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Redakt ionellt 3

Till vår stora glädje har det ekonomiska gen
svaret hos våra läsare åter varit mycket stort. 
Penningar har influtit till nästan hela bud
geten för 1980. Vi tackar omsorgsfullt och 
lovar att ställa upp som förut.

En liten nyhet har vi kostat på oss i år.
Vi har utökat antalet fotosidor från sex till 
åtta. Vi tror att illustrationer av olika 
slag lättar upp texter och ger större utrymme 
åt egna funderingar.

Vi anstränger oss ständigt att förbättra 
Länspumpen. Varje felslag på skrivmaskinen,

liksom rena felstavningar smärtar oss. Vi 
försöker rätta till, men tiden är inte alltid 
oss gunstlg. Trots allt är ju Länspumpen en 
produkt av idealister som lägger ner mycken 
fritid åt varje utgåva.

Ytterligare förbättringar planeras på det 
tekniska planet. När detta kommer att genom
föras får bli en överraskning åt läsaren.

Väl mött i spalterna under 1980!

Redaktionen

I drivisen.. .

MELLAN TORUNGEN OCH VINGA I FEBRUARI 19 47

Havet var stängt av drivis. Så långt blicken 
kunde nå låg Kung Bores mäktiga rike i sin 
vita festskrud i den nordiska vinternatten. 
Norrskenet flammade muntert under Karlavag
nens tistelstång likt en belysningsaffekt i 
ett regisserat drama av Knut Ström på Göte
borgs Stadsteater. Månens nyvaknade anlete 
lyste upp det stämningsfulla maritima sce
neriet som varken en pensel eller kamera 
kunnat fånga. Det måste upplevas av en själv. 
Mot den gnistrande stjärnhimmelens bakgrund 
avtecknade sig Skagens taktfasta fyrblinkar. 
Borta i öster gäspade Pater Noster sävligt 
vid ett slumrande Marstrand. Kring Skagens 
Rev lyste en lång rad av vita, gröna och rö
da ljussken från fastfrusna fartygs lanter
nor. I flera dygn hade de maktlösa båtarna 
förgäves försökt att kämpa sig fram genom 
ismassorna. De hade i väntan på isbrytarhjälp 
lyckats att hålla sig samlade till en liten 
konvoj innanför Skagens fyrs ljusvidd. Där 
låg svenskar, danskar, holländare, fransmän 
och spanjorer och morsade om kvällarna och 
sökte råd av varandra. Dagar och timmar kröp 
fram mätta av skeppsklockornas klagande me
tallklang och pinglande maskintelegrafers 
eviga manöversignaler till ingen nytta för 
framfarten.

Kung Bore är inte att leka med i de antark- 
tiska farvattnen mellan Skagen och Vinga för 
små fartyg med liten maskinstyrka. Vinden i 
den starka kylan bet i skinnet och rykande 
kaffe och nikotingiftet höll frusna män på 
bryggan och svettiga eldare på durkarna vak
na och pigga trots allt.

Samtliga utländska båtar hade välombonade 
bryggor med präktiga styrhytter, vilket man 
tyvärr inte kunde säga om alla svenskarna - 
vad det nu kunde bero på?

Det blev en lång väntan mellan rundradio
kommunikéerna, då man hoppades att få höra 
något nytt utöver de sedvanliga rapporterna
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om väder och vind. Men Kattegatt låg där öde 
och övergivet även i radionyheterna, medan 
isbrytarna ATLE och YMER behövdes bättre på 
annat håll i Östersjöns svåra packisar.

En natt stördes den spöklika tystnaden där 
ute i vintermörkret av ett brak och ljudet 
från en grov ångvissla och en skarp strålkas
tares kvarnvingar svepte över isen och fartyg 
med rusångans dekorativa andedräkt. Det var 
den danska statsisbrytaren STOREBJ0RN som 
kom mäktigt vältrande fram genom packisen 
likt en tysk mekaniserad invasionsarmé i 
början av Herr Hitlers segertåg. Som vid Ba- 
bels torn hördes språkförbistringen från 
ångaren CHATEAU LATOUR av Le Havre, lilla 
"ATT-S" av Rotterdam, en barlastad spansk 
ångare, några karlstadsbåtar, hälsingborgare, 
stockholmare och vi från Göteborg. STORE- 
BJ0RN svepte förbi som en skugga med ett 
litet danskt fartyg SAGA på släp och snappa
de upp positionsmeddelande till båtarnas oro
liga redare och anhöriga, som länge väntat 
på ett livstecken. Då fanns det ännu fartyg 
utan radio och VHF-telefon ombord. STOREBJ0RN 
gjorde en djärv gir in mellan de nedisade 
fartygen och i högtalaren på bryggan hördes 
befälhavarens kapten Gottfrid Stallknechts 
gemytliga danska röst: Följ mej i rennen...

I ett nafs var hela konvojen samlad i en 
lång rad och man styrde med glatt mod mot 
den svenska kusten och mötte den klara sol
uppgången över Bohuslän. De första solstrå
larna flödade i regnbågens alla färger över 
de oändliga isvidderna med en stilla bort- 
tonande stjärnhimmel och blek månskära.

Isen knakade kring bogen medan maskinen dun
kade belåtet och eldarnas skyfflar klingade 
glatt där nere på durken. Styrledningens 
kättingar rasslade i sina grova block på poo- 
pen. Emellanåt tjöt någon ångvissla en gäll 
signal som varning åt en närgången granne i 
konvojen. Man kände sig åter glad och trygg 
under ledning av en dansk isbrytarchef, där 
han stod belåtet på bryggan och gav sina kor
ta, bestämda order i sin högtalare, som hör
des visa över havet. Det var lika njutbart 
som att lyssna till Gösta Nystroems Sinfonia 
del mare eller höra Tore Lindwall deklamera 
Hjältarna av Karl Asplund.

STOREBJ0RN lotsade konvojen genom den grova 
drivisen i sikte av Pater Nosters fyr, där 
man måste lämna oss för nya uppgifter i dans
ka farvatten, där en liten kustbåt råkat i 
sjönöd. Nu började åter kampen mot isen som 
här tonade upp sig mot kusten. Utan isbrytar-



hjälp var det lönlöst. Nästa dag hade drivisen 
med den starka strömmen fört hela konvojen 
västvart förbi både Skagens och Höjens fyrar 
på väg ut till havs i Skagerack. Vid middags
tiden siktades ett svenskt flygplan och man 
började så smått att hoppas på att radion 
skulle nämna något om snar hiäln. Läqet bör
jade att bli allvarligt för dem som låg i 
skruvisen nära den svenska kusten. På efter
middagen kom det glädjande budskapet i radion 
att Svenska Lloyds isbrytande lastbåt BOTHNIA 
som var på väg från Bremen till Göteborg skul
le assistera en bolagsbåt som låg bland de 
nödställda i närheten av Pater Noster.

Följande morgon siktades ss BOTHNIA med kap
ten Einar Dahlström från konvojen ute vid 
Hirtshals, 35 sjömil bortdrivna från den upp
givna positionen, som man hade räknat med på 
Svenska Llyds kontor.

BOTHNIA, som var fd Sveabolagets isbrytarve- 
teran WIRGO, kämpade sig fram genom isen med 
kurs mot Pater Noster. Där ombord hade man 
ingen tanke på att finna den eftersökta bo- 
lagsbåten vid Hirtshals. Vid horisonten sik
tades samtidigt Johnsonlinjens stora motor
fartyg SAN FRANSISCO på väg till Göteborg.
Från BOTHNIA observerades signalflaggarna om 
hjälp på bolagsbåten SCOTIA och efter någon 
timma var den uppe vid konvojen. Genom BOTH- 
NIAs VHF-telefon meddelades vår position till 
Göteborg och några timmar senare siktades 
stadsisbrytaren GÖTA LEJON, som varit på väg 
hela natten. Med assistans av BOTHNIA kom vi 
loss och snart hade GÖTA LEJON ordnat konvo
jen och satte kurs mot Vinga med sitt brokiga 
följe av ett dussintal mindre båtar.

Drivisen blev allt besvärligare i den starka 
strömmen och rännan flöt omedelbart igen, då 
den långa raden av småbåtar inte orkade hålla 
takten med de bredare med större maskinstyrka. 
Innan midnatt var det stopp för de mindre.
Men det rytande "Lejonet" gav inte upp utan 
fortsatte sin besvärliga färd genom skruvisen 
med de kraftigaste båtarna under isbrytarche- 
fen Evald Ståhlbergs skickliga befäl. Att 
hålla hela konvojen samlad i rännan var omöj
ligt under rådande förhållanden varför fyra 
båtar måste lämnas kvar åt sitt ovissa öde.
Och så drev resten av konvojen åter till sjöss 
i Skageracks drivis. Nu återstod förutom vi, 
en stockholmare, en holländare och en finsk 
trålare.

Dagarna gick och isen skruvade och knakade 
sin monotona melodi och man kände sig som om
bord på Amundsens FRAM på väg mot Nordpolen.
Is och åter is så långt man kunde se i härlig 
sol eller månsken med hög barometer. -8 gr 
och nästan stillt. Men trots vädrets gynn
samma makter blev tiden långsam utan någon 
kontakt med yttervärlden. Vi hade nämligen 
ingen VHF-telefon ombord, utan kunde endast 
lyssna på rundradions rapporter. Det blev ont 
om mat och vatten på en del av båtarna. Den 
finske trålaren VIENA blev kort på kol, men 
tog sig bort till en kollastad stockholmare 
och fick några ton. Trålaren delade med sig 
av sin sillast till samtliga och genom dennes 
VHF-telefon fick man förbindelse med rederiet 
och oroliga anhöriga.

Efter en veckas drivande i isen från Vingas 
ljusvidd siktades en kväll Torungens fyr utan
för Arendal i Norge. Rapporterna i den norska 
radion ingav föga hopp, utan nämnde att nästan 
all kusttrafik var stopp och endast fartyg 
med mycket stark maskinkraft kunde forcera 
isen. På natten började isen att rämna och 
packade ihop sig till skruvis som tryckte 
hårt mot fartygssidorna. Då låg konvojen 7 
distansminuter SO om Arendal. På förmiddagen

siktades ett svenskt flygplan och i radion 
meddelades att bärgningsångaren HARALD var 
på väg från Göteborg för att assistera.

Den lilla konvojen hade blivit skingrad och 
nya fartyg hade dykt upp vid horisonten. Ge
nom kikare kunde man konstatera att det var 
en isbrytare som assisterade två hemgående 
stora fartyg. Kanske kommer de denna vägen, 
hoppades man på.

För en stund glömdes isbrytaren, då ett 
svenskt flygplan kom svepande över oss på låg 
höjd. Till vår glädje såg vi det släppa ned 
fallskärmar med proviantbehållare till de 
nödställda fartygen. Nu blev det fart på 
djärva sjömän ute i drivisen med livlinan 
om midjan och båtshake i näven. Sedan behål
larna tagits ombord tömdes de genast på sitt 
efterlängtade innehåll av färskt bröd, smör, 
ost och allehanda specerier och potatis mm.

Innan alla behållarna kommit ombord hade den 
danske statsisbrytaren STOREBJ0RN hunnit 
fram till oss och fick tillfälle att bärga 
den sista fallskärmen ur en vak. När behål
laren med potatis överlämnats hälsade Danne- 
brogens tvåtungade örlogsflagg oss välkomna 
till konvojen och den älskvärde isbrytar- 
chefen Stallknecht bad om ursäkt att plikten 
tvingat honom att överge oss en vecka tidi
gare. Nu sattes kurs mot Skagen och Torungens 
fyr försvann i soldiset.

På natten blev det tjocka och konvojen måste 
stoppa och vänta på bättre sikt. i dagningen 
lättade det något och färden fortsatte med 
oss under bogsering, då vi hade fått roder
haveri i skruvisen. På vägen mot den svenska 
kusten blev det åter tjocka men STOREBJ0RN 
navigerade med hjälp av en radiobäring från 
Skärhamns radiofyr. Två mil från Dynan sat
tes kursen med mot Vinga, och isbrytarchefen 
frågade i högtalaren: Vilken radiofyr är 
bäst att pejla vid angöring av Göteborg?

Som göteborgare kände man sig skamsen då man 
måste svara: Sedan Vinga fyrskepp är intaget 
finns det ingen radiofyr.

-"Det var satan", tyckte jag mig höra en röst 
från STOREBJ0RNs högtalare, och kapten Stall
knecht svarade lugnt: -"Då får vi väl loda 
oss fram”.

Och så lodade sig den danska Statsisbrytaren 
STOREBJ0RN fram genom den täta dimman tills 
mistluren på Vinga hördes. Det var så sent 
som år 1947.

ÄNTLIGEN |RftDIOFYR TILL HJÄLP gOg_§JQgAgTEN

Så=i§ill2Si
Till min belåtenhet skrev GP några dagar 
senare: Den från sjöbefälshåll i Göteborgs
posten framförda kritiken mot att en radio
fyr inte finns för inloppet till Göteborg 
under vintertid sedan Vinga fyr intagits 
har redan resulterat i att en tillfällig ra
diofyr uppsatts på Onsalahalvön vid Vallda. 
Fyren beräknas komma i funktion idag.
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Berättelsen härrör sig från ångaren SCOTIA, 
som var på resa från Leith i Skottland till 
Göteborg då hon fastnade i isen. Befälhavare 
var kapten Gustav A  Persson, l:e styrman 
Ernst Schale.

Utdrag av artikel i G-P den 13 februari 1947.

Ernst Schale
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Båtologer i väster led

I förväntansfull stämning hade 15 
båtologer samlats i TOR-Terminalen 
söndagen den 9 september för avresa 
mot London. Så här efteråt kan man 
konstatera att resan blev mer än man 
kunnat hoppats på.

Precis som vid många resor försena
des avgången, i vårt fall med två 
timmar. Den något underliga förkla
ringen var att passagerare från 
WINSTON CHURCHILL väntades fram till 
17.00. Till saken hör att WINSTON 
CHURCHHILL satt sig på Vinga mer än 
en vecka tidigare.

Vädret var strålande. Havet låg 
blankt. Det var med andra ord ide
aliskt fotoväder. Ett par fartygs- 
möten och kamerorna gick varma, sam
tidigt som diskussionens vågor gick 
höga om vilken sida av Vinga vi skul
le försöka oss på. Efter att ha kon
staterat att vi gick den minst ste- 
ninga vägen söder om Vinga kunde vi 
lugnade sätta oss i matsalen till 
en delikat måltid, allt medan stäm
ningen bara steg och steg. Framåt 
aftonen blev det som när båtologer 
träffas, en del (båt)sludder.

Stärkta av sömn i våra tvåmanshytter 
på däck nummer 5 vaknade vi upp i 
ett väder som blev alltmer disigt 
ju längre dagen led och ju närmare 
England vi kom. Tidvattnet gjorde 
vattnet runt om oss grumligt, precis 
som vi varit utanför en flodmynning 
och vår väg kantades av oljeriggar.

Sjötrafiken började tätna ju närmare 
kusten vi kom och plötsligt steg ett 
lågt kustområde fram, ungefär sam
tidigt som det började dyka upp far- 
ledsbojar. Plötsligt låg bara lots- 
båten där och något senare passera
de vi tyska HOLSTENSAILOR liggande 
till ankars (hon låg kvar när vi for 
hem också). På väg in i hamnen mötte 
vi en och annan kustbåt och vid kaj 
låg några större lastbåtar. Precis 
när TOR SCANDINAVIA slog back, så 
hela båten skakade, passerade PRINZ 
OBERON ex PRINS OBERON (Sw). Bäst 
att ta på en 250-del för att få bort 
skakningarna.

Som alltid var de engelska emigra- 
tionsofficerarna mycket grundliga, 
varvid ilandstigningen gick med sni
gelfart. Givetvis var vi bland de 
sista in genom terminalen. Efter de 
obligatoriska frågorna om hur länge 
vi skulle stanna och varför vi kom
mit, tog vi bussen i besittning. 
Kanske något högljuddamen inte arro
ganta färdades vi in mot världsme- 
tropolen med sitt gytter av förstä
der. Efter ca 3 timmar i bussen 
började vi känna igen byggnader som 
Towern, Parliamentet, St Pauls- 
katedralen mm.

Ett något slaget gäng checkade in 
på Kensington Palace Hotel. Efter 
engelska mått var det säkert ett 
hotell av hög klass i ett förnämt 
kvarter, men man ljuger inte om 
man påstår att det var något skam
filat. "Entregossen" hade nog sett 
bättre dagar i sin vinröda uniform

och höga hatt. Det såg faktiskt ut 
som om han hade skotthål i baken, 
men det kan ju ha varit mal.

Emellertid låg hotellet centralt 
och endast ett par tunnelbanesta
tioner från City.

Den första heldagen i England ägna
des åt Lloyd's Register, vilket vi 
fick lära oss var något annat än 
Lloyd's Insuarnce Co. Givetvis gick 
vi fel och hamnade på det sistnämnda 
stället, men engelsk vänlighet visa
de oss snart till rätta ett par kvar
ter längre bort. Vi togs emot av Mr 
J Friedmann, förresten själv båtolog 
i World Ship Society. I en liten 
konferenslokal höll han ett mycket 
givande och lättfattligt anförande 
om allt som är värt att veta om 
Lloyd's, varefter vi gjorde rund
vandringen i en blandning av kon
torslandskap och gamla stilfulla 
sekelskiftesrum som undgått kriget.

Vet du förresten bakgrunden till 
100 Al, eller att det finns rappor
törer vid strategiska sjöleder som 
Öresund, Malaccasundet och Bosporen, 
som rapporterar fartygsrörelser till 
Lloyd's List? Själv hade jag ingen 
aning om att bakgrunden till Lloyd's 
List var att på den tiden, när man 
mest ägnade sig åt kaffehandel, det 
fanns en anslagstavla på kaffefirman, 
där man brukade skriva upp ifall de 
hemvändande kaffekaptenerna hade 
mött några fartyg. Efter ett tag kom 
andra kaptener och också rapportera
de vilka fartyg man mött, var och 
när. Sedan kom verksamheten att mer 
och mer utvidga sig.

Under själva rundvandringen hade vi 
möjlighet att fråga många medarbeta
re om deras arbete och med typisk 
engelsk vänlighet fick vi svar på 
våra frågor. Det fanns bl a en spe
ciell avdelning som svarade på för
frågningar från privatpersoner med 
sjöfartsfrågor. Till sitt förfogande 
hade man en ganska imponerande sam
ling register från 1764 till nu.

Roberto, en av deltagrna på resan, 
fick vid ett tillfälle möjlighet 
att ställa sin fråga han ställt till 
SST om SVEALAND, men jag undrar om 
inte någon av oss närvarande båto
loger hade bättre uppgifter om henne 
än Lloyd's.

Vid lunchtid erbjöd sig mr Friedmann 
att ta oss med till ett ställe av 
stort sjöfartsintresse. Efter 10 
minuters promenad var vi framme vid 
St Katherines Docks i närheten av 
Towern. Detta vore något för herrar 
styrande i Göteborg att besöka och 
hämta uppslag från. Man hade helt 
enkelt bevarat några olika fartygs
typer till eftervärlden och med möj
lighet för allmänheten att gå om
bord. Några hade gjorts om till små 
muséer, med fotografier och redskap 
bevarade. Andra var precis som de 
slutade sina aktiva dagar. Urvalet 
fartyg var väl gjort och vi fick se 
ångbogserare, ångtrawlare, segelfar
tyg, fyrskepp och på avstånd låg en



6
brandbåt. Puben Dickens Inn stod 
för en omgång lager åt oss där vi 
satt i skuggan av en gammal båt med 
propeller i båda ändar.

Senare på eftermiddagen var det tänkt 
att vi skulle göra en runda i bok- 
antikvariatskvarteren, men genom 
företagsamhet och oföretagsamhet 
splittrades gruppen och vi blev två 
som plöjde genom bokhyllor. Men ty
värr inget av intresse såvida man 
inte var intresserad av krigsfartyg. 
De båda krigen omhuldas alltjämt.

Hotellet blev sedan en oas för tröt
ta ben.

Dag nr två i London var vikt för 
CUTTY SARK, Maritime Museum samt 
observatoriet i Greewich. Efter att 
ha åkt "tuben" till Westminster 
Bridge tog vi en båt (byggnadsnämn
den i Sverige skulle aldrig ha god
känt hennes utseende) längs Themsen. 
Under vår 50-minuters guidade tur 
kunde vi se förfallna lagerhus och 
någon egentlig sjöfart förekom inte 
trots att det bara för något 10-tal 
år sedan legat fartyg nästan ända 
upp till Parliamentet.

Väl framme delade vi upp oss så att 
några valde att börja med CUTTY SARK, 
medan några tog muséet först. Efter 
att vid ingången ha blivit undersök
ta av speciella bombvakter följde 
en högtidsstund på muséet. Det efter
följande besöket på ett maritimt 
bokantikvariat var en extra krydda. 
Det fanns Lloyd's Register att köpa.

Några av oss orkade upp till observa- 
toriekullen med observatoriet, där 
man kunde balansera på O-meridianen 
och se en mångfald stjärnkikare och 
astrolabier.

Kvällen skulle bjuda på ytterligare 
en höjdpunkt när vi gjorde besök på 
World Ship Societys månadsmöte. Lon- 
donavdelningen är av samma storlek 
som Västra Kretsen ungefär. Taxi, 
som var ett billigt förflyttnings- 
medel, användes och efter mycket 
letande av de tre bilarna hittade 
vi en lokal som inte på något sätt 
kunde jämföras med vår. På pro
grammet stod filmvisning. Dessutom 
fanns det böcker till salu. Många 
nya och intressanta kontakter gjor
des. Det efterföljande snacket på 
puben var kvällens verkliga behåll
ning.

Tredje dagen var lagd så att vi 
skulle börja på Svenska Sjömans
kyrkan och i god tid tog vi tunnel
banan, men storstadens avstånd är 
så stora att vi med nöd och näppe 
hann fram i tid. Givetvis fanns det 
en pub i huset. Staffan Rönnergård, 
prästen, mötte oss på trappan jeans
klädd och sympatisk ihop med fru och 
assistent. Efter kort gudstjänst 
bjöds vi på kaffe med hembakt, var
efter titt i gästboken efter det 
egna namnet väckte munterhet och 
glada minnen. Sjömanskyrkans buss 
tog oss sedan på dockrunda till Til- 
bury. Första båt som vi gästade var 
LOVISA GORTHON med sin spartanska 
brygga i fören, varefter turen gick 
till TYRUSLAND, där prästen hade en

del svenska tidningar att lämna.
Efter detta korta besök var det dags 
för TUNADAL och vi fick möjlighet 
att studera lastning med vacuunlyft, 
speciellt framtaget för SCA. Skep
paren hade dagen till ära, medlem 
som han är, klätt upp sig med klub
bens blazermärke. I samband med 
rundvandringen kunde konstateras att 
TUNADAL var välhållen för att vara 
så gammal.

Tåget in till stan igen tog sin tid 
och väl inne i City delade vi på oss 
så att några tog sig till Baltic 
Exchange medan andra åkte till ho
tellet och gjorde sig klara för 
kvällens föreställning av Evita.
Tre av oss letade upp den omtalade 
Greens Maritima bokhandel långt ute 
i en av förorterna. Tyvärr tog resan 
så lång tid att vi bara fick 35 minu
ter på oss innan det var dags för 
stängning av "paradiset". Tre hela 
rum fyllda med litteratur. En stor 
del av en vägg upptog skokartonger 
med fartygsfoton. Bertils suck när 
vi blev ivägfösta vid stängnings
dags var: "Här skall fan vä båto- 
log. Jag står inte ut längre". Hur 
som hels- så fick vi med oss en del 
godbitar i alla fall.

Sista morgonen i London bjöd som 
alla andra dagar på toppenväder.
Vi tog farväl av hotellet för vår 
tre timmars bussresa till Felix- 
stowe, men eftersom det var meddelat 
att båten var försenad stannade bus
sen till i en liten idyllisk stad i 
Essex. Våra ögon vidgades vid synen 
av några punkrockare med blått och 
rött hår och inte nog med det, den 
ene hade hakkorsbindel.

Efter att ha lämnat denna idylliska 
plats stod vi inför ny väntan i 
Felixstowe, men efter några timmars 
fördröjning kom vi ombord i alla 
fall.

Dags att ta fram kamerorna igen. För 
om oss låg ASIA FOREST ex VIRGINIA 
och en bit ut mötte vi DANIA av 
Vrångö.

Ju längre ut vi kom dess högre gick 
sjön. Vid kojdags gick hon riktigt 
stötigt och ju längre natten led 
dess fler led av sjösjuka. Under 
natten var det 20 m/sek och detta 
var resterna av orkanen Fredrik, som 
vi på nyheterna hört härja i USA.

I höjd med Danmark hade det mojnat 
betydligt och när vi gjorde brygg
besöket på TOR BRITANNIA fick vi 
höra att Skagens fyrskepp flyttat 
sig 3 mil och att ett tyskt fartyg 
förlist i Östersjön.

Det var en trött samling båtologer 
som steg iland på moder Sveas jord 
med både upplevelser och prylar i 
bagaget.

Donald MacFie ______________________

Fotona nästa sida

överst: Båtologerna just framkomna 
till Felixstowe.
Foto och medverkan: Göran Ohlsson

Mellan: Från Svenska Sjömanskyrkan 
i London.
Foto: Göran Ohlsson

Nederst: CUTTY SARK i Greenwich.
Tyvärr kom inte hela båten med. 
Foto: Göran Ohlsson







Ett far tygsöde
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År 1909 byggdes på Crafoords varv i Strömstad 
en 57 fots båt för Årnäs AB (Carnegie brygge
ri) i Göteborg. Den sjösattes den 11 juni och 
fick namnet CARNEGIE med reg-nr 5033.

Den 23 maj 1913 fick den Hönö som hemmahamn 
och ägarna var Johan A Johansson och Andreas 
S Larsson. Hönöborna bedrev snurrevadsfiske 
i Nordsjön med landningar i engelska hamnar. 
Motorn var då en 30 hkr Avance.

Hönötiden kom att bli en tid fylld av äventyr. 
Fångsterna voro väl goda men avsättningen och 
därmed också priserna voro dåliga. Efter en 
landning i Hull med dåligt resultat, diskute
rade man olika alternativ för ett lönsamt 
fiske och beslöt sig för att pröva lyckan vid 
amerikanska kusten. Sagt och gjort. Man ut
rustade för den långa resan. Bortåt en månad 
tog resan över Atlanten och den gick lyckligt, 
men vid framkomsten till New York visade det 
sig att lagarna i USA lade hinder i vägen för 
utländsla fiskare att där försälja sina fångs
ter. Trots ansträngningar från bl a svenske 
konsuln och andra svenskamerikaner lyckades 
man inte utverka någon licens. Lagen var o- 
rubblig, blott en enda gång fick man försälja 
en fångst, sedan var det stopp. Lagen stoppade 
även försäljning av båten. För att köp skulle 
kunna äga rum måste kölen vara sträckt i USA.

Problemet var nu att hitta utkomstmöjligheter. 
Man fick genom förmedling ett par spritlaster 
från Bahama till New York, men då detta före
tag var förenat med vissa risker, tröttnade 
man på detta. Man fick då möjlighet att göra 
några resor med bananer från Kuba och Hondu- 
ras som voro lönsamma. Våren 1924 beslöts att 
segla hem till Sverige. Ombord var då endast 
tre man. De andra hade tagit arbete i land.

Vid midsommartid anlände CARNEGIE till Hönö. 
Resan från Florida till Engelska kanalen hade 
tagit 41 dygn. Rik på guld var man väl inte, 
men väl på erfarenheter.

Den 23 maj 1925 står Marstrands mek Verkstad 
som ägare till båten. 2 3 mars 1926 var det 
dags att byta hemort igen. Då såldes fartyget 
till Lars Persson, Evald och Herbert Karls
son i Hasselösund, som skulle bedriva snurre- 
vadsfiske i Nordsjön.

Den 25 januari 1928 är Marstrands mek Verk
stad ånyo ägare.

1929, den 22 mars, var det dags igen att änd
ra på namnbrädan. Namnet är nu CANDY och hem
mahamnen Klädesholmen. Motorbyte hade ägt rum 
och är nu 2x40 hkr Atlas Diesel. Ägare är 
Ragnar Andersson och Osvald Karlsson.

Hitintills har fartyget varit som "den fly
gande holländaren", men når nu sin sista 
hemort när den av Atlas Diesel i Stockholm 
(Marcus Wallenberg-företag) den 23 oktober 
1930 säljs till Oskar Olsson, Verner Lars
son och Evald Stranne på Smögen. Den får nu 
namnet MAGNE och användes i fraktfart med 
sill och makrill på Polen, Tyskland, Holl- 
land och England. Sommartid brukade man med 
Hebriderna som bas salta makrill som köptes 
av engelska och skottska sillfiskare.

Ägarbyte igen blir det den 24 mars 1933 då 
Smögenborna Robert Wilhelmsson med sönerna 
Arvid och Roland övertar båten. Den används 
som förut i fraktfart och makrillsaltning.

19 35 installeras en ny motor 2x60 hkr Munk- 
tell, som 1946 förstärktes till 2x75. 1952 
ökades den ytterligare till 2x85.

Från 1937 till 1956 bedrevs trålfiske efter 
sill både i Nordsjön och vid danska kusten. 
Sedan gick man över till räkfiske som man 
höll på med till 1978.

1979 blev det försäljning inom Smögen igen.
Nu till Olof Andersson och Per-Olof Olofs
son för att användas som fisktrålare. Den 
fick nu heta CANDY, samma namn som under 
Klädesholmstiden.

Men tiden som fiskebåt visade sig snart vara 
ute för CANDY, som liggande vid kaj blev 
rammad av en annan fiskebåt NIPPON från Smö
gen, med så stora skador som följd, att den 
blev kondemnerad.

Smögentiden varade nära 50 år, därav 46 år 
under samma ägare. En båt har fiskat färdigt. 
Bakom denna kavalkad av hemorter och äventyr 
och dramatik, besvikelser och infriade för
hoppningar, goda och dåliga fångster.

Under de första tjugotal åren av detta far
tygs historia rådde små förhållanden. Fisk 
fanns väl att få, men avsättningen och pri
serna var i botten. Viljan att sträva och 
arbeta fanns, men lönen var ringa, man levde 
under knapphetens kalla stjärna.

Karl-Olof Rödström/Erling Larsson

ERNST

Fotona förra sidan

överst: MAGNE i Miami 1924.

Mellan: MAGNE av Smögen utanför 
hemmahamnen i juli 1973. 
Foto: Krister Bång

Nederst: De ömkliga resterna av 
MAGNE som de tog sig ut i 
september 1979.
Foto: Krister Bång

Här kommer de utlovade uppgifterna om bog- 
seraren ERNST. Se foto föregående nummer.

ERNST byggdes 1897 vid Lundby mek Verkstad 
för Göteborgs Bogserings AB som år 1920 blev 
Göteborgs Bogserings- & Bärgnings AB. År 1928 
såldes ERNST till Björkå AB i Lugnvik och om
döptes till HALLSTANÄS.

1935 såldes bogseraren till Herman Häggström 
i Husum, som lät henne få tillbaka namnet 
ERNST. Troligen 1973 såldes den till Timrå 
Entreprenad AB i Timrå och lär fortfarande 
ha samme ägare.

Bertil Söderberg



Ångaren BOTHNIA
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Ernst Schales intressanta artikel i detta 
nummer om sjöfartens problem här på Väst
kusten den svara isvintern 1947, fick mig 
att tänka på Svenska Lloyds granna ångare 
BOTHNIA, då hon ju undsatte bolagsbåten 
SCOTIA som satt fast i isen. Då BOTHNIA 
haft, enligt mitt tycke, intressant his
toria kunde det vara passande att teckna 
hennes historia.

Denna lilla granna ångare (se foto på första 
sidan) beställdes av Sveabolaget hos Finn- 
boda Varv i Stockholm. I början av juni 1930 
levererades hon med namnet WIRGO. Hon var i 
stort sett systerfartyg med den år 1927 le
vererade ångaren WARJO.

Sveabolaget hade tagit fram dessa fartyg för 
att kunna trafikera norrlandshamnarna året 
runt. Visserligen hade man fartyg som klara
de av gång i is, men fastnade ofta på grund 
av för svaga maskiner. WIRGO var avsedd för 
traden Göteborg-Stockholm-Gävle-Sundsvall. 
WARJO och WIRGO visade sig vara av en mycket 
lyckad konstruktion och fick sina efterföl
jare i de berömda motordrivna s k W-båtarna: 
WARUN, WORMO (1935), WERNA, WIROS, WARIA och 
WIRIL byggda åren 1937-38.

WIRGO senare AJAX, BOTHNIA, AJAX och MANDO.

Reg-nr 7647 Signalbokstäver: S I L N
Byggd 1930 hos Finnboda Varv, Nacka

Bruttotonnage: 656 ton netto: 311 DW 805 ton
efter 1942: 771 271 890

Dimensioner: 55,96 x 9,79 x 3,93 m

En ångmaskin typ: T 3 Cy 16-f- , 27" & 44" - 30"
om 775 hk

Efter 1960: En dieselmotor typ 2SA 5Cy 345x580 
Nydkvist & Holm AB 840 bhp

Under rysk-finska vinterkriget 19 39-4 0 var 
WIRGO sysselsatt i fraktfart mellan Stockholm 
och Åbo. Den 31 januari 1940 avgick WIRGO 
från Abo med destination Stockholm. Man ank
rade dock i skärgården utanför Åbo. Den 3 feb
ruari fortsattes resan i konvoj med finska is
brytaren APU i spetsen och de två fartygen 
DALANÄS och SIGRID. Påföljande dag ankrade 
konvojen utanför Finnö i Åbolands skärgård. 
Order gavs att WIRGOs besättning skulle in
kvarteras i land för att bättre skyddas mot 
eventuella flyganfall. Kl 1400 siktades två 
flygplan som dök ned mot fartygen i konvojen 
och släppte sina bomber. Tjugo minuter efter 
anfallet kom ytterligare ett anfall. Efter 
anfallen konstaterades ett hundratal större 
eller mindre hål i styrbordssidan på WIRGO. 
Även skorstenen, navigationshytten och bryg
gan hade fått omfattande skador av granat
splitter. För att motverka att WIRGO skulle 
ta in vatten via styrbordssidan trimmade man 
ångaren så att hon fick babords slagsida.

På natten anlände finska isbrytaren JÄÄKARHU, 
varefter resan fortsatte i skydd av mörkret.
På morgonen den 6 februari nåddes Gärsö i 
Föglöfjärden, varefter man lade fartygen i 
isen och besättningarna sökte skydd i land.
Kl 10.4 0 sågs WIRGO kränga över åt styrbord. 
Några i besättningen tog sig ombord och star
tade pumparna. Länspumparna kunde inte hålla 
läns utan WIRGO sjönk efter 20 minuter på 27 
meters djup.

Här fick nu WIRGO ligga tills sommaren, då 
Neptunbolaget i Stockholm köpte vraket och 
satte igång med bärgningsarbetet. Bärgningen 
blev besvärlig då skrovet sjunkit ned med 
styrbordssidan i dyn. Den 29 juli hade man 
lyckats räta upp skrovet, och därefter drog 
man in WIRGO på grundare vatten. När så WIRGO 
länspumpats och visade sig ovanför vattenytan 
började ett styvt arbete med att spola bort 
all slam ocj lera som fanns ombord. Då far
tyget haft last av bl a ägg kan man lätt före
ställa sig vilken stank bärgarna hade att ar
beta i.

Den skadade ångaren fördes nu till Sölves
borgs Varv där omfattande renoveringsarbeten 
utfördes. Hon iståndsattes för Neptunbolagets 
räkning och kunde återlevereras i slutet av 
december 1940 bärande namnet AJAX.

Redan i februari 1942 såldes AJAX för 775.000 
kr till Rederi AB Svenska Lloyd i Göteborg, 
som gav henne namnet BOTHNIA. Efter en tids 
uppläggning och ombyggnad sattes hon in i 
Lloyds Englandstrafik.

Den 10 juli 1958 var det slutseglat för BOTH
NIA hos Svenska Lloyd. Ångaren lades upp vid 
Lindholmens Varv i Göteborg. Den 5 februari 
1960 avyttrades BOTHNIA till dir Torsten Jo
hannisson i Göteborg för 100.000 kr. I och 
med försäljningen av BOTHNIA försvann det sis
ta koleldade fartyget i Svenska Lloyds flotta.

Den nye ägaren gav fartyget namnet AJAX (som 
dock aldrig påmålades), samt hade för avsikt 
att driva henne i allmän fraktfart. Den 19 
mars bogserades ångaren, fortfarande bärande 
namnet BOTHNIA till Skrot- & Avfallsprodukter 
(T Johannisson) i Tingstad. I början av april 

mm 1960 uppenbarade hon sig i Sannegårdshamnen 
med namnet MANDO och med den grekiska flaggan 
vajandes i aktern. Det var Michael Pyliaros & 
Co i Piraeus som blivit ägare till gamla 
WIRGO.

I slutet av 1960 installerades en dieselmotor 
av Nydkvist & Holms fabrikat om 840 bhp i MAN
DO. Därmed var den trettioåriga epoken som 
ångare över.

1962 bildades Mando Shipping Co Ltd i Piraeus 
vilket bolag övertog fartyget.

Slutet för fartyget kom den 30 augusti 1967 
då MANDO befann sig på en resa från Varna till 
Benghazi med 1400 ton (jämför dödvikten!) ce
ment. Det tungt lastade fartyget sprang läck 
och sjönk i position 39 ll'N och 24 50'E. Be
sättningen räddades av ryska motorfartyget 
VAGA. Denna gången gjordes inga försök till 
bärgning.

BOTHNIA representerade sin tids svensk varvs
industris kunnande och utveckling. Idag hade 
hon varit ett stycke kulturhistoria om hon 
hade bevarats åt eftervärlden. Koleldad som 
hon var med en trippleångmaskin hade hon va
rit en pärla i Fartygsmuseet vid Lilla Bommen. 
Hon var ju ganska liten med sina 890 ton dw 
men ändå representerande så mycket av den 
typen av lastfartyg som seglade under den 
blå-gula fanan.

Bertil Söderberg



VALBORG - en av representanterna vid Fartygsmuseet 

Teckningen utförd av Sven-Ivar Johansson.

Smart  marknadsföring

Strax före jul gick som bekant TOR SCANDINA- 
VIA på grund på utgående från Göteborg och 
strax före nyår var det så dags igen. Efter
som jag sitter med Tor Lines Resebrochyr 
framför mig kan jag inte undgå att hänföras 
över hur väl man formulerat sig inför jul- 
och nyårskryssningarna. Jag citerar:

"FIRA JUL ELLER NYÅR PÅ ETT ANNORLUNDA SÅTT

Vore det inte skönt att glömma allt vad jul- 
stök heter och bara njuta av julen. I stället 
för att koka skinka, förbereda lutfisken, 
baka pepparkakor och köpa julklappar in i det 
sista, kopplar du av på en av Nordsjöns störs
ta och modernaste båtar. På TOR BRITANNIA

eller TOR SCANDINAVIA.

Men Du flyr inte från julen. Du får den bara 
serverad i en ny och spännande miljö. I Lon
don, Amsterdam eller någon annanstans.

Även under nyåret kan du få uppleva något 
nytt och annorlunda. Vi kommer då att an
ordna en kryssning med massor av överrask
ningar.

Mer om detta kan du läsa i vårt special
program. "

Magnus Drev
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Några iakttagelser, synpunkter, kor
rigeringar eller vad man nu vill kal
la det för beträffande några fartyg 
omnämnda i Länspumpen 3 och 4 1979.

NYA UPSALA byggdes inte om till last
fartyg direkt efter haveriet 1912.
Det var den 9 september 1912 som hon 
utanför Blockhusudden kolliderade med 
den tyska lastångaren ALEXANDRA. NYA 
UPSALA blev kraftigt ramponerad, men 
reparerades och fortsatte som passa
gerarfartyg ytterligare några år. Un
der åren 1919-20 byggdes hon om till 
huvudsakligen lastbåt vid Gåshaga 
varv pa Lidingö. 9 september var ett 
olyckligt datum för NYA UPSALA. den 9 
september 1912 ramponerades hon vid 
kollisionen och den 9 september 1967 
beseglades hennes öde slutgiltigt. 
Sommaren 1969 eller 1970 besökte jag 
Kråkelunds fyr och kunde då genom en 
kikare beskåda CADDY. Enligt fyrper
sonalen var hon inte särskilt ska
dad, men svår att bärga då det inte 
skulle gå att komma dit med ett bärg
ningsfartyg. Kanske står NYA UPSALA 
kvar fortfarande och skaver sitt pud- 
deljärn mot grynnorna och kanske blir 
hon i så fall en gång en svensk GREAT 
BRITAIN ?

Vad menas med att KAJ©s aktiva bana

slutade vid Hjortens fyr i Vänern den
11 november 1966? Gick hon på grund 
då? KAJO låg sommaren 1970 i Klags- 
hamn och nedskrotades i Ystad i ja
nuari 1971.

TURISTEN har i tur och ordning hetat 
TURISTEN, SYLTHOLM, TH S0EBORG, SAMS0, 
TURISTEN och KOLMÅDERN.

ERNST byggdes vid Lundby mekaniska 
verkstad 1897. Hette i många år HALL- 
STANÄS innan hon återfick namnet 
ERNST. Motoriserades troligen 1963. 
ERNST brukar numera återfinnas i Fa
gervik utanför Sundsvall och är i 
ett mycket fint skick.

HELLEVI låg länge i Sigtuna. Så små
ningom bogserades det förfallna far
tyget till en udde utanför Fyrisån 
där det den 22 januari 1975 brändes 
upp med hjälp av napalm.

ARGO låg i somras på slip i Docksta 
i till synes högönsklig välmåga.

MOTALA EXPRESS var i trafik en kort 
tid sommaren 1962 och hade då som 
befälhavare medlemmen i Klubb Maritim 
Bernhard Göthberg.

Gunnar Hedman

Böcker
RECENTION av boken BÅTAR PÅ FRYKEN.

I mustiga färger kommer GÖSTA BER- 
LING framforsande om omslagssidan 
av denna mycket läsvärda och intres
santa bok. Sjö efter sjö börjar få 
sin sjöfartsepok berättad och nu har 
turen kommit till Fryken. Erling 
Ärlingsson och Ingvar Svensson har 
gjort ent strålande sammanställning 
av bildmaterial och text.

Som alla passagerarbåtsböcker med 
självaktning finns en skeppskata- 
log med i slutet av boken.

Sjötrafikens guldålder inföll för 
ca 60 år sedan, men författarna har 
valt att gå tillbaka till brons
åldern farkoster, via gårdsbåtar, 
kyrkbåtar och halvlastingar till 
huvudämnet ångbåtarna.

Anekdoter och fartygsfakta är var
vade med varandra och gör boken till

ett viktigt kulturhistoriskt doku
ment. Självklart bör denna bok stå 
på bokhyllan jämte Mälarbåtarna, 
Skärgårdsbåt till sommarnöjet och 
Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 
100 år.

Boken säljs genom Sunne Hembygds
förening, c/o Hans Wangsten, Sommar
vägen 10, 686 00 SUNNE och priset 
är 9 5 kr.

Donald MacFie 

TILL SALU

SÅ STRED VI I KRIGET del 6 i serien 
om sjöfolk under krigsåren innehål
ler bl a SAL-båtar i diplomatfarten. 
Finns och säljes genom Terje Fredh, 
Skansvägen 25, 453 00 Lysekil (tel 
0523-10421) eller Peter Skanse AB, 
440 60 SKÄRHAMN.



Ängtrålare
Jeg setter stor pris på Göran Ohlssons 
skriverier om ångtrålare, og jeg skal 
så gjerne få komme med noen få kommen
tarer om FISKMÅSEN (Länspumpen 4/79).

FISKMÅSEN ble registrert i Norge som 
RAMOEN i november 19 36 (RAMOEN er et 
fjell ved Vartdal), og fick fiskeri- 
nummer M-l-VD, eiet av A/S RAmoen 
(Knut Vartdal), Vartdal på Sunnm^re, 
registrert i Ålesund.

I likhet med de fleste andre ångtåla- 
re som fant veien til Norge, ble RA
MOEN utrustet for fiske med snurpenot. 
Trålare var (og er) politisk betente 
i Norge og i årene 1936-40 fantes 
icke mer än 11 lisenser for trålfiske. 
Snurpenoten ble derimot svaert ut- 
bredt.

Til notbruket h^Srte 2 not-dorrier 
(ca 30 fot) som hadde noten ombord, 
og en lettbåt (ca 20 fot) som hele

operasjonen ble ledet fra. Besetning- 
en var stor under snurping, ofte upp 
mot 20 mann.

I september 1939 ble RAMOEN leiet av 
Marinen og tjenestegjorde som vaktbåt 
i Ytre Oslcfjord. Den ble overgitt 
til tyskerne 14 april 1940 i T0ns- 
berg og kom i tysk tjeneste til 1945.

Som Göran nevner ble fartyget moto- 
risert i 1948 og modernisert i 1961. 
Som ett av de st0rre norske fiskefar- 
t0y ble RAMOEN brukt til Islandsfiske, 
og gikk også i fraktfart mellom se- 
songerne.

FISKMÅSEN ble den fjerde RAMOEN, og 
Vartdal-familjen har siden hatt 2 
skip ved dette navn - den nåvaerande 
en fabrikktråler på 890 brt. RAMOEN 
ex FISKMÅSEN ble kondemnert i april 
1964 og hugget opp.

Dag Bakka Jr

Traf iken på...

GÖTA ÄLV FÖR TJUGO ÅR SEDAN OCH IDAG

I slutet av femtiotalet bodde jag i 
Älvängen ca 300 m  från Göta Älv, 
och detta torde i hög grad ha bidra
git till att mitt sjöfartsintresse 
väcktes redan då under skoltoden. I 
rummet som vette.mot älven låg all
tid en kikare stand by och en an
teckningsbok där jag noterade pas
serande fartyg. Även om totala gods
mängden på älven inte skiljer sig 
så mycket idag mot för tjugo år se
dan, var trafiken betydligt tätare 
då. Fartygens medelstorlek har näm
ligen kraftigt stigit med åren. Ett 
4 0-50 tal passerande fartyg per dygn 
var ganska vanligt.

Vilken art av fartyg rörde det sig 
då om? Ja, då som nu var kusttankers 
från Göteborg och dess skärgård ett 
dominerande inslag. Det fanns även 
några tankers från Tjörn och andra 
platser i Bohuslän. Thunrederiernas 
tankfartyg var också ofta synliga 
på älven, men Thun hade på den tiden 
bara 3-4 tankers. Thun uppvisade för 
övrigt en brokig samling fartyg, 
allt från små motorseglare och gamla 
ångare till nybyggda paragrafare och 
tankbåtar. 1957 gav man sig även in 
i passagerartrafiken på Göta Kanal.

Vid sidan av Thun var Ahlmarks det 
andra stora rederiet med trafik på 
Vänern. Medan Thun arbetade med kon
trakts- och trampfart upprätthöll 
Ahlmarks linjefart mellan Vänern 
och Kontinenten/England. Samma är ju 
förhållandet idag. Tyvärr har Ahl
marks ej längre några egna fartyg 
kvar under svensk flagg. Man arbetar 
helt med inchartrat tonnage och har 
endast minoritetsposter kvar i ett 
par Skärhamnsbåtar. Idag förekommer 
även ett samarbete mellan de två re
derierna i Vänertrafiken.

De största fartyg som passerade äl
ven var i regel Ahlmarks. Dessa var 
i storleksordning ASPEN och IMMEN 
samt ångarna UNDEN och MANGEN. År 
1958 levererades dock det dittills 
största fartyget för Vänertrafik ms 
NOREN. Detta fartyg som helt fyllde 
upp slussarnas längd och bredd var 
dock ganska sällan sedd gäst på äl
ven då man p g a djupgåendet endast 
kunde utnyttja ca 2/3 delar av far
tygets lastförmåga.

Av dagens inchartrade Ahlmarks-ton- 
nage seglar huvuddelen under väst
tysk flagg. Det kan tyckas egen
domligt att tyskarna kan driva far
tygen billigare med tanke på den 
dyra tyska D-marken, men här torde 
förklaringen ligga i mindre bemanning.

Som exempel kan nämnas att fartygen 
NORRLAND, DALSLAND, GÖTALAND, VÄRM
LAND och SUNNANHAV (mycket kubik- 
dryga fartyg på ca 2300 tdw byggda 
i Japan 1977 och chartrade av Ahl
marks) under tysk flagg har skeppare 
och en styrman, medan man i samma 
fartyg under svensk flagg skulle 
behöva skeppare plus tre styrmän.

En typ av båtar som idag helt har 
försvunnit som lastdragare, men som 
på femtiotalet var en vanlig syn på 
älven, är motorseglarna. Dessa var 
vanligen hemmahörande på Kållandsö 
eller i Lidköping men också andra 
ortnamn runt Vänern eller på Bohus
kusten kunde läsas på namnbrädan i 
aktern. Frakterna på nordgående ut
gjordes till stor del av gödning 
från Norge, men även kol och koks, 
salt mm fyllde lastrummen. På syd- 
gående hade man ofta papper till 
Göteborg eller Danmark och ibland 
var man på långresa ända till Tysk
land. I Göteborg skedde omlastning 
till oceangående fartyg. De minsta



lastfartygen på älven var båtarna 
byggda för Dalslands kanal. Dessa 
syntes dock alltmer sällan så långt 
söderut som i Älvängen. Deras sista 
arbetsuppgifter i slutet av femtio- 
och början av sextiotalet blev att 
dar kvarts från Dalsland mestadels 
till smältverket i Vargön men även 
till Vänersborg för omlastning till 
större tonnage.

Det var vanligt förr att bruken 
runt Vänern och Vättern ägde eget 
tonnage, något som helt försvunnit 
idag. Mestadels rörde det sig om 
småtonnage som i allmänhet endast 
gick till Göteborg för omlastning 
av brukets produkter till större 
fartyg. Dock hade Uddeholmsbolaget 
ett par större fartyg, STORFORS och 
MUNKFORS, som gick direkt på konti
nenten och England. STORFORS kom 
förresten sedan att tillhöra de båda 
Vänerrederierna. Först Ahlmarks som 
GAPERN och senare köpte Thun henne 
och det blev omdop till SUNNANHAV.

Bruken hade dock ingen större fanta
si när det gällde att ge namn åt si
na små flytetyg utan det blev oftast 
brukets namn plus en romersk siffra. 
Här kan nämnas Skoghall och Munksjö. 
För Wargön och Billerud var namnse
rien densamma, men här rörde det 
sig om pråmar. Wargöns bruk hade 
bogserbåten RÅNNUM som drog pråmarna 
med papper till Göteborg och på re
turresan hade man ofta k o l . Billerud 
hade i samma syfte bogserbåten THOR. 
OLOF TRÄTÄLJA, som också tillhörde 
Billerud var dock en skuta med egen 
motor, likaså hade Wargön även motor
seglaren PETER.

Även bruken längs Dalslands kanal 
hade tidigare haft kanalbåtar. I 
slutet av femtiotalet hade dessa 
nästan helt försvunnit, dock kan 
nämnas JOHN och FENGERSFORS vilka 
tillhörde, just det, Fengersfors 
Bruk. Frågan är dock om inte de 
mest välkända "bruksbåatna" på äl
ven var de tre VIEILLE MONTAGNE II,
III och IV. Dessa tillhörde det 
belgiska bolag som äger Zinkgruvan 
i Åmmeberg och drog zinkmalm däri
från till Göteborg för omlastning 
till i allmänhet Rederi AB Göthas 
båtar f v b till Antwerpen. Retur
resan företogs alltid i ballast.
Dessa båtar gick varje år i denna 
skytteltrafik från Göta Kanals 
öppande till isen tvingade kanalen 
att stänga. Båtarna såldes sedan 
till privata skeppare som fortsatte 
zinktrafiken men nu endast till 
Otterbäcken där omlastning skedde.

Ytterligare ett par skutor deltog i 
denna trafik och man höll ut i det 
längsta för att få ett positivt be
sked om en utbyggnad av Göta Kanal. 
Som vi vet blev det tyvärr intet av 
detta och resultatet blev att båtar
na såldes och trafiken med zinkmalm 
fördes över till landsvägen mellan 
Anuneberg och Otterbäcken.

Till sist några ord om ytterligare 
en grupp fartyg som helt försvunnit 
och det gäller ångarna. Redan i slu
tet av femtiotalet hade antalet 
ångare decimerats starkt och efter 
leveransen av NOREN sålde Ahlmarks

sina sista tre koleldade ångare 
SAXEN, GAPERN och VISTEN. Även de 
båda mer moderna oljeeldade ångarna 
UNDEN och MANGEN bjöds ut till för
säljning. Dessa fick dock en respit- 

tid under svensk flagg. MANGEN ham
nade som NORDANÖ i Härnösand, medan 
man fortfarande några år kunde se 
UNDEN i älven, först som TANUS till
hörande OT i Skärhamn och därefter 
blev Thun ägare och då hette hon EOS. 
En av de sista för att inte säga den 
allra sista koleldade ångaren på äl
ven var VIBEKE CHRISTENSEN av Trelle
borg. Hon sysselsattes huvudsakligen 
med kalkstenslaster från Furillen 
på Gotland till Trollhättan och på 
utresan från Vänern hade hon ofta 
malm från Otterbäcken till Tyskland/ 
Holland. Hon var i trafik på älven 
t o m  1962. Vid den hårda isvintern 
62-63 blev hon fast i isen vid Vejle 
i Danmark i över två månader. Penga
na tröt för skåningarna och rederiet 
trädde i likvidation varvid VIBEKE 
CHRISTENSEN försåldes

Här följer en lista över passerande 
fartyg i Göta Älv en dag år 1957.

Nordgående

PATRIA av Skärhamn 
RÖSSVIK av Hälsö 
LILLY av Kållandsö 
THELL av Uddevalla 
TANKBJÖRN av Styrsö 
TANKBRITT av Skärhamn 
BRANDSFJORD av Göteborg 
DELIA av Lidköping 
RUNO av Donsö 
GRETA av Kållandsö 
MUNKSJÖ II av Jönköping 
ZEUS av Vänersborg 
DAGNY av Säffle 
GULLMARTANK av Lysekil 
ARANÄS av Årnäs

Sydgående

HAWILA av Hönö 
ÄNGÖ av Skärhamn 
ANN-BRITT av Bleket 
EKERÖ av öckerö 
BENIDA av Göteborg 
VALBORG av Vänersborg

14

Fotona nästa sida

Överst: ÄNGÖ av Skärhamn som tillsam
mans med TANUS och TANKBRITT 
gick i skytteltrafik med olja 
mellan Göteborg och Vänern i 
slutet av femtiotalet och där
med lade grunden till vad som 
idag är den stora Johansson- 
gruppen. Foto: Lars Alfredsson

Mellan: VÄNERVIK av Kållandsö i Hör
viken på Kållandsö den 16. juni 
1966. En av de motorseglare 
som Thunbolaget ägde på fem
tiotalet och som sedan såldes 
till skeppare mestadels på 
Kållandsö eller i Lidköping. 
Foto: Tore Granath

Nederst: VIBEKE CHRISTENSEN av Trel
leborg på Vänern den 28 juli 
1962. Sista koleldade ångaren 
i Vänertrafik.
Foto: Tore Granath
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TEMPO av Bleket 
ASPEN av Karlstad 
TANKFORS av öckerö 
BARKEN av Karlstad 
OLOF TRÄTÄLJA av Säffle 
THUNTANK III av Lidköping

En höstdag 1979 passerade följande 
fartyg:

Nordgående

ÄLVTANK av Donsö 
EIFEL av Göteborg 
SYLVAN av Skärhamn 
BREVIK av öckerö 
THUNTANK 7 av Lidköping 
THUNTANK 2 av Lidköping 
SILVIA av Askerön 
SOLVIK av Donsö 
PETRA av Gråbo 
THUNTANK 12 av Lidköping 
PIA-MARIE av Lidköping

Sydqående

MARGARETA av Karlstad 
SKANDIA av Göteborg 
TANKVIK av öckerö 
NEPTUN av öckerö 
KRISTINA av Skärhamn 
EWARIA av Kungälv

Utlandsregistrerade fartyg har här 
utelamnats. Deras antal har succes
sivt ökat med tiden och torde 1979 
utgöra uppskattningsvis runt 40%.

Ingvar Holmqvist

Vilka  bogserare?
Kan någon i läsekretsen identifiera 
de tre bogserbåtarna på vidstående 
fotosida? Fotona är tagna i Göte
borg under det första världskriget. 
Observera veden på däcken som fick 
tjänstgöra som bränsle. Bilderna är 
från ett fotoalbum som kommer från C 
N Anderssons bogserbåtsrederi i Göte
borg. Vad jag kommit fram till så 
har förmodligen inte någon av dessa 
ångbogserare ingått i C N Anderssons 
bogserbåtsflotta. Det är ju tänkbart 
att man varit spekulant på båtarna, 
men köpen av någon anledning inte 
blivit av.

översta fotot: Med förstoringsglas 
kan namnet tydas till att börja med

fiskebåtsbeteckning. och nummer och 
sedan troligen SMED II.

Mellersta fotot: I aktern ser det ut 
att vara ett E som namnet börjar på.

Nedersta fotot: I fören kan tydligt 
läsas namnet UA 9. Varför hade en 
del bogserare fiskebåtsregistrering?

Undertecknad är tacksam för uppgifter 
och data om ovannämnda bogserångare. 
All^ ledtrådar är välkomna, så kanske 
det går att få fram namnet på dessa 
oidentifierade gamla ångbogserare.

Bertil Söderberg

Tidningar berättar
1900 (1 april 1900 - 1 april 1901)

"..Två förlisningar hafva, sorgligt att om- 
förmäla, inträffat. Natten till den 4 april 
befann sig bankfiskeskutan TORSTEN från 
Edshultshall med 10 mans besättning under 
full storm i Nordsjön nordvest om Egersund. 
Det svåra vädret nödvändiggjorde bergandet 
af mesan - fartyget låg för mycket små se
gel - hvarför 7 man gingo akter öfver för 
att utföra detta arbete. Härunder bröt en 
förfärlig brottsjö förifrån in öfver skutan 
och spolade de 7 männen med sig öfver bord. 
Samtidigt kantrade skutan. Någon räddnings- 
åtgärd var ej möjlig. Vid kantringen brast 
stormasten och gick öfver bord. När de tre 
qvarvarande männen sansat sig efter den 
hemska händelsen, som utspelats på några få 
minuter, lyckades det dem vidtaga sådana 
åtgärder att fartyget åter kom på rätt köl, 
och de bergades af helleviksstrandskuttern 
JOHN DILLON. Den redlösa TORSTEN måste lem- 
nas åt sitt öde, kringdrifvande på det upp
rörda hafvet. Bergningen af de tre männen 
var förenad med stora svårigheter, då haf
vet fortfarande vräkte våldsamt. Påskdagen 
ankom JOHN DILLON till hemorten, medförande 
de räddade..."

"..I slutet af Mars 1900 afseglade bankfis
keskutan PRINS EUGEN från Lilla Kornö. Man 
angjorde Haugesund i Norge den 2 april och 
afgick derifrån i afsigt att idka fiske vid 
Shetland. Fartyget har dock sedan icke af- 
hörts, utan har förlist med man och allt. 
Fiskare från Grundsund säga sig hafva vid 
Shetland sett ett fiskefartyg, hvilket de 
tyckte sig känna igen såsom PRINS EUGEN, få 
en svår brottsjö öfver sig, hvarefter det 
försvann ur sigte för dem. PRINS EUGENs be
sättning utgjorde för tillfället 12 man. 
Båda dessa fartyg voro i fullgodt skick med 
oklanderlig utrustning. Om de omkomne lem- 
nas närmare uppgifter i slutet af denna be
rättelse ..."

"..Inköpet af engelska fiskekuttrar har, 
till stor del tack vare den af K o ngl. M a j :t 
inrättade fiskerifonden, fortgått så, att 
under nu omhandlade fiskeår åt länet för- 
värfvats 19 st till ett pris af 300 - 400 
pund styck och till och med mycket mera. Nu 
finnas i allt 128 st nemligen i: Åstol 1, 
Tjörne Kalf 1, Stafsviken 1, Bleket 3, Klä
desholmen 2, Flatholmen 2, Skärhamn 2, Kyr- 
kesund 2, Mollösund 15, Edshultshall 4,
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Hälleviksstrand 15, Käringön 7, Stocken 4, 
Gullholmen 34, Grundsund 17, Flatön 1, Fis- 
kebäckskil 1, Lysekil 6, Stora Kornö 1, 

Malmön 2, Grafvarne 2, Smögen 2, Bovall- 
strand 2 och Resö i Strömstads skärgård 1 
st. Under fiskeåret hafva 15 kuttrar inom 
länet genom köp öfvergått till andra egare. 
Detta förhållande som icke är alldeles nytt 
och som naturligtvis framgent återkommer, 
synes mig böra tagas i betraktande vid frå
ga om meddelandet af lån ur fiskerifonden. 
Sker icke detta, så inträffar, att det ena 
lånet efter det andra utlemnas för köp av 
samma kutter..."

".. Till storsjöfisket nyttjades år 1898 22 
st kuttrar af då befintliga 61 st, år 1899 
39 af 109 st och år 1900 60 st af 128 st.
Saken har således gått raskt framåt..."

Göteborgs och Bohus läns Fiskareförening, 
Lysekil

Föreningen har under året drabbats af föl
jande förluster, nemligen för fiskebåtarna 
PRINS EUGEN av Kornö, som afseglat på fiske 
våren 1900 och sedan dess icke afhörts, med 
kr 6.366:63, TORSTEN från Edshultshall med 
kr 6.005:60, summa kr 12.372:23. För dessa 
förluster som ännu ej är reglerade är utde
bitering beslutad med kr 11.341:56; resten 
1.030:67 betäckes genom försålda vrakdelar.

Sotenäs Härads Sjöassuransförening, Graf
varne

"..Och förluster hafva ersatts med 8.823:30 
kr, hvaraf 4.000 kr för galeasen ANNA från 
Smögen, som förlist i Kattegat och 4.200 kr 
för galeasen SKULD från Gullholmen, likale
des förlist i Kattegat, samt det öfriga för 
en del smärre hafverier. Kassaförvaltare: 
hr Sjökapten Hilmer Johansson, Grafvarne.

Under den tid af ett år, som denna berät
telse omfattar, hafva 32 fiskare drunknat 
vid yrkets utöfning, nemligen (bl a ) :

Olof Berntsson (24 år, ogift), August Has
selgren (23 år, ogift), August Johansson 
(28 år, efterlemnande enka och 2 barn), A r 
vid Mentor Olsson (26 år, ogift), Bernhard 
Samuelsson (32 år, efterlemnande enka och 2 
barn), alla från Edshultshall den 4 april, 
då de med storsjöfiskebåten TORSTEN förlis
te NV från Egersund;

Johan Bernhard Alfredsson (29 år, efterlem
nande enka och 2 barn), Anders Vilhelm An 
dersson (21 år ogift), Johan Alfred Anders
son (24 år, ogift), Adolf Eliasson (39 år, 
efterlemnande enka och 1 barn), Axel Julius 
Grundberg (41 år, efterlemnande enka och 5 
barn), Albert Paulinius Johansson (22 år, 
ogift), Mauritz Edvin Johansson (36 år ef- 
terlemnande enka och 1 barn), Karl Efraim 
Juliusson (39 år efterlemnande enka och 4 
b arn), Amandus Karlsson (30 år efterlemnan
de enka), Johan Emil Persson (29 år ogift), 
Pontus Albin Persson (24 år, ogift), alla 
från Kornö samt Amandus Mattsson (45 år ef- 
terlemnande enka och 7 barn) från Grundsund 
då de sannolikt den 5 maj med storsjöfiske
båten PRINS EUGEN förliste vid Skottland...

Karl Alfred Andersson (31 år, efterlemnande 
enka och 4 barn), Johan Petter Eliasson (35 
år, efterlemnande enka och 4 barn), Johan 
Elis Hansson (45 år, efterlemnande 4 barn), 
August Samuel Magnusson (22 år ogift), Karl 
Bernhard Mattiasson (35 år, efterlemnande 
enka och 2 barn), Olaus Pettersson (34 år, 
efterlemnande enka och 3 barn), alla från 
Knipplan den 30 november vid hemorten, då 
de från en däckad backfiskebåt rodde i land 
i en mindre båt, som kantrade.

Edmond Bäck

Svenska ångbåtspostexpeditioner till Norge
1869 tog man i Sverige i bruk en 
fartygsstämpel med texten "DALSLANDS 
KANAL". Efter en resa i bl a Dals
land, som dåvarande postgeneralen A 
W Ross företog, framkom förslag om 
ökad postgång längs våra vattenvägar, 
och som första fartyg med ångbåts- 
expedition ombord utvaldes ss LAXEN, 
vilken just trafikerade Dalslands 
sjö- och kanalsystem.

Den typ av stämpel med angivande av 
route, som man börjat med, gick man 
emellertid från redan följande år, 
d v s  1870. Inte heller såg man nå
gon fördel i att ha fartygsnamnet i 
stämpeln. I stället tillverkades 
stämplar med texten ÅNGBÅTS PXP samt 
nummer.

Under åren fram till 19 51, som var 
det sista året, användes 188 olika 
nummer och 14 olika typer av stämp
lar. Förutom texten ÅNGBÅTS PXP fö
rekom ÅBX P , Å B P , ÅNGBs PXP OCh ÅBX.

Åren omkring sekelskiftet var anta
let ÅBXP som störst - ca 170 st för 
att sedan sjunka och slutligen vara
8 st 1951, då också de sista drogs 
in.

Någon speciell postlokal fanns inte, 
utan avstämplingen sköttes i befäl
havarens expedition eller hytt, ja 
till och med i styrhytten på de mins
ta sluparna. Det stora flertalet av 
dessa ångbåtspostexpeditioner har 
gått i inrikes trafik, men några 
stycken har gått i trafik på Norge 
och ett mindra antal har gått till 
Finland.

ÅBXP 13. Av nr 13 fanns det två stäm
peltyper, I och III, av vilka den se
nare är ovanligare än typ I . En del 
avstämplingar på norska märken är 
kända. Stämpeln kom till användning 
första gången ombord på ss STRÖM
STAD, en hjulångare, som inköpts 
från England 1856 (se även ÅBXP 70) 
men längre än till 1879 fick hon 
inte ha stämpeln och året därefter 
fick ss OSCAR DICKSON sköta postgån
gen på ångbåtspostexpedition nr 13. 
1916 tycks ha varit ett svårt år, 
eftersom avtalet med postverket upp
hörde då och detta gällde inte en
bart nr 13, utan flera andra expe
ditioner i norgetrafik.
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ÅBXP 15. Mellan 1870 och 1875 fanns 
denna ÅBXP inrättad på ss EUGENIA, 
även hon en hjulångare, som trafike
rade kusten upp mot Strömstad. Det 
rådde hård konkurrens mellan ägarna 
till dessa båda fartyg som trafike
rade samma route. Av nummer 15 har 
endast typ I använts i norgetrafiken 
och avstämplingar är ovanliga på 
både norska och svenska märk e n . In
tressant med ss EUGENIA är att hon 
tidigare ägts av postverket.

Konkurrensen hårdnade snart så att 
norra Bohuslän fick 4 ångbåtsför- 
bindelser med Göteborg per vecka. 
Restiden låg på ca 15 timmar och 
det kom efter hand att räknas som 
alltför lång tid, varför man pla
nerade att sätta in modernare och 
mer snabbgående fartyg. Ss EUGENIA 
blev helt enkelt utkonkurrerad av 
ss OSCAR DICKSON och ss ALBERT 
EHRENSVÄRD.

ÅBXP 60, var inrättad på ss ALBERT 
EHRENSVÄRD 1875-1916. Den har fun
nits i två olika typer, I och III, 
och av dessa är typ I tämligen van
lig och kan ibland förekomma färgad. 
ALBERT EHRENSVÄRD hetta från början 
ALEXANDER VON HUMBOLDT och gick då 
i trafik mellan Stockholm och Gävle, 
men flyttade 1875 över till Västkus
ten och gick i trafik mellan Göte
borg och Kristiania. Under första 
världskriget byggdes hon om till 
lastbåt och därmed försvann ångbåts 
pxp 60 för alltid. På norska märken 
har jag bara sett något enstaka ex 
av stämpeln.

ÅBXP 70. Ss STRÖMSTAD, den gamla 
hjulångaren som fråntogs stämpeln 
ÅBXP 13 år 1879 fick i stället föra 
nr 70 åren 1-80-81. Med tiden visade 
hon sig alltmer föråldrad med sina 
skovelhjul och låga fart. Trots 
detta beslöt postverket att betala 
ut pengar för dessa två år under 
sommartid. Under 70-talet gjorde hon 
en del emigrantresor till Danmark, 
men om så var fallet även under 
1880-81 är okänt för mig. Stämpeln 
är under dessa år praktiskt taget 
okänd och beteckningen RR gäller 
såväl norska som svenska avstämp
lingar. Egentligen slutade linjen 
i Strömstad, men utflykterna till 
Fredrikshald var mycket populära.

ÅBXP 96. Ss BOHUS byggdes 1888 och 
gick i trafik mellan Göteborg och 
Strömstad, varvid turerna tidvis ut
sträcktes till Fredrikshald och 
Kristiania. Det var mycket vanligt 
att man fraktade kreatur med BOHUS 
till Norge. Tack vare detta fick 
hon smeknamnet Fåhus. Genom ett in
förselförbud av kreatur i mitten av 
1890-talet minskade norgetrafiken.
På 1890-talet var det så stor ång
båtstrafik med samtidig posttrans
port under vissa år att brevbärarna 
i exempelvis Grebbestad fick ge sig 
iväg och dela ut post flera gånger 
om dagen. När det BOHUS, måste det 
ha gällt karterad post, eftersom 
hon inte fick sin egen ångbåtspost- 
expedition förrän 1900 och sedan 
fick hon behålla den till 1916. 
Stämpeln, som är av typ II, är gans
ka ovanlig och jag tror mig aldrig 
ha sett den på norska märken.

ÅBXP 99. För cirka 100 år sedan bygg
des en välinredd ångare som fick 
namnet ss UDDEVALLA och som ombord 
hade ÅBXP 99. Som ångbåtsstämpel är 
den inte vanlig på svenska märken 
än mindre på norska. Efter det att 
konkurrensen på Bohusbanan (Göteborg- 
Strömstad) och kolbristen under förs
ta världskriget gjort sitt, drogs 
ångbåtspostexpeditionen in, men far
tyget fortsatte att gå i svensk 
trafik till 1942, då hon såldes till 
Fosens D/S i Trondheim. 1944 råkade 
hon ut för ett haveri och sjönk i 
Trondheimsfjorden, men bärgades se
nare .

ÅBXP 112. Bohuslänska Kustens flagg
skepp var i många år ångaren GÖTE
BORG med elegant matsal, blyinfatta- 
de rutor, guldlister och mjuka mat
tor. Hon hade 18 hytter samt bad
hytter för varma och kalla bad. Kom
mandobryggan hade soltält för passa
gerarnas trevnad. Så var det 1890, 
men scenen var en aning förändrad, 
när jag hade möjlighet att komma om
bord på henne sommaren 1975. Hon 
låg då på svenska sidan av Idefjor
den och väntade på skärbrännarna, i 
miserabelt skick, med svåra rostan
grepp och en stor del av träin
redningen halvrutten och förstörd.
Sin ångbåtspostexpedition hade hon 
mellan 1895 och 1916 och kapten 
Miltopaeus hann stämpla en hel del 
försändelser innan den drogs in. Två 
stämpeltyper var i bruk ombord, näm
ligen typ II som klassas som R2 
och typ VIII som GÖTEBORG var ensam 
om att ha. Denna har fått beteck
ningen R4 och torde vara ännu säll
syntare på norska märken. En tur 
till Oslo startade 7.30 på morgonen 
och som det står i turlistorna an- 
löps Kristiania någon gång mellan
9 och 10 på kvällen. Det lilla som 
fanns kvar av hennes kommandobrygga 
kan beskådas i Strömstadsrestauran- 
ten Skageracks kajuta, givetvis med 
utsikt över hamnen. Det man sparat 
är maskintelegraf, nakterhus och 
ratt.

ÅBXP 159. Den ovanligaste av ång- 
båtsstämplarna som man kanske kan 
finna på norska märken torde vara 
159. Trots att stämpeln var i bruk 
hela 24 år är den sällan sedd. Typén 
var III och fartyget hade namnet ss 
STRÖMSTAD. Dock en modernare variant 
än den tidigare omtalade hjulångaren. 
Antalet resande tycks ha varit stort, 
men i samband med första världskri
get sjönk antalet, varför hon såldes, 
men återköptes efter ett par år igen, 
men då hade postverket inget intresse 
att teckna nytt avtal.

ÅBXP 166. Egentligen startade ss 
GREBBESTAD med trafik mot Lysekil, 
men passagerarunderlaget var tydli
gen sådant att trafiken kunde ut
sträckas norrut också till Idefjor
den. Hon uppehöll trafiken mellan 
1894 och 1898 och i stämpeln, som 
var av typ III stod 166. 1899 togs 
trafiken över av ss NORRVIKEN och i 
stort sett var linjerna samma som 
tidigare med ett undantag. Detta var 
den enda ångbåtspostexpedition som 
gick tvärs över yttre Oslofjorden 
från Sverige och slutbryggan fanns 
i Tönsberg. Det vore mycket intres



sant att någon gång få se ett brev 
eller kort som gått denna väg. Läng
re än till 1904 fick hon inte vara 
med.

Det är alltså 9 ångbåtspostexpedi- 
tioner som gått i trafik mellan Sve
rige och Norge. Trots att perioden 
omfattar många år, är avstämplingar 
på norska märken mycket ovanliga.

20 . a
Orsaken till det kan bero pa manga 
olika faktorer. En kan vara att det 
helt enkelt inte var många försändel 
ser som postades ombord. En annan 
kan vara att samlare inte fått upp 
ögonen på att det kan förekomma så
dana stämplingar på norska märken.

Donald MacFie

Mera om HARRY
Undertecknad råkade för en tid sedan 
få syn på artikeln "Navigare Necesse..." 
i Länspumpen nr 3. Då jag själv är 
intresserad av gamla tiders sjöfart, 
tänkte jag att det kunde vara av in
tresse med några kompletteringar av 
Gunnar Petterssons intressanta be
rättelse.

I artikeln står "HARRY av Grundsund", 
vilket är något förvånande, då HARRY 
vid tillfället i fråga sedan åtta år 
var hemmahörande i Hovenäset och äg
des av min farfar, far och farbror.

HARRY togs efter losstagningen upp 
på slip i Akureyri för översyn, men 
var vid sjösättningen fortfarande 
något läck. Vid hemkomsten till Sve
rige visade det sig att propellerns 
hylsrör var i två delar.

Detta var HARRYs enda islandsresa 
under sin period i Hovenäset. För den 
intresserade kan vidare nämnas att

HARRY gick i fraktfart tills som
maren 1957 då hon i tät dimma utan
för Göteborg kolliderade med Thun- 
bolagets LECKÖ och sjönk på några 
minuter. Hon bärgades några dagar 
senare och bogserades hem av kuttern 
VÄSTANVIND (KEEWAYDIN) från Hove
näset.

Allt användbart plockades av och 
spreds till andra skutor bl a 
Kryssarklubbens GRATITUDE.

Resterna av skrovet kan fortfarande 
ses vid infarten till hamnen i Vä- 
jern, och i sjöboden på Hovenäset 
ligger ännu en del av utrustningen 
till HARRY (ex GEORGE HARRY MUDD) 
av Grimsby.

Bifogade fotografi visar HARRY stånde 
på grund vid Siglufjord fotograferad 
av skeppare Äke Ohlén.

Göran Ohlén

För 25 år sedan
Varje publikation med självaktning brukar i 
början av varje år ha någon form av resumé 
över det gångna året, antingen genomgången 
är systematiskt eller osystematiskt upplagd. 
Eftersom Länspumpen tidigare kommit ut med 
sitt första nummer tämligen sent på året, har 
redaktören avstått från sådana genomgångar. 
Det mesta hade ju vid den tidpunkten redan 
sagts. Men i år är Länspumpen bland de första 
på plan och har därför fältet fritt. Men för 
att inte ta ifrån glädjen hos andra skriben
ter har vi valt att titta tillbaka 25 år 
i tiden och i stället titta på 1955, med 
dagens glasögon på. Det kan ju erkännas att 
uppgiften är lättare eftersom man slipper 
att sia om framtiden.

1955 betydde ett år fyllt av leveranser av 
systerfartyg. Götaverken inledde detta år 
sina leveranser av sin långa serie av bulk- 
fartyg om ca 14000 ton. Tio av dem byggdes 
genom åren för svenska beställare , nio för 
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund och ett för 
Rederi AB Transatlantic. Dessa nya fartyg var 
oerhört fula. Allr-inredning akterut. Ingen 
midskeppsbyggnad. En liten "pinne" till mast 
längst förut. Hul

Men dessa "hemskiteter" var tydligen mycket 
effektiva. Idag, efter 25 år, finns alla kvar 
i trafik. ABISKO, som levererades den 7 decem
ber, var först i serien och såldes också 
först. I mars 1964 såldes hon till A/S Asp
lund i Moss som tecknat ett 15-årigt kontrakt 
om transport av ökensand mellan Casablanca 
och England. Hon seglar ännu på denna trad 
som FISONS REALF.

ARJEPLOG (se foto), vars leverans kom att 
ske först 1956, såldes också till Norge.
Året var 1965. Hon byggdes omgående om till 
tanker och tillhör ännu samme redare som 
ESSI KARI.

Av övriga A-fartyg behöll Gränges 5 st enda 
till juni 1976 då alla dessa på ett bräde 
såldes till Sovjet. Det var ARVIDSJAUR, ADAK, 
AVAFORS, UARIVAARA och ANARIS. Alla fick 
namn som börjar på Y. De fem exsvenskarna har 
hittills seglat mellan Conacry i Västafrika 
och Nikolayeff vid Svarta Havet.

Det konventionella tonnaget tillfördes också 
många tillskott. Broströms mottog från Eriks- 
berg fyra systerfartyg. Det första av dem,

Fotona nästa sida

Överst: Ett unikt foto av HARRY från 
Hovenäset på grund vid Island. 
Omnämnd i artikeln Navigare 
Necesse... (se Länspumpen 3, 1979)

Mellan: ARJEPLOG av Stockholm kom som 
tvåa i Gränges långa serie A- 
båtar.
Foto: Bertil Zandelin

Nederst: RANJA av Skärhamn i Åhus 
den 21 februari 1964.
Foto: Robert Johannesson
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VASAHOLM (se foto), levererades till AB Svens
ka Amerika Linien den 14 april/ och sedan 
följde för Ostasiat MINIKOI den 21 juni,
SABANG den 14 september samt slutligen KYOTO 
den 15 december.

Av dessa fartyg finns nu tre kvar. VASAHOLM 
sprang läck den 2 6 maj förra året och sattes 
då på land vid Porto Laguna i Brasilien. Hon 
var då grekflaggad och bar namnet MALTEZA S.

SABANG och KYOTO ingår sedan 19 76 i Kinas 
ständigt växande handelsflotta. SABANG heter 
WUDU och KYOTO heter NINGDU. MINIKOI, slut
ligen, seglar under Irans flagg bärande namnet 
FAIZI.

Svenska Lloyd mottog under året en mängd far
tyg. PORTIA, SILVIA, CORDELIA och HERMIA från 
Uddevallavarvet behandlades i nr 3 förra året. 
CELIA var i samma storleksklass men byggd i 
Hamburg/Altona. Denna paragrafare var beställd 
och sjösatt för Ebbesens Rederi A/S i Oslo 
och fick i dopet namnet CELIA, vilket namn 
Svenska Lloyd behöll efter det man övertagit 
kontraktet. CELIA har haft flera ägare sedan 
dess. Numera tilltalas hon på grekiska och 
då lämpligen med tillropet VASILIS 3.

Svenska Lloyd mottog också ALMERIA från Lind
holmen. Detta skedde den 22 november. Hon 
blev sedermera stockholmsböna som RAGUNDA 
men tillhör numera, liksom de flesta av våra 
exsvenskar, den grekiska handelsflottan. 
KOTRONAS VILLAGE heter hon i skrivande stund. 
Ett systerfartyg, Transmarins IRENE, heter 
nu BEIRUT TRUST och har faktiskt libanesisk 
flagg.

Det var populärt med långa serier. Sveabola- 
get byggde sin paragraf serie i Lübeck. FRE Y , 
TOR, FRIGUS och KARE var svåre att skilja på.

Något som kanske förvånar är att inte mindre 
än fem präktiga ångare inköptes till Sverige. 
JACQUELINE, om 9700 tdw, fick hemort i Bil- 
lingsfors i Dalsland och är den största ånga
ren som hört hemma där.

Annars var det stockholmarna som mest höll 
fast vid ångarna. Sålunda inköpte Rederi AB 
Stellvik engelska LA ORILLA, som fick heta 
STÄLLBERG, Rexbolaget norska POLYANA som 
fick heta SALTARö samt slutligen Irisbolaget 
danska DANHOLM, som blev MIRA.

Från Danmark köptes också ångaren MARX byggd 
redan 1925. Det var helsingborgsredaren Axel 
Falkland som tecknade på köpehandlingrna och 
LILLY blev svensk.

Ingen av ångarna finns kvar idag.

Utifrån köptes ett par kusttankers. RANJA (se 
foto) om 700 tdw, köptes från Frankrike och 
hamnade i Skärhamn. Denna tanker såldes efter 
11 svenskår till greker och fick heta NAFPLION.

En av Sten A Olssons nyförvärv detta år var 
den lilla norska tankern VACUUM 51, som sattes 
i kanalfart under namnet KANALTANK. Vem tän
ker på Stena Line idag som tankerrederi?

Sten Allan fick också sin paragrafare STEFAN 
levererad. På sätt och vis kan man säga att 
denna 940-tonnare spelat roll i utvecklingen 
av färjerederiet. Under uppbyggnadstiden av 
färjeförbindelserna 1963 fanns långt fram
skridna planer att sätt in STEFAN på linjen 
Lysekil-Skagen under namnet SKAGEN III. Vissa 
ombyggnadsarbeten var redan företagna, men 
STEFAN fick förbliva lastfartyg. Även detta 
fartyg är numera grekiskt och heter GEORGIOS I I .

Ett annat litet fint kusttankfartyg levere
rades 1955 till Donsö. Det var Åsi-Verken i 
Åmål som på Norges nationaldag överlämnade 
EKENÄS till sin beställare, Karl Höglund m 
fl. Denna tanker hör f ö fortfarande hemma 
på Donsö men från 1973 som CRUDO (se foto).

Fem råoljetankers av den oceangående typen 
levererades till svenska beställare 1955.
Störst var Tankoils NIKE från Götaverken om 
hela 23600 tdw. Moderbolaget Transoil fick 
dessutom från Lindholmen TINNY om 16450 ton. 
Kockums levererade systerfartygen NYKÖPINGS- 
HUS (till Trelleborgs Ångfartygs AB) och 
SCANDIUS till Rederi AB Saturnus, båda om 
ca 16000 ton. Till sist levererades DANALAND 
av Eriksberg. Hon mätte 17750 tdw.

DANALAND var den som lämnade den svenska 
handelsflottan först. Redan 1963 blev hon 
norska OCEAN TRADER (se foto). Hon blev 
upphuggen 1976 på Taiwan. Hon var då grek 
bärande namnet ANTILLES.

Ingen av dessa enorma råoljetankers finns 
kvar idag. Alla äro upptagna. SCANDIUS slu
tade sina dagar på Taiwan som liberianska 
WARWICK TRADER, NYKÖPINGSHUS i Split i mars 
1976 som bulgariska CHUMERNA, NIKE i Spanien 
i april 1976 som finska PASSAD III och TINNY 
slutligen i Karachi i november 1977 som irans
ka SASSAN.

1955 inleddes också en ny epok i förbindel
serna över Kattegatt. Det var Frederikshavn- 
Linjen som på våren satte in Europas största 
rena bilfärja mellan Göteborg och Frederiks- 
havn. Varvet i Helsingör levererade PRIN
SESSAN MARGARETHA den 1 april. Fartyget gjor
de 17 knop, kunde ta 1080 passagerare och 75 
personbilar. Med detta fartyg inleddes en ny 
epok och ett nytt tänkande vad beträffar fär- 
jetrafik runt om i världen.

Hon ersatte KRONPRISESSAN INGRID som gått på 
linjen sedan 1936. Denna höghet såldes nu 
till Gotlandsbolaget och fick namnet CHRIS- 
TOFER POLHEM. Hon gick sedan i trafik på 
Gotland fram till 1964 då hon såldes till 
Expressenlinjen i Stockholm och under namnet 
MARINA sattes in mellan den kungliga huvud
staden och Åland. Sedan 1969 hör hon hemma i 
Jugoslavien.

Om det tog nära 20 år att få KRONPRINSESSAN 
INGRID ersatt, tog det bara 7 år innan PRIN
SESSAN MARGARETHA blev ersatt av en ännu 
större färja. Liksom föregångaren var det 
Gotlandsbolaget som köpte den överblivna 
färjan. Då hon den 5 oktober 1962 övertogs 
av gutarna fick hon namnet THJELVAR. Numera 
återfinns färjan i Egypten under namnet 
ALANOUD.

Naturligtvis tillfördes handelsflottan många 
fler fartyg. Vem minns inte Orientlinjens 
TAVASTLAND och THULELAND, Wallenius RIGOLETTO 
och TRAVIATA (föregångare till dagens enorma 
biltransportfartyg) och helsingborgsfartygen 
ELSIE och I W WINCK ? Någon närmare presenta
tion av dessa fartyg får dock anstå till ett 
senare tillfälle.

Fotona föregående sida

överst: VASAHOLM av Göteborg.
Foto: J C Lund

Mellan: CRUDO av Donsö
Foto: Krister Bång

Nederst: OCEAN TRADER av Oslo byggdes 
som göteborgska DANALAND.
Foto: Bertil Zandelin



Det handlades också friskt med begagnade far
tyg under 1955. 35 svenska ångare fann andra 
ägare inom landet, 17 såldes till utlandet 
"for further trading", 12 avfördes som upp
huggna och 5 förliste. Några mindre ångare 
rapporterades "användes ej längre till sjö
fart". Vid 1955 års ingång fanns 385 ångare 
medan det vid samma tidpunkt 1956 fanns 344 
kvar. En åderlåtning på 41 st.

Det var Rexbolaget i Stockholm som köpte de 
största fartygen. Från Härnösand köptes ånga
ren SVANö om 3230 ton och från Göteborg kom- 
binationsfartyget HASSELÖ (ex N I K E ) .

Läser man i redareförteckningen slås man av 
hur många av de stora rederierna på den tiden 
nu är borta eller för en tynande tillvaro. 
Gränges ägde vid utgången av 1955 26 fartyg. 
Idag äger man inget. Svea-Bolaget hade 6 3 
fartyg, idag har man bara några färjor, 
Transoil hade 8 tankbåtar, idag är bolaget 
uppslukat av Saléns liksom Rexbolaget, Bratt- 
Götha och Thordén Lines. Svenska Lloyd hade 
36 fartyg, men finns inte kvar idag, Trans- 
marin i Helsingborg 15 fartyg, idag inga, 
Lundgren & Börjesson 8 fartyg, försvunna 
sedan länge. Andra rederier som för
svunnit är Irisbolaget, Brodinrederierna och 
Ahlmarks. Samt naturligvis en del mindre re
derier eller "rederikoncerner".

Johnson-Linjen har också lyckats behålla sin 
självaktning. Man har idag en egen flotta av 
18 fartyg mot 37 st 1955. Dessutom äger man 
Sveabolaget och har en andel i Wallenius.

Transatlantic har under slutet av förra de
cenniet moderniserat sin flotta avsevärt. 
Numera äger man "bara" 10 fartyg mot 41 st 
1955. Medelåldern för 1955 års flotta var 
ungefär 11 år medan dagens medelålder endast 
är 6 år.

Ett av dagens mera framgångsrika rederier, 
Kihlbergs-Rederierna AB, köpte i november 
1955 sitt första fartyg. Det var en liten 
motorseglare som redan efter en månads inne
hav såldes till Danmark. Vi kanske kan åter
komma med en krönika över detta bolags ut
veckling senare i år!?

En annan av våra framgångsrika redare, Sten 
Allan Olsson, hade vid ingången till år 1955 
endast 4 fartyg. Idag är flottan betydligt 
större med färjetrafik lite varstans i 
världen såväl passagerar som last, off-shore 
mm.

Gorthonrederierna i Helsingborg synes vara 
rederiet som klarat sig tämligen oberört 
genom alla år. Man har hela tiden moderni
serat sin flotta. Storleken på flottan har 
minskat något jämfört med 1955 då man hade 
18 fartyg med en medelålder av 7 år mot 
dagens 13 enheter med en medelålder av 5 år. 
En strong insats.
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Men det finns också exempel på rederier som 
utvecjlats positivt. Saléns ägde vid denna 
tid 7 fartyg om tillsammans 60400 tons.
Även om detta bolag haft bekymmer under sena
re år har man fortfarande 23 fartyg under 
svensk flagg (samt ett "okänt" antal under 
utlänsk). Man har 8 st råoljetankers varav 
den minsta enheten är över 4 gånger större 
än hela den sammanlagda flotta 1955.

Ja detta var lite plock från det goda året 
1955. Tiderna har förändrats mycket sedan 
dess, men vi har trots allt kvar en handels
flotta som vi om 25 år kanske kan drömma 
oss tillbaka till.

Krister Bång

Reg-nummer
Lite små kommentarer till registerlistan i
senaste numret av Länspumpen.

6145 SIRI. Jag har antecknat att hon avfördes 
i november 1924 som förlist, men jag kan 
ju ha gjort fel. Har jag rätt passar det 
inte med datumet i listan för grundstöt- 
ningen.

6150 V R 2. Man anmälde till fartygsregistret 
att hon sålts till Alt Mortensen i Oslo 
för 4800 kr. Anmälan daterad den 5 decem
ber 1931.

6154 OAXEN 36. I juli 1939 såld av Nya Mur
bruksfabriken i Stockholm AB för 3000 
kr till John Sörman & Sune Tamm, Stock
holm och omdöpt till HERCULES. I april 
1940 anmäler de att de sålt pråmen för 
11140 kr till A P Schat, Utdrecht, Holl- 
land.

6161 TB 376. Slutligen upphuggen 1958. Hon 
hade då legat sjunken vid Ankarudden i 
Nynäshamn en tid innan hon bärgades för 
upphuggning.

6165 SUNNINGEN. Enl Båtologen 1967, sid 51 
bar hon från början namnet ÖSTRA SKÄR
GÅRDEN 3 och hörde hemma i Torhamn in
nan hon 1919 blev FRITHIOF.

6l93 ÖSTERVÅG. Avförd mars 1949 som såld till 
Canada och i Båtologen 1968, sid 76 sä- 
ges hon lyckligt ha anlänt till Canada.

6195 LINORIA sjönk den 3 september 1923 ONO
Björn efter att ha övergivits av besätt
ningen .

6239 CYPRIS har jag studerat uti
arkivet och därför vet jag att 
i januari 1942 anmälde en Erik 
Wilh. Johansson i Stockholm 
att han* förvärvat CYPRIS för 
600 kr och att han förvandlat 
henne till pråm. När hon regis
trerades kallades hon för "mo- 
torbåtslustyachten". Sedan har 
det stått i Båtologen årgång 
74 att hon avfördes 1972.

6257 FJELD0Y sjönk omkring månads
skiftet april/maj 19 38 på en 
position 14'NV Skagens revs 
fyrskepp. Besättningen på 7 
man räddades och infördes till 
Skagen. Fartyget var på resa 
Tönsberg-Karlshamn och orsaken 
ansågs vara förskjutning i las
ten, vilket stod att läsa i 
SST nr 18 det aktuella året.

6258 ARON har också varit föremål för
mina studier i arkivet. Hennes 
siste ägare, huvudredaren verk
mästare Georg Fellander i Bask- 
ar p , skrev till fartygsregist
ret i februari 1927 och medde
lade att fartyget då varit upp
lagt i 3-4 år och fortfarande 
låg upplagt i skröpligt skick.
I september 1928 meddelar lands
fiskalen i Karlsborg att ARON 

"ligger som vrak i Bottensjön 
och är att anse som fullkomligt 
förstörd".

Old Ship


