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Glädjande nog har läsekretsen uppmärksammat min diskreta uppmaning 
att sända in små bidrag till Lämspumpen. Det som fängslat läsarnas 
intresse nu är alla de frågor som ställdes i förra numret. En liten 
puff är tydligen allt som behövs.
Något fotografi av den lilla motorseglaren SAGA av Slussen har dess
värre inte influtit, så jag har blivit tvingad att ta en annan första- 
sidesbild. Men jag tror dock att någon innan nästa nummer utkommer 
har lyckats sända ett foto av henne.
Nu väntar den sköna varma sommaren och kameran kommer fram. Och då 
frågar man sig: Vem tar sommarens bild? Sänd Ditt bidrag till mig 
innan den 15 augusti så kanske Du hittar just Din bild i nästa Läns- 
pumpen. Vår ekonomiska situation är sådan att några priser utöver 
hedersomnämnande inte kan komma i fråga. Det inskickade fotot skall 
ha tillstånd att få publiceras i Länspumpen.
Låt gärna debatten om varv och fartyg gå hög i Länspumpen. Små bidrag, 
likaväl som stora, är lika välkomna. Tänk på att just Din lilla detalj 
kan lösa en rebus för någon annan.
På återhörande och hav (T) en trevlig sommar.

Krister Bång

Till salu
Nu kan Du köpa T-Shirts med det vackra Klubb Maritims emblem på 
bröstet. Tröjorna är vita med mörkblå text. De har alltså ett mycket 
tilltalande yttre.
Dessa tröjor slumpas nu bort för endast 25:- kr/st. Porto tillkommer. 
Tröjorna finns i olika storlekar
0 10-11 år 1 12-13 år
2 14-15 år 3 16-17 år
4 44-46 (vuxenstorlek) 5 48-50
6 52 7 kings size
Tröjorna beställes genom Krister Bång, Box 421, 401 26 Göteborg 1 och 
leverans beräknas kunna ske i sista delen av juni. VälkommenC
OBS av försäljningspriset går 5:- kr till försäljande krets klubb
kassa .

Kenneth Ohlsson meddelar att han har blazermärken för 25:- kr och 
klubbnålar för 10:- kr kvar i lager. Och där skall dessa trevliga 
saker inte vara. Eller hur?
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Redaktören har ordet
HEJ:
Mötet i Skärhamn i mars med ett föregående besök i Wallhamn var 
ett trevligt arrangemang. Själv hade jag inte möjlighet att när
vara men inte mindre än 31 personer hade ändå mött upp för att 
prata skutor som ju var temat för detta möte. Den stora uppslut
ningen var glädjande vilket borgar för återkommande möten i stil 
med detta utanför Göteborg. Ett tack till dem som höll i trådarna 
och speciellt då till Gunn Kristiansson. Problemet att ha möten 
utanför Göteborg är att få någon som kan arrangera det hela. Må- 
nadsmötena är ju en viktig del i avdelningens ekonomi då lokal
förvaltningens uppoffrande arbete ger pengar till hyran. Ett möte 
utanför Göteborg är ju således en ekonomisk sak då vi kanske mås
te betala lokalhyra. Finns det någon som är intresserad av att 
ordna ett månadsmöte på sin hemort så hör gärna av Dig till under
tecknad. Vi är öppna för alla förslag.
Vi efterlyser filmer och diabilder bland medlemmarna för att visa 
på höstens kommande möten. Ni som har t ex diabilder eller kanske 
fotograferar i sommar, tag gärna med dem till NAKTERHUSET och visa 
dem vid något möte. Det är alltid trevliga inslag när någon har 
dylika ting med sig.
En del nya medlemmar har i vår besökt NAKTERHUSET inte bara en 
utan flera gånger. Det är trevligt att se så många medlemmar på 
tisdagskvällarna vilket gör NAKTERHUSET än mer trivsamt. Du som 
ännu inte besökt NAKTERHUSET gör slag i saken och titta ner när 
det passar, antingen på ett månadsmöte eller en tisdagskväll. NAK
TERHUSET kommer att vara cppet på tisdagskvällarna under sommaren.
Styrelsen fick för några veckor sedan ett brev från Fastighetsför
valtningen med upplysning om att man skulle införa marknadshyra på 
lokaler i kommunen. Hyran är idag 270:- kr/mån och denna skulle 
höjas till 880:- kr/mån. En sådan stor höjning ar givetvis helt 
orealistisk för oss. På ett extra styrelsemöte slutade vi att vi
skulle förhandla om hyrans storlek. Vid förhand’ -.ren med Fastig
hetsförvaltningen lyckades det oss att komma fr till en höjning
som stannade vid 400:- kr/mån. I och fö sig my. t.pengar men vi
kalkylerar med att klara vårt ekonomiska åtagan- .
För att få en fastare ekonomisk grund för avdelningens budget 
har beslutats att bilda en Stödförening för Västra Kretsen av 
Klubb Maritim. Denna förening kommer att starta ett andelslotteri 
som är upplagt på andelar om 50:- kr st. Vinstutdelningen är 50% 
av antalet sålda andelar. Mer om detta andelslotteri, som är beräk
nat starta i höst kommer att tillsändas medlemmarna i Västra Kretsen.
Väl mött på vårens sista möte den 4 juni. Så önskar jag alla en 
trevlig sommar och på återseende när vi kör igång i höst igeru

Bertil Söderberg
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Framsidan
Det var en het julidag 197 5 som jag ställde kosan till Budskär 
utanför Smögen. Jag minns utflykten mycket väl, då jag under 
flera påföljande dagr hade blåsor under fotterna efter de varma 
stenhällarna.
Målet för min nyfikenhet var den strandade fiskebåten JAN MAJEN 
från Kungshamn. Hennes LL-nummer kommer jag aldrig att glönima.
4 21 är detsamma som min boxadress i Göteborg.
När man stod intill båten i det vackra och lugna högsommar/ädret 
kunde man inte alls förstå hur JAN-MAJEN kunde ha kommit så långt 
upp på land. Det var strax föte jul 1974 som man navigerade fel 
och med stor kraft försökte flytta Budskär aningen närmare Smögen. 
Försöket misslyckades och JAN-MAJEN hamnade 25 meter upp på land.
Under våren och sommaren 197 5 bärgade man allt av värde i henne 
och den 4 november samma år eldade man upp skrovet på strandnings- 
platsen. Så blev det ett utflyktsmål och ett sjömärke mindre.
JAN-MAJEN byggdes 1934 på Hälsö och hade tidigare hetat RANJA och 
LISA. Hennes reg-nr var 799 6.

Bohuslän
Reg-nr 3428, 21 april 1899: Gal Bohuslän, Bovallstrand, byggd av ek 
och furu, 27,75 ton, tillhör rederi med flera ägare. Redare och be
fälhavare Carl Johansson, Bovallstrand. Anm: BOHUSLÄN, segelfartyg 
galeasriggat, förut storsjöfiskebåt, dim 1.3,94 x 6/ 33 x 2,17 m.

Ursprungligt byggnadsår och art har inte kunnat utrönas. Har ej ti
digare varit försedd med fribrev eller varit registrerad. Delägare 
Carl Jansson, Leonard Andersson och Carl Finn med 1/3 var.
Intyg utfärdat av timmermannen Emanuel Mattsson, Skriftsviken, Udde
valla den 30 märs 1899, att.galeasen BOHUSLÄN befinner sig i sjö- 
värdigt skick samt byggd av ek och furu.
Meddelande från redaren den 2 mars 1900 att C Finn sålt sin 1/3 till
Alfred Ferdinand Andersson, Bovallstrand. Befälhavarbyte den 12 
september 1902 till Leonard Andersson. Denne blev huvudredare den 
2 januari 1902 enligt anmälan till Lysekils Magistrat. Samma dag 
köpte Leonard Andersson och Carl Jansson Alfred Anderssons del för 
474 kr varefter dessa blevo hälftenägare i fartyget.
Fartyget såldes på offentlig auktion i Bovallstrand den 23 januari 
1903, som utlysts av ägarna. Efter bud och överbud inropades hon 
av Leonard Andersson för 1220:- kr.
Skrivelse från Leonard Andersson den 26 april 1913 vari meddelades
att fartyget sålts till Norge för ca ett år sedan. Några antydningar
om vart fartyget såldes har inte gått att få. Finns inte i någon 
norsk skeppslista, ej heller i någon utgåva av N V under de aktuella 
åren kring försäljningarna.
Jalle
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Skonaren Sacramentos förlisning

I senaste Länspumpen, sid 20-21, där signaturen "Old Ship" hade 
sina funderingar om skonaren SACRAMENTOs förlisning, högg han or
dentligt i sten. Så jag gick i snöblasket till gamle sjömannen 
Jöns Jönsson, som satt i sitt varma kök och lagade öradegarn. Läste 
högt om hur det förmodades att förlisningen gick till. Visst hade 
jag hört talas om det många gånger, men nu fick jag en ögonvittnes
skildring, allt medan garnnålen gick som vanligt och lade den ena 
maskan till den andra på kaveln i de stora hålen:
"Det var 1922 som jag seglade med SACRAMENTO av Halmstad. Sent på 
hösten låg vi i Hudiksvall och lastade trä till Köbenhavn. Treinga- 
Kalens John (på rikssvenska John Karlsson från Haverdal, Harplinge) 
var bästeman. Han hade skadat sig i handen så illa, att han måste, 
mönstra av och resa hem. Jag möstrade bästeman och så var det skep
paren Nils August Gustavsson från Halmstad och kocken Oscar Pålsson 
från Höganäs. Så fick vi två "passagerare", de mönstrade för lätt- 
matroshyra för att slippa resa tåget hem. Den ene var från Karls
krona och den andre skåning, och dom ville hem till Jul. Men det blev 
motigt, så vi firade Jul på Kalmar redd och efter fem veckors resa, 
söndagen den 14 januari 1923, hade vi kommit till Smygehuk. Vinden 
hde varit NV men drog sig på nordkanten över mot NO och vi låg inåt 
land för styrbords halsar. Vid halvsjutiden på kvällen hade kocken 
och jag vakten. Han stod till rors och jag stod just i kajuttrappan 
och talade med Nils August som låg påklädd på soffan. "Det är snö-
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blandat..." Då blev jag avbruten av kocken som ropade: "Nu sprang 
surrningskättingenC" När vi kom upp hade aktra surrningskättingen 
som höll däckslasten gått av och lasten började förskjutas åt ba
bord, läsidan. Jag sprang upp och lade av pikfallen till storsegel 
och gaffelfock - klofallorna kom jag inte åt för de var redan nere 
i vattnet. Även stagfocken kom i däck. Sedan var det svårt att ta 
sig akterut, för skutan låg på sidan. De två "passagerarna", som 
bodde akterut, kom upp halvklädda och vi måste kvickt krypa på ut
sidan för nu låg skutan helt kantrad, och vi höll oss fast i stor- 
röstet. Skepparen skulle lägga av storskottet men blev intrasslad
i det och kom i vattnet utan att vi kunde hjälpa honom i mörkret.
Vid sådana tillfällen är tiden alltid lång, men efter ungefär en 
halvtimma reste skutan sig igen. Stormasten hade brutits av när 
däckslasten gick överbord. Masten låg nu i lä, fasthållen av riggen 
och den höll. Tur för oss, så vi hade något att hålla oss i på ut
sidan. Så kom vi upp på däck och hjälpte loss skepparen. Någon gång 
under natten passerade en ångbåt. Ett par av oss som rökade hade 
tändstickor som vi tände, men det var för dåligt nödbloss och ob
serverades inte. Timmarna kröp fram och i dagningen blev det kallare 
och kläderna, som var genomvåta frös till is. Värst var det för 
de två som hade så lite kläder på sig. Vid tolvtiden såg vi en ång
båt närma sig. Det var ss REGULUS av Karlstad, med trälast till 
Frankrike och skulle genom Kielkanalen. Den lade sig till lovart om 
oss och vid halvettiden togs vi ombord. Arton iskalla timmarT När 
vi därför kom ombord och fick var sin varm grogg, slog det ju an.
Vi fick torra kläder - så gott de nu passade - och hade all möda 
att hålla oss vakna i värmen.
Från Kåseberga hade man sett oss men trott att det var spritsmugg
lare, eftersom vi hade lyckats sätta en nödflagg i fockmasten. En 
fiskebåt kom nu ut och tog oss med, så vi slapp följa med till 
Holtenau som först var meningen. Vi övernattade i Kåseberga och reste 
hem dagen därpå och sen blev det sjöförklaring i Halmstad."
-"Hur gick det med skutan då?" frågade jag. "Hon drev söderut och 
bärgades av tyskarna i öppen sjö in till Stralsund. Antagligen högg 
de upp vraket, såvida det inte blev till kolpråm, för skrovet var 
ju oskatt." - "Jag har hört talas om, att dom där skonarna tog 
större delen av trälast på däck." - "Jo, SACRAMENTO var ju flatbott
nad med centerbord, flat som ett golv i rummet, så där blev inga av
sättningar. Du vet hur väl vi stuvade trälasterna på den tiden. Så 
hon tog 1/3 i rummet och 2/3 på däck. Akterut vid stormasten kunde 
man knappt stå rak, men förut var det lite högre. (Det framgår också 
av igenkänningsmåtten: längd 23,28, bredd 7, djup i lastrummet 1,67, 
djupgående 2 m). Och så styva dom var. Både med och utan last var det 
aldrig tal om barlast. En gång lastade vi cement i Limhamn eller 
Klagshamn, fick en fin västan och hade tre och ett halvt dygn till 
Holmön. Du må tro att det gick undan. I Stockholms skärgård seglade 
vi fatt en skonare från Kråkelund med nerrevade segel, så vi, som 
hade alla segel på, lämnade den snart akterut. Nils August stod på 
däck med sjökortet/specialen, för det gällde ju att inte missa några 
prickar eller sjömärken. Jag stod till rors och på ett ställe kom 
vi så nära så jag tyckte, att det var bara var att ta ett steg in på 
klipporna. Visst var jag rädd, helst som där inte var mer att ge på 
rodret. Men det gick bra. Vid Holmön tröt vinden och medan vi låg där 
kom en bogserbåt upp och ackorderade om priset för bogsering men 
skepparen tyckte det blev för dyrt. Efter ett och ett halvt dygn fick 
vi vind igen och seglade in till Umeå"
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-De fyra skonarnc. väckte ju alltid viss uppmärksamhet genom sin för 
våra farvatten ovanliga rigg. Det var en sjöman som seglat med ame
rikanare, som lät bygga och rigga dem efter den modellen när han kom 
hem. Kallades vanligen bara Kapten Andersson och lät troligen bygga 
det tvåvånings trähus på dåvarande Stadsäga Öster nr 29, bakom gamla 
Folkets hus, där han bodde. I sin lägenhet på första våningen lät 
han måla en tavla över Halmstads hamn. Den var målad på murstocken 
och när huset revs 1954 lyckades man bevara den och satte sedan upp 
den på ålderdomshemmet Patrikshill, där den lär kunna beskådas (om 
jag är rätt underrättad).

Det var en ögonvittnesskildring av förlisningen, men det brukar se 
annorlunda ut i mera officiella sammanhang, och med en vaktmästares 
medverkan fick jag fram sjöförklaring mm. En ansökan om sjöförklaring 
och "Berättelse över sjöolyckan...", daterad i Halmstad den 19 janu
ari 1923 hade lämnats in till Halmstads Rådstuvu Rätt av befälhava
ren på SACRAMENTO, N A Gustafsson, Halmstad.
Av den första skrivelsen framgår, att de två andra ombord var Cesar , 
Fritiof Jonsson, Barsebäcks hamn och Anders Åberg, Karlskrona. De 
hade liksom kocken Oscar Påisson avrest till sina hemorter och kunde 
därför inte inställa sig till förhöret. Fartyget ägdes av ett part
rederi med C 0 Kihlberg, Halmstad som huvudredare och med Halmstad 
Enskilda Sjöassuransförening som Kasko-assuradör.
Den senare skrivelsen ger en mera preciserad beskrivning av hela 
händelseförloppet och lämnas därför här i sin helhet:
"Berättelse över sjöolycka som drabbat skonert SACRAMENTO från Halm
stad den 14 januari 1923 på resa Hudiksvall till Köpenhamn."
Fredagen den 15 december 1922 kl 6.30 fm avgick skonert SACRAMENTO 
under bogsering från Hudiksvall med last av bräder till Köpenhamn. 
Fartyget var fullt utrustat och bemannat samt i fullt sjövärdigt 
skick. Däckslastens höjd var ca 4 fot 4 tum eller avsevärt lägre än 
brukligt. Den var fastgjord med 4 st kettingssurrningar. Hela lasten 
var 42 standard mot 45 standard eljest.

Kl 10.30 lemnade bogserbåten och vi fortsatte under segel. Wind N-lig 
med ojemn bris. Redan påföljande dag började vinden draga sig emot 
och sedan vidblev det huvudsakligen med stormigt väder, tjock luft 
och mycket nederbörd. Sjögången under resan var mycket besvärlig, så 
att tidtals mycken överspolning egde rum.
Den 23 december hade vi kommit till Kalmarsund, hvar jag på grund av 
den rådande väderleken nödsakades att ankra på Kalmar redd. Kvarlåg 
der till lördagen den 6 januari då resan fortsattes. Väl utkommen ur 
Kalmarsund vidtog återigen motiga vindar.
Den 10 januari ingick jag till Hassle (Bornholm) för skydd mot storm 
och motvind. Lördagen den 13 januari gingo vi åter till sjös under 
gott väder. Winden var N-lig med laber bris. Kl 8 em hade vinden dra
git sig V-lig. Söndagen den 14 pejlades Adlergrunds fyrskepp i S.t. 
0.1/2 O. g.d.8'/gissad distans åtta distansminuter/, vände N-vart. 
Laber WSVv vind med disig luft. Kl 12 middag hade vind och sjö ökats,
Sii att jag minskat segel. Kl' 4 em låg fartyget under dubbel revat stor
segel, enkelrevad gaffelfock och full stagfock. Hög överbrytande sjö 
med regn och snötjocka. Pejlade Smygehuk fyr i N g d 1'. Rumplade 
runt till Sb halsar, vind SW t S, behållen kurs SO, fart ungefär 2 
knop.
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Kl 6.30 sprungo surrningarna till däckslasten, som genast förskjöts 
till läsidan. För att få fartyget "undan vind" firades pikfallet 
cch storskotet stacks ut på tamp, men fartyget kantrade omedelbart 
så att masterna kommo under.vattnet. Detta skedde så hastigt, att 
manskapet med knapp nöd hann kravla sig upp på utsidan der det med 
svårighet kunde hålla sig fast i storröstet. Däckslasten flöt bort 
och efter ca en half timmes förlopp märkte jag att stormasten 
bräckts, hvarefter fartyget reste sig och vi lyckades komma inom
bords .
Fartyget, som nu var vattenfyllt med seglen bortslitna och last
luckorna borta, var redlöst och dref för vind och våg. Ingenting 
kunde göras, utan var man måste hålla sig fast för att ej bliva 
bortspolad. Vid olyckstillfället rådde SW storm med snötjocka och 
hög överbrytande krabbsjö.
Måndagen den 15 i dagningen siktades Kåseberga Huvud i gissad rikt
ning KO på gissat avstånd av 6'. Vi lyckades tillsätta nöcflagg. Att 
döma av kustlinjen var vinden nu WNW, så att fartyget drev tvärs för 
sjön i OSO-lig riktning. Omkring kl lo fm passerade en ångare ej 
långt ifrån, men gick vidare utan närmande. Kl 12 middag kom ångaren 
REGULUS från Karlstad i närheten och laae bi till lovart, satte ut 
en lifbåt, hvilken, väl bemannad, lyckades berga oss från vraket och 
förde oss ombord på REGULUS, der vi blevo väl omhuldade. Man hade 
emellertid observerat oss från Kåseberga, hvarifrån en motorbåt kom 
ut. Befälhavaren på REGULUS överlämnade oss då, ungefär kl 2 em till 
motorbåten, som förde oss i land i Kåseberga.
På REGULUS ansågs det vara lönlöst att försöka berga SACRAMENTO 
under rådande hårda väder och höga sjö. Fartyget, eller vraket, 
drev alltså vidare och var i skymningen försvunnet ur sikte från land.
Under resan konstaterades varje vakt att fartyget var läns.
När jag lemnade SACRAMENTO hade hon småningom sjunkit så att bb lä
stång var under vatten och sb skarndäck i sjelva vattenytan.
•Jag fritager rederiet, besättningen och mig sjelf från hvarje skuld 
till olyckan.
Halmstad den 19 januari 1923 
Befälhavare
N A Gustafsson

Sjöförhör hölls den 22 januari och till denna hade de två sakkunniga, 
hamnkaptenen Erik Husberg och sjökaptenen A P Ungfelt lämnat in 22 
frågor i anledning av skepparens berättelse, och under förhör med 
denne och lättmatrosen J Jönsson framkom en del detaljer utöver den 
skriftliga berättelsen: Fartyget var byggt 1898, huruvida det där
efter genomgått någon grundlig reparation visste inte G, som fört 
fartyget sedan den 25 april 1922. Däckslasten brukade i regel stuvas 
5 fot på däcket, men var nu bara 4 fot cch 4 tum hög och surrad med 
fyra kättingar av olika dimensioner och av fullgod beskaffenhet. 
Kättingen längst akterut, som var den bästa, sprang först och omedel
bart därpå en annan kätting. Under den iånga resan hade fartyget 
fått slagsida, varför däckslasten omstuvats och alla surrningar om
lagts i Hassle. Livbåten hängde som brukligt var i dävertar akterut
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"på tvären akterstäven". Vid kantringen kom den under vattnet och 
då fartyget kom på rätt köl befanns den vara spräckt och oduglig. 
Adlergrunds fyrskepp pejlades kl 4 fm och Smygehuks fyr kl 4 em.
Det fanns ingen anledning att minska segelarean. En kvart före 
kantringen hade pumparna pejlats och fartyget befunnits slinger- 
läns. Wiren till centerborden /det fanns bara ett/ hade sprungit, 
så att dessa hängde rätt upp och ned. Luckorna var väl skalkade 
och pålagda med dubbla presenningar, varav två nästan nya. Efter 
lastningen i Hernösand (Hudiksvall) var fartygets fribord 6 tum, 
i Hassle låg ,skarndäckets överkant midskepps under vatten på båda 
sidor. Cirka hälften av lasten var placerad under och hälften på 
däck. Den ångare som passerade under förmiddagen den 15 var på 
ett avstånd av ungefär 1 distansminut, namnet kunde inte uppfat
tas. Från denna hade inga tecken synts på att man där hade obser
verat haveristen, trots att en man varit uppe i riggen och vinkat 
med en flagga. Därigenom att ångaren passerade fcrbi fick folket i 
land den uppfattningen, att det inte var någon fara med SACRAMENTO.
Rätt snart efter hemkomsten och medan han ännu hade hela händelse
förloppet på näthinnan, beskrev Jöns Jönsson alltihop för tullaren 
och marinmålaren B E Bengtsson, Halmstad som målade en tavla efter 
beskrivningen. Jöns säger själv, att det är precis som en utomstå
ende iakttagare skulle sett det, och hoppas det går att klämma in 
någonstans i LÄNSPUMPEN.
Sperling Bengtsson

V  inddrivrva
8 020 HARRY
Tremastskonaren GALATHEA byggdes 1897 av C Bom i Thurö för ett 
partrederi i Svendborg med skeppsbyggmästaren själv som huvud
redare. 1908 såldes GALATHEA till Sejlskibsselskabet Falken i 
Marstal. Falkens högsta huvud - E B Kromann - blev ensamägare 
till skutan under 1913. I nådens år 1935 såldes GALATHEA till 
Karl Emil Johansson m fl i Grundsund. Rårna togs ner, motor i- 
sattes och skutan döptes om till WINNITA. Redan året därpå såldes 
WINNITA till Per Olof Persson m fl i Skillinge. Huvudredaren hade 
8/152, befälhavaren Henry Persson 62/152. I januari 1942 såldes 
HARRY, som skutan fick heta i Skåne, till Rederi AB Harry i Hel
singborg. Harry Nilsson och den nyligen avlidne Erik Baagöe stod 
för rederiet. Skutan fick hemort i Mölle. I augusti 1945 såldes 
tremastskonaren till Oscar Bele Nyström i Göteborg. Ett år senare 
till AB Agito å samma ort. Den 4 oktober 1947 fick HARRY motor
haveri i dåligt väder medan hon befann sig på en resa Stettin- 
Göteborg med briketter. Hon strandade vid Gislövsläge på den skåns
ka ostkusten. Hon togs emellertid flott två dagar senare och bog
serades till Halmstad den 16 oktober. Liggande i Halmstad kon- 
demnerades hon 1948 och såldes av Sjöförsäkrings AB Öresund till 
N A Stjernström i Halmstad. Den 1 april 194 8 såldes hon bidare 
till H Fink i Köpenhamn i utbyte av en pråm. Då låg hon i Köpen
hamn och det är det sista skrivaren har hört om skutan. Hon las
tade 315 ton dw.
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6979 ELISABETH
Motoriserade tremastskonaren ELISABETH byggdes 1919 i Saxl-.jöbing 
för Fritz Rasmussen & Co å samma ort. Redan vintern 1923 såldes 
skutan till Janne Adolf Pettersson m fl i Nordvik. Våren 1943 ut
sågs Edvin Pettersson till ny huvudredare. Efter trettioåtta år i 
samma släkts ägo såldes ELISABETH 1961 till Ernst Johansson m fl 
i Hamburgsund. Den 4 juni 1963 fick hon brand ombord på resa Warne
münde - Rönne. En östtysk fiskebåt bogserade ELISABETH till Warne
münde. Vraket köptes av N V L Nygren i Hamburgsund, men skutan 
blev liggande i Warnemünde och kondemnerades. Inget är känt om 
skrovets senare öden. ELISABETH lastade 255 tdw.
7 384 MARIANN
Hundraelvan BRITANNIA byggdes 1903 av N P Petersen i Thurö, Skepps
byggmästaren själv var huvudredare fram till 1914, sen tillträdde 
A G Petersen. När det Petersenska rederiet likviderades våren 1927 
såldes BRITANNIA till Lars Olof Larsson m fl i Brantevik. Motor 
isattes 1932. I mars 1942 bytte skutan namn till MARIANN, eftersom 
hon gick en hel del på tyska hamnar. Det var måhända förtretligt 
att höra namnet BRITANNIA i tyska städer? Sommaren 1960 såldes den 
nergångna och i Oskarshamn upplagda MARIANN till Sigvard Carlsson 
på Källö-Knippla. Sigvard tog master och motor från skutan. Master
na fick han dock sätta på plats igen påföljande sommar, när MARIANN 
såldes till fru Ursula Weber på ön Sylt. MARIANN bogserades ner 
till den tyska ön Sylt för att verka som kafé. Hon lär ligga kvar 
tämligen orörd, enligt vad tyska journalister nyligen berättade 
för Göran Olsson. MARIANN lastade 265 ton dw.
9 098 BARDIA
Denna tremastade skonare byggdes 1949 i Saltvik för Nils Friberg 
Visby Rederi AB och var den sista stora skuta, som byggdes i Sve
rige. Hon levererades den 14 september 1949, ett datum att lägga 
på minnet. En mast togs ner 1957, varefter BARDIA var att betrakta 
som motorfartyg. Våren 1959 såldes träbygget till R N Rasmussen i 
Alnor, Graasten. Omnamnades till KARLA-RAS och fick hemortsrätt i 
Egernsund. 19 6 7 såldes KARLA-RAS till Amy E Andersen i Köpenhamn.

, Denna dam döpte om sin skuta till AMY AASE och lade upp den i
Köpenhamn. Efter tio års uppläggning har skutan nu sålts till Nor
man Pushell i St James på Jamaica. Hon sliptogs i Marstal den 5 
april som MIRAGE 4, avgick samma dag, var inne i Söby för ett 
litet motorhaveri den 7 april, men är nu på väg ut till Karibien. 
MIRAGE 4 lastar 250 ton dw.
7 900 FORTUNA
Tremastskonaren FORTUNA byggdes 189 2 i Svendbcrg och skeppsbygg
mästare var den skicklige och berömde Jörgen Ring-And-ersen, Fram 
till 1910 ägdes skutan av P Christensen i Svendborg, sen till 1922 
av C V Petersen å samma ort. Från 1923 var C V Petersen huvudredare 
för ett partrederi, som ägde FORTUNA. Den 30 december 1926 såldes 
skutan till Sejlskibsselskabet Fortuna A/S i Svendborg. Detta 
vidaresålde vintern 1933 till Erik Larsson i Göteborg. Larsson sålde 
på våren nyförvärvet till den nära kära Emma Amanda Larsson. Motor 
installerades samma år. Mot slutet av 1934 såldes FORTUNA till 
Ernst F Carlsson m fl på Stora Kornö. I februari 19 39 var det dags 
igen. Den här gången var det Gustaf Axel Hugo Gustavsson och några
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till i Västra Frölunda som köpte skutan. Hemorten var faktiskt 
Västra Frölunda. I mellandagarna 1941 såldes den stora skutan 
till Rederi AB Maud i Jonstorp. Thores samlade ju på skutor under 
krigsåren. I september 1943 såldes FORTUNA till en annan skutsam- 
lare - Rederi AB Nordic i Stockholm. I januari 1947 såldes den 
rätt slitna skutan till Kari Oskar Arvid Andersson i Oskarshamn. 
Brikett och kollasterna tog hårt på -e stora skutorna. I mitten 
pa 1958 lades FORTUNA upp vid dockan i Söderköping. Det året, 
eller det följande, höggs FORTUNA upp i dockan. Vad som kunde 
användas togs till vara, virket brändes. FORTUNA lastade 250 tdw.
Walter Nilsson

Navigare neccsse
I november måna- krigsåret 19 4 0 gjorde EROS av Nordvik en resa 
från Vänern till Stettin med last av timmerstockar. För denna 
last lämnade tyska staten brännolja i efterskott.
Efter lossning gick EROS i ballast till Wismar för att lasta koks 
till Strömstad. Allt gick efter beräkning till Arkona, där västlig 
kuling blåste upo. Då det inte var råaligt att bränna dyrbar olja 
för att pressa sig fram blev det att vända och gå in till Sassnitz 
som vinddrivare. Hamnen där var hårt bevakad. Militär bevakade far
tygen och besättningarna dygnet om. Några landgångstillstånd be
viljades ej. När man skulle till skeppsmäklaren eller måste uträtta 
andra ärenden i land fick man antingen vakt med sig, eller vakten 
gav tillstånd till att man fick gå ensam mot uppgift om varthän 
och ungefärlig tidsåtgång.
De västliga vindarna fortsatte med växlande styrka. Tiden gick 
och det blev dags att komplettera proviantförrådet. Bränsleförrådet 
av kol till spisen och kaminerna började också tryta. Det blev att 
gå till skeppsmäklaren, spm hette Peblo, och be denne söka licens 
för att få köpa de begärda varorna samt kol. Detta var en lördag 
förmiddag. Licenserna var snart avklarade, varefter man fick an
visning på en affär där provianten kunde beställas. En man av be
sättningen fick gå med för att bära provianten ombord då handlaren 
hade alltför ont om folk för att sända varorna till hamnen.
Så långt hade allt gått bra utom att vi fick vänta på kolen. Ingen 
kol syntes heller till varför jag efter middagen beslöt att göra 
ett nytt försök hos skeppsmäkiare Peblo för att höra efter var 
kolen hade blivit av. Peblo visade stor förvåning över frågan och 
svarade att kål kunde du fått i samma affär som den övriga provian
ten. Det behövdes ingen licens för kål, den kunde köpas fritt.
Jag svarade att det inte var kål att äta, utan kol att elda med jag 
ville ha. Då förstod Peblo och mulnade i ansiktet medan han genmälde 
att det inte gick att ordna den dagen som ju var lördagseftermiddag. 
Det verkade hopplöst. Emellertid satt även en tysk man på kontoret 
hos Peblo. Det var en typisk tysk skeppare, undersatt, kraftig med 
skarpa ögon som slickade under skärmmössan med märke i. Han hade 
åhört vårt samtal varefter han höll följande anförande till Peblo:



- 39-

"När vi kommer till Sverige skaffar svenskarna oss vad vi behöver, 
som de kan avvara, och då är det klart, att när svenskarna kommer 
hit skall vi skaffa dem vad de behöver som vi kan avvara. Tag Du 
telefonen och ring så kommer Du nog till den rätte och all i: skall 
nog ordna sig för svensken".
Peblo skiftade färger i ansiktet men lydde den tyske skepparen och 
började dra på telefonveven. Ganska snart fick vi veta att det var 
hamnkaptenen som skrev ut dessa licenser, men på hamnkontoret upp
lystes att denne gått hem för dagen. Då ville Peblo ge upp, men den 
tyske skepparen förmådde honom att ringa bostaden.
När hamnkaptenen fått förklaring på hur kål och kol förväxlats, 
skrattade han gott åt det inträffade, och sade åt Peblo att be svens
ken gå till hamnkontoret, så skulle han komma och skriva ut en 
licens.
Väl där tyckte hamnkapten att kol/kål-förväxlingen var en festlig 
historia, varpå han satte sig vid skrivbordet och utfärdade en li
cens - på briketter.
Sent, som det blivit, hade inte heller kolhandlaren något folk för 
att ösa upp briketterna i säckar, men vi fick tillstånd av vakten 
att med eget folk ta briketterna ombord.
När sedan vädret lugnat sig kom vi till Wismar där vi blrv liggande 
länge innan vi fick lastat färdigt. Det påstods att tyska krigsmak
ten hade rekvirerat så många järnvägsvagnar för att transportera 
folk och materiel till kanalkusten att invadera England.
Berättat av Gunnar Pettersson för Gunn på Tjörn.

tiults Varv
I Länspumpen nr .1/1977 frågar signaturen E efter närmare upplysningar 
om Hults varv i Värmland.
Hult ligger vid Vänern ca 22 km söder om Kristinehamn. Där var las- 
tageplats från början av 1800-talet till 1940. Från 1813 till 1859 
fanns där också ett varv. Några av de fartyg som byggdes där var:
År
1813
1814 
1823
1849
1850

1851
1852 
?
o

Tackling
jakt
jakt
slup
brigg

galeas
brigg
slup
slup

Namn
KRONAN 
FORTUNA 
BEATA MARIA 
FÖRENINGEN 
CHARLOTTA MARIA (år 1869 finns en 

skonare med samma namn 
hemmahörande i Ström
stad, byggd i Kristine
hamn 18 50, redare T 
Klase)

RAKETEN 
HELENA OLGA 
ARVID
ANDRIETTA CHARLOTTA
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1853
1854
1855
1856
1857

brigg
brigg
ångskonert
lastbåt
brigg

JACOB
WILHELM
HULT
HENRIK (år 1869 finns en brigg HENRIK 

byggd i Hult 1857 hemmahörande 
i Arilds läge, redare T Nilsson)

Uppgifterna hämtade ur Jubileumsskrift för Bäckhammars Bruk 1971. 
Sam Lingar

Ur fiskeriintendenten A H Malms berättelse för tiden 1.4 1887- 
1.4 1888.
..."såsom nyhet förtjenar nämnas följande: Ett nybildat aktie
bolag, "Vinga", i Göteborg vill egna sig åt fiske med ång- eller 
segelfartyg med ett kapital af intill 100.000 kr. Detta bolag hai 
på våren 1888 för 1.125 pund inköpt från Skotland en visserligen 
liten men ganska sjöduglig ångare, numera benämnd FLYGAREN, byggd 
1886, 65 fot lång, 17 fot bred, försedd med mycket kolbesparande 
maskin, som framirifver fartyget med 7 knops fart, och tillika tack
lad för segling. Den kommer under närmaste tiden att användas för 
bankfiske. Emedan den är liten och har ringa utrymme för fisken 
och likaledes ringa fart, skall den antagligen passa bättre för 
kortare trawlfiskeresor och för vinterfiske än för bankfiske. En 
sådan båt kan näppeligen idka bankfiske annat än nära en kust, 
t ex Shetlands, der på samma gång afsättning finnes för fisken. 
Endast det sista af fångsteif kommer då att medföras till hemorten. 
Ett sådant^fiske får ringa inflytande på fiskeberedningen här 
hemma, och att kunna förbättra denna torde dock hafva varit den 
förhoppning, som gaf uppkomst åt bolaget "Vinga" liksom förr åt 
de numera overksamma bolagen "Göteborgs aktiebolag för storsjö- 
fiske" och "Göteborgs och Bohus läns aktiebolag för storfiske"..."

Ur Malms årsberättelse för tiden 1.4 1888 - 1.4 1889:
..."aktiebolaget "Vingas" fiskeångare FLYGAREN med manskap från 
Käringön torde böra särskildt omnämnas. Sedan å ångaren vidtagits 
åtskilliga förändringar för att underlätta ankring å djupt vatten, 
och lastrummet försetts med garnering och slingerskott, samt en 
större båt anskaffats, afgick ångaren under senare delen av April 
månad 1888 till Jutska Refvet. Ehuru väderleken var stormig och 
norsk hamn måste anlöpas, erhölls en jemförelsevis god fångst.
Under denna resa gjordes den erfarenheten, att en mesanmast med 
segel å ångaren skulle verka fördelaktigt, hvarför också en sådan 
anbragtes, sedan ångaren återkommit till Göteborg.
Det har också visat sig att ångaren, som är starkt och omsorgsfullt 
byggd, är för sin storlek god sjöbåt; att den i godt väder utan se
gel gör en fart av 6 knop med en kolförbrukning af 2,5 kub-fot i 
timmen; att dess storlek är passande för fisket mellan Jutland och 
Norge samt under vintertiden längs svenska kusten, men att han icke 
lastar tillräckligt mycket och i öfrigt icke är stor nog för att 
fiska på den s k Jädern, såvida han skall gå hem till Sverige med 
fångsterna.
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Från den 18 maj till den 22 augusti eller vid pass 3 månader fiska
des i närheten af Shetlandsöarna. Fångsterna såldes till en köpman 
i Lerwick och levererades i Baltasund samt betaltes, den förnämli
gaste fångsten eller långan, vanligen med 7 pund, i augusti med 6 
pund per ton. 7 pund per ton torde motsvara ett pris af 7 kronor 
40 öre per våla ( = 10 st) .
Sedan ångaren efter Shetlandsfisket återkommit till Göteborg, blef 
den upptagen, skrapad och målad, hvarjemte mindre reparationer ut
fördes. Derpå började den åter fisket vid Jutska Refvet.
Scm fiskarena från början af november månad ville sysselsätta sig 
a’ed sillfisket, upphörde ångaren då af brist på lämpligt manskap 
med oackafisket och uthyrdes för silltransporter, hvilket dock lera- 
nade gynsamt resultat. I slutet af december upplades ångaron under 
två månader. Manskapet har utgjorts af 1 skeppare, 5 fiskare, 1 
maskinist och 1 eldare. Fiskarena hålla fiskeredskap och hafva 
andel i fångsten; skepparen, maskinisten och eldaren äro lönade med 
penningar och bekomma de-sutom andelar av fisket. Bolaget till
kommer 1/5 af sjelfva fisket. Detta lernnade år 1888 ett ganska godt 
resultat, men då, såsom nämndt, andra användningar af ångaren ut- 
föllo mindre väl, gjorde bolaget detta första arbetsår en mindre 
förlust, som dock icke inverkade på manskapets inkomst. Hushållnings
sällskapet har ställt en s k trav/l eller släpnot till bolagets dis
position. Med detta redskap hafva ännu icke försök blifvit af bo
laget anstälda.."
Ur Malms årsberättelse för tiden 1.4 1889 - 1.4 1890:
..."genom engelska konsulatet hade en fiskhandlare på Orkney till 
mig framstält fördelar för våra fartyg af att gå dit och förklarat 
sig villig köpa deras fisk till samma priser, som betalas på Shet- 
iand. Fiskeångaren FLYGAREN afgick till Orkney i maj och fiskade i 
tre veckor. Fisket var godt, och uppgörelsen likaledes god. Backor- 
na skadades något av haj. Nämnde ångare har dessutom fiskat på Jut
ska Refvet och andra närmare belägna ställen"...
Ur Malms årsberättelse för tiden 1.4 1890 - 1.4 1891:
..."fiskeångaren FLYGAREN fiskade från den 21 april och under hög
sommaren vid Shetland och Orkney samt i augusti och september utan
för noravestkusten af Norge. I början af oktober gjordes försök med 
trawlfiske sydost om Skagen och utanför Hållö, men resultatet deraf 
var icke godt."
Sedan är det helt tyst om fiskeribolaget Vinga och dess båt FLYGA
REN, i varje fall i fiskeriintendentens årsberättelser.
Som Olle nämnde finns följande i årsberättelsen 1.4 1898 - 1.4 1899:
..."I detta sammanhang är att nämna, att å fiskeläget Näset bygges 
f n ett fiskefartyg afsedt för trawlfiske i Kattegatt och Skagerack 
eller än längre bort. I fartyget kommer att insättas en mindre ång
maskin med sådan kombination för propeller och redskapens inhalning, 
som jag i närmast föregående årsberättelse förordat. Detta är Bohus- 
läns och äfven Sveriges första försök att slå sig på trawlfiske..."
En nära anknytning till ovanstående hittade jag vid kontroll av 
skeppsmätningshandlingar för Lysekil förvarade i Riksarkivet under 
sign Elllba: vol 169 (1914-16) Sjöfartsbyråns adm.sektion, över- 
<ontrollören följande:
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27.6 1914 raätbrev nr 37: Ångtrålaren GÖTH7. från Smögen
Red; Nils Stranne Bef: Nils Nilsson 
Byggd på klink i järn 

98 fot Längd: 29,10 Breda 6,18 Djup i rum: 3,30
Mätt till 136,49 bruttoton och 43,16 netto
ton samt inköpt från England
Ångtrålaren ASTA från Smögen 
Red och bef: Albin Olsson 
Byggd på klink i järn
Längd: 30,76 Bredd 6,34 Djup i rum: 3,29 
Mätt till 160,72 bruttoton och 61,80 netto 
samt inköpt från England. (åE_:1915såld 
till Danmark, Frederikshavn och Axel Ander- 
sen)
Ångtrålaren THOR från Smögen 
Red: Nils Ahlner (son till James Andersson) 
Bef: Oskar Rödström. Byggd på klink i järn 
Längd: 30,96 Bredd 6,28 Djup i rum 3,30 
Mätt till 144,86 brutto och 4 3,55 nettoton 
samt inköpt från England.
Ångtrålaren MARS från Torshavn, Danmark 
Red: Christian Evensen Bef: G Ljunggren 
Byggd på klink i järn
Längd: 3 0,96 Bredd 6,55 Djup i rum 3,40 
Mätt till 138,46 brutto och 56,80 nettoton 
samt mätt på grund av ändrad nationalitet. 
Tidigare mätt som svenskt fartyg till 
57,66 nettoton (vilket detta fartyg var 
som svenskt hittade jag ej och om fartyget 
var mätt i Lysekil har det gått mig förbi)

Edmond Bäck, Malmön-Göteborg

Skonert briggen Marion
Följande utdrag ur en gammal account-bok har tidigare publicerats 
i Medlemsblad för släktföreningen Thorburn-MacFie 1940.
Briggen MARION byggdes på Orust 1836-37. Den tycks ha kunnat taga 
en last av mellan 250 och 300 ton. 3/4 av byggnadskostnaderna eller 
9201 riksdaler erlades av William Thorburn på Kasen och 1/4 av 
kapten Paul Wikström, vilka således ägde fartyget till motsvarande 
delar.
Under åren 1838-44 gick briggen i huvudsak mellan Göteborg och 
Cadiz, fastän turer gjordes till andra orter såsom Jersey och St 
Ubes (setubal i Portugal), Algier och Sevilla samt på slutet några 
resor till London.
För sin första resa till Cadiz utrustades briggen på bästa sätt.
För den långa resan fram och'tillbaka behövdes mycket mat och 
följdaktligen ilastades i Göteborg 6 tunnor kött (30 riksdaler tun
nan) , 4 tunnor fläsk, 3 tunnor gryn, 4,5 tunnor ärter, 2 fjerdingar 
smör samt 63 lispund skeppsbröd. Vidare försåg man sig med 2

21.9 1914 mätbrev nr 47: 

104 fot

3.7 1914 nätbrev nr 38: 

lo3,5 fot

3.8 1914 mätbrev nr 44: 

104 fot
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skålpund ljus, 6 famnar ved, 40 alnar kilduk, en halv tunna beck 
osv. Slutligen medfördes "Turkiska Dokumenter", som kostat 67,24 
ild att erhålla, vad nu dessa papper kunde hava för betydelse.
Besättningen bestod av kapten och nio man. För hela resan från 
den 20 maj till den 17 oktober, dvs 4 månader och 18 dagar erhöll 
kaptenen 146 Rd, styrman 138, constapeln 82,36, timmerman 117,14, 
varje matros 89,33, en jungman 6 2,62 samt den andre 48, kocken 
slutligen fick endast 44,30 Rd. Nu får man ju hålla i minnet att 
en riksdaler då var värd mycket mer än en krona nu är.
I Cadiz, dit MARION gått med trälast, lossades denna och istället 
lastades in 1561 tunnor salt. Bland utgifterna i Cadiz märkes som 
en av de första posterna "Grönt Kål och Potatis". Tydligen var 
bristen på grönsaker ombord kännbar. Bland de större utgifterna ha 
vi "pilotage inwards" (inlotsning) 260,24 reals, health visit 49 
reals, tull 112 reals, svenske konsuln 400 reals, hamnavgicter och 
utlotsning 502,12 reals. (20 reals = 1 piaster = 3,30 riksdaler) 
Vid återkomsten till Göteborg såldes saltet för 3,28 per tanna, 
vilket faktiskt innebar en förlust på ett par hundra riksdaler. 
Trots allt blev nettovinsten 3301,30 riksdaler, varav på Thorburns 
del kom 24 7 6,11 Rd.
I slutet av november 1838 gick briggen åter från Göteborg med last 
av trä till Jersey, fortsatte till St Ubes och återvände hem med 
1449 tunnor salt. Även denna gång är grönsaker det första kaptenen 
köper när han kommer i land på Jersey. Boken förtäljer: "Grönt 
kåll och lök" 3sh7 samt därunder "Ett skålpund the, dreksmög och 
The kanna" 4sh6. Dessutom inköpte kaptenen kaptenen, förmodligen 
för besättningen 8,5 gallon (ca 39 liter) Brenvin för 1 pund 8sh4. 
För W Thorburns privata räkning inköptes i St Ubes 20 cassadas 
White wine, and cask 2050 Cane reeds och 1 Box oranges.
1844 i september gjorde MARION sin sista tur till London, sedan 
försåldes hon till norrmannen C F Wamberg för 10.000 riksdaler. 
Under dessa åtta år hade William Thorburn dock hunnit förtjäna 
5460 riksdaler netto på briggen, vilket ju ej får betraktas som 
dåligt.
C M T (Bidraget insänt av Donald MacFie)

Följetången om Djupviks Varv återkommer i nummer 3, 1977.
Förseningen av Länspumpen har berott på den övertidsblockad som 
gällde under maj månad och som stoppade tryckningen. Vi ber om 
överseende och hoppas att nästa nummer skall vara tillhanda på 
utsatt tid.
Gunnar Hedman meddelar samtliga namn på 8284 i registerlistan. 
De är från början LYCKEBY, EDDA, ÖSTERSJÖVARVET 1, ESSINGE 
ÄNGTVÄTT 1, TASSE, NYBROBADEN, TASSE, BRÅVIKEN, NEPTUN.
Väl mött och välkommen med bidragT

Krister Bång
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