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REDAKTIONELLT

Aldrig förr har väl det marina intresset varit så stort som nu. 
Det sjuder av aktivitet överallt. Vi har i detta nummer någ
ra exempel på det.

I Medelpad har man startat en förening för att bevara 
den sjöfartstradition som finns där. Säkert kommer vi att 
höra mera av dem i Länspumpen eftersom en av föreningens 
målsättningar är att skriva artiklar i tidningar typ Länspum
pen.

I Karlstad försöker man rädda ångaren Polstjärnan åt 
eftervärlden. Se mer om detta nedan.

I Göteborg har bildats en förening för bevarandet och 
drivandet av Ingo. En av Länspumpens redaktörer är med
lem i dess styrelse så vi får nog tillfälle att återkomma till 
den skutan.

Och böcker kommer ut. Vi har i detta nummer tittat 
närmare på några av utgåvorna.

Vi anser det vara viktigt att medverka till att maritim 
kulturhistoria bevaras och vi är därför glada över att kunna 
förmedla lite information.

Många har betalat in en slant extra till Länspumpen vil
ket vi tacksamt noterat. Vi utlovade också en färgbild som 
tack. Vi tryckte dock upp för få, bara 400, så de som 
skickat in sent får tyvärr ingen.

Väl m ött igen i september. Då kan det kännas skönt att 
börja höstsäsongen med Länspumpen.

Redaktörerna

ÅNGAREN POLSTJÄRNAN AVYTTRAS

Venerns Seglationsstyrelses tjänstefartyg ss Polstjärnan hål
ler på att avyttras. Fartyget är nummer tre i ordningen med 
samma namn i seglationsstyrelsens tjänst.

Hon beställdes vid AB Lindholmen-Motala i Göteborg 
1928 och levererades året därpå. Priset uppgick till 167.000 
kronor. Dimensionerna var: längd 27,2 m ,bredd 5,8 m och 
djupgående 3 m.

Fartyget är fortfarande utrustat med originalmaskin, en 
compound ångmaskin 280 x 580 med stålkondensering, 
fast oljeeldning installerats. Ångtrycket är 9,5 kg/cm2 . 
1960 förlängdes skrovet 6 meter (?) vid Karlstads Varv. I 
övrigt är fartyget i gott skick och allt väsentligt i originalut
förande.

För att rädda denna klenod kvar i Vänern har i Karlstad 
nyligen bildats en förening med hamnkapten Åke Sallnäs 
som initiativtagare. Föreningens syfte är att söka förvärva 
Polstjärnan samt att vårda och bevara fartyget i original
skick åt eftervärlden på samma sätt som skett med andra 
äldre ångfartyg i landet.

För närvarande är föreningsstyrelsen starkt engagerad 
med att intressera företag och privatpersoner att teckna an
delar a 100 kr för att få ihop pengar till ett köp. Tecknan
det av förbindelse innebär att inga pengar tas upp förrän 
det står klart att så många andelar tecknats att ett köp kan 
bli av. Intresserade ombedes snarast ta kontakt med Åke 
Sallnäs på hamnkontoret i Karlstad, tel 054-19 56 43, eller 
via växel 19 50 00 för ytterligare information.

Arne Bolund
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Ta Alvar på allvar
av Walter Nilsson

I böijan av 1964 köpte Alvar Olsson det 
lilla motorfartyget Lido.

Denna båt var byggd som galeasen 
Hilma på Holms på Råå för Carl Svens
son m.fl. i Kyrkbacken på Ven. Hilma 
fick motor under 1925. Krigsslutsåret 
1945 såldes hon till Anders Kappel 
m.fl. i Djursvik. Under 1959 såldes hon 
till E.A. Kambratt i Ronneby och blev 
ms Lido. Curt B.E. Holmqvist på Sturk- 
ö köpte båten 1962. Aret därpå såldes 
Lido exekutivt till Karlskrona stad, som 
i böijan av 1964 sålde till Alvar.

Våren 1965 såldes Lido till J.M Ols
son i Varberg. Hon omnamnades till 
Rona för sportfisketurer från Båstad. 
Detta varade bara en säsong, sen låg 
Rona på Råå.

Under 1966 köpte Alvar tillbaka 
Rona och satte in henne som sport
fiskefartyg från Varberg. T.R. Bengts
son m.fl. tog över under 1967. Någon 
gång 1973 såldes gamla Rona till en 
sportdykarklubb i Västra Frölunda. Den 
21 juli 1973 sjönk hon -  gammal -  och 
sliten -  i Varbergs hamn och rensades 
sedermera bort. Hon lastade 82 tdw på 
den tid då det begav sig.

Våren 1965 köpte John Oskar Alvar

Olsson i Varberg galeasen Maria. Maria 
var byggd 1898 i Sjötorp för Alfred An
dersson m.fl. i Vång. Från 1905 till 
1945 redades hon av A.F. Andersson 
m.fl. på Torsö. Motor fick hon 1921. 
G.T.A. Johansson m.fl. i Mariestad ägde 
henne till våren 1961, då Bengt Nilsson, 
som sedermera sålde till Alvar Olsson, 
köpte. Maria lastade 120 tdw.

Den 3 oktober 1965 grundstötte 
motorgaleasen Runa mellan Klåback 
och Södra Kråkan utanför Varberg.

Runa var byggd 1917 i Viken för 
Einar Persson m.fl. på Ven. Hon fick 
motor 1925. Nya huvudredare genom 
åren: Gustaf Weberg från 1933, Ivar 
Lambert Weberg från 1946, Lennart We
berg från 1961. Den senare ändrade 
Runas hemort till Helsingborg.

Runa hade full last av soyaskrå. Al
var Olsson köpte skuta och last och 
lyckades med hjälp av Maria bärga 40 
ton av lasten. Runa lämnades åt vargar
na, i det här fallet utklädda till halländ
ska höststormar.

Våren 1967 köpte Compania Nav. 
Sisu S.A. i Colon Smögenbåten Sverker. 
Bakom Sisu stod Alvar Olsson, som nu 
pä allvar tog itu med en framgångsrik

skeppsredarebana.
Nyförvärvet byggdes 1907 på Lind

holmen för Mems Rederi AB i Göteborg. 
Hon hette Stegeborg och det namnet 
fick hon behålla sedan hon våren 1915 
övergått till Stockholms Rederi AB Svea. 
Under 1948 såldes Stegeborg till Rederi 
AB Söderö i Öregrund och omnamnades 
till Sverker. När hon under 1958 över
togs av Rederi AB Söderö på Smögen, 
byttes ångmaskinen ut mot en motor. 
Vidare förlängdes och moderniserades 
båten , som nu lastade 1200 tdw.

Maria såldes i början av 1968 till 
Gunilla och Sven Göran Andersson i 
Norrköping och blev lustfartyg. Under 
1970 såldes hon till T. Larsson i Karls
hamn för upphuggning. Hon blev lig
gande utanför Sjötorp, alltefter vandali- 
serad och tärd av tidens sot.
Alvar Olsson köpte sent 1969 ms Sjö
borren ex Kerstin från ett konkursbo i 
Göteborg. Sjöborren såldes sensomma
ren 1970 till Kristinehamn. Hon var 
upplagd i Göteborg hela Alvar-tiden, 
flyttades till Kristinehamn i samband 
med försäljningen. Ligger sen c: a 1974 
i Göteborg
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Falkenberg 1970 för att byggas om till 
oljeletningsfartyget Ocean Research. 
Därav blev intet, Alvar och Geralcamar 
köpte långliggaren, som lastade 130 tdw.

I Oktober 1974 sålde Alvar sin Pana- 
mabåt Sverker till N. Gaghlias & Co i 
Piraeus. Nytt namn sattes: Sofoula. Den
7 maj 1979 lyfte en mobilkran, stående 
i Perama iland plåtarna som bar namnet 
Sofoula, berättande att den gamla till 
skrot skulle varda.

Det var vid den här tiden Alvar Ols
son utsattes för en klappjakt i pressen. 
Han kallades för piratredare och annat 
räligt. Alvar blev lissen och sålde under
1975 både Edisa och Oceania I. Kriti

I början av 1976 köpte Speed Ship- 
ping Ltd i Georgetown på Grand Cay- 
man Island ms Sevald, som döptes om 
till Speed. Därmed började Alvar Olsson 
följa en ny stjärna, registrerande en del 
båtar under brittisk flagg. Speed äger 
han än, men hon ligger brandhäijad upp
lagd i Falkenberg sen 19 september
1981. Många, däribland undertecknad, 
tror att hon aldrig mer kommer i fart. 
Lastförmågan är 685 tdw.

Om hennes förflutna kan sägas att 
hon byggdes av Köser & Meyer i Ham
burg 1939 som trålaren Uwe av Ham
burg. Hon var inkallad till 1945, blev 
därefter Elisabeth Marie av Fecamp. Un
der 1951 återvände hon till Hamburg.

Galeasen Runa köptes som vrak av Alvar Olsson som bärgade lasten men lämnade 
skutan som vrak pä strandningsplatsen. Foto Rune Dahlgren.

Alvar Olssons första faryg var ms Lido. Efter en kort sejour med sportfisketurer frän 
Bästad under namnet Rona hamnade hon åter hos Alvar 1966. Foto Krister Bäng

Den 7 oktober 1969 strandade lilla 
Chrysant av Streefkerk utanför Varberg. 
Alvar Olsson köpte av N. Deelen och 
bärgade in till Varberg e tt nästan oska
dat fartyg.

Chrysant var byggd 1927 i Groningen 
och hette Zeemeuw till 1939, Coromo- 
ran II till 1940, Zeus till 1951, Gerd till 
1954, Gerrit till 1956, Willem till 1961 
och därefter Chysant. Lastade 250 tdw.

Chrysant såldes våren 1970 till P. 
Sundström och G. Lindström i Borgå. 
Den 22 september 1981 sjönk hon vid 
Emsalö sydspets på resa till Helsingfors 
med sand.

I januari 1971 köpte Beharrys Cia de 
Nav. S.A. i Panama finska Svanö och 
latiniserade namnet till Isvania.

Det här är en raring, byggd 1938 i 
Aalborg som Fryken för Ångbåts AB 
Ferm i Kristinehamn. Våren 1961 sålde 
Broströms, som städse sålt allt rart, Fry
ken till G. Lindström i Borgå. Nu blev 
hon Svanö. Lastförmåga 1225 tdw och 
still going strong för Alvar Olsson och 
Beharrys.

Under 1972 etablerade sig Erika 
Shipping Co i Panama genom att köpa 
norska motorfartyget Disa som byggts 
1959 i Porsgrunn för A/S Dione samma 
ort. Alvar, som äger Erika, spillde inte 
mycket färg. Båtens nya namn blev Edi
sa. Hon tog 4770 tdw över haven.

I början av 1974 köpte Cia Nav Ge
ralcamar i Panama motorfartyget Ocean 
Research och gav henne namnet Oceania I.

Den här båten var byggd 1V54 i Moss 
för Vesteraalens D/S i Stokkmarknes 
och hette då Vardö. Under 1967 såldes 
hon till A/S Ingse i Bergen och bytte 
namn till Frode Viking. Hon kom till

ken mot honom var också orättvis. Han 
var enligt samstämmiga rapporter en god 
arbetsgivare, även om han inte använde 
den rara flagga man brukar se på påsk
bonader.

Edisa köptes av Destino del Mar i Pa
nama och blev Calypso Trader. Året 
därpå — 1976 — blev hon Spirit of 77 
för Excelsior Mar. i Panama. Under 
1978 återfick hon namnet Calypso Tra
der för Fairfax Shipping i Panama. Den 
21 juli 1978 övergavs hon i östra Medel
havet på en resa österut med tripoly- 
fosfat i säckar. Hon var svårt läck och 
sjönk vid midnatt till 22 juli.

Oceania I köptes av Laertis Shipping 
i Piraeus och bytte namn till Maria. Un
der 1977 övergick Maria till Medcoast 
Mar Co i Limassol. I september 1978 
överlämnades cypriotiskan till ett upp- 
huggningsvarv i Perama.
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1974 införlivade Alvar motorfartyget Ocean Research i sin flotta. N y tt namn blev 
Oceania 1.

omdöpt till Hoherweg, två år senare 
blev hon igen Uwe. Under 1957 bygg
des hon om till lastbåt för A/S Rask i 
Haugesund. Gick ut för ny maskin som 
Sigvald. Någon gång 1971 såldes båten 
till Helle Bergheim i Stavanger och om- 
namnades till Sevald. Det var Helles 
konkursbo som sålde till Alvar Olsson.

Nu hade Alvar fått tillbaka lusten att 
reda. Han hade också ett avtal med 
Sjöfolksförbundet i ryggen, när han gick 
åstad och köpte Blackwall Point, som 
något bytte namn till Blackwell Point. 
Den här båten är kvar i Alvarflottan, är i 
skrivande stund i Medelhavet, där hon 
använde sin lastförmåga om 2710 tdw 
väl.

Bakgrunden är kort: Byggd 1951 av 
S.P. Austin i Sunderland som koljare för 
Electricity Generating Board i London. 
Stephenson Clarke hade hand om drif
ten och stod som säljare de sista julida
garna 1976.

Någon gång 1976 köpte Alvar Ols
son också ms Samstein, som lastade 
900 tdw och döptes om till Salome. Det 
var ovan omtalade Speed Shipping som 
stod som övertagare. Efter några måna
der bytte denna båt namn till Salona.

Denna lilla båt byggdes 1957 av Brö
derna Lothe Haugesund som Tonja för 
Einar Haver i Stavanger. Under 1969 
omdöptes hon till Feistein 1 för Olof 
Thompson i Kristiansand. Året därpå 
blev hon Samstein för R.O. Raustein 
m.fl. i Stavanger. Övergick sen till Svein 
Pedersen m.fl. i Bergen och det var 
Christiania Bank och Kredit som föran
ställde om den tvångsauktion där Alvar 
Olsson lade högsta budet.

Det sägs att Salona är bortbytt till 
en dansk.

I januari 1977 köpte Erika Shipping 
ms Continuity, byggd 1955 av Clelands 
i Wallsend för T. Everard & Sons i Lon
don. Erika gav nyförvärvet namnet Sa

lome. Still going strong, lastande 795 
tdw.

I februari 1978 köpte ett nytt Alvar 
Olssonbolag — Lisca Shipping Co i 
Panama — ms Sanquity, byggd 1956 i 
Grangemouth för F.T. Everard & Sons. 
Sanquity blev Ramona och är kvar i AO- 
flottan. Hon medtager 2200 ton död 
vikt på sina resor.

I mars 1978 köpte Lisca ms Lancing, 
byggd 1958 av Austin & Pickersgill i 
Sunderland för Stephenson Clarke i 
London. Lancing kom inte i fart förrän i 
december 1978, då som Landing. Knal
lar lydigt för Alvar och lastar 2250 tdw.

1 augusti 1978 förvärvade Lisca con
tainerbåten Churruca, byggd 1968 i 
Grangemouth för United Baltic Corp. i 
London. Churruca blev liggande i Fal
kenberg under ombyggnad till bulkbåt 
och skiftade så småningom namn till 
Contmar. Lastförmåga 2170 tdw.

Någon gång 1978 köpte Speed Ship
ping ms Breituss.

Denna båt byggdes 1954 av C. Liih- 
ring i Brake som Frode. Hon har hört 
hemma i Bergen som Knarr, i Trond
heim som Lindbak, i Kristiansand N 
som Breituss. Och det var Sverre M. 
Sandöy i den senast nämnda metropolen 
som sålde Breituss till Speed.

Under 1983 rapporteras Breituss vara 
såld till Deep Shipping Ltd på Cayman 
Island. Vad nu detta kan innebära?

Sade jag att Breituss lastar 550 tdw?
Under 1979 — troligen — köpte Alvar 

Olsson med adress Panama ms Byrding. 
Båten, som lastar 860 tdw, är kvar i AO- 
flottan.

Hon byggdes som Freshfield av 
IJsselwerft i Rotterdam. Under 1962 
omdöpt till Joika för Lars Rej-Johansen 
i Oslo. Tre år senare blev hon Amholt 
för L. Storesund & Sönner i Haugesund. 
Under 1971 omdöpt till Byrding för 
Häröy-Haukenes PR i Bergen.

I september 1979 bytte Alvar Olsson, 
Panama till sig ms Ulla Lonnie, lastande 
860 tdw.

Den här båten är byggd 1966 i Man
dal som Liss för Rolf Nordahl Bentzon i 
Bergen. Fyra år gammal kom Liss till 
A/S Bleikvassli i Gruber, Mo och ömsa
de namn till Bidjovagge. Under 1972 
invandrade norskan till Danmark och 
Nyborg. J.S. Steenberg döpte om till 
Gitte Steen, Under 1977 blev hon så 
Ulla Lonnie för O.R. Petersen i Aerö- 
sund.

Hösten 1981 dyker det upp ett nytt 
Alvar Olsson-rederi — Lepanto Mar. Co

Motorfartyget Breituss seglade fö r  Alvars bolag Speed Shipping fram till 1983 då hon 
såldes till Västindien. Foto Krister Bång 1982.
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En relativt m odem  båt, Ulla Lonnie byggd 1966, hamnade hos Alvar Olsson 1979

Ms Ramo na var tidigare engelska Sanquity och gick fö r  Everard. 1978 blev hon Ra
mo na fö r  Alvar och är still going strong. Foto Krister Bäng den 17 april 1982

Den engelska koljaren Lancing seglar fö r  Alvar Olsson under namnet Landing.

i Limassol på Cypern. Bolaget köper 
Ansia, som ändrar namn till Lancia.

Här är tunga historiska vingslag: 
Byggd 1962 av Neptun i Rostock som 
Ilri för spekulanten B. Richters i Ham
burg. Under 1964 såld till Heinrich von 
Bargen & Sohn i Hamburg och omnam- 
nad till Hein von Bargen. Någon gång
1976 köpte kryssningsredaren — numera
— Peter Deilmann i Neustadt båten och 
gav den namnet Nordfels. I nådens år 
1980 skiftade Nordfels namn till Ansia 
för Cargonaut International S.A. i Pana
ma.

Går för Alvar och lastar 2020 tdw.
Någon gång 1981 köpte Alvar Olsson 

Claire ex Messina ex Edske Smit från 
Finland. Hon ligger blick stilla och gör 
inte fraktmarknaden förnär.

Historia i korta drag: Byggd 1896 i 
Westerbroek. Holländare 1896 — 1898. 
Dansk till 1922, sen svensk som Messina 
till 1964. Claire blev hon först 1979. 
Skulle hon igen bli lastbar, skulle hon 
bära 325 tdw.

För 1982 kan noteras att i december 
gick Contmar igång. Detta år förvärvade 
Alvar Olsson också bogserbåten Hero af 
Falkenberg.

Hero, vi säger väl du?, byggdes 1945 
av Central Bridge i Trenton, Ontario, 
Canada. Sen 1949 har hon tillhört AB 
Bogserkompaniet i Göteborg. Falken
bergs kommun köpte bogserbåten 1960, 
det var då hon fick efternamn.

Om man ser till byggår, är det en 
skäggig flotta Alvar Olsson disponerar: 
Claire 1896, Isvania 1938, Speed 1939, 
Hero 1945. Blackwell Point 1951, Brei- 
tuss och Byrding 1954. Salome 1955, 
Ramona 1956, Salona 1957, Landing 
1958. Lancia 1962, Ulla Lonnie 1966, 
Contmar 1968. Efternamnet kunde 
vara Olsonopoulos.

Men Alvar Olsson expanderar och 
tillför det långsamt insomnande landet 
Sverige många arbetstillfällen. Han an
vänder som sagt inte påskkortsflaggan, 
men han betalar bra och behandlar fol
ket väl. En del av båtarna är i ypperligt 
skick, men de hade inte kunnat få uppe
hålls- och arbetstillstånd i Sverige.

Företdelsen Alvar Olsson beror på att 
Sverige har blivit så dyrt att landet inte 
har råd att använda sina människor. Det
ta i sin tur kan bero på att flertalet inte 
är värda den lön de kvitterar ut — hade 
det varit auktion med bud endast från 
säkra och kända köpare hade vi fått åse 
historiens största prisras.

Go on, Alvar! We want Isvania!
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Fiskeriintendenten berättar . . .
av Edmond Bäck

1 april 1904 — 1 april 1905
Göteborgs Ångfiskeaktiebolag arbetar 
med sin trawlångare Bangkok å västsi
dan af England och Skottland samt lan
dar dess fångster i Fleetwood, hvarifrån 
de sändas till de stora fiskaffärscentra i 
England.

De firman Gadus Fabriker i Göte
borg tillhöriga trawlångame hafVa fis
kat under vintern i Nordsjön, Skagerak 
och Kattegat samt landat fångsterna i 
Göteborg.

Firman Johansson & Hasses i Göte
borg trawlångare Tekla fiskade från 1 
oktober till 1 april i norra Kattegat mest 
kolja men äfven rödspotta, torsk m m 
för 41.000 kr brutto. Tekla har i höst 
sålts till Gadus fabriker. Den mäter tons 
95 brutto , 33 netto.

Fiskeriaktiebolaget Vinga har fiskat 
från 1 januari 1905 med trawlångaren 
Vinga mest i Kattegat. Ärets 3 första 
månader har inbragt 13.225 kr. Farty
get är byggdt i Aberdeen och inköpt 
från Hull för 75.000 kr med utrust
ning. Det mäter tons 188,65 brutto, 
70,22 netto.

En Varbergstrawlare, Aries, tillhörig 
Varbergs Exportaffär, aflämnar äfven 
sina fångster i Göteborg sedan sistlid- 
ne höst.

All den trawlade fisk, som införes 
till Göteborg, säljes numera på auktio
ner. Dessa försiggå i allmänhet mån
dagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. 
Fisken saluhålles i lådor om 80 kg eller 
något mera. Priset per låda varierar från
9 till 29 kr alltefter varans kvalitet och 
årstiden. Den trawlfångade fisken, som 
allmänheten till en böijan förmodade 
vara dålig, har blifvit ganska omtyckt. 
Köparna sälja den till landsorten och i 
Göteborg. De själfägande fiskarena äro 
gifvetvis icke vidare nöjda med konkur
rensen. men några egentliga klagomål 
hafva icke hörts af.

En förhäijande eldsvåda öfvergick 
fiskeläget Hälleviksstrand natten till 7 
juni 1905, och en del af påföljande dag. 
Ett 70-tal byggnader, hvaraf 30 bonings
hus lades i aska, och omkring 200 per
soner blefvo husvilla. Som lägets flesta 
fiskare voro ute på storsjöfiske, rådde 
brist på släckningsmanskap. Platsens 
egen brandattiralj förslog icke långt.

Undsättning med både manskap och 
redskap ankom så fort som möjligt från 
andra orter, men det tog naturligtvis 
tid, innan den kunde hinna fram. Lands- 
höfdingen Herr Friherre Lagerbring in
grep personligen, medförandeen mycken
het lifsmedel.

I Hälleviksstrand bildades en kom
mitté, med uppgift att utröna skador
nas omfång och undersöka, hvilka af de 
af olyckan drabbade som voro mest i 
behof af hjälp. På en mängd orter 
igångsättes insamlingar, och märkligt 
nog reser sig ganska raskt nya hus i 
stället för de nedbrunna. En lycka 
i olyckan var, att ingen människa tog 
skada till lif eller lem, ehuru eldsvådan 
uppstod midt i natten.

Kommitténs ledamöter, hrr hand
lande S och L Lundberg samt sjökapten 
A Arvidsson , hafva utfört ett stort och 
uppoffrande arbete, fördelande influtna 
gåvor och hjälpande nödställda med råd 
och dåd.

... I Sotenäs Härads Sjöassuransföre
ning, Grafvarne, hafva under 1904 varit 
försäkrade 104 fartyg för ett ansvarsbe-

lopp af kr 425.736. Inkomsterna under 
året uppgingo till kr 5.364: 87, utgifter
na till kr 4.822:36. Kontant i kassan vid 
årets slut kr 9 .262:65. A ordinarie bo
lagsstämma i Lyseskil den 14 febr. 1905 
beslöts:

att, i likhet med förra året, inträdes- 
afgiften skall utgöra 3/4% och årspre- 
mien 1% af försäkringssumman,

att vid seglats under januari och feb
ruari skall tillkomma 1/4% extrapremie 
pr månad,

att vid inköp af fartyg från främman
de ort assurans beviljas för öfverfarten 
mot 3/4% af t o m högsta ansvarsbelopp 
kr 6.750.

att nyinkommen skeppare, för att 
blifva af föreningen godkänd skall fö
rete ett af tvänne föreningen tillhöran
de skeppare undertecknadt intyg om 
kompetens att föra fartyg.

Styrelsen hade under året ersatt en 
del haverier med kr 2.755: 85, hvilket 
af stämman godkändes. Stämman beslöt 
att ersätta under årets lopp ytterligare 
timade 6 haverier med kr 4.505: 82. Af 
dessa haverier var ett total förlust, upp
kommet genom ovarsam handtering å 
slipen i Korsör. Danmark.

Ordförande: herr Hilmer Johansson, 
Grafvarne, ombudsman och kassaförval
tare: herr sjökapten J A Olsson, Gullhol- 
men.

Vem är GG 423

Under årens lopp har man fotograferat 
en hel del fartyg som man inte vet vilka 
det är. Att snabbt få reda på vem GG 423 
är trodde jag skulle gå i ett nafs. Men jag 
gick bet. Kan någon komma till undsätt
ning?

Fotot är taget pä Ringön i Göteborg 
den 5 februari 1974. Jag har sedermera 
inte sett till fartyget vilket är förståeligt.

Krister Bång
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Slutseglat
av Krister Bang

En trotjänare inom den svenska kustsjö
farten slutade sina dagar i höstas hos fir
ma Skrot- & Avfallsprodukter vid Ting
stad i Göteborg. Det rörde sig om det 
liberiaregistrerade torrlastmotorfartyget 
Dunö.

Dunö var i miserabelt skick. Hon 
hade inte varit igång sedan hösten 1976 
då hon efter haveri belädes med nytt- 
jandeförbud i Rönne på Bornholm.

Fartyget var en av de mänga motor
seglare som Kalmar Varv byggde under 
kriget. Många väletablerade rederier 
byggde motorseglare för att spara på det 
dyrbara bränslet.

Det var stor fest i Kalmar den 16 
juni 1943. Inte nog med att Miriam 
gick av stapeln döpt av fröken Gertrud 
Nilsson, utan samma dag levererades 
också systerfartyget Muriel. Beställare 
av de båda fartygen var Rederi AB 
Arild i Arild med Johan A Thore i 
spetsen.

Fartygen var byggda som tremastade 
motorskonare och var försedda med At
las Diesel-motorer. De byggdes i Bureau 
Veritas högsta klass med isförstärkning 
och var bl a utrustade med dubbelbot
ten. Man hade 400 m 2 segelyta med gaf
felsegel pä stor- och fockmasterna. Last
förmågan låg runt 425 ton.

Medan Miriam kom att fa e tt långt liv 
skulle Muriel gä bort i unga år. Den 4 
oktober 1945 minsprängdes hon. Fyra 
man gick bort med henne.

Kalmar Varv anordnade dubbelevene
mang varje gång en ny båt skulle sjösät
tas. Samma dag som Miriam levererades 
till sin beställare gick systerfartyget Elsy 
i sjön. Hon byggdes emellertid för en 
annan beställare. Festligheterna ägde 
rum den 22 september 1943.

1 november 1946 flyttade Miriam till 
Jonstorp. Hon var såld för 450.000 kr 
till Rederi AB Falken därstädes. I spet
sen för detta bolag var en annan Thore, 
Oscar Maurtis.

Thunbolaget i Lidköping samlade 
med tiden de allra flesta av de systerfar
tyg Kalmar Varv byggde under sin hatt. 
I augusti 1949 såldes således Miriam till 
Helge Källsson i Lidköping för 300.000 
kr för Rederi AB Leckös räkning. Farty
get blev nu också omdöpt till Leckö.

1¥T
År 1952 togs fartyget in på Falken

bergs Varv för fullständig ombyggnad. 
Skrovet förlängdes 8,27 m varvid last
förmågan ökade till 620 ton. Den gamla 
motorn plockades ur och ersattes av en 
ny av samma fabrikat. Den fick sedan 
hänga med hela fartygets återstående 
livstid. Leckö omtacklades också från 
motorseglare till motorfartyg vilket bl a 
innebar att en mast plockades bort.

Sedan gick hon troget för Thun tills 
dess hon i maj 1963 för 375.000 kr av
yttrades till Rederi AB Rowi i Kalmar 
med M H Wirén vid rodret. Wire’n hade 
tidigare haft en motorseglare vid namn 
Ziba, ett Råå-bygge från 1938, och det 
var därför naturligt att döpa om nyför
värvet till detta namn.

gå i konkurs. Ändå skulle hon få många 
ägare ännu.

I mars 1967 avyttrades hon för
600.000 kr, det högsta pris som någon
sin betalades för fartyget, till Rederi AB 
Pamela i Göteborg. Boss för detta en- 
båtsrederi var J O Johnsson. Fartyget 
ändrade åter namn och hennes fjärde 
blev Pamela.

Den nye ägaren körde hårt med sitt 
fartyg. Emellertid gick klassen u t i april 
1968 och bolaget hade inga pengar att 
klassa fartyget för. Bolaget var i själva 
verket så kort om pengar, att det strax 
därpå gick i konkurs. Pamela lades upp i 
Bohus i väntan på högre makters beslut.

Exekutiv auktion hölls i Surte den 4 
november klockan 10.00. Sedan röken

Thunbolaget Leckö fraktade i sin ungdom m ycket trävaror till England.

Emellertid blev sejouren i födelsesta
den inte så lång denna gång. I Göteborg 
höll man vid denna tid på att bygga upp 
en pool av små kustfartyg under den 
gemensamma beteckningen Rederi AB 
Nordline. Alla fartygen hade Nord som 
prefix och ett fågelnamn som ändelse 
som t ex Nordsvan, Nordfalk och Nord
hök. Ziba kom i januari 1965 att tillhö
ra denna pool eftersom hon då inköptes 
av direktör Bror Ericson i Göteborg för
445.000 kr. Eftersom ingen båt i världs
historien tidigare hetat Nordöm valde 
man nu detta namn åt flytetygeet.

Nordline var det sista rederiet som 
klarade ut driften av fartyget utan att

skingrat sig visade det sig att skepparen 
Sune Bertil Lindberg från Bjämum långt 
inne i djupaste Skåne stod som slagets 
fältherre nummer ett. 400.000 kronor 
fastställdes priset till och Lindberg kun
de segla iväg med sin ägandes Dalsjö.

Ungefär två år varade lyckan. I ja
nuari 1971 var det Lindbergs tur att 
med tunga steg vandra till konkursdo
maren och meddela att det nog inte gick 
längre. Av detta blev att fartyget i juni 
samma år såldes för 215.000 kronor till 
ett partrederi i Kalmar bestående av fyra 
stycken Karlsson och med Karin Maj- 
Britt Signhild som huvudredare. Nu fick 
fartyget också sitt sista namn, Dunö.
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Som inledningsvis omtalades belädes 
fartyget 1976 med nyttjandeförbud i 
Rönne. I maj 1977 gick intressenterna
i partrederiet i konkurs och därmed var 
det åter dags för exekutiv auktion.

Denna ägde rum i januari 1978.
Priset var nu nere i 52.000 kr. Köpare 
var ett bolag i Monrovia i Liberia vid 
namn Tanker & Bulk Shipping Inc ba
kom vilket bolag låg Jan Hjalmarsson 
AB i Stockholm. Detta är den av mig 
sista kända ägaren.

Någon upprustning av fartyget var 
det inte tal om. Dunö blev liggande i 
Rönne. En marsdag 1980 låg helt plöts
ligt fartyget i Höganäs. Hon var på väg 
till Bohuslän för upprustning påstods 
det.

Med Bohuslän avsågs i det här fallet
Hönö Klova. Dunö förtöjdes vid varvet. , T , , . ,  ,, Under en kort tid var hon goteborgsbat under namnet Pamela.
Det var ungefar det sista man har sett av
ägarna. Fartyget for illa. Det blev i allt
sämre skick. Hamnförvaltningen fick
gråa hår. Man tvingades sätta in läns-
pumpning för att förhindra att fartyget
sjönk vid kaj.

Hamnförvaltningen försökte därför 
få fartyget avhyst. Man skrev till ägarna 
men fick posten i retur. Man tvingades 
gå en lång och tidsödande juridisk väg 
för att få bort Dunö. Tillsist var det tal 
om dagar vem som skulle hinna först, 
myndigheterna eller Neptunis breda 
famn. Det blev myndigheterna och 
Dunö kunde i höstas bogseras in till Gö
teborg och firma Skrot- & Avfallspro- 
dukter som omedelbart skrotade farty
get.

Hon var i sin krafts dagar en fin ex
ponent för den svenska kustfarten men 
vållade under sina sista 14 år bekymmer 
för sina ägare.

Hamnkaptenen på Hönö drar en lättnadens suck efter flera års träget arbete med 
länspumpning. Dunö skrotas vid Tingstad av herr Johannisson. Foto Lennart Ramsvik.

Flaskpost

Jag vill gärna göra lite reklam för flask- 
skeppsbygge. Här i Stockholm är vi 12 
personer som startat en flaskskepps- 
kurs. Sjöhistoriska Museet har ordnat 
att vi kan ha våra möten på fyrskeppet 
Finngrundet. Den nya föreningen heter 
Flaskskepparna. Intresserade kan vända 
sig till
Björn Thunberg 
Stängholmsbacken 54 
127 40 Skärholmen
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Medelpads Sjöhistoriska Förening

Den första ängfärjan över Alnösundet. Bilden tagen efter 1923 då hon blev reserv 
färja. Bogseraren Hurtig ägdes av Lerviks Såg\>erk.

Båtologer och sjöintresserade i Sunds
vall bildade i november en förening för 
fartygshistorisk forskning. Meningen är 
att samla in bilder och uppgifter om den 
lokala sjöfarten. Under sågverkstiden, 
när det fanns ett fyrtiotal sågverk i 
Sundsvalls distriktet, var stan Sveriges 
tredje sjöstad.

Meningen är att föreningen skall för
söka dokumentera detta. Vi har våra 
möten första måndagen i varje månad, 
sommartid på ms Hurtig och vintertid 
på Tomteskolan i Sundsvall.

Det finnes även i föreningens intres
sen för en egen föreningsbåt bl.a. passa
gerarbåten SS Skön som kom till Sunds
vall 1875. De första åren gick båten mel
lan Sundsvall-Njurunda under namnet 
Wärsta, därefter på traden Sundsvall- 
Timrå fram till 1930 under namnet 
Skön. Stuveribolaget ägde henne 1930 - 
till mitten av 1950 talet. Därefter blev 
hon på nytt passagerarbåt i Sundsvall, 
därefter Härnösand. Båten finnes nume
ra i Gävle.

Ett annat alternativ är SS Gustafs- 
berg byggd i Motala 1875. Hon hette 
tidigare Skärgården och en tid Gustafs- 
hamn. Båten förliste 1955 och det 
finnes planer på att bärga båten som 
hade en Karlstads maskin och en ång-

Den tredje ängfärjan, Färja II, kom 1931. Hon var byggd vid Mohögs i Sundsvall och 
var ordinarie bilfärja vid Alnösundet till 1954. Sedan gick hon Hornö-Weda innan 
hon 1960 såldes till Finland.

panna från Sund. Föreningen planerar 
ingen egen tidning. Däremot ämnar man 
skicka bidrag till de tidningar som redan 
finnes.

De nitton sågverkens ö

När Alnö en gång i tidens början dök 
upp ur havet, pådriven delvis av de erup
tiva krafterna i dess inre och landhöj-

ningar skapades en märklig del av Medel
pads kustland. Märklig i mer än e tt av
seende. Ön är intressant genom relativ 
sen vulkanmark som innebär att ön är 
geologisk intressant. Dessutom hyser 
Alnö en ovanligt rik och omväxlande 
vegetation.

Genom årtusenden har Alnö legat 
som en vägbrytare mot Bottenhavets 
häftiga stormar — och skyddat den 
innanför liggande fjärden — en tillflykt 
för skeppen på havet undan elementens 
raseri. Ön är belägen mellan två mäktiga 
älvar — Indalsälven och Ljungan. Här 
fanns i seklets ungdom ett av världens 
största trävarudistrikt.

Alnöns folkmängd ökade genom in
flyttning. Från några hundra innevånare 
till cirka 7000 personer på 1910 talet. 
Detta innebar att färjtrafiken mellan 
Alnö och fastlandet fick stor betydelse.

1883 — flyttades färjan från Röde- 
Finsta till öns m ittpunkt Alvik - Fillan. 
1903 — kom den första ångfärjan till 
Alnö, den kunde efter ombyggnation 
ta även bilar.
1923 — kom den första riktiga bilfärjan 
byggd i Göteborg 1923. 200 hk, 75 brt. 
Mått: 19.87 x 6.84. Reg nr 7794. Även 
det var en ångfätja. Den flyttades till 
Ångermanälven 1931 på traden Hornö- 
Weda.
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1931 -  kom nästa ångfärja (se bilden) 
byggd 1931 på Mohögs Mek. i Sundsvall. 
Den fäijan är den mest kända alnöfärjan 
och gick i trafik till 1954 som ordinarie 
färja. Därefter en tid som reservfäija. 
Efter Alnötiden kom även den en tid 
till Hornö - Weda. Färjans m ått 26,7 x 
7,32, 250 hk. 57 brt. Det har gått tre 
ångfäijor i Alnösundet åren 1903 - 1954. 
1938 — sattes ytterligare en färja i tra
fik sommartid.
1959 — tre moderna motorfärjor.
1964 — fast broförbindelse mellan Alnö 
och fastlandet.

Medelpads Sjöhistoriska förening plane
rar under 1983 att komma ut med en 
historik över färjepoken. Det blir den 
första färdiga produkten.

Färja III var en motorfärja byggd i Aalborg 1923. Kom till Alnösundet 1938 och gick 
Lars Pettersson som sommarfärja fram till 1954. Numera finns hon i Göteborg som Sjöhästen III.

Ångtrålare i örlogstjänst
av Stellan Bojerud

Enligt 1930 gällande mobiliseringstabeller var 14 ångtrålare uttagna för eventuell in
kallelse till örlogstjänst. Dessa fartyg klassades liksom bogserbåtar såsom hjälpve- 
dettbåtar typ 1 (Hjvb 1). Fartygen avsågs bilda följande förband:

21 .vedettbatsdivisionen

211 Titania (ex. Ostrich II) (GG 51)
212 Concord (GG 16)
213 Göran (ex. Semiramis) (GG 23)
214 Mats (ex. Vesper I) (GG 22)

MDO/Stockholmsavdelningen

237 BRT 450 HK 1903 Hull 
236 BRT 300 HK 1905 Selby
249 BRT 450 HK 1907 Beverly 
255 BRT 475 HK 1906 Selby

27.vedettbatsdivisionen

271 Viros (ex. Anglia)

272 Gamen (ex. Comte H.v.d. 
Burgh)

273 Falken (ex. Alte Liebe)
274 Alexander (ex. Gretha, 

ex. George Grimmer)

MDG/Visbyavdelningen

(GG 28) 190 BRT 400 HK 1904 North
Shields

(KD 1) 247 BRT 300 HK 1907 Glasgow

(KD 4) 229 BRT 400 HK 1906 Hamburg
(GG 249) 198 BRT 350 HK 1902 Aberdeen

31 .vedettbatsdivisionen

311 Ibis (ex Ibis VI) (GG 923) 209
312 Skagen (ex. Senator Brandt) (KD 5) 219

MDS/Karlskronaavdelningen

BRT 403 HK 1909 Antwerpen 
BRT 400 HK 1908 North

314 Stig (ex. Pennard Castle) GG(26)

3 .m insvepardivisionen
2 gruppen

383 Ocean (GG 31)
384 Gretha (ex. Kidwelly Castle) (GG 25)

Shields
236 BRT 420 HK 1907 Maryport 

MDV/Göteborgseskadern

244 BRT 450 HK 1907 Aberdeen
250 BRT 420 HK 1907 Maryport

Enligt mobiliseringstabellerna skulle far
tygen bemannas med vardera 1 subaltern- 
officer, 2 signalstyrmän, 1 maskinist och
12 manskap, d.v.s. tillhopa en besättning 
om 16 man. Fartygen skulle bestyckas 
med en 57 mm kanon M/89 B samt en
8 mm luftvärnskulspruta M/36 eller 
M /14-29. Till utrustningen hörde vidare 
två sjunkbombfällare typ A, sats- och 
syradimbildare samt en 15 W kortvågs- 
radiostation.

Sex ångtralare inkallades

Den förstärkta försvarsberedskapen kom 
att medföra inkallelser av bland annat 
27. vedettbatsdivisionen samt 3. min- 
svepardivisionen. Således kom sex ång
trålare att beröras och av dessa inkalla
des de fyra i 27. vbdiv till Oskarshamns 
Varv under det att de två i 3. msvdiv in
ställdes till Götaverken. Redan den 5 
september 1939 var samtliga fartyg på 
plats och under utrustning.

Fartygen var i flera fall i mycket då
ligt skick och ett par av dem var oregi
strerade och under försäljning. Av de 
fyra ångträlarna i 27 .vbdiv hade endast 
ett fartyg elljus, övriga hade karbidbe
lysning. Rostskador var allmänt före
kommande. Hjvb 271 Viros bedömdes 
av marinförvaltningens kontrollant så
som icke sjövärdig och återlämnades(1. gruppen utgjordes av minsveparna Styrbjörn och Starkodder).
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27.vedettbåtsdivisonen i Visby hamn hösten 1939. Från vänster till höger: 273 Fal
ken, 274 Alexander och 272 Uttern. Bilden troligen tagen innan 271 Norman anslöt 
sig till divisionen i början av december 1939. Foto: Statens Sjöhistoriska Museum.

till ägarna. I stället inkallades Hjvb 313 
Norman, som inställdes till Oskarshamns 
Varv den 18 september 1939.

Ombyggnaden av hjvb 383 och 384 
vid Götaverken gick fort och redan den 
30 september 1939 kunde fartygen ta 
gas i tjänst. Dock saknades ännu en del 
utrustningsdetaljer såsom exempelvis ra
diotelefoner, sjunkbombfällare och luft- 
värnskulsprutor, vilket emellertid komp
letterades efter hand. Till en början er
sattes de felande luftvärnskulsprutorna 
provisoriskt med kulsprutegevär M/21 i 
tillfällig luftvärnslavett på bryggan. 
Ombyggnadskostnaderna uppgick till 
17.651:59 för 383 Ocean och 17.108:99 
för 394 Gretha.

Rustningen vid Oskarshamns Varv 
drog ut längre på tiden och först i bör
jan av november 1939 levererades far
tygen förutom Norman, som ju inställts 
senare och blev klar först den 7 decem
ber. Norman erhöll efter en tid nr 271, 
vilket ju var logiskt eftersom fartyget 
gått in som första fartyg i 27.vbdiv. 
Nr 272 Gamen befanns ha bytt såväl 
ägare som namn och hette rätterligen 
Uttern. Det dröjde emellertid flera må
nader innan detta namnbyte kommit att 
”tränga igenom” på alla håll i byråkra
tin. Således förekommer fartyget i 
”fördelning till sjöstyrkor våren 1940” 
fortfarande som nr 272 Gamen, vilket 
ingalunda är ägnat att skapa klarhet.

Inte nog med att rustningarna i Oskars
hamn var tidskrävande, de var ävenså 
dyra. Exempelvis kostade i första om
gången 273 Falken 22.780:— och 274 
Alexander 24.175:—, vilket ju var väsent
ligt dyrare än ombyggnadskostnaderna 
för de vid Götaverkan ombyggda nr 383 
och 384, som är direkt jämförbara far
tyg till typ och storlek! Nej, det blev 
”päbackning” och kompletteringsarbe- 
ten samt än mer ökade kostnader. En
ligt Hans Reichenberg uppgick genom
snittskostnaderna slutligen till 70.000 
kronor per fartyg (Sv. F l .  6-7/1978).

Statens Krisrevision infordrade besikt- 
ningsinstrumenten för fartygen och vi- 
daresände dessa till Kungl. Kommers
kollegium. Så infordrades ytterligare 
uppgifter från Marinförvaltningen och så 
småningom återkom ärendet i form av 
anmärkningsak ter, som bör varit obehag
lig läsning för därav berörda. Fartygen 
hade emellertid erhållit en mycket 
grundlig renovering. Bland annt hade el- 
belysning uppsatts på samtliga fartyg 
och boendemiljön väsentligt förbättrats. 
När Kronan senare återställde fartygen 
till sina civila ägare, uppstod besvärliga 
förhandlingar då Kronan ville ha ekono
miska bidrag från ägarna med hänsyn 
till att farrygen förbättrats högst påtag
ligt även för sin civila roll, ett förhållan
de, som ägarna emellertid visade föga in
tresse för. De hade fått sina fartyg rek

virerade av Kronan. Vad Kronan i sin 
tur gjort med fartygen var ointressant, 
huvudsaken var att Kronan betalade och 
ägarna håvade in. Hade Kronan förbätt
rat fartygen, fick man stå sitt eget kast.

Visbyavdelningen splittras

27.vedettbåtsdivisionen tillhörde som 
ovan sagts Visbyavdelningen och anlän
de i böijan av november 1939 till sin 
nya hemmahamn, dock med undantag 
för 271 Norman, som anlände en månad 
senare. Fartygen fick efter en tid hu
vudsakligen ligga stilla i Visby,inneslut
na av ett packisbälte, men våren 1940 
gick man till sjöss. 271 Norman och
272 Uttern bildade 27.vbdiv och ingick i 
Stockholmseskadern, bland annat med 
tjänstgöring i sjöfartskontrollen vid in
loppen till Stockholm. 273 Falken och
274 Alexander gick i eskorttjänst i Vis
by — Kalmarsund. Redan hösten 1940 
återlänades 271 Norman och 272 Uttern 
såsom ”olämpliga till örlogstjänst” . 273 
Falken dyker upp i Stockholmsavdel
ningen i januari 1941, men återfinns 
följande år i eskorttjänst Visby — Kal
marsund. 274 Alexander gick söderöver 
och återfinns 1942 som bevakningsfar- 
tyg vid Vikenspärren, underställd Mal- 
möavdelningen. Senare dyker Alexander 
upp i Göteborgsavdelningen och gör säll
skap med 383 Ocean och 384 Gretha, 
som blivit västkusten trogna. I december 
1942 avtackas emellertid de senare två 
och återgår till sina civila ägare — för en 
tid. De dyker på nytt upp 1944 och tjä
nar tiden ut till den 29 augusti 1945. 
En annan oväntad uppenbarelse blir 
nr 273 Uttern (Sic!), som under nytt 
nummer är verksam under 1945 fram 
till den 25 juli. Nytt nummer, men sam
ma gamla oregistrerade skuta, som som
maren 1940 förvärvat omdömet ”olämp
lig till örlogstjänst” .

Förbättrad bestyckning

Från och med 1942 böijade 40 mm 1 
vakan M/36 finnas i sådant antal, att 
ångtrålarna kunde böija bestyckas med 
denna välskjutande och moderna pjäs i 
stället för de föråldrade kanonerna M/ 
89 B. Visserligen var en del av 57 mm 
kanonerna ändrade till s.k. luftvärnska- 
noner, men effektiviteten ifrågasattes. 
Sålunda bedömdes den pjäs 273 Falken 
hade, och som år 1916 ändrats till luft
värnslavett, vara ”tämligen värdelös ur 
luftvärnssynpunkt” . Beträffande luft-
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Hjvb 274 Alexander fastfrusen i isen i Kattegatt vintern 1940. Alexander på väg från Visby till Göteborg och resan tog ungefär 
en månad på grund av stormar och ishinder. Foto Einar Norrman.

värnskulsprutor var läget det, att alla 
fartyg hade moderna 8 mm luftvärns- 
kulsprutor M/36 kring årsskiftet 1939/ 
40, Ocean och Gretha hade därtill kvar 
sina 6,5 mm kulsprutegevär M/21 i luft- 
värnsstativ på bryggan. Under senare de
len av beredskapen erhöll i vart fall en 
del fartyg dubbla 8 mm luftvärnskul- 
sprutor M/36. Antalet sjunkbomb fälla- 
re ökades från två till fyra.

Veteraner

Hösten 1945 återlämnades slutligen 
samtliga ångrålare under det att flera 
motorfiskebåtar kvarhölls ytterligare nå
got år för efterkrigsminsvepning. Ång- 
trålarna hade emellertid gjort sitt, och 
de var väl unnade att dra sig tillbaka, 
särskilt de av dem som tidigare varit 
i krigstjänst under 1. världskriget! I 
vart fall tre av de ovannämnda ångtrå- 
larn hade nämligen varit i brittisk tjänst:

271 Norman

I tjänst som minsveparen nr 1762 The 
Norman maj 1915 - 1919. Bestyckning: 
1-6 pund lvkanon (57 mm), 1 sjunk
bombkastare. Civil registrering: CF. 30 
(CF. = Cardiff).

384 Gretha

I tjänst som minsveparen nr 541 Kidwelly 
Castle april 1915 - 1919. Bestyckning: 
1-6 pund lvkanon (57 mm). Civil re
gistrering: SA. 40 (SA. = Swansea)

272 Uttern (ex Gamen)

I tjänst som statsfiskefartyg. Brittiska 
Amiralitetet rekvirerade genom War Or
der N. 67028 den 29 maj 1917 samtliga 
fiskefartyg och satte dem under örlogs- 
flagg! Man betalade en symbolisk lön av 
en shilling per man och månad samt en 
shilling per båt. Fartygen skulle fiska i 
grupper om 20 fartyg, varav en fjärdedel 
skulle vara bestyckade. Uttern - dårför- 
tiden Comte Horace Van der Burgh — 
var e tt av de fartyg, som rekvirerades. 
Fartyget opererade liksom de övriga i

det civila rederiets regi, men under ami
ralitetets överinseende. Civilt hade det 
registreringsnumret 0. 55 (0. = Ostend). 
Det kan nämnas att personalen förutom 
den symboliska shillingen hade 5% bo- 
nus på fartygets fiskeinkomster.

Beträffande Alexander är känt att 
hon var i svensk ägo före 1 ,vkr och där
för ej kan ha deltagit i främmande ör- 
logstjänst. Beträffande de övriga ångtrå- 
larna är för närvarande intet härom 
känt. Men även för de civila ångtrålar- 
na innebar både 1. och 2.vkr påfrest
ningar.

Hjvb nr 272 Uttern i tjänst vid sjöfartskontrollen Landsort den 6 juni 1940. Lägg 
märke till 57  mm kanonen M/89 B pä fördäck, vilken ändrats till luftvärnskanon. 
Motvikten är synlig nedanför eldröret. Bakom skorstenen men fram för livbåten kan 
en 8 mm luftvärnskulspruta M/36 iakttagas i ca 9(P elevation. Å akterdäck syns två 
sjunkbombfällare med anbragta sjunkbomber, sannolikt 105 kg sjunkbomer M/33. 
Foto: 1:e stabsredaktör K-E Westerlund, Vallentuna.

Länspumpen 1983:2 13



Krigsförluster

Alla inkallade ångtrålare kom oskadda 
igenom beredskapsåren. Nr 271 Viros, 
som ju utdömts 1939 och återlämnats 
till sin civile ägare, hade emellertid otur 
och minsprängdes den 3 september 1942 
50’ V Skagen. Aldrig inkallade 314 Stig 
rönte samma öde den 5 mars 1943 25 ’ 
NV Skagen. Övriga fartyg försvann täm
ligen snabbt efter kriget ur ”Sveriges 
Skeppslista” och torde väl numera mött 
skrotdöden.

Hjvb nr 384 Gretha under återställande till civil trålare vid Lindholmens varv den 3 
augusti 1945. Gretha tjänstgjorde under hela sin tjänstgöringstid tillsammans med 
383 Ocean i Göteborgsavdelningen. Foto: Curt S Ohlsson/Bildgrupp ETT, Göteborg.

Funderingar kring sjöskrivare

Sjöfolk som berättare äger ofta förmå
gan att kortfattat redogöra för händelser, 
utan att missa några väsentliga detaljer. 
När en erfaren sjöfarare sätter sig att 
skriva håller han sig oförvitligt till san
ningen, utan tanke pä något lättköpt 
effektsökeri eller på att framställa sig 
själv som hjälte. Antingen sjömannen 
skriver rapporter, brev eller memoarer 
är hans prosa knapp i stilen men full 
av korrekta fakta.

När mina föräldrar var nygifta kla
gade min mor på att fars brev närmast 
att betrakta som ”utdrag ur skeppsdag
boken” . De innehöll uppgifter om an
komst- och avgångstider, intagna laster 
samt meteoroligiska iakttagelser av vikt 
för framfarten genom vattnet. Däremot 
saknade de förälskades vanliga floskler.

Hennes klagan bemötte han på god 
loggbokssvenska: ”Beträffande mina
känslor äro ju dessa redan kända. Skulle 
emellertid något inträffa som påverkar 
situationen kommer jag omedelbart att 
meddela detta” !

Kanske är det arv och miljö som gör 
att jag läser ”vanliga” sjöskildringar, 
eller studerar loggboksutdrag i arkiven, 
med samma välbehag som jag avnjuter 
sjöskildringar av etablerade litteratörer?

Även om de litterära kvaliteerna hos 
reseskildringar och memoarer, skrivna av 
yrkesverksamma eller pensionerade sjö
farare, inte är av akademisk klass, har 
dom ofta mycket att ge den marinetno-

av John E Persson

logiskt eller rätt och slätt båtologiskt 
intresserade. De ger oskattbara beskriv
ningar av arbets- och bostdsförhållan- 
den ombord värdefulla för senare gene
rationers sjöhistoriska forskning.

När det gäller rent litterära alster 
med sjömotiv, har dom odiskutabelt 
konstnärliga kvalitéer, men är mer 
tvivelaktiga som källor vid ”båtani- 
sering” .

Ett vanligt grepp som sjöförfattare 
använder är att ändra namn- och hemor
ter på fartyg man skildrar.

Den i sjöskrivarsammanhang alltid 
framskymtande akademiledamoten Har
ry Edvard Martinson återgav alltid rätt 
namn på skrovarna i sina böcker ”Resor 
utan mål” och ”Kap Farväl” . Men han 
gjorde andra, kanske inte lika iögonfal
lande avsteg från sanningen. Om s/s Pol- 
jana skriver han:

Vår S/S var bara två år gammal, väl- 
underhållen och modern enligt Lloyds 
högsta klass. Tolvtusen ton, oljebrän- 
nare, kom bra till tals med sjömilen. 
Mänskliga hytter i stället för skans. 
Hur det var väckte vi ett visst upp
seende. Poljana var en pampig S/S.

Om man roar sig med att titta i Lloyds 
Register of Shipping från samma år som 
Harry Edvard mönstrade på, 1922 allt
så, så finner man att Poljana då ägdes

av Winge & Co i Oslo. Hon var byggd 
1920 i Ardrossan (vilket ligger i grev
skapet Ayr i Skottland) och således två 
år gammal. Hon uppges vara ”fitted for
oil fuel F.B.(= flampunkt)above 150°F”
— oljebrännare allright!

Men så tittar man på tonnaget: 3886 
brutto och 2335 netto register ton säger 
skriften. Hennes dödvikt var 7115 ton, 
varken mer eller mindre. Varför gjorde 
den i övrigt korrekte författaren henne 
nästan dubbelt så stor?

I Indiska Oceanen hade vi januari
1924 en helt och hållet solig och si- 
denblank resa från Durban till Port 
Sudan vid Röda Havet (sedan gingo 
vi barlast ned till Indien där jag rym
de). Fartyg: S/S Fernmoor av Lond- 
don, en hårdfyrad trettontusentonna- 
re, som brände sextiofem ton kol pr 
dygn. Vindstilla. Röken steg kolugnt 
hundra meter innan den böjde sig. 
En bedövande hetta. Två värmeslag 
förekommer i pannrummen.
S/S Fernmoor hade fyra dubbeleffekt- 
pannor, tolv fyrar. Vaije vakt stodo, 
vi två man på durken och eldade med 
stora argentinska spannmålsskyfflar. 
Varje eld skulle ha etthundratjugo 
skyfflar kol varje påfyrning. Det blev 
åttahundratjugo skyffeltempon pr 
man för varje matning. Nedbrännings- 
tiden var maximum fyrtionio minu
ter.
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Det är en dramatisk skildring med 
många detaljer som verkar förtroendein
givande korrekta. Femmoor var byggd 
1922 i Newcastle för Moor Line i Lon
don och hade ett bruttotonnage på 5812 
och ett netto på 3666. Hennes dödvikt 
var drygt 10.000, så där kanske Martin
sons minne ligger inom ” felmargina
len”?

Enligt Lloyds hade Femmoor tre en- 
keländade skotska pannor med 3 eldstä
der i vaije. Således totalt nio fyrar. Jag 
har aldrig lyckats lista ut vad Harry 
Edvard menade med ”dubbeleffektpan- 
nor” . Det begreppet finns inte i fack
litteratur eller ångfackmän emellan. 
Fernmoors pannor hade ett arbetstryck 
på ångan pa omkring 180 lbs/sq.ft 
(pounds per square feet) vilket motsva
rade knappt 12 bar, ett ordinärt ångtryck 
på 20-talet. Ej heller var pannorna för
sedda med sådana finesser som överhet- 
tare eller forcerat drag. Femmoor kol
konsumtion per dygn låg på ungefär 
3̂ 5 ton.

Om Harry Martinsons uppgift att 2 
eldare per vakt (d v s 6 eldare totalt) tog 
hand om 65 ton/dygn varit riktig, skul
le alltså varje man hanterat över tio ton 
kol per dygn. Redan 1894 hade en av 
Parlamentet (i ”the Queens England”) 
tillsatt bemanningsutredning fastställt 
att ingen eldare mönstrad i brittiskt far
tyg fick hantera mer än 3 ton kol på 24 
timmar. En siffra som dessutom reduce
rades till max 2 1/2 ton i tropiska far
vatten.

Det är inte troligt att Fernmoors re
dare skulle överskridit lagens tillåtna 
värden med fyra gånger. Varför tumma
de författaren på sanningen? Kanske för 
att förstärka skildringen av helvetet att 
elda en hårdfyrad panna i tropikerna? 
Vi får aldrig veta svaret.

I november 1923 mönstrade Harry 
Martinson andrekock i s/s Masilia när 
hon låg i Bahia. Han rymde i Rio redan 
efter en månad.

S/S Masilia var lik andra fartyg som
hade compundermaskiner, pannor
och folk.

Här har Harry M plötsligt gjort en av 
den dåtida svenska handelsflottans mo
dernaste båtar gammal. Compoundma- 
skinerna slutade tillverkas på 1880-ta- 
let (för större fartyg — bogserbåtar och 
andra mindre fartyg fick även senare 
ibland två cylindriga maskiner), s/s Ma
silia, som levererats från Oskarshamn

första världskrigets sista år, var försedd 
med en trippelmaskin. Hennes pannor 
var utrustade med Howdens forcerade 
drag, Schmidts överhettare och Weirs 
”Contact” förvärmare på matarvattnet. 
Hennes eldare behövde aldrig hiva aska. 
På durken öste dom slagg och aska di
rekt i Cromptons ”Selftipping Atmos
pheric” askejektor som geschwind spot
tade askan utsidan med ett tryck på 15-
20 atmosfärer.

Men varför förringade författaren 
denna stolta shelterdäckare, när han för
storat de tidigare? Kanske är det detta 
som kallas ”havens frihet” .

När man läser ”Resor utan mål” och 
”Kap Farväl” första gången får man upp
fattningen att Harry Edvard Martinson 
hade en lång sjötid bakom sig. 14 fartyg 
hann han med mellan augusti 1921 och 
maj 1927. Men hans törnar var korta 
och slutade i sex fall med rymning efter 
endast några veckor. Hans effektiva sjö
tid stannade vid cirka 2 1/2 år.

Delvis kan detta förklaras med 20- 
talets usla sjöarbetsmarknad.

Tillfälliga arbeten var rena lyckochan- 
sen det året, att få ett tredagarsjobb 
var himmelriket. De långa jobbens

folk ansågs som lyckoprinsar. Inget 
var värre för sjöfolket än 1921-1922. 
Göteborg var en nödstad för sjöfolk. 
Vi åt soppa i bänkarna hos Fräls
ningsarmén medan gitarrerna klinga
de om himmelrik. Ny påfyllning av 
soppa, ny sång. Nästa dag sångmöte 
med soppa hos Smyrnaförsamlingen, 
tredje dagen hos någon annan religiös 
församling. Jag ljuger inte om jag 
säger att det var de frireligiösa im
proviserade hjälpslummarna (särskilt 
vid årsskiftet 1921-1922) som klara
de livet på hundratals sjömän. Här 
kunde man tala om verklig nöd och 
verkliga samariter.

I åtminstone ett avseende är Harry Mar
tinssons sjöskildring unik. I ett land 
fattigt på sjöintresse lyckades han skri
va om sjöfolkets arbets- och levnadsvill
kor så att det lästes av 100.000-tals 
svenskar. Trots att ”Resor utan mål” 
och ”Kap Farväl” inte är kryddade med 
varken äventyr eller romantik.

Det är en prestation som aldrig kun
nat upprepas. Idag trycks en realistisk 
sjölivsskildring i kanske 2500 exemplar 
av vilka 2000 är kvar till rean två år ef
ter utgivningen.

Renhållningsverkets Björn

Som ett apropå till historien över Renhållningsverkets pråmtrafik ses här Björn i en 
ovanlig vinkel. Foto Evald Karlsten 1949.
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Böcker på frivakten

ÅNGBÅTARNAS ÅDALEN av Bo G 
Hall utgiven av Ceweförlaget, Box 77, 
891 10 Bjästa. Cirkapris 100:- kr.

Denna mycket trevliga utgåva behand
lar trafiken på Ångermanälven under de 
ca 100 år som den pågick. Man får en 
mycket detaljerad beskrivning över u t
vecklingen från hjulångare till vanliga 
ångare. Ett speciellt kapitel behandlar 
trafiken på F axälven som mycket rik
tigt var ett kapitel för sig.

Författaren nöjer sig inte enbart med 
att teckna fartygens historia utan man 
får en inblick i hur hela bygden föränd
ras i samband med industrialiseringen, 
det sociala livet, arbetet ombord o s v .

Massor med fotos illustrerar boken 
och bidrag för tryckning o dyl har kom
mit från Länsstyrelsen, därav det låga 
priset.

Det jag vet om sjöfarten på Ådalen 
har jag lärt mig genom läsning av Ång
båtarnas Ådalen och därmed har en vit 
fläck på min sjöfartskarta försvunnit.

En händelse som ser ut som en tanke 
är den samtidiga utgivningen av Ångbå
tarnas Ådalen och Kustångare, vilka 
böcker kompletterar varandra och till
sammans ger en fin bild av ångbåtar i 
närfart.

Krister Bång

□

HAVEJ — MITT LIV av Sven Lantz u t
given för Saléninvest AB av Rinman & 
Lindén AB, Box 53088, 400 14 Göte
borg. Pris 9 5 kr plus frakt.

Författaren var en av de mera namn
kunniga befälhavarna inom den svenska 
handelsflottan. Hans bok, Havet — mitt 
liv, har utformats som memoarer. Sven 
Lants gjorde under hela sin sjötid många 
och exakta dagboksanteckningar. Boken 
omfattar skeenden från 30- och 40-ta- 
len och ger samtidigt en mycket fin bild 
över hur Salénrederierna utvecklades 
mot storrederi.

Boken är mycket lättläst och spän
nande. Den förmedlar en tidsbild då det 
enda som räknades var arbete och lojali
tet. Semester förekom näranog inte alls.

Man tas med på resor kring jordens

alla hörn. 1 Shanghai t ex serverades en 
drink som man döpte till Cocktail Lantz. 
Receptet? Återfinns på sidan 105.

Jag läste boken med stort intresse 
och jag kan därför rekommendera den 
för den som vill veta lite mer om livet 
till sjöss på linjebåtar och bananjagare. 
Boken är illustrerad med fotos av de 
fartyg Sven Lantz var befälhavare i.

Krister Bång

□
Punktligt som tomten kommer varje jul 
tidskriften LONGITUDE. Senast kom 
No 18, så det är en väletablerad högtids
stund för ship-lovers. Typografiskt och 
bildmässigt är den en enastående skön 
produkt. Men tyvärr är redaktionen se-

dan länge ockuperad av medlemmarna 
i Kap Hornrundarnas förening för in
bördes beundran.

”Tidskrift från de sju haven” är 
LONGITUDEs underrubrik. Den täcker 
man dock inte med att uteslutande be
handla de sedan länge från havens yta 
bortsopade skvärriggarna. Missförstå mig 
rätt. Naturligtvis tycker jag att segel
epokens historia skall dokumenteras. 
Men tidningen har blivit överlastad med 
skildringar från Gustaf Eriksons bedaga
de flotta (som bara omfattade 30 större 
djuphavsseglare åren 1913-1951) och 
andra ickesvenska windjammers.

Kanske har inte LONGITUDEs redak
tör märkt det från sitt ombonade tus- 
kulum, men även seglarnas efterföljare, 
de kolfyrade lasttramparna med opp-

Edsele gick i trafik på Faxälven. Foto Stig Nyberg. Observera att just detta fo to  inte 
återfinns i boken Ångbåtarms Ådalen.
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Sveas Ragne anlöper Frihamnen i Göteborg den 19 september 1939. Foto Stig N y
berg. Detta fo to  återfinns inte i boken Kustångare.

och-nermaskin, har skattat åt förgängel
sen. Ja t.o jn . flera generationers diesel- 
fartygs kölvatten har slätats ut.

Det är därför förvisso hög tid att 
LONGITUDE (och även andra organ 
för fartygshistoriskt frälsta f.ö.) öppnar 
sina spalter för maskinfolkets minnen. 
Det gäller att föreviga ång- och diesel- 
folkets arbetsvillkor -  innan det blir 
försent.

Bertil Chr. Petersen har i LONGI
TUDE på ett pedagogiskt föredömligt 
sätt i ord och egna bilder förklarat hur 
man manövrerade en råseglare. Om 
segelsättning, ankarlättning, vändning 
genom och undan vind m.m. Idag är det 
lika väsentligt att på ett lättbegripligt 
sätt förklara maskinmanövrar och eld
ning i de försvunna ångarna. Ur det 
självupplevdas perspektiv.

Kanske finns det ännu någon som 
var med på gamla Gripsholm och som 
kan förklara hur en kannhalning på 
en fyrtakts-dubbelverkande B&W-diesel 
från 1925 gick till? Eller någon som seg
lade i m/s Stureholm då man bultade 
ihop huvudmaskinens brustna vevaxel 
för att halta hem över Nordatlanten? 
Det var förvisso sjömanskap av samma 
halt som att rida ut the roaring forties!

Det är dags att en del av beckbyxor- 
na ”kastar in den blå” och att i stället 
LONGITUDE-skutans besättning komp
letteras med befarna talgkokare, donkey- 
män och sotänglar, spakryckare och 
motormän, om den inte skall komma på 
drift helt manöveroduglig.

tycker
JPe

□
KUSTÅNGARE av John E Persson utgi
ven av Libers. Cirkapris 1 7 5 kr.

John E Persson, välkänd inte minst 
för Länspumpens läsare, kommer här ut 
med sin fjärde bok som behandlar passa- 
gerarångarna på kusten, främst de som 
gick på Ostkusten. Boken omspänner ti
den 1821 — då den första ångbåtslinjen 
utanför Mälaren invigdes med Norrkö
ping — till 1967 da Prinsessan Regina 
skrotades.

Boken, som är mycket rikt illustrerad, 
behandlar i första rummet ångare bygg
da mellan 1850 och 1880. Anledningen 
till det är att det senare byggdes mycket 
få kustångfartyg.

John Persson, som har ett mycket 
starkt intresse för maskiner, redogör för 
olika maskiner, olika typer, kolåtgång 
farter mm på ett mycket lättfattigt sätt.

Mycket utrymme ägnas också åt att åter
ge tidningsartiklar från olika evenemang, 
vilket gör att man nästan känner sig som 
förflyttad till den tid då händelserna in
träffade. Ett mycket bra grepp.

Stort utrymme ägnas också åt Södra 
Sveriges förlisning i Stockholms skärgård 
1895. Efter nära två år på havsbottnen 
lyckades man bärga ångaren genom en 
helt ny teknik genom att använda den 
”wallerska tuben” . Intresset för bärg
ningen var enormt och då skrovet bog
serades in till Stockholm var mottagan
det nästan lika ovationsartat som när 
Vega kom tillbaka 17 år tidigare.

KUSTÅNGARE är alltså en mycket 
läsvärd bok. Boken hade säkert hittat 
rätt till fler intresserade om priset varit 
lägre.

Krister Bång

□
I Sjöhistoriska Samfundets Skriftserie 
FORUM NAVALE har i vår utkommit 
den 37: e i ordningen med titeln DE 
FÖRSTA SVENSKA VÄRLDSOMSEG- 
LINGARNA av Ebbe Aspegren.

Författaren har lagt ned mycket 
forskning på att få fram uppgifter om 
de fyra första svenska kommersiella 
världsomseglingarna vilka genomfördes 
under åren 1839 till 1846. Seglingarna 
resulterade i ett allmänt uppsving för 
den svenska sjöfarten på 1840-talet.

Först att segla runt jorden var sko

nerten Mary Ann av Stockholm under 
befäl av den sedermera legendariske kap
tenen Nils Werngren. Skutan avgick den 
29 augusti 1839 från Stockholm med 
full last destinerad till Sydney i Austra
lien. Lasten hade ingen förutbestämd 
köpare utan Werngren fick själv, på eget 
bevåg, sälja lasten och köpa ny för nästa 
hamn. Den 3 maj 1841 anlände således 
Mary Ann åter till Stockholm efter att 
ha fullbordat den första svenska världs- 
omseglingen via hamnar i Chile och Eng
land.

Skriften ger en intressant informa
tion om vår världsomspännande sjöfarts 
första år. Äventyrliga resor i den s.k. 
sandelträsjöfarten mellan sydvästra Sto
ra Oceanen och Kina. Man lastade under 
primitiva förhållanden i Stora Oceanens 
övärld, svåra navigeringar bland korall
rev... Betalning till infödningarna skedde 
med spikar, järnstänger, knivar... En del 
infödningar var aggresiva och anföll 
både fartyg och besättning, vilka fick 
kämpa för sina liv för att inte hamna på 
ortsbefolkningens matsedel.

Skriften tar upp ett ämne som den 
sjöfartsintresserade borde kunna finna 
mycket intressant: Den behandlar ju vår 
transoceana sjöfarts vagga.

Skriften kan rekvireras genom bok
handeln eller direkt hos Sjöhistoriska 
Samfundet, Box 10 223, 100 55 Stock
holm. Priset för de 72 läsvärda sidorna 
är ca 60 kronor.

Bertil Söderberg
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Jack
av

Krister Bang

I förra numret av Länspumpen frågar 
Stellan Bojerud om Kustartilleriets 
Jacques.

Detta lilla fartyg byggdes 1894 av 
Göteborgs mekaniska Verkstad i Göte
borg för Mora-Wenerns Jemvägs AB i 
Kristinehamn som bogserångaren Jac
ques. Jernvägsbolaget hade omfattan
de pråmtrafik på Vänern.

Under första världskriget såldes hela 
Jernvägsbolagets sjögående flotta till Re
deri AB Cordelia i Göteborg med Gus
taf E Sandström i spetsen. Då stod det 
1916 i almanackorna.

År 1920 övertogs Jacques av Ångfar
tygs AB Göta Kanal i Göteborg och 
överläts sedermera på Nordiska Trans
port AB, också i Göteborg.

Den 31 juli 1924 såldes hon av detta 
bolag i likvidation till Kungliga Marin
förvaltningen som fick punga u t med 
47.500 kr. Hon placerades vid Karls
krona Fästning och döptes efter någon 
tid om till Transportbaten 4 KF och år 
1930 till Jack.

Efter utrangeringen vid Kustartille
riet 1948 såldes hon 1950 för 2.000 kr 
till skepparen Gustaf Wilhelm Svensson 
på Sturkö som i Karlskrona lät bygga 
om ångbogseraren till fraktmotorfartyg. 
1 samband med ombyggnaden döptes 
fartyget om till Irene.

1954 infördes fartyget i det svenska 
fartygsregistret med nummer 9471.

1959 avyttrades hon till Torvald 
Svensson m fl i Norrköping. Hon fick 
därvid tillbaka namnet Jack. Samma år 
byggdes hon om till vattentanker.

1970 ombildades ägandeskapet så att 
Jack för 20.000 kr överfördes på Rederi 
AB Jack (Willy Svensson) i Norrköping.

Fartyget gjorde i många år tjänst som 
vattenbåt i Norrköping. 1977 blev hon 
dock överflödig och i april döptes hon 
om till Jacka eftersom man köpt in 
Essomarin 18 som man ville ge namnet 
Jack.

I augusti 1977 såldes så Jacka för
50.000 kronor till Peter Gustafsson i 
Stockholm jämte två medintressenter

Bogseraren Jacques i början av seklet medan hon hörde hemma i Kristinehamn. Foto 
ur Sjöfartsmuseets i Göteborg arkiv.

Ombyggd till oigenkänlighet återfinns bogseraren Jacques nu som nöjesseglaren 
Jacqueline. Foto Krister Bång.

och döptes om till Jacqueline. Hemor
ten förblev Norrköping.

Enligt skeppslistan är Jacqueline re
gistrerad som godstransportmotorskepp.
Verkligheten bjuder dock visa att hon nu 
mera är ombyggd till nöjesseglare vilket 
bifogade bild, tagen vid Skeppsholmen i 
Stockholm den 17 maj 1980, närmare 
kan ge besked om.

Fortfarande finns det äldre årgångar 
av Länspumpen att köpa.

1981 40 kronor
1982 40 kronor

Beloppet kan sättas in på Länspum
pen postgiro 81 57 68 - 7 och ange 
pä talongen vilken årgång Ni önskar.

JACQUES
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Mer om 
Patricia

Som gammal ”Hapag-älskare” har jag 
med största intresse tagit del av den u t
tömmande artikeln rörande Ariadne ex 
Patricia. Som ett litet kuriosum kan jag 
nämna, att fartyget avgick från Göte
borg med Hapags färger i skorstenen 
men fortfarande under namnet Patricia 
med hemmahamn Göteborg. Jag bifo
gar e tt kort utvisande Ariadne - eller Pat
ricia om man så vill - passerande Kiel- 
kanalen den 3 oktober 1957 på sin resa 
från Göteborg till Hamburg för ombygg
nad vid Blohm & Voss.

Bengt-Erik Söderling

O
Härförleden kom jag över en lista över 
fartyg till salu från en grekisk mäklare. 
Listan var daterad den 23 november
1982. Där hittade jag Ariane, luxury- 
vessel suitable for cruises built 5/51 
Wallsend on Tyne, rebuilt and moder
nised 1965 and 1977, classed October 
1982 for sale. Try $  3.000.000. Deli
very Piraeus Area promt.

Så tydligen lever gamla Patricia i all 
välmåga ännu. Hon måste ju vara i gans
ka gott skick eftersom man har kostat 
på henne en klassning.

Enligt tyska reseprospekt är Ariane 
igång under sommaren.

Nils Rydbeck

E tt unikt foto. Patricia med HAPAGS skorstensmärke. Foto Bengt Erik Söderling 
3/10 1 957.

O
Tack för en trevlig tidning. Särskilt det 
senaste numret med bilder från 40- och 
50-talen var mycket se- och läsvärt. 
Inte minst, ja kanske mest intressant, 
var det att läsa om ”dagsländan” Pat
ricia.

Bifogar några bilder från en olycka 
vid Eriksberg Mek. Verkstad. Patricia 
kantrade i dockan den 2 november 1953 
och det kunde ju ha slutat riktigt illa.

Bo Sibbesson
Patricia fotograferad efter kantringen i Eriksbergs flytdocka. Tyvärr omkom kranfö 
raren på dockkranen dd denna störtade i vattnet.
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I Kronans tjänst
Stellan Bojerud, som citerar några rader 
ur min artikel om passagerarbåtarna till 
Smögen, har som synes specialiserat sig 
på civila fartyg i kronans tjänst, och fyl
ler därmed en lucka i båtvetandet. För 
de flesta innebar krigsåren en vit fläck 
på båtologiens skiftesrika karta, då 
många fartyg försvann ur skeppslistoma 
och oftast förde en anonym tillvaro med 
ett nummer på det grämälade skrovet. 
Förklarligt nog finns det mycket få fo
ton från denna tid, då man inte gärna 
gick omkring med en kamera i handen 
och än mindre fotograferade de gråme- 
lerade flytetygen, även om de haft en 
aldrig så intressant historia.

Av utrymmesskäl berörde jag inte, 
vad ångaren Skärgården, som sedan fick 
namnet Brevik III och Värmdö, haft för 
sig på landets baksida. Jag citerar där
för, vad jag skrev i tidskriften ” Skär
gårdsbåten” nr. 2 1972, där jag med an
ledning av Waxholmsbolgets nybygge 
presenterade alla fartyg, som burit nam
net Skärgården. Så här står det:

”Detta fartyg var från början döpt 
till Skärgården. Dopet skedde vid Eriks- 
bergs Mek. Verkstad i september 1908, 
och redan i oktober samma år levere
rades den lilla prydliga ångaren till 
Hamburgsunds Ångbåts AB i norra Bo
huslän. Hon sattes in på traden Ham- 
burgsund - Lysekil och fick därvid sä
kert utstå många hårda duster med den 
ökända Soten. Företaget trädde i likvida
tion 1913, varvid Skärgården såldes till 
Nya Ångfartygs AB Lidingö-Brevik och 
erhöll namnet Brevik III. Ett par år se
nare övertogs breviksbåtarna av Wax- 
holmsbolaget. Brevik III försvann ur 
skeppslistan, då hon från 1916 tillhörde 
Kustartilleriet. Efter andra världskriget 
dök hon upp igen i handelsflottan, in
köpt 1947 av David Olofsson på Vår- 
holma. Under namnet Värmdö gick hon 
några år i Sandhamnsbolagets tidigare 
farvatten kring Djurö och Vindö. Med 
sitt öppna övre däck och sin rejäla mast 
påminde hon nu mer om den ursprung
liga Skärgarden än om Brevik III, som 
gav intryck av en stor skärgårdsbåt i 
litet format. År 1952 var det slut med 
trafiken. Efter att en tid ha använts 
som logementsfartyg för Kopparfors AB

i Norrsundet, skrotades den gamla ånga
ren 1963.”

Tyvärr har jag inget foto av Brevik III, 
men en leveransbild av Skärgarden (1908) 
samt ett eget foto av s/s Värmdö backan
de ut från Grinda södra bryggan den 
12.8.1951, kan jag stå till tjänst med.

Hoppas, att Stellans morgonkaffe nu 
rinner ned i rätt strupe.

Dag Alme’n

□
Brevik III byggdes som Skärgården 1908 
av Eriksbergs Mek. Verkstad i Göteborg 
för Hamburgsunds Ångbåts AB, Ham- 
burgsund. 1913, 26 juni, anmält inköpt 
av Sven A Alin, Stockholm och omdöpt 

Brevik III.

1913, 10 september, anmält överförd 
på Nya Ångfartygs AB Lidingö- 
Brevik.

1915, 29 december, Såld i likvidation 
till Waxholms Nya Ångfartygs 
AB, Vaxholm.

1916, 3 oktober, såld för 45.000 kro
nor till Kungliga Marinförvalt
ningen, Stockholm.

Det finns inga uppgifter i fartygets 
akt i Riksarkivet var fartyget hade för 
namn i Marinen, men jag litar på att 
Stellans uppgifter är riktiga.

1947, 19 maj, anmält inköp för 10.150 
kronor från Stockholms kustar
tilleriförsvar av David A F Olofs
son, Vårholma, Värmdö, omdöpt 
Värmdö.

1952, 28 maj, köpekontrakt, såld för
18.000 kronor till Kopparfors 
AB, Sågverket, Norrsundet där 
hon användes som personalpräm. 

1962, 30 oktober, anmält upphuggen.

Karl Österman

Äng. Värmdö vid Grinda den 12/8 1951. Foto DagAlmén.
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Idun från den senare perioden utanför Västra Fågelviks kyrka. Båten är här abonne
rad fö r  en begravningstur frän Nästviken. Foto Gösta Johannesson.

Historien om en liten passa - 
gerarbåt på Dalslands kanal

av Gösta Johannesson

Ångfartygs AB Bengtsfors-Nordmarken 
bildades 1895 och hade först bara Flora, 
som tidigare hetat Björkö och då gick i 
Göteborgs skärgård. 1901 köpte man 
ytterligare ett fartyg. Nordmarken, och 
det gick då Årjäng-Bengtsfors-Årjäng 
medan Flora då gick Töcksfors-Bengts- 
fors-Töcksfors. 1906 tog styrelsen upp 
frågan om att öppna trafik på Silarna, 
från Sil till Bengtsfors och vidare upp 
till Fölsbyn vid en vik av Stora Lee. Man 
funderade först på att hyra bogserbåten 
Herbert men då detta skulle kosta 400 
kronor i månaden beslöt man i stället 
att köpa nytt och tecknade 13/12 1906 
kontrakt med Ljunggrens mek. verkstad 
i Kristianstad om en ny båt för 26.500 kr.

Idun, så hette den, de var den enda 
av bolagets båtar som aldrig fick något 
annat namn och började gå i trafik 21 
juli 1907. Hon såg då inte ut riktigt så 
som hon kom att göra senare. Hon var 
svart, hade ganska smal skorsten och 
luftfångarna var kortare och svåra att 
upptäcka på äldre fotografier. Hon hade 
inte heller då något plåttak -  det var 
nog när man satte på det som luft
fångarna förlängdes för att nå över plåt
taket. Vidare gjordes skorstenen tjock
are. Äldre personer har sagt till mig att 
man troligen satte en plåt runt den tidi
gare skorstenen för värmens skull och 
att den därför kom att se tjockare ut.

Idun hade två hytter, en styrhytt och en 
kaptenshytt. Senare trängde man in en 
hy tt alldeles bakom skorstenen så att 
hon hade tre hytter på övre däck: styr
hytt, kaptenshytt och förstaklass hytt 
och jag minns att vi fick betala extra till- 
lägg en gång när jag var liten och vi åkte 
från Ed och till Sundsbyn i Västra Fågel
vik. De andra båtarna hade från böljan 
ingen styrhytt alls utan rorsman stod 
utomhus men sedan man fått Idun för
sågs även de andra med styrhytt.

Kapten var under första året Oskar 
Johansson från Blomskog men han efter
träddes av Oscar Persson, som tidigare 
var rorsman pä Idun. Idun kom i högre 
grad än de andra båtarna att trafikera 
långa smala vikar och var därför mer be
svärad av tidig isläggning än de andra. 
En sak som skilde Idun utseendemässigt 
var den långa raden av fönster i matsa
len som gjorde att man hade bättre u t
sikt — den långa fönsterraden fanns ju 
kvar ända in i det sista, t.o jn . vid Ting
stad såg jag. Redan under sitt andra år 
här fick Idun besvär med pannan och 
låg vid Eriksbergs varv i oktober 1908 
för byte av eldstadsrör och följande vår 
fick hon gä till Eriksberg igen för byte 
av panna, hon var ju då nästan alldeles 
ny. Den första perioden, från 1907 
t.o jn . 1925 gick hon på traden Sil- 
Bengtsfors-Fölsbyn och åter nästa dag

(vissa perioder dock med Bengtsfors 
som övernattningshamn och därifrån en 
tur till Sö och en till Fölsbyn varannan 
dag.) Sedan Flora lagts upp 1926 och 
1927 gick hon dock vissa dagar på Flo
ras gamla trad Töcksfors-Ed. 1928 in
vigdes järnvägen Mellerud-Ärjäng-Arvika 
och trafiken blev då helt olönsam, bo
laget upphörde med sin verksamhet och 
Idun gick sin sista tur för bolagets räk
ning den 13/10 1928. Den 3 april 1929 
köpte Iduns kapten Oscar Persson 
henne för 9.586 kronor och han fort
satte att trafikera Nordmarkssjöarna.

Efter tyskarnas inmarsch i Norge 
1940 fick endast personer med särskilt 
tillstånd vistas i gränsbygden och då blev 
ju all turisttrafik omöjlig här, varför 
Oscar Persson sålde henne till Anders 
Botvid Carlsson från Hovenäset och han 
trafikerade sträckan Gravarne-Lysekil 
med henne. Hon var sig då helt lik, men 
sedan Anna och Frithiof Olsson 1951 
tagit över, försågs hon med dieselmotor, 
gjordes lägre, byggdes om helt och kun
de då gå med två mans besättning i 
stället för som tidigare 5 eller 6 man. De 
gick mellan Lysekil och Gullholmen. 
1962-1969 gick hon som passbåt mellan 
Hälleviksstrand och Käringön med Lars 
Gunnar Gunnarsson som redare.

Idun är den enda av bolagets båtar 
som jag själv har några minnen av, jag 
förknippar henne mest med sommar
kvällens frid då vi åkt den långa vägen 
från Göteborg och upp till mammas och 
pappas släktingar i Värmland. Det var 
nog den vackraste av båtarna, ja för mig 
är hon i minnet en vit svan som glider 
fram på Stora Lees vindstilla yta i som
markvällsskymningen .

Robin Holmstedt 

berättar vidare

En av de mindre passagerarbåtarna på 
Dalslands Kanal var Idun. Hon är inte 
nedskrotad ännu, men ligger för närva
rande sjunken i Tingstadshamnen i Göte
borg. Siste ägaren hade för avsikt att 
låta henne ligga på botten som fasthåll
ning vid byggandet av en ny brygga vid 
Tingstad. Han köpte henne i hamnen 
och planerade från början att bygga om 
henne till timmerfiskebåt. Planen grusa
des när hon vid två tillfällen under förra 
året sjönk när man brände bort en del 
plåtar. En sak är klar — Idun, som var
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Iduns turlista från hösten år 1909. Sommartidtabellen var ungefär densamma.mera känd när hon gick på Nordmarks- 
sjöarna, blir aldrig båt igen.

Namnet Idun är fornnordisk mytologi 
och var den gudinna som förvarade de 
gyllene äpplen vilka gav gudarna evig 
ungdom. Hon var maka till Brage.

Passagerarångaren Idun byggdes år 
1906 på Ljunggrens mek. verkstad i 
Kristianstad för Ångfartygs AB Bengts- 
fors — Nordmarken för att förstärka de 
två passagerarångarna Flora och Nord
marken. Dessa räckte inte till för de 
ökande trafikbehoven på Stora Lee, 
Foxen, Lelången och Silensjöarna där 
trafiken fått ett nytt uppsving.

Befolkningen fick lättare att nå y tter
världen tack vare Lelångenbanan som 
öppnades år 1895. Idun startade i ett 
trafikområde vid Fölsbyviken och Östra 
Silen där befolkningen klagade på de 
urusla förbindelserna till Bengtsfors och 
Åijäng. Hjulångaren Stora Lee gick tidi
gare på Fölsbyn under 1860-talet. Be
hovet av goda förbindelser tillfredsställ
des efter Iduns ankomst. Idun var svart
målad med styrhytten på övre däck. 
Maskinen, som också var tillverkad på 
Ljunggrens mek. verkstad, utvecklade 
62 ihk och hade ett panntryck på 8 kg/ 
cm2. År 1908 fick man stora problem 
med maskinen. Den läckte och det kon
staterades att cylindern var olika stor 
överst och nederst men Ljunggrens väg
rade betala reparationen.

Lennartsfors brygga kallades Klinte- 
bryggan och var mötesplats för Flora 
och Idun. Här byttes passagerarna i de 
båda båtarna. Nordmarken gick mellan 
Bengtsfors — Gustafsfors — Årjäng. Mel
lanliggande bryggor anlöptes med flagg
ning.

Det är intressant att läsa Iduns frakt
bok som finns bevarad. Båten lastade 
och lossade stora mängder gods, t ex 
brännvin, socker, salt, symaskiner, möb
ler, smör, levande kreatur mm. Kapte
nen Oscar Persson bokförde noggrant 
allt gods som fraktades sedan 1908. 
Folk samlades ofta på Klintebryggan 
när Idun kom dit. En speciell historia 
säger att många extra passagerare åkte 
mellan Laxvik och Klintebryggan när 
restaurangen ombord saluförde pilsner. 
Turlistorna upptog inga priser men det 
var billigt att åka.

Bryggorna var nästan alla av samma 
typ, en stenkista med trädäck. Under
hållet blev ofta eftersatt på bryggorna 
eftersom de utsattes för isen. Endast 
e tt fåtal av dem finns kvar idag, bl a 
Harnäs. Vid lågt vattenstånd drogs vissa

Månd, Onsd, Fred.

Fr. Bengtsfors 06.30
Ti. Herrenäs X

” Gammerud X
99 Torrskog X

Fr. Gustafsfors 08.00
Ti. Vårvik x

99 Krokfors 09.00
” Torgelsbyn x

Harnäs X
99 Sillerud 10.30
Fr. Sillerud 10.40
Ti. Önnebyn X

99 Egenäs X
99 Rök X
99 Sil 12.30
99 Krokfors 14.45
99 Vårvik
99 Gustafsfors 15.45
99 Torrskog X
99 Gammerud X
99 Herrenäs X
99 Bengtsfors 17.30

x = anlöpes vid flaggning

bryggor in, däribland Fölsbyn. Tidtabel
len var ungefär densamma under årens 
lopp även om den ändrades en del på 
1920-talet. Det var inte alltid Oscar Pers
son som styrde Idun. Ibland ersattes han 
av t ex A Eliasson och J A Pettersson 
som övertog henne efter år 1920, då Os
car Persson var upptagen av sin lönsam-

Tis. Torsd, Lord.

Bengtsfors 05.30
Herrenäs X

Gammerud X

Gustafsfors 07.00
Torrskog X

Kölen X

Ekenäs X

Toverud X

Bråtnäs X

Blomma X

Trankil X

Lennartsfors 09.30
Fölsbyn 10.30
Björkviken X

Myrvarv 11.30
Upsal X

Breviken X

Lennartsfors 13.00
Trankil X

Blomma X

Bråtnäs X

Toverud X

Ekenäs, Kölen, Torrskog, Gustafsfors 
15.00

Gammerud, Herrenäs och Bengtsfors 
17.00

ma bogserbåtsrörelse som omfattade ett 
flertal bogserbåtar.

Lennartsfors bruks bogserbåt Helle 
ryckte in någon enstaka gäng när Idun 
var på varv för översyn eller reparation.

När så en dag trafiken inte längre var 
lönsam efter bilismens anstormning på 
landsvägen trädde bolaget i likvidation.

Idun kom 1950 till Västkusten. Här syns hon i Lysekil den 10 juli 1961. Foto Dag 
Almén.
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IDUNS TRAFIKOMRÅDE UNDER BOLAGETS TID

Gamla tidningar berättar
av Edmond Bäck

Detta 1928. Aktierna som nominellt 
låg på 100 kr, inlöstes då med 121 kr 
per aktie. Överblivet belopp avsattes till 
en ny säng på lasarettet i Åijäng. Ång
båtarna skingrades till Norge och Stock
holm medan Oscar Persson köpte Idun 
för 9.586 kr. Han förstod att trafiken 
måste fortsätta, fastän omfattningen 
blev mindre. Idun var tidigare en kombi
nerad last- och passagerarångare men 
Persson byggde om henne till en renod
lad passagerarångare. Men hon tog ändå 
emot gods. Hon fick nya trafikuppgifter 
och gick i Floras gamla kölvatten. Tra
fikanterna valde fortfarande sjövägen 
och det berodde på de dåliga bussför
bindelserna. Man fann att sjövägen var 
e tt bekvämt sätt att nå Lennartsfors och 
Bengtsfors. Idun utförde också ofta lust
resor till Upperud. Enligt annonsen i 
GHT under rubriken ångbåtskommuni- 
kationer år 1940 framgick att Idun gick 
på Bengtsfors — Köpmannebro, medan 
Perssons båt Tärnan under ett år pröva
de att trafikera Glafsijorden.

Storholmen var ett annat alternativ 
att åka med. Turisttillströmningen mins
kade under kriget och Idun blev sysslo
lös. Därför såldes hon på hösten 1940 
till västkusten och Anders Botvid Karls
son i Hovenäset. Hon lämnade kanalen 
och folk som känt henne i nästan 34 år 
kände vemod och saknad. Hon gick fort
farande på ånga under Anders Botvid 
Karlssons tid mellan Gravarne och Lyse
kil.

Fritjof och Anna Olsson köpte henne 
1950 och 1952 byttes ångmaskinen mot 
en 90 HK dieselmotor. Hon sattes in i 
en ny trafik mellan Käringön och Lyse
kil med mellanliggande bryggorna Gull- 
holmen och Ellös.

En ny redare, L. Gunnar Gunnarsson 
på Käringön hade henne på traden mel
lan Käringön och Hälleviksstrand efter 
år 1962. 1965 rapporterades a tt maski
nen på nytt bytts ut, nu mot en 155 HK 
diesel. Den av Charles Ericsson inköpta 
Gulli från Långedrag kom dit år 1969 
och Iduns dagar som trafikduglig båt 
var räknade.

Källor:
Svensk Sjöfarts Tidning 
Ångbåten, tidning för Sällskapet 
Ångbåten
Urklipp från lokalpress och hembygds- 
böcker

BOHUSLÄNINGEN 25 OKTOBER 
1894 (TORSDAG)
Brunnet fartyg. Från Lillesand medde
las att ångfartyget Ida från Fredrikstad
— f.d. ångfartyget Bohus, som för en tid 
sedan såldes i Göteborg på auktion -  
natten till måndagen totalt nedbrunnit i

hamnen derstädes. Fartyget var försäk
rat för 25.000:-.

BOHUSLÄNINGEN 1 NOVEMBER 
1894
Strömstadsgaleasen Alma, Andersson, 
har natten till 30 oktober på resa till
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Köningsberg, strandat på Sandhagen, 
meddelas från Köpenhamn.

BOHUSLÄNINGEN 6 NOVEMBER 
1894
Sjöolycka, Skonertskeppet Ida, Kapten 
Persson, hemmahörande I Karlshamn, 
har enligt telegram på Skagen, på resa 
från Grimsby till Karlshamn, med last af 
stenkol, strandat på Nordsidan af Ska
gen och år fyldt af vatten. Besättningen 
är bergad.

Frågor
Kring sekelskiftet fanns det i göteborgs
regionen ett flertal skeppsvarv som bygg
de ångbåtar av plåt och oftast byggde 
de även ångmaskiner och pannor. Det 
var Göteborgs mekaniska Verkstad, 
Lindholmens Varv, Eriksbergs mekanis
ka, Lundby mekansika, Wilhelmsbergs 
mekaniska, Torskogs mekaniska och Lö- 
döse Varf. Det lär även ha funnits ett 
varv vid Torslanda som byggt bogser- 
båtar. Har jag glömt något varv?

Några av dessa verkstäder växte sig 
stora och blev internationellt kända in
nan nybyggnadsverksamheten upphör
de relativt nyligen. Torskog och Lundby 
dukade under för de svåra åren under 
1920-talet. Vidare så fanns det några de
cennier senare ett varv som hette Hising- 
stads mekaniska Verkstad som åtmin
stone byggde en bogserbåt. Det var Je- 
handers Draga och året var 1920.

Finns det någon av Länspumpens 
varvskunniga läsare som kan berätta när 
t ex Wilhelmsberg startade och när det 
upphörde? Och hur många båtar hann 
man med att bygga? Vidare. Existerade 
det ovan nämnda ”Torslandsvarvet” och 
i så fall när? Eller föreligger det något 
slags förväxling med exempelvis Torskogs 
varv?

Malte Eriksson

Vilken skuta?

Från Curt S. Ohlsson/Bildgrupp ETT, 
Göteborg har vi fått några fartygsfoton 
för identifiering. Tyvärr kan vi p.g.a. 
platsbrist endast publicera ett foto i det
ta nummer, men vi återkommer i num
mer 3. Fotot är taget i Göta älv vid Ag- 
nesberg den 28 juni 1946.

Red.

BOHUSLÄNINGEN 6 NOVEMBER 
1894 (TISDAG)
Strandat fartyg.
I lördags på morgonen under stark 
tjocka strandade Kalmar-skeppet Prins 
Adalbert, Kapten Helander, på grunden 
Rösera nära Nidingame. Fartyget, som 
var på resa från West Hartlepool med 
kol till Trelleborg, fick genast efter 
grundstötningen ett svårt läge och högg 
flera gänger samt öfverspolades af sjöar- 
ne. Besättningen samt Kaptenens hustru

och son jemte en del af deras tillhörighe
ter bergades af förbiseglande jakten Kro
nan från Köpstadsö, som förde dem till 
Göteborg. Bergningsarbetet var förenadt 
med stor fara. Fartyget, som tillhörde 
befälhafvaren var oförsäkradt. 1 går skul
le ångbåt utgå för att undersöka om 
möjlig räddning af fartyget läte sig göra, 
meddelar Handelstidningen.
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