
Utgiven av Västra Avdelningen av KLUBB MARITIM 

- Förening för Fartygshistorisk Forskning -

Nummer 2, 1980. Den 15 april. Å rgång 9. Upplaga 500 ex.

Redaktör och ansvarig utgivare: Krister Bång, Box 421, 401 26 Göteborg 

Nummer 31 från starten. Eftertryck tillåtes med angivande av källa. 

Lösnummerpris 9:- kr. Prenumeration 1980 med 4 nummer 32:- kr 

Postgiro 815768-7 Tidningen Länspumpen

Nästa nummer utkommer den 15 augusti 1980. Stoppdag för manus 10 juni 

Foto omslagsbild: Krister Bång år 1961





Redakt  ionel It
28

Redaktionen har med stor glädje kunnat kons
tatera att antalet prenumeranter ökat mar
kant. Vi har därför beslutat höja upplagan 
av Länspumpen något.

När man ibland funderar på vilket ämne som 
egentligen ligger en varmast om hjärtat för 
tillfället, kan små puffar styra in tanke
banorna åt ett visst håll. Otan tvivel var 
det så när redogörelsen om den svenska tra
fiken på de stora sjöarna kom till. Först 
anlände från England ett foto av ERHOLM och 
strax därpå kom Göran Ohlsson hem och berät
tade att han fotograferat vraket av RAGNE- 
BORG i Puorto Cortes.

materialet till detta nummer gav lakefar
tygen en impuls åt vår specielle Bratt- 
krönikör, Bertil Söderberg, att skriva om 
ADOLF BRATT.

Så välkommen att skicka in impulser. Det kan 
alltså vara foto och artiklar, frågor och 
eller berättelser.

Nästa nummer hade vi tänkt ägna huvudparten 
av innehållet åt Tjörn. Om förslag till 
andra ämnesval finns för framtiden, så hör 
av Dig! Vi i redaktionen är förstående och 
kanske kan åstadkomma något åt Din speciella 
önskan.

När redaktionen samlades för att gå genom Redaktionen

4 x ADOLF BRATT
Nämner man namnet Adolf Bratt så förknippar 
många sjöfartsintresserade namnet med ång
fartyg. Den gamla välkända rederifirman Adolf 
Bratt & Co i Göteborg kom att reda 35 fartyg 
under sin 90-åriga tillvaro. Av dessa fartyg 
var endast 2 (!) motordrivna. Adolf Bratt &
Co var ett av de svenska rederier som längst 
höll fast vid ångfartygen. Den sista ångaren 
i flottan BARBRO BRATT såldes så sent som 
1965 till utlandet.

De första fartygen som Bratt redade var s k 
kanalpesar. Efter hand utvecklades verksam
heten och 1889 inköptes en ångare om 1050 tdw. 
Man gav ångaren namnet ADOLF efter firmans 
grundare. ADOLF var det första fartyget som 
erhöll ett namn från släkten Bratt. Härefter 
förvärvades några ångfartyg, vilka även de 
fick namn från den Brattska familjen. Undan
tag var de fem ångare som övertogs från det 
konkursdrabbade Ångfartygs AB Vidar i Göte
borg, som fick behålla sina namn. I början 
av 1914 mottog man en nybyggd ångare om 1900 
tdw som i dopet fått namnet CONSUL BRATT, så 
nu hade man två fartyg uppkallade efter fir
mans grundare. Den nya ångaren var även den 
första som bar namnet Bratt. Tydligen tyckte 
man om namnkombinationen med för- och efter
namn från den Brattska släkten då de flesta 
av bolagens fartyg genom åren uppkallades 
efter medlemmar från släkten.

Fyra ångare kom att bära namnet ADOLF BRATT, 
och om dessa finns följande att berätta:

Den första ångaren ADOLF BRATT levererades 
1918 med namnet ADOLF från AB Lindholmens 
Varv i Göteborg. Hon fick övertaga namnet 
efter den år 1917 krigsförlista ångaren ADOLF.

Fram till 1924 bar hon sitt dopnamn men detta 
år förlängdes namnet till ADOLF BRATT (1). 
Denna första ADOLF BRATT behöll man till i 
maj 19 37 då hon avytrrades till ett rederi i 
Stockholm. Påföljande år inköptes en ångare 
OSCAR GORTHON från Gorthonrederierna i Hel
singborg som man döpte om till ADOLF BRATT (2) 
Denna ADOLF BRATT blev inte gammal i bratt- 
flottan enär den endast ett år efter inköpet 
hon krigsförliste den 20 december 1939.

Man sökte nu efter en ersättare och fann den 
i den år 1920 byggda ångaren ARATON som in
förlivades under namnet ADOLF BRATT (3) i 
brattflottan år 1941. Detta fartyg klarade 
sig helskinnad under kriget och såldes inte 
förrän i januari 1960.

Den sista ADOLF BRATT (4) förvärvade man 
från Rederi AB Ragne i Västervik i januari
1961 (se foto framsidan). Redan i maj 1963 
var det slutseglat för ADOLF BRATT (4) hos 
Bratts och hon såldes till Italien.

ADOLF BRATT (1) 
ADOLF BRATT (2) 
ADOLF BRATT (3) 
ADOLF BRATT (4)

1924-1937
1938-1939
1941-1960
1961-1963

Vad hände då med dessa ångare sedan de lämnat 
brattflottan? ADOLF BRATT (1) såldes 19 37 till 
Rederi AB Fredrika i Stockholm. 1949 överför
des hon på högbergska Rederi AB Manhem, Stock
holm. I januari 1956 lämnade ångaren den svens
ka handelsflottan med namnet SAO CAETANO och 
med Rio de Janeiro som hemort. 1962 såldes den 
gamla ångaren inom landet med ingen namnför
ändring. Samma vid ägarbytet två år senare.
1965 var det slut med lastdragandet för gamla 
ADOLF BRATT då hon skrotades i Brasilien.

Fotona föregående sida

Överst: ADOLF BRATT (1) i England.
Foto ur Krister Bångs samlingar

Mellan: ADOLF BRATT (2)
Unikt foto ur Bertil Söderbergs sam
lingar

Nederst: ADOLF BRATT (3) fotograferad 1947. 
Foto ur Krister Bångs samlingar

ADOLF BRATT (2) krigsförliste den 20 december
19 39 vid passerandet av Noordengronden vid 
Terschelling. ADOLF BRATT hade några dagar 
före olyckan avgått från Rotterdam med koks
last destinerad till Göteborg, då en explo
sion inträffade under fartyget. ADOLF BRATT 
sjönk inom loppet av 4 minuter. Vid olyckan 
omkom befälhavaren, andremaskinisten, en mäss
uppassare och den tyske lotsen.

ADOLF BRATT (3) seglade under Bratts blå-vita 
vimpel i nästan 2 0 år då hon avyttrades i ja
nuari 1960 till Rederi AB östersjön i Trelle
borg och fick nu sitt sista namn DAGFRID.
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Tjänsten hos de nya ägarna blev kort då DAG
FRID såldes till Glucksmans Metallaffär i 
Göteborg för upphuggning i slutet av 1961. 
Sista resan gick från Halmstad till Göteborg, 
dit hon anlände den 7 februari 1962. På våren
1962 var slutet kommet för ADOLF BRATT (3).

ADOLF BRATT (4) såldes som tidigare nämnts 
till Italien år 1963. De nya ägarna gav henne

namnet RUBINO med Palermo som hemort. Tre år 
senare övertog en annan palermoredare fartyget 
och gav henne namnet ALFREDO. 1970 blev ett 
rederi i Neapel ägare, men ångaren fick behålla 
sitt namn. På våren 1971 såldes gamla ADOLF 
BRATT till upphuggare i Spezia, dit hon anlän
de på sista resan den 18 april 1971. (se 
ritning av detta fartyg nedan)

Bertil Söderberg

De svenska l a k e - f a r t y g e n

På 1930-talet pågick en stark uppbyggnad av 
den svenska linjesjöfarten. Johnson Line bygg
de upp en modern flotta. Det gjorde även Svens
ka Amerika Linien, Transatlantic och Svenska 
Lloyd.

Under slutet av decenniet uppstod tanken på 
en direktlinje från Sverige via St Lawrence 
till De Stora Sjöarna "The Great Lakes" i USA 
och Canada. Det var ju gamla svenskbygder.

Det var skeppsredaren Ragnar Nilsson i Väster
vik som först förverkligade tanken. Han lät 
för den tilltänkta linjen 1938 beställa en 
ångare vid Nylands mek Verksted i Oslo om ca 
2600 tdw och med mått som möjliggjorde fart 
på Stora Sjöarna. Hon sjösattes den 2 augusti 
1939 och döptes av skeppsredarens hustru Signe 
till SIGNEBÖRG. Rederi AB Ragne i Västervik 
stod som ägare.

Västerviksrederiet var dock inte ensamt om 
tanken om linjetrafik på sjösystemet. I juni 
1939 bildades i Göteborg ett nytt rederi inom 
Broströmskoncernen med ett aktiekapital av 
lägst 1,5 milj kr och högst 4,5 milj kr. Stif
tare var Herbert Jacobsson, Ake Belfrage, Tor 
Erland Broström, Per Malier, Axel Jonsson,
Ernst Carlsson och Srik Wetter. Tanken var 
att det nya rederiet skulle anskaffa snabb
gående lastmotorfartyg för att sättas in på 
Mexicolir.jens och på Orientlinjens trader på 
de tider av året då ett ökat behov på de olika 
linjerna starkast framträdde.

Ingenting av ovanstående kan ju uppfattas som 
att man hade Lake-faryyg i tankarna. Dock be
ställdes redan efter någon vecka av detta re
deri, som långt senare skulle visa sig vara 
Rederi AB Timex, två lastmotorfartyg om 2800 
tdw vid Aalborgs Skibsvaerft. Dessa "snabb
gående" linjefartyg skulle göra 13 å 14 knop 
var det tänkt.

Så bröt andra världskriget ut och ingenting 
blev vad man hade tänkt sig. SIGNEBÖRG le
vererades till Ragne-bolaget den 12 oktober
19 39 efter en lyckad provtur. Att starta lin
jetrafik under rådande omständigheter var 
inte på tal. Under befäl av kapten Alvar 
Christiansson avgick ångaren direkt till 
Sundsvallsdistriktet och lastade på USA.
Hon gfck sedan under hela kriget utanför 
spärren.

Under 1940 var SIGNEBÖRG i Petsamo och lossa
de. Endast finska fartyg fick ju besöka denna 
nordliga hamn. SIGNEBÖRG överfördes därför 
strax innan ar-löpet på finsk flagg vilken 
dock efter avgången åter blev blå-gui.

Det första av de båda Broströmsfartygen kunde 
starkt försenat levereras den 6 juli 1942. 
Kontraktet hade övertagits av Svenska Amerika 
Mexico Linien, på grund av kriget far man för
moda. Man gav fartyget namnet LAHOLM. Hon 
bogserades från Aalborg till Göteborg och 
gjorde en kort provtur, det var ont om olja, 
innan hon lades upp vid Eriksberg i väntan 
på bättre tider. Senare förhaldades fartyget 
till Lödöse.
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Även det andra systerfartyget, som övertagits 
av'Ångfartygs AB Tirfing, och döpts till ER
LAND, kunde trots tyskarnas occupation av 
Danmark levereras. Hon övertogs efter en mini
provtur i Göteborgs skärgård den 16 februari 
1943 av "di svenske”. Innan uppläggning vid 
Eriksberg kunde man konstatera att farten 
uppgick till kontrakterade 13,25 knop.

Trots krig och elände pågick planeringen av 
linjetrafiken på sjöarna. Ett viktigt steg 
gjordes den 16 augusti 1944 då Svenska Chi
cago Linjen (SCL) med säte i Stockholm regist
rerades. Grundare var Ragnar Nilsson i Väster
vik samt skeppsredaren Anders Smith Sr och 
skeppsklareraren Adolf Palmquist i Stockholm.

De båda samarbetande rederierna beställde var 
sitt specialfartyg för trafiken. Ragnebolaget 
beställde sitt vid Oskarshamns Varv medan 
Anders Smith valde Sölvesborgs Varv.

Kriget tog slut och man kunde återuppta gamla 
planer. LAHOLM kom ner till Göteborg den 16 
junu 1945 från Lödöse. Den 15 juli avgick 
både LAHOLM och ERLAND till Norrland för last
ning. SIGNEBORG gick i sydamerikansk kustfart. 
Någon premiärresa till de Stora Sjöarna blev 
det dock inte. För brostömarna blev det nord- 
och östersjöfart och SIGNEBORG höll sig i 
Sydamerika.

Efter många års förberedelser och ofrivillig 
väntan var det så dags att inleda trafiken. 
Premiärfartyg blev ERLAND som vitmålad och 
fin på Valborgsmässoaftonen 1946 avgick från 
Gävle med 2500 ton massa för Chicago. Hon 
passerade Montreal den 18 maj och var framme 
i Chicago den 25.

LAHOLM gick ungefär samtidigt på sin första 
transatlantiska resa. Hon besökte under pre
miärturen Boston, Walton NS, Norfolk, Montreal 
och Port Alfred och kom alltså inte upp på 
sjösystemet.

1946, första verksamhetsåret, gjordes till
sammans fem resor med de båda fartygen. LA
HOLM hann med tre innan hon den 10 november, 
i god tid före isläggningen, lämnade det 
amerikanska landet bakom sig. ERLAND sattes i 
oktober in i Orientlinjens medelhavstrafik.

Svenska Chicago Linjen kom alltså inte igång 
med sin trafik detta år. Man förberedde sig 
dock. Den 22 augusti fick Rederi AB Ragne i 
Västervik sitt specialfartyg RAGNEBORG sjö
satt vid Oskarshamns Varv. Det var skepps
redare Ragnar Nilssons hustru Signe som höll 
i buteljen från det franska landskapet Cham
pagne. Den 30 december gick fartyget på prov
tur och avgick omedelbart till Jaffa via Aal- 
borg på sin jungfruresa. Befälhavare var 
Alvar Christiansson från Malmö som tidigare 
fört befälet på SIGNEBORG.

RAGNEBORG avgick som första båt för Swedish 
Chicago Line i mars 1947 till Stora Sjöarna.
På återfärden hade man osmken att vid Belle 
Isle kollidera med ett isberg varvid skador 
i fören uppstod.

SIGNEBORG, som hållit sig ute sedan leveran
sen, mestadels i fart mellan Argentina och 
Brasilien, kom i september 1947 hem till 
Sverige igen. Med sig hade hon last från Sto
ra Sjöarna och hon började alltså sin linje
trafik i "galen ända".

19 4 7 var ett år av uppbyggnad för den komman
de farten. Rederi AB Ferlef (Anders Smith) i 
Stockholm fick sitt specialfartyg sjösatt 
vid Sölvesborgs Varv den 12 april. Hon gavs 
av sin gudmor, fröken Monica Smith, namnet 
HELGA SMITH. Sjösättningen var ett stort eve
nemang -i den lilla 31ekingestaden. Landshöv

dingen Erik Lindeberg, amiralen Gösta Ehren- 
svärd och borgmästaren Edvard Törwall var 
några av de prominenta gäster man bjudit in.
Men så var också HELGA SMITH med sina 2625 
tdw det dittills största fartyg varvet byggt. 
Hon levererades den 2 november och sattes in 
på sjöarna från 1948 års säsong.

Ett annat rederi, som också drev omfattande 
trafik på Nordamerika, var Transatlantic. Man 
ville inte släppa andelar från sig till de 
nystartade linjerna utan beställde därför ett 
lakefartyg vid öresundsvarvet i Landskrona.
Hon sjösattes den 5 juni 1947 och fick i do
pet namnet SILJAN. Hon levererades den 1 
december. SILJAN var avsedd att på vinter
halvåret främst sysselsättas på rederiets 
Västafrikalinje, men gjorde även avstickare 
till Cape Town.

Under 1948 gjorde SILJAN två turer upp på 
sjöarna. Hon avgick från Sundsvall på pre
miärturen den 22 juni och kom fram till förs
ta lossningsplatsen, Green Bay, den 15 juli. 
Premiärturen blev mycket omskriven i ameri
kanska tidningar. Speciellt hjärtligt blev 
mottagandet i Kenosha, då SILJAN blev det 
första svenska fartyg som besökte platsen.
Inte mindre än 3000 personer besökte farty
get under uppehållet där. Främst svenskar 
och svenskättlingar.

SILJAN blev också omskriven i svenska tidningar 
(SST), men kanske inte fullt i så entusiastis
ka ordalag. Man hade uppenbara svårigheter 
att navigera fartyget i de trånga och ström
rika farvattnen. Flera maskinhaverier, törnar 
mot brofästen och grundkänningar rapportera
des .

1948 var följande fartyg i trafik på sjöarna:

Red AB Ragne, Västervik: RAGNEBORG, SIGNEBORG 
And Smith, Stockholm: HELGA SMITH 
Svenska Amerika Linien, Göteborg: LAHOLM 
Ångfartygs AB Tirfing, Göteborg: ERLAND 
Rederi AB Transatlantic, Göteborg: SILJAN

Summa 6 enheter varav hälften seglande för 
Swedish Chicago Line och den andra hälften 
för olika Göteborgsrederier.

Trafiken utvecklade sig gynnsamt och rederier
na började fundera på tt skaffa mera tonnage. 
Lakebåtarnas dimensioner var ju begränsade av 
slussarnas storlek och den största dw man kun
de få ut va ca 2900 ton. Den storleken är ju 
inte så stor och man kan förstå att båtarna 
snart blev fulla.

Svenska Amerika Linien och Ångfartygs AB Tir
fing beställde därför vid Öresundsvarvet i 
Landskrona var sitt nytt fartyg för Lake
farten. SAL kompletterade efter kort betänke
tid ordern att omfatta två fartyg.

Det första fartyget i den nya serien sjösattes 
den 27 juli 1950 och gavs av sin gudmor, fru 
Linnéa Bergman, namnet TORSHOLM. Hon levere
rades till beställaren den 9 oktober. Hon 
gick direkt upp på stora sjöarna trots den 
sena tidpunkten på året.

Liksom RAGNEBORG och SILJAN råkade även TORS
HOLM ut för missöde på sin första resa. Hon 
körde in i en kaj vid Cornwall-kanalen varvid 
en svår läcka i förpiken uppstod.

Den 15 mars 1951 sjösattes för Tirfing vid ÖV 
ROLAND, döpt av fru Gösta Åkesson. Detta far
tyg skulle senare visa sig bli ett av de mest 
olycksdrabbade i svenska handelsflottan. Men 
detta var man lyckligt okunnig om vid sjö- 
sättningsmiddagen. Den 20 juni levererades 
hon till det Broströmska moderbolaget.

Redan aen 9 september 1951 var ROLAND i kolli
sion utanför Trelleborg med samma rederis
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VIKINGLAND (också hon nybyggd och levererad 
den 22 februari 1951). Det måste ha känts en 
smula underligt hos ledningen för Tirfing när 
bolagets båda nybyggen träffades på detta 
sätt. Skadorna på fartygen blev lyckligtvis 
inte så stora. ROLAND ansågs ha störst skuld 
i det inträffade.

Den 17 oktober 1951 gick den sista båten i 
serien i sjön i Landskrona och hon gavs av 
sin gudmor, fru Nils Sandberg, namnet BORG
HOLM. Hon blev det sista fartyget som Bro
ströms beställde för specialfarten på sjöarna. 
Leveransen ägde rum den 29 december 1951.

1951 genomfördes viktiga förändringar av 
fartygsinnehaven inom Broströmskoncernen.
Det var ju så att fartygen seglade dels på 
Stora Sjöarna under SALs ledning under som
marhalvåret och dels på Medelhavet under 
vintern under Orientlinjens ledning. Därför 
ägdes två av fartygen av SAL och två av Tir
fing. I december 19 51 samlades hela den bro- 
strömska lake-flottan under Svenska Amerika 
Liniens hatt. ERLAND och ROLAND såldes där
för till SAL varvid namnen ändrades till 
ERHOLM respektive RYHOLM.

1952 utökade Swedish Chicago Line sitt
fartygsinnehav med två fartyg. Vid Uddevalla- 
varvet sjösattes den 9 februari för Rederi 
AB Ferlef (And Smith) i Stockholm lastmotor- 
fartyget MONICA SMITH. Hon kunde levereras 
den 18 april lagom till säsongstarten.

Ragnebolaget byggde sitt fartyg hos Orenstein- 
Koppel und Lübecker Maschinenbau AG i Lübeck. 
Fru Ann-Mari Nilsson gav på valborgsmässo
aftonen fartyget namnet FREDBORG. Hon levere
rades den 16 juli och sattes in i linjetra
fiken .

Sommaren 1952 var alltså följande 11 fartyg i 
trafik:

SAL: BORGHOLM, ERHOLM, LAHOLM, RYHOLM och 
TORSHOLM

Ragne: FREDBORG, RAGNEBORG och SIGNEBORG 
Smith: HELGA SMITH och MONICA SMITH 
Trans: SILJAN

Den 31 oktober 1952 kolliderade olycksfartyget 
RYHOLM på St Lawrencefloden med schweiziska 
lastfartyget BASILEA. RYHOLM fick så stora 
skador att hon sjönk på 8 m djup. Hela besätt
ningen, 2 7 man, räddades oskadda över på BA
SILEA. Svensken var på resa till Port Alfred 
med bl a bilar och traktorer.

Bärgningsförsöken inleddes omedelbart. Den
20 december gjordes två försök att lyfta far
tyget men misslyckades. Man tvingades därför 
lämna fartyget åt sitt öde över vintern.
Frampå vårkanten återupptogs bärgningsarbetet 
och leddes till framgång. I september 1953 
var RYHOLM i sådant skick att hon kunde föras 
till Oskarshamn för iståndsättning.

Eftersom nu SAL blivit av med en enhet lyckades 
man hyra in Transatlantics SILJAN på "bare
boat" -basis. Samarbetet mellan de båda Göte- 
borgs-rederierna skulle så småningom utökas.

1954 seglade åter SILJAN på Stora Sjöarna 
under Transatlantics flagg. Men nu i samseg- 
ling med Svenska Amerika Linien. På grund av 
den alltmer växande trafiken beställde Trans
atlantic också under året ett nybygge vid 
Orenstein-Koppel i Lübeck. Trans hade redan 
två nybyggen kontrakterade vid varvet, väst- 
afrikafararna BOLMAREN och ENAREN.

Den 13 maj 19 54 eldhärjades ERHOLM då hon låg 
i Lundbynamnen i Göteborg. Styr- och naviga- 
tionshytt totalförstördes liksom radar, kom
pass och annan utrustning.

1955 beslutade sig Transatlantic att upphöra 
med sin trafik på sjöarna. Man överlät där
för trafiken på Svenska Amerika Linien. SAL 
övertog kontraktet på nybygget i Lübeck och 
tog även över SILJAN. Hon överlämnades den
20 maj och döptes då om till SKOGHOLM.

Ett intermezzo som kunde ha fått mycket all
varliga följder ägde rum den 18 januari 1955. 
MONICA SMITH befann sig då i full snöstorm 
i Finska Viken när hon fick maskinskada och 
drev redlös mot grynnorna utanför Lovisa.
Alla undsättningsförsök hade varit resultat
lösa. Fartygets maskinchef,Charles Bexander, 
lyckades dock i allra sista stund få igång 
maskinen genom en serie ej i detalj kända 
åtgärder. MONICA SMITH kunde föras i säker
het .

1955 byggdes av Kieler Howaldtswerke två 
lakefartyg för Rederi AB Soya i Stockholm. 
RIGOLETTO hette det första, som levererades 
den 25 maj, följt av TRAVIATA den 4 juni.
Dessa fartyg hade ett annorlunda utseende 
än övriga svenska lakefartyg. Man hade

placerat maskinen längst akter, men likväl 
försett fartygen med midskeppsöverbyggnad.
De båda Soyabåtarna insattes inte i linje
trafik utan transporterade bilar mellan 
Tyskland och i huvudsak the Great L a kes.

Den 20 december 1955 kunde det av Transat
lantic beställda och av SAL övertagna fartyget 
sjösättas i Lübeck. Hon fick sitt namn, VAX
HOLM, av fru Christa Schmidt, tyske ESSO- 
direktörens fru. Den 14 mars 1956 gick hon 
på leveranstur.

Olyckan RYHOLM kolliderade i april 19 56 
utanför Gävle med isbrytaren YMER. RYHOLM, 
som fick stäven intryckt, sprang läck men 
kunde föras i säkerhet.

Det sista lakefartyget av den skräddarsydda 
sorten var beställt av And Smith Rederi AB i 
Stockholm.- Det var Drammens Slip & Verksted 
som den 26 maj 19 56 kunde sjösätta CAROLINE 
SMITH, döpt av fru Ann-Charlotte Smith. Hon 
var den första norskbyggda svenske sedan 
SIGNEBORG levererades 1939. Den 22 september 
levererades CAROLINE SMITH till sin beställare.

I samband med leveransen av CAROLINE SMITH 
såldes HELGA SMITH till Panama. Under namnet 
MICHIGAN återchartrades hon av Chicago-linjen.

Så var det dags för RYHOLM igen. Den 11 okto
ber 1956 kolliderade hon med tvenne franska 
fartyg i Elbemynningen varvid RYHOLM sjönk. 
Bärgningen blev mycket tidsödande och besvär
lig. Inte förrän högsommaren 1957 kunde hon 
lyftas och föras i hamn. Även denna gång 
blev hon, trots sina stora skador, iståndsatt. 
Det var Helsingborgs Varf som tog hand om den 
uppgiften. SAL hade nu tröttnat på namnet RY
HOLM och hon döptes därför om till CARLSHOLM. 
Det var under det namnet hon återlevererades 
den 27 mars 1958.

Under säsongerna 1957 och 1958 fick SIGNEBORG 
en ny trad. Tillsammans med ett holländskt 
rederi öppnade man linjetrafik mellan Medel
havet och sjösystemet under namnet Niagara-

Fotona nästa sida

Överst: SIGNEBORG, den enda ångaren i Lake
farten .
Foto: Sjöhistoriska museet

Mellan: ERHOLM i Norge.
Foto: Alex Duncan

Nederst: MONICA SMITH före förlängningen. 
Foto ur Göran Ohlssons samlingar.







34
linjen. Efter två säsonger Xades dock linjen 
n e r .

Under 50-talet pågick arbetet med att göra 
St Lawrence Seaway tillgänglig för betydligt 
större fartyg. 1960 kunde invigningen av den 
förstorade leden ske. I ett slag blev spe
cialfartygen små. Rederierna svarade med att 
låta förlänga alla sina fartyg som byggts 
på 50-talet. De fartygs som byggts innan togs 
ganska snart ur trafik och såldes. Rederi AB 
Ragne beställde två nybyggen av betydligt 
större format.

And Smith AB i Stockholm köpte i november 19 59 
stockholmsfartyget WILHELMINA om 3500 ton dw. 
Hon var 600 ton större än de övriga special
fartygen men efter deras förlängning blev de 
lika stora. Nyförvärvet, som fick namnet HEL
GA SMITH, byggdes 1944 av Eriksberg i Göte
borg för Rederi AB Fredrika i Stockholm.

CAROLINE SMITH förlängdes 1959 vid Eriksberg. 
Samtliga fartyg förlängdes med mellan 12 och 
14 meter och dödvikten kom efter operationen 
att ligga på ca 3500 ton.

MONICA SMITH togs in vid Eriksberg vid jule- 
tid 1959. CARLSHOLM förlängdes i Åbo, TORS- 
HOLM och BORGHOLM i Helsingfors och VAXHOLM 
hos Eriksberg. Alla var klara inför säsongen 
1960.

FREDBORG förlängdes först vintern 1960-61.
Det ägde rum i Bolnes, Holland och det var 
inte bara fartyget som blev längre, namnet 
hade också förlängts till FREDRIK RAGNE.

LAHOLM och ERHOLM såldes i december 1960 till 
ett annat Göteborgs-rederi och fick heta IBIS 
respektive OTIS. SIGNEBORG såldes i februari 
1961 till Bratt-bolaget och blev omdöpt till 
ADOLF BRATT. SKOGHOLM såldes i december 1962 
till greker och lystrade därefter till namnet 
SALAMINIA. RAGNEBORG, slutligen, såldes i mars
1963 till Peru och fick heta ROSALDINA.

För att tillgodose kravet om snabba, större 
och modernare fartyg beställde Ragne-bolaget 
två systerfartyg vid Ekensbergs Varv i Stock
holm. Dessa lastade 5800 tdw och gjorde 15 
knop. Maskin och all inredning var placerad 
längst akterut, vilket också var en nyhet på 
linjen.

Även Svenska Amerika Linien beställde nya 
fartyg. Den 25 februari 1960 beställdes fyra 
lastmotorfartyg om 7000 ton avsedda fär bola
gets trafik på Nord-Amerika och De Stora 
Sjöarna.

Den 14 december 1960 sjösattes det första av 
Ragne-bolagets fartyg vid Ekensberg. Hon fick 
namnet BIRGIT RAGNE och kunde levereras den
20 mars 1961 lagom till säsongstarten på sjö
arna .

Systerfartyget, MAJ RAGNE, sjösattes den 18 
april 1961 och levererades den 7 juli och 
sattes omedelbart in i trafik på sjöarna.

SAL satte in äldre linjefartyg på Stora Sjö
arna och sysselsatte sina nybyggen i annan 
fart. Sommaren 1963 gick följande fartyg på 
the Great Lakes:

SAL: BORGHOLM, BRAHEHOLM, CARLSHOLM, MALTES- 
HOLM, TIDAHOLM, TORSHOLM, VAXHOLM och 
VIBYHOLM.

S C L : BIRGIT RAGNE, CAROLINE SMITH, FREDRIK 
RAGNE, MAJ RAGNE och MONICA SMITH.

Smith sålde i januari 1963 HELGA SMITH till 
greker med 18 månaders timecharter tillbaka. 
Hon sjönk emellertid redan den 23 april 1963 
utanför New Foundland sedan hon fått en 
spricka i skrovet.

I mitten av 60-talet började utmönstringen 
av det äldre tonnaget. I juni 1966 såldes 
FREDRIK RAGNE till greker med återchartrades. 
Hon gick t o m  1967 för Chicagolinjen som 
även börjat gå på England med Liverpool som 
bas. Man marknadsförde sig under namnet 
Liverpool Liners.

1967 försvann återstoden av de äldre fartygen. 
Den stora containisering hade inletts och ACL 
satte in sina snabba jättefartyg.

SALs lastfartyg överfördes 1967 på ett nytt 
bolag, Svenska Atlant Linien. BORGHOLM såldes 
i juli detta år till greker och fick heta 
AGIOS NICOLAOS. CARLSHOLM gick i augusti, även 
hon till greker med namnförändring till 
ARCHON. VAXHOLM såldes också i augusti. Hon 
gick till Taiwan och omdöptes till WAN LUNG.

Kvar av SALs gamla fartyg var då bara TORS
HOLM. Hon försvann under november 1967. Hon 
grundstötte nämligen den 12 denna månad vid 
Utö i den finska skärgården. Tre dagar sena
re förklarade assuransen att fartyget blivit 
totalförlust. Den 32 man starka besättningen 
räddades.

MONICA SMITH såldes i januari 1967 till Re
deri AB Tankoil i Göteborg och fick sitt 
namn förkortat till MONICA S. CAROLINE SMITH, 
slutligen, såldes i december 1967 till Norge 
och omnamnades till SLEMBE.

Tiden var nu mogen att slå sina påsar ihop.
1968 bildades Scanlake Line, som tillsammans 
med Ragne/Smith och Broströms samt Fjell 
Line i Oslo gemensamt drev trafiken mellan 
Skandinavien och Great Lakes.

Moderna fartyg sattes in. Fråns SALs sida de 
förut omnämnda nybyggena BLANKAHOLM och ODENS- 
HOLM samt VIBYHOLM, från Ragnes sida MAJ och 
BIRGIT RAGNE, från Smith LEADA (chartrad, då 
bolaget saknade eget lämpligt tonnage) samt 
från norsk sida BYKLEFJELL, LUNDEFJELL och 
TOPDALSFJORD.

Denna trafik med Scanlake Line upphörde i och 
med 1972 års utgång. Ragnebolaget och Smith 
höll på ytterligare en säsong. Inför denna 
förlängdes BIRGIT RAGNE i Oslo och fick även 
en ny kran. Men sedan 1973 har det inte fun
nits någon direktlinje på de stora sjöarna 
i USA och Canada.

De olika bolagen har under åren haft ett 
flertal fartyg inhyrda från andra rederier.

Lakefartygen var först i Sverige med att måla 
linjens namn på fartygens långsidor (som ju 
är så populärt idag). SWEDISH CHICAGO LINE 
och SWEDISH AMERICAN LINE stod det tydligt 
textat på fartygssidorna. Var detta ett krav 
för trafiken?

Fotona föregående sida

Överst: BORGHOLM efter förlänglingen
Foto: Bertil Zandelin, Helsingborg

Mellan: MAJ RAGNE-Västervik 
F oto: J C Lund

Nederst: CHAVIN ex RAGNEBORG som vrak i 
Puerto Cortes den 8 januari 1980. 
Foto: Göran Ohlsson
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-RAGNEBORG av Västervik-

Fartygen i den ordning de byggdes/insattes:

ERLAND, blev ERHOLM 1951, OTIS 1960, MAARIT 
(Fi) 1963, TUULIKKI (Fi) 1968, AVRA 
(Gr) 1973, ELENOS (Cy) 1976, DIMITRA 
K (Cy) 1978. Ännu i trafik.

LAHOLM, blev IBIS 1960 (finsk från 1963),
POPI A  (Gr) 19 74, AGIOS FANOURIOS VII 
(Gr) 1978. Upphuggen i Perama oktober 
1978.

RAGNEBORG, blev ROSALDINA (Pe) 1963, CHAVIN 
(Pe) 1970. Ligger sedan den 29 novem
ber 1975 övergiven och sjunken i Puerto 
Cortes (se foto)

SIGNEBORG, blev ADOLF BRATT 1961, RUBINO (It) 
1963, ALFREDO (It) 1966. Upphuggen i 
La Spezia i april 1971.

HELGA SMITH, blev MICIGAN (Pa) 1956, NISSOS
PSARA (Gr) 1966, MEDATLANTIC (Gr) 1970. 
Upphuggen i Burriana, Spanien i juli 
1974 efter haveri.

SILJAN, blev SKOGHOLM 1955, SALAMINIA (Gr)
1962. Upphuggen 1979 i Piraeus.

TORSHOLM, totalförlist i finska skärgården 
den 12 november 1967.

ROLAND, blev RYHOLM 1951, CARLSHOLM 1958,
ARCHON (Gr) 1967. Upphuggen i Aviles, 
Spanien i augusti 1972 efter haveri.

BORGHOLM, blev AGIOS NICOLAOS (Gr) 1967. 
Havererade i Persian Gulf den 22 
maj 1978, bogserades in till Kuwait 
där hon den 1 juli 1978 lämnades åt 
sitt öde.

MONICA SMITH, blev MONICA S 1967 (såldes till 
Grekland samma å r), MESSINIA II (Gr) 
1977. Sjönk under mystiska omständig
heter i Medelhavet den 5 juli 1979.

FREDBORG, blev FREDRIK RAGNE 1961, ANASTASSIA 
(Gr) 1968, STELIOS MATSAS (Cy) 1973,
GAYTA (Gh) 1977. Avsiktligt sänkt 
utanför Tema den 29 oktober 1978.

RIGOLETTO, blev MADDALENA LOFARO (It) 1968. 
Still in service

TRAVIATA, blev RIGOLETTO (It) 1968. Finns 
ännu. F n upplagd i La Spezia.

VAXHOLM, blev WAN LUNG (Tw) 1967. Finns ännu.

CARLOLINE SMITH, blev SLEMBE (No) 1967, 
SUPREME TRADER (Sg) 1973. Ännu i 
trafik.

HELGA SMITH, såld till Grekland i jnauri
1963. Sjönk den 23 april 1963 utanför 
New Foundland.

BIRGIT RAGNE, blev AKRA SIGRI (Gr) 19 76,
SIGRI (Gr) 1979. Ännu i fart.

MAJ RAGNE, blev TESIRA (Cy) 1973, EAST 
RAINBOW (Pa) 1980. Ännu i fart.

Källor: Svensk Sjöfarts Tidning 
Transbladet
Bengt-Erik Söderling, Västervik 
Egna anteckningar

Krister Bång

Model lbå tshörnan
Tisdagen den 29 januari bildades inom Klubb 
Maritims västra krets en modellbåtssektion, 
som vid starten hade samlat 9 medlemmar. Mö
tet öppnades med att var och en berättade om 
vad han höll på med i byggväg. Därefter visa
de Ruben Andersson sin modell av ångbogser- 
båten HERBERT med påeldad panna och "steam" 
på maskinen.

Vid det andra mötet den 2 6 februari hade tre 
man tagit med sig prov vad de håller på med. 
Karl Abrahamsson visade vilket arbete
det ligger bakom med ritningar innan man 
kan börja bygga. Helge Tulch med modell av

BOHUSLÄN, som säkerligen också kommer att 
få en fin intreör och sist, men inte minst, 
visade Jan Persson en modell av Rödas GÖSTA, 
som tål att synas i sömmarna. Till sist visa
de Ruben diabilder av gångna sommarens jippo 
"Det glada Göteborg" där vi medverkade med 
radiostyrda båtar i spegeldammen, samt bil
der från Englandsresan i höstas. Samvaron 
förflöt i en härlig anda och fin atmosfär 
och jag hoppas att med vars och ens medverkan 
kunna fortsätta våra sammankomster på det 
sättet.

E.H.
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1.4 1901 - 1.4 1902

...Inköpet af engelska fiskekuttrar har dels 
genom den af Kongl M a j :t inrättade och ännu 
alltjemt ökade fiskerifonden, dels genom 
fiskarenas egna resurser fortgått så, att 
under nu omhandlade fiskeår åt länet för- 
värfvats 18 stycken. Numera ställa sig dessa 
kuttrar ganska dyra. Det är icke många, som 
finnas kvar i England. Man har der hållit 
länge på de bästa, och dertill kommer, att 
det engelska fisket med ångtrawlare genom 
överspekulation icke för närvarande är vida
re lönande, hvarför en och annan återgår 
till bruket av kuttrar. Engelska ångtrawlare, 
både helt nya och förstklassiga, utbjudas 
här för närvarande både från Grimsby och 
West Hartlepool till låga priser. I Bohus
län finnas nu i allt 144 kuttrar nemligen i: 
Åstol 1, Tjörnekalf 2, Stafsviken 1, Klädes
holmen 6, Bleket 3, Flatholmen 2, Skärhamn 2, 
Kyrkesund 2, Mollösund 20, Edshultshall 6, 
Käringön 8, Helleviksstrand 16, Stocken 3,
Råön 1, Gullholmen 37, Grundsund 18, Flatön 
1, Fiskebäckskil 1, Lysekil 4, Malmön 1, 
Grafvarne 2, Smögen 2, Bovallstrand 1, Greb- 
bestad 2, Pindön 1 och Strömstad 1. Under 
året hafva 6 kuttrar inom länet genom köp 
öfvergått till andra egare. Till storsjö- 
fiske nyttjades nu 64 st emot 60 st året 
förut...

...Trawlfiske har startats af ett nybildadt 
bolag, Göteborgs Ångfiskeaktirbolag. Verk
ställande direktör är herr Hilding Larsson 
med ångaren BANGKOK, inköpt från Grimsby för 
att pris af £5300. Bolaget har bildats huf- 
vudsakligast i syfte att bedrifva storsjö- 
fisket efter mönster af det engelska, hvil- 
ket som bekant nu nästan uteslutande bedrif- 
ves med ångares hjälp. Tills vidare bibe
hålies å BANGKOK den engelska besättningen 
utom maskinpersonalen, som är svensk. Likaså 
kommer en svensk skeppare att anställas. 
"Fishingmaster" är en engelsman, som är 
mångårig fackman på detta område och känner 
väl till de olika fiskeplatserna i Nordsjön 
samt dessas fisktillgång under olika årstider. 
Meningen är emellertid att så småningom an
vända svenskar i fisket...

...här i Bohuslän är början gjord med an

O

Angt  råla re
I Länspumpen nr 3-1978 publicerade jag en 
lista av fiskenummer på ångtrålare. Denna 
var ej komplett och jag har nu efter en del 
forskande fått fram ytterligare uppgifter. 
Tyvärr har jag ännu inte lyckats reda ut de 
övriga tulldistrikten ännu så det blir enbart 
GG-trålare denna gången. Under mina forsk
ningar har jag funnit att det har funnits 
omkring 90 ångtrålare i Sverige varav de fles
ta oregistrerade så man har många obesvarade 
frågor. Jag är inte säker på att denna listan 
är komplett, men det är nog det närmaste man 
kan komma. Om det är någon som har ytterligare 
material emottages detta tacksamt.

GG 16 CONCORD GG 27 ORION

GG 20 KUNGSHAMN GG 28 WIROS

GG 22 WESPER GG 30 URANIA

GG 22 MATS GG 31 OCEAN

GG 23 GÖRAN GG 34 THETIS

GG 25 GRETHA GG 40 UTTERN

GG 26 STIG GG 48 SKAGEN

bringande af ångmaskin i kuttrar för stor- 
sjöfiske med backor och makrillfiske i Nord
sjön, och det har skett med god framgång.
I februari d å (1902) insattes i fiskekuttern 
MARGIT, egare herr Carl Östergren, en vinkel- 
vefvad ångmaskin å 5 nominella hkr, i mars 
två st fotogenmotorer å tillsammans 12 hkr 
(effektiva) i kuttern JOHN WEBB, egare ett 
fiskelag i Grundsund...

Bohusläns fiskareförening för sjöförsäkring 
(f d Göteborgs och Bohus läns fiskareförening 
i Lysekil)

...föreningen har under året drabbats af föl
jande förluster, nemligen (bl a) för fiske
båten FRIDHEM från Skärhamn, som antages haf
va under makrillfiske i Nordsjön totalt för
list, med kr 4859:20, galeas ERIS från Skär
hamn kr 3851:34...

Under den tid af ett år, som denna berättelse 
omfattae, hafva 17 fiskare drunknat vid yr
kets utöfning, nemligen: Karl Johansson (49 
år, efterlemnande enka), Anders Andersson (30 
år, ogift), Amandus Andersson (28 år, eft.l 
enka och 4 b a rn), Albert Brunbeck (20 å r ) , 
alla från Rönnängs kapellförsamling, den 29 
juni under storsjöfiske utanför Haugesund och 
alla tillhörande fiskebåten KRONAN (12 mans 
besättning) från Stansvik och sysselsatta med 
redskapens upptagande i lillbåten, som för- 
fyldes af en störsjö;

Johan Mattsson (34 år, eft.l enka och 2 barn), 
Petter Andréasson (22 år, ogift), Hilmer An- 
dréasson (25 år, ogift), Janne Pettersson (32 
år eft.l enka och 1 barn), Petter Berntsson 
(59 år eft.l enka och 1 b a rn), Olof Hollberg 
(41 år, eft.l enka och 7 barn), Erik Skagelin 
(60 år, eft.l enka och 4 barn), Johan Eriks
son (18 å r), Janne Pettersson (34 år, ogift), 
Janne Andersson (20 å r), Albin Bengtsson (22 
år, ogift) alla från Skärhamn, samt Samuel 
Olsson (69 år eft.l enka och 6 barn) från 
Oroust, under makrillfiske i Nordsjön i bör
jan av augusti och utgörande hela bemanningen 
å fiskeskutan FRIDHEM från Skärhamn, hvilken 
efter afseglingen från hemorten icke afhörts 
och således totalt förlist...

Edmond Bäck, Malmön-Göteborg

GG 51 TITANIA GG 280 KAROLINA

GG 52 ÄGIR GG 283 TRAWL

GG 53 NEPTUN GG 305 THEA

GG 54 CAPTO GG 316 ISLAND

GG 55 NORDSJÖN GG 321 BRITA

GG 56 NORMAN GG 352 HAFS0RNEN

GG 58 AUGUST GG 371 ANNA

GG 63 RUTH GG 371 AUGUST

GG 83 ALBATROSS GG 382 EMMA

GG 128 GRIMSÖ GG 436 TOPAZ

GG 206 HELGA GG 443 ALPHA

GG 233 KRISTINA GG 447 GERDA

GG 235 TEKLA GG 448 HILMA

GG 249 ALEXANDER GG 449 BERTA

GG 249 GRETA GG 478 ARIZONA

GG 256 FALKEN GG 479 ARNE

GG 256 WINGA GG 481 PYSEN
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GG 486 TOMTEN GG 556 EMMA GG 584 GILBERT GG 744 MARS

GG 494 BEN LOMOND GG 557 DAVIDA GG 587 GUNNAR GG 820 SONJA

GG 495 DAISY GG 558 ROSA GG 588 EWALD GG 821 MEERA

GG 521 AXEL GG 566 NANNA GG 595 ANDERS GG 828 BLENDA

GG 544 TÄRNAN GG 569 MARS GG 622 IXIA GG 871 MEERA

GG 552 BENDIGO GG 570 VENUS GG 707 DELFIN GG 888 ARIES

GG 553 GÖTA GG 571 MERKUR GG 711 HAJEN GG 902 THOR

GG 554 TEKLA GG 577 EDITH GG 712 HVALEN GG 920 OLGA

GG 554 MAJ GG 577 INGER GG 718 LAXEN GG 922 KUNGSHAMN

GG 555 SVEA GG

GG

582

583

AGNES

ESTER

GG 734 ASTA GG 923 IBIS

Göran Ohlsson

Mer om BLENDA
I Länspumpen nummer 1 - 1979 fanns en bild 
på ångtrålaren LL 9 54 som enligt uppgift 
skulle ha namnet BLENDA. Fortfarande rådert 
det en del tvivel om vilken BLENDA det kan 
vara. X mitten av 1910-talet fanns det en 
ångtrålare BLENDA i Sveriges Skeppslista, men 
tyvärr finns det varken uppgifter om ägare, 
hemort, byggnadsort eller övriga uppgifter. 
Kort sagt så har det tydligen inte inkommit 
mer uppgifter än att det skulle finnas en 
ångtrålare med namnet BLENDA i Sverige. I 
Länspumpen nr 2 - 1979 kan man läsa om BLENDA 
av Smögen skrivet av Thore Eliasson, men det 
råder osäkerhet om detta är BLENDA LL 954.

En senare BLENDA är GG 828 med hemort i Göte
borg. Denna BLENDA är byggd i North Shields 
1895 och hette som nybygge ALDGATE, vilket 
senare ändrades till GÖTA då hon 1915 inköp
tes till Sverige av Nils Stranne på Smögen. 
Omkring 1923 skulle trålaren ha blivit såld 
till Göteborg och fått namnet BLENDA enligt 
skeppslistan. Enligt relativt säkra uppgifter 
som jag har haft tillgång till, skulle en 
trålare BLENDA redan 1919 blivit såld till 
Göteborg och fått numret GG 8 28 och den hade 
tidigare haft numret LL 954. Enligt Erling 
Larsson på Smögen är det osäkert om det fun

nits en GÖTA på Smögen, men det är säkert 
att det funnits en BLENDA.

Allt detta inträffade ju för 60 år sedan och 
mera så det finns ju inte många kvar från 
den tiden som kan besvara frågorna. Nu kan 
man fråga sig om Skeppslistan är korrekt.
Båda BLENDA var ju oregistrerade men BLENDA 
ex GÖTA tycker man har relativt riktiga upp
gifter. I Thore Eliassons artikel skriver 
han att BLENDA av Smögen hade en 100 hkr 
maskin men BLENDA ex GÖTA hade en 275 hkr 
maskin. BLENDA av Smögen såldes därifrån 1919 
och mina efterforskningar ger att BLENDA ex 
GÖTA kom till Göteborg 1919 och inte 1923.

Nu kan man fråga sig om det har funnits en 
eller två BLENDA. Hette BLENDA ex GÖTA verk
ligen GÖTA under smögentiden eller har den 
hetat BLENDA hela tiden om det nu funnits 
en BLENDA. Skulle skeppslistan ha så felak
tiga uppgifter? Tydligt är i alla fall att 
detta är en svår nöt att knäcka och alla upp
lysningar emottages tacksamt i fallet BLENDA.

Göran Ohlsson

Bog ser bå ts f  rågor
Efterlysningen i förra numret av de tre av
bildade bogserbåtarna på sidan 16 var tydli
gen en svår nöt att knäcka för bogserbåts- 
kännarna. Två svar har inkommit och båda gäll
de den nedersta bogseraren som med all sanno
likhet är TYR från Uddevalla.

C N Anderssons Motorbogserarne AB i Göteborg 
inköpte från Norge en bogserångare med namnet 
STORM under första världskriget. Förmodligen 
var det svårt att få fram drivmedel till bo
lagets många motorbogserare, varför man in
köpte och även hyrde några bogserare under 
denna tid. STORM var byggd 1889 vid Thorskogs 
Mek Verkstad. När C N Andersson övertog henne 
lät man göra en omfattande ombyggnad. Ny 
styrhytt påsattes och s k "motalajärn" an- 
bragtes på skrovet. För att passa in i firmans 
namnserie gav man STORM ett namn som började 
på A nämligen ALVAR. Se fotona härintill. Man 
kan knappt tro att det är samma bogserare.

ALVAR lär ha sålts tillbaka till Norge, men 
när känner jag inte till. Kan möjligen nagon 
av Länspumpens norska läsare komma med upp
gifter om ALVAR ex STORM både före och efter 
sverigetiden?

Bertil Söderberg

Fotona nästa sida

Överst: Åtta stycken ångtrålare i Göteborgs 
Fiskhamn 1926. Tredje från vänster 
är ALBATROSS från Säffle. Sedan 
följer ORION och STIG. De övriga 
är oidentifierade.
Foto: G Tallberg, Göteborgs Histo

riska Museum

Mellan: STORM taget under första världs
kriget vid Kustens brygga.
Foto från familjen Andersson.

Nederst: ALVAR (ex STORM) efter ombyggnad. 
Foto genom familjen Andersson.
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Vi har från vår medlem Göte Gustaf-son mot
tagit en verkligt fin gåva, nämligen en skepps
klocka, vilken tillhört ångfartyget KIND.
Denna klocka har nu monterats upp nere i vår 
lokal Nakterhuset, där den pryder sin plats i 
biblioteksrummet.

Jag tycker det kan vara av intresse att skriva 
några rader om det fartyg, som skeppsklockan 
suttit på. Ångfartyget KIND byggdes vid Eriks- 
bergs Mekaniska Verkstad i Göteborg 1913 för 
Åsundens Trafik AB. Fartyget, som kom att tra
fikera sjön Åsunden i Östergötland, var en 
liten behändig passagerarbåt. Men en längd av 
18,8 meter var hon närmast att betrakta som 
en miniatyr av den skärgårdstyp, som just 
Eriksbergs varv fått som specialitet att byg
ga. Åsunden, som ju kan sägas vara en del av 
det kanalsystem benämnt Kinda Kanal, hade 
alltså KIND som trafikområde tills konkurren
sen från järnväg och landstrafiken blev över
mäktig. 1925 har hon sålunda hamnat i Stock
holm, redad av Rederi AB Stockholm-Wermdö 
(vanligen kallat Tor-Bolaget). Under namnet 
TOR V insattes hon i s k passbåtstrafik i 
bolagets trafikområde i Stockholms skärgård.
I december 19 37 var det åter dags för ägarbyte, 
då Stockholms Ängslups AB köpte båten. Omdöpt 
till FYLGIA trafikerade hon kortare linjer, 
under 50-talet dock använd mest som extrabåt.

Den som är road av gamla hederliga svenska 
filmlustspel, kanske erinrar sig en film, som 
hette "Sjöcharmörer" med Lasse Dahlquist i 
en av rollerna. En annan viktig roll innehar 
just ångaren FYLGIA. På bioduken fick hon 
heta HERCULES, och Lasse Dahlquist var i fil
men skeppare på denna båt. Filmen är med 
sina flertaliga sekvenser med skärgårdsbåtar 
en riktig högtidsstund för oss skärgårdsbåts- 
fantaster. Bl a uppträder den kända mälar- 
ångaren VIKING, i filmen som BLIXTEN. När 
tänker Sveriges RadioTV visa denna film?

Men nu tillbaka till FYLGIA. 1959 såldes 
fartyget för 9000 kr till handlanden Karl 
Östen Johansson i Göteborg. Hon motorisera- 
des och byggdes om till motorpråm. 1961 över
togs hon av J W Bergs Varv och Mek Verkstad 
på Hälsö. 1966 hamnade emellertid den f d 
passagerarbåten hos den kände varvsägaren 
Sigvard Carlsson på Källö-Knippla. I den 
vevan döptes hon om till HALLABALO. 1970 
står Wollmar Ekdahl (Volmeco AB) i Göteborg 
som redare. Nu börjar slutet att nalkas för 
båten. Någon gång under vintern 1972/73 är 
det slutseglat för gamla KIND. Hon hamnar 
uppe på land inom Bohus Varvs område. Här 
ligger skrovet än idag. Förmodar att åt
skilliga båtologer undrar varifrån detta 

skrov härrör sig, och härmed gives alltså 
svar till dessa undringar.

Ragnar Magnander

Fartygen på Dals lands Kanal
Det har skrivits mycket om Dalslands kanal, 
mest om kanalens historia, mindre om båto- 
login. I Yngve Rollofs "Sveriges inre vatten
vägar" och i Hembygdens årsbok 196 8 behand
lades visserligen en del, men endast över
siktligt och inte fullständigt ur båtologisk 
synpunkt, fastän det har gått över 120 far
tyg på kanalen. Jag skall här översiktligt

Fotona föregående sida

överst: Ångfartyget KIND vid Hovby brygga 
i Västra Eneby (Östergötland) ca 
1914. Upoe vid styrhytten syns kapten 
tell.
Foto i Robin Holmstedts samlingar

Mellan: FLORA ägd av Bengtsfors-Nordmarken 
trafikerade tillsammans med NORD
MARKEN och IDUN Dalslands kanal 
tills trafiken avvecklades år 1928. 
Foto i Robin Holmstedts samlingar.

Nederst: FENGERSFORS var en av de sista 
lastdragarna på kanalen.
Foto i Robin Holmstedts samlingar.

försöka behandla ämnet med koncentration på 
båtologin. Den är dock låntifrån fullständigt 
kartlagd. Det vimlade av oregistrerade båtar. 
Mest ångslupar och bogserbåtar, vilket för
svårar forskningen.

Kanalen utgår egentligen från Köpmannebro och 
går upp till Stora lee, har 24 slussar och 
går över tio sjöar. Töcksfors kanal, Silarnas 
biled och Snäcke kanal, som står utanför Dals
lands kanal, har sammanlagt 7 slussar. Kanalen 
invigdes den 19 och 20 september år 1868 av 
Kung Carl XV med stor pompa och ståt. Men bå
tarna trafikerade kanalen redan på sommaren.
Det var galeasen WILHELM som var första båt 
och kom till Upperuds sluss i m a j . Efter 
WILHELM kom skonerten TVÅ BRÖDER på en resa 
från Göteborg till Billingsfors.

Det finns dock en uppgift om att WERNER ERICSON 
var den första maskindrivna båt som gick upp 
på kanalen. Det var det svåra nödåret 1867 som 
hon skulle ha gått till Långbron med spannmål.

Efter kanalens invigning försvann det tidigare 
mångåriga transportproblemet för bruken kring 
kanalen och isoleringen på landsbygden bröts 
efter fartygstrafikens tillkomst. Bruken, med
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gamla anor, har alltid varit beroende av vatten
transporten. Nu för tiden har dock bilarna 
tagit över.

För kanalen blev emellertid järnvägen en svår 
konkurrent. Linjen Mellerud-Arvika, som kor
sar vattenleden vid Håverud, vid Långbron i 
Billingsforstrakten och vid Gustafsfors, hade 
på flera ställen industrispår, som till en 
del bidrog till att nyttotrafiken på kanalen 
upphörde. En slussjournal från Upperud från 
1868 har bevarats åt eftervärlden. Här följer 
journalen:

1868

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Skutan WILHELM Göteborg-Billings- 
fors, skonerten TVÅ BRÖDER 
Ångbåten GARIBALDI Göteborg-Årjäng, 
jakten JONAS, ångbåten EXPRESS 
Vänersborg-Töcksfors, TVÅ BRÖDER, 
Ångbåten WERNER ERICSON Göteborg- 
Töcksfors, ångbåten LAXEN Göteborg- 
Stora Lee-Västra Silen, GARIBALDI 
Göteborg-Västra Silen

TVÄ BRÖDER, LAXEN, WERNER ERICSON, 
EXPRESS, WILHELM, GARIBALDI och 
ångbogseraren BLIXTEN 
LAXEN, WERNER ERICSON, GARIBALDI,
TVÄ BRÖDER, BLIXTEN och EXPRESS. 
WERNER ERICSON, Garibaldi, TVÅ 
BRÖDER, LAXEN, galeasen SOLVIK, 
jakten HILMA, BLIXTEN och EXPRESS. 
BLIXTEN, TVÄ BRÖDER, WERNER ERICSON, 
WILHELM, LAXEN, ångbåten AGNES, 
GARIBALDI, SOLVIK och EXPRESS.
WERNER ERICSON, GARIBALDI, TVÄ 
BRÖDER, LAXEN, AGNES och SOLVIK. 
WERNER ERICSON, AGNES Och TVÅ BRÖDER.

När man ser på båtarnas namn i journalen fin
ner man, att det endast finns bättre uppgifter 
om WILHELM, WERNER ERICSON och LAXEN, övriga 
var mest okända och uppgifterna är knapphän
diga. Det har även funnits en annan GARIBALDI 
från Uppsala, men det är en annan båt.

Det har funnits sju olika båttyper som gått 
regelbundet på kanalen. Undantag från det var 
två hjulfartyg från Stora Lee och Lelång. Des
sa stora ångfartyg, som var upp till 22 m 
långa, brukade i allmänhet kallas för Dals- 
landslängor, Dalslandspesar eller bakladdare. 
De flesta var speciellt skräddarsydda efter 
slussarnas mått: längd 22,5 meter, bredd 4,1 
meter och djup 1,8 meter. De hade upp till 
80 tons lastförmåga.

Givetvis varierade antalet båtar som varje 
år passerade kanalen. Mot slutet minskade 
dock antalet på Dalslands kanal, medan tra
fiken på Snäcke kanal var starkare på 1960- 
talet än vid kanalens uppkomst.

Dalslands kanal vid slussen i Köpmannebro. 
(Resor upp och ned)

Trafikperiod

1911 
1921 
1931 
1941 
1959

1 jan - 
1 jan - 
1 jan - 
9 maj - 
30 mars

31 dec 
31 dec 
31 dec 
2 3 dec 
- 31 dec

Antal

8520
6065
5431
3500
1706

Uppgifter före 1911 saknas. Genom slussen i 
Köpmannebro, som har större mått än kanalens 
slussar i övrigt, transporterades mycket kvarts 
och pappersmassa till och från Annenäset och 
Snäcke kanal.

Snäcke kanal

Trafikperiod

1921 1 jan - 31 dec
1931 4 maj - 22 dec
1941 9 maj - 22 dec
1959 2 april - 28 dec

Antal

217
475
402
710

FENGERSFORS dominerade kanalen under många 
decenier med produkter från Fengersfors Bruks 
AB till Göteborg. Trafiken ökade med flera 
kontrakterade båtar innan nyttotrafiken till 
sist avtog. Kvarts och papper var dominerande 
last. År 1970 fraktades med båt 40.000 ton 
kvarts till Vargön.

Större delaen av de passagerar-, ång- och 
motorfartyg som trafikerat kanalen har sin 
historia kartlagd. Av bogserarna har endast 
tre varit registrerade i Sveriges Skeppslista.

Huvuddelen av de oregistrerade fartygens his
toria är outforskad. Många förväxlingar kan 
ha ägt rum som t ex HELLE som byttes till 
HÅFRESTRÖM I I . Många segelfartyg avtacklades 
och byggdes om till motorfartyg som t ex 
WILHELM.

Pråmar och bogserbåtar ägdes mest av bruken 
kring kanalen. De smärre ångslupar som fanns 
ägdes vanligen av kanalverket eller av någon 
brukspatron.

Här skall nu behandlas skeppslistan för de 
fartyg, som gick regelbundet på kanalen och 
som hade hemort där. Tillfälliga båtar, som 
kom någon enstaka gång, behandlas inte.

Det bör nämnas , att flera ångfartyg, som 
egentligen var lastfartyg och som ofta hade 
upp till 80 tons lastförmåga, vanligen hade 
inrymt en eller två små hytter för passagerare. 
Komfort och bekvämlighet saknades som andra 
riktiga passagerarfartyg hade t ex FLORA. 
Passagerare reste med lastångarna främst mel
lan Göteborg och kanalen.

Passagerarfartyg

STORA LEE 130 fot lång, 30 fot bred över
hjulhusen, 15 fot över däck,
3,7 fot djup. Maskinen var låg- 
tryckt från Motala med 45 hk.

Byggd i fur på järnspant år 1861 i Lennarts- 
fors för brukspatron G Bäärnhielm och E Lagre- 
lius i Lennartsfors AB. Båten var en av kana
lens första maskindrivna hjulfartyg efter 
LELÅNG. Båten gick dock aldrig på kanalen 
eftersom den hade för stora dimensioner för 
att gå i slussarna. Båten kallades i allmän

het "Fången på Stora Lee" och "Föreningen".

Det finns en motsvarighet till fången på Vät
tern. STORA LEEs levnadstid blev relativt kort. 
Det berättas att STORA LEE var snabbare än 
LAXEN (se nedan), vilken hade Kung Carl XV 
som passagerare vid kanalinvigningen år 1868. 
STORA LEEs uppgift var även att bogsera timmer
släp, sedan passagerartrafiken slutade 1870. 
Saugbrugsföreningen, som hade stora skogsdo- 
mäner vid svensk-norska gränsen och vid sjön, 
använde båten för timmersläp till Ed och Oteid 
för vidare befordran till industrianläggning
arna i Tistedalen. Vid denna tid fanns inte 
någon slip vid sjön och därför blev båtens 
underhåll eftersatt och hon började ruttna 
under de svåra vintrarna. Man lyckades inte 
sälja båten utan hon fick huggas upp 1880.

LELÅNG

Byggd år 1859 i Lennartsfors för Lennartsfors 
AB för trafik mellan Lennartsfors och Bengs- 
fors. Båten var liksom STORA LEE en hjulmaskin
driven farkost. Kallades "Skubba sakta".

LAXEN

Reg-nr 2744, 21,34 m lång, 3,91 m bred, 1,95 m 
djup och tonnage 46 ton. Byggd 1868 på Lind
holmen av järn. 15 nhk högtrycksmaskin.

Båten blev riksbekant för sitt deltagande vid 
kanalens invigning med Kung Carl XV som gäst 
ombord. Det var Dalslands Kanal AB, som hade



flera kapitalstarka intressenter i styrelsen, 
som beställde LAXEN. Redan i juni före invig
ningen åkte LAXEN upp till Stora Lee. Det var 
en jättesensation för befolkningen där uppe 
att få se ångbåtarna för första gången stäva 
på de dalsländska och värmländska farvattnen.

Den 20 september skedde den mycket festliga 
invigningen med Kung Carl XV och drottning 
Lovisa, det blivande danska kungaparet Fred
rik VIII och drottning Louise och kungens 
bror August med prisessa Teresia som gäster.
Det var en herrskapsbåt som fördes av den 
examinerade sjökaptenen herr H Ejserman. Han 
var mer känd för att han var Rederi AB örnens 
flaggskeppare.

LAXEN hade en herrsalong för 10 personer, dam
salong för 6 och en gemensam salong för 4 per
soner. Besättningen utgjordes av 6 man. Dess
utom fanns en expeditionshytt för restauratris, 
postkontor och vinkällare. Man redovisade år 
1871 att 17374 buteljer förbrukats. Man kalla
de båten ofta "flytande krogen".

De första åren gick LAXEN mellan Göteborg och 
Ed. Så småningom reducerades trafiken till Ed 
från Köpmannebro. Genom att tillströmningen 
av turister minskade försåldes LAXEN 1898 till 
Chr Bjelland & Co i Stavanger för 3000 kr för 
att bli ångtrålare.(enligt Ärbog för Norges 
Handelsmarin). Ar 1908 är LAXEN i samma bok 
registrerad med L S Ljungdahl på samma hem

ort, som redare och användes som ångtrålare 
på Nordsjön. 1909 var båten uppförd på samma 
ägare, men som passagerarbåt i Rvfylke. LAXEN 
slutade sina dagar som pråm hos S O Saevland 
i Haugesund år 1920. Därefter slutar spåren 
av LAXEN.

Ångbåtspostexpeditionen på LAXEN, som blev 
den första i Sverige, fick sin stämpel åren 
1869-70 med namnet Dalslands Kanal. Från 1871 
utbyttes namnet till "Ångbåts pxp nr 20".

Här följer en fartygsförteckning över de far
tyg som innehade ångbåtspostexpedition:

LAXEN
WERNER ERICSON 
STORA LEE 
KARL
ELLIDA (I)
ARTHUR (ex WERNER 

ERICSON)
FLORA
NORDMARKEN
IDUN

nr 20 
nr 7 
nr 9 8 
nr 9 6 
nr 96

1869-96
1872-80
1881-85
1881-88
1889

nr 96 1890-95
nr 155 1895-1926 
nr 102 1902-27 
nr 156 1908-27

Nästa gång behandlas passagerarfartyg från 
Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken samt 
övriga ångfartyg.

Robin Holmstedt

Mer om å n g t r å l a r e
I en gammal skeppsdagbok förd av skepparen 
Axel Boström från Bovallstrand kan man på 
sista uppslaget läsa:

Dagbok förd å ss DAISY, Kapten A Boström, 
från Göteborg till fiskeplatsen år 19..

December 27/ Klk 7.30 fm gick vi till sjöss 
och satte trawlen med Vinga i 
OSO. Dåligt fiske för dagen.

28/ Samma läge. Dåligt fiske. Klk 
7.30 em varskos maskinskada 
varför vi gick i land.

29/ Arbetar i maskin för dagen.

30/ Klk 7 gick vi till Skagen och
satte klk 12.30 på dagen. Klk
1 middag varskos maskinskada 
och befaller maskinisten att vi 
måste gå i land.

4 dagar i DAISY - maskinskada och inget fis
ke. Inget årtal, men eftersom dagboken om
fattar Boströms två seglationssäsonger 1907 
och 1908 med AXEL av Smögen (norskbyggd ga
leas från 1893) är året troligen 1908. Vem
vet något cm ss DAISY - ångtrålare?

Egon Haglund
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Jag skrev i ett tidigare nummer om de båda 
skärgårdsbåtarna VIRA II och STYRSÖ II. Det 
kunde kanske därför vara av intresse att tala 
något om en annan av trotjänarna i södra 
skärgården, nämligen ångaren VIRA.

VIRA var byggd vid Jönköpings Mekaniska Werk- 
stad 1894. Hon byggdes för Norra Skärgårdens 
Ångbåts AB. Detta bolag hade bildats av bo
fasta och sommargäster i norra skärgården, 
vilka var missnöjda med den skärgårdstrafik, 
som Göteborgs Nya Ångslups AB bedrev. Sålunda 
hade man en liten flotta med rejäla passagerar
båtar, nämligen ångarna WINGA, NORRA SKÄRGÅR
DEN, BJÖRKÖ och alltså även VIRA. Det skär- 
gårdskrig, som rådde mellan dessa rederier, 
varade till sommaren 1895. Ångslupsbolaget 
kunde sätta in sina nya ångare SVEA och GÖTA. 
Norra Skärgårdsbolaget gick i konkurs, så 
därmed var lugnet återställt för den gången 
i norra skärgården. VIRA övertogs 189 6 av 
Ångslupsbolaget, och förmodligen fortsatte 
hon att främst trafikera norra skärgården 
ytterligare några år. Så småningom blev hon 
insatt på södra skärgården, vilken hon skulle 
komma att bli trogen ända in på 30-talet.

Även Ångslupsbolaget fick med tiden det allt 
för motigt, och i november 1921 gick företa
get i konkurs. Rederiets fartvgsflotta sking
rades åt olika håll. För trafiken i södra 
skärgården bildade några öbor med Gustaf Sa
muelsson i spetsen 1923 Styrsö Nya Trafik AB. 
Med ångaren VIRA och motorbåtarna NEPTUN och 
ALDEBARAN inleddes konkurrenstrafik med AB 
Styrsö Hafsbads båda passagerarångare STYRSÖ 
och STYRSÖ II. Redan efter något år inledde 
man samtrafik, och 1928 övertog Styrsö Hafs- 
bad Styrsöbolaget. Rederinamnet, Styrsö Nya 
Trafik AB, behölls emellertid trots överta

gandet. 1934 tvingades man gå i konkurs, men 
ur det hela bildades snart ett nytt rederi, 
Styrsö Trafik AB. Bolaget hade nu fyra präk
tiga ångare för trafiken till södra skärgår
den, STYRSÖ, STYRSÖ II, VIRA II och alltså 
även VIRA.

1936 införlivades även den gamla kollegan 
från Angslupsbolagstiden, nämligen ångaren 
GÖTA, vilken köptes från Marstrandsbolaget. 
VIRA gick enligt uppgift i trafik t o m  
sommaren 1937. I början av 1939 såldes hon 
till Anders Eric Andersson i Göteborg, vilken 
lät ombygga henne till lastmotorfartyg. I 
december 1947 såldes hon vidare till skep
paren Sven Julius Andersson i Vänersborg 
för 16000 kr. Här hör hon hemma till 1949, 
då Paul Nilsson i Säffle övertog henne för 
22500 kronor. Hemorten uppgavs till Kila 
(Värmland).

1953 innebar slutet för WIRA (namnet stavades 
på detta sätt redan från det att hon ombygg
des till lastfartyg), ty natten till den 15 
november detta år vattenfylldes hon och sjönk 
utanför Tistlarna. Besättningen, vilken be
stod av befälhavare och bästeman, fick gå 
i livbåten. Man räddades sedan av norska 
ångaren BENGAS av Oslo.

I nummer 2-1979 av Länspumpen kan läsas mer 
om båtar i södra skärgården.

Ragnar Magnander

Källor: Svensk Sjöfarts Tidning
Nathan Odenvik, Folke Danbratt - 
Styrsö Socken

A L B A N Y
I East Coast of the United States Pilot Vol 1 
eller Engelska Admiralitetets seglingsbe- 
skrivningar över USAs ostkust kan man bland 
annat läsa följande om staden Albany. År 1970 
hade Albany 115781 innevånare och är huvud
stad i staten New York. Vidare att den är 
belägen på västra sidan av Hudsonfloden en 
bit norr om New York City. Att det är en 
hamnstad för oceangående fartyg och en viktig 
transithamn. De mest betydande godsslagen som 
skeppas över Albany utgöres av petroleumpro
dukter, vete, melass, järnskrot, virke samt 
kemikalier och det finns spannmålselevatorer 
samt en bananterminal. De största fartygen 
som kan angöra Albany har en längd av 229,6 m 
(750 fot) och ett djupgående av 9,4 m (31 fot).

Slår man vidare upp Australia Pilot Vol 1 
finner man ännu en stad med namnet Albany. 
Australienska Albany är beläget i Sydväst- 
australien och grundades 1826. År 1969 hade 
staden en befolkning på 15850 innevånare.
Även Albany i Australien är en betydande 
hamnstad och hamnen inkluderar hela King 
Georgesundet samt Princess Royal Harbour. 
Importen över hamnen består av styckegods, 
järn, cement, petroleumprodukter, sulfat, 
fosfat och kemiska gödningsämnen. Exporten 
är främst frukt, skinn och hudar, vete, ull, 
fruset kött och valolja. Det finns inga land
kranar men en kaj är försedd med en spann- 
målselevator. Största djupgåendet är 10,1 m 
(33 fot) och det finns en muddrad farled in 
till hamnen.

Med dessa uppgifter om de båda städerna Albany 
kanske man kan förstå varför namnet varit 
lämpligt som fartygsnamn. I alla fall var det 
tydligen så fallet för kyllastfartyget ALBANY 
som Rederi AB Transatlantic lät bygga vid 
Eriksbergs varv 1964. Av tradition har ju 
Transatlantic hämtat namn på många av sina 
fartyg just från Australien och en australi- 
ensk fruktexporthamn kan väl passa väl så bra 
som namn till ett kylfartyg.

Nu kan man då undra varför en svensk fiskebåt 
har ett sådant namn. Även bland svenska fis
kare är det tradition att ge sina båtar geo
grafiska namn från både när och fjärran, men 
förklaringen till att en fiskebåt från önne- 
red heter ALBANY ligger nog lite närmare.
Det har sagts mig att en släkting till ägaren 
som varit i USA föreslog att båten skulle få 
namnet ALBANY och det kanske inte var så dumt 
för ägaren hette Alban i förnamn.

Det har nu bara funnits två stycken ALBANY 
i den svenska handelsflottan och båda två 
är sålda utomlands.

Fotona nästa sida

Överst: Ångaren VIRA, troligen vid Styrsö 
Bråttén cä-1930.
Foto: Styrsöbolaget

Mellan: GG 429 ALBANY på väg in till Göteborg 
Foto från Göran Ohlsson

Nederst: ALBANY i Niewe Waterweg.
Foto ur Krister Bångs samlingar
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Den första ALBANY levererades från Bröderna 
Olssons Varv i Skredsvik på sensommaren 1939 
till ett partrederi på Åstol med Oskar Albin 
Olofsson som huvudredare. Namnet på fiske
båten blev MD 214 MESINA och hemorten natur
ligtvis Åstol. Som MESINA fiskade hon i tio 
år tills hon i september 1949 för 100000 kr 
såldes till ett partrederi med Alban Axels
son som huvudredare samt sönerna Sten, Per, 
Lars och Harry Axelsson som delägare. Hem
orten blev Önnered och namnet GG 429 ALBANY.
1 början av 1950-talet fick ALBANY ny styr
hytt på Önnereds Båtvarv. Maskinen var en 2 
cylindrig 150 hästkrafters Bolinder. De första 
åren fiskade ALBANY med bottentrål men senare 
med flyttrål i lag med olika båtar.

X augusti 1956 såldes hon till Hangö i Finland 
och fick behålla sitt namn. Köpare var Hans 
Sandin i Hangö som fortfarande äger båten. 
Numret blev SOUMI 86 vilket 1972 ändrades 
till SF 8 i samband med att de finska fiske
båtarna fick SF i stället för SOUMI målat på 
bogarna.

19 7 4 fick ALBANY en ny maskin av Wichmanns 
fabrikat på 375 hästkrafter.

Som finsk har ALBANY i huvudsak fiskat ström
ming och lax i Östersjön. Numera är trål- 
lämmarna borttagna och ALBANY fiskar enbart 
lax. Vintern 1979 var hon på laxfiske på Nord
atlanten och resten av året fiskades det i 
Östersjön. I skrivande stund skall ALBANY 
åter vara ute på Nordatlanten för ännu en 
säsongs fiske långt borta från hemmavattnen.

ALBANY nummer två i den svenska handelsflottan 
sjösattes den 31 oktober 1963 vid Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad i Göteborg. Fartyget var 
den andra i en serie av sex fartyg som be
ställts av Rederi AB Transai. Rederiet var 
ett samseglingsföretag bestående av Rederi 
AB Transatlantic i Göteborg samt Salénrede- 
rierna AB i Stockholm som ägare. Därav nam
net. Fartyget fick vid sjösättningen namnet 
ALBANY av gudmodern Mrs Norman Giles. Efter 
sedvanlig utrustning vid varvet levererades 
fartyget den 18 februari 1964 till rederiet. 
Numera har ju Transatlantic helt avvecklat 
sin kylfartygsflotta men 1964 var ALBANY ett 
fint tillskott till den då lite ålderstigna 
kylflottan som Transatlantic förfogade över. 

ALBANY var särskilt lämpad för att skeppa 
bananer, men ett kylfartyg fraktar även fisk, 
kött, äpplen, citrusfrukter, vindruvor och

alla andra kylda och temurerade laster som 
man kan önska sig. Sven en del udda laster 
hann ALBANY med. Något år efter leveransen 
tog hon en last av fruset valkött från Falk- 
landsöarna till Japan. Man kan undra hur 
många valar det fick plats i ALBANYs 376510 
kubikfot stora lastrum, som för övrigt var 
fördelade på 14 däck och 8 olika avdelningar.

Av ALBANYs fem systerfartyg var det endast 
ett som förde Transflagg, nämligen AUSTRALIC. 
De övriga fyra hade Saléns färger.

Huvudredare för partrederiet som ägde ALBANY 
var först Per Carlsson och han efterträddes 
senare av Torkel Carlsson. Så var förhållan
dena fram till 1978 då Trans och Salén be
slutade sig för att ta sin Mats ur skolan och 
avsluta det mångåriga samarbetet inom ramen 
för Transai. Då övertogs ALBANY av ett rederi 
med Rederi AB Transatlantic och Rederi AB 
Transmark som ägare.

Mot slutet av 1978 såldes ALBANY för US $ 
3375000 till National Abilitv Compania Navi- 
era SA i Piraeus och omdöptes till AEGAN 
REEFER.

ALBANY ex MESINA 

Reg-nr 8372 

Signalbokstäver SMVG

Byggd 19 39 på Bröderna Olssons Varv i Skreds
vik av ek och furu.

Maskin: 2 cyl Bolinder på 150 hkr

Brutto 54,66 Netto: 18,80

Längd: 18,67 Bredd 5,90 Djupg: 2,57

ALBANY, senare AEGAN REEFER 

Reg-nr 10458 

Signalbokstäver: SIJC

Byggd: 1964 på Eriksbergs Mek Verkstad, Göteborg

Maskin: 8 cyl B & W Diesel om 1000 EHK byggd 
på Eriksberg

Brutto: 8248 Netto: 4373 DW: 8390

Längd: 142,11 Bredd: 18,94 Djupg: 5,69

Göran Ohlsson

Vi n d d r i v n a
5009 VEGA

VEGA byggdes 1909 av J Hagerman i Viken. Hon 
köptes färdigbyggd av Lars Magnus Olsson m fl 
i Lerberget.Gunnar Berggren utsågs till ny 
huvudredare i februari 1916. Emil Johnsson 
m fl i Höganäs köpte tremastskonaren våren 
1928. Under 1932 överfördes VEGA på Rederi AB 
Vegaria i Höganäs. Våren 1933 köpte Janne jo- 
hansson m fl i Bleket VEGA och lät installera 
motor. I mars 19 37 köpte Karl Bernh Andersson 
m fl i Skärhamn trepålingen. När hon i septem
ber 1966 lämnade Skärhamn, köpt av Berl Guten- 
berg i Stockholm, var hon Skärhamns sista trä
skuta. VEGA blev liggande. Först i Södertälje 
och från 1968 i Vårby. Gutenberg, som nyligen 

avled, hade henne registrerad i Liechtenstein. 
Under 1970 såldes skutan till R Holmström, 
vilken omedelbart vidaresålde till L B Lund- 
stedt.m fl i Stockholm, som tog in '/EGA till 
Stockholm där h o n .skrivande stund rustas upp 
under namnet VEGA AV SKÄRHAMN. Hon lastade 
200 t d w .

4614 PERSIWALD

J Hagerman i Viken byggde också tremastskonaren 
PERSIWALD. Beställare var H A Pettersson m fl i 
Viken. I januari 1922 utsågs Oscar Lamberg till 
huvudredare. Motor installerades i samband med 
att PERSIWALD våren 19 31 överfördes på Rederi 
AB Persiwald . Lars Petter Påhlsson, som hade 
varit med i det ursprungliga partrederlet, köp
te loss skutan för egen räkning 1934. Påhlsson 
dog 1936. Dödboet ägde skutan fram till 1945 
då Emman Augusta Påhlsson ingick som huvudreda
re. Erik Persiwald Påhlsson blev ny huvudredare 
under 1951. Den 28 november 1957 strandade

Foto föregående sida

Överst: VEGA av Bleket 1938.
Foto ur Krister Bångs samlingar

Mellan: PERCIWALD sommaren 1974 NV Fårösund 
Foto: C G Nyström

Nederst: 3ÖLJAN från Skärhamn.
Foto ur Krister Bångs samlingar
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PERSIWALD på Aurgrundet på ingående till Fårö
sund. Hon vattenfylldes och bröts sönder. Hon 
var vid tillfället på resa Norrköping-Gotland. 
Det tämligen hela skrovet låg kvar långt in på 
sjuttiotalet. Ligger möjligen kvar ännu i Nor
ra Gattet, Fårösund. Lastförmåga 190 tdw.

599 4 LAILA

Tremastskonaren LAILA byggdes 1917 på Södra 
Garns Varf för varvets egen räkning. Samma 
år såldes skutan till Rederi AB Tempus (Gus
taf E Sandström), vilket ägde varvet. Omdop 
till STYRBJÖRN STARKE med hemort i Göteborg. 
Redan sommaren 1919 såldes hundraelvan till 
utlandet. Köpare var Rederi A/S Nielsen i 
Köpenhamn. Under dansk flagg omnamnades sku
tan till CARL. I början tjugotalet övertog 
herrar Valdemar J Steffensen och August Niel
sen i Nykjöbing CARL. Vintern 1927 återköpte 
Maria Josefina Johansson m fl i Grundsund 
skutan till Sverige. Nytt namn VINNITA. Under 
1929 fick den tolv år gamla skutan sin andra 
motor. Karl Em Johansson antogs samtidigt 
till huvudredare. Vintern 1934 såldes VINNITA 
till Karl Johansson m fl i Hällevik. Omdop 
till BÖLJAN. I februari 1947 inköptes hon av 
Carl Bernh Simonsson m fl i Skrähamn. Knut 
Erik Simonsson övertog huvudredarsysslan 1954. 
Hösten 19 60 avyttrades BÖLJAN till Gunnar 
Börjesson m fl på Hönö. Nytt namn igen, WENITA. 
Denna tremastskonare gick i fraktfart fram 
till våren 1965, då hon såldes till Rolf Bjern- 
strand i Munkedal och lades upp i Göteborg. 
Hemort Göteborg. Sent 1970 såldes skutan till 
Claes Westman samma ort. Samma år gick WENITA 
till Smögen. Hon hade ny styrhytt, men bara 
två master.och betraktades som lustfartyg.
Under 19 72 köpte P A Berg i Göteborg henne 
och återgav henne namnet STYRBJÖRN STARKE.
Samma år köpte Lena Åström i Kungshamn skutan. 
Hemort alltjämt Göteborg. Fyra år senare gifte 
Åström sig med Westman. Under 1977 såldes 
STYRBJÖRN STARKE till CH-Bil, Cohen & Heden
ström AB i Stockholm. Hemorten sattes till 
Kungshamn. Med tre master resta gav STYRBJÖRN 
STARKE sig iväg till Israel. Det meddelades 
under 1978 att hon låg som diskotek i Aqaba- 
viken, en liten blindtarm till Röda Havet.
Under 1979 avfördes hon som förolyckad. Orsak 
okänd. Lastförmågan var 200 tdw.

3977 BROR

Hundraelvan BROR byggdes 1902 på Rättaregårdens 
Varf. Arbetet leddes av August Andersson. Carl 
Anton Belin m  fl i Fiskebäck köpte nybygget. 
Redan i februari 1907 vidaresåldes BROR till 
Gustaf Strandberg på Styrsö. Strandberg dog 
1913, änkan Anna Cajsa ägde BROR fram till i 
november detta år, då försäljningen till Nils 
Påhlsson m fl i Helsingborg blev klar. Påhlsson 
och partners satte hemorten till Lerberget. I 
oktober 1917 såldes BROR till Alfred Carlsson- 
Hansson m fl i Sölvesborg. Janne Olsson blev 
huvudredare medio 1921. Året därpå sålde söl- 
vesborgarna skutan till Ernst Olsson m fl i 
Pukavik. I mars 1929 flyttades hemorten några 
hundra meter till Björkenäs. Huvudredare slets 
ut: Johan Olof Johansson tillträdde 1931, Sone 
Bengtsson 1939. Under 1955 såldes BROR, som 
hade fått motor 1928, till John Bruno Johans
son i Norra Grundsund. Hon lades upp cirka 1961. 
Var i bra skick länge, men började förfalla 
på sjuttitalet. 1972 stod bara en mast. Året 
därpå avfördes hon som varande magasin. Nu 
ligger hon som vrak på sin upplagsplats i 
Norra Grundsund. Hon lastade 17 5 tdw.

6321 TUNA

Tremastskonaren TUNA byggdes 1920 av O Hansen 
och medhjälpare i Stubbekjöbing. Beställare 
var Fredrik Adolf Christensson m fl i Kyrk
backen på Ven. Hemort Ven. Motor lyftes i och 
monterades till en propeller redan våren 1926. 
TUNA stannade i släkten: I juni 1944 blev 
Gustav Harry Christensson huvudredare, han 
efterträddes 19 55 av Maria M Christensson.
E A Christensson blev ensamägare under 19 56.
TUNA seglade frakt till 1968, då hon såldes 
till Erik Hemer i Holte, Danmark. Då hade hon 
sen 19 58 varit tvåmastskonare. Hon blev lig
gande i Stege, inte särskilt välvårdad. Under
1972 förvärvadeJ V Jörgensen i Vindinge vid 
Roskilde skutan. Han sålde omgående vidare 
till Helge Rasmussen i Söby. Omdop till LADY 
VALERIE. Som sådan in dam sjönk hon i juli
1973 utanför Söby hamn. Hon bärgades och 
sprängdes 1975 eller 1976. En gång i tiden 
hade hon lastat 175 tdw.

Walter Nilsson

T a c k  kära  b å t o l o g e r !
Efter noggrann pejling måste det erkännas, 
att jag ännu icke haver något att komma med 
som lämpar sig för Länspumpen. Men, om jag 
rätt känner mig själv, har jag under pej- 
lingens gång, känt mig manad att på det allra 
förbindligaste tacka vår gode redaktör och 
alla glada kamrater för alla fina bidrag!

I sällskap med er alla i vår tidnings trygga 
ankarplatser, blir många roliga minnen så 
leende och skrattretande igen, och det, som 
inte alltid var så lustigt får genom det långa 
tidsperspektivet något försonande, romantiskt 
över sig. Vi s k "skutjänkar" bär i våra hjärn- 
vindningar med oss så många roliga minnen 
från skansar och kajutor. Motorernas märkliga 
beteende, byssornas finurliga tusenkonstnärer, 
kristallapparaternas knastrande genombrott, 
men framför allt det glada, fina kamratskapet 
oss ungdomar emellan.

Alla minns vi de goda "gubbarna", alla origi
nal av det renaste vatten. Härliga typer, inte 
minst i farans stund, men också vältalare och 
historieberättare av världsklass på de mest 
skiftande dialekter, från Koster och Strömstad 
i norr till potatisförsäljande ölänningar vid 
Kornhamnstorg.

Jag hoppas innerligt att allt fler glada och 
minnesgoda båtologer fattar pennan eller rent 
av startar skrivmaskinen efter deklarations- 
periodens hårda persar i den daligt upplysta 
och tvivelaktigt utprickade skattefarleden.

Kära hälsningar till alla vänner och bekanta.

Martin på Näset

PS Tack för trevlig redigering as usual. DS
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Den första kända slabben härstammar från 
1700-talet då segelfartygens kaptener hade 
kosthållet på entreprenad ombord, d v s en 
viss summa per man och dag att köpa för.
Man delade då ut en liten romranson, o, 5 
liter per man och dag eller så, vilket gjor
de att besättningen glömde maten till fördel 
för den skepparen mycket billigare romen. 
Systemet har även den fördelen att besätt
ningen minskade under resan, vilket för var 
dag ökade skepparens vinst. Tyvärr medförde 
allt större kritik från godnjärtat folk 
iland, att redaren såg sig tvingad att ändra 
på förhållandena. Man anställde i stället 
matlagningskunniga slabbförsäljare, s k 
hökare, som mot lön och en del i vinsten 
skötte slabben. När dessa hökare fann att de 
trots slabbprocent, passagerartillägg, skepps- 
handlargåvor, 7-manstillägg, uniformstillägg 
mm hade svårt att klara försörjningen, då 
föddes extra slabben. Om man mitt i veckan 
inhandlade tio tandborstar, två kakiställ, 
fem kilo choklad och en nappflaska kunde man 
som premie få glädjen att inhandla en extra 
butelj till endast tredubbelt pris. I vissa 
fartyg har man i modern tid försökt att taga 
död på slabben genom att förbjuda den, med 
resultatet att den letat sig ombord under 
hamnuppehåll i oanade mängder.

Ätt slabben kan förflytta sig vet alla som 
glömt att ta hand om sin slabb på lördagen. 
Dessa så kallade torra fartyg brukade nyktra 
till en vecka efter avgång från hamn. Olag
lig slabb är tydligen starkare an ombord 
inhandlad dylik. Ibland händer det att över

bliven slabb försäljes till tredje man iland. 
Mottagaren av dylik slabb är av två slag, de 
som fear flaskan och ger 50 kronor,samt de 
som tar flaskan och 50 kronor. De sistnämnda 
är statligt anställda och kallas av vissa 
för tulltjänstemän. Av de flesta kallas de 
något annat.

Slabbens verkan, den så kallade slabbeffekten, 
är ett område som lyder under Archimedes tred
je princip, "när en vätska nedsänkes i en 
kropp förlorar kroppen det undanträngda för
nuftets vikt" .

Slabbkunden blir ofta snabbt mycket talträngd, 
får en gummiliknande kroppskondition och kanar 
iväg som om han hade såpa under skosulorna. Är 
slabbkunden dum ombord blir han avstängd, är 
han dum iland blir han instängd. Ar slabbkun
den en kvinna yttrar det sig ofta i form av 
ökad villighet att taga av sig vissa för trev
naden hindrande intima plagg. Manliga slabb- 
kunder ta ofta en tablett dagen efter för att 
lindra den rekvlerande slabbeffekten, kvinn
liga slabbkunder som tar tabletten dagen ef
ter får ofta ångra detta ty det kan resultera 
i att en ny slabbkund ser dagens ljus.

Trots allt lever slabben och detta märkligt 
nog av säkerhetsskäl. Man har nämligen fun
nit att alla larm och all automatik till 
trots finns inget snabbare sätt att samman
kalla en fartygsbesättning än att viska i 
korridoren, "grabbar det är slabb".

Hökaravskrift anno 1979

KAJO
Gunnar Hedman undrar i förra numret över KAJOs 
öde på sina yttersta dagar. Här kommer några 
utdrag ur fartygets krönika från åren 1966-71.

XAJO gick mestadels som bunkerbåt i Göteborg. 
Med en lastförmåga av endast 90 ton var hon 
ju inte lämpad för någon utsträckt fart.

Emellertid gjorde hon då och då resor upp på 
Vänern. Under en sådan resa grundstötte hon 
den 11 november 1966 omkring 4 kilometer 
från Hjortens fyr i Vänern. KAJO sprang läck 
varvid akterskeppet vattenfylldes. Dagen där
på kunde hon dock dragas flott och togs under 
bogsering av motortankern TANKÖ till Göteborg.

Skadorna på KAJO visade sig vara så stora att 
hon kondemnerades. Hon fördes till Knippla 
Skeppsvarv och inköptes av varvet för 11000 kr. 
I april 1967 såldes fartyget för samma summa 
till Carl Johan Johansson i Malmö för upphugg- 
ning. Hon fördes till Klagshamn där hon lag 
några år innan hon i januari 1971 blev upp
huggen i Ystad.

Den aktiva banan slutade alltså vid Hjortens 
fyr...

Magnus Drev

Reg n u m me r

Härmed redovisas alla de kompletteringar som 
kommit in till redaktionen. Tyvärr har en del 
blivit liggande lite för länge, men jag hop
pas Du skall ha överseende med detta och komma 
med nya kompletteringar.

Registernumren handlar denna gång mycket om 
pråmar. Dessa har i stor utsträckning inte 
varit införda vare sig i Sveriges Skeppslista 
eller i supplementen. Jag vill därför fram
föra ett tack till Olle Renck som hjälpt mig 
med dessa svåråtkomliga uppgifter.

Annars är registerlistorna an produkt av ett 
samarbete mellan Walter Nilsson och under
tecknad .

Om det finns någon som kan berätta något om
alla dessa pråmar är han/hon välkommen att
berika oss fåkunniga sina kunskaper.

Krister Bång

Kompletteringar till tidigare registerlistor.

6111 AGE 3/NIX/LODDBY 11, avförd 1955. "upp
huggen, troligen för ca 20 år sedan".

6112 GEGE I och
6113 GEGE II avfördes 1927. "Numera förstörda"
6114 NANNA ex MARMORBRUKET NO 2 avförd 1937 

"upphuggen"
6115 TRANSPORT I och
6116 TRANSPORT II avförda 1920 "sålda till 

staten (Motala kraftverksbvggnad)"
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6118
6121
6122
6123

Olle

6030

6149

6159

6165

6234

6250

8363

8370

8437

8484

8499

8523

8679

TRANSPORT XV avförd 1936. "Upphuggen" 
TÄRNAN IV avförd 1961. "Upphuggen" 
TÄRNAN V avförd 1962. "Upphuggen” 
ÅSUNDEN avförd 1935. "För länge sedan 
upphuggen".

Renck

BLENDA. Fanns kvar långt efter 
1960. Vattenfylldes vintern 
1969-70 vid Brostugan i Bromma.
Bärgades senare och lär i bör
jan av 1970-talet ha förlist 
utanför Saltsjöbaden.

BERTHA nedskrotades på en kaj i 
Stockholms frihamn i november 
1970.

AMALIA stötte jag på i Ostenda 
sommaren 1965. Hon hade just 
övergått i belgisk ägo, men 
hade fortfarande den svenska 
hemorten - Degerhamn vill jag 
minnas - påmålad. Såg lite 
ruffig ut.

SUNNINGEN hette ursprungligen 
ÖSTRA SKÄRGÅRDEN III.

LILLY anges som "kondemnerad, 
rensad, lagd Landskrona". Får 
jag efterlysa lite närmare de
taljer?

MARION sjönk vid Fittja 1969.
1976 rensades Vårbyviken, där 
MARION låg, på alla hel- eller 
halvsjunkna vrak. Även MARION 
rensades bort, men exakt vad 
som hände henne vet jag inte.

STUFVAREN I hette tidigare BJÖRKÅ.

RAHN har skeppslistan gjort äld
re än vad hon är. RAHN ex GÄDD- 
VIKEN 2 ex FINNBODA IV byggdes 
som pråm 1894 vid Bergsunds 
varv och omändrades till motor
drift 1939. RAHN hade ett sys
terfartyg som skrotades utan
för Finnboda varfs område våren 
1972.

SUNNANLAND skrotades i Taiwan 
1970.

SPRING är ingalunda byggd vid 
Ekensberg 1875. Det är tvek
samt om Ekensberg då hade bör
jat bygga fartyg. Årtalet är 
korrekt, men byggnadsvarvet 
skall vara Motala Verkstad.
Fartygets ursprungliga namn 
var TYRESÖ. Jag har leverans
bild av TYRESÖ. Lustigt nog 
byggde Motala Verkstad året 
innan en bogserbåt med namnet 
SPRING och som företädde stora 
likheter med TYRESÖ, d v s med 
nuvarande SPRING.

MARSTA byggdes 1904 dels vid 
Flachs mekaniska verkstad i 
Nyköping och dels vid Vulcans 
mekaniska Verkstad i Norrköping.
Hon har i tur och ordning burit 
namnen FRAMÅT, GETÅ, GETÅ I,
NYHAMN I, OAXEN I och MARSTA.

ZEPHYR har ex-namnet GRETCHEN 
precis som drottningen i Mose- 
backe Monarki. Enligt mina an
teckningar blev hon svensk 
1940. Båten alltså.

SJÖHÄSTEN skrotades inte 1956.
Det slutliga ödet har jag inte

tagit reda på, men 1959 låg 
hon förankrad utanför Smeds
udden i Stockholm. Jag tog en 
bild av SJÖHÄSTEN vid Smeds
udden. Dessvärre råkade jag 
kort tid senare tappa kameran 
i Hammarbyleden. Där ligger den 
förmodligen än innehållande bl 
a negativet på SJÖHÄSTEN. Den 
innehöll även ett negativ av 
MONA II under gång. Kanske nå
gonting för en amatördykare?

8823 FALKEN förvandlades ju till kaf
feved, då hon i en storm slogs 
sönder mot en kaj för drygt 10 
år sedan. Händelsen blev ganska 
omskriven. Tyvärr gjorde jag 
inga anteckningar, varför jag 
skulle vara glad om någon ville 
repetera händelseförloppet för 
m i g .

8903 GUTE ombyggdes till öppen pråm 
våren 1973, d v s  innan hon 
såldes till Spanien.

8960 MALMÖ skrotades i Ystad 1961.

8996 TRE KRONOR var ett s k pappers-
namn. Den 27 september 1958 
grundstötte MÖJA utanför Mört
sunda i Stockholms skärgård 
och blev så skadad att hon ej 
reparerades. Såldes 1961 till 
Nyköping tillsammans med pas
sagerarbåten TORA. Medati den 
nya ägaren satt internerad på 
Hall lade MÖJA sig på botten 
och blockerade effektivt Ny
köpings småbåtshamn. Man lät 
därför släpa bort henne mot 
Bandholmen, där hon fick ligga 
i flera år med endast de övre 
partierna ovan ytan eller isen 
beroende på årstid. 196 7 lyftes

vraket upp på land av en bärg- 
ningsfirma som säkert ångrade 
sig då de ej lyckades få ut 
överenskommen betalning. Bräd
högen övertogs sedan av några 
ungdomar som släpade den till 
en plats som heter Rosenhill. 
Enligt utsago skulle plankorna 
bli lustfartyg. För några år 
sedan fanns dock endast några 
bottenspant kvar av den forna 
skärgårdsracern. Utvecklingen 
var inte rolig att följa för 
MöJAs eminente styrman somma
ren 1958. Det var jag det allt
så .

8997 HUSARÖ sjönk utanför Vaxholm och
inte utanför Husarö. Bärgades 
och nedskrotades.

Slutligen undrar jag om det verkligen
inte finns någon som vet vart 8383
NORDANVIK tagit vägen?

Gunnar Hedman

6269 BRAGANZA fanns med i Lloyd's
Register så sent som 1957/58.

6291 GÖTE finns i LR-38 under detta
namn ägd av A Th Dickmann & A O 
Jörgensen, Köpenhamn. LR-51 har 
samma uppgifter, men Danska 
skeppslistan 48 säger att reda
ren heter C J H Knack i Köpen
hamn. Omkring 52 försvunnen 
ur danska listan.

Old Ship


