken.

Dunket från en fiskebåt 
talar tryggt om fria vatten. 
Kvävs det i ett skrov av plåt 
utan knarr i spant och nåt 
blir det tomt i skärgårdsnatten

Inget annat ljud betvingar 
minnena sex. motordunk.

Ger det inte tanken vingar 
just som avgasrörets ringar 
i vår gråa vardagslunk?

Allt fö
allt blir omgjort i en hast 
denna tid av formbar plast. 
Men när dieseldunket tryter 
är det dags axit lägga fast.

Gaut.

(Ur Dagens Nyheter måndagen den 23 november I9S0).
--o--0-- o--

SKONAREN IRMA AV KUNGSVIKEN av Georg Skansebo

År 1922 på våren avseglade skonaren IRMA av Kungs viken (Orust) lastad med 165 ton



Kungsviken på resa från Slite till Stockholm med last av cement, saknas och troligen 
förlis». Senare besannades förlisningen, bl a påträffades vrakgods. Bland detta 
påträffades en livbåt och en namnbräda. Men av de ombordvarande var och förblev 
alla borta. Själv fick jag stanna hos farfar på Utgård, medan mitt hem gick under 
klubban för att täcka lån och skulder.

Jag minns IRMA liggande vid Kungsvikens brygga före avgången samt att jag var om
bord. Konturerna är dock mycket dimmiga. Mitt dyraste och käraste minne är det sista 
meddelandet från IRMA som kom i form av ett kort taget av en gatufotograf på en 
gata i Köpenhamn. Kortet är taget på Mor, Far, Syster och Bror. Detta kort är för
storat och inramat till tavla.

Som jag nämnt har jag en mycket dunkel bild av hur skonaren IRMA såg ut och därför 
tar jag mig friheten be Eder ärade läsare om hjälp att söka få fram något foto av 
båten eller annan detalj. Var kan namnbrädan månde ligga någonstans?

Lever på hoppet.
--o--0--o--

BANKSKUTOR OCH SJÖBÅTAR 1 av Edmond Bäck

Då det finns ett intresse för ovanstående nu utdöda båttyper inom fisket, kan det 
vara roligt att ge en kort beskrivning på hur de var byggda. Båtarna användes för 
fiske vid Jutiska Refvet och Nordsjön.

Bankskutan

Dessa var 20 alnar eller 40 fot i kölen. De hade mycket stamfall, d v s  den långa, 
krumma förstäven lutade starkt framåt, så att längden på däck blev en 40-60 fot.
Även den raka akterstäven lutade utåt. Bredden på däck mätte 18-21 fot. Bogarna var 
mycket fylliga och springet ansenligt. Därigenom erhöll man rymlig arbetsplats på 
däcket, som också av de breda bogarna hölls tämligen fritt för vatten, även när de 
på fiskeplatserna låg och red i sjöarna för en 5-6 tums ankarkabel av hampa. Längs 
genom däcket gick på dessa skutor en smal lucka, den s k skärebänken. När man kas
tat ankar på fiskeplatsen, lades nämligen för- och stormasten ned. Mesanmasten be
höll man däremot stående. På den fördes mesansegel med spirstake. De bägge andra 
masterna hade råsegel. Under klyvarbommen, som pekade högt i vädret, fördes på län
sen också ett råsegel, kallat "blinn". Akter stack en gäckbom ut, som gav fäste för 
mesanskotet. Dellånga skroven var tunga i vändningarna. De låg med råsegel dåligt-på 
kryssen och var svåra att hantera i storm. På fiskebanken måste de ligga till ankars, 
medan fisket bedrevs i två öppna lillebåtar. Då dessa under sättning och dragning av 
backorna kom långt från moderfartygen, "liggaren", inträffade lätt olyckor.

Sjöbåten

Vid och strax före 1800-talets mitt övergick man därför till mera lättmanövrarade 
farkoster, med vilka man under små segel och korta slag kunde besegla tätt utmed 
backelänken. Det var dessa s k "beseglare", som allmänt gick under benämningen sjö
båtar .

Sjöbåtarna var kortare i kölen än bankskutorna, hade starkt fallande förstäv, mycket 
spring och fylliga bogar. Längden över stäv höll sig mellan 42-57 fot, största bred
den omkring 20 fot och djupet från reling till köl ca 10 fot. De riggades sedan 
18^0-40 talen med gaffelsegel, stormast och mesan, klyvarbom och gäckbom. Tidigare 
förde båda masterna stakesegel. Men snart övergick man till gaffel med toppsegel 
på storen samt stagfock och klyvare. Även mesanen fick senare gaffelsegel. Sjöbåtarna 
var betydligt lättare att manövrera än bankskutorna. Tack vare den korta kölen och 
de lätthanterliga gaffelseglen, kunde man vända "på en femöring". Betydande kölskärpE 
gjorde, att de skar högt i vinden och var goda på kryssen. När vädret blev hårt, 
gjorde de sig emellertid ganska vilda i sjön.

Det kan nämnas att storsjöfisket idkades främst av Orust-Tjörn distriktet samt Sote- 
näset. På Orust (Grundsund, Käringön, Gullholmen) höll man i det längsta på banksku
tan och på Sotenäset var det sjöbåten nästan till 100$. I äldre tider fanns banksku
tan i mindre antal men dock endast vid Orust-Tjörn och på Sotenäset de sk "Backe
båtarna". I den så omtalade Alesundsolyckan 1868 var det sjöbåten som var illa ute.

--o--0--o--
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vid Aalesundsolyckan (Storeggens bank) år 1868. Då detta spörsmål kan tänkas ha 
stort intresse för många inom avdelningen tänkte jag lämna mitt svar via LÄNSPUMFEN.

Vid samtal med äldre gubbar på Malmön har jag erhållit lite olika svar. En del näm
ner SKiJAREN och SLISKAREN och en del SKOJAREN och FRIAREN. I en minnesskrift öfver 
Göteborgs och Bohusläns Fiskareförening för Sjöförsäkring som bildades 1869 på 
grund av olyckan nämnes, att namnen på båtarna är svåra att fastställa, då inneha
varna hade ett namn och bygdens folk man och man emellan ett annat-(bl a 1870- 
talet fanns en båt som av ägaren hette CARL XII men som av bef. ja till och med av 
taxeringsgubbarna upptagit namnet FNYSEN), men att de hade fastnat för namnen 
SKOJAREN och FRIAREN. ®et kan vara roligt att veta vad båtarna hette som för3vann.
Be var:

CARL XV från Fisketången förd av skepparen Johan Petter Persson 
KOMMERSERÅDET WIJK från Fisketången förd av skepparen Andreas Persson 
KUNGSHAMN av Grafvarne förd av skepparen Per Fersson ("Spolen")
SKOJAREN från Malmön förd av skepparen Andreas AnderssoÄ 
SLISKAREN (FRIAREN) från Malmön förd av skepparen Hans Andersson

Vid en kontroll av tidningarna kan man i GP 21 .3 1868 få bekräftat att namnen på 
Malmön-båtarna äro SKOJAREN och SLISKAREN. Man kan dock inte utesluta namnen* o- 
säkerhet. (även HT 21 .3 och 15.4 1868)

En visa finns för övrigt diktad om denna olycka.

På Malmön-båtarna drunknade #0 man, däravti8 från Malmön i åldern 19-35’år. I hela 
olyckan nämnas att det drunknade 52 man, samt under hela fiskesäsongen hela 72 man 
på platsen, bl a som förhyrd besättning på norska båtar. Det kan så här på alltet 
nämnas att min egen farfars far drunknade där, "fle i Bäcken" eller dopnamnet Él°f 
Henrik Börgesson f 1843.

Källor
Göteborgs o Pohusläns Hushållningssällskaps Qvartalskrifter 
Hasslöf, Olof Svenska Västkustfiskare
Hasslöf, flof Bankskutor och Sjöbåtar (i Göteborgs Museums årstryck 1939)
Grundell, p Minnesskrift över Bohusläns Fiskareförening för Sjöförsäkring (1920) 
tidningar (Universitetsbiblioteket i Göteborg)

--o--0-- o--

EN RELIK av Walter Nilsson

Hon hette JOHANNA 
hemort Famagusta. 
Linjerna var granna 
till ögatslusta.

Gick genom sundet 
tidlös i blånaden.
Jaså, det var hon det 
Skandalbåt, en hånad en.

»■

En flytande likkista 
drar emot norr 
En resa - den sista? 
följd av elakt knorr.

Farlig? Måhända.
Gammal och brun 
en trettiotalsända 
mot snömolnsdun.

Frid - gamlä tramp.' 
borde du varit skrotad? 
men du är min tamp 
dit där jag Kr rotad.

Redarn tar en dollar mer 
någon skriker: Skandal.' 
Och jag - jag bara ser 
en trettitalskanal.

Det vackra är ofta farligt 
Kamrater - segla varligt.'



Herr Bengtsson och hans nycker av Krister Bång 7-
År 1946 byggdes på varvet i Djupvik en fiskebåt av ek och fur för ett fiskelag 
på Åstol med fiskaren Anders Bengtsson som huvudansvarig. Båtens namn var CAPRICE 
och hon kom att inleda Bengtssons huvudredarbana.

Bengtsson behöll sitt fartyg fram till 1954. Då sålde han CAPRICE till Källö- 
Knippla och Nils Torgersson & Co blev därvid lyckliga ägare till CLIPPER. Knippla- 
borna fiskade bra och man kunde 1962 ta emot en ny CLIPPER. Därför sålde man 1963 
den gamla CAPRICE till Bua där Gunnar Torkelsson & Co tog hand om henne. Man före
drog dock att kalla henne FALKEN I. År 1967 skaffade sig fiskarna i Bua en moder
nare båt (LUNA) och FALKEN I kom i Handelsagenturen Neptunus i Göteborg ägo.Namnet 
ändrades åter 1969 och den som 1 FLAMINGO såg drag av gamla CAPRICE var inte miss
tagen. Fram på sommaren I969 såldes båten för 115.000 kr till fyra fiskare i Hout- 
skär, Åbo, Finland med Ragnar Lindberg i spetsen och där är FLAMINGO ännu.

För att återgå till Bengtsson så blev han inte arbetslös11954. Han fick då ett nytt 
fartyg som han beställt i Marstrand. Namnet var naturligvis CAPRICE. Ficket gick 
bra och Bengtsson flyttade 1960 till Rönnäng. Bengtsson behöll CAPRICE fram till 
juni 1961 då han för 3Ö0.000 kr sålde henne till Lars Eric Utbult m fl uppå Öckerö. 
Namnet blev LISBON I. I början av 1969 hade Ture Henriksson på SmÖgen fått upp 
ögonen för LISBON I. Denna uppmärksamhet slutade med att Ture köpte båten och gav 
henne namnet DONAU f ö hans 8:e med detta namn. I maj 1970 bytte Ture till sig 
SVANLAND från Hörviken och DONAU hamnade på så sätt hos Thure Bengtsson i Hörviken. 
Gamla CAPRICE fick sitt namn ändrat till SVANLAND.

För att återgå till Bengtsson i Rönnäng blev han inte heller 1961 arbetslös. I juli 
detta år mottog han från Djupviks Båtvarv dess nybygge 222. Denna gång rörde det sig 
om en ståltrålare om 134 bruttoton. Namnet var förstås CAPRICE, vad annars? Han 
behöll båten fram till I967 då den såldes till Knippla och Jan Olof Pettersson & Co. 
Namnet ändrades till DOVER. Redan i augusti 1969 lämnade DOVER Knippla såld som hon 
var till Leo Andersen i Esbjerg. Hos honom blev namnet SKEJNAES. I början av 1970 
köpte emellertid Andersen en annan svensk båt, SAMARKAND, varefter den gamla CAPRICE 
såldes till några andra esbjergsfiskare med Sven Olander i spetsen. Sedan dess lyst
rar fartyget under namnet SCORESBYSUND.

För att återgå till Bengtsson blev han inte heller 1967 arbetslös. I början av detta 
år övertog han en nybyggd s k Neptunustrålare. Hon var byggd i Rosslau vid Elbe 1966 
Bengtsson hade inga bekymmer med namnvalet. CAPRICE naturligtvis. I början av 1971 
såldes CAPRICE till •anmark där Willy Gajhede i Skagen tog hand om henne. Hon seglar 
fortfarande omkring med sitt dopnamn.

För att återgå till Bengtsson blev han inte heller 197̂  arbetslös. I juli detta år 
inhandlade han det danska fiskefartyget VALKYRIEN för 113-000 danska kronor. Båten 
var byggd 1949 i Bagenkop och vid försäljningen till Sverige hörde hon hemma i 
Hesselager och ägdes av Holger Olsen i Lundeborg. Som vanligt hade Bengtsson inga 
dopbekymmer. En ny CAPRICE var ett faktum. I december 1972 sålde han sitt fartyg 
för 46.000 kr till fiskarna Sven och Fred Johansson i Mörbylånga på Öland som 
ändrade hennes namn till ANETTE.

För att återgå till Bengtsson så blev han inte heller 1972 arbetslös. Han köpte då 
från Valdemarsvikf- för 43.000 kr fiskebåten BJÖRNSKÄR. Hon blev som man kunde ana 
omdöpt till CAPRICE. Och det är med denna båt Bengtsson i skrivande stund utför sitt 
fiske. Dagens CAPRICE är byggd i Landskrona I928 under namnet VIOLA. Beställare ” . 
var Bertil Karl Alexius Johansson m fl på Fotö. Omkring 1932 övertog Oskar Leonard 
Larsson på Fotö huvudansvaret. Vid pass 1947 såldes båten till Vilhelm Carlsson i 
Falkenberg och 1953 kom VIOLA till Wille Andersson m fl i Bovallstrand. I april 1956 
lade Gustav Johan Helge Ross & Co i Hamburgsund upp 25.000 kr och blev därmed näste 
ägare. År 1958 flyttade VIOLA till Ostkusten. Karl-Eric Paulsson på Ormö köpte henne 
då och det var han minsann som döpte om fartyget till BJÖRNSKÄR. 1959 flyttade Karl- 
Eric till Valdemarsvik och BJÖRNSKÄR ingick i flyttlasset. 1962 intresserade han en 
annan Paulsson, Sven Olof för den ekonomiska sidan av saken och det var av dessa 
Paulsöner som Bengtsson inhandlade sin CAPRICE.

--0-- 0-- 0--
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NAVIGARE NECESSE EST.. . av Gunn på
En av holmarna i Grönskärsområdet är Alttfirtiolmen. Den heter så för att på holmen 
finns ett altare, som enligt legenden är byggt av en skeppsbruten besättning, som 
med livet i behåll klarat sig i land på holmen. Legend och verklighet går ibland 
inte riktigt ihop. Altaret på Altarholmen verkar mera vara en naturlig bergsforma
tion och sägnen därom en s k förklaringssägen. Det må dock vara hur som helst med 
verklighetsbakgrunden. Inte vore detta tacksamhetsbevis så konstigt.

Under den relativt korta tid av tjugoett^ar, mellan åren 187  ̂ och 1895 förliste
inte mindre än tjugoåtta fartyg mellan Måseskär och Tjörnekalv. De flesta av dem
runt Grönskären. Hur många skepp Som blivit vrak här under århundranden som gått 
vet ingen. De sista skutor som slutade sin seglation här ute var finska motorsegla
ren LENNETÄR och norska SKÖLDI i mitten av 1920-talet.

Av dem som förliste på 1800-talet har ett Vrak blivit mera omtalat än andra och 
därigenom levt kvar i folkminnet. Kanske är det därför att hon lär ha varit allde
les ny och ute på sin första resa. Kanske för att en lots och fyra fiskare fick 
40 riksdaler i premier för att de från vraket av det förlista skeppet bärgade fyra 
Överlevande, Fartyget hette SKIRINGSAL med hemort i Sandefjord. I lotsstyrelsens 
rapport om strandningen står kortfattat: år 1874, den 25 september Gollungeskär N 
om GrönskäreA, Skepp, hemort Sandefjord, barlastat, avgångsort London, destination 
Sundsvall.Fartyget blivit vrak. Sju personer omkom. Västlig storm. Felaktigt bestick 
förorsakade lägervall och strandning.

Det var en mörk natt med hårt väder. Hon kom in vid Måseskär. Ombord såg man brän
ningarna och försökte vända ett par gånger, men hon satte för långsamt in. När
bränningarna började koka runt barken försökte man stoppa henne och lät bägge ankar
na gå. Men hon fick grundkänning på det yttersta av skären Gollungarna och gickpå 
med sådan kraft att kättingarna skar genom klysen, av grundet, men vräktes upp på 
nästa skär, det inre av Gollungarna. Där blev hon stående med förskeppet mycket högt.

Situationen såg säkert hemsk ut för folket ombord på SKIRINGSAL. De beslöt att lämna 
skutan och satte i livbåten. Med ett tåg firade de sig i båten. Då fyra man återstod 
brast tåget. De fyra däribland en styrman och en jungman blev kvar på barken som var 
vrak. Morgontimmarna kröp säkert sakta fram för dem. På morgonen blåste det fort
farande hårt då de fyra på vraket blev bärgade av ovannämnde lots och fiskare. Det 
första man frågade efter var skeppskamraterna. Ingen hade sett dem varför man bör
jade söka. Man behövde inte söka länge. Strax vid vraket återfanns livbåten med 
kölen upp. Några av sjömännen återfanns genast, en flöt iland vid Björholmen efter
några dagar. Men skepparn återfanns inte då. Efter någon tid var en man med sina två
söner ute vid Gollungarna och fiskade då skepparen flöt upp vid deras båt. De rodde
hem med släp efter båten. Sedan seglades skepparen från SKIRINGSAL hem till Norge av
en jakt från Skärhamn.

De fyra som bärgades inkvarterades på Herrön där dom bodde kvar ett bra tag innan de 
återhämtat sig nog för hemfärd. Två hundar bärgades också från vraket. De hette 
Milo och Bob och de fick stanna kvar.

I Änge kile fördes all proviant från vraket iland. Där var fläsktunnor, smörtunnor, 
och lådor med kex. let blev auktion på det som kunde bärgas. Därvid kom ett spelbord 
till ett ställe. Vo.rje gång det går mot sådant väder som då SKIRINGSAL förliste, låter 
det från bordet som om någon tog i en kortlek och slog den i bordet.

Samma år 1874 fick Grönskärslotsarna en penningbelöning till."Af de genom Kongl. 
Brefvet den december 1869 anvisade 5-000 riksdaler till premier åt lotsar m fl 
vilka under svåra väderleksförhållande utgått och bistått i nöd stadda fartyg". 
Tjugofem riksdaler för bärgning av besättningen från svenska skonertskeppet CARL. 
Rapporten lyder: Den 17 mars 1874. Svår och våldsam sjö efter föregående storm. 
Besättningen å det förlista fartyget blef från ett tätt för om detsamma liggande 
mindre skär, där den sökt sin tillflykt och öfver hvilket sjön bröt så, att de



skeppsbrutne med möda kunde hålla sig qvar, ilandförd, sedan det lyckats lotsarna 
att utföra en tross till det strandade fartyget.

CARL från Cimbrishamn blev vrak på sydvästra udden av Altarholmen. Strandningen or
sakades av att Pater Nosters fyr ansågs Hirtshals, samt Måseskär fyr en seglares 
lanterna. CARL hade kollast och var på resa från Hartlepool till Stralsund. Men om 
henne finns inga muntliga traditioner.

Källor: Lotsstyrelsens underdåninga berättelse, egna uppt.
--o--0--o--

RAPPORT ERÅN VÄNERLAND av Tore Granath (per telefon 29/12/72)

Från Lidköping rapporteras en intensiv slutrush innan kanalstängningen den 5 janu
ari. GULLVOR och PIA-MARIE har lagt upp for vintern.

En ovanlig vinterliggare i Lidköping är Göta Kanals ^IANA. Hon har jämte sina med
systrar länge haft sitt vinterkvarter vid Bohus Varv. VILHELM THAM och JUNO ligger 
vid varvet på irelle, Kållandsö.

Kållandsö har f ö fått en ny båt. Det gäller Västerås stads passagerarbåt LÖGAREN 
som inköpts till ön för att segla med turister från Läckö Slott. Resan från Västerås 
till Kållandsö tog nära fyra veckor i anspråk då man vid den oskyddade skånekusten 
stötte på dåligt väder och fick ligga siill länge* LÖGAREN skall ersätta den tidi
gare sightseeingbåten MAGNUS GABftiEL (ex NECKEN av Trollhättan) som sålts tillbaka 
till Trollhättan. LÖGARÉNS nya namn blir därför troligtvis MAGNUS GABRIEL.

En båt under nytt namn har premiärbesokt Lidköping. Det var TANGO av Cöteborg som 
köpts av Karl Gustav Karlsson som ersättning för dennes den 5 augusti utanför Fal
kenberg förlista OCEAN. TANGO är identisk med ÄNGÖ av MalmÖ, tidigare under många 
år Styrsö. Namnändringen blev synnerligen enkel då man endast satte ett T framför 
det gamla namnet och målade över punkterna.

HANSY, som i decemberstormen gick hårt på vid Lurö har bärgats och införts till 
Trelle. Därifrån bogserades hon till Bohus Varv då man inte ville att fartyget 
skulle vara innestängt i Vänern under vinteruppehållet. Skadorna på HANSY är mycket 
stora och med hänsyn till hennes ålder (hon fyller 30 år den 30 mars 1973) är det 
osannolikt att hon kommer att återinsättas i trafik.

--o--0--o--

NÅGRA EXSVENSKA FARTYG UNDER DANSK FLAGG 1960 av K. P. K.

I anledning af udgivelsen af Klubb Maritims Västre Afdelnings LÄNSPUMPEN skal der 
her gives en kort oversigt over skuder fra svenske vestkysten under dansk flagg 1 960

M/S ANDERS brt 499,99 & nrt 266,57, tdw 920, bygget af stål 1957 på Falkenbergs 
Varv, byggenr. 118 for Erik Thun A/B, Lidköping, til Danmark dec. 1959 inköbt 
af gross. Niels Chr Berg, Frederiksberg, reg som ANDERS af Köbenhavn. 6 cyl 
Alpha 720 HK. 1962 solgt till Norge og omdöbt till ASKVIK, 1966 omdöbt till 
NORDHAUG af Holmestrand.

M/S FRITHIOF, brt 96 & 46 nrt, 150 tdw, bygget af stål 1875 hos Kockums Mekaniska 
Verkstad, Malmö som H/S MÖEN til D.F.D.S.for ca 48.000 kr, 1898 solgt til J C 
Holthen, Helsingborg for ca 16.000 kr omdöbt MÖLLE og ombygget till skruedamper 
samme år solgt til Cementfabriken Dania, Mariager, omdöbt MÖEN, sejlet i dansk 
indenrigsfart med säkkecement til 1948 hvor skipper W K Rysz, Maiager köbte 
MÖEN for 5-000 kr, ombygget till 3m M/sk FRITHIOF med second-handed Munktell, 
senare 3 cyl Alpha 200 HK også second-handed og rigget som galease, maj 1970 
solgt til skipper Ove P Ovesen, Köbenhavn.

9 .
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M/S FiJRBO, brt 143,66, nrt 70*03» bygget af stål 1925 bos K V Neederland. Scheeps- 
wer ft, 'Troningen, haevet 1943 i Langelandsbältet son vrag COSMOPOLIE7 og sat 
i stand som TORBEN L med 4 o yl Mira diesel fra 1944, solgt til Sverige 1048. 
Atter indköbt af skipper Arne Mortensen, Fur som CIMBRI ejer Nils Malmberg, 
Simrishamn, omdöbt till FURBJ 1959., nu rom SÖHCLM af Aarcaund ejer Claus 
Petersen, Aarösund, med second-handed Caterpillar.

M/Gal GABRIEL, brt 61 nrt 35, bygget af trä i England 1873 og ombygget pä Oroust 
1907 tiihörands skipper Viktor T Andersen, Hadsund, tdw 100, skulle efter 
opplysnings?,der mangler bekräftelse, vaere fundet drivende som eejiskib med 
en last kartoiler udenfor kysten Falkenberg-Halmstad lige efter århurdred- 
skiftet, förste motor 1908 20 HK Houraöller. Anmeldt som ophugget februar 1970.

95 nrt 59» tdw !60, bygget af Eg 1894 hos 0 Johansson, Sölves- 
6om vrag AKELIA ved Samsc under krigen og ¿at i stsnd på 
rsör scm m/gl KAK?N SÖEENSSN tillhörande skippet* P. '? Sörenaen, 

solgt til skipper K Giesen, Aalborg, omdöbt GEFION, september 
1 i eter J Wood, England og nu som meget fin topaejlskcnnert.

3,21, nrt 53» 9S tdw 140, bygget af Eg 1905 hos Germ Clausen, 
ind fra Skärhamn 1 953 af skipper A T Dickman, Kalundborg, rov 
1 skipper Arne Holm, Könne, förlist efter brand i Östersoen 

29 ckt '.965 udfor Trelleborg, alla bjerget.

M/Sk HEL-FRED; brt 3 v, nrt 43,82, tdw 135» bygget af Eg & Bog 1£,11 hos Anders Jensen, 
Okst-nbjerg ved Svendborg, bjerget som BRITA (3kit-Brita) under krigen som vrag 
ved Samaö s.f brdr Arne & Gunnar Fljrvbjerg, vragfiskere, som satte slcuden i 
stand 11.1 vrag- o stenfisker M A fLYVBJEFG med second-handed Alpha diesel,
1957 solgt til ctenfisker A Sörensen, Aarhuc, omdöbt til KILFRED» sunmeren 
I972 solgt till Otto B Leth, Aarhua.

M/S CSETUS, brt 189, nrt 96, tdw 240, bygget af stål 1931 bos Gebr Niestern, Delfzijl 
som 3m/sk ASSEL for F Fit scher, Hamburg, 13.1 Dannark 1949 som LINDIN ex ILSE 
af Skärhamn, omdöbt till HoLDA ViAL o jet af K W Hansen, Köge, ny 3 oyl Alpha 
200 HK i 931 . nu som CETUS af Aarösund.

M/sk SKANDIA, brt 162,26, nrt 99,9, tdw 235, bygget af Eg 1921 ho" J Ring Andersen, 
Svendborg scm sletskonnert VENUS, köbt scr.i SKANDIA fra Skärhamn '956 af l/S 
Skandia, Marstal, 1959 omdöbt til J^TE JÖRS ejer skipper Peter Jer-., Marstal, 
juli 1962 omdöbt DITMARI ejer skipper Niels P S Sörensen, Vester Skerninge, 
februar 1968 .--’Ojgt til sejlads på Bahama Islands.

M/Gal KNT ERIK, brt 75» nrt 4i , tdw 140, kompositbygget hos ? år ?, i 943, Sverige, 
indköbt midt i fyrrene af J P B Larscn, Köbenhavn som HAZEL ex 130 (fiskefar- 
tö.jV) eller SONJA AMLER 1 957 solgt til P C Hansen, Nyköbing, Falster omdöbt. 
KKÜD ERIK, sidsto ejer lens greve Adam Knuth, Knuthenborg Gods, Ma r3.be.. som 
MARITIMA, juli I97O slettet som ophugget.

M/S LEILA (’HRIS, brt 210,69, nrt 98,18, tdw 250, bygget af stål 1933 bos NV Scheeps 
werft, Delsijl, ihköbt i 959 som GLOüS af skipper Mads Berg Christensen, Marstal 
omdöbt LEILA CHRIS af Marstal, 20 februar 1 96O sejlet på Nedjan udfcr Simris
hamn med bloksten fra Ahus til Lübeck, alle bjerget, senere solgt af SÖassuran- 
3en Aero til körelärer S A Gudmandsen, Hundested for 40.000 kr repareret og sat 
i fart som BIR'L'HE HALSKOV, 1 964 ombygget til sandpumper med ny 4 cyl Alpha 
diesel 200 HK.

M./Sk '/EST, brt 143» nrt 92» tdw 180, bygget af Eg & Bog 1919 hos E Eriksen, Marstal, 
som sletskonnert FREM, indköbt 1 957 af P/R ved brdr Madsen, Aalborg som VESTVÅG 
af Skärhamn, omdöbt til VEST,febr 1960 solgt til skipper Chr Jörgensen, Nörre- 
sundbv og ved dennes död forår 1968 overgået til fru M Jörgensen der solgte sku 
den vl.nv.er 1968 til amerikansk stats borger, siden se jlet i sommertiden rundt i 
skandinaviske farvande.

—  O— O--0— o— o —
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frågespalten 11

Herr redaktör,

I senaste utgåvan av Trälistan förekommer namnet GRAY (dansk) ex GERD av Donsö med 
reg nr 7258. "Svenska Seglare och Motorseglare" har bara upplysningen att GERD 
såldes till Panmark 1941 . Finns det någon "västkustare" som kan berätta om denna 
GERD och om tiden före och efter försäljningen till Danmark?

Vidare efterlyser jag mt PORJUS av Rönnäng och RENGEN av Vadstena b 1919- Om jag 
minns rätt förliste RENGEN för något år sedan. Lite historia. Tack.

B.C.

Herr redaktör,

Jag skulle vilja ha lite upplysningar av föreningens "kutter-fiskesmacksspecialis- 
ter" beträffande vidare öden för kuttern GRACIE med reg nr J424. Min farfar, Olle 
Bäck, Malmön som var skeppare på hennes sista dörjresa på Nordsjön skriver i skepps
dagbokens sista sida..."Kuttern GRACIE inköptes från Hull i England 1898 i april för 
ett pris av 275 pund sterling 4.950:-. af Klas Pettersson (Malmön) samt såldes till 
Kerringön i oktober 1903, för ett pris af 78?? (ofullständigt)"... Hon finns visser
ligen i skeppslistan år 1 905/06 och där noteras skeppare E Andersson. Men ägaren, K 
Pettersson dog 1903 i lungsot liksom brodern Martin. Jag kan följa båten i skepps- 
listorna 1908 i Kärringön hos en viss J H Sjöberg och 1 91 7-1 91 9 till Grundsund, 
skeppare 0 Karlsson och redare Grunden & Tengberg, men 1921 är hon försvunnen.

Ytterligare en fråga om kuttrar. I fiskeriintendentens rapporter över hafsfisket för 
åren 1899-1901 finns återgivet antalet kuttrar, och bl a angivet: 1899 1 Malmön,
1900 2 Malmön och 1901 1 Malmön. Kan någon meddela vem den andra kuttern var?

Tillägg: Klas dog i juli 1 903 och Martin dog i januari I906.

Jag skulle också gärna vilja veta om någon av Länspumpens läsare har "storyn" på 
följande båtar som tidvis hört hemma på Bohus-Malmön. Alla äro av den gamla heder
liga sorten, nämligen de svarta träskutorna. De är följande:

AURORA galeas, 16,46 n reg.ton 1924-29 på Malmön
ANSGAR reg nr 4273
BLENDA jakt med nr LL 558 på Malmön 1907-16 och såld till Gustav

Jansson i Kämpersvik.
DCLLY reg nr 6481
ELISE DYREBORG reg nr 4828
FLID reg nr 4731
INGEBORG reg nr 3905
LIEERATOR reg nr 3129
MARIA I reg nr 2
MARIA II reg nr 3870
ZENOBIA en liten jakt som lastade ca 22-25 ton, och var mycket gammal,

fanns på 20-talet, och skeppare var Herman Larsson.

I samband med detta skulle jag vilja fråga herrar fotografer i föreningen om kort 
kan finnas på kuttern GRACIE nr 3^24 och jakten BLENDA LL 558.

Edmond Bäck, Göteborg och Malmön



UR SVENSKA. FARTYGS Soooi-YcX or . 1910.

Äng. Grovehurst, reg..-n:r 4209.
På resa från Kiga till Hull med last af pitprops, dl.
Ombordlade den 7 januari 1910 på Nordsjön i siktbart väder med britripka 

trålångaren Europé, som skadades svårt och inom få minuter sjönk, därvid två 
man af dess besättning drunknade. Grovehurst hålades svårt i bogen, meu 
kunde fortsätta sin resa.

Utredning har erhållits genom inkommet protokoll från i England förd rätte
gång m. fl. handlingar.

Orsaken till olyckan ansågs enligt utslag af am iralitetsrätten i London, hvil- 
ken dömde Grovehurst ensam skyldig till ombordläggningen, hafya varit a tt Grove
hurst ej höll behörig utkik.

Sk. Emanuel, reg.-n:r 2016.
På Tesa från Karlskrona till Flensburg med trä, dl.
Afseglade den 24 jan. 1910 och påträffades sedermera kantrad och manlös. 

Vraket inbogserades till Trelleborg. 3 man antagas hafva omkommit.
Utredning har erhållits genom från redaren inkommen handling.
Orsaken till olyckan må antagas vara a tt skonaren den 25 jan. ej m äktat 

uthärda den då rådande hårda stormen. .
Bk Venus, reg.-n:r 3800.
På resa från Göteborg till Dakar med järn, trä och tändstickor, dl.
Afseglade den 27 jan. 1910 från Mandal, där den för reparation sökt nöd

hamn den 13 dec. 1909, och råkade omedelbart åter ut för härdt väder, efter hvilket 
den sökte nödhamn i Farsand. Några af besättningen begärde där besiktning å 
fartyget jäm likt § 87 sjölagen, förmenande a tt detsamma i vissa afseenden ej vore
sjövärdigt. Barken besiktigades af personer, utsedda af sjörätten på stället, därvid 
befanns, a tt barken tarfvadé en del reparationer. Sedan dessa blifvit utförda 
erhöll barken sjövärdigetsbevis och fortsatte sedermera sin resa. Jämför 1909, sid. 11.

Utredning har erhållits genom från konsulatet i Kristiansand inkomna hand
lingar.Orsaken till olyckan var hård t väder.

Ång. Enar, reg.-n:r 2(529.
På resa från Kings Lyun till Göteborg med stenkol.
l)en 9 febr. 1910 pa höjden af Outer Dowsings fyrskepp på Nordsjön i laber 

N vind och klart väder ombordlade ångaren med den brittiska ångaren Armourer, 
därvid Enar svårt hålades och snart efteråt sjönk. Skeppsfolket räddades till 
Armourer.

Utredning vid rådstnfvurätten i Göteborg den 22 april 1910.
Orsaken till olyckan må antagas vara, a tt den brittiska ångaren bröt mot 

8jövägsreglerna.
K. Willie.
På resa från Plymouth till Hellevikstrand i barlast.
Öfverseglades på Skagerak af den norska bringen Agenda, hvarefter den 

redlös och i m arvatten den 9 mars 1910 dref i land vid Huholmen i Norge. En man drunknade. Kuttern blef vrak.
Utredning vid sjörätten i Holt den 12 och 21 mars 1910.
Ors:.U. ¡i till olyckan har, utöfver hvad ofvan meddelats, ej kunnat bedömas.
G. Elisa; hemort: Mörbylånga.
På resa från Kalmar till Aalborg med trä, dl.
Strandade den 10 april 1910 kl. 3 f. m. på Anholts nordvästra ref i NV 

kuling med hårda snöbyar. Galeasen dref sedermera af grnndet in på flott va t
ten, men lag då i marvatten och hade få tt rodret bcrtslaget samt m ist lifbåten. 
Bärgare införde galeasen först i Anholts hamn samt sedan till Helsingör. Galea
sen lär hafva kondemnerats.

Utredning vid vicekonsulatet i Helsingör den 16 april 1910.
Orsaken till olyckan: hårdt väder och sjötjocka.
Ång. Delagoa, reg.-n:r 4513.På resa från Singapore via Colombo till Suez och vidare med styckegods.
Strandade i siktbart väder den 11 april 1910 kl. 1 f. ni. på ön Minicoy. 

Skeppsfolket bärgade med infödingars hjälp omkring 2,000 ton af ångarens sär
deles dyrbara last på linbanor till' ön. Ångaren blef vrak.

Utredning r id  konsulatet i Colombo den 10 maj 1910.
Orsaken till olyckan var misstag vid navigeringen.
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Telefon: F iskebickskil 2.
Telegrafadr.: Bolinders, Lysekil c> /s/i<?■/?, fc /e n  3.1..JU.X.i. .1.9.28»..

K a r l  J o h a n s s o n ,..M/K "V ägen" t 3 o v a  1 1 .  s . t .r .. a  n. A«.

tm J. & C. G. Bolinders Mek. Verkstads A.-B.
A tt betalas pr extra kontant netto Debet

1928
J u l i 3.1 An. S lipn lng , 61 t r . ..to n ..................................

.3. . .  st*.. p in n b u l ta r ...........................................
sv*mutter 1:86,galv.eKspik 14:38 
Jfcqppar spi K -: 1 0 » blyplåt 1:68
cement 29, slceppsbecic 37:.5.0..............
t j  ä r  drev 47 :jj>2, malen ler i t a  - :  20 
K o l t j ä r a  - :S 5 ,  b la c k -v a rn ic h  7:16

.................................................................... ........................
bom ullsgarn  6 :3 7 , icimröic - : J 0  

t r a s s e l  1:75» f e t t  1 :1 2 , lå n  av p e n s la r  -:.5Q 
M ontörsarbete

5 55

3 ko
E r i v n i n g s a r b e t e  , 150 j--

Summa K ron or

....61.

127 55

juaLSfl,
3 42 05

FörJ.&C.Q. BOLINDERS MEKANISKA 
VERKSTADS AKTIEBOLAG


