
RIT/M

VÄSTRA KRETSEN



Utgiven av Västra Kretsen av 

- KLUBB MARITIM - 

Förening fö r fa rtygsh is to risk  forskning 

U tkom m er i månaderna mars, juni, sept och dec

Prenumeration 1981 : 3 2 :—  kr 

Postgiro 81 57 68-7 

Lösnum m erpris 10:—  kr 

Nummer 36 från starten 

Årgång 10 

U pplaga: 1000 ex

E ftertryck tillå ten  med angivande av källa. 

O M S LAGSFOTO:

KRONPRINSESSAN INGRID lämnar kajplats 
18 vid Skeppsbron i Göteborg. Observe
ra att man på den tiden behövde bog- 
serbåtshjälp. Foto från början av 
50-talet.

A dress : Box 421, 401 26 Göteborg 

H uvudredaktör och ansvarig utg ivare : 

K ris ter Bång, tel 031-26 38 38 

ö v r ig  redaktion :

Göran Ohlsson, tel 031-28 88 61 

B ertil Söderberg, tel 031-45 91 98

Redaktionellt
Sommaren har för vår del varit aktiv. 

Under juli månad, semestermånaden, samlades 
redaktionen tre gånger för genomgång av 
framtida utgåvor av Länspumpen.

Det kanske kunde intressera läsekret
sen att se hur ett nummer av Länspumpen 
växer fram. Vi kan ta detta nummer som exem
pel.

Redan i augusti 1980 spikade vi att 
1981:3 skulle bli ett nummer med tyngdpunk
ten förlagd till färjetrafiken mellan Gö
teborg och Danmark. Anledningen till detta 
var naturligtvis att den nya generationen 
jumbofärjor då skulle vara i trafik och 
tidningen alltså vara fräsch och aktuell.

Vi kontaktade därför sjökapten Ber
til Crafoord, som varit befälhavare ombord 
i KRONPRISESSAN INGRID. Han lovade inkomma 
med en artikel efter genomgång av sitt om
fattande material. Hans bit skulle främst 
handla om G F L :s förstlingsfartyg.

1963 var året då Sten A  Olsson bör
jade sin trafik. Lämpligt vore att granska 
det året lite närmare. Uppdrogs åt Krister 
Bång.

Hur situationen är just nu (alltså 
vid denna tidnings utgivningstillfälle) 
skulle avsluta denna del av tidningen. Den 
artikeln skulle skrivas nära presslägg
nings tillf äl let .

Så mycket bestämdes då.
Detaljplanerigen ägde rum i juli i 

år. Vi gick då genom inkomna artiklar och 
valde dessa så att innehållet skulle bli 
så varierat som möjligt. Vi gick också ge
nom bilder, foto och andra illustrationer 
för att se om något gick att förbättra.

I början av augusti skrev artiklarna 
ut i "ändlös" bana. Därefter korrekturläs
ning och klistring. Tidningen var klar att 
lämnas till tryckaren den 31 augusti och 
resultatet har Du nu i Din hand.

Arbetet med detta nummer har beräk
nats till 100 mantimmar vilket blir 2,5 
arbetsvecka för en man.

Vi vill passa på tillfället att 
tacka alla dem som inkommit med frimärken 
till redaktionen. Det känns verkligen 
tryggt att veta att hjälpen aldrig är 
långt borta.

Till slut vill vi gratulera BÅTOL- 
LOGEN, som i dagarna utkommer med sitt 100 
n u m m e r .

Redaktörerna
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Den första Sessan
NÅGRA RADER OM MS KRONPRINSESSAN INGRID, PIONJÄREN BLAND RO/RO-FARTYGEN, SOM UPPRÄTTHÖLL 

REGELBUNDEN TRAFIK PÅ KATTEGATT 19 36 - 1955, BLOTT MED AVBROTT I SEGLATSEN UNDER ANDRA 

VÄRLDSKRIGET.

Så såg hon ut på 30-talet, den välkända danmarksbåten KRONPRINSESSAN 
INGRID, när hon stävade in till kajplats nr 18 vid Skeppsbron i tlöte- 
borg, medförande både dagsresenärer och kontinentpassagerare, som 
skulle med Stockholms-tåget. Hon var också Göteborgs första Ro/Ro- 
färja och transporterade redan 1936 en massa person- och lastbilar 
till och från Danmark.

Fä, om ens något Göteborgs- 
rederi, har väl under årens 
lopp, så som "Sessan"-Linjen, 
haft förmågan att stiga rätt 
in i gemene mans m e d v e t a n d e . 
Rederi AB Göteborg-Frederiks- 
havn-Linjen, som var det offi
ciella bolagsnamnet, numera 
Stena-Sessan-Linjen, har i år 
existerat i 46 år. Den lilla 
linjen med de stora möjlighe
terna hette det i reklamen på 
40-talet.

Förstlingsbåten, KRONPRIN
SESSAN INGRID, var den "Ses
san, som onekligen kom att be
tyda mest för linjen. Det är 
detta fartyg som vi i detta 
nummer av Länspumpen vill upp
märksamma .

Det är nu i sommar 45 år se
dan denna passagerar- och bil
färja sattes in på routen Gö- 
teborg-Frederikshavn.

Det kan vara på sin plats, 
att här lämna några data rö
rande Göteborg-Frederishavn- 
Linjen.

Alltsedan 1870-talet har mer 
eller mindre reguljär trafik 
upprätthållits mellan Göteborg 
och Frederikshavn. Kort efter 
Vendsysselbanans öppnande år 
1874 upprättade man på svenskt 
initiativ en daglig förbindel
se på basis av ett samtrafiks- 
kontrakt med De Danske Stats- 
baner. Året 1876 övergick lin
jen i dansk ägo och seglade 
under dansk flagg fram till 
1881, då driften övergick i 
svenska händer. Under en tid 
därefter trafikerades linjen 
av ett danskt och ett svenskt 
fartyg i samtrafik.

Efter Västkustbanans öppnan
de mellan Göteborg och Helsing
borg år 1889 övertog Det Fore- 
nede Dampskibsselskap i Köpen
hamn ensamt trafiken, och drev 
densamma med varierande turlis
tor intill mitten av första 
världskriget, då på grund av 
minfaran turerna inställdes.

Året 1919 återupptogs trafi
ken av DFDS med ångaren OLUF 
BAGER, som utförde 3 dubbel
turer i veckan. DFDS hade då 
lyckats erhålla subvention 
från såväl danska som svenska 
staten, enär driften icke an
sågs ekonomiskt bärande.

Aret 1924 kom Hallands Ång
båts AB med i bilden. Hallands- 
bolaget hade just upptagits i 
Broströmskoncernen, och man 
insatte passagerarångaren NAJA
DEN med tre turer i veckan i 
vardera riktningen. "Kattegatts 
Blåa Band" hölls åter av ett 
svenskt rederi. Även Hallands- 
bolaget åtnjöt viss svensk och 
dansk subvention av staten.

Sedan 193 1 , då Det Danske Ud- 
valg for Frederikshavn-Göte-

borg-Ruten bildades, var star
ka krafter i rörelse för att 
få till stånd nytt modernt 
tonnage för en linje på Katte
gatt. En liknande kommitté 
bildades också i Göteborg och 
år 1935, den 2 augusti, konsti
tuerades ett nytt rederiaktie
bolag, Rederi AB Göteborg- 
Frederikshavn-Linjen, med ända
mål att övertaga linjen.

Aktiekapitalet födelades med 
2/3 på svenska och 1/3 på dans
ka intressenter. Linjens verk
ställande direktör från star
ten var konsul Harry Trapp.

Den 13 augusti 1935 kontrak- 
terade det nya bolaget hos 
Frederikshavns Vaerft og Flyde- 
dok A/S ett bil- och passage- 
rarmotorfartyg om ca 72 5 eng. 
bruttoregisterton, avsett för 
cirka 600 passagerare och med 
möjligheter till att lasta per
son- och lastbilar, samt göran
de en fart av 16 knop.

Den 7 februari 1936 sjösat
tes fartyget, och erhöll i 
dopet av sin höga gudmoder, 
Kronprinsessan Ingrid av Dan
mark, namnet KRONPRINSESSAN 
INGRID. Man må lägga märke 
till, att detta fartyg var det 
första svenska passagerarfar
tyg som införde enhetsklass 
o m b o r d .

Så här skrev författaren 
Claes Krantz i Sessan-Linjens 
jubileumsbok "Vägen över Katte
gatt" om sjösättningen 1936:

"En sjösättning är alltid en 
fest. Aldrig kan talesättet, att 
Glädjens med dem som äro glada, 
bättre förverkligas än vid en 
sådan högtidsfest. Ändock är 
en sjösättning ingenting märk
värdigt. Det är ett rederi, 
som beställt ett nybygge, ett

varv som utfört beställningen, 
och ett antal inbjudna, som 
bevittnar fartygsdop och sta- 
pelavlöping."

Och det blev verkligen en 
sjösättning som deltagarna 
sent skulle glömma.

I sinom tid blev fartyget 
klart för leverans. Den 10 
juni 1936 gick fartyget från 
varvet i Frederikshavn och 
sedan kom seglationsframgångar 
na slag i slag. Presentations- 
turen utlöste en kör av beund
rande röster i tidningsartik
lar och man och man emellan 
både i Sverige och Danmark.
Nu hade hon alltså kommit i 
trafik på Kattegatt, den förs
ta "Sessan".

Vi saxar en kort artikel ur 
jubileumsboken, där man 1960 
skrev:

SESSAN REVOLUTIONERAR TRAFIKEN

Att KRONPRINSESSAN INGRIDS 
insättande i Kattegattstrafi- 
ken 1936 betecknade en mil
stolpe i de svensk-danska för
bindelsernas historia, är det 
minsta man kan säga. Gränsen 
mellan de två skeden, som re
presenterades av det gamla och 
det nya fartyget, blev den 
skarpast tänkbara. På en enda 
dag sprang trafikstatistikens 
kurvor i höjden, och på samma 
korta tid kunde en förändring 
i resvanorna över Kattegatt 
konstateras. Sessans kapacitet 
blev genast utnyttjad. Svens
karnas aptit på Jylland och 
jydernas på Sverige visade sig 
vara lika stor som de ökade 
möjligheterna att tillfreds
ställa dem.

Att företa dagsutflykter 
till andra danska platser än
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Kapten Gunnar Jönsson, KRONPRINSESSAN 
INGRXDs förste befälhavare (1936-1949)

Frederikshavn hade tidigare 
varit omöjligt. Tack vare att 
de jydiska trafikföretagen på- 
passligt rättade sina turer 
efter Sessans ankomst och av
gång gick det för sig att göra 
givande endagsturer till Ska
gen, Hjörring, Lökken, Säby, 
Aalborg och andra nordjydiska 
turist- och badorter.

Dessutom fick vägen till 
kontinenten sin väntade renäs
sans inte bara för bilisterna 
utan också för järnvägsrese- 
närerna. Danska Statsbanorna 
satte på försök in blixttåget 
Nordpilen, men försöket slog 
så väl ut, att förbindelsen 
blev bestående. Både ankomst- 
och avgångstider i Frederiks
havn anpassades efter båten, 
och därigenom blev restiden 
mellan Göteborg och Hamburg 
på en enda gång nedsatt från 
över tjugo timmar till fjor
ton. Frederikshavnsleden kun
de än en gång med större rätt 
än någonsin tidigare beteck
nas som den snabbaste vägen 
från Västsverige till Konti
nenten .

Konsul Harry Trapp räknade 
med att antalet passagerare 
skulle bli ca 20-25 tusen per 
år när det nya fartyget hade 
blivit insatt i trafik. Spå
domen ansågs djärv, men sällan 
har en spådom på ett mera tri
umferande sätt gått i uppfyl
lelse .

Det blev i själva verket så 
att 25000-stecket passerades 
inte efter ett års trafik, 
utan redan efter ett halvårs. 
Under de första sex månaderna 
av 19 36 transporterade NAJADEN 
3908 passagerare, medan KRON
PRINSESSAN INGRID under årets 
återstående månader kom upp 
till siffran 25465. Totala an
talet resenärer för året 1936 
blev alltså 29373 men i detta 
var ändå inte inräknat 3397 
skolresebarn. Antalet 1936 
överfraktade bilar var under 
första halvåret 145 och under 
andra 946.

Uppgången fortsatte även un
der 1937 och 1938 blev årsre
sultatet 56773 passagerare och 
1822 bilar.
Året 19 39 på hösten avbröts 

seglationen på grund av andra 
världskrigets utbrott, men 
trots detta kunde det vackra 
resultatet av 55275 passagera
re och 1808 bilar redovisas.

KRONPRINSESSAN INGRID var 
inte blott ett nytt transport
medel på en gammal led. Hon 
lockade också med mat och 
dryck, trevnad och rekreation 
ombord och gjorde därigenom 
själva resandet till ett nöje. 
En tur med Sessan blev snart 
för göteborgarna en lika popu
lär förströelse som en tur till 
Kongens By sedan länge varit 
på sydligare breddgrader.

Även danskarnas resor till 
Sverige ökade. Vid 1936 års 
slut konstaterade de göte
borgska hotellvärdarna en ök
ning av antalet danska gäster 
med över 25%, och det ansågs 
utan tvekan att Frederikshavn- 
Linjen kunde ta åt sig äran av 
denna ökning. För att stimulera 
danskarnas resor till Sverige 
öppnades 19 37 i Aalborg GFL- 
centralen, som inom kort sväll
de ut till fullständig reseby
rå och kunde konstatera stän
digt växande framgångar i sin 
verksamhet.

Att trafiken med Sessan upp
hörde 1939 strax efter krigs
utbrottet berodde helt enkelt 
på att folk slutade upp att 
resa. Allting var osäkert, all
ting stagnerade. Trafiken till 
Kontinenten avstannade i och 
med att blixttåget Nordpilen 
drogs in. Risken för minor i 
Kattegatt började också upp
träda .

Ett visst trafikbehov fanns 
dock. För att kunna tillfreds
ställa detta hyrde rederiet 
motorseglaren WESTFART, som 
med gods och enstaka passage
rare gjorde ett antal resor 
under hösten 1939 och vårvin
tern 1940. Inte ens denna för
bindelse kunde emellertid upp
rätthållas sedan tyskarna i 
april 1940 hade ockuperat Dan
mark. Förhoppningarna om att 
kriget skulle bli ett blixt
krig, och förbindelserna snart 
skulle kunna återupptagas var 
då redan grusade. Men ingen 
kunde ännu tänka sig att Ses
san skulle förbli borta från 
sin trade i hela sex och tre 
kvarts år.

Det återknutna bandet över 
Kattegatts blåa böljor kom 
först till stånd den 23 maj 
1946 och det var en festdag 
utan like i Frederikshavn.
Hela staden var på benen, alla 
skolbarn hade lov, alla arbe
tande människor fick ledigt. 
Alla befann sig i ett glädje
rus. Sessan hade åter kommit 
igång. Resandeströmmen ökade 
för varje dag och man tog ock
så en och annan lastbil stå
ende tvärskepps på bildäckets 
aktra del. Ro-ro-trafiken över 
Kattegatt hade tagit sin början 
och den har sedan bara ökat.

När hösten kom 1946 tog Ses

san vintersemester och lade 
sig till ro ett par månader i 
Göteborgs hamn. Hon låg vid 
Skeppsbron och etablerade sig 
som flytande lunchrestaurang - 
livligt frekventerad i synner
het av sjöfarts- och affärs- 
folk, som hade sin gärning för
lagd till hamnens närhet.
I maj 1947 öppnades åter seg

lationen, och fastän valutaför
hållandena knappast hade blivit 
ordnade, växte resandeströmmen 
så kraftigt att den med hela 
femtontusen översteg antalet 
passagerare under sista året 
1938 före kriget. Året 1950 
var passagerarsiffran i det 
närmaste 90000.

Då var det stadium nått att 
Sessan var för liten. Men för 
att bygga en ny båt var med 
hänsyn till priser och andra 
omständigheter inte lämpligt 
just då. Problemet med den nöd
vändiga tonnageökningen löstes 
av rederiet på så sätt att Ses
san underkastades en förläng- 
ningsoperation.
SESSAN BLEV I OKTOBER 1950 
PLÖTSLIGT 8 METER FÖRLÄNGD

Det blev Burmeister & Wain i 
Köpenhamn som fick beställning
en på ovanstående förlängnings- 
arbete. Varvet utförde ett myc
ket snabbt arbete denna höst 
och fartyget var klart till 
jultrafiken 1950. Förlängning
en gav Sessan ett helt nytt ut
seende både utombords och inom
bords. Allt till det bättre 
och detta hjälpte till att gö
ra vår första ro-ro-färja än 
mer populär här på västkusten.

Någon svårighet att fylla 
utrymmena förelåg inte. Tra
fiksiffrorna fortsatte att 
öka. 1951 var antalet passage
rare 107000 och bilar 6600, 
och 19 52 års ökning med cirka 
tolvtusen passagerare och när
mare tusen bilar framtonade 
helt naturligt.

Under de perioder Sessan 
måste in på varv ordnades med 
chartrat flyg från Göteborg 
till Aalborg.

1953 gick Ulf Trapp iland och blev an
ställd på kontoret. Bertil Crafoord 
övertog befälet och önskades lycka 
till av sin kollega.
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Bildäcket efter fartygets förlängning 1950

I september 19 54 hade KRON
PRINSESSAN INGRID, nyss fyllda 
arton år, transporterat en 
million passagerare över Katte
gatt .

Redan 1953 hade Frederiks- 
havn-Linjen intagit platsen 
som nummer två bland de bil
förande färjeföretagen i Sve
rige, med trafiksiffran 8487 
bilar, 1245 motorcyklar och 
2687 cyklar. Sessan överträf
fades endast av färjorna mel
lan Helsingborg och Helsingör.

1954 blev bilsiffran ännu 
högre: 9928.

Åren hade gått Sessan spår
löst förbi. Hon var vid full 
vigör och var då populärare 
än någonsin.

Mer än 135000 passagerare 
njöt under 1954 av Sessans 
snabba, säkra gång, hennes kom
fort och goda restauration un
der färden från Sverige till 
broderlandet Danmark. Och ändå 
blev 1954 hennes sista helår 
på traden. Detta berodde inte 
på något annat än att hon trots 
sin förlängning och andra posi
tiva förändringar av passage
rarutrymmena inte längre räck
te till.

Redan på hösten 1953 hade 
man på rederiet börjat planera 
en efterträdare. I december 
1954 sjösatte man vid Helsing
örs Skibsvaerft ms PRINSESSAN 
MARGARETHA. Men se historien 
om den andra Sessan, det är 
en annan historia.

KRONPRINSESSAN INGRID såldes 
först till Gotlandsbolaget, 
som seglade henne under namnet 
CHRISTOFER POLHEM. Efter 
tjänstgöring i skandinaviska 
farvatten fram till år 1969 
såldes hon till Jugoslavien.
Hon går nu under namnet MARINA 
för de nuvarande ägarna Losinj- 
ska Plovidba. Fartyget anses 
fortfarande vara i gott skick 
och går med samma maskineri 
som tidigare. En ny sidoport

blev inmonterad 19 7 5 för enk
lare lastning och lossning av 
bilar. Trots ett flertal om
byggnader och renoveringar kän
ner man fortfarande tydligt 
igen dragen från gamla KRON
PRINSESSAN INGRID.

Bland medarbetarna i Göte- 
borg-Frederikshavn-Linjen 
framtonade från starten på 30- 
talet fram till 60-talet tre 
göteborgssjökaptener som den 
populära Sessan-färjans befäl
havare. Det var först allti
från starten Gunnar Jönsson, 
välkänd av många både på Väst
kusten och i Danmark. Han ryck
tes tyvärr hastigt bort i en 
hjärtattack 1949. Han efter
träddes av redarens, konsul 
Harry Trapps son, Ulf Trapp 
1950-53. Ulf Trapp är ännu 
verksam som arbetande styrelse
ordförande i det nya Sessan- 
Stena-Line. Den tredje ordi

narie befälhavaren var Bertil 
Crafoord 1953-61. Han är nume
ra verksam i Salénrederiernas 
fartyg och är befälhavare i 
ett av de hypermoderna Arendal- 
Götaverkenbyggda kylfartygen 
WINTER SEA.

De här nämnda pionjärkapte
nerna är alla infödda götebor
gare och de hade redan en god 
utbildning bakom sig när de 
kom till denna intressanta när
fart. De satte alla i mångt 
och mycket sin personliga prä
gel på livet ombord i den förs
ta Sessan, och månget glatt 
minne från seglationen på 50- 
och 60-talen återkallas gärna, 
när man idag träffar Ulf Trapp 
eller Bertil Crafoord. Den 
sistnämnde sammanställde de 
fakta om gamla Sessan, som 
här presenterats i tidskrif
ten Länspumpen.
Bertil Crafoord

Stena gör entré

Under många år gick Sessan- 
linjen i ensamt majestät mel
lan Göteborg och Danmark. Men 
så en vacker dag hände något 
drastiskt.Någon upptäckte att 
matpriserna i Danmark var läg
re än i Sverige.

Detta fenomen var välkänt i 
Helsingborg där husmödrarna 
ofta företog den 20 minuter 
långa färden till Helsingör. 
Sedan började malmöborna åka 
till Köpenhamn. Resorna tog 
allt längre tid.

På hösten 19 62 var tiden mo
gen för försöksverksamhet även 
från Göteborg. Direktör P Lud- 
vigsen i Köpenhamn chartrade

Bornholms-färjan 0STERS0EN som 
han den 28 september satte i 
fart mellan Göteborg och Ska
gen.

Den nya förbindelsen, som 
uteslutande tillkommit för att 
tillfredsställa behovet av in- 
köpsresande, kallade sig Ska- 
gen-Göteborg-Linjen. Två resor 
om dagen skulle 0STERS0EN kla
ra .

0STERS0EN ja. Hon var en li
ten fin färja. Hon kunde ta 
300 passagerare och var byggd 
i Danmark 19 54.

Men linjen blev aldrig någon 
succé. Efter endast några re
sor lades linjen ner. Förbe

redelserna var alltför små.
Försöket hade dock väckt 

tankar. I Göteborg bildades 
Rederi AB Skagenlinjen med di
rektör Sten Lindholm i spetsen 
Man chartrade ovannämnda 0S- 
TERS0EN och i början av 19 6 3 
sattes fartyget i trafik mel
lan Göteborg och Skagen.

0STERS0EN trafikerade i van
liga fall Bornholm och efter
som hon behövdes där fick man 
snart lämna tillbaka henne.

Bolaget chartrade i stället 
en söt flicka, SEUTE DEERN 
(betyder faktiskt söt flicka 
på plattyska) och dessutom en 
stor svensk passagerarångare
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Danska 0STERS0EN blev det första fartyget som insattes i den "nya" 
trafiken mellan Göteborg och Skagen. Foto Krister Bång i februari 1963.

BRYNHILD som under namnet SKA
GEN I på Valborgsmässoafton 
ångade ut mot Skagen (se Läns- 
pumpen 1980:4)
På Skagenlinjen hade man sto

ra planer. Tre fartyg skulle 
sättas in under 1963 års sä
song. Ett mellan Lysekil och 
Skagen och två mellan Göteborg 
och Skagen. De skulle segla 
under namnen SKAGEN I, II och 
III.

SKAGEN II inköptes av Stena 
AB (som stod bakom Skagenlin
jen) i juni för 105000 kronor 
och sattes under befäl av kap
ten Alm. Hon blev därmed Ste
nas första egna färja.

SKAGEN III, som skulle gå på 
Lysekilslinjen, var ett para
graffartyg som Stena låtit 
bygga 1955 under namnet STEFAN. 
Just paragrafare hade tidigare 
byggts om till färjor för lin
jen Simpvarp-Åland där både 
BOGE och SLITE gick. STEFANs 
ombyggnad, som skulle utföras 
i Sölvesborg, blev dock aldrig 
av och aldrig blev det någon 
SKAGEN III insatt i trafik.

I stället behöll man SEUTE 
DEERN. Hon avgick från Stenpi
ren i Göteborg kl 0800 och 
gick från Skagen klockan 13.30. 
Nästa fartyg avgick klockan 10 
och gick från den danska ham
nen kl 15.30.

På rederiets Lysekilslinje 
satte man den 29 juni in det 
chartrade östtyska fartyget 
SEEBAD WARNEMiiNDE. Hon hade 
plats för 260 passagerare. Re
dan den 16 juli drogs hon ur 
denna trafik och sattes in på 
Göteborg-Skagen. Där gick nu 
tre båtar. SKAGEN I, SEUTE 
DEERN och SEEBAD WARNEMiiNDE.

Som ersättare på Lysekil 
kallades SKAGEN II in.

Efter säsongens slut lades 
de båda ångfartygen upp vid 
Roos & Hagströms varv i Göte
borg. SKAGEN I gick ur sitt 
charter den 31 oktober och 
SKAGEN II kom strax efter och 
förtöjde på utsidan.

Första säsongen måste för 
den unga linjen ha varit både 
arbetsam och improvisations- 
rik. Man hade fått blodad 
tand. Människor åkte med bå
tarna. Detta var något för 
framtiden.

I augusti 1963 beställde man 
därför två nya passagerarbåtar. 
En större i Norge med kapaci
tet för 650 personer och en 
mindre i Tyskland med plats 
för 318 personer. Dessa båtar, 
som fick namnet POSEIDON resp 
AFRODITE, levererades 1964 och 
i ett kommande nummer kanske 
jag får anledning återkomma 
till dem.

Dagstidningarna skrev mycket 
om den nya trafiken. Det fanns 
mycket att ösa ur. Man uppe
höll sig mycket kring negativa 
händelser. Alltför små båtar, 
folk som lämnades kvar, famil

jer som splittrades, folk som 
söp, ja t o m våldtäkt skulle 
ha förekommit.

Som tidigare omnämnts var 
Rederi AB Skagen-Linjen inte 
ensam herre på täppan. Sessan- 
linjen höll sig hela tiden vid 
sidan av. Säkert skötte de 
nystartade bolagen marknadsfö
ringen även åt dem.

Det var inte bara från Göte
borg som nya linjer startades. 
Skagenlinjen provade också Ud- 
devalla-Skagen och Halmstad- 
Helsng0r. Dessutom sattes den 
25 augusti in en färja mellan 
Nakskov i Danmark och Kiel i 
Västtyskland.

Poul Ludvigsen drev Läsölin- 
jen mellan Göteborg och Läsö, 
norska intressenter hade fär
jan MARINA i fart mellan Mar
strand och Skagen och AB Sund
fart drev en linje mellan Gö
teborg och Skagen.

Göteborgs-Tidningen presen
terade den 18 juli 1963 en 
guide för alla som ville åka 
till Danmark. Då trafikerades
Göteborg-Frederikshavn av

PRINSESSAN CHRISTINA, REGINA 
och MARGARETHA 

Göteborg-Skagen av SKAGENEX- 
PRESSEN (HEIN GODENWIND), 
SKAGEN I och SEEBAD WARNE- 
MuNDE

Lysekil-Skagen av SKAGEN II 
Göteborg-Läsö av 0STERBY 
Marstrand-Skagen av MARINA 
Halmstad-Helsing^r av SEEBAD

HE RINGS DO RF 
Varberg-Grenaa av EUROPAFÄRJAN 
Halmstad-Århus av PRINS BERTIL.

Ja, 1963 blev det stora ge
nombrottsåret för färjetrafiken 
på västkusten. Snart nog visa
de det sig att det fanns andra 
behov än bara inköps- och 
spritresor. Nu har alla kon
kurrenter slagits ut. Kvar 
finns bara Stena Line. Det 
kanske ingen trodde 19 63?

SEUTE DEERN var en av "vinthundarna" mellan Göteborg och Skagen. Foto 
Krister Bång i februari 1963.
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SKAGEN II i Skagens hamn den 19 juli 1963. I bakgrunden syns SKAGEN I 
som gick på Göteborg, medan SKAGEN II gick på Lysekil. Foto Dag Almén.

Jag minns en härlig sommar
dag 1964. Jag hade beslutat 
mig för att göra en tur med 
SEUTE DEERN. När jag kom ner 
till Stenpiren i god tid till 
klockan 8 fann jag att SEUTE 
DEERN redan var överfylld med 
passagerare.

Vakterna slussade alla huga
de resenärer över till andra 
sidan av piren där rederiets 
stolthet, ångaren SKAGEN II, 
låg förtöjd. Driven av någon 
slags masspsykos rusade man 
ombord i den gamla gotlands- 
fararen. SEUTE DEERN lade ut 
och försvann.

SKAGEN II skulle gå först 
klockan 10. Det blev man pin
samt medveten om medan minu
terna rann iväg. Klockan 9.30 
betraktade man fartyget full
satt och lossade förtöjningar
na och stack iväg.

Ångaren gled tyst och i mak
ligt tempo ut genom hamnen ut 
mot de öppna vidderna. Efter 
passagen av Nya Älvsborg tyck
te någon att man kunde öka far
ten sedan man tagit det så 
försiktigt i hamnen. Men SKA
GEN II gick redan i toppfart.

Denna resa till Skagen blev 
för mig inte alls den källa

till rekreation som den var 
avsedd för. Nej, jag kom att 
tänka på att jag stämt träff 
på stan med min hjärtevän kl 
19. Jag började räkna på fing
rarna. Fyra timmars resa till 
Skagen. Ankomst 13.30. Avgång
15.30 och hemma i Göteborg 
19.30. Hjärtevänner brukar in
te ha full förståelse för att 
man inte kommer i tid till av
talade möten.

Det fanns dock en chans. Att 
ta SEUTE DEERN hem som avver
kade sträckan på endast 3 tim
mar .

Räknade igen. Vi skulle ju 
komma till Skagen vid samma 
tidpunkt som SEUTE DEERN skulle 
gå. På väg in i hamnen hörde 
jag hur SEUTE DEERN blåste i 
sirénen för avgång. Något för
dröjde henne dock men när land
gången på SKAGEN II lades ut 
och jag som förste man rusade 
iland hade man redan gjort sjö- 
klart på SEUTE DEERN och höll 
på att lägga ut. Men jag hade 
tur. För att kunna backa ut 
körde man sakta fram och tryck
te in nosen mot kajen. Det var 
då jag kom. Jag svingade mig 
med dödsförakt elegant över re
lingen och ner på fördäck. Be
sättningen tittade konstigt 
på mig. Den tyske kaptenen 
skrek något på sitt modersmål 
som jag naturligtvis varken 
hörde eller förstod. Jag smet 
snabbt som en vessla inombords 
och var som uppslukad. Hemfär
den hade begynnt.
Resan hem gick fint och jag 

kunde avspänd och rekreerad 
möta min blivande hustru på 
avtalad tid.

Krister Bång

Danmarkstrafiken idag

För att förstå dagens situa
tion i trafiken mellan Göteborg 
och Frederikshavn får man gå 
några år tillbaka i tiden.
Alltsedan början av 60-talet 

har trafiken ökat starkt. Det
ta har inneburit att de kon
kurrerande bolagen, Sessan- 
Linjen och Stena Line, med jäm
na och samma (!) mellanrum be
ställt nytt tonnage. Och på 
den vägen var det fram till...

...i januari 1979. Då be
ställde Sessan-Linjen två jum
bofärjor vid Arendalsvarvet. 
Detta blev upptakten till en 
ny, kanske något okontrollerad, 
fas i färjetrafiken . De nya 
jättefärjorna skulle tredubbla 
kapaciteten för rederiet.

Beställningen kom efter ett 
rekordår för Sessan, faktiskt 
det allra bästa sedan starten. 
Priset för de båda fartygen var 
450 milj kr sedan varvsstödet 
räknats ifrån. Ordern föran
ledde viss kritik, inte minst 
från konkurrenten Stena Line,

då man från det hållet ansåg 
priset alldeles för högt.

I maj 1979 kunde Sten A Ols
son meddela, att han vid ett 
franskt varv beställt "två 
liknande färjor, om inte stör
re" . Priset för dessa fartyg 
var "endast" 150 milj kr per 
styck, vilket ställde förhopp
ning om "utsikt till lönsam
het om än dålig".

Stena Line hade inte tänkt 
beställa några nya färjor för 
Danmarkstrafiken, men tvinga
des till detta i och med Ses- 
sans order.

I juni 1979 bjöd Broströms 
ut sina aktier (26,4%) i Ses- 
san-Linjen till försäljning. 
Dessa aktier köptes av Tor 
Line, som därmed blev störste 
enskilde aktieägaren i Sessan.

Med anledning av de båda 
färjebeställningarna uppmana
de regeringen de båda färje
rederierna till samtal för 
att försöka undvika den vänta
de överkapaciteten på linjen.

Samtalen gick dock trögt och 
Sessan etablerade ett intimare 
samarbete med Tor Line och den 
1 januari 1980 började Sessan/ 
Tor line AB sitt arbete.

Samtalen mellan Stena och 
Sessan upphörde. Utåt var det 
lugnt, men man får antaga att 
det i direktionsrummen fundra- 
des vidare. Hur utvecklingen 
egentligen var får man väl al
drig reda på men man kan följa 
tidningarnas rapportering. Vad 
gäller Stena Line har jag gjort 
en del urklipp ur Göteborgs
posten. Därur hämtas för 1980:
Onsdag 2 april

På tisdagen kölsträcktes den 
första av de båda superfärjorna 
på 16000 bruttoregisterton som 
Stena Line beställt vid Chan
tiers de France i Dunkerque.
Hon kommer att få namnet STENA 
DANICA och blir den största 
färjan i världen i fråga om 
kapacitet. Chefen för Stenas
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KRONPRINSESSAN VICTORIA blev den första jumbofärjan som sattes in mellan Göteborg och Frederikshavn. 
Foto Lennart Ramsvik.

passagerardivision, Ingvar 
Fast, fastslog att rederiet 
hyste full tillförsikt att få 
de båda färjorna sysselsatta. 
Rederiet har en egen profil 
och utbyggd marknadsföring.
Ett nytt samarbete med Sessan/ 
Tor Line skulle vara svårgenom- 
förbart och Stena Line skulle 
tappa en del av den vitalitet 
som finns f n.
Tisdag 22 juli

Konkurrensen hårdnar på fär- 
jetrafiken. Tuffa år väntar 
redarna.

Bakom dessa rubriker döljer 
sig det faktum att svenskarna 
inte i samma mån som tidigare 
har råd att resa utomlands. 
Marknadsföringen utökas.
Måndag 1 september

Kl 16.30 i lördags sjösattes 
Stena Lines första jumbofärja 
STENA DANICA vid det franska 
varvet. Något dop företogs in
te. Det sparar man till juni 
nästa år (1981) då nybygget 
kommer till Göteborg för leve
rans. GP:s utsände, Lars Linde- 
gårdh, kunde konstatera att 
"fartyget förvisso inte var nå
gon skönhetsupplevelse. Någon 
åskådare liknade fartyget vid 
en jättelik skokartong och en 
göteborgsk skämtare föreslog 
att hon skulle kallas STENA 
OSCARIA".

Tisdag 16 december
Stena söker köpa Sessan - 

"måste samarbeta" .
Samarbetet mellan Sessan och 

Tor Line gav inte önskad ef
fekt. Stena Line försöker köpa 
Sessan-Linjen. Erbjuder 400 kr 
per aktie. Besked före jul. 
Sessanlinjens styrelseordföran
de Ulf Trapp är, liksom Göte
borgs kommun, positiva till en 
sammanslagning. Tillsammans in
nehar dessa 25% medan Tor Line 
har 37%.
Onsdag 17 december

Inget klart besked... Tor 
Line positiv till en samord
ning av Danmarkstrafiken.

Den slutsatsen drog man efter 
tisdagens styrelsemöte hos Tor 
Line. Stenas bud om 400 kr per 
aktie omfattar inte Tor Lines 
innehav. Tor Lines huvudsyfte 
är att få en överenskommelse 
med Stena Line om att Stena 
Line inte skall etablera sig 
på Nordsjön i utbyte mot Dan
markstraf iken .

Sjöfolksförbundet tog samma 
dag till orda: "Risk för att 
Stena lägger ner Sessan".
Torsdag 18 december

Nästa vecka möts Stena-Sessan 
för en första förhandlingsom- 
gång. "Stenas aktieköp ingen 
lösning" hävdar Tor Line, som

anser att två jumbofärjor räc
ker för den framtida Danmarks
traf iken .
Lördag 20 december

Stena äger mest i Sessan.
På fredagen stod det klart 

att Sten A Olsson har ägarma
joriteten i Sessan. Under näs
ta vecka träffas de båda rede
riledningarna för att diskutera 
den långsiktiga lösningen av 
färjetrafiken. Stena ville köpa 
SJ:s andel i Sessan, ca 10 %, 
men SJ meddelade att aktierna 
ej är till salu. Tor Line har 
kvar sina 37%.
Måndag 22 december

Tor Line och danskarna gjorde 
gemensam sak. "Sökte hindra 
Stena köpa Sessan". Tor och 
DFDS försökte gemensamt hindra 
skeppsredare Sten A Olsson att 
köpa de danska aktierna i Ses
san. Först efter att han höjt 
sitt bud till 475 kr per aktie 
kunde han få ägarmajoriteten i 
Sessan. Enligt uppgifter som 
cirkulerat i Danmark har DFDS 
och Tor Line planer på att gö
ra Sessan danskägt. Dessa pla
ner dementeras bestämt av Tor 
Lines vd, Martin Lundberg.
Tisdag 30 december

Stenas andra jumbofärja, STE
NA JUTLANDICA, har i dagarna



(22 december) sjösatts vid det 
franska varvet.

Detta hände sig alltså 1980. 
Sven i år, 1981, har det varit 
feta rubriker. Det uppdagades 
att Sessan och Tor Line hade 
ett hemligt samarbetsavtal. 
Eftersom Tor Line blivit "över
kört" av Stena, trots sitt 37% 
aktieinnehav, planerade Tor 
Line stämma Sessan-Linjen för 
kontraktsbrott. Avtalet löpte 
på 20 år, alltså fram till år 
2000 .
Under tiden "diskussioner" 

pågick med Tor Line ändrade 
Stena styrelsens sammansätt
ning i Sessan. Vd Åke Brandt 
avgick och ersattes av Lars 
Erik Ottosson. Dessutom insat
tes Stenafolk i Sessans styrel
se.

Som alltid vid sådana här 
transaktioner har facket syn
punkter. Hela Sessans perso
nal sades upp varvid facket 
hotade säga upp avtalet mellan 
sig och Stena. Så småningom 
löstes dock frågan och de fles
ta inom Sessan har fått fort
satt sysselsättning.

Samarbetet mellan Sessan och 
Tor Line upphörde den 2 8 feb
ruari 1981. Nedanståenda an
nons var den första med beteck
ningen Stena Sessan Line.

Viktig information 
till våra 

Danmarksresenärer.
Prinsessan Christinas avgångar från 

G öteborg 08.00 och  17.45 samt från Frede- 
rikshavn 13.10 och  22.00 är inställda söndag 
1/3. Passagerarna hänvisas istället till m ot
svarande avgångar med Stena L ine från 
M asthuggs-Terminalen 08 .00 ,10 .00 ,16 .15  
eller 18.45 samt från Frederikshavn 13.00*), 
14.30,20.00 eU»r 22.30.

* )  Ordinarie avgång från Frederikshavn
12.30 är söndag 1/3 framflyttad till 13.00 
med ankom st till G öteborg 16.10.

StenaSessan 
** Line È

Samtidigt som diskussionerna 
på företagsnivå höll på ställ
de sig Arendalsvarvet tvek
samt till leverans av KRONPRIN
SESSAN VICTORIA, som låg leve- 
ransklar för Sessans räkning, 
eftersom man ansåg att Sessan- 
Linjen efter Stenas övertagan
de inte var solid nog. Bak
grunden till detta var att Ste
na chartrat nybygget till all
deles för låg hyra vilket, en
ligt varvet, skulle medföra 
att rederiets ekonomi urhol
kades och att betalningen av 
fartyget kunde komma i fara.

Stena Lines inspektörer hit
tade fel på färjan som ytter
ligare fördröjde leveransen. 
Efter en mängd olika turer 
kunde dock KRONPRINSESSAN VIC
TORIA levereras till Sessan-

STENA DANICA är i skrivande stund under utrustning i Dunkerque. Hennes 
silhuett framgår av ovanstående ritning.

Linjen den 10 april som den 
första jumbojätten i trafiken 
över Kattegatt. Den 13 april 
sattes hon in på sin trade 
Göteborg-Frederikshavn.

Hur det skall bli i framtiden 
är i skrivande stund oklart. 
Läget är att STENA DANICA, som 
skulle levereras i juni, blivit 
fördröjd och väntas bli klar 
under slutet av 1981. Syster
fartyget STENA JUTLANDICA är 
på motsvarande sätt försenad 
och beräknas bli levererad 
under våren 1982. Sessan-Lin- 
jens andra nybygge. DROTTNING 
SILVIA, beräknas bli levererad 
kring årsskiftet 1981-82.

Ingenting har ännu försports 
om alla dessa fartyg kommer 
att sättas in mellan Göteborg 
och Frederikshavn. En gissning 
är att två eller möjligen tre 
av nybyggena får sin syssel
sättning här. Dagstidingarna 
har vetat att berätta att KRON
PRINSESSAN VICTORIA är aktuell 
för försäljning till British 
Rail för trafik mellan Eng
land och Irland.

Ingenting har heller hörts 
ännu var den förra generatio
nens färjor skall ta vägen. 
Kommer dagens DANICA och JUT
LANDICA rent av att gå kvar 
och nybyggena på andra trader? 
Sessan-Linjens PRINSESSAN DE- 
SIREE är ännu inte såld. Hon 
går nu chartrad för brittisk

räkning för trafik på Irländs
ka sjön.

Det är alltså många frågetec
ken kvar ännu. Om ett år kans
ke det hela har klarnat. Vi 
får följa utvecklingen med 
intresse.
Krister Bång

★
★ ★
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L I N E  .

STENA JUTLANDICA går ännu troget mellan Sverige och Danmark. Snart 
kommer de nya jättarna att ta över. Här syns hon på Danafjorden den 
2 juli 1978. Foto Krister Bång.

9



GODA ERFARENHETER AV 
”SKRÄDDARSYDDA” 

FLERMOTORINSTALLATIONER MED 
KIIRENISTRANSMISSION.

Till Volvo Penta, Marknadsenhet Sverige, 405 08 Göteborg.
Tag vill gärna ha mer information om:
□  Enkelmontage □  3-motorinstallationer
□  Dubbelmontage □  4-motorinstallationer

Namn Adress
Postadress Telefon

Volvo Penta har lång erfarenhet av flermotoranläggningar där kraftöverföringen 
sker via kilremmar. Fäxjor, sjöräddnings fartyg, bogser- och fiskebåtar, levererade under 
50- och 60-talen är fortfarande i drift med samma motorinstallation.

De totala drifts - och underhållskostnaderna för dessa installationer har visat sig bli 
synnerligen låga, varför vi på senare tid kunnat notera ett klart ökat intresse bland 
yrkesfiskare för den här typen av flermotorinstallationer.

4 x  TAMD 120 BCC 
4X241 kW =
965 kW (1312 hk)

Ökad driftsäkerhet, förenklad service.
Med en flermotorinstallation ökar säkerheten 

ombord. På flera sätt. Vanligtvis räcker det exempelvis 
med en motor i drift för att både ta sig i hamn och ta 
hem redskapen. En annan stor fördel ligger i att en mo
tor kan serviceåtgärdas medan de övriga fortfarande 
är i drift. Minskade stilleståndskostnader alltså.

ombord. Du kan få en smal och hög eller 
en bred och låg installation. Detta ger dig 
stora möjligheter att utnyttja båtens utrym

me maximalt. Dessutom 
väger en kilremsinstalla- 

I tion bara omkring 
J en fjärdedel så 

mycket som en konven
tionell långsamtgående 
motorlösning.

Eftersom både installationsvolym och vikt 
påverkar fartygets lastförmåga och utrym
me, ger valet av installationslösning direkt 
utslag på lönsamheten.

Lägre specifik bränsleförbrukning.
De flesta arbeten ute till sjöss kräver full motor

styrka bara under en begränsad tidsperiod. En fiskare 
t.ex. vill komma snabbt ut till fångstplatsen och snabbt 

w —  hem med fångsten. Själva
fisket och sökandet efter 
fisk däremot, kräver van
ligtvis betydligt mindre 
motorstyrka. I sådana fall

En kilremsmstallation betyder minskade stilleståndskostnader 
genom att en motor kan serviceåtgärdas medan de övriga fort
farande är i drift På bilden 4 st MD 120 på tillsammans 532 kW 
(723 hk) vid 2000 r /  min.

Bättre plats ombord. Ökad lastförmåga.
En kilremsinstallation är vidare mycket lätt att 

anpassa till såväl individuella önskemål som utrymmet

"Fader & Son "installation. 
1 X TAMD 120 BCC 241 kW 
1 x  TMD 70156kW  
Totalt 356 kW (484 hk)

3 x  TAMD 120 BCC 
3 X 241 kW  =
724 kW (984 hk)

kan man genom att utnyttja motorernas mest ekonomis
ka varvtal och belastning, koppla till eller ifrån en eller 
flera motorer, erhålla en betydande bränslebesparing. 
Dessutom har det visat sig att flera mindre Volvo Penta 
dieslar även under fullt effektutnyttjande, oftast ger 
lägre bränsleförbrukning än motsvarande enkelinstal
lation.

VOLVO 
1 PENTA[

405 08 Göteborg

Ring någon av våra distributörer, som gäma ger Dig närmare upplysningar. Där kan Du 
också få besked om var Din närmaste återförsäljare finns. Göteborg Volvex Motor AB, 
031/299120. Luleå BU&Traktor, 0920/10560. Lysekil Volvex Motor AB, 0523/14150. 
Stockholm Volvex Motor i Stockholm AB, 08/766 02 40. Sundsvall IMAB Motor, 060/154145.



Sjöresor med diskmaskin

För något år sedan köpte jag 
ett litet hus på landet och en 
försäljare i trakten övertala
de mig att köpa en diskmaskin. 
Det var en helt vanlig diskmas
kin, trodde jag, men när jag 
började använda den fann jag 
att ljudet gav mig oanade möj
ligheter att tillfredsställa 
min nostalgiska längtan till 
sjön och gamla ångfartyg.

Jag brukar ofta tänka på Jo
sef Kjellgrens ord. Alla har 
vi stått vid relingen och stir
rat ner i det förbirusande 
vattnet medan vi genomilats av 
en hemlig lust att ikläda oss 
havets väldiga mantel. De lätt
jefullt gungande vågorna blir 
för oss alla i sådana stunder 
något underbart och sagolikt - 
till en flik av en sjöjungfrus 
långt utslagna hår.
Att sitta hemma och ändå va

ra ombord på ett ångfartyg.
Det är en säregen upptäckt. 
Minnet och fantasin bestämde 
mina upplevelser. Jag kunde 
själv välja fartyg och route 
som det passade mig. Det var 
bara att flytta från ett rum 
till ett annat så fick jag 
ljudet från diskmaskinen att 
ändra ton. Jag kunde till exem
pel stanna kvar i köket och 
uppleva resan nere i maskin
rummet. Flyttade jag in i den 
lilla kammaren bredvid köket 
befann jag mig ombord i en 
liten kusttramp. Valde jag 
gästrummet, där diskmaskinen 
hördes svagt, var jag på en 
passagerarångare. Inne i var
dagsrummet, där min fåtölj 
står med ryggen mot väggen 
till köket, reste jag med en 
medelstor lasttramp. Ville 
jag kosta på mig lite extra 
gick jag upp i arbetsrummet 
i övervåningen där diskmaski
nens ljud lät som ett avlägset 
sus, och jag var ombord i en 
atlantångare.

Idag börjar min resa med en 
förväntansfull tysnad - som 
ett stand by för och akter - 
och jag sluter ögonen där jag 
sitter i fåtöljen inne i var
dagsrummet. Plötsligt hör jag 
hur det porlar när kondensvatt
net pumpas ut. Jag kan känna 
dofterna: het ånqa, surt salt-

grått vatten från dockan, tjä
ra, såpa, oljefärg och järn 
som ruttnat av det ständiga 
saltvattnet. Lukter som blan
das till en säregen doft av 
ovisshet och spänning och 
trygghet. Och så förstås mat
oset från kabyssen akterut på 
poopen midskepps.

Sjölotsen är redan ombord. 
Maskintelegrafen klämtar, 
kolvmaskinen pulserar rytmiskt 
och aktern svänger ut från 
kajen medan röken bolmar fet 
och svart ur den smala höga 
skorstenen.

Vi har lastat koks inne i 
Amsterdam och däckslasten når 
nästan upp till kommandobryggan. 
Denna så avskydda däckslast med 
sitt stybb som tränger in 
överallt, sina oväntade rörel
ser och sin ständiga risk för 
fartyget. Jag vet att de flesta 
ombord bär på en önskan att den 
snart skall spolas överbord.

Vi lämnar med tunga kolvslag 
den sista slussen i Nordsjöka- 
nalen. Fartyget är av den van
liga gamla typen med vertikal 
förstäv och elliptisk akter.
Hon är på cirka tvåtusen ton 
dödvikt, byggd 1905 i Hartle
pool av järn, och har upphöjt 
akterdäck. Maskinen är en trip- 
pelexpansionsanläggning och 
ångan kommer från en panna med 
tre eldstäder.

Den egentliga sjöresan bör
jar först när vi lämnat av 
lotsen utanför Ymuiden. Vår 
destination är Palermo och 
kursen läggs ner mot Engelska 
kanalen. Ungefär sydsydväst. 
Vinden är svagt ostlig och 
fartyget niger lätt i de mju
ka dyningarna. Det är fredag 
eftermiddag men ingen ombord 
tycks längre tänka på att det 
betydde otur att gå till sjöss 
en fredag.

Borta i väst färgas himlen 
röd av solnedgången och jag 
kommer att tänka på orden i 
Matteus evangelium: Om aftonen 
säger I: det blir klart väder 
ty himlen är eldröd. Om morgo
nen säger I: det blir oväder 
idag ty himlen är eldröd och 
dyster. Det är samma tecken 
som återkommer i sjömännens 
gamla knittelvers: Sky red at

night is the sailors delight, 
sky red in the morning is the 
sailors- warning. Jag har också 
hört från en gammal djupvattens- 
seglare att det var himlens be
låtna min som sjömännen mest 
fruktade. En leende dagjäm- 
ningshimmel är stormesens sil- 
kestass. Vid sådant väder bru
kade gråterskornas torn i Ams
terdam fyllas av kvinnor som 
ivrigt spejade mot havet.

Jag känner fartygets rörel
ser där jag står på bryggan 
och betraktar sjöns ständiga 
och livfulla färgspel.. Någon 
har kallat den darrande rörel
sen över vattenytan för havets 
kärleksglöd. Den grönblå fär
gen börjar långsamt gråna i 
skymningen. Om något dygn, när 
vi passerat engelska kanalen 
och kommer ut på Biscaya, kan 
vi tala om blått vatten.

Min blick glider in mot land, 
kusten skymtar fortfarande som 
en smal skugga under tunga moln 
och kanske får vi en skymt av 
den regnbåge som sjöfolk förr 
ansåg bådade lugnt väder. Ak
terut bubblar kölvattensstrim- 
man, några måsar följer oss 
och jag fylls av den frihets
känsla som hör havet till.

Plötsligt får jag lust att 
byta fartyg, lämnar min plats 
i vardagsrummet och går in och 
lägger mig ovanpå sängen i 
gästrummet. Jag behöver bara 
sluta ögonen så befinner jag 
mig i förstaklassbaren ombord 
på Englandsbåten. Vi är några 
stycken som sitter nedsjunkna 
i skinnfåtöljerna framför bra
san, läppjande våra glas scotch 
under behagligt slöprat. Far
tygets maskiner dunkar vänligt 
någonstans långt under oss och 
ljudet blandar sig med det 
svaga bruset från ett natt
svart hav. Vi pratar om sjö
sjukan, den kanske obehagli
gaste av alla godartade sjuk
domar. Som alltid har var och 
en sitt recept, alltifrån ren 
whiskey till jamaicarom med 
några droppar citron och lite 
svartpeppar, och det är noga 
med att receptet givits av nå
gon gammal befaren sjöbuss.

Från sjösjukan glider samta
let lätt över till maten om
bord och när någon nämner 
gravlaxen säger den rödbrusige 
mannen från Skottland att bland 
deras sjömän fanns det tre ord 
som de undvek att ta i sin mun: 
lax, kyrkoherde och sugga. Han 
berättar om en sjöman som fick 
syn på en tom fisklåda i vatt
net och på skämt ropade att den 
där laxlådan skulla passa bra 
som stia till kyrkoherdens sug
ga. Jungmannen fick gömmas in
ne i kaptenshytten för att in
te bli kastad överbord av be
sättningen. Dansken, gemytligt 
leende, säger att det där med 
lax och sugga är kanske något 
speciellt för skottarna, men 
präster - svartrockar - har 
sjömän över hela världen an
sett bringa olycka, förmodli
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gen av det enkla skälet att 
man förr alltid kallade på 
prästen när någon skulle dö.

Tanken på svartrocken får 
mig att på nytt skifta fartyg. 
Jag lämnar gästrummet och går 
in i den lilla kammaren. Nu 
skall jag resa vidare med en 
liten holländsk kusttramp, en 
coaster med det sköna namnet 
Deo Gratias. Hon är på fyra
hundratjugo ton dödvikt, har 
lastat styckegods i Hamburg 
och är på resa till hemmaham
nen Groningen. Som de flesta 
holländska skeppare har Pieter, 
kaptenen som även äger sitt 
fartyg, föredragit att ta last 
hem även om bättre frakter er
bjöds till andra destinationer.

Deo Gratias är en så kallad 
bakladdare med maskin och 
däckshus akterut och hon lig
ger djupt med aktern när hon 
under en bolmande brunsvart 
rök stävar in mot den flata 
holländska kusten. Kursen är 
rätt ostlig och Pieter berät
tar att en gång i tiden var 
ost och väst huvudstrecken på 
kompassen. Hos de gamla egyp
tierna kom ljuset från öster, 
ljuset från den livgivande 
solen.

Pieter är på gott humör.
Som de flesta holländare är 
han hemkär och hans väderbi
tet erfarna ansikte ler pojk
aktigt när han drar ut prop
pen i det mässingsblanka tal
röret och ropar ned till Jean- 
Conrad i maskinrummet att han 
får se till att få upp tryc
ket så hon gör sina nio knop. 
Jag hör Jean-Conrads mysande 
skratt och han ropar tillbaka 
att det är inte ångtrycket det 
beror på utan på skepparen som 
inte kan hålla henne på stadig 
kurs.

Vinden är västlig och sjön 
kommer akterifrån, sveper ömt 
fartygssidorna och får henne 
att pendla lätt. Pieter står 
lutad mot maskintelegrafen, 
högra handen vilar på ratten 
och han parerar suget från 
sjön med små trygga rörelser.

Pieter älskar sitt gamla far
tyg. Kanske inte på samma sätt 
som kaptenerna på segelskeppen, 
dessa fartyg som var så olika 
och alla hade enskilda drag 
och feminina egenskaper, kvin
nor där dräkt och hållning 
kunde skifta snabbt. Blev de 
väl omskötta sades det att 
skepparn till slut skulle fin
na sitt skepp som a thing of 
beauty and joy forever.

Jag går ut på bryggan och 
när jag ser hur havsvattnet 
skummar och glittrar som oänd
liga små blå och gröna safi
rer får jag plötsligt längtan, 
till vidare vatten.

Jag lämnar hastigt kammaren, 
skyndar uppför trappan till 
arbetsrummet och det dröjer 
inte lång stund förrän jag kli
ver in i röksalongen på pro
menaddäcket och ser den vida 
utsikten akteröver. Jag finner 
dem genast, de fem männen som 
alla förväntansfullt betrak
tar den äldre vithårige mannen 
vars ansiktshy skvallrar om 
ett långt liv ute i kolonierna. 
Han stoppar lugnt sin pipa, 
tänder den och drar några kor
ta bloss innan blicken glider 
runt och han säger: I know 
another story too, even stran- 
ger.

Jag skulle gärna vilja höra 
hans historia men jag vet att 
han lär inte bli klar förrän 
framåt middagstid när den förs
ta gonggongen kallar dem ned
för de breda trapporna till 
stora matsalen på salongsdäc- 
ket. Och jag vill så gärna 
hinna med ett besök hos Jean- 
Conrad i maskinrummet innan 
min resa tar slut.

Jag går nedför trappan och 
upplever genast hur jag kli
ver ned längs den branta lej
daren från gretingen. En tryc
kande oljig värme möter mig 
från det trånga välputsade 
maskinrummet där Jean-Conrad 
vankar omkring på ståldurkarna 
med en trasselsudd och en ol- 
jekanna i handen. En lukt av 
varm metall, olja och ånga 
härskar här nere, värmen och 
ljuset ligger som en osynlig 
dimma kring alla de olika lju
den och jag känner mig först 
bedövad. För mig är det ett 
virrvarr av ljud men jag vet 
att i Jean-Conrads öron skiljs 
varje ljud åt och minsta lilla 
förändring får honom att 
snabbt ingripa.

Jag betraktar vevstakarnas 
rytmiska rörelser, mina tankar 
sugs in i kretsgången av ol- 
jeglänsande metall, och jag 
kommer att tänka på Victor 
Hugos ord att navigation med 
ånga är den intelligenta kraf
tens seger över den outtömliga 
styrkan i vinden och havet.

Det knackar till i talröret 
och Pieters röst kommer till 
oss. Ta ned till halv, Jean- 
Conrad. Vi skall strax in i 
kanalen.

Samtidigt som maskintele
grafen klämtar griper Jean- 
Conrad ratten till ångpådraget, 
ångan stryps och vevstakarnas 
växelgång minskar i intensitet.

Jag får syn på en bild av 
Jungfru Maria vid sidan om 
maskintelegrafen och talröret 
och när jag frågar Jean-Conrad 
släpper han för ett ögonblick 
sitt vakande öga från manomet
rarna och vattenståndsglasen, 
böjer sitt sotsvettiga ansikte 
mot mitt öra och säger att 
madonnan har större makt över 
havet än alla andra helgon 
tillsammans.

Så skrattar han och hans 
ögon spelar när han berättar 
att han föddes på själva jul
afton, vid högvatten, och en
ligt den gamla folktron var 
det ett tecken på att han 
skulle bli kapten, inte vilken 
kapten som helst, utan en av 
de bästa. Men det blev maskin 
i stället och han har aldrig 
ångrat det. För det är ändå 
nere i maskin som fartygets 
hjärta ligger. Fungerar inte 
allt härnere så hjälper det 
inte mycket vad de än gör där
uppe. Kommer fartyget ut i 
storm och det rister i spant 
och plåtar så är det honom 
skepparn rådfrågar. Visserli
gen bestämmer skepparn ombord 
men den skeppare som inte 
lyssnar på sin chief blir 
inte långvarig i något rederi.

Maskintelegrafen slår sakta 
framåt och en stund senare 
stopp. Allt blir plötsligt så 
tyst. Denna tystnad som Nordahl 
Grieg beskrivit med orden: El
den slocknar på durkarna, mas
kinen stannar sina tungt ar
betande oljeglänsande cylinder
kolvar och propellern slår ett 
krampaktigt, skumvitt slag som 
en döende fisk med stjärten.

Jag öppnar långsamt ögonen. 
Diskmaskinen har fullbordat 
sitt varv och är tillbaka på 
nolläget. Även för mig är det 
väl i maskin. Men jag ser redan 
fram mot nästa disk, nästa resa 
i minnenas sköna fantasi.

Tage Giron
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Vinddrivna

te ALICE 1959 och salde henne Redan 1946 såldes DUNÖ till
1960 vidare till Arne V Arneklev Karl Erik Söderman m fl på
i Vänersborg.
Ännu ett år senare hamnade 

tremastskonerten hos Bertel 
Jansson i Åbo. Den 7 december 
1961 sjönk ALICE utanför Norra 
Hästskär i Rödhamns skärgård. 
Skepparen och ytterligare en 
man följde ALICE i djupet.

Hon lastade 150 tdw.
7337 MINNALAND

Tremastade BETTY byggdes 1908 
av Kneiske i Svinemiinde. När 
SönderjyIland tilldelades Dan
mark anno 19 20 blev BETTY dansk 
med hemort i Assens. Motor 
isattes under 1924.

I februari 1927 sålde Magnus 
C Petersen i Köpenhamn BETTY 
av Assens till Max K Mattsson 
i Hällevik. Våren 1933 sålde 
han i sin tur BETTY till Adolf 
V B Sjögren m fl i Böda. Del
ägaren Karl J B Sjögren i Kal
mar blev ensamägare till hund
raelvan i januari 1944.

Året därpå såldes BETTY till 
Olle Ingvar Johannesson m fl i 
Kalmar. Omdop till DUNÖ.

Blidö. Nytt namn LENITA.
Våren 1947 köpte Johannes 

Lindqvist m fl i Stockholm sku
tan, som var hårt sliten av 
brikettfarten.
Någon gång 1950 såldes LENI

TA till Johan David Larsson m 
fl i Stuvsta. Hemorten sattes 
till Helsingborg.

Onder 1955 såldes LENITA till 
Minna Jungermann i Helsingborg 
och året därpå omnamnades hon 
till MINNALAND, efter att kort 
tid under Minnas regemente ha 
hetat MINNALAID.

I början av 1958 såldes MIN
NALAND till Lars Olof Olsson i 
Oxelösund. Det dröjde inte län
ge förrän hon kolliderade med 
ett okänt fartyg och fick stä
ven skadad. Hon bogserades in 
till Ystad, där hon blev lig
gande utan rigg och alltefter 
i allt sämre skick. Den gamla 
skutan sprängdes i småbitar av 
vänliga militärer i maj 1961.

Hon kunde lasta 150 tdw.

Walter Nilsson

7624 SOLANA

Lilla tremastskonaren SOLANA 
byggdes 1930 i Djursvik för 
Rickard L Wirén i Kalmar. Från 
1933 var hemorten Figeholm, 
från sommaren 1940 åter Kalmar.
Efter många småländska år 

såldes SOLANA under 1958 till 
T E Larsson m fl i Halmstad.
Hon riggades nu ner till gale
as. M fl, som var G A Andersson 
i Falkenberg, tog över 1961. 
Hemort alltjämt Halmstad.

Våren 1964 såldes SOLANA 
till Werner Nilsson, en man 
som uppgav sig vara bosatt i 
Santiago de Chile. Mellanhand 
var Carl Blomqvist i Malmö. 
Hemorten sattes till Göteborg, 
vilket ligger ungefär mittemel
lan .

Den 4 april 1964 avgick SO
LANA oklarerad från Göteborg. 
Enligt uppgift skulle hon gå 
till Venezuela, dit hon enligt 
fartygsregistret var såld. Sen 
dess tycks ingen ha sett SOLA
NA. Hon lastade 140 tdw.
8170 POLLUX

KIRSTINE, en tremastskonare, 
byggdes 1908 av Z Th Jakobsen 
och goda medarbetare i Troen- 
se. P Pedersen i Aarhus ägde 
KIRSTINE fram till våren 1916, 
då J Weileman i Nakskov tog 
över. I maj året därpå köptes 
skutan av bergensare, som sat
te namnet till KRISTINE I . I 
oktober 19 21 köptes tremast
skonaren tillbaka till gamla 
Danmark av Hans Emil Thulin i 
Stubbekjöbing. Två år senare 
omtacklades hon till galeas, 
men 1925 blev hon skonert. Hon 
hade motor när hon 19 37 inköp
tes av Arvid Jacob A Andersson 
i Grönhögen. Arvid Jacob satte 
skutans namn till POLLUX. Så 
sent som 19 4 8 blev POLLUX 
tremastskonare. Hon hade fått 
ny motor 19 39. Arvid Jacob tog 
ner henne till galeas 1960 och 
till enmastat motorfartyg 1962.

I juni 196 4 grundstötte POL
LUX vid Gotlands Tofta och där 
blev hon. Hon var mycket liten, 
lastade bara 12 5 tdw.
4992 ALICE

M Kofoed m fl i Odense bygg
de under 1909 3m/sk ALICE. Hon 
såldes färdigbyggd till Anders 
Svensson m fl i Halmstad. Emil 
R Johansson övertog huvudredar- 
posten 1921.

Året därpå fick ALICE motor. 
Herman Hallgren i Göteborg val
des till huvudredare för sku
tan den 14 mars 1930. Hemorten 
ändrades nu till Göteborg. I 
februari 1943 utsågs G V Höjer 
till huvudredare.
Under 1954 såldes ALICE till 

A R Rehnström m fl i Göteborg. 
Detta rederi behöll skutan i 
två år, sen såldes hon till 
Karl Fritz W Andersson m fl å 
samma ort.

B M Torsemark i Göteborg köp

Loggertar

Denna typ av fartyg har sitt 
ursprung i trakterna av Engels
ka Kanalen och ett relativt 
stort antal av dem byggdes 
framför allt i Bretagne, på 
Englands sydkust och i Holland. 
Det huvudsakliga användnings
området var från början fiske 
och mindre fraktfart. Logger- 
tens skrov var karaktäristiskt 
med rak stäv och tunn vackert 
utformad häckakter.

Efter hand som tiderna för
ändrades hade de också tjänat 
ut som fiskefartyg och såldes 
till bl a Danmark och Tyskland 
för att i en del fall senare 
hamna i Sverige. Från mitten 
av 20-talet till en bra bit 
in på 30-talet byggdes de om

till fraktfartyg.
Här i Sverige sysslade fram

för allt Karlshamns Skepps
varv med ombyggnader och här 
följer en rad exempel på deras 
ombyggnader.
BRITT ex HENDRIKA YM 276,7675 
DEMA ex ADELAAR KW 18 774 5 
FORTUNA III ex HARMONIE 8811 
HEDA ex LEMMER YM 282 7776 
KERSTIN ex TWEE GEBROEDERS II

7643
LIMA ex DOGGERSBANK KW 39

7723
SPES ex KATARINE 8160
VIDA ex ELSA IJM 85 7768
ZEPHYR ex GRETCHEN 8523

Flera fartyg byggdes om i

LENITA av Helsingborg på Råå 1951. Foto C G Nyström

13



Här seglar loggerten BRITT av Skärhamn utanför Smögen på väg till Norge under slutet av 60-talet. Enligt senast 
inkomna uppgifter ligger nu fartyget i Freetown i Afrika med haveri. Foto Krister Bång

Holland och Tyskland.
En av dem som byggdes om i 

Tyskland var DYNING (SGBC).
Året var 1914 när hon levere

rades från Leiderdorp och det 
var tänkt att hon skulle fun
gera som "herringslugger" under 
namnet NORDZEE VII (KW 177).
Det tycks ha gått bra för hen
ne under Thomas Haasnoot i 
Katwijk aan Zee ända fram till 
1926 då hon lades upp. I slu
tet av januari 1927 bjöds hon 
ut på auktion, men det fanns 
inga hugade spekulanter, utan 
hon förblev osåld till 1930.

När Klaus Dehde detta år 
hade köpt henne lät han bygga 
om fartyget till fraktfartyg. 
Han döpte om henne till ERICH 
(DGIH) och satte hemorten till 
Butzfleth.

Hon tycks ha klarat sig bra 
under kriget och såldes 1948 
till J Dehde med hemort i Ham
burg. Han behöll henne i fyra 
år varefter det kom att bli 
svensk flagg i aktern. Alf Ols
son på Gullholmen döpte om 
henne till DYNING.

1963 kom hon att bli dansk- 
flaggad i samband med att namn
byte skedde till NAUTA. Hennes 
nya partrederi blev C E K Jen- 
sen i Nyborg.
Året efter kom ett annat 

partrederi in som ägare, näm
ligen Rasmus Rasmussen i samma 
stad. Han tycks ha trivts bra 
med fartyget eftersom hon inte 
såldes vidare förrän 1977 till 
Paul Jensen i Köpenhamn. Denne

seglade över henne till Väst
indien och sålde henne vidare.

I Skärhamn kunde man då och 
då få se RANE (9499). Hon bör
jade också sina dagar som ''her
ringslugger" och byggdes i 
Vlaardingen för M van der Zwan 
i Scheveningen. Hennes första 
namn mellan 1912, byggnadsåret, 
och 1917 var JACOBUS PIETER 
(SCH 351) .
De nya ägarna, Maatschappij 

"De Dogger" döpte om henne till 
DE DRIE GEZUSTERS (IJM 142) och 
hemorten var som IJM antyder,
IJmuiden.

1922 övertogs hon av Erven W 
Suurmond i Scheveningen och i 
och med detta kom hon att pry
das av namnet WILLEM(SCH 30).

När hon sedan kom under tysk 
flagg 1927 byggdes hon om till 
fraktfartyg och fick namnet 
GRETL. Ägare denna gång var J 
F G Rahmann i Hamburg. Inte 
förrän 1954 bytte hon ägare 
och flagg.

Georg Axelsson i Skärhamn 
köpte henne då och gav henne 
namnet RANE. Hon behöll sitt 
fartyg fram till 1967.

I Borgå-trakten i Finland 
kunde man sedan se henne åka 
omkring, först registrerad på 
E Ahlberg, Borgå och efter
1968 på Rederibolaget Rane i 
samma stad.

Faktiskt har hon på senare 
tid åter hamnat under svensk 
flagg under namnet ALBATROSS 
AV GÖTEBORG. Fraktseglationen 
är dock slut och hon går under

beteckningen fritidsskepp. R 
Andersson i Göteborg tog hand 
om henne 1980.

Så slutligen en "herrings
lugger" som byggts om vid 
Karlshamns Skeppsvarv. Hennes 
ursprungliga namn var ELSA när 
hon 1916 lämnade varvet i 
Vlaardingen. Som förste ägare 
återfanns Maatschappij tot beer 
van Steamtrawlers en andere 
Vissersvaartuigen (dir A S de 
Vries) i IJmuiden.

1920 bytte hon ägare, men 
namnet var fortfarande ELSA 
medan ägarna kallade sig för 
Vereenigde Exploitatie Maat
schappij .

Hon låg upplagd 1926-30, 
varefter hon såldes till re
deri N Haasnoot i Katwijk aan 
Zee.

Redan 1931 såldes hon till
O A Paborn i Sölvesborg och 
byggdes om vid Karlshamns 
Skeppsvarv till fraktfartyg.
Hon fick då namnet VIDA, vil
ket hon även kom att behålla 
sedan den nya huvudredaren O B 
Ståhl, Sölvesborg trätt till 
194 7. Han vakade över farty
get fram till 1959.

Hon var sedan under tre år 
framåt västkustbo med namnet 
GRIMSÖ och G H Görling som 
redare.

I samband med försäljning 
till Slite på Gotland 1962 
tog hon sig namnet SUDERSAND. 
Ägare var J S Andersson. Under 
ytterligare tre år gick hon 
med detta namn och hemorten
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var fortfarande Slite. I re
gistren tillhörde hon Anders
sons Rederi AB Sudersand.

Hon kom att bli Gotland tro
gen även vid nästa försäljning 
då hemorten sattes till Rone- 
hamn och det nya namnet kom 
att bli MARIE och kanske detta 
namn har någon anknytning på 
nära håll till nya ägaren E-M 
Hartzell.
Donald MacFie

Mera om ...

Ångtrålaren WINGA. Foto från Göteborgs Sjöfartsmuseum

... LAHNECK

Ur Klubb Maritims bibliotek 
plockar jag fram boken om rede
riet DDG Hansa och hittar föl
jande uppgifter:

LAHNECK kolliderade den 6 
mars 1942 utanför Bergen med 
s/s TREUENFELS, som förresten 
tillhörde samma rederi. LAHN
ECK blev så småningom bärgad 
och skrotad efter kriget. TREU
ENFELS klarade sig bättre och 
hängde med ända fram till 1972 
då hon gick till skrot i Taiwan 
under namnet SHINANO MARU.

Karl Österman

... SKAGEN I

I Länspumpen nr 4, 1980 skrev 
Krister Bång en trevlig artikel 
om SKAGEN I. Artikeln var dock 
behäftad med ett fel. Författa
ren skrev nämligen att man tog 
ur framdrivningsmaskineriet vid 
Lödöse varv. Jag vet att det i 
någon tidning stått att SKAGEN
I skulle till Lödöse bl a för 
att få maskinen urmonterad. Så 
skedde dock ej. 1969 var jag 
ombord på REGINA i Simpevarp 
och kunde konstatera att hela 
maskinen fanns intakt och i 
glänsande skick. Som ciceron 
hade jag en gammal farbror vars 
enda syssla (självpåtagen?) 
föreföll att vara att gå och 
putsa på maskinen för att den 
skulle Y^ra riktigt fin. Kul 
att fartygets höga fart då det 
var nytt framhölls. På senare 
år gjorde hon sig ju mest känd 
för sin extrema lusighet.
Gunnar Hedman

★

En av de första ångtrålarna 
som inköptes till Sverige var 
trålaren WINGA. Den byggdes av 
A Hall & Co i Aberdeen och le
vererades i juni 1898 till 
Yorkshire Steam Fishing Co Ltd 
i Hull och fick namnet YORK
SHIRE. Svensk blev hon den 3 
december 1904 då hon i Hull 
övertogs av ett av firma Frans 
Witte i Göteborg under bild
ning varande bolag. Köpeskil
lingen var £ 3550 och efter 
att ha fått interimscertifikat 
den 5 december avgick trålaren 
under befäl av Arthur Hjalmar 
Bovik till sin nya hemmahamn. 
Namnet blev som sagt WINGA och 
distriksbeteckningen GG 256.

Den 2 december fastställdes 
bolagsordningen för Fiskeri AB 
Winga och styrelsen bestod av 
följande personer som också 
var aktieägare i bolaget:
Frans Rudolph Heinrich Witte 
VD, Arthur Eduard Seaton, Emil 
Ludvig Max Stankewitz, Chris
tian Philiph Mortimer Holm
ström och Gustaf Fredrik Ekman. 
De två sistnämnda var supple
anter och samtliga i styrelsen 
var bosatta i Göteborg. Den 28 
maj 1907 anmäldes ändring i bo
lagsordningen som därefter be
stod av följande personer:
Fritz Carl Albert Teetzen VD,
C P M Holmström, Georg Wilhelm 
Koehler med E L M Stankewitz 
och Alban Joseph Huldian som 
suppleanter.

WINGA ägdes under hela sin 
svenska tid av Fiskeri AB Winga 
som tyvärr hade en del problem 
med sitt fartyg då det råkade 
ut för flera haverier.

Det första haveriet inträf
fade den 8 januari 1914 på mor
gonen under stark snöyra under 
det att fartyget var på ingå
ende till Göteborg. WINGA 
grundstötte vid Hållekärr norr 
om Vinga fyrplats men lyckades 
själv ta sig av gründet. För 
att förhindra att WINGA skulle 
sjunka helt sattes hon på grund

öster om Hållskär eftersom hon 
var svårt läck.

Själva bärgningen av WINGA 
skulle visa vara mycket be
svärlig bland annat på grund 
av det monopol som den danska 
bärgningsfirman Svitzers hade. 
WINGAs försäkringsbolag Ocean 
och Robur vände sig till Röda 
Bolaget för att underhandla om 
bärgningen men eftersom Röda 
Bolaget genom kontrakt var 
bundet till Svitzers måste de 
först inhämta deras utlåtande 
om bärgningsmöjligheterna. 
Svitzers ansåg att det inte 
var möjligt att bärga WINGA 
trots att försäkringsbolagen 
förklarade sig villiga att be
tala hälften av fartygets vär
de innan bärgningen kom till 
stånd.

Tydligen verkade det inte 
helt omöjligt att bärga WINGA 
och det beslöts att göra ett 
försök i egen regi. Försäk
ringsbolaget Ocean sände ut 
sin ångare BILLY till haveris
ten under ledning av kapten 
Rudolf von Matern samt biträdd 
av kapten C F Larsson på IS
BJÖRN som tidigare varit med 
om flera uppmärksammade bärg
ningar av havererade fartyg.

Den 21 februari gick kapten 
Larsson ut till WINGA sedan 
överenskommelse träffats med 
försäkringsbolagen för att bör
ja bärgningen av WINGA. Farty
get låg på en undervattensklip- 
pa öster om Hållskär helt och 
hållet kantrad över på babords 
sida med styrhytt, skorsten 
och större delen av skrovet 
under vatten.

Efter tre veckors arbete ha
de bärgningen kommit så långt 
att de kunde resa fartyget vil
ket skedde den 12 och 13 mars. 
Därefter vidtogs tätning av 
skrovet innan länspumpning och 
lyftning kunde påbörjas. Hela 
tiden blev bärgningsarbetet av
brutet av dåligt väder som höll 
på att tillintetgöra hela bärg

Ångtrålare
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Fiskeriintendenten berättar
ningen. Den 2 4 mars påbörjades 
länspumpningen och lyftningen 
som var klar vid 19-tiden sam
ma kväll. WINGA bogserades där
efter in till Eriksbergs Varv 
för reparation. Själva bärg
ningen ådrog sig mycket upp
märksamhet på den tiden.

WINGA skulle tyvärr råka ut 
för ytterligare ett haveri om 
inte så besvärligt i bärgnings- 
hänseende. Natten till den 28 
mars 1915 sjönk nämligen WINGA 
vid kaj i Fiskhamnen i Göteborg 
med 1200 lådor sill ombord. 
WINGA som färdiglastats dagen 
innan skulle på morgonen gå 
till Marstrand med sillasten. 
Vid 2-tiden på natten väcktes 
de ombordvarande av en person 
från land som uppmärksammat 
att fartyget höll på att sjun
ka. Det visade sig då att mas
kinrummet var fullt av vatten. 
Orsaken till olyckan visade 
sig vara att en ventil i mas
kinrummet var öppen efter läns- 
pumpning kvällen innan. WINGA 
bärgades omgående av Röda Bo
lagets bärgningsångare HARALD.

Den 23 januari 1920 avgick 
WINGA från Göteborg lastad med 
sill och destinerad till Eng
land. När hon passerat Skagen 
märktes att hon sprungit läck 
och pumparna sattes omedelbart 
igång. På grund av kraftig 
slagsida kunde besättningen 
inte komma in i kolboxarna för 
att lokalisera läckan. Efter 
en explosion övergavs WINGA 
av besättningen. Två man omkom 
vid haveriet, eldaren E W Sund
berg kom i vattnet när han 
skulle borda livbåten och kun
de inte räddas. Tyvärr lämna
des en man, J F Johansson, 
kvar ombord när WINGA övergavs 
och i den rådande svåra sjön 
kunde inte livbåten ta sig 
tillbaka till WINGA. De tio 
överlevande i livbåten höll 
sig kvar på olycksplatsen hela 
natten. Olyckan ägde rum 14 
distansminuter norr om Skagen. 
När det blev ljust syntes inte 
WINGA som sjunkit under natten. 
De överlevande i livbåten satte 
då kurs mot Sverige och besätt
ningen blev senare upptagen av 
den danska ångaren CIMBRIA. 
Befälhavare ombord på WINGA var 
Folke Ludwig Löwenadler från 
Göteborg som övertagit befälet 
den 22 januari, dagen innan 
WINGA båbörjade sin sista resa.

WINGA ex YORKSHIRE 
Registernummer: 4365
Signalbokstäver: J P C L 
Byggd 1898 vid A Hall & Co i 

Aberdeen av järn.
Maskin: T 3 cy 12", 20" & 33" 

- 24" på 450 IHK tillverkad 
vid byggnadsvarvet.

Brutto: 191,44 Netto: 84,60 
Längd: 35,48 Bredd: 6,42 
Djup 3,48

Göran Ohlsson

1905-06

Inköpet af fiskekuttrar har 
dels genom den av Kongl Maj:t 
och Riksdagen inrättade och 
ännu alltjämt ökade fisk.erifon- 
den, dels genom fiskarenas eg
na resurser fortgått så, att 
under nu omhandlande fiskeår 
åt länet förfärfvats 20 st. I 
Bohuslän finnas nu i allt 199 
kuttrar, nämligen i distrikt 
2: 1 st, distrikt 3: 26 st, 
distrikt 4: 36 st, distrikt 5: 
31 st, distrikt 6: 85 st, dist
rikt 7: 8 st, distrikt 8: 7 st 
och distrikt 9: 5 st. Till 
storsjöfiske nyttjades nu 95 
st mot 90 året förut...

...motorer hafva insatts i 
kuttrar, makrill- och sill- 
garnsbåtar, flundrekvassar och 
dessas småbåtar och framför 
allt i snörpvadsbåtar dels af 
AB Marstrands Mek Verkstad 1 
april 1905 - 1 april 1906, 27 
st om 5, 7,5, 10 och 15 hkr, 
dels af Lysekils mek Verkstad 
under samma tid 97 st om 6 å 
12 hkr, samt af firman O Guld- 
brandsen & Son, Göteborg från 
juli 1905, då firmans till
verkning började, till 1 no
vember 1906, 52 st. I dessa 
uppgifter inräknas icke till- 
verkninaar för andra ändamål 
än fiske.. .

...I Sotenäs härads sjöassu
ransförening, Grafvarne, hafva 
under 1905 varit försäkrade 
136 fartyg för ett ansvarsbe
lopp af kr 6017:03 mot 104 st 
under 1904, alltså en ökning 
af 32 fartyg. Inkomsterna un
der året uppgingo till 7567:82 
kr och utgifterna till 10572:08 
kr. Kontant i kassan vid årets 
slut fanns 6415:91 kr. Ordina
rie bolagsstämma hölls i Lvse-

kil den 6 februari 1906. Ord
förande: Herr Hilmer Johans
son, Grafvarne, ombudsman och 
kassaförvaltare: Sjökapten J A 
Olsson, Gullholmen...

...Under den tid af ett år, 
som denna berättelse omfattar, 
hafva 11 fiskare drunknat un
der yrkets utöfvning bl a...

Carl Johan Olsson (47 år, 
efterlämnar änka och 4 barn), 
Petter Olsson (45 år, efter
lämnar änka och 2 barn), An
ders Strandberg (45 år, efter
lämnar änka och 2 barn), Jo
hannes Konrad Simonsson (18 år) 
alla från Hälleviksstrand, den
11 september under makrilldör- 
je på Doggersbank, när fiske
kuttern JOHN DILLON öfverseg- 
lades af tyske trawlångaren 
WILLY, kapten M Dieckmann, 
från Bremerhaven...

Patrick Jonasson (36 år, 
efterlämnar änka och 2 barn) 
från Flatholmen den 30 sep
tember under makrilldörje på 
Nordsjön...

Efter den 1.4 1906 övertogs 
arbetet som fiskeriintendent 
av K A Andersson, vilket ut
mynnade i att fiskeriberättel- 
serna hädanefter inte blev så 
detaljrika, samt att antalet 
sidor sjönk från 60-75 ner 
till 25-35. Berättelserna upp- 
hörde i och med första världs
kriget och återkom inte förrän 
1919 och blev då ganska oint
ressanta, om man undantar 
översikten med antalet yrkes
fiskare, fiskebåtar mm under 
respektive fiskeläge.
Edmond Bäck, Malmön-Göteborg

Den olycksförföljda ångtrålaren WINGA. Foto från Röda Bolaget
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Slutseglat

Leveransfotot av MALTESHOLM anno 1951. Foto från Ljud & Bildarkiv proj sv varvsindustri 
Eriksbergs Mek Verkstad

Då jag vid ett tillfälle i 
våras besökte Drapetzona utan
för Piraeus i Grekland fick 
jag syn på det grekiska motor
fartyget LITO. Lite överraskad 
blev jag nog, eftersom jag 
visste att fartyget sålts till 
upphuggning på Taiwan och att 
hon en månad tidigare avgått 
från Ravenna i Italien till 
Port Said.

Men nu låg hon alltså fram
för mina ögon. Tyvärr låg hon 
på "förbjuden mark" så någon 
fotografering var inte tänk
bar. I Grekland, skall alla 
veta, bör man inte fotografera 
skorstenar av industrier eller 
kraftverk, även om det ligger 
någon trevlig båt intill. Då 
är man suspekt och blir snabbt 
infångad.

LITO var vit med bruna rost
fält som lyste genom här och 
var. Annars hade hon de fina 
linjerna kvar. Hon låg och las
tade. Okänt vad. Greker brukar 
ta last med sig ut när båtar 
säljs till skrot långt bort.

Den 20 maj avseglade farty
get till Canea (Kreta) för 
lastkomplettering. Sedan var 
det länge tyst från henne.
Men den 28 juni avgick LITO 

från den lilla mystiska hamnen 
i Kalamata med last av mjöl 
till den svältande befolkning

en i Vietnam. Den 1 juli bär
gade JAG REHA nio man och en 
livbåt utanför Egyptens kust. 
Samma dag tog KANG DA upp fem
ton man och en skeppare. LITO 
hade övergivits. Både befälha
varen och maskinchefen bedy
rade att maskinrummet var vat
tenfyllt då fartyget övergavs. 
KANG DA försökte bogsera LITO 
men hade inte kraft nog.

Senare uppgavs att LITO ank
rats upp vid Damietta mellan 
Alexandria och Port Said samma 
dag. Hon observerades då av 
motorfartyget SIFNOS. Den 10 
juli genomsöktes området med 
motorbåt. Då syntes inga spår 
efter henne. Hon får nog där
för anses ha sjunkit gid Ras 
el-Barr i position 31 46'N, 
31°58'E. Hade hon månne rent 
mjöl i lasten?

LITO ja. Hon var en gammal 
välkänd göteborgsbåt. Hon bygg
des 1951 vid Eriksbergs mek 
Verkstad i Göteborg som MALTES
HOLM. Egentligen var hon mest 
lik TROLLEHOLM som varvet bygg
de för AB Svenska Amerika Lini- 
en 194 6. Även MALTESHOLM bygg
des för detta bolag.

1951 byggde SAL tre fartyg 
vid EMV. BRAHEHOLM och VIBY- 
HOLM var redan sjösatta när 
MALTESHOLM den 9 augusti för
passades till sitt rätta ele

ment. Fru Yngve Simonsson gav 
fartyget namnet MALTESHOLM ef
ter ett slott i Skåne. Hon 
blev det enda fartyget med det
ta namn inom Broströmskoncer- 
nen. För fullständighetens 
skull kan nämnas att Finnlines 
i Kotka under åren 1971-76 ha
de samarbete med Broströms 
och att dess FINNHAWK under 
dessa år bar namnet MALTESHOLM.

Men åter till "vår" båt. Hon 
kunde den 18 oktober 1951 gå 
på provtur. En 8-cyl Eriksberg 
B & W-Diesel gav MALTESHOLM en 
fart av 16 knop. Lastförmågan 
var 742 5 ton.

SAL använde sitt fartyg mes
tadels på sin linje till Mexi
kanska Gulfen. När slussarna 
till de Stora Sjöarna mellan 
USA och Canada stod färdiga i 
början av 60-talet, gjorde hon 
även en del turer dit.

I januari 1967 separerades 
passagerarfartygen från last
fartygen inom Svenska Amerika 
Linien. MALTESHOLM överfördes 
på det nya bolaget, AB Svenska 
Atlant Linien (samma förkort
ning SAL som tidigare) för den 
inte alltför avskräckande sum
man av 2.000.000 kronor.

Broströms hade vid denna tid 
ett speciellt rederi, Rederi 
AB Timex, som tog hand om över
blivna linjebåtar som ännu in-
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te var uttjänta. Dessa insat
tes på linjer inom Broströms- 
koncernen där de för tillfäl
let bäst behövdes. Med tiden 
hade dock Broströms tillsam
mans med det australiensiska 
bolaget William Charlick Ltd 
i Adelaide hittat en linje 
mellan Sydostasien och Austra
lien kallad Southern Shipping 
Lines (SSL) som man satte in 
Timex fartyg pä.
MALTESHOLM överfördes i juli 

1969 för 4.000.000 kronor pä 
ett partrederi bestående av AB 
August Leffler & Son och Rederi 
AB Timex och med Paul Pålsson 
som huvudredare. SAL hade be
slutat att trafiken på Gulfen 
skulle gå med semi-container- 
fartyg och MALTESHOLM var ju 
förvisso inte något sådant.
MALTESHOLM anlände till hem

mahamnen den 14 juli 1969 och 
avgick den 25 juli samma månad 
för att aldrig mera återvända. 
Då hade hon bytt namn till BRO
RIVER.

Fartyget lastade på Konti
nenten för Afrikas ostkust och 
hon rundade Godahoppsudden för 
första gången vid månadsskif
tet augusti-september. Efter 
utlossning bar det iväg till 
Singapore där hon sattes in i 
linjetrafiken mellan Sydost
asien och Australien. BROSEA 
(ex VASAHOLM) sysselsattes 
också på linjen.

BRORIVER gick troget på sin 
trade ända fram tills tiden var 
mogen att för alltid hala den 
gula och den blå. Detta var i 
januari 1975. För US Dollars 
1.350.000 hade hon sålts till 
E K Lito Shipping SA i Panama 
med grekerna E Karydis och K

Kemerlis i spetsen. Båten, som 
övertogs i Singapore, hade 
fått sin siste ägare. Som LITO 
av Piraeus avseglade hon från 
Singapore den 2 5 januari.

LITO gick först en tid i tra
fik mellan södra Afrika och 
öar i Indiska Oceanen som t ex 
Seyschellerna och Reunion. Se
nare insattes hon i trafik mel
lan Sydamerika och Medelhavet/ 
Kontinenten. Men fartyget blev 
i allt sämre skick. Den 10 feb
ruari 19 78 avgick hon från 
Alexandria mot hemmahamnen 
Piraeus som man nådde den 13 
samma månad. Där lades farty

get upp.
I Piraeus kan fartyg få lig

ga länge oantastade. Då och då 
skrotar man en båt i Perama 
eller Eleusis. LITO trodde man 
skulle tillhöra den kategorin 
som inte skulle gå längre bort. 
Därför blev man lite förvånad 
när det i september 1980 med
delades att hon sålts till 
upphuggning på Taiwan. Men 
inte förrän i april 1981 kunde 
hon alltså avsegla. Men, som 
en känd politiker sa, hon nåd
de inte ända fram.
Krister Bång

Under namnet BRORIVER lämnar här MALTESHOLM Göteborg för sista gången. 
Foto den 25 juli 1969 Göran Ohlsson

Nidingen

Länsstyrelsen i Halmstad får 
inga svårigheter med att beman
na Nidingens fyrplats som nu 
ligger öde och övergiven. Då 
ansökningstiden gick ut hade
4 6 personer, varav två ensam
ma kvinnor, sökt det isolerade 
jobbet som naturväktare på Ni
dingen. I arbetsuppgifterna på 
Nidingen skall ingå regelbund
na väderobservationer dygnet 
runt för SMHI:s räkning, in
samlande av uppgifter om flora 
och fauna samt tillsyn och 
underhållsarbeten.

NIDINGEN - SVERIGES FÖRSTA FYR
PLATS
Med anledning av det svenska 

fyrväsendets 300-årsjubileum
1969 gav som bekant poststyrel
sen ut två vackra fyr-frimärken 
med motiv från Landsorts fyr
plats av konstnären Gordon Mac- 
Fie. När jag kom in på postkon
toret vid Karsegården för att 
köpa fyr-frimärket träffade

jag en gammal medlem i Onsala 
Kofferdikapteners Förening som 
tyckte att Nidingen som varande 
Sveriges äldsta fyrplats skulle 
varit på frimärket.

Dåvarande stationsmästaren 
fru Maj-Britt Pettersson påpe
kade att 1669 var Landsort 
landets första svenskbyggda 
fyr. Den gamle onsalaskeppa- 
ren tyckte likväl att Nidingen 
skulle varit med på något fri
märke med tanke på fyrplatsens 
stora betydelse för sjöfarten 
alltsedan 1645.

Som en tröst för patriotiska 
onsalabor kan jag nämna att 
l:e fyringenjören i Kungl. 
Lotsstyrelsen, Hilmer Carlsson, 
redan 1946 skrev i sin bok: 
Nidingen Sveriges första fyr
plats :

-Med anledning av att Sveri
ges fyrväsende nu kan sägas ha 
fyllt 300 år, har det synts 
lämpligt att utgiva en minnes
skrift över Sveriges första 
fyrplats, Nidingen. Detta har

ansetts ytterligare motiverat 
därav att Nidingen genom nya, 
dyrbara anläggningar, som fär
digställts denna höst, ryckes 
upp från en långvarig efterbli
venhet till att bli en av lan
dets mest modernt utrustade 
fyrplatser.
Författaren hoppades att all

mänheten skulle få inblick i 
hur en fyrplats utvecklats från 
sitt första primitiva stadium 
av en öppen koleld till en mo
dernt utrustad elektrisk fyr. 
Enligt uppgift av ingenjör 
Björn Traung på Nautic är boken 
för länge sedan utgången från 
förlaget. Själv har jag lånat 
ut boken till någon vän som ty
värr glömt att lämna tillbaka 
den. Eftersom den tillhör mina 
klenoder hoppas jag alltjämt 
att få den tillbaka.

Ur de anteckningar som jag 
gjorde för många år sedan till
låter jag mig att återge några 
axplock ur Hilmer Carlssons 
historiska uppgifter om Niding-
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en.
-För de flesta måste namnet 

Nidingen på en fyrplats före
falla egendomligt. Sannolikt 
utgör det ett uttryck för upp
fattningen i gamla tider - på 
den tid då fyrbelysning ännu 
ej fanns där anordnad - om 
platsens farlighet för de sjö
farande. Nidingen har nämligen 
allt intill våra dagar varit 
den ur sjöfartssynpunkt mest 
riskfyllda platsen i hela Kat
tegatt. Hur gammalt namnet är 
vet man ej, men det fanns re
dan på den tiden Nidingen till
hörde Danmark. Berättelsen om 
Nidingen är ett dokument ägnat 
att sprida ljus över gångna 
tiders sätt att behandla sjö
fartens problem. Av Hilmer 
Carlssons uppgifter får man 
veta att intresset för sjöfar
tens krav på säkerhet alltid 
varit svalt i Sverige. Som ex
empel på våra dagars noncha
lans kan nämnas att de planera
de trafikövervakningssystemen 
i skärgårdarna kommer flera de
cennier efter andra sjöfarts
nationer i Europa.

-Före år 1645 hade Sverige 
icke någon för den allmänna 
sjöfarten betjänad anlagd fyr
plats inom sitt dåvarande om
råde. Först tack vare att ge
nom freden i Brömsebro detta 
år Danmark till Sverige över
lämnade bland annat landskapet 
Halland på 30 år kom fyrplat
sen Nidingen att övergå till 
Sverige, som därmed blev lan
dets första fyrplats. Genom 
freden i Roskilde år 1658 er
höll Sverige Halland defini
tivt samt därutöver landskapen 
Skåne, Blekinge och Bohuslän. 
Härigenom kom även fyrplatser
na Falsterbo och Kullen att 
bli svenska.

År 1652 medan Nidingen ännu 
var rikets enda fyr uppdrogs 
tillsynen över fyrväsendet åt 
en statlig myndighet. Det blev 
Amiralitetet i Karlskrona, som 
skulle ha "Direktionen och In
spektionen af alla fyrbåkar i 
Riket".

Nidingens fyrplats är märk
lig ur flera avseenden. Den är 
såvitt känt den första fyrplats 
i världen, där det byggts två 
fyrar (dubbelfyr) som fyrkarak
tär för att kunna skilja plat
sen från närliggande fyrar. 
Nidingen var vidare, såvitt man 
vet, den första fasta fyrplats, 
som fick ordnad mlstsignalering.

För att underlätta seglingen 
genom Kattegatt hade danskarna 
på holländarnas och liibeckar- 
nas begäran år 1560 anlagt fy
rarna på Kullen, Anholt och 
Skagen. För driftskostnaderna 
för dessa erlade fartygen till 
danskarna både fyr- och båkav- 
gift samtidigt med tullavgif
ten vid passagen av Öresund.
Med åren visade det sig att 

fyrbelysningen var otillräck
lig och särskilt Nidingen var 
en farlig plats, där många far
tyg strandade. Holländarna er
bjöd sig att betala högre fyr- 
och båkavgift i Öresund, om en 
fyr även anlades på Nidingen. 
Kung Christian IV beordrade då

år 1623, att två vippfyrar 
skulle upprättas på Nidingen. 
Det skulle vara två fyrljus 
för att skeppare som kom förbi 
Skagen icke skulle förväxla 
Skagen med Nidingen. Av svens
ka källor framgår, att det även 
varit för att skilja Nidingen 
från Anholt, som i likhet med 
alla andra fyrar på den tiden 
endast hade ett fyrljus. Jag 
instämmer med författaren att 
den senare uppgiften var den 
mest troliga, då dessa fyrar 
ligger betydligt närmare var
andra. Särskilt i tjocka och 
lugnt väder med stark ström 
kunde segelfartygen bli satta 
ur kursen. På den tiden hade 
man inte våra dagars nautiska 
hjälpmedel som alltjämt inte 
synes räcka till för säker na
vigering i Göteborgs skärgård.

Nidingen blev som nämnts den 
första kända fyr i världen där 
man som fyrkaraktär begagnade 
sig av två likadana fyrsken, 
en s k dubbelfyr.

Engelsmännen hade visserli
gen år 1536 anlagt två fyrar 
på North Shields i östra Eng
land, men dessa var avsedda 
endast som överensfyrar för 
att underlätta inseglingen i 
hamnen.

Vippfyrarna på Nidingen 
gjordes troligen lika med då
varande vippfyren på Skagen, 
vilken vid denna tidpunkt än
nu utgjordes av fyr för ved
eldning. Det var först 1627, 
cirka 3 år efter det att Ni
dingen anlades, som fyrnings- 
förvaltare Jens Pedersen Grove 
konstruerade den nya fyrtypen 
för koleldning och samma år 
uppfördes den första anlägg
ningen av denna typ på Skagen.

I ett kungl. brev av år 1635 
beordrades kung Christian att 
vippfyrar skulle uppföras på 
Anholt, Falsterbo och Nidingen, 
i vilka skulle eldas med sten
kol. Det kungl. brevet angå
ende de nya kolfyrarna på Ni
dingen har troligen givit an
ledning till att äldre svensk

fyrlitteratur anger årtalet 
1635 såsom Nidingens anlägg
ningsår i stället för 1624, 
som danskarna själva angivit.

Sedan Sverige övertog Ni
dingens fyrplats uppstod i 
dess historia en dunkel period 
på över 100 år. Man vet om 
denna tid knappast mer än att 
fyrningen fortfarande sköttes 
på fyrplatsen som av ålder 
skett. Danskarna uppgav själva 
att för skötsel av de stora 
vippfyrarna åtgick två man, 
under det skötsel av en fast 
fyrpanna uppställd så som på 
Kullen, åtgick endast en man. 
Det kan därför tänkas, att nå
gon entreprenör föreslagit 
Kungl Maj:t att om han fick 
slopa vippfyrarna och anlägga 
fasta fyrpannor på Nidingen, 
kunde han åtaga sig entrepre
naden för ett lägre pris och 
Kronans utgift för fyrningen 
kunde då väsentligt nedbringas.

Anno 1766 hölls den 26 juli 
besiktning och inventering över 
Nidingens fyrbåk med alla där
vid befintliga tillhörigheter 
av vice kronabefallningsman 
med tillkallade oväldige män, 
fyrmännen Anders Arfvidsson 
vid Ledet och Anders Andersson 
i Strannegården, Onsala socken,

närvarande å arrendatoren Pet
ter S Bagges vägnar, under 
vars inseende denna fyrbåk fö
re detta varit, herr Petter Bag
ge Jr och nu inventeras till 
tillträdande handelsmannen och 
arrendatorn herr rådman Sven 
Schale å hvilkens vägnar kof- 
ferdikapitenen herr Mårten 
Schale var tillstädes.

Köpmannen Petter Bagge i Gö
teborg hade övertagit de tre 
sista åren av kontraktet på 
fyrningen, således från 1763 
till 1766, från Skånska Sten- 
kolsintressenterna, vilka leds
nat på entreprenaden.

På den tiden brann inte Ni
dingens fyr året runt som den 
gör i våra dagar. Då var fyr- 
ningstiden från den 1 a.ugusti 
till den 1 maj och fyrarna

Nidingens fyrplats sedd från sydväst. Hösten 1946. Foto från Göteborgs 
Sjöfartsmuseum.
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Apropos GÖTA LEJON

Känns kryssaren GÖTA LEJON igen? Här stävar hon som chilenska ALMIRANTE 
LATORRE in i Valparaisos hamn den 1 maj 1981. Foto Göran Ohlsson.

skulle dagligen stå färdigtän
da i så god tid att de vid 
mörkrets inbrott brann klart.
De skulle brinna fullt tills 
dagsljuset gjorde dem obehöv
liga .

I Onsalaboken förtäljer Vice 
amiral Gunnar Jedeur-Palmgren:

-Efter en rad klagomål och 
rapporter om fyrarnas otill
fredsställande beskaffenhet 
genomfördes 17 66 två viktiga 
förbättringar. Genom uppsät
tande av en mistsignalklocka 
blev Nidingen detta år Sveri
ges första mistsignalstation 
och tillika den första fasta 
fyrplatsen i världen med ordnad 
mistsignalering. Samtidigt ska
pades drägligare arbetsförhål
landen och därmed högre drift
säkerhet genom att fyrbetjä
ningen fördubblades till åtta 
man.

I nära 200 år hade Nidingens 
fyrar bestått av öppna kolgry
tor när man 1832 beslöt sig 
för att övergå till slutna kol
fyrar i samband med en rejäl 
upprustning. Med styrman H 
Lund från Onsala som entrepre
nör uppfördes de två sexkanti- 
ga ännu kvarstående tvilling- 
fyrtornen av sten, ett bostads
hus samt en ny klockstapel. 
Redan något tidigare hade man 
påbörjat fyrning året runt, 
vilket underlättades av att 
fyrpersonalen med familjer 
blev bosatta på skäret.

Redan efter 14 år byttes kol
fyrarna ut mot oljelampor i 
samband med på- och ombyggnad 
av fyrtornet (1846). Med olja 
och fotogen fyrades sedan i 
100 år.
Nidingen blev 1916 den förs

ta fyrplats på västkusten som 
fick motorbåt.
Vid den stora moderniseringen 

1946 byggdes två helt nya fyr
torn, ett på Nidingen och ett 
på Lilleland. Båda fyrarna och 
mistsignalapparaten drivs 
elektriskt medelst kabel från 
land. Som bekant är fyrarna 
numera helautomatiserade och 
obemannade av Sjöfartsverket.

I framtiden blir troligen 
Nidingen ett fridlyst natur
reservat med väktare som utses 
av Länsstyrelsen i Halmstad 
och domänverket.

Ernst Schale

Det är nu tio år sedan krys
saren GÖTA LEJON såldes till 
Chile och jag hade nöjet att 
se henne i Valparaiso i början 
av maj i år. Nu som ALMIRANTE 
LATORRE som är hennes chilens
ka namn. Något förändrad var 
hon med inbyggd brygga och 
camoufalgemålning men fortfa
rande samma eleganta utseende 
som under sin svenska tid.

Som man kunde läsa i Läns- 
pumpen 1981:1 så gick nyligen 
jagaren UPPLAND till skrotning. 
GÖTA LEJONs systerfartyg TRE 
KRONOR skrotades i Göteborg i 
slutet av 1960-talet och res
ten av de större krigsfartygen 
som funnits i Sverige har för
svunnit mer eller mindre obe
märkt förutom de som nu ligger
i malpåse och antagligen vän
tar på att komma till "Skrot- 
Nicke". Det var i alla fall 
verkligen roligt att se ett 
av svenska flottans fartyg i 
gång om än under utländsk flagg.

GÖTA LEJON byggdes vid Eriks- 
bergs Mekaniska Verkstad i Gö
teborg och sjösattes den 17

november 19 4 5 och levererades 
den 15 september 1947. Depla- 
cementet var på 8800 ton och 
längden 180 meter. Sista gån
gen i fart var 1964 och då ha
de hon legat i malpåse i fem 
år. Sedan låg hon åter i mal
påse till den 1 juli 1970 då 
hon blev utrangerad.

Den 18 september 1971 över
lämnades GÖTA LEJON i Karls
krona till Chile och erhöll då 
namnet ALMIRANTE LATORRE. Efter 
genomgång vid Karlskronavarvet 
avgick hon i slutet av året 
genom Kielkanalen till sitt nya 
hemland där hon således nu ver
kat i tio års tid och får för
moda att hon har varit under 
"steam" hela tiden.
ALMIRANTE LATORRE har tidi

gare burits av ett betydligt 
större fartyg i Chiles flotta 
nämligen ett slagskepp på 33000 
ton som utrangerades i slutet 
på 1950-talet. Namnet erhöll 
fartyget till minne av den 
chilenske sjöhjälten Amiralen 
Juan José Latorre.
Göran Ohlsson

Annons

Önskas köpa
Det lär kring 1950 ha utgi

vits en bok med titeln "Svenska 
seglare och motorseglare" .

Undertecknad är intresserad 
av att köpa ett sådant exemplar.
Lennart Carlsson 
Öresundsvarvet AB 
Box 510
261 24 LANDSKRONA

C o a s t e r s

För ett tag sedan satt vi några stycken i Nakterhuset och för
färade oss över att den svenska torrlastcoasterflottan håller 
på att försvinna. Detta nådde vår flitige medarbetare Walter 
Nilssons öron och han har sammanställt nedanstående lista på 
vad som finns kvar mellan 200 och 3000 ton dödvikt.
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Namn Byggd Var Ink å r Från t dw

ACAMAR
ex

1971 
I W Winck,

Frederikshavn 1980 
Jytte Bres, Wrath, Jytte

Da
bres

1040

ALTA MAR
ex

1956
Borneland,

Delfzij 1 
Vingaren, Mypuck

1960 
, Auriga

Du 625

ANN LOUISE 
ex

1957 
Laila, Loke

Sölvesborg 1957 S w 1065

BAMMEN
e x

1968
S ommen

Brake 1968 Ge 2200

BENGUELA
ex

1952
Bonny

Heme 1 ingen 1952 Ge 495

BERGÖN
ex

1966 Hamburg 
Palmön, Bergön, Barken

1975 Du 1860

BREEZAND
ex

1937 
Ma rie Flore

Os tende 1960 Du 700

BUNGEÖR
ex

1918 Millingen 1955 
Kungsö, Johannes, Havet, Leeuwerik

Ge 260

BYSEN
ex

1939 Deest 1940 Du 470 
Ellinor, Malö, Ellinora, Ellinor, Monica, Slamat

CARESS
ex

1973 
Ri t a 1 i 1

Ringkj öb ing 1979 Da 710

EKFORS
ex

1940 
Gunh i 1d H ,

Foxhol 1940 
Östanfors, Sigbritt

Du 660

EKLAND
ex

1 94 9 G r on ingen 
Furuland, Borneland, Donia,

1963 
S a n d ö n ,

Du 440 
Wilhelmine

EKSUND
ex

1937
Ölandssund

Groningen 
II, Jaba

1958 Du 270

ELIZABETH
ex

19 5 5 F o x h o 1 
Elizabeth Roorda

1963 Du 695

ELSE MARIE 
ex

1957 
Hamn fjord,

Deest 
H e l e m a r , L i n d ö ,

1965 
Helema r

Du 800 
H , Helemar

ENÖ
ex

1958 Zuidbroek 1966 Du 
Niva, Stensvik, Stensö, Kungsten, Tjamme

830

ESTELLE
ex

1951
Madzy

De l f z i j 1 1959 Du 385

EWARIA
ex

1952 Lübeck 
Nagaria, Fragaria

1952 Ge 540

FÄRÖ
ex 
Ro t

1910 
B e v a , T u n ö , 
e s and

Einswarden 1927 Fi 
Ete, Grete, Rufino, Glückstadt,

200 
Or twir

GRATIA
e x

1946 Groningen 
Arctic, Pacific

1967 Du 300

GULLVOR
ex

1950
Trellevik

Kållandsö 1950 Sw 275

GUNILLA
ex

1941 Oskarshamn 
Monica, Gunilla

1941 S w 540

HAV S Ö
ex

1975 
Karin Bewa

Freder ikshavn 1976 Da 2620

HOLMÖN
ex

1968
Ako

Ros tock 1973 N o 2300

INGRID
ex

1968 Frederikshavn 
Me r c Ma r i ne r

1979 Da 1025

INTREPIDE 1958 Martenshoek
ex Dover, Anneli, Ann Louise, 
Kungsvik, Intrepide

1963 Du 815 
Sudersand, Gunnevi,

JOMFRUL^ND 1957 
ex Kalmarsund

Kalmar
IX

1957 Sw 895

KEY
ex

1956 
V i v a t , Men j

Druten
e

1969 Du 510

KOSTER
ex

1948
Marguerite,

Groningen 
Margare tha

1960 Du 350

LINDA
ex

1965
Nina

Haugesund 1972 No 1125

LISSA
ex

1956 
Nea, Solkli

De 1z i j 1
n t

1956 Du 660

MADELENE
ex

1960 
Lina, N i v a ,

Ma rtenshoek 
Dinah, Nanny

1969 Du 475

MARIETTA
ex

1950 Lehe 
Frieda Morgenroth

1972 Ge 420

Dalslands Kanal (5)

Jag skall nu behandla de ång- 
lastfartyg som trafikerat Dals
lands Kanal. Serien avslutas 
med ÖSTER-SILEN, mer känd som 
HÄFVERUD.
KOLLSBO
Oreg. Längd 70 fot, bredd 12 
fot. 6 ind hk som senare byt
tes mot 15 hk. 36 bruttoton.
Hon byggdes år 1872 i Åmål av 
furu på järnspant för sågverks- 
ägaren C Nilsson i Solvik vid 
Laxarby.
1872 KOLLSBO C Nilsson, 

Solvik
1877 KOLLSBO Schagerström,

Vänersborg
1878 WALDEMAR konsortium i 

Uddevalla
1882 WALDEMAR Andrew Mac

Fie, Uddevalla
1886 WALDEMAR Bohuslänska 

Kusten, Udde
valla

1889 WALDEMAR Ludvigsen, 
Skien

Fartyget var inte någon skön
het, men utmärkt som lastfar
tyg. På grund av sin ringa mas
kinkraft var hon otroligt trög 
att manövrera. Det har funnits 
flera historier om henne. Hon 
har bl a kallats "snedgångaren" 
och "straffanstalt". I början 
av sin tid på Dalslands Kanal 
transporterade KOLLSBO mest 
träprodukter från Nilssons såg
verk. Båten reparerades i 
Trollhättan och 1878 köpte 
tre män från Uddevalla henne 
för 5900 kr. 1882 var Andrew 
MacFie befälhavare. Enligt ho
nom var båten välbyggd och lyc
kad. Bohuslänska Kusten köpte 
henne för 5000 kr. Under befäl 
av MacFie gick fartyget även 
utanför bolagets trafikområde 
och gästade bl a Vänern och 
Stockholm. På slutet av 1880- 
talet lämnade hon Sverige in
köpt av herr Ludvigsen i Skien, 
Norge för 1800 kr. Hon skulle 
trafikera Telemarks kanalsys
tem. Hon lastade 60-70 ton.

KARL

Oreg. Mått okända. 15 hrs ång
maskin. 37 bruttoton. Byggd i 
Göteborg år 1878 av ek och fu
ru.

C Nilsson i Solvik hade hen
ne fram till 1895 då hon för
svann ur Sveriges Skeppslista. 
Hon gick mellan Göteborg och 
Solvik och innehade ångbåts- 
postexpedition nr 96 under åren 
1881-1888. Övriga upplysningar 
om fartyget är okända.

LÅNGED
Oreg. Mått okända. 15 hkrs ång
maskin. 42 bruttoton. Byggd i 
Upperud av furu på järnspant 
år 1871.
1871 LÄNGED A W Waern,

Dals Långed
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NORDÖN 1967 Rostock 1973 No
ex Blue Moon, Brunita

OSTKUST 1960 Alphen 1969
ex Era smussinge 1

PAVONA 1951 Foxhol 1960
ex C a r l s ö , Pavona, Pavonis

PETRA 1956 Hamburg 1968
ex Nina, Peter Saxberg

RAMDAL 1927 Bolnes 1958
ex Siba, Sorna, Lorna, West Vlanderen

RANY 1959 Kalmar 1959 Sw
ex Nordersand, Mariann, Carita, Kalmarsund XII

RIGINA 1957 Martenshoek 1962
ex Westbris, Vedette

Du

Du

Da

Da

Du

ROMEO 1971 Ringkjöbing 1980
ex Liselil

SANTONI 1970 Frederikshavn 1979
ex Ida Bres

SAXEN 1965 Rendsburg 1965
SCANVIK 1972 Skäla 1977

ex Scanqueen, Dorthe Steen
SILVA 1939 Karlstad 1939
SOLSKÄR 1946 Hjälmare Docka 1946

ex Underås Sandtag III
STELLAN 1955 Sölvesborg 1955

ex S 1 i te
STERNÖ 1973 Ringkjöbing 1979

ex Saralil
SUNBEAM 1916 Weert 1960

ex Helmuth, Petronella
SUNNANVIND 1884 Motala 1964

Nordkap II, Tylö, Theod. Mannheimer
SUN TRADER 1939 Waterhuizen 1969

SYDFART 1879 Torskog 1879 Sw
ex Ann, Stigfjord, Hamnfjord, Olof Trätälja

SYLVAN 1918 Zwatsluis 1954 Da
ex Fuglen, Fuglen II, Osterschelde

1948

Da

Da

Ge
Da

Sw
Sw

Sw

Ge

Sw

2260

570

370

600

500

1 210

1040

725

TANGO 1948 Karlstad
ex Ängö

TANTO 1960 Falkenberg
THALASSA 1971 Mandal

ex Rondane
THUNBOX I 1973 Hjörungavaag

ex Viking Ole
THUNBOX II 1972 Hjörungavaag

ex Viking Sigvald
THUNPALL I 1968 Fosnavåg

ex Tor Francia, Francia

1960
1978

1979 

1979 

1973

Sw

Sw
No

No

No

Du

Da

350

445

1005
2990

950

950

850

1020MIQUELON 1968 Frederikshavn 1979
ex Pep Miquelon, Miquelon, Karelli Coast, Jytte Bewa, 
Mere Jytte

MISSOURI 1951 Meppel
ex Bohusö, Missouri

MISTRAL 1971 Korneuburg
ex Monika Bos

1960

1980

1980

Du

Ge

GeMISTRESS 1971 Korneuburg
ex Lucia, Tor Forest, Lucia Bos

MISTÖ 1948 Karlstad 1948 Sw
ex Pia-Marie, Tidan

MONITOR 1957 Groningen 1956 Du
ex Beppie

NIMBUS 1907 Bremen 1933 Ge
ex Solskär, Delia, Eilbecktal, Ruth Minlos, Hammerhein, 
Stella Minima, Kehrwieder, Staar

NORDANVIND 1894 Bergsunds 1950 Fi 250
ex Trollö, Kajava, Haparanda

NORDERSAND 1977 Niigata 1977 Ja 1400
NORDICA 1976 Niigata 1976 Ja 1400

425

1380

1375

450

660

310

1881 LÄNGED 
1885 LÅNGED

1891 LÅNGED

Billingsfors
AB
Långeds Trä- 
massefabrik 
(A Halling) 
Långeds AB

Därefter försvinner uppgif
terna om henne ur Sveriges 
Skeppslista. Hon var föregånga
re till den kraftigare och 
moderna LÅNGED (II) som bygg
des 1895. Hon hade samma äga
re hela tiden. Bolagen omor
ganiserades och bytte namn.
Håfreströmschefen Alex Halling 
drev även Långeds Industri.

LÄNGED

1040 Reg-nr 2697. Längd 21,56 m,
bredd 4,06 m,, djup 2,28 m.

1225 60 hkrs ångmaskin. 70 brutto
ton. Hon byggdes 1895 av stål

835 hos Keillers 
borg.

verkstad i Göte-

275 1895 LÄNGED Långeds AB,
310 Långed

930
1918 LÄNGED AB Blllings- 

fors-Långed,
Långed

1940 LÄNGED Bror Leonard
710 Jonasson, Köp- 

mannebro
265 1946 KAJO Olof Olsson,

Donsö
1959 KAJO John Kristens

300 son, Donsö

390
19 60 KAJO Carl Antin 

Tornås, Göte
borgCape 11 a 1966 KAJO Knippla Varv

260 1967 KAJO Carl Johans
son, Malmö

Långeds AB beställde henne 
hos Keillers verkstad för att 
ersätta den omoderna och lång
samma LÅNGED (I). Då Långeds 
AB slogs ihop med Billings
fors AB till AB Billingsfors- 
Långed följde LÅNGED med. Efter 
några år ändrades hennes hem
ort till Billingsfors. Hon ge
nomgick reparation 1919. 1940 
köptes hon för 2000 kr av B L 
Jonasson. Han satte in en be
gagnad Bolindermotor som ut
vecklade 40 hk. Samtidigt bygg
des hon om och fick nytt ut
seende. Hon fortsatte att tra
fikera kanalen. Hon lämnade 
1946 kanalsystemet för att 
byggas om till tankfartyg.
Det var Olof Olsson från Donsö 
som köpt henne för 24000 kr.
Hon gick sedan regelbundet i 
trafik till Vänerns industri
depåer och gjorde ibland en 
avstickare in i Göta Kanals 
västgötadel. 1959 såldes hon 
till John Kristensson på samma 
ort som året därpå sålde henne 
vidare för 75000 kr till Carl 
Antin Tornås. Hon grundstötte 
i november 1966 vid Hjortens 
fyr i Vänern. Knippla Varv köp
te henne oreparerad för 11000 
kr. Hon reparerades aldrig 
utan skrotades i Ystad 1971.
En utförlig beskrivning av 
hennes ålderdom finns att läsa 
i Länspumpen nr 2, 1980.
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NORDKING 
NO R D L A N D I A 
NORDQUEEN 
NORDSTAR

1976 Niigata
1977 Niigata
1976 Niigata
1977 Tokushima

NORD TRAN SPORTER1 9 7 7 Niigata 
ex Safe Transporter

NORDWEST

TINA
1977
1975

ex Indian Coast
TINELAND 1970

ex Inge 1 i 1
TONSUND 1949

ex Toni
TOVELAND 1969

ex T o v e 1 i 1

Niigata
Frederikshavn

Ringkj öbing

Westerbroek

Ringkjöbing

TRANVIK 1950 Karlstad
ex Gemini, Westvåg, Nysäter

UNDERÄS SANDTAG IV 1914 Eriksberg 
ex Inez Hans, Inez, Greta

UNDERÄS SANDTAG VI 1960 Lübeck 
ex Carina, Norsklint

WALLONA
WARTENA
WESTFORS

1967 Norrköping 
ll> 58 Wartena 
1959 Höganäs

1976
1977
1976
1977 
1977

1977
1979

1979

1960

14 79

1950

1914

1960

1967
1967
1959

Ja 
J a 
Ja 
J a 
J a

J a
Da

Du

Da

Sw

S w

Ce

Sw
Du
Sw

ex Jonas Alströmer, Nordsvan, Sandhammaren
1969 DuWINDÖ 1959 Groningen

ex Urkersingel
VÄNERFJORD 19 5 2 Brake

ex Hamnfjord, Westfjord
VÄTTERÖ 1916 Motala

ex Arnö, Vieille Montagne No 3
ÄLVA 1939 Lödöse
ÖSTANHAV 1966 Falkenberg

ex Ten t o

1952

1916

1939
1974

OSTANVIND 1914 Lehe 1954

Ge

Sw

Sw
Ge

Da
ex Nimrod, Bohuslän, Luma, Wiesel 

Walter Nilsson

1400 
14 00 
1400 
1400 
1400

1400
2810

725

640

715

550

4 8 0

710

2500 
4 60 
500

700

585

2 70

390
1040

200

RUNA
Reg-nr 3322. Längd 21,36, 
bredd 4,oo, djup 1,80 m. 80 
hkr ångmaskin. 60 bruttoton. 
Byggdes vid Thorskogs Varv 
1898 av ek och furu.
1898 RUNA
1904 RUNA

1909 RUNA

1913 RUNA

1919 HÅFRESTRÖM

P Larsson, 
Thorskog 
Ångfartygs AB 
Skärhamn, Gö
teborg 
Adolf Berg
ström, Len- 
nartsfors 
Håfvreströms 
AB, Håverud 
III samme äg.

Varvsägaren P Larsson kände 
väl till kanalen då han hade 
sitt sommarställe i Dingelvik. 
RUNA gick på kanalen tills 
Ångfartygs AB Skärhamn köpte 
henne år 1904 för att konkur
rera med det större skärgårds- 
rederiet. Kapten Svartholm er
bjöd lägre fraktpriser än kon
kurrenten men det höll inte så 
länge och 1909 återvände RUNA 
till kanalen då Adolf Bergström 
från Lennartfors köpte henne 
för 8000 kr. Samma pris betino- 
ade hon 1913 då hon köptes av 
Håfreströms AB. 1919 byggdes 
hon om till bogserbåt och fick 
namnet HÅFRESTRÖM III. Bruket 
brydde sig aldrig om att anmäla 
denna förändring. På 1930-talet 
sjönk hon i Åklången. Skrovet 
syntes ännu i juli 1974. Ång
maskinen togs ur 1940 och sat
tes in i ERIK SPARRE. Med nam
net RUNA bedrev hon passagerar- 
trafik och hade egen turlista.

Fortsättning följer i ett kom
mande nummer.
Robin Holmstedt

Bogserbåtssvar

Malte Eriksson frågar i 
förra numret efter bogser- 
båten VICTORs TID-nummer.
Röda Bolaget har meddelat 
att detta nummer var TID 181.

En utförlig beskrivning 
över VICTOR kommer att infö
ras i nästa nummer. Fotot 
härintill visar ett syster
fartyg till VICTOR.



Bra har blivit bättre...

300 nya foto 

Ny avdelning, flera data
F inn m ycket nytt och  förbättrat i  årets upplaga!
•  Alla 573 svenska fartyg över 149 bruttoton
•  Alla fartyg med fotografier och fler data
•  Cirka 300 nya fotografier
•  Signalbokstäver i alfabetisk ordning

Ny avdelning:
Vad har hänt med ex-svenska fartyg under 1980? Upp
gifter om förlisningar, skrotningar, haverier, piratöver
fall, ekonomisk brottslighet, m.m.
Illustrerad med 65 fotografier

I år ytterligare 70 sidor, späckade med information 
Pris 65 k r+ port. Paketpris för 1979,1980 och 1981 
års upplagor totalt 150 kronor+ porto 
OBS. Mycket begränsat antal paket!

Sänd
Svensk Illustrerad Skeppslista
............. ex. å 65:- (inkl. moms)
............. paket å 150:- (inkl. moms)

Begr. antal!
Mot postförskott.
Namn

Företag

Utdelningsadress

Ortsadress

Frankeras ej. 
Adressaten 

betalar 
portot.

SVENSK
SJÖFARTS TIDNING

Svarsförsändelse

Kontonummer 16575011 
S-400 14 Göteborg

SVERIGE



6901 P
6902 P
6903 P
6904 P
6905 P
6906 P
6907 P
6908 P
6909 P
6910 P
6911 P
6912 P
6913 P
6914 P
6915 P
6916 P
6917 P
6918 P
6919 P
6920 P
6921 P
6922 P
6923 P
6924 P
6925 P
6926
6927
6928
6929 P
6930
6931 P
6932 P
6933
6934
6935
6936
6937
6938 P
6939 P
6940 SS
6941 F
6942 F
6943 F
6944 F
6945 F
6946 F
6947 F
6948 F
6949 F
6950 SS

i’
P
I'

TB 79 ex UTB 70 
TB 108 
TB 109 
TB 111 
TB 112 
TB 114 
TB 117 
TB 118 
TB 120 
TB 122 
TB 123 
TB 124 
TB 143 

TB 144 KARIN 
TB 145 
TB 147 

TB 148 KLARA 
TB 195 
TB 68 
TB 69 
TB 72 
TB 73 
TB 74 
TB 80 

UTB 36 
TB 281 
TB 282 
UTB 15 
UTB 31 
UTB 32 
TB 289 
TB 291 
UTB 16 
TB 295 
TB 298 
TB 299 
TB 348 
UTB 53 
TB 350 
Prince 
HELGA 

STELLA ex BRODERNA 
VALE 

FRANK 
ALLY

SO-LONG II ex MAGDA 
BRITT ex VOLGA, ELLEN 

ASTA 
MERSEY

BELLA ex ASTRO, IRMINA, Otava, Girdleness

RINGEN II ex JEHANDER 7, ESSVE 1, TB 280, 
P 
P
P TB 283 ex

TB 287 ex
P TB 288 ex

.ARNE NO 1, M & PA 1, 
P TB 292 ex
P 
P 
P 
P

TB 349 ex 
STORKEN ex

MAJA ex City of Montdidier, Folda, Soldier

Bilaga till LÄNSPUMPEN 1981:3

1909 Jungfrusund 77 77 1923 1949 Upphuggen
1882 Ekensberg 50 41 1923 1931 Sänkt 21/12 Björkfjärden
1882 Ekensberg 45 37 1923 1924 Sänkt 14/11 Saxarfjärden
1882 Ekensberg 49 42 1923 1930 Upphuggen
1882 Ekensberg 50 42 1923 1927 Sänkt 21/1 som skjutmål för Flottan
1890 Ekensberg 50 41 1923 1935 Slopad
1892 Ekensberg 46 37 1923 1935 Sänkt 1/11
1881 Ekensberg 58 48 1923 1932 Sänkt 15/7 Björköfjärden
1890 Ekensberg 51 44 1923 1935 Sänkt 30/7
1880 Ekensberg 49 42 1923 1927 Upphuggen Sätra Varv
1880 Ekensberg 58 47 1923 1935 Sänkt 30/7
1881 Ekensberg 49 41 1923 1931 Förstörd
1885 Ekensberg 46 37 1923 1932 Sänkt 30/6 Björköfjärden
1885 Ekensberg 49 42 1923 1936 Sänkt 16/5
1885 Ekensberg 58 42 1923 1924 Sänkt 20/10 Saxarfjärden
1886 Ekensberg 51 41 1923 1935 Sänkt 28/6 N Barken
1886 Ekensberg 49 41 1923 1954 Sänkt 3/12
1898 Hjälmare Docka 39 34 1923 9.24 Upphuggen Sätra Varv
1916 Hjälmare Docka 53 53 1923 1940 Upphuggen Furusund
1916 Hjälmare Docka 53 53 1923 1942 Upphuggen Furusund
1917 Hjälmare Docka 53 53 1923 1931 Upphuggen Furusund
1917 Hjälmare Docka 53 53 1923 1943 Sjunken Högmarsö Varv
1918 Hjälmare Docka 53 53 1923 1935 Sänkt 11/7 Stockholms Skärgård
1907 Hjälmare Docka 80 80 1923 1950 Sänkt 19/9
1898 Hjälmare Docka 74 68 1923 1956 Sänkt som brygga Kalvöfjärden
1898 Hjälmare Docka 69 62 1923 11.35 Sänkt
1897 ? ? 9 1923 1973 Bortrensad ur registret
1899 Hjälmare Docka 70 63 1923 1953 Såld Strängnäs Segelsällskap
1896 Hjälmare Docka 70 64 1923 9.59 Sänkt
1896 Hjälmare Docka •> •> 1923 1930 Upphuggen Furusund
1897 Hjälmare Docka 1 1 1923 1943 Upphuggen Furusund
1895 Hjälmare Docka 73 66 1923 1973 Bortrensad ur registret
1896 Hjälmare Docka 70 61 1923 1924 Sänkt 14/11 Saxarfjärden
1894 Hjälmare Docka 71 68 1923 1933 Förstörd
1885 Hjälmare Docka 87 77 1923 1935 Förstörd
1885 Hjälmare Docka 89 80 1923 1954 Upphuggen
1903 Jungfrusund 137 124 1923 12.62 Vågbrytare Öregrund
1904 Jungfrusund 145 129 1923 1957 Verksatd. Senare sjunken Marieberg
1903 Jungfrusund 141 128 1923 1963 Vispråm. Till Eskilstuna 10/69
1883 Newcastle 1297 918 X 1923 1936 Grundst 4/7 Trysunda. Sjunken på 130
1920 Kungsviken 14 9 1923 2.28 S utlandet
1917 Lyse 40 18 1923 1948 Strandad 29/11 Bornholm. Vrak
1909 Lysekil 28 14 1923 1.57 Förstörd
1915 Studseröd 35 24 1923 10.35 Förlist
1913 Marstrand 37 19 1923 3.33 S England
1914 Marstrand 30 16 1923
1913 Allmag 32 11 X 1923
1916 Marstrand 37 11 X 1923
1889 Burton Stather 74 35 X 1923 1966 Förlist 31/10 0 Simrishamn
1883 Aberdeen 560 362 1923 1935 Strandad 20/10 Ösel. Vrak



6951 F
6952 MS
6953 F
6954 SM
6955 MS
6956 SS
6957 F
6958 MS
6959 SM
6960 SS
6961 SS
6962 SS G

6963 F
6964 SM
6965 MS-B
6966 S
6967 SS
6968 SM
6969 SM
6970 S
6971 SM
6972 SM
6973 SM
6974 SS
6975 SS
6976 S
6977 SM
6978 F
6979 SM
6980 S
6981 SS
6982 F
6983 SS
6984 SM
6985 SS
6986 F
6987 SM
6988 SM
6989 SM
6990 MS
6991 MS
6992 SM
6993 SS
6994 SM
6995 SM
6996 SS
6997 SS
6998 F
6999 MS
7000 SS

WILMO
MÄRTA ex A W Mortensen 

SYREN 
FRED

ULRIKA ex LUOSSA 
Hoheweg ex BOJAN, Estrid, Selandia 

MÄRTA ex MARTHA, MÄRTA 
TRAFIK ex TRAFIK II 

FENBY 
VÄRING ex Elna 

SONJA
F ex Flora Athanassiadis, Flora A, Irene,

VIBEKE CHRISTENSEN, HERVOR BRATT, TYRA BRATT, Nogat, TYRA BRATT 
VALENCI ex GRETA 

INGO
STORMSEA ex HARRY, Peter 

ELISE
Peleus ex THETIS, SIGYN, BUR, Risvaer 

CLAUDIA ex ANNE 
FULTON 

RUTH
G R BERG ex FÖRENING, G R BERG 

BERTA ex Fart 
KLIPPEN ex Gesine 

Kömur ejc HARJAGER, SCOTIA, RANFRID, KAMMA 
CARRIE ex Cap la Héve, Tregenna 

ANNA ex Iris 
Jukura ex Helmi, MENTOR, Rösen 

FENBY 
ELISABETH 

ELSA ex Als
CARL HENCKEL ex HARRISBORG, Severini, Leila, Henrietta

PONTANA ex PRISKA, NIORD 
Victor ex EDO, URSA 

DELOS
Elsa ex Altair, Cap d^Alprecht, Shanghai, Jinju Maru, Banker

SKANDIA
Virve ex TYRA, Lorenz 

LISA ex Anne-Lise 
DIANA

ELIN ELISABETH ex Pacific 
Kian Aun ex King On, PETERSBORG, JOBURG, RIGOLETTO, KOLSNAREN

CONSTANCE
START ex Hamborn, Trim, Tenger

ÖRNE
HERMINA ex SVENBORG, Brödrene 

ELSE ex SIWA, Aggersborg, Curt Retzlaff, Thuringia 
Alladin ex Julia C, HOLLANDIA, ALFA, KALMARSUND XI, Senta

ARCONA 
TYLÖSAND 

TROSSÖ

Bilaga till LÄNSPUMPEN 1981:3

1922 Hälsö 15 6 X 1923
1914 Skagen 19 6 1923
1917 Klingeröd 32 17 1923
1920 Knutnäs 95 71 1923
1923 Göteborg 5667 2856 X 1923
1905 Helsingör 1046 609 1923
1922 Risör 32 18 X 1923
1906 Sjötorp 39 30 X 1923
1892 Grimsby 70 49 X 1923
1898 Middlesbrough 1423 1034 X 1923
1923 Helsingborg 1828 1292 X 1923

1923 Malmö 1396 728 X 1923
1922 Djupvik 25 10 X 1923
1922 Sjötorp 125 99 X 1923
1910 Delfzij1 39 4 X 1923
1890 Thuröe 158 110 X 1923
1919 Shanghai 1953 1397 X 1923
1903 Aalborg 71 43 1923
1915 Marstal 115 81 X 1923
1890 Odense 174 150 1923
1894 Thuröe 176 136 X 1923
1914 Lista 46 33 1923
1905 Uetersen 86 64 X 1923
1923 Korsör/Helsingbo rg811 54 7 X 1923
1880 South Shields 1266 872 1923
1914 Marstal 84 69 1923
1920 Köge 384 294 X 1923
1923 Djupvik 43 23 X 1923
1919 Saxkjöbing 157 124 X 1923
1920 Nyborg 99 83 X 1923
1882 Whitby 1379 954 X 1923
1911 Strömstad 32 18 1923
1923 Jarlsö 1491 1066 X 1923
1901 Svendborg 226 180 1923
1873 Newcastle 373 209 1923
1908 Risör 28 10 1923
1902 Frederiksöen 234 184 X 1923
1918 Nakskov 371 285 X 1923
1902 Fakse 207 180 1923
1916 Martenshoek 98 72 1923
1923 Göteborg 2401 1693 X 1923
1912 Svendborg 199 167 X 1923
1910 Hoboken 1327 921 1923
1922 Karlshamn 590 470 1923
1881 Thuröe 164 131 1923
1900 Stettin 1446 1064 1923
1922 Aalborg 1294 895 X 1923
1921 Warnemünde 14 5 1923
1923 Hamburg 75 55 1923
1923 Stockholm 91 58 X 1923

Överförd till Båtregistret 
S utlandet 
S No
S utlandet 
Upphuggen Spanien
Minsp 12/6. Bärgad. Koll o sjönk 14/2-55 Boulognt

Koll o sjönk 15/12 Lolland 
Minsprängd 10/6 Florö

S Gr. Sjönk 8/2-67 Laurims redd efter brand

Pråm. Bränd Jungfruhamn vintern 1971-72 
S Li. Anl Brügge 25/2-64 för upphuggning 
Strandad 9/12 Tyke Å, Sandhammaren 
S Da
Förlist 23/10 1 nm V Norrskärs fyr 
Eldhärjad 30/9 Kemi. Kondemned.
S No
Förstörd. Uppeldad Stockholm 
S Tu
Upphuggen 
S utlandet
S Fi. Upphuggen Åbo 1961 efter haveri 
Uppeldad 4/2 Stockholm 
Eldhärjad 4/6 Warnemünde. Kondemned 
S England
Minspräng 21/12 Nordsjön 
7
S V-Ty. Anl Travemünde 10/1-60 för upphuggning 
Strandad 8/11 Fågelhamn, Stocka 
Förlist 3/3 Kopparstenarna 
S Fi
S Pa. Upplagd Finland vintern 1951. Sen inga spåi
Sjönk 19/12 Faerder
Strandad 24/11 Bränningegrundet
Förolyckad
S Si. Anl Singapore 17/12-69 för upphuggning 
Förlist 12/12 Stevns Klint i snöstorm 
Upphuggen Karlshamn efter haveri 
S Estland. Struken under andra världskriget 
Pråm. Lades Blidö Varv. Rester synliga 1970.
S Fi. Minsprängd 24/8-42 vid Samsö 
S Pa. Upphuggen 1963 Italien 
Upphuggen
S utlandet
Ej avförd. Vrak Sturkö.

9.76
4.27
9.32
7.26
8.61
1942

1948
1940

1963

1959
3.57
1954
4.60
1934
1949
5.33
1974
3.53
5.34
3.25
4.25
1980
1963
3.65
1939
1938
5.54
1945
1925

10.58
8.46
1954
1933

11.27
1957
1956
1932
1.25

12.52
12.32
1957

10.60
5.26


