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Vi får tacka för det stora gensvar som vi 
fått av vår läsekrets. Manus i varierande 
ämnesområden har influtit, vilket gör LANS
PUMPEN omväxlande.

Det är en stor glädje att få hälsa Sven- 
Ivar Johansson välkommen åter som illus
tratör i tidningen. Vi hoppas att även i 
framtiden kunna få tillgång till hans fina 
teckningar att luckra upp alla "bokstäver" 
med. Man behöver något att vila ögonen på.

1980 kommer det första numret ut redan i 
januari. Vi hoppas därför att manus kommer 
till redaktören i så god tid att även denne 
man kan få julefrid. 15 november är sista 
manusdag.

Men det kommer ut ytterligare ett nummer 
i år. Det kommer till stor del att handla 
om kusttankers. Manus till detta nummer 
emotses snarast.

Redaktionen

M ARIEHOLM
År 192 4 beslöt Svenska Amerika Linien att 
på egen köl transportera de rsnärer från 
östersjöländerna som skulle resa vidare 
med liniens amerikafartyg från Göteborg. 
Tidigare var resenärerna hänvisade till 
de linjer somm fanns mellan Sverige och de 
andra östersjöländerna. SAL köpte och in
satte i trafik ett gammalt ångfartyg som 
man gav namnet BORGHOLM. Den gamla ångaren 
var byggd 1399, varför man lät modernisera 
henne på Sriksbergs Var/ i Göteborg. Hon 
visade sig snart för liten för sitt ändamål 
och ersattes av att nybygge i juni 1934 
från Odense 3 taalskibsvaerft i Odense. Det 
nya fartyget, även det en ångare, hade i 
dopet fått namnet MARIEHOLM. Hon var något 
större än den år 1929 från Sriksbergs Varv 
levererade ångaren KASTSLHOLM, också den 
för SALs östersjötrafik, och mätte 1166 
bruttoton. Längden var 53,7 m, bredden 9,9 
m och djupgåendet 4,3 m. Ångmaskinen ut
vecklade 9 50 hk vilket gav fartyget en 
fart av ca 12 knop.

Orosmolnen hopade sig över Europa och när 
andra världskriget bröt ut i september 
1939 drog SAL in sin östersjötrafik. MARIE
HOLM lades upp, men redan året därpå såldes 
ångaren till den Svenska Marinen som var i 
stort behov av tonnage för att bevaka vår 
långa kust. MARIEHOLM fick behålla sitt 
namn under den tretungade flaggan, och ef
ter kriget kom hon att tjänstgöra som 
stabsfartyg åt chefen för kustflottan.
Denna tjänst fick hon behålla ända tills 
i mars 19 76 då hon avlöstes av HMS VIS30RG. 
Under tiden i flottan var hon först kol
eldad men byggdes om till att bränna olja 
på senare år.

På sommaren 1977 återinfördes MARIEHOLM i 
skeppsregistret med signalbokstäverna SC3G 
och det gamla numret 79 58. Ägare till ånga
ren var Rederi AB Marieholm i Stockholm. 
MARIEHOLM lased upp i Falkenberg och funge
rade som vandrarhem. På försommaren 1979

Fotografierna

Överst MARIEHOLM taget den 20 maj 1934. 
"oto: Stig Nyberg

Mellan MARIEHOLM i Göta Siv efter ett 
flottbesök i Vänern.
Foto: Krister Sång den 25 maj 1976

Nederst MARIEHOLM i Strömstad den 31 juli 
i å r .
Foto: 3ertil Söderberg

stävade MARIEHOLM upp längs bohuskusten 
med Sandefjord i Norge som destination, 
där vissa arbeten utfördes av Framnes Mek 
Verksted för den trafik hon skulle insättas 
i mellan Strömstad och Sandefjord. Så kom 
trafiken igång i juni och man kunde åter 
igen efter många år få åka ångbåt i regul
jär utrikes trafik här på västkusten. 
Undertecknad och ångbåtskännaren Sagnar 
Magnander företog en resa med MARIEHOLM i 
månadsskiftet juli/augusti. Det kändes som 
att flyttas tillbaka ca 20 år i tiden då 
många av våra nuvarande färjerederier gjor
de sin entré på haven runt vårt land. Med 
plats för 7 -8  bilar synes kapaciteten vara 
lika med noll jämfört med dagens stora jum—

Strömstad—Sandefjord
med ångfartyget «MARIEHOLM» 

T U R L I S T A
från 10. juni till och med 31. augusti

Turiista 10.— 20/6  och 13.— 31/8  1979

ALLA DAGAR
Från | Till j Från | Till

Sandef j. .Strömst. i Strömst.: Sandefj.
39.30 I 13.00 I 15.30 | 19.00

HÖGSÄSONGEN
21. juni till och med 12. augusti 

Måndag, onsdag och fredag
Frân ! Till I Från I Till I Från I Till

Sandefj. Strömst.. Strömst., Sandefj. Sanden.. Strömst.
08.30 | 12.00 | 14.00 ! 17.30 | 19.00 ! 22.30

Söndag, tisdag, torsdag och lördag
Från I Till I Från I Till I Från | Till

Strömst.! Sandefl.I Sandefj. I Strömst.: Strömst.l Sandefj.
08.30 12.00 | 14.00 I 17.30 | 19.00 | 22.30

EXTRATUR FfUN SANDEFJORD
varje lördag kl. 23.00 tili Strömstad kl. 32.30

bofärjor som slukar bilar på flera däck. 
Resan var inte mindre angenäm trots den 
låga farten på ca 12 knop. Snarare tvärt
om. Den tre och halv timma långa resan 
avnjöts i takt med dunket från ångmaskinen, 
som vi givetvis skulle bese. Tyvärr fanns 
i maskinrummet två st Scania hjälpmotorer 
som förtog känslan av att vara i ett ång
maskinrum. Men uppe på däck kunde man nju
ta av ångarens nästan vibrationsfria plö
jande genom vågorna.

Givetvis hade fartyget utrustats med en 
kiosk för inhandlandet av billiga varor 
tili s k sjöpriser. En förutsättning för 
ett bra driftsresultat förmodar jag. Även 
enarmade bandi tet fanns på plats med spei-
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sugna resenärer framför i hopp om en jack
pot. Förmodligen har försöket varit lycko
samt med den gamla ångaren då hon gått he
la den planerade turlistan, dock med några 
små ändringar för att bättre passa trafik
behovet.

Man får hoppas att det inte blir som ss 
BRYNHILDs försök på 60-talet mellan Falken
berg och Grenå, då ångaren fick smeknamnet 
"Hon dansade en sommar". Vad MARIEHOLMs 
rederi lyckats med är ett bevis att ång
fartyg ännu inte har spelat ut sin roll i 
den svenska handelsflottan.

Bertil Söderberg

Tidningen Arbetet hade tisdagen den 12 juli 
1977 en artikel om MARIEHOLM. Det var en on- 
salabo som JO-anmält Försvarets Fabriks Verk 
på det sätt man sålt fartyget.

K r e t s n y t t
Då har höstsäsongen kommit igång med ovan
ligt många aktiviteter på programmet. Utåt 
har Västra kretsen kunnat göra reklam och 
sprida kännedom om föreningen på bibliote
ken i Göteborg. På Spårvägens dag på Lise
berg fick vi möjlighet att visa upp oss 
även om det råkade bli på en undanskymd 
plats. Lagom i tid till dagen på Liseberg 
hade den första vykortsserien kommit ut.
Den visar upp några exempel på fartyg ur 
Göteborgsflottan och skärpa och kvalitet 
är mycket hög. En bit från den undanskymda 
platsen, närmare bestämt i Speldammen, vi
sade Klubb Maritim upp modellfartyg också.

I skrivande stund har inte Englandsresan 
gått av stapeln, men när Länspumpen kommer 
i brevlådan har vi redan hunnit avverka 
Lloyds Insurance Comp, Maritime Museum, War 
Imperial Museum m m. När vi är framme vid 
den 20 oktober hoppas vi att många medlem
mar kommer till mötet i Lysekil, där Rickard 
Sahlsten tar emot oss hemma hos sig. Tid 
meddelas senare, men det kan sägas att det 
blir någon gång vid 12-tiden med tanke på 
att många kanske får långa resor. Medtag 
gärna diabilder. Eventuellt får vi höra 
något om SUECIA och BRITANNIA också.

Om Du har tips om filmer eller diabilder, 
som kan visaspå våra möten hör gärna av Dig 
till lokalen och som Du vet har vi olika 
sorters projektorer att visa dem med.

Donald MacFie 
ordförande Västra kretsen

— o —

SST till salu 1968 och 1971 t o m  1978 
för 50:- kr/årgång.

1967 och 1969 nummer 1-26. 25:- kr/del. 

1972-79 diverse lösnummer för 1:- kr/st.

En del Skeppslistor före 1945 saknas. Vi 
byter gärna in eller köper. Ett 15-tal 
dubletter 1951-73 finnes.

Lloyds Register finnes 6 dubbletter och 
sökes årgångar före 1947-48.

MARIEHOLM utannonserades i några dagstidning
ar och skeppsmäklaren Christer 31idberg i 
Stockholm samt maskinchefen i Lion Ferry, 
Claes Öfverberg, Halmstad köpte henne för 
350000 kr. Deras tanke var att använda den 
gamla ångaren som servicefartyg åt oljerig- 
garna i Nordsjön.

MARIEHOLM hamnade i stället i Falkenberg 
där hon blev vandrarhem. Amiralshytten kun
de penningstarka turister hyra för 110 kr 
natten. Andra utrymmen kunde man få till 
humanare pris.

Hur JO ställde sig i frågan meddelades ej 
i tidningen men kan väl för Länspumpens 
läsare lämnas därhän.

Kontakta Västra Kretsens bibliotekarie 
Örjan Hellertz, telefon tisdagskvällar 
031-246515.

Bibliotekarien för Klubb Maririm, Västra 
Kretsen

O

Västra kretsen säljer f n lotter på en tavla 
av den kände konstnären Gustav Samuelsson. 
Motivet finner Du på den sista fotosidan.
Det finns 400 lotter med numren 1-400. Varje 
lott kostar endast 5:- kr.

Du har chansen att bli ägare till denna fina 
tavla. Genom att köpa lotter. Ju fler Du kö
per, desto större chans. Och så gynnar Du 
dessutom Västra kretsen. Två verkligt bra 
anledningar till köp.

För att få önskat nummer ringer Du till 
Nakterhuset (031-246515) på en tisdagskväll. 
Då får Du reda på Dina nummer omedelbart. 
Sätt därefter (ja, det går bra före också) 
pengarna på Klubb Maritim, Västra kretsen 
postgiro 4395028-6. Dragning sker så snart 
lotterna är slusålda. Resultatet meddelas 
antingen i Länspumpen eller i en kallelse 
till månadsmöte.

Missa inte detta unika tillfälle.

Lotteriföreståndaren

O

Vykor t

Västra kretsen har med medel från Stödföre
ningen tagit fram en vykortsserie av svart/ 
vita fotografier. Den första serien är ko
pior fran gamla glasnegativ med följande mo
tiv:



1) Lastångaren NORMANDIA
2) Passagerarångaren STOCKHOLM
3) Kanalångaren PALLAS
4) Motorfartyget GRIPSHOLM
5) Motorfartyget KRONPRINSESSAN INGRID
6) Bogserångaren FRITZ
7) Svenska Lloyds passagerarångare SUECIA 

vitmålad'
8) Hamnfärjan "BONNAFRÖJDA"
9) Fullriggaren G D KENNEDY
10) Vy över Träpiren i Göteborg

Serien kostar 15:- kr och beställes enklast 
genom att sätta in beloppet på Stödföre
ningens för Västra Kretsen av Klubb Maritim 
postgirokonto 92 34 83 - 7. Möjlighet finns 
även att köpa serien i Nakterhuset.

Bertil Söderberg
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KOMMENDÖR -  K A P T E N
Den första passagerarångaren i linjetrafik 
Jönköping-Stockholm.

Ar 1832 togs Göta Kanal i bruk och därmed 
vaknade intresset i Jönköping för regelbund
na förbindelser med Stockholm. När hamnen 
blev färdig 1836 var det tid att skaffa far
tyg. Ordern placerades vid varv i Norrköping 
Troligen var det , det på den tiden välkända 
Hammarstenska varvet, som stod för bygget.

Den 4 september 1837 anlände nyförvärvet, 
KOMMENDÖR - KAPTEN till hemmahamnen. Nästa 
dag avgick ångaren på en tvådagars lustresa 
till Karlsborg och Motala, där säkerligen 
Göta Kanal och fästningsbygget på Vanäset 
utgjorde de stora attraktionerna. Den 9 
september avgick KOMMENDÖR - KAPTEN på sin 
första resa till Stockholm. Dessa resor 
fortsatte hela hösten med god passagerar- 
tillströmning och ibland mer gods än som 
kunde rymmas.

Året därpå, 1838, blev turerna regelbundna 
med avgångar från Jönköping den 5, 15 och 
25 i varje månad. Priset för en enkelresa 
var 5 rdr för salongsplats och 6:32 rdr för 
hyttplats. I början av 1840-talet tillkom 
ångaren ÖSTERGÖTHLAND (Longitud 1875) och 
5-dagrs trafik uppehölls. År 1846 utökades 
flottan med JÖNKÖPING (Talröret 3, 1977) .
Nu öppnades passagerar och godstrafik Jön- 
köping-Göteborg. En Jönköpingstidning skri
ver i juni 1853:
"Alla får inte plats på ångbåten till Göte
borg .

Den 9 juni afreste med ångfartyget KOMMENDÖR
KAPTEN öfver 100 utvandrare till Göteborg.
För det trånga utrymmets skull måste de så 
godt sig göra lät inqvarteras kring däck, 
hvilket skedde under mycket skrik från de 
små, hvilka envist ropade på hemmet. En 
del av de hitströmmande emigranterna kunde 
ej medtagas, hvarföre dessa måste qvardröja
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till i söndags, då de afreste med ångfar
tyget SMÅLAND”.

Är 1855 hade KOMMENDÖR - KAPTEN blivit omo
dern och den 10 maj skövlade hon från Jönkö
ping såld till ett Motalarederi. Den 1 juli 
samma år kom slutet för veteranen. På resa 
från Vadstena med ett teatersällskap ombord, 
uppstod brand i maskinrummet. Vid Kampudden 
väster om Vadstena slog lågorna upp och far
tyget måste sättas på land. Teatersällskapet 
och deras rekvisita räddades, dock i nedblött 
tillstånd, varpå kulisser och kostymer häng
des till tork i skogen vid stranden.

Lasse Nilsson

N a v i g a r e  n e c e s s e  ...

Försommaren var en bråd tid i inånga bohus
länska kustsamhällen under 1940- och 50- 
talen. De sista vikingarna, motorseglare, 
samt ett och annat motorfartyg rustade för 
att gå på islandsfiske. Vid midsommartid 
gick de fartyg som fiskade snörpvad och i 
början av juli drivgarnsfiskarna, som var 
i majoritet.

Året var 1947. Fisket bedrevs på den tiden 
15-30 nautiska mil norr om Island. Fiske
flottan gick därför ofta in till Siglu- 
fjördur över veckosluten, likaså om det 
var dåliga väderleksutsikter.

I början av denna fiskesäsong hade varken 
vädrets makter eller sillfisket varit det 
bästa, men senare under sommaren stabili
serade sig bådadera. Allt lovade gott fram 
till någon av de första dagrna i september. 
Fiskeflottan hade sökt hamn i Siglufjördur. 
En storm blåste upp från NO. Tidigt på mor
gonen kom hårda stormbyar, s k fjällrox, 
kastbyar som kommer med fråm fjällsidan. 
Några av skutorna som låg till ankars på 
redden började då dragga. Kuttern HARRY 
från Grundsund drev i stormen på grund på 
Siglufjördurs redd. Hela Siglufjorden var 
långgrund i den inre delen med omväxlande 
mjuk botten och stenrevlar. HARRY hade 
turen att hamna på mjuk botten mellan två 
stenrevlar. Såsom ofta är fallet vid grund- 
stötningar var det ingen större svårighet 
för haveristen att komma dit, men att komma 
därifrån var betydligt svårare.

En del av lasten läktades med hjälp av 
skeppsbåtarna till andra fartyg när stormen 
bedarrat, men det var inte nog. Den seder
mera bortgångne "Kalle på MERRY" kom om
bord på EROS och talade om att han gjort 
ett försök att med MERRY dra loss HARRY 
men misslyckats därför att kablarna sprang 
av och det fanns just inget att uppbringa 
som höll att dra i, sade han.

Gunnar på EROS svarade då att "kan du dra 
loss HARRY ska du få låna wajer som håller 
att dra i " .

-Det var braC sade Kalle och stack iväg.

"Skagerac

'M erry"

H a rry "

På eftermiddagen började man förberedel
serna för detta andra bärgningsförsök. 
Wajern hämtades från EROS, kuttern SKAGERAK 
ankrade upp utanför grundkanten och stack 
kätting så långt man kunde. Sedan lade sig 
MERRY mellan SKAGERAK och haveristen där
för att MERRY var mera grundgående. Ytter
ligare ett fartyg drog jämsides med MERRY 
eller SKAGERAK, men vem det var har tvvärr
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fallit i glömska. Trossar och wajer fördes 
ut och gjordes fast.

Radiotelefoner fanns ännu ej installerade 
i det mindre tonnaget men av sjöfolk som 
varit inkallade kunde många semaforsig
nalering. Detta hade tränats under det ett 
par år tidigare avslutade andra världs
kriget, men nyttjades denna gång i fredliga 
avsikter. Signalisterna placerades ut på 
styrhyttstaken eller andra platser där de 
syntes väl. En stod på SKAGERAKs styrhytt, 
en på MERRYs, en på HARRYs bog osv.

I den stilla kvällen med stigande tidvat
ten började dragningen med motorkraft och 
ankarspel allt medan man kommunicerade 
mellan fartygen med semaforflaggor. Kuttern 
HARRY gled sakta av grundbanken.

Något fortsatt fiske var ej att tänka på 
för HARRYs del. Kuttern hade blivit läck 
vid haveriet men myrades tät. Det var inget 
ovanligt att uppkomna läckor tätades genom 
s k myrning, trots att ingen av de svenska 
gästfiskarna någonsin sett en myrstack på 
Island. Myrningen gick till så att man an
gjorde någon salteribrygga i inre delen av 
hamnen, bottenslammet rördes upp med pro
pellern och sögs in i läckan, varefter 
skrovet var tätt så länge myrningen fanns 
kvar.

Motorfartyget RYVARDEN av Skärhamn hade 
förlorat sin garnlänk i samma storm och 
gick därför tidigare hem. HARRYs tunnor 
fraktades samtidigt hem med RYVARDEN.

Berättat av Gunnar Pettersson för Gunn på 
Tjörn.

/k

Å n g t r å  l a r e
Ängtrålaren NEPTUN byggdes 1890 av Cook, 
Welton & Gemmel i Hull och levererades i 
juli samma år till H Bennett i Grimsby.
Hon fick det riktigt engelska namnet ÄNGLIA 
och hette så fram till 1907 då hon såldes 
till Sverige. Som ANGLIA hade hon fyra re
dare. H Bennett som ägde henne fram till 
omkring 1897 då hon såldes till Anchor Steam 
Fishing Co (Lim) i Grimsby med W S Letten 
som redare. För det rederiet fiskade hon 
några år in på 1900-talet då hon såldes till 
G R Nicholson i Liverpool. Troligtvis sål
des hon 1906 till J Hall i Sunderland men 
stannade inte där så länge för det blev ju 
till att byta flagg, ägare och namn 1907.
Då såldes hon nämligen till Johan Newton 
sanne i Uddevalla och omdöptes till FISK
MÅSEN med beteckning UA 2 och hemort i Udde
valla.

Den 15 juni 1911 sjönk FISKMÅSEN i Malö 
strömmar på 11 meters djup efter grundstöt- 
ning. Det var vid 11-tiden på förmiddagen 
som olyckan inträffade och det berodde på 
den starka strömmen som satte så hårt mot 
kumlet vid Björnsundet att FISKMASEN have
rerade, blev svårt läck och sjönk. Mast
topparna syntes dock ovan vattenytan. Även 
rådhusrätten i Uddevalla fann att orsaken 
till olyckan var den starka stömsättningen 
och FISKMÅSEN var väl inte ensam för att 
råka ut för svårigheter i Malö stömmar. En

månad senare var hon bärgad av Moss 3 och 
Dykselskap och fördes till Göteborg för 
reparation.

Året efter var det dags för FISKMÅSEN att 
råka ut för otrevligheter igen. Vid 0230- 
tiden på morgonen den 27 februari 1912 
strandade hon på Buskär Knöte NO om Buskär 
i Göteborgs inlopp. FISKMÅSEN var på ut
gående och körde med fören 5 fot upp på 
klippbotten. Efter flera misslyckanden 
drog Röda Bolagets bärgningsångare HARALD 
loss FISKMÅSEN från grundet. Först efter 
att ha lossat hela kolbunkersen samt 45 ton 
vatten och blåst vattnet ur pannorna lätta
des FISKMÅSEN. Tillsammans med att vattnet 
steg 2,5 fot lyckades HARALD få henne loss. 
Åter igen blev det reparation i Göteborg 
och det var vid Lindholmens Varv.

1919 bildades Trål AB Fiskmåsen i Uddevalla 
och FISKMÅSEN överfördes på detta rederi i 
november det året. J N Sannes son Sven San
ne blev redare och FISKMÅSEN fortsatte att 
fiska för Sannes fram till augusti 1926 då 
hon såldes till Göteborg.

Det hade 1926 bildats ett fiskeribolag i 
Göteborg med ändamål att av verkmästare G 
W E Magnusson övertaga ångtrålaren FISK
MÅSEN och med denna bedriva fiske. Stiftare 
till bolaget var verkmästare G W E Magnus
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son, kontoristan Claes W Magnusson, kamrer 
C E Ohlsson, kapten A Andersson samt förre 
lokföraren E Magnusson. Aktiekapitalet skul
le bli minst 20000 kronor fördelade på ak
tier om 500 kr. Rederiets namn blev Fiskeri 
AB Neptun med Claes Magnusson som redare och 
FISKMÄSENs nya namn blev NEPTUN GG 53 med 
Göteborg som hemort.

1935 tyckte tydligen Magnussons att de hade 
fått nog av NEPTUN och skeppsredare John 
Olinder Olsson (se Fiskeri AB Gretha, Läns- 
pumpen nr 3, 1978) tillsammans med J O V 
Nilsson och Anders Andersson övertog rede
riet .

I oktober 1940 såldes NEPTUN till Göteborgs 
Torskmjölsfabrik, Lambert Häller men nu in
te för att fiska. Häller som var VD i Elf- 
grimernas Trål AB, Fiskeri AB Hebriderna, 
Trål AB Kungshamn samt styrelseledamot i 
Sveriges Angtrålareförening och förflutet 
i Häller 4 Odenberg, hade andra planer för 
NEPTUN. Fartyget började omgående nedskro- 
tas och i juli 1941 anmäldes att NEPTUN 
blivit omändrad till pråm. Vad som sedan 
hände med NEPTUN vet jag ej men kanske nå
gon av våra läsare vet svaret på frågan. 
Samtidigt efterlyser jag fotografi av henne 
som FISKMASEN.

NEPTUN ex FISKMÅSEN ex ANGLIA 

Reg nr 4 7 33

Signalbokstäver JQMH senare SFQI 

Byggd av Cook, Welton & Gemmel i Hull 

1890 av järn

Maskin T 3cy 12,5", 19,5"&31,5" - 22,5" 

tillverkad av C D Holmes i Hull om 320 ink 

hk, senare 280 ind hk.

3rutto 146,6 ton, Netto 53,3 ton

Längd 30,93 m 3redd 6,20 m Djup 3,32 m

Bengt Sjöström och Erik Hag skriver i nr 
2/79 om 7278 THETIS, og jeg ville gjerne 
få komplettere dette skipets historie. I 
L R og NV står bare CARL MELCHIOR som ex- 
navn, men dette er nok ufullstendig.

3åten ble levert i 2.1908 fra Eiderwerft 
AG, Tönning som SENATOR PREDÖHL till Cux- 
havener Hochseefischerei AG, Cuxhaven. I 
august ble den rekvirert av marinen og 
tjenstgjorde i Vorposten-Flotille Flandern

5.6.1917 ble den senket utenfor Ostende av 
britiske destroyere. Allerede samme år ble 
båten hevet og brakt til Antwerpen. I no
vember 1918 ble vraket kjöpt tilbake av 
de tidligare eierne, og ble reparert og 
levert i 12.1920 som DR CARL MELCHIOR med 
fiskerinr HC 123.

Dette forklarer da også hvorfor Erik Hag 
ikke fant fartöyet för LR 21/22. Etter å 
ha vaert svensk og finsk kom fartöyet til 
Norge i 5.37, som BRANDALING og ble for- 
lenget i 1939.

1.5.1940 ble det senket av tyske fly ved 
Hjörungavåg på Sunnmöre, men ble senere 
hevet, trolig hösten 1940.

I 10/41 kom det igjen i fart, eiet av Kr 
E Samuelsens Rederi A/S, Oslo som BJÖRN 
FARMANN. Like etter ble det omdöpt till 
STRONG, og rekvirert i slutten av 1941 av 
Kriegsmarine (Hafenschutz-Flotille Sta
vanger) . Fartöyet ble levert tilbake i 
1945 og satt inn i fraktfart. Förliste 
8.4 1948 utenfor Svåholmen, sör for Eger- 
sund på reise fra Oslo til Nord-Norge med 
siporex-plater, isolasjonsplater og ar
merings jern .

Dag Bakka jr

Göran Ohlsson

Gammal  Ö c k e r ö b å t  i ny t r a f i k

Jag har tidigare i denna tidning skrivit 
om det vemodiga ögonblick, då öckeröbola- 
get hösten 1969 upphörde med sin verksamhet 
Man förstod då, att de gamla trotjänarna i 
passagerarbåtstrafiken till norra skärgår
den nu tjänat ut och skulle skrotas. Sålun
da hamnade BURÖ hos skrothandlaren 1974. 
SVEA hade gått samma väg några år tidigare. 
REGENT såldes till en privatperson, kolli
derade med en Ostasiatare, och därmed bör
jade förfallet med detta en gång så stolta 
fartyg. Hon har visserligen överlevt, men 
är nog nu tyvärr förlorad. När detta skri- 
ves meddelas nämligen att nuvarande ägaren 
kommer att sälja henne till skrot.

Kvar var TURISTEN, som skulle visa sig bli 
den enda öckeröbåt som fortfarande seglar 
vidare. Hon var i relativt gott skick vid 
rederiets upphörande och fann därför en se
riös köpare. Hon förvärvades sålunda av 
Rederi AB Sightseeingbåtar (C Å Wahlin) i 
Norrköping. Hon rustades upp vid Bergs varv 
på Hälsö och kunde våren 1970 med namnet 
KOLMÅRDEN göra sin premiärtur i Bråviken.

Med två nya Scania Vabis-dieslar lär hon 
vara god för en fart runt 15 knop. Vanligen 
går hon numera under sommartid på traden 
Hamnbron (Norrköping)-Esterön-Kolmåderns 
Djurpark. Visst är det roligt, att hon fick

E R N S T

Ingemar Sahlén frågade i förra numret bl a 
om bogserbåten ERNST. Ett foto av henne 
publiceras i detta nummer, men jag ber att 
få återkomma med närmare uppgifter om båten 
i nästa nummer.

Bertil Söderberg

Fotografierna

Överst ERNST, efterfrågad i förra numret.
Fotot taget troligen 1923. Ur Bernt 
Fogelbergs samlingar

Mellan Ångtrålaren NEPTUN.
Foto från Fotoarkivet, Klubb Maritim, 
Västra kretsen

Nederst TURISTEN vid Hönö Heden i augusti 
1968.

_________ Foto: Ragnar Magnar.der__________________
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"överleva". Men skall jag vara riktigt är
lig, hade man ju varit mer nöjd om någon av 
de "riktiga" skärgårdsbåtarna fått leva vi
dare. TURISTEN var ju den minsta båten, och 
jag kominer ihåg, att man inte blev över sig 
av förtjusning, då det var henne man skulle 
åka med.

TURISTEN är byggd i Köpenhamn 1914 och för
sågs med en omkastbar Bolindermotor. Hon 
var mest sysselsatt för sin danske redare i 
farvattnen runt den danska huvudstaden. Hon 
bytte ägare några gånger, och hette även 
ett tag SYLTHOLM. Som TURISTEN hamnade hon i 
alla fall i Sverige till sommaren 19 37, då 
hon såldes till ett partrederi på öckerö 
för att konkurrera med öckeröbolaget. Emel
lertid såldes hon redan i maj 1938 till det
ta rederi. Man lät bygga om fartyget full
ständigt. Som förebild hade man säkert 
Styrsöbolagets VESTA och DISA. Till sommar-

seglationen 1939 hade man ett prydligt li
tet fartyg. Hon användes mestadels som 
extra- och reservbåt men även som utflykts- 
och badbåt. Sommaren 1959 hade hon fått s k 
"soft nose" och insattes mellan Hjuvik och 
norra skärgården i konkurrens med Linjebus 
passbåtar, vilken emellertid slutade med 
passagerarbåtarnas seger. 1964-66 låg hon 
upplagd vid varvet på Hälsö.

Till sommartrafiken 1967 rustades hon åter. 
Hon fick därmed ersätta den vid Ringön upo- 
lagda SVEA. Tilsammans med REGENT och BURÖ 
svarade TURISTEN under ytterligare två som
rar för passagerartrafiken till norra skär
gården innab hon alltså fick nya uppgifter 
i Norrköping, där man får hoppas, att hon 
får göra tjänst under ytterligare år fram
över .

Ragnar Magnander

R E M M A R E N s  his tor ia
Ms REMMAREN byggdes vid Lindholmens Varv i 
Göteborg för Rederi AB Transatlantic i Göte
borg. Kontraktet mellan rederiet och varvet 
skrevs under den 25 februari 1939. Fartyget 
sjösattes i början av år 1940 och leverera
des till rederiet i juni månad samma år.

REMMAREN var i alla avseenden ett modernt 
och väl rustat fartyg. Med en hel del för
tjänstfulla nyheter, jämfört med rederiets 
tidigare byggda fartyg. Lindholmens Varv 
visade prov på skickligt båtbyggeri vid 
byggandet av REMMAREN. Detta visade sig 
också efter första resen, då det som inte 
hade fungerat skulle rättas till. Endast 
några mindre justeringar behövde göras.
Det påstods också att redaren, generalkon
sul Gunnar Karlsson, hade förbjudit över
tidsarbete för att inget fusk därigenom 
skulle bli följden.

REMMAREN byggdes för rederiets Sydafrika- 
linje. Därigenom att andra världskriget 
bröt ut innan hon var färdigbyggd, kom 
hon aldrig att sättas in på denna trade.

REMMAREN var på 6000 tons dw. Längden var 
425', bredden 52'och medeldjupgåendet vid 
full last 23'-04". Maskinen bestod av en 
Burmeister & Wains system, enkelverkande. 
Maskinstyrkan 5100 IHK och medelfarten på 
full last var 14,5 knop.

I lastrum nr 3 under huvuddäck och mellan- 
däck var 2 rum för fryslast om 43000 kubik
fot inrättade. REMMAREN var ett av de förs
ta fartyg som utrustades med Browns gyro- 
kompass samt ekolod av Hughe's and Son's 
fabrikat. Ventilationen som installerades 
ombord var av ett alldeles nytt system och 
hade tidigare ej praktiserats. Inga vanliga 
luftrör till lastrum, maskinrum och bostä
der fanns ombord i REMMAREN, vilka alltid 
måste vridas och vändas undan eller i vin
den vid dåligt väder och vid häftigt regn.

Fotografierna

överst Transfartyget REMMAREN.
Foto genom artikelförfattaren

Mellan STENA SAGA på premiärturen den 
25 maj 1979.
Foto: Lennart Ramsvik

Nederst JONAS utanför Asperö den 19 juni 1979 
Foto: Bertil Söderberg

För inredningen midskepps samt maskin- och 
lastrum fanns fläktar förlagda till en cent
ral i motorkappen med luftintag på förkant 
av skorstenen samt i kappsidorna. Till last
rummen var från fläktcentralen i motorkappen 
två system dragna, ett om styrbord och ett 
om babord. Varje system betjänades av en 
cetrifugaltryckfläkt. Från fläktarna var 
det draget huvudtrummor ned till shelter- 
däck, där de uppdelades i en förlig och en 
akterlig trumma. Från dessa huvudtrummor 
var dragna, med avstängningsspjäll inom 
kappen, smärre trummor till de olika last
rummen och till 300 mm ovan tanktaksgarne- 
ringen i de rum de skulle ventilera. Trum
morna drogs ned efter fartygssidan. Avlopps- 
luften från lastrummen drogs ut genom öpp
ningar i mastsalningarna och bompålarna.
Detta system fungerade mycket bra och bidrog 
till god ventilering av lastrummen. På samma 
sätt ventilerades övriga delar av fartyget 
med centrifugaltryckfläktar uppställda på 
olika ställen i fartyget. Luften fördes ge
nom trummor till respektive platser av far
tyget. Trummorna i de olika bostadshytterna, 
matsalar, röksalonger, dagrummen, sjukhytt, 
kök och pentrier voro försedda med punkah- 
louvres.

Luftombytena per timma för de olika avdel
ningarna voro: Bostadshytter 8, salong, 
mässar och pentrier 10 samt för köket 25.
I lastrummen var luftombytet 2 per timme.
I hudrummet, som var placerat i akterkant 
av nr 6:ans rum, 10 per minut.

Lastluckorna voro av trä förutom nr l:ans 
backlucka som var av von Tell's konstruktion. 
Ytterdörrarna i all inredning var försedda 
med moskitdörrar med ramar av teak och 
fjädergångjärn. Trappor till båtdäck och 
kommandobrygga var gjorda av teak.

REMMAREN hade inredning för 12 passagerare, 
varav 2 lyxhytter. Passagerarnas hytter, 
dagrum, verandor och badrum voro alla av 
mycket hög klass och smakfullt och bekvämt 
inredda.

Befälhavarens och det övriga befälets bo
stadsutrymmen ombord var alla av moderna 
och nyare samt gedignare utförande än vad 
de var i de äldre fartyg'en. Kaptens inred
ning hade dagrum, sovrum, badrum samt kon
tor. Väl försedd med klädskåp och behövliga 
utrymmen. I befälets hytter hade inbyggts 
en nisch där tvättstället olacerats. Tvätt-
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rummet hade försetts med ett draperi, så 
att man kunde stänga till mellan tvättrum
met och hytten. Samtliga befälshytter hade 
också försetts med stoppade soffor och stop
pade ryggstöd. Denna nya inredning av be
fälets' hytter var en stor förbättring i jäm
förelse med äldre fartygs inredning.

Strykrum med allt vad därtill hörde, rinnan
de varmt och kallt färskt vatten. Detta var 
förlagt till akterkant av babords sida, 
passagerardäcket.

Modern sjukhytt med balanskoj och Huskin s 
dubbelkoj förstklassigt utrustad enligt sjö
lagens fordringar. Sjukhytten var placerad 
på babords sida å shelterdäcket. För om 
sjukhytten hade tallymanshytten placerats 
med stort och rymligt bord och ett flertal 
stolar. Befälet använde sig av denna hytt 
också för sina skrivarbeten, i stället för 
hytten som tidigare var brukligt. En annan 
nyhet ombord var befälets dagrum. Detta var 
placerat på akterkant av passagerarinred- 
ningen under båtdäcket. På vardera sidan av 
dagrummet var verandorna placerade. En verk
ligt fin samlingsplats för befälet. Där kun
de alla samlas och koppla av.

Manskapets bostäder var förlagda i 2-mans 
hytter på akterkant av mellandäck. Akterkant 
av hytterna var tvättrummen och badrummen 
förlagda. Mässrummen låg på förkant av poopen. 
I likhet med den övriga inredningen i far
tyget var också manskapsinredningen gedigen 
och av god standard.

REMMARENs skrovform skiljde sig något från 
de tidigare byggda fartygen på Sydafrika- 
linjen. Midskeppspartiet var något större, 
dessutom hade REMMAREN som första fartyg 
försetts med en passagerarbrygga på förkant 
under kommandobryggan. En del nybyggen för 
Australien, som byggdes senare fick också 
dessa bryggor men sedan slopades desamma. 
Senare byggda fartyg, såsom MÄLAREN, HJEL- 
MAREN, LÖMMAREN och SUNNAREN, av samma stor
lek som REMMAREN, voro i stort sett en ko
pia av REMMAREN.

REMMAREN hade också försetts med två fall- 
repstrappor av teak av Linkleters's fabri
kat, d v s  med ställbara steg och med räcken 
likaledes av teak. På den tiden var man inte 
bortskämd med sådana finesser. Då fanns det 
en fallrepstrappa med fasta steg, som fick 
skiftas från sida till sida med hänsyn till 
förtöjningen i hamn.

Lastbommarna var 10 till antalet och betjä
nade de 5 luckorna. Deras kapacitet var 3 
respektive 5 tons. Nr 2:ans bommar kunde 
med extra riggning lyfta 15 tons.

Ovan gjorda beskrivning är endast en liten 
del av vad som skulle kunna berättas om det
ta trivsamma fartyg, dess utseende och in
redning. Tyvärr fick det segla på haven bara 
en kort tid.

REMMAREN levererades, som jag tidigare nämnt, 
i juni månad 1940. Till följd av kriget lä
des hon upp enär någon utrikes sjöfart vid 
den tidpunkten ej bedrevs från Sverige. I 
månadsskiftet november/december började REM
MAREN att rustas ut för att som lejdfartyg 
sättas in på den s k lejdbåtstrafiken. En 
del utrustnings- och förberedelsearbeten 
vidtogs. Vi målade en liten svensk flagga 
på vardera fartygssidan. Detta var allt som 
skulle utvisa att vi hade fri lejd för de 
krigförandes flygplan och u-båtar. Vi tog 
också ombord 1000 tons sandballast.

Några dagar före julafton 1940 kom rederiets

GULLMAREN till Göteborg som första lejdbåt 
med full last av styckegods från New York. 
överenskommelsen mellan Sverige och de krig
förande länderna England och Tyskland var, 
att för varje fartyg som kom hem till Sve
rige, fick ett annat lämna Sverige.

REMMAREN var nu det fartyg som alltså skulle 
gå ut denna första resa. Den 1 januari, ny
årsdagen 1941, avgick vi således från Göte
borg destinerade till Buenos A i r e s . Befäl
havare ombord var sjökapten O W Hultgren och 
maskinchef sjöingenjör Axel Karlsson. Själv 
tjänstgjorde jag som 2:e styrman, sedermera 
som överstyrman.

Det rådde kallt väder och det var ganska 
grov is i Göteborgs Frihamn när vi tidigt 
på morgonen gick ut därifrån. Efter avgång 
från Göteborg följde vi svenska kusten till 
Strömstad med lots ombord. Från Strömstad 
gick vi efter norska kusten med norsk lots 
ombord till Kristiansand. Vid passerandet 
av svensk/norska gränsen blevo vi prejade 
av en tysk patrullbåt. Tyska marinofficerare 
kom ombord och kontrollerade fartygets pap
per. Efter att ha genomgått tysk kontroll i 
Kristiansand fortsatte vi resan inomskärs 
efter norska kusten till Bergen med norsk 
lots och tysk kontrollofficer ombord. Den 
tyske officeren var mycket ängslig och rädd 
för att vi skulle bli torpederade av engels
ka u-båtar, som han påstod låg utanför den 
norska kusten på de ställen vi måste gå 
utomskärs. Resan gick emellertid bra och vi 
anlände till Bergen utan att ha sett några 
krigsfartyg. I Bergen fick vi kvarligga någ
ra dygn innan vi fick fortsätta resan.

Från Bergen satte vi kurs direkt mot Färöar
na. Där skulle vi enligt våra instruktioner 
från svenska myndigheter undergå engelsk 
kontroll. Omkring 10-15 distansminiter öster 
om Färöarna prejades vi av engelska örlogs- 
fartyg som anropade och frågade om vår des
tination. Det framkom senare efter det vi 
kommit in till Thorshavn, att de engelska 
myndigheterna därstädes inte visste något 
om oss. Ändå skulle det heta att vi hade 
fri lejd. Fartyget uppankrades på Skopen 
Fjord. Dagen efter vår ankomst fick befäl
havaren order från myndigheterna i land, 
att fartyget omedelbart skulle avgå till 
Kirkwall eftersom de inga order hade beträf
fande REMMAREN. I Kirkwall skulle vi få 
order om att fortsätta vår resa. Kapten 
Huldtgren nekade emellertid att utföra den
na order emedean han hade apper från svenska 
myndigheter som undertecknats av både tyska 
och engelska myndigheter, att han hade fri 
lejd, samt att Thorshavn var den plats där 
engelsmännen skulle utöva kontroll. Nästa 
dag upprepade engelsmännen sina order att 
vi måste avgå till Kirkwall men befälhava
ren motsatte sig ånyo deras order. Det gick 
så långt, att engelsmännen hotade med att 
sätta prisbesättning ombord som skulle föra 
fartyget till Kirkwall. I fjorton dagar på
gick denna argumentering tills order slut
ligen kom från krigsministeriet i London, 
att vi skulle få fortsätta resan. För de 
ombordvarande var det lyckligt att vi hade 
en sådan bestämd befälhavare, som vågade 
sätta sig mot engelsmännens order. Hade vi 
gått till Kirkwall vet man ej hur det hade 
slutat.

Efter detta långa uppehåll på Färöarna, som 
vi inte hade räknat med, började provianten 
att minska oroväckande, varför vi fick in
föra ransonering för resten av resan.

Resan från Färöarna till Buenos Aires gick 
sedan med navigering efter bestämda router 
och positioner samt med anlöp av Pernambuco
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för bunkring utan missöden. Vi anlände Buenos 
Aires i mitten av februari månad och lossade 
försr vår sandballast. Därefter påbörjades 
lastningen för hemresan. Huvuddelen av las
ten bestod av fodermedel, vete i bulk och 
en del andra varuslag som Sverige hade brist 
på under kriget. Fartyget var färdiglastat i 
början av mars. Vi anlände till Malmö, där 
hela lasten lossades, i månadsskiftet mars/ 
april. Hemredan gick helt utan störande in
termezzon. Färöarna anlöptes för engelsk 
kontroll, där vi fick en del nyheter be
träffande det pågående kriget. Det berätta
des att ett finskt fartyg hade blivit bom
bat av tyskt flyg nära Thorshavn samt att 
Johnsonlinjens motorfartyg VENEZUELA hade 
gått bort med man och allt i Atlanten.

Från Thorshavn till Kristiansand gick resan 
också utan missöden. För hemresan från Fär
öarna hade nu routen ändrats, så att från 
Färöarna gick vi till en punkt på 62 00'N,
03 00'0. Därifrån styrde vi sydvart till 
57°30'N, 04 00'0st, från denna punkt styrde 
vi till 57 30'N, 07°00'0st och därifrån 
slutligen mot inloppet av Kristiansand, där 
vi fick norsk lots ombord som tog oss in i 
hamn. Denna inseglingsväg användes till 
sista året av kriget, då tyskarna började 
eskortera lejdbåtarna efter norska sydkus
ten på norskt terretorialvatten. Under re
san över Nordsjön överflögs vi ofta av eng
elska och tyska spaningsplan. De brukade 
kunna upp akterifrån och flög sedan i lång- 
skeppsriktnignen över fartyget. När de 
kommit omkring 200 meter för om oss, vände 
de och kom rätt emot oss igen. Det kändes 
alltid kusligt vid dessa tillfällen. Men 
dessbättre behövde vi ej bli föremål för 
någon bombning eller beskjutning av kul
sprutor. I Kristiansand undergick vi tysk 
kontroll och stannade där endast några 
timmar, varefter resan fortsatte efter 
norskt och svenskt terretorialvatten till 
Malmö.

Efter lossning i Malmö avgick vi med REMMA
REN till Göteborg. Efter sedvanlig dockning 
och översyn av fartyget, började vi intaga 
ny last. Denna gång lastade vi för USA, 
närmare bestämt för New York. I slutet av 
maj månad voro vi klara att avsegla från 
Göteborg. Lasten till New York bestod nästan 
uteslutande av kullager, nästan 4000 tons. 
Märkligt var denna stora skeppning av kul
lager mitt under brinnande krig.

Resan till New York gick bra utan störande 
anmärkning. Vi följde samma seglingsroute, 
som föregående utresa efter svenska och 
norska kusten till Kristiansand. Därifrån 
till Thorshavn. Vi följde samma route som 
på hemresan. Denna utresa hade vi sällskap 
med två Johnsonbåtar som skulle till Buenos 
Aires. Vi skiljdes vi punkt "H", där de 
fortsatte söderöver och vi gick västvart 
till USA.

Hela lasten lossades i New York. Det hade nu 
uppstått en stagnation i lejdtrafiken varför 
REMMAREN befraktades med en sockerlast från 
Havanna på Kuba till Baltimore. Vi avgick 
således efter slutlossning i New York till 
Havanna där sockerlasten inlastades. Efter 
lossning i Baltimore avgick vi till Norfolk, 
Vga där vi intog full last av kol för 3uenos 
Aires. Lejdtrafiekn hade nu återupptagits 
igen och efter utlossning av kollasten skul
le vi återgå till lejdtrafiken. Att behöva 
lasta kol i detta fartyg var något som o- 
gillades av oss alla. Detta med tanke på 
kyllastrummen. Det skulle bli svårt att få 
dem riktigt rena igen. Vi löste emellertid 
problemet genom att skalka till kylrummen 
och lägga kollasten för detta rum i shel-

K ur ¡problematik

T ysk  kurs fö rs lag
a S s S j  T yska  m in - o  soa rrom r. 

S lu t lig  ku rs  1 5,1

terdäcket. Detta inbesparade oss mycket ar
bete och räddade kyllastrummen för nedsmuts
ning .

När kollasten var utlossad var det ånyo dags 
att börja lasta för Sverige. Vi intog då i 
huvudsak samma sorts last som föregående 
resa. Vi ankom till Sverige i början av ok
tober månad och lossade i Göteborg. Även 
denna hemresa gick bra och utan störande 
intermezzon från de krigförande. Hemresorna 
kunde ibland ta mycket lång tid i anspråk.
De båtar som skulle gå tillsammans på hem
resorna måste mötas vid en viss punkt i 
Atlanten. Den s k punk "H", som låg på 54 
00'N och 30^50'W, för att därifrån gå i 
konvoj mot Färöarna. X regel utgjordes kon
voj en av tre fartyg, vilka kom från olika 
hamnar i Amerika. De som voro tidigast ute 
fick då sakta ner farten och invänta de 
övriga vid mötespunkten vid ett visst datum, 
som hade bestämts av myndigheterna i Sverige. 
Denna hemresa hade vi sällskap med ms SVEN 
SALEN och mt SVEA JARL. En svensk kontroll
officer var nu med på varje lejdfartyg. Den
na sy-sla utfördes mest av reservofficerare 
vilka låg inkallade under kriget. Anledningen 
att dessa officerare var med på lejdbåtarna 
berodde på att de krigförande länderna ford
rade detta för att allt skulle gå korrekt 
till väga.

Någon tid före julafton 1941 var vi klara 
att gå ut på vår tredje resa. Denna gång 
åter till Buenos Aires. Liksom tidigare 
hade vi full last av svenska exportvaror 
samt ett tiotal passagerare som skulle till 
USA. Dessa fick taga vägeno om Sydamerika 
för att komma fram till bestämmeleorten. 
Utresan gick efter samma regler och rutin 
som föregående resor. Man kunde nu märka 
att kriget hade hårdnat väsentligt. Fartygs- 
sänkningarna hade ökat. Lejdbåtar hade bli
vit sänkta i Nordsjön och i Atlanten. Detta 
innebar att vi fick utöka nationalbeteck-
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ningen för lejdbåtarna. Stora, breda gula 
och blå band målades upp över hela förstäven, 
fartygssidorna voro målade med den svenska 
flaggan och fartygets namn. Däcken voro på 
ena sidan målade med fartygets namn och på 
den andra sidan med gula och blå band. Bygg- 
taket var också målat med breda band i de 
svenska färgerna. Broströmsrederiernas far
tyg, som tidigare voro svartmålade och även 
andra rederiers fartyg fingo nu skroven om
målade till vit färg. Detta för att vi skul
le vara lätt synliga och för att de krig
förande nationernas krigsfartyg och flyg 
skulle låta oss ostörd passera. Flera lejd- 
båtar blevo ändå sänkta genom torpedering 
eller minsprängning. För vår del kom vi 
lyckligt fram även denna resa. Vi hade inte 
sällskap med några andra båtar denna gång. 
Senare hälften av januari 1942 anlände vi 
till Buenos A i res. Någon tid efter vår an
komst avled vår avhållne befälhavare kapten 
Huldtgren. Han var vid sin bortgång något 
över 65 år gammal. Stoftet efter kapten 
Huldtgren kremerades i Buenos Aires och 
urnan togs hem med REMMAREN. Urnan pla
cerades i stolen till befälhavarens skriv
bord, där den stod under hela hemresan. Vid 
ankomsten till Göteborg voro samtliga iland 
varande och pensionerade befälhavare i 
Transatlantic och mötte vid Stigbergskajen 
och bildade häck när urnan bars iland. En 
hyllning till en bortgången kollega.

Efter lossning av lasten från Sverige var 
det åter dags att lasta för den hemgående 
resan igen. Liksom tidigare bestod lasten 
även denna gång av för Sverige nödvändiga 
varor. Vi avgick i slutet av februari från 
Buenos Aires ach anlände till Göteborg un
der senare delen av mars månad. Hela las
ten lossades i Göteborg. Hemresan gick bra 
och utan äventyr. Vi hade sällskap med ett 
par andra lejdbåtar denna hemresa, men vil
ka de voro kan jag ej erinra mig. Från 
Kristiansand kunde vi denna gång ej gå ef
ter kusten till Göteborg då hela Skagerack 
och Kattegatt var belagd med grov drivis.
Vi gick därför rätt över från Kristiansand 
till Vinga.

Från punkt "H", som jag tidigare har nämnt 
och som var mötesplats för de hemgående 
lejdbåtarna, gisk vi i konvoj mot en annan 
punkt "G" på 59 10'N och 23 40'W, därifrån 
till punkt "F" på 62 oo'N, 13 00'W och från 
sistnämnda punkt till Färöarna. Efter det 
vi hade passerat sistnämnda position voro 
vi inne i zonen där de krigförande inte gav 
några garantier för vad som kunde hända.
Där fick vi gå på egen risk.

På våra resor från punkt "H" och norröver 
inträffade ibland att vi mötte stora brit
tiska konvojer, vilka voro på väg väster
över. En gång mötte vi en mycket stor kon
voj , fartyg efter fartyg så långt man kunde 
se med kikare. Konvojen var eskorterad av 
jagare, korvetter och stö-re trålare. Kor- 
vetterna voro mycket små fartyg. När man 
såg dessa små eskortfartyg måste man förstå 
att de engelska besättningarna fick utstå 
stora umbäranden och svårigheter ombord i 
dessa. Särskilt vintertid och på Nordatlan
ten .

Under en annan av våra hemresor mötte vi 
åter en stor konvoj. Vädret var fint med 
nästan ingen sättning eller dyning. En av 
dessa små korvetter kom upp längs sidan, 
sjösatte en liten julle, och ett par marin
officerare och två matroser kom ombord i 
REMMAREN. De bjöds på mat samt förplägades 
med färsk frukt, tobak och cigaretter och 
några flaskor whiskey samt svenskt renat.
De stannade ombord omkring en timmas tid.

Onder tiden låg vi med stoppade maskiner.
Det måste ha varit ett angenämt avbrott 
för de engelska sjömännen i deras hårda 
kamp under dessa krigets dagar.

Bland en av de första utresor, ungefär 
300'väst om Färöarna, mötte vi de stora 
engelska passagerarbåtarna QUEEN ELIZABETH 
och QUEEN MARY fullastade med trupper på 
väg till England. De kom helt säkert från 
USA. De voro eskorterade av kryssare, ja
gare och flygplan, en mycket stark eskort 
således. Det var en mäktig syn för oss om
bord i REMMAREN att få skåda. De sick-sacka- 
de hela tidendå de med hög fart avancerade 
framåt. Ibland kom de ganska nära oss. 
Eskortfartygen och -planen anropade oss när 
vi kom i deras närhet. Vi hissade då våra 
signaler, som vi fått av de engelska myn
digheterna i Thorshavn, varefter de lät oss 
fortsätta.

Efter lossning av vår last och efter intag
ning av ny last, avgick vi från Göteborg på 
vår fjärde resa i mitten av juni månad 1942.

3efälet ombord hade nu övertagits av sjö- 
katen Hellen Hjertstedt. I övrigt bestod 
befäl och besättning av nästan samma per
sonal som förut. Bland besättningen hade 
en del ommönstringar ägt rum. Denna utresa 
till Buenos Aires hade vi också lastat för 
Lissabon. Lasten dit bestod av pappersmassa 
och en del trävaror, samt ett stort antal 
gengasaggregat för bilar. En expert på des
sa aggregat, som skulle lära portugiserna 
att använda dem, var med från Sverige.

Som förut på våra tidigare resor anlöpte 
vi även denna gång Kristiansand och Fär
öarna för kontroll. Resan till båda dessa 
platser samt över Nordsjön gick även denna 
gång bra och utan svårigheter. Spanings
planen kretsade tidvis över oss och som all
tid vid dessa överflygningar kändes det 
olustigt. Denna utresa voro vi tre båtar i 
sällskap. Vi hade order från de svenska 
myndighterna att hålla ett avstånd av 200 
mter från varandra. Avståndet till det för 
om varande fartyget kontrollerade vi genom 
att med sextanten mäta skorstenshöjden. Om 
denna kontroll visade att vi var för nära 
eller för långt från varandra korrigerade 
vi genom att minska eller öka farten några 
varv.

För att komma till Lissabon under krigeg 
måste vi gå till en punkt som låg på 33 00'N 
och 3 4 50'W och därifrån styra i nordostlig 
riktning på Lissabon. På utresan gick vi 
via samma punkt och vidare sydvart till Bue
nos A i r e s . Lossningen i Lissabon gick nor
malt och vi stannade där omkring fem dagar. 
Till Buenos Aires anlände vi i slutet av 
augusti. Fartyget lastades åter med full 
last för Sverige. Lasten denna gång bestod 
av fodermedel, vete i bulk, fettämnen i trä
fat, hudar och skinn samt vissa andra varor. 
Befäl och besättning hade för eget bruk in
köpt en hel del nödvändighetsvaror som vi 
hade brist på hemma i Sverige. Rätt så stora 

kvantiteter med kaffe hade de flesta för
sett sig med. Det var också förmånligt 
att handla h ä r . Den argentinska peson stod 
i samma kurs som den svenska kronan, så det 
var lönande inköp man gjorde. Många skicke- 
bud för vänner och bekanta hade vi också 
med oss. Dessvärre fick vi inte någon gläd
je av allt som vi hade med oss hem. Det 
hamnade i stället utanför norska kusten.

I slutet av september månad 1942 var vi kla
ra att avgå från Buenos Aires igen på denna 
var hemresa som skulle bli REMMARENs sista. 
Vi stävade som vanligt till punkt "H" och
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följde sedan den route jag tidigare har 
beskrivit. Från mötespunkten hade vi denna 
gång samsegling med SVEN SALEN och en tank
båt, som jag tyvärr ej kan komma ihåg om 
det var en Malmrostanker från Trelleborg 
eller en av Sveabolagets tankbåtar. Vi följ
de vår seglingsroute till de olika punkterna 
och koirano lyckligt fram till Thorshavn. Vi 
undergick sedvanlig kontroll av engelsmännen 
varefter vi efter några timmars uppehåll 
fortsatte vår resa mot punkt "D" väst om 
Bergen. Därefter ändrades kursen syvart för 
angöring av punkt "C" lat 57 30'N, long
04 00'0st.

Det var den 21 oktober på kvällen när vi 
passerade punkt "D". På morgonen den 22 ok
tober i dagningen skedde explosionen, som 
ändade REMMARENs tillvaro. Smällen var 
inte märkbart hård och först trodde vi att 
fartyget stött på något flytande föremål.
Vi blevo emellertid snart varse och på det 
klara med att fartyget utsatts för en krigs
handling. Förskeppet började sänka sig gans
ka fort och hon fick samtidigt babords slag
sida. Maskinerna stoppades och alle man fick 
order att gå till livbåtarna.

För att snabbt kunna sjösätta livbåtarna 
gick vi alltid med dessa utsvängda och 
surrade till sidan av båtdäcket med kraf
tiga manila-stroppar. Ett antal mindre hand
yxor fanns även vid varje livbåt för att an
vändas vid kapning av tågvirket om så skulle 
vara nödvändigt. Stränga regler gällde under 
krigstiden att befäl och besättning skulle 
övas i livbåtsmanövrar, sa att alla ombord 
hade god kännedom om båtarnas sjösättning. 
Alla ombord voro också väl trimmade och kun
de sin sak väl. I verkligheten går det dock 
inte så lätt trots god och intensiv träning 
och övning.

I vårt fall t ex hade babords båtar nästan 
vattenfyllts av vattenkaskaden från explo
sionen, varför de blev tunga att hantera. 
Yxorna, som vi skulle hugga av stropparna 
med voro av så klen konstruktion, att vi 
fick skaften i handen och yxan flög all 
världens väg. Löparna till livbåtstaljorna 
voro av fukt och väta mycket svårhanterliga. 
3abords aktra båt firades därför så snabbt 
i sjön att endast fyra man av kökspersonalen 
samt kontrollofficeren kom med i denna båt. 
Styrbords aktra båt lyckades man att få i 
sjön, men styrbords förliga båt kunde där
emot ej sjösättas på grund av slagsidan. 
Styrbords båtbesättning fick därför gå över 
till babords förliga båt, som härigenom blev 
hårt lastad. Viktigt är ju vid en krigsför- 
lisning, att snarast möjligt efter det man 
fått båtarna i sjön komma bort från det 
sjunkande fartyget så att man ej dras med i 
den sug, som uppstår när fartyget sjunker. 
Allt gick dock efter omständigheterna bra 
och lyckligt. Alle man gjorde sin plikt. Vi 
hade ju också tur att ingen blev skadad, 
lemlästad eller omkom. Alla blev vi räddade.

Vädret denna oktobermorgon var molnigt och 
glomigt. Vinden var sydlig och ganska frisk 
med krabb sydlig sjö. Vi rodde omkring en 
stund med båtarna och kunde på avstånd följa

REMMARENs försvinnande i djupet. REMMAREN 
sjönk pa lat 58 30'N, long 03 47'0st ungefär 
50' utanför den norska kusten, något syd om 
Stavanger. Akterskeppet reste sig rätt upp 
så att fartyget stod nästan lodrätt. Allt 
löst på akterdäcket bl a livräddningsflot
tarna rullade iväg mot midskeppshuset där 
de krossades. Den svenska flaggan vajade 
hela tiden ända till dess att REMMAREN för
svann under vattnet. Det var en beklämmande 
och pressande syn att se detta förnäma och 
trivsamma fartyg med allt som fanns ombord 
gå bort i från oss alla. Vi voro ju också 
så nära hemma.

Så småningom blevo vi upptagna av båtarna 
lovart sällskap. De hade saktat farten och 
låg och kretsade runt olycksplatsen. De 
flesta av oss blev upptagna av SVEN SALEN 
och en mindre del kom ombord i tankfarty
get. Vi blevo väl mottagna och fick all möj
lig uppassning. Livbåtarna kunde vi också 
bärga. Dessa hivades upp på SVEN SALENs 
akterdäck och togs med till Göteborg.

Sänkningen av REMMAREN förorsakades med all 
sannolikhet av torpedering. Det stora djup 
vi befann oss på talar mer för torpedering 
än för minsprängning. REMMARENs krigsförlis- 
ning drogs också inför domstol i Tyskaland 
efter kriget.

Efter att ha kretsat runt några timmar på 
olycksplatsen fortsatte de två kvarvarnade 
fartygen den avbrutna resan mot Kristiansand 
via de föreskrivna punkterna och med REMMA
RENs besättning som passagerare.

I Kristiansand fick vi stanna kvar något 
längre denna gång med anledning av REMMARENs 
försvinnande. Så småningom kom vi fram till 
Strömstad. Därifrån eskorterades vi av två 
svenska minsvepare. På grund av minfaran 
efter svenska kusten fick vi fortsätta re
san under dager. Vi måste därför anlöpa Ly
sekil och ankra där över natten. REMMARENs 
besättning debarkera-e då där och tog tå
get till Göteborg.

Vid ankomsten till Göteborg samlades vi alla 
på rederiets kontor där en del formaliteter 
ordnades. De som inte hade sina hem i Göte
borg blevo inkvarterade på Hotell Hemland i 
Nordstaden. Första dagen efter ankomsten 
till Göteborg använde vi att skaffa oss in- 
köpskort av olika slag, samt för inköp av 
nya kläder. Vi voro alla av oss tvungna att 
lämna fartyget endast med de kläder vi gick 
och stod i. Allt det övriga gick förlorat. 
Ersättningen enligt sjölagen för förlorade 
effekter var vid den tiden ynklig. Den räck
te knappast till att köpa den billigaste 
kostymen. Vi fick senare, efter ett års tid, 
en extra summa från rederiet som kompensa
tion för våra materiella förluster.

På Hotell Hemland gjorde vi upp avräkningen 
och avmönstringen för hela besättningen.
När detta arbete var slutfört och alla voro 
avmönstrade, var det inte mer att göra för 
ms REMMAREN.

Lars Saltin

(f d befälhavare i Rederi AB Transatlantic)

Ident i f i erad  !

Den okända kusttankern i nummer 2 är ÄNGÖ 
Om man jämför fartyget efter ombyggnaden 
synes inte mycket stämma överens i första 
ögonkastet. Men lastlådan avslöjar ideti- 
teten. Den är intakt även sedan fartyget

ombyggts. Det ger senare tagna kort bevis 
för.

Göran Ohlsson
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Det som skrivs i Länspumpen handlar ofta om 
händelser som skett långt tillbaka i tiden.
Nu tänkte jag presentera något alldeles nytt, 
STENA SAGA.

Jag skulle tro att det är första gången vi 
i Länspumpen publicerar ett foto av ett far
tyg som redan tidigare varit exponerat. Som 
PATRICIA prydde nuvarande STENA SAGA fram
sidan på nummer 3, 1977.

STENA SAGA byggdes på Lindholmens Varv 1967 
som Svenska Lloyds PATRICIA. Hon gick mellan 
Southampton i England och Bilbao i Spanien i
10 års tid. 1977 lades linjen ner och den 1 
september löpte PATRICIA in i hemmahamnen 
för uppläggning och försäljning. Dagen efter 
kom systerfartyget SAGA till upplagsplatsen 
vid Lindholmens Varv.

Förhandlingar med olika intressenter inled
des. På vårkanten 19 78 hade man sålt SAGA 
till Grekland. Stena Line AB förhandlade 
om köp av PATRICIA. Det grekiska bolaget 
var också spekulant. Det blev till sist Sjö
folks förbundet som blev tungan på vågen. 
PATRICIA räddades åt Sverige och därmed en 
massa arbetstillfällen. Kontraktet skrevs 
under den 8 augusti 1978 och Stena Line AB 
fick punga ut med 27.500.000 kronor.

Stena hade några år tidigare köpt ett syster
fartyg till PATRICIA, SAGA, som man hade 
givit namnet STENA ATLANTICA. Frågan var nu 
vad PATRICIA skulle få heta. Först fastna
de man för STENA SAGA. Man kunde därigenom 
säkert få överta lite av den good-will som 
låg i namnet SAGA efter många framgångsrika 
år i Nordsjön. Tor Line hade ju tidigare 
"knyckt” Svenska Lloyds anrika namn BRITAN- 
NIA som man genom att sätt TOR framför 
gjort till sitt eget.

Stena Line beslutade sig dock för att ge 
nyförvärvet ett analogt namn till STENA 
ATLANTICA och man valde därför STENA OCEA
NICA åt PATRICIA. Kanske hade man planer 
på att använda henne som servicefartyg vid 
oljefälten i Nordsjön ?

En oktoberdag 19 7 8 lämnade fartyget Göteborg 
bound for Newcastle i England. Hon skulle 
byggas om vid Middle Docks & Engineering Co 
Ltd vid Tyne. Stena Line hade tidigare byggt 
om sina Danmarksfärjor STENA JUTLANDICA och 
STENA DANICA genom att skära av fartygen 
horisontellt och höja dem ett däck. Man fick 
därigenom ett bildäck till. Fartygen vann i 
kapacitet men förlorade i skönhet.

Men vad betyder skönhet i den tuffa värld 
som vi lever i ? Stena Line hade goda er
farenheter och STENA OCEANICA förhöjdes 
efter samma principer som Danmarksfärjorna. 
För att bilarna skulle kunna svänga ordent
ligt byggdes diverse utbuktningar i skrovet 
vilket tydligt syns på fotot. Hela ombygg
naden gick lös på ca £ 1.000.000.

Under tiden som ombyggnaden pågick hade man 
beslutat att man skulle använda fartyget i 
trafik på en ny linje mellan Frederikshavn 
och Oslo. Då fartyget kraftigt försenat 
återlevererades till rederiet den 27 april 
hette hon som ursprungligen var tänkt STENA 
SAGA. Efter kompletterande arbeten i Göte
borg avseglade fartyget den 25 maj till Oslo 
och sattes in på sin nya trad.

FOTNOT. För den som inte hängt med i svängar
na vad gäller Svenska Lloyds SAGA, kan 
i korthet nämnas: Den första SAGA i 
serien byggdes 1966 på Lindholmen lik
som även systerfartygen SVEA (Sveabo- 
laget) och PATRICIA (se o v an). 1972 
köpte Stena Line SAGA och gav henne 
namnet STENA ATLANTICA. Redan 1973 
såldes hon vidare till Finland där 
hon först hette FINNPARTNER och nu 
OLAU FINN. Systerfartyget SVEA köptes 
av Lloyd redan 1969 och fick då namnet 
HISPANIA, men då SAGA (se ovan) såldes 
döptes HISPANIA om till SAGA. Det var 
denna SAGA som 1978 såldes till Grek
land. Och nu då även det tredje sys
terfartyget fåtr SAGA i sitt namn, är 
det upplagt för förväxlingar för fram
tida båtologer.

Krister Bång

JONAS
I Göteborg finns sedan någon tid ett fartvg 
som man väl får kalla JONAS ? Åtminstone om 
man får tro texten på styrhytten. Läser man 
i aktern blir man övertygad om att namnet 
är BJÖRN med hemort i Baskarp.

Vilket är nu det riktiga ? Jo, officiellt 
heter hon nu JONAS, men har hetat BJÖRN un
der hela sitt tidigare liv.

Eller har hon det ? Uppgifterna om de förs
ta åren är knapphändiga. Man vet tydligen 
att hon byggdes 1916 i holländska Martens- 
hoek, men vem som byggde detta lilla motor
fartyg vet man uppenbarligen inte. Man kan 
således därför inte vara alltför säker att 
första namnet är 3JÖRN.

I Sverige har hon varit länge. Redan i 
Skeppslistan 1919 hittar man henne under 
motorfartyg med namnet BJÖRN, utrustad med 
en 45 hkrs motor. Någon ägare finns inte, 
men en upplysning att hon 1918 genomgick 
reoaration.

Tittar man närmare bland tidiga supplement 
finner man att BJÖRN infördes i augusti 
1917. Hon infördes under motorfartyg men 
hade ingen motor. Förste svenske ägare upp
ges vara AB Bröderna Löfgren i Gävle.

BJÖRN torde tämligen omgående ha sålts till 
Söderhamn. Det är hennes hemort då hon den
2 januari 1918 drev iland i Skelderviken 
och sjönk. BJÖRN var på resan mellan Halm
stad och Gävle med järnlast då hon utanför 
Hallands Väderö fick motorhaveri. Lotsen 
från Torekov lämnade bistånd och 3JÖRN ank
rades upp i skydd av ön. Den skadade motor
delen sändes till Helsingborg för repara
tion men under tiden blåste det upp till 
storm. Ankarkättingen sprang och BJÖRN drev 
in i Skelderviken där hon så småningom sjönk 
3esättningen räddades av en tillskyndande 
bogserbåt och landsattes i Helsingör.

Fartyget var inte värre däran än att det 
gick att bärga. Hon inköptes av AB Tannin 
(Carl Skogh) i Västervik och fördes tro
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ligen dit för reparation. Hur lång tid den 
tog vet jag inte. Man får väl anta att det 
drog ut på tiden. Det var ju ingen sug i 
näringslivet i början av 20-taiet. BJÖRN 
registrerades i juli 1924 i samband med för
säljning till AB Lindgren & Rae i Stock
holm.

Redan i september 1926 såldes fartyget till 
det stora Trafik AB Mälaren-Hjälmaren i 
Stockholm. Detta bolag var en sammanslagning 
av ett flertal mindre rederier som hade det 
gemensamt, att de alla trafikerade de vatten 
bolagsnamnet angav. Detta försök att samla 
allt under en hatt sprack dock så småningom. 
1932 såldes därför BJÖRN till det nybildade 
AB Insjötrafik i Stockholm med Oscar Carl- 
ström i spetsen. Detta bolags ändamål var 
att bedriva last- och passagerarfart på Mä
laren .

Örebro Nya Rederi AB hörde till de rederier 
som 1926 överlät sina fartyg på Trafik AB 
Mälaren-Hjälmaren. 1934, då det började gå 
utför med trafikbolaget, bildades i Örebro 
ett nytt bolag, som fick det”originella"

namnet Örebro Rederi AB, med uppgift att 
uppehålla linjetrafik mellan Örebro och den 
Kungliga huvudstaden. För ändamalet inköp
tes fyra oassagerarångare och två lastmo- 
torfartyg”. Ett var BJÖRN och det andra het
te GRUNO.

I Örebro stannade BJÖRN länge. Det var först 
mot slutet av 1963 som hon såldes till 
skeppsmäklaren Henry Johansson i Sjötorp. 
Denne sålde henne omgående vidare till AB 
Baskarpsand i Baskarp för 35.000 kr. I ok
tober 1963 kunde man beskåda nyförvärvet i 
sin nya hemmahamn.

I juni 1977 kunde man i avisorna läsa att 
BJÖRN sålts. Hon skulle ner till Afrika för 
att suga sand i Sambesifloden. Hur det gick 
med detta äventyr vet jag inte. Förra året 
meddelades att Agnar Harald Johansson i 
Göteborg köpt fartyget och givit det namnet 
JONAS. Den I april 1979 syntes enligt Båto- 
logen fartyget i Göteborg. Man kan undra 
hur det gick med det afrikanska äventyret ?

Magnus Drev

Vinddr  i v n a

82 62 ORKNEY

Hundraelvan ORKNEY byggdes 1919 av Th Ander- 
sen i Aalborg för Rechnitzer, Thomsen & Co 
i samma stad. Motor installerades redan 1920 
Under 1925 såldes ORKNEY till E H Bom i Thu- 
rö. Bom satte i en större motor 1930. I mars 
1938 såldes ORKNEY till Stina Petterssom m 
fl i Skärhamn. Skepparen Johan W Pettersson 
ägde 99/100. Pettersson köpte 1961 den åter
stående hundradelen och sålde kort därpå sin 
skuta till Jörgen Roed i Helsingör. Då var 
ORKNEY sen 1958 galeas. Skutan såldes 1965

till A F V Jensen i Svendborg. Jensen sålde 
i början av 1970 skutan till Malta. Den 22 
januari 19 70 passerade ORKNEY Brunnsbiittel 
på en resa Kalundborg-Casablanca. Hon för
de brittisk flagg och skulle byta namn till 
NORDIC SWAN. Sen har ingenting hörts. ORK
NEY lastade 200 tdw.

7116 SVANEN

Tremastade SVANEN byggdes under åren 1920 - 
1924 av K Johansson och andra listerlänning- 
ar i Pukavik. Beställare var att listerländskt 
partrederi med Anders Thorsson i Djupekås i 
spetsen. Thorsson var bördig från Skillinge. 
Under 1950 övertog sonen Nils A G Rodhammar 
huvudredarskapet. Sex år senare såldes SVANEN 
till Frans 0 Gustavsson m fl i Edshultshall. 
Hon hade utrustats med motor 1929. Våren 1961 
såldes skutan till 3 J Magnhammar m fl i 
Stockholm. Taclingen ändrades till galeas och 
skutan fick hemort i Kalmar. Magnhammar blev 
ensamägare 1963. Två år senare sålde han SVA
NEN till Folke Pettersson i Oxelösund. När 
hon 1967 såldes till Erling Ekström m fl i 
Vikingstad var hemorten Nyköping. I november 
det året gästade SVANEN Helsingborg, då stod 
det Nyköping i aktern och Linköping på liv
bojarna. Officiellt skulle hemorten vara 
Linköping från 1967. Under 1971 såg man SVA
NEN i timecharter för Osbypannan. Samma år 
såldes hon till Erkki Rajala i San Pedro, 
Californien. När SVANEN lämnade Göteborg för 
att gå till Las Palmas i augusti 1973 var 
emellertid hemorten Panama. Var någonstans 
i världen finna denna skuta? I sin frakts 
dagar lastade hon 200 tdw.

Fotografierna

Överst GUNBORG. Okänd fotograf.

Mellan SVANEN av Panama.
Foto: J C Lund

Nederst KOMET i Öresund den 4 maj 1969. 
Foto: Dag Almén
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Tremastskonaren GUNBORG byggdes 1914 i Lands
krona för Einar Persson m fl på Ven. I april 
1924 blev Gunnar Persson huvudredare, han 
hade då 45/60. Motor isattes 1928. I januari 
1944 såldes GUNBORG till Astrid Linnea An
dersson m fl i Alsvik. I maj året därpå sål
des skutan till B A Andersson i Göteborg. 
Medägare blev A J Andersson i Bleket och 
Bleket blev också hemort. Under 1963 omrig- 
gades GUNBORG från tremastskonare till galeas. 
Våren 1965 såldes skutan till Jens Lodbjerg i 
Broms, Danmark. Omdop till KONGSMARK. Den 8 
april 1965 gick KONGSMARK på Pullerevet, Ros- 
naes och blev vrak. Hon befann sig på en re
sa från Lomma med sten. Denna skuta lastade 
200 tdw.

4643 HELLEVI

Sixten Groth med flera i Sjötorp samsades om 
att färdigställa tremastskonaren HELLEVI 1906. 
Beställare var A P Horndahl m fl i Helsing
borg. Anders Petter och medredare ändrade 
skutans hemort till Viken under 1920. Motorn 
kom i 1929. Efter Horndahls död 1931 blev 
kommunalordföranden Axel Severin Lewold hu
vudredare. I mars 19 35 såldes HELLEVI till 
Hanna Christina Karlsson m fl på Malmön. I 
början av december 1939 såldes skutan till 
Julius Andersson på Torso. I april 19 4 7 ham
nade HELLEVI i Halla, inköpt av Oscar B Ab- 
rahamsson. Hon lämnade Edshultshall 19 57 som 
såld till Nils E H Nostell m fl i Stockholm.
I januari 1964 såldes HELLEVI till Ture Jo
hansson i Gotlands Hässelby. Motorn var ur
tagen och det var inte meningen att skutan 
skulle användas till sjöfart. Hösten 1966 
köpte Albin Larsson i Hemse HELLEVI och ank
rade upp henne på Ronehamns redd. Sommaren 
1972 bogserades hon genom Södertälje kanal 
mot Stockholm. Året därpå meddelades att hon 
sålts till Danuta Wolk i Uppsala. Wolk var 
tydligen utländsk medborgare. Sen har ingen
ting rapporterats om HELLEVI, som lastade 
200 tdw.

59 8 7 TÄRNAN

Under åren 1916-18 byggde Fredrik Jonsson 
och medhjälpare tremastskonaren TÄRNAN vid 
Djursviks Varv i Söderåkra socken. Det var 
Anders Andersson-Kappel i Djursvik som hade 
beställt skutan. Han sålde omedelbart nyför
värvet till Gustaf A Jansson m fl i Djursvik. 
Gottfrid Larsson blev huvudredare under 1920.
I mars 1925 såldes TÄRNAN till Emil Pålsson 
m fl i Pukavik. Sven Alfred Andersson utsågs 
omedelbart till huvudredare. I februari 1928 
såldes tremastskonaren till C B östermans 
dödsbo i Marstrand. Dödsboet utrustade skutan 
med motor. Från mars 1949 ägdes TÄRNAN av A L 
österman m fl i Marstrandl I januari 1961 
såldes skutan till skepparen Carl Strib m fl 
i Strib, Danmark och omnamnades till VILA.
Den 16 februari 1962 kolliderade VILA med 
tyska motorfartyget JAN SUHR elva sjömil syd
ost om Möens fyr och sjönk. Skepparen spola
des bort, men resten räddades. Hon tog 190 tdw.

Tremastskonaren WANDIA byggdes 1921 i Svend- 
borg för Sven Börjesson m fl i Djupekås. Re
dan 1924 ändrades hemorten till närliggande 
tätorten Sölvesborg. Våren 1926 fick WAfJDIA 
motor. Börjesson blev ensamägare till skutan 
1939. I oktober 1947 bildade han Börjessons 
Rederi AB och flyttade till ett stenhus i 
Karlshamn. Under 1950 sålde Börjesson WAN
DIA till F A Efraimsson m fl på Hovenäset. 
Sex år senare flyttade WANDIA till Skär
hamn inköpt av Patrik Pettersson m fl. Del
ägare var Ernst Axelsson och pengarna som 
blev över när WANDIA sent 1962 såldes till 
John Edvin Henry Burnet Charlton i Chelten
ham, England, plöjdes väl ner i Nordsjöfrakt 
I oktober 1962 kom WANDIA till Shoreham.
Hon var då på väg till Spanien för att repa
reras. Hon skulle registreras i Panama. 1964 
ägs hon mycket riktigt av Walter Gillis i 
Panama. Året därpå kom hon till Honolulu för 
att spela in filmen Hawaii. För den sakens 
skull bytte WANDIA namn till CARTHAGINIAN.
I juli 1966 var de ljuva filmstjärnetiderna 
slut. CARTHAGINIAN fick segla med turister.
I juli 1967 såldes hon till Lahaina Musée- 
förening i Lahaina på Hawaii för att ligga 
som valfångarmuseum i småbåtshamnen på ön 
Lahaina. Säljare var Tucky Thompson. Den 2 
april 1972 skulle CARTHAGINIAN gå till Hono
lulu för att sliptas. Skepparen behärskade 
inte seglen, CARTHAGINIAN drev på ett ko
rallrev och blev illa skadad i botten. Någon 
dag senare slogs hon till kaffeved av en 
storm. Gamla WANDIA lastade 200 tdw. Det 
finns en ny CATHAGINIAN med tillnamnet II - 
det är gamla KOMET. Men som Kipling sade: 
"Det är en annan historia".

7089 KOMET

Denna stålskonert byggdes 1920 av Friedrich 
Krupp A/G i Kiel ocn man använde material 
som egentligen skulle ha blivit ubåtar. 
Dopnamnet var MARY och MARY låg upplagd 
vid varvet tills hon ca 1922 såldes till H 
W Wulff och M P Mathiesen i Egernsund och 
omdöptes till FAMILIENS H A A B . Redan sommaren 
1923 såldes skutan till Albin Jacobsson m fl 
i Slite och bytte namn till KOMET. Slite 
Cement & Kalk som hade varit delägare i 
partrederiet, blev våren 1932 ensam ägare 
till KOMET. Under 19 50 såldes KOMET till 
Evald Johansson m fl i Trollhättan. Om den 
ursprungliga motorn från 1924 satt i då är 
okänt för skrivaren, den blev i alla fall 
småningom utbytt. Under 19-6 meddelades 
att KOMET numera är MS. Sista fraktåret 
blev 1972, samma år såldes skutan till la- 
Haina Restoration Foundation i Lahaina, 
Hawaii, vissa reparationer och förstärkning
ar gjordes i Söby, Danmark från hösten 1972. 
3land annat förlängdes de två masterna. Den 
7 september 19 73 lämnade KOMET Söby under 
namnet CARTHAGINIAN II bound for Lahaina.
Hon kom fram och tjänstgör numera som val- 
fångstmuséum, liksom företräderskan. Som 
KOMET lastades det 165 tdw.

Walter Nilsson

F o t o g r a f i e r n a

Överst SILVIA lämnar Göteborg.
Foto: Göran Ohlsson

Mellan Lotteritavlan. Se sep. artikel 
Foto: Lennart Ramsvik

Nederst: Vykort från Lilla Bommen.
Ur Robin Holmstedts samlingar. r t \
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Det är kanske inte så ofta som 3åtologens 
försäljnings- resp haverilista inspirerat 
till artiklar i Länspumpen, men i nr 4 i 
år fanns några rader som fick mig att nos
talgiskt tänka tillbaka. PALMGIRL skrotad, 
TAREK sänkt var det intressanta budskapet.

Bakom dessa namn döljer sig de båda Llovd- 
båtarna PORTIA och SILVIA. Dessa båtar skul
le enligt min uppfattning, bestå i vår tid. 
Så tänkte man, då man som grabb for omkring 
på kajerna i Göteborg i slutet av 50-talet. 
Dessa båtar representerade något nytt. Nord
sjötrafiken sköttas ännu av ångbåtar. NOR
MANDIA, BURGUNDIA, MANSURIA, ROLLO, HERVOR 
BRATT, SHUNA och allt vad de nu hette. Men 
detta var något nytt. Fartränder i fören 
och rundresa på en vecka.

Vilket perspektiv hade man då inte. De fles
ta av steambåtarna var byggda kring 192 0 
och var alltså då nästan 40 år gamla. Des
sa lloydare var byggda 1955 och skulle med 
enkel matematik hålla nästan ända fram till 
sekelskiftet. Man tog mycket lite foto av 
dem. Man väntade på ett bättre tillfälle.
Man hade ju gott om tid på sig.

Svenska Lloyd började redan 1952 med små
båtar. Från Lübeck kom då de båda syster
fartygen STELLARIA och FRAGARIA. De hade en 
lastförmåga av 540 ton. Av Lloyd's alla små
fartyg är faktiskt dessa de enda som fort
farande plöjer våra nordliga farvatten. 
FRAGARIA heter numera EWARIA och är mantal- 
skriven i Kungälv, medan STELLARIA sedan 
ett antal år är dansk bärande namnet HELA. 
Horsens är hennes hemort.

I juni 1954 var Svenska Llovd redo att pla
cera en stororder vid Uddevallavarvet gäl
lande fyra motorfartyg om 499 bruttoton var
dera avsedda för rederiets Nordsjö-linjer. 
Man hade noggrant typstuderat fartygen som 
skulle få en besättning av 9-11 man. Man 
konstaterade att "det har visat sig helt 
omöjligt att längre driva bolagets kolelda
de tonnage på Englands-linjerna och även 
för de oljeeldade ångarna är det synnerli
gen vanskligt att undvika förlust". Nybyg
gena kom alla att få en lastförmåga av 895 
ton.

PORTIA sjösattes först. Fru Maj Graaf, maka 
till chefen för den tekniska avdelningen 
inom bolaget, svingade den 24 maj 1955 
champagneflaskan mot skrovet varefter det 
med en elegant nigning gled ut i Byfjordens 
glasklara vatten.

Nästa "skumpaflaska" krossades den 15 juni 
då fru Sigrid Vigård förklarade att "ditt 
namn skall vara CORDELIA".

Så var det dags för leveransen av PORTIA.
Den 30 augusti lämnade hon varvet och en 
ny era var inledd.

Hösten 1955 kom allt slag i slag. Den 7 
september sjösattes SILVIA, den 17 samma 
månad var det dubbelevenemang då CORDELIA 
levererades och HERMIA sjösattes, i no
vember levererades SILVIA och detsamma gjor
de HERMIA den 1 december.

Redan den 27 januari 1956 läser man att 
SILVIA gått på grund utanför Landsort på 
grund av en roderskada. Men TITAN kommer 
och tar loss henne och för henne till 
Nynäshamn. SILVIA var vid tillfället på 
resa Stockholm-Palma de Mallorca med trä.

Systerfartygen gick mest i Nordsjöfart, men 
ibland gjordes avstickare till Medelhavet.

Readan 1965, endast 10 år efter leveransen, 
var tiden mogen att byta ut paragrafarna. 
Grannländerna visade sig vara förstående 
och tog hand om kvartetten. Finland tog ett 
medan de övriga tre fartygen gick till Norge.

Det var i januari 1965 som CORDELIA såldes 
för 1.289.700 kr till partrederiet för m/s 
Marga i Lovisa i Finland. MARGA blev också 
hennes namn. Den 9 januari övertogs hon i 
Göteborg.

I augusti samma år såldes SILVIA för £ 81250 
till K/S A/S Nordship S Co II i Holmestrand, 
Norge och fick namnet NORDSTAD. För samma 
belopp fick HERMIA ny ägare under september. 
Det Stavangerske D/S i Stavanger kunde annon
sera att man nu var ägare till motorfartyget 
VIKEDAL.

Längst behöll Svenska Lloyd nestorn i serien, 
PORTIA. I april 1966 slog klockan för henne. 
För £ 79000 såldes hon till Arne Dybvik i 
Stavanger och blev omdöpt till VINLAND. Sam
ma år utrustades hon med en ny motor.

Sedan fartygen väl halat den blågula fanan 
kom försäljningarna ganska tätt. MARGA (C) 
övergick således redan 1967 till Laivanisän- 
nistöyhtio Minerva i Perneå, Finland. Som 
framgår av rederinamnet ändrades namnet till 
MINERVA.
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1968 kom sanningens ögonblick för NORDSTAD 
(S). Hon flyttade till Haugesund där hon 
togs omhand av D/S Veritas. SMEDESUND tyck
te haugesundsborna var ett passande namn 
och så fick det bli.

Hösten 1969 fick även systerfartyget VIN
LAND (P) Haugesund som hemort. Det var A l 
fred Ertsland i Skånevik (ej att förväxlas 
med Viken i Skåne) som för K/S A/S Skaan- 
sund & Co lät köpa fartyget och begåva det 
med namnet SKAANSUND.

Det skulle förunnas hela fartygsserien att 
få segla under norsk flagg samtidigt. Det 
såg Erik Volckmars Rederi A/S i Oslo till.
I februari 1971 köptes finska MINERVA (C) 
som nu fick heta DINA ELISABETH.

Tiden som de fyra kom att segla under norsk 
flagg blev kort. Det sista tillskottet läm
nade först. I mars 1972 övergick ägande
rätten till DINA ELISABETH (C) till Jumbo 
Cia Nav SA, Panama och sattes under grekisk 
flagg som JOHN P I.

I oktober samma år såldes VIKEDAL (H) till 
Manal Shipping Co Ltd i Famagusta på Cypern 
och blev på så vis omdöpt till MANAL.

Tredje enheten lämnade Norge i december sam
ma år. Det var SKAANSUND (P) som funnit en 
ny ägare i Ascona Cia Nav Ltd i Famagusta.
På självaste Lucia-dagen lämnade hon Bergen 
vars invånare kunde kabla ut att hon numera 
kallades NANO K. Redan på våren 1973 med
delades det att äganderätten övergått till 
D & E Pitsiladis, Famagusta. Någon namnför
ändring av fartyget ville man inte veta av.

Sista dam på plan blev alltså SMEDESUND (S). 
Denna lady lämnade norska handelsflottan i 
april 1973 då hon blev RITA för Joseph Sa- 
ben Affaki i Beirut. Mot slutet av året 
sattes hon under Cypern-flagg.

I augusti 1974 såldes så RITA till sin siste 
ägare, Osman H Habbal i Tyr, Syrien. Mr Hab- 
bal, stark anhängare till palestinierna, 
döpte om sitt nyförvärv till TAREK.

Li l ia  Bommens hamn
Idag ser man vid Lilla Bommen mest fritids
båtar, museifartyg och barkskeppet VIKING. 
Annat var det för över 25 år sedan då mäng
der av välkända kanalbåtar lastade och los
sade till och från Väner- och Vätterhamn, 
ja ibland även Stockholm. Även passagerar
fartyg för älvtrafiken och Göta Kanal höll 
till där under många år. Kvarvararande JUNO, 
WILHELM TAHM och DIANA tillhör det mest trog
na gästerna och går fortfarande härifrån.

Sjötorp- och Thorskogsbyggda båtar dominera
de. Båtarna var ofta samägda av Albert Svens
son, Ebba Lamberg och Claes Manne. Sveabåtar- 
na höll till vid Hsingsbron en relativt kort 
tid. Bakladdare från Dalslands Kanla och 
segelskutor från Kållandsö, Väersborg, Torso, 
Bromösund m fl hamnar låg tätt. Hamnen var 
livlig med häst och vagn, järnvägsvagnar och 
lok, speditörer, vagnkärror, högar av gods, 
passagerare, besättningar, kaptenen och skep
pare och dylikt, som hade med båtar att göra. 
Västergötlands och Göteborgs järnvägar hade 
bangårdar och stationer vid östra sidan om 
hamnen. När nya tiden med moderna tåg och 
lastbilar började överta transporterna på 
landet, försvann en efter en av de gamla 
trogna gästerna från Lilla Bommen tills en 
dag för inte alltför länge sedan hamen upp-

Bekymren för JOHN P I (C) började hopa sig. 
Ständiga småhaverier gjorde att man slut
ligen lade vantarna på bordet och JOHN P I 
lades upp. I februari 1975 såldes hon exe
kutivt till Tzouannis Shipping Co som satte 
henne under "panameiska" flaggen och ändra
de namnet till KETTY T.

I september 1975 meddelades att MANAL (H) 
sålts till Syrien och fått namnet RANDA II. 
Senare dementerades försäljningen, men tro
ligen såldes fartyget redan då till Osman 
H Habbal i Tyr vilken officiellt övertog 
båten 19 78. Habbal hade ju redan innan 
TAREK (S).

Så var det dags för NANO K (P) att byta 
namn och redare. Så hände i mars 1976 då 
Obelisk Shipping Co Ltd i Limassol tog över 
ruljansen. PALMGIRL föredrog man att kalla 
fartyget.

1976 var också året då KETTY T (C) åter 
bytte ägare. Det skedde i juli och de nya 
ägarna kallade sig för Cayton Bay Shipping 
Co Ltd med en boxadress i Panama. Nu blev 
namnet AL KHALIJ. Hon sattes i trafik i 
området kring Arabien. Hon drabbades av ha
verier bl a brand i maskinrummet. Den 19 
februari 1978 lades det 23 år gamla fartyget 
upp i Karachi. Sedan har ingenting försports, 
men med tanke på båtens kondition och när
heten av den kända skrotningsplatsen Gadani 
Beach kan man ju aldrig veta...

Så blev det april 1979. Då höggs PALMGIRL 
(P) upp i Eleusis utanför Piraeus och den 
27 sjönk TAREK (S) utanför Tyr efter explo
sion. Troligen hade hon sprängts av israeli
tiska kommandosoldater. Detta har dock för
nekats från israelitiskt håll.

Ja, så blev det alltså inte någon livslängd 
på 40-50 år för småttingarna från Uddevalla. 
Frågan är om dagens fartyg ens blir 2 4 år...?

Krister Bång

hörde att fungera för nyttotrafiken. FRISCO 
var en av de sista båtarna som lastade styc
kegods och livsmedel till bohuskusten. Sär
skilt mindes jag på 1950-talet, då BRONÄS 
(tidigare HÅFVERUD) lossade skrotsten. Då 
var båten redan utsliten och blev så små
ningom vrak ute vid öckerö.

När jag bläddrade i ett av mina vykortsalbum, 
fick jag syn på ett intressant kort av Lilla 
Bommen, som var daterat den 17 april 1936.
Det stämde inte med verkligheten med båtar
nas namn och utseende, då flera redan hade 
andra namn eller var försålda till andra 
håll. Jag försökte fastställa årtalet, men 
det tycktes vara svårt. Jag bedömde att 
bilden var tagen mellan 1904-1917. Läsarna 
är välkomna att lösa rätt årtal och gärna 
komplettera med fartygens öden.

Första båten från vänster långt ut nära 
Hisingsbron är ELFÄNGEN byggd 1899 på Eriks- 
berg och hon höll stången mot den övermäk
tiga landstrafiken till kriget. 3åten be
drev älvtrafiken till Trollhättan och möj
ligen Vänersborg. Andra båten vet jag inte 
vilken det är. Men tredje är träfartyget EOS 
tillhörande Ångbåts AB Eos i Lidköping. Hon 
trafikerade Göteborg-Vänern mellan åren 
1904 och 1935.
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Fjärde är kvarvarande JUNO byggd år 1874 i 
Motala och genomgripande ombyggd år 1904. 
Efter JUNO ligger 3ALTZAR VON PLATEN, som 
trafikerade Göta Kanal till Stockholm under 
många år. Båten byggdes 1871 i Motala och 
slutade sina dagar som logementsfartyg vid 
nedskrotningen av TIRPITZ vid Oslo efter 
kriget.

NORDRE ELF byggdes 1898 i Thorskog för Ång
båt AB Inland i Kungälv och trafikerade 
linjen Göteborg-Kungälv-Kornhall. Hon sål
des 1917 till Stockholm och kom sedan till 
Norrland och fick annat namn. Senare åter
kom båten till Västkusten som HAKEFJORD III 
innan hon förvandlades till ELLÖSFÄRJAN på 
äldre dagar.

Nästa båt var FREJA, tidigare KALMARSUND NR
5 byggd 1877 i Motala. Kungälfs Nya Ångfar- 
tvgs AB inköpte baten år 1904 och döpte om 
den till FREJA. Är 1919 övertogs hon av 
Västkustens Transport AB och fick namnet 
TAXEN. Bolaget hade många båtar från Göta 
Kanal och Dalslands Kanal. Observersa FREJAs 
skorstensmärke som är Kungälvs stadssvmbol.

De två lastbåtarna längst i öster är VETTERN
II byggd 1904 i Sjötorp för Askersunds Äng
fartygs AB och ODEN byggd 1901 för Ängfar
tygs AB Oden.

Robin Holmstedt

G D K E N N E D Y
Detta vackra fartyg (se bild på framsidan) 
har det skrivits många spaltmeter om, var
för jag endast i korta drag berättar om 
hennes levnad.

Det var den 16 mars 1888 som skrovet till 
ett segelfartyg gled ner i sitt lätta ele
ment vid varvet S B Co (Lim) i Whitehaven. 
När riggningen var klar och skeppet gick 
ut oå provtur kunde man besåda en 3-mastad 
fullriggare om ca 1490 brt. Beställaren, R 
Martin 4 Co i Dublin, gav fartyget namnet 
DUNBOYNE. Är 1899 står som redare C E Mar
tin. Fartyget skiftade flagg 1908 till den 
norska efter försäljning till rederiet A/S 
Dunboyne i Porsgrund. Att skeppet fick be
hålla sitt namn förklaras väl med att bo
lagsnamnet blev detsamma.

Så inträdde ett nytt fartyg i den svenska 
handelsflottan vid namn G D KENNEDY år 1915. 
Redere var Rederi AB Transatlantic i Göte
borg, som skulle använda segelfartyget till 
skolfartyg för blivande befäl i Transflot- 
tan. Första resan under Trans-flaggan var 
i ballast till Sundsvall under bogsering. 
Återresan till Göteborg med last av trä
varor skedde också under bogsering. I augus
ti 1915 avgick G D KENNEDY på sin första 
resa som skolfartyg med 3 elever ombord. 
Resan gick till Afrika, Australien, Syd
amerika och England för att slutligen anlö-

pa Göteborg i november 1916. Därefter togs 
fartyget in på varv för vissa ombyggnader. 
Ett däckshus byggdes akteröver med inred
ning för 35 elever samt befälshytter, sjuk
hytt mm. Elektrisk belysning installerades 
och trådlös telegraf likaså. På grund av 
det rådande kriget kunde inte G D KENNEDY 
göra någon ny resa förrän i maj 1917.

Segelfartygsutbildningen sågs av många som 
en gedigen och fostrande utbildning för bli
vande sjömän, trots att segelfartygen mins
kade i antal på världshaven. Ar 1923 av
vecklade Transatlantic hela sin segelfartygs 
rörelse. Samtliga fyra segelfartyg såldes.
G D KENNEDY köptes av Svenska Marinen och 
VINGA, GULLMARN och BOHUS fick nya redare.
G D KENNEDY fick under den tretungade flag
gen. namnet AF CHAPMAN och blev Kunliga 
Flottans största skolfartyg. I skeppsgosse
kårens regi gjordes många långresor för att 
slutligen år 1938 bli logementsfartyg. Ef
ter kriget, närmare bestämt den 3 september 
194 7 såldes AF CHAPMAN till Stockholms stad, 
som lät henne bli flytande vandrarhem i 
Svenska Turistföreningens regi vid Skepps
holmen, där hon än i dag finns till beskå
dande .

Bertil Söderberg

Reg - n r

6057 BOY trafikerade Kinda Kanal mellan 
1885 och 1927, då båten lades upp p g a 
den minskade lönsamheten i trafiken. Båten 
höggs upp i Linköping. Mått: 23,36 m lång, 
4,12 bred och 1,71 djup. Byggd av ek och 
furu.

Namnet BOY härstammade från general J F 
Boy, som låg bakom kanalens uppkomst på 
1850-talet. Båtens typ och utseende var 
säregen och hon var troligen byggd kring 
kanalen eller vid sjön Åsunden omkring 1885. 
Först hade båten hetat HORN och från 1891 
BOY. Hennes ägarlista ser ut:

1887 HORN
1891 BOY
1893 BOY
1919 BOY
1927 BOY
1928

1885 HORN Vigerström, Linköping

C Andersson, Linköping 
G A Nilsson, Linköping 
AB Linköoings Förenade Rederier 
G Karlsson, Västerrum 
upphuggen i Linköping

Båten hade haft en föregångare, som hette 
GENERAL BOIJ och som var oregistrerad.
Den byggdes i Motala år 1861 för Kinda 
Ångfartvgsbolag. Avfördes 1886 ur skepps- 
listan.

6057 30Y var ursprungligen lastbåt och
släpade ofta en eller två pråmar på kanalen.

Robin Holmstedt



6101 ss Borg^y ex Bjÿirnsunn, BRYNGEL, LUNDBY
6102 SM Thelma ex SONJA
6103 S GÖTHA
6l()li MS SVENSKSUND ex VIDAR 8
6105 SM FERTILE ex HALLFJORD, FERTILE
6106 MS Stella ex NALLE
61 OY S WERA ex Duen, Hans
6108 SS Cartes ex WILHELM
6109 P AGE NO 1
6110 H ARGUS ex AGE II, AGE 2
6111 P LODDBY 11 ex N1X, AGE 3
6112 P GEGE I
6113 P GEGE II
61 il* P NANNA
6115 P TRANSPORT I
6116 P TRANSPORT II
611Y P TRANSPORT III
6118 P TRANSPORT IV
6119 P TRANSPORT V
6120 P TÄRNAN III
6121 P TÄRNAN IV
6122 P TÄRNAN V
6123 P ÅSUNDEN
612)1 SS Agi a Varvara, Ekaterini, Yangos, Parnis, Solgry, Olli, Sylvi, Gullaug,WÄRGÖN
6125 SS NORR ex NORRUNA, ASTUR, AQUILA
6126 SS FYI.GIA
6 12Y SS-B STEG
6128 MS BLENDA
6129 MS Krosd^l ex OLLE
6130 S MAJ ex Richard W Clark
6131 F ALDO
6132 SS-F NORDHAVET ex Grani, Centaur
6133 SM Hedvig Pannbacker ex Hans Paul. Niedersachsen, HERMINA, Rebecca
613»* MS OLLE ex EKOLLE
6 1 35 MS ELSA
6136 SM LYN I ex IDUN
6137 P BALDER
6138 S GERMUND ex Cosmopoliet
6139 S TRANSOCEAN ex Puerto Montt, Cerro Alegre, Skelinorlie
61 Uo SS Evertons ex Rotesand, Evertons, FAXEN, OVIDIA
61 li 1 MS Mari anna Pellerano ex Douce France, KOLGA
6l!i2 P V R 1
61 ¡»3 SS-B EDISON
6Htlt SM Anna Maria ex Anna Elisabeth, INA, VELOX
61 1*5 SS SIRI
61 ii 6 M3 Wolfsburg ex BALBOA
61U7 SM JERNAVIK
6ll»8 S GUNVOR
611)9 SS BERTHA
6150 P V R 2

919 Sjötorp 21*4 123 1919 1*. 36 S No Struken ca 191*8
919 Gävle 296 223 1919 5.32 S Fi Ryskt krigsskadestånd 19I1I1

918 Djursvik 198 160 1919 1923 Sjönk 21/12 utanf Great Yarmouth
? 130 89 1919 1 1.21* Pråm

890 Grirasby 76 55 x 1919 1959 Pråm. Lades Kungsviken

918 Söderköping 208 133 1919 5 .2*1 S Estl. Struken ca 1930 Brasilien
889 Svendborg 55 1*3 1919 1976 Bränd i Malmö 27/5
913 Svendborg 126 63 1919 7.21 S Sp Förlist mnioa 13/ 11/35 Cabo Bu
918 Linköping 70 65 x 1919
918 Linköping 72 65 X 1919

‘*5-1*7918 Linköping 72 61* 1919 i
918 Linköping 37 37 1919 '! ? Aldrig införd i supplement

918 Linköping 37 37 1919 ? ? Aldrig införd i supplement

902 Norrköping 78 70 1919 35-37 ?

917 Orrkullen 51* 1*9 1919 ? ? Aldrig införd i supplement

917 Orrkullen 1j6 1*2 1919 ? ? Aldrig införd i supplement

918 Orrkullen 50 1*1* 1919 1.33 Förstörd
918 Linköping 52 1*8 1919 35-37 9

918 Linköping 56 52 1919 1.33 Förstörd

916 Orrkullen 51 1*6 1919 2 .39 Förstörd
916 Orrkullen 50 1*6 1919 35-37 ?

916 Orrkullen 52 1*7 1919 35-37 ?

916 Björkfors 56 27 1919 31-33
919 Göteborg 561* 3>*5 X 1919 5.25 S No Upphuggen 1*/7 1 Italien

919 Fredrikstad 2705 1602 X 1919 1963 Upphuggen Götdborg

919 Limhamn 1526 1069 X 1919 1921* Strandad Örskärs fyr 22/ 10. i 20
918 Karlstad 1*5 1* 1919 2 .27 S utlandet

918 Kalmar 20l* 129 1919 12.29 S No Kondemnerad 196I1 i Norge

918 Arboga I88 126 1919 1925 S No Förstörd 20/l*/l*1* i Bergen
909 Phippsburg 515 1*53 1919 2 .25 S Fi Brann 16/1 /l*9 Ålands Hav
918 Studseröd 35 11 X 1919

ö.2l*896 Glasgow 13I* 1*6 1919 Slopad

917 Waterhuizen 332_ 250 X 1919 1.23 S Ty Anl Hamburg 22/ 11/73 f upph

918 Jungfrusund 111* 67 1919 8.31* Pråm

918 Norrköping 1*23 301 1919 10.21* S No Sjönk 11i/12/26

919 Lysekil 1*8 30 X 1919
1*7-1*9902 Norrköping 127 117 1919 ?

898 Hoogezand 87 72 1919 9 .2l* S utlandet

883 Glasgow 1625 1»*57 X 1919 1* .21* S Delfzijl f upph

919 Göteborg 1*126 2958 X 1919 6 . 36 S Lettl Upph 7/5l* Troon

919 Gävle 297 223 1919 11.19 S Fr Strandad 31/ 1/65 Sicilien

919 Karlstad 175 161 1919 31-33 ?

903 Dordrecht 72 13 1919 2 .56 Upphuggen Travemiinde

919 Groningen 350 270 1919 6 .23 S Ne Avg Teignmouth 12/ 12/33 Ej av

919 Lödöse I17I* 276 1919 1921* Grundst 1*/12/21* Skagen ef t brand.

919 Göteborg 5550 1*229 X 1919 5.50 S V-Ty Anl Tokyo 21/7/59 f upph

919 Järnavik 156 116 1919 1950 Sprang läck 11/8 vid Bremöns fyr.

919 Heleneborg 103 90 1919 1929 Koll 17/9 och sjönk i Kalmarsund

883 Jönköping 36 27 1919 7.60 Upph

919 Karlstad 176 I61 1919 31-33 y



6151 SS Mari am ex SIRIUS
6152 MS START

6153 s EDEN ex Aave

615*1 P OAXEN 36
6155 MS B«Smmelfiy ex STINA, JOHAN ABRAHAM
6156 SM MÄ SEN

615T S Arctic ex PRIMO
6158 SM GUN E LI. ex ASYNJA

>159 SM AMALIA ex Gry I
6160 S MARTINA ex Salus
6161 MD TB 376 ex TEBE
6162 MS Lupa ex Weif, Donau, Saal feld, Trude, Heeny, BRAGE
6163 SS GRANIA
616I1 SM CARMEN
6165 SS SUNNINGEN ex FRITHÍOF
6166 s __NAEMI ex Iliana
6167 SS HEDSTRÖMMEN ex Adlershorst, ULF, CARBONAT
6168 SM ELISABETH

6169 SM SJÖFÅGELN
6170 SM CARLSVIK ex FREJA
6171 S FENIX ex Helen W Martin
6172 MS STUREHOLM

6173 SM NEUTRAL
61 Ib SM WESTERÖ ex SYLVIA

6175 MS Se även reg-nr 2077 SAGA
6176 SS Harald 01 tens ex 0SRIC, MOTALA STRÖM, RYMMEN
6177 s GOSTA ex RIO
6178 SS ROSSÖ ex ROSKÄR, BISSEN, SKANDIA, FORSVIK,HILDEGARD

6179 SS WAI.L0NIA
6180 SS WANJA ex Esther Elina, ALDEBARAN
6181 SS Whintown ex Dalwhirjnie, BEGONIA
6182 MS MALMÖHUS

6183 SS Tora ex Karin Thordén, EDA, ANTARES
618!. SM DALIA
6185 MS Hanna ex GALLUS, DALASKAR
618 6 s ZIPPORA
6187 SM RAPTO ex NITRO, ERATO, Lokki
6188 SS-B BALDER
6189 SS-B BIRGER ex ESBJÖRN
6190 MS KALFSUND ex SAMR0S
6191 SM MAUD ex Maud of Scotland
6192 F MARLENE ex HEINO, FRIDHEM, Valk.yrie
6193 SM ÖSTERVÅG ex IRISH, Irish Patriot
61 yl* SM VEGA
6195 SM LINOHIA
6196 S SVEA
6197 SS Petra ex Lancelot, TVÅAN
6198 SS Insterburg ex Eltoh, MIRAFL0RES, Eidsfjeld,0L0F BRODIN
6199 SS SJÖVIK
6200 MS Enseli ex ELLINOR, Samur

1919 Larvik 826 552 1919 3 .51*
1919 Rarnsö 276 162 1919 1919
1916 Finland 125 98 1919 1939
1919 Ragnhildsborg 593 51*5 1919 1938
1919 Stockholm 202 120 1919 10.29
1918 Harge 28 ; 1 1919 5 -1*5
1919 Bergkvara 1*1*5 325 1919 1935
1919 La Saltvik 138 1 oi* X 1919 5 -1*8
190*1 Marstal 61 1*9 X 1919 7.63
1875 Marstal 153 1 n 1919 1919
1918 Sättra Varv 371 238 1919 7 .21*
1918 Norrköping 356 25I* X 1919 8.21
1919 Göteborg 1873 1266 X 1919 191*0
1918 Astoria»Oregon 16^2 1176 1919 1923
1911 Motala 87 6 6  X 1919
1889 Luvi a 325 291 1919 1921*
1919 Norrköping 1*1*0 262 1919 1936
1919 Halmstad 187 1 2 8  X 1919 1.60
1919 Malmö 299 226 1919 1922
1919 Djursvik 198 11* 1 X 1919 1971
1900 Barth 2379 2101 X 1919 1920
1919 Göteborg 1*599 3378 X 1919 19I1O
1917 Lysekil 39 19 1919
1917 Fridhem 1*5 23 X 1919 1973
1918 Trollhättan 20l| 13** X 1919 10.51*
1919 Limhamn 1576 1097 X 1919 12.52
1909 Björkö 99 8 6 1919 12.25
1919 Landskrona 12U5 Ö39 1919 1952
1919 Malmö 11*1*0 788 X 1919 8 .59
1919 Fredrikstad 2809 2175 X 1919 1939
1919 Hardinxveld 731 1*01 1919 3 .22
1919 Norrköping !*55 303 1919 1921
1919 Fredrikstad 1995 11*69 X 1919 1*. 3I*
1919 Lysekil 1*5 25 X 1919
1919 Bergkvara 352 223 1919 2 .35
1878 Haugesund 93l* 830 1919 1* .28
1912 Hasslet Ti* 52 X 1919 1971*
1919 Ekensberg 201* 27 1919 191*7
1919 Torskog 123 0 X 1919 1971
1919 Strömstad 317 209 1919 1923
1896 Bideford 65 39 X 1919 1965
1893 Galmpton 60 30 X 1919 1969
1890 Grimsby 62 30 1919 I9I18
1919 Kungsviken 55 39 1919 1933
1918 Subbnäs 79 57 1919 9 .2l*

26 2 1 1919 9 .1*1
1919 Åmål 1*70 288 1919 2 .20
1919 Fredrikstad 199** 11*63 1919 3-35
1919 Sjövik 62 31 X 1919 1959
1915 Stockholm 703 1*70 1919 1* .23

S Le
Avg Foway 12/8 . Ej avhörd 
Upphuggen
9
S No Struken 1930
Upphuggen
S Da Förlist 19^3
S Pa Grundst 11/6/57 Sandhammaren
S Br
Strandad 9/10 Svartklubben. Vrak 
Pråm
S Ty. Torp 8/10-1*2 utanf Djerba
Torp 11/2 Shetland
Grundst 13/1 Fife Ness, Skottland

Upphuggen Västervik 
Förlist 27/10 Nordsjön 
S Fi Sjönk 16/ 10-66 Ålands Hav 
Strandad 1^/12 Suderoog 
Bränd 1^/10 Sthlms Frihamn 
Strandad 1U/1 Höjen, Jylland 
Försvunnen Nordatlanten 11/12

Bortstädad från Gullbergskajen, Gbg 
Ej 1 sjöfart. Brygga Gullholmen 
S Ge Anl Santander 3/ 10/71 för upph 
Strandad Drager
Försvunnen efter 9/3 i Nordsjön 
S No Pråm
Grundstött U/10 Kirkwall. Vrak 
S Skottland. Sjönk 12/39 eft koll. 
Strandad 7/11 holländska kusten 
S Fi Upphuggen Lübeck 2/6U

S No Sjönk 12/ 10/51 Nidingen eft koll
Upphuggen Torekov
S dansk undersåte
Strandad 15/11 Storjungfrun. Vrak
Upphuggen Göteborg
Strandad 5/12 Nordmaling. Vrak
Sänkt Arendal, Göteborg
Sänkt Vinga
Förolyckad
Strandad 19/2 Grönsund. Vrak
Förlist
Förstörd
S No Struken före 1925 
S Ru Struken ca 19U9 
Upphuggen
S Ru Struken 1930-talet


