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Åter igen har e tt är runnit iväg och Länspumpen har därmed 
fullbordat sin trettonde årgång.

Tiden är nu inne att förnya prenum erationen. P roduktions
kostnaderna har under aret ökat nägot och vi måste därför höja 
priset med 5 kr till 60 kr. För det priset erhåller Du under 1985 
fyra num m er om 24 sidor.

Ibland vill man u töka sidantalet. Hur ofta detta kan göras be
stäm m er läsekretsen själv. Det beror pä de frivilliga bidragen. 
Fyra extra sidor kostar runt 3000 kr a tt producera. Det kan 
vara intressant att undersöka hur stort intresset är för en u t
ökning av sidorna! Välkommen med bidrag!

Som vanligt vädjar kassören om sa snabb inbetalning som 
möjligt. Det underlättar vår adm inistration avsevärt. Det är ju 
inte adm inistration och byråkrati som vi i första hand skall ägna 
oss at. Eller hur?

Under hösten har redaktionen krym pt nägot. Göran Ohlsson 
har gått till sjöss och har därför beslutat lämna Länspumpens 
innersta krets. Vi vill passa på a tt tacka honom  för de banbry
tande och intresserade insatser han gjort för Länspumpen och 
önskar honom  lycka till med annat arbete inom Klubb Maritim.
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Tryckt hos Struves, Göteborg 
Eftertryck tillåtes med angivande av källa

OMSLAGSBILDEN
Wisingsö på väg in i Gränna ham n den 
15 septem ber 1984 för a tt häm ta del
tagarna i Klubb Maritims familjeträff.
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Klubb Maritim på Visingsö

Den 15 septem ber prövade Västra kretsen e tt ny tt grepp i sin 
m ötesverksamhet som slog m ycket väl ut. Kretsen ordnade en 
fam iljeträff pä Visingsö.

Båtologer med fruar och barn ström m ad till i e tt antal av 
78 st. Pä resan över från Gränna till Visingsö med Wisingsö kun
de alla lära känna varandra närmare.

Vid fram kom sten stod en sightseeingbuss och väntade med en 
stor skylt med föreningens namn. Vi for sedan runt hela ön och 
guidades kunnigt och trivsamt av Olle W etterlind. Han berättade 
bl a om att Sveriges fösta riksbank en gång legat på Visingsö. 
Han redogjorde för öns utveckling och näringsliv och även om 
legender om öns tidigaste historia.

Snart nog stannade bussen vid Värdshuset där vi förplägades 
med u tm ärkt m at. Pressen, i form av två kvinnliga reportrar, 
hade också m ött upp. Det gäller ju  a tt bevaka de viktigaste hän
delserna!

Medan fruar och barn traskade runt i kryddträdgårdar och 
på slottsruiner tittade båtologerna på diabilder.

Det hela blev så lyckat a tt Västra kretsen överväger a tt an
ordna en liknande fest på en annan plats nästa höst. Följ med 
notiserna i pressen sä a tt Du inte missar den godbiten!
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Söndagen den 16 februari 1947. Göteborgs hamn är fu ll av is och sjöfarten har svårt a tt ta sig fram  i ismassorna. Här är Isbryta
ren III  i arbete m ed a tt hälla rännan öppen utanför Götaverken. Foto: Curt S. Ohlsson/Bildgrupp E tt, Göteborg.

Göteborgs sista ångdrivna isbrytare skrotad
av Bertil Söderberg

I slutet av januari i ar bogserades Tug fran R yaham en i G öteborg till Landskrona för att skrotas. O fficiellt 
var hon klassad som  pram m ed nam net Jetor m en detta var aldrig pamalat pa skrovet. Nagon pram kan 
man nog inte säga att hon var. H on sag i stort ut som  vid leveransen 1917 m ed bade m askin och  pannor 
i behall. Efter en kort sejour i Uddevalla återkom  fartyget till G öteborg 1959  där hon fört en för de flesta  
anonym  tillvaro som  angcentral i R yaham nen. Jetor, ex  Tug, ex  Isbrytaren III var G öteborgs Hamns sista 
kvarvarande angdrivna isbrytare.

Med nagra spaltrader i en artikel i tid 
ningen A rbetet i slutet av 1983 stod att 
läsa att S/S Tug skulle läggas upp vid år
skiftet. Da Tugs vidare öde intresserade 
mig tog jag kontak t med ägaren till far
tyget, för att få visshet om vad som vän
tade Tug.

Ägaren, Tankcleaning AB i Ryaham
nen, använde Tug som angcentral för 
rengöring av tankar i tankfartyg. Då ett 
n y tt m obilt ängaggregat inköpts, med 
leverans vid ärskiftet, blev Tug överflö
dig och skulle läggas upp tills vidare i av
vaktan pä vad man skulle göra med 
henne.

Då jag befarade a tt skrotning var det 
som väntade Tug bad jag om tillstånd 
att ga om bord och fotografera fartygets 
interiörer. På Tankcleaning AB var man

m ycket tillmötesgående och måndagen 
den 19 decem ber förra aret följde den 
m an, som skötte pannorna pä Tug, med 
mig ned till den gamla träpiren där Tug 
lag förtöjd.

I den grådisiga decembermorgonen 
läg hon där och drog i sina förtöjningar 
efter suget frän en passerande danmarks- 
färja. Det kändes kyligt där jag stod pa 
den gamla träbryggan och betraktade 
Tugs rörelser. När ljudet frän fäijan för
svunnit hördes det svaga pysandet av 
ånga som steg upp ur ängröret på skor
stenens akterkant. och varslade om att 
det var fyr i pannorna. Pannrummets 
värme var lockande och jag beslöt att 
först gå dit ner.

Jag klev om bord pa fördäck och via 
gången på babordssidan kom jag fram

t id ru m m e t var m ö rk t och trängt. Ven
tilen i bordläggningen släppte dock in li
te dagsljus. Foto. Bertil Söderberg.
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till nedgången till pannrum m et. En 
brant lejdare ledde ned till pannrums- 
durken, som inte gav stort utrym m e för 
eldarna. Oljebrännarna danade och elds
flamman syntes inne i den stora pannan. 
Här var det varm t och skont och betyd 
ligt behagligare än på kajen.

Två ventiler som satt högt upp pä 
skrovsidorna släppte in lite dagsljus i 
det annars dunkla pannrum m et. Det 
var trangt om utrym m e och inte ens vid- 
vinkelobjektivet kunde ge en helhetsbild 
av pannrum m et. Pannorna fyllde upp 
utrym m et helt mellan skrovsidorna så 
det fanns ingen genomgång till m askin
rum m et. Det blev till a tt k lättra upp 
igen och ga via nedgången pa akterdäck 
som ledde till maskinrummet. Här var 
det betydligt svalare men lika ont om 
utrym m e. Ångröret från pannorna till 
ängmaskinen var borttaget och det kän
des ödsligt och övergivet.

Däcksbyggnaden delades i tre delar 
av de två gangama som gick frän för
däck till akterdäck. Här fanns lo tshy tt, 
mäss, kabyss och nedgång till u trym 
m ena under däck för om pannrumsskot- 
te t, där hy tte r för kapten, förste ma
skinist, steward och betjäning var be
lägna sam t salongen. A kter om m askin
sko tte t fanns hy tte r för andre maskinist, 
styrm an samt två skansar för vardera tva 
man.

Tvä lejdare ledde frän ak terdackupp  
till båtdäck, livbatama var borta och dä- 
vertarna hängde gapande över däcket. 
S tyrhytten  var ganska liten och upp 
togs till en stor del av den stora jäm rat-

gängarna. OBS ängelementet. 
Foto: Bertil Söderberg.

ten. Här var underhållet m inim alt: träet 
var illa åtgånget av fukt och kyla. För 
övrigt var skrov, däck och delar av 
däcksbyggnaden relativt väl underhållna. 
Sä sent som på sensommaren 1983 
dockades Tug och bottenm ålades. Vid 
denna tidpunkt trodde jag att den gamla 
isbrytaren skulle vara i bruk som ang- 
central ytterligare flera ar eftersom man 
gjorde underhållsarbeten på fartyget.

Tyvärr blev det inte sa. I slutet av 
januari bogserades den gamla isbrytaren 
till Landskrona för att skrotas. Enligt 
uppgift saldes hon för en spottstyver av
25.000 kr! Nu i efterhand kan man 
fraga sig om inte dessa pengar kunde 
skaffats fram för att bevara angaren ät 
eftervärlden. Hon hade tjänat kom m u
nen under mänga hårda isvintrar åren 
1918-1955. Tyvärr sa är sjöfartsintres- 
set märkligt däligt hos de styrande i 
Göteborg. Se pä Stockholm ! Där har 
man bevarat isbrytaren S :t  Erik, vilken 
är betydligt större än Göteborgs lilla 
Isbrytaren III var.

BYGGD I MOTALA

Isbrytaren III byggdes 1917 på AB Mo
tala Verkstad för Göteborgs H am nsty
relse som tog leverans av ångaren i de
cember samma ar.

Reg.nr. 5945
Signal KBGN/SFAG
Längd 29,1 m
Bredd 6,5 m
Djup 3,8 m
Brt 160 ton

N etto 28 ton
1 com poundängmaskin pä 400 IHK

Isbrytaren III byggdes som ersättare för 
den är 1882 byggda Isbrytaren I, som 
var landets första specialbygge för is
brytning. Den nya isbrytaren var betyd
ligt m indre än sina föregångare och b ä tt
re anpassad för ham nisbrytning och 
hjälp för kustsjöfarten, speciellt då de 
maskinsvaga fiskefartygen som hade 
svart a tt forcera isen i skärgardama.

Under isblockaden vid västkusten 
vintern 1917 hade Isbrytaren II, dä G o
teborgs enda isbrytare, e tt hart jobb 
med att halla farlederna till Göteborg 
öppna och samtidgt bista de fartyg som 
fastnat i ismassorna utanför kusten. 
Således blev Hamnens nyförvärv, som 
följdriktigt fått nam net Isbrytaren III, 
en välkommen hjälp inför stundande 
duster med Kung Bore.

Efter leveransen lades nyförvärvet 
upp vid Pälvirket utanför Masthuggs- 
kajen där isbrytarna lag förtöjda då de ej 
var verksamma.

Här fick Isbrytaren III inte ligga 
länge, da redan den 4 jan 1918 besätt
ningen embarkerade fartyget. Man tog 
in 9 ton bunkerkol, 1 ton färskvatten 
samt proviant. Kung Bore hade slagit 
till med snöfall och isläggning i hamnen. 
Besättningen hade e tt styvt jobb med 
att skotta och sopa bort snön frän 
däcken.

Påföljande dag lossades förtöjningar
na frän Pålvirket och Isbrytaren III
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avgick till kaj 23, där restauratrisen 
och kokerskan em barkerade.

Den 6 jan. gick sa Isbrytaren III ut 
pa sitt första uppdrag genom drivisen 
u t till Rya Nabbe och äter via Klippan 
tillbaka till Stenpiren.

År 1924 var besvärlig för sjöfarten 
pä Göteborg. Den 20 feb. fick Is
brytaren III order om att bryta ränna 
u t till Styrsö och Känsö i Göteborgs 
södra skärgärd. U tanför fyren Böttö 
m ötte man svår packis och fick avb
ryta försöken med att bryta rännan. 
Man gick in till fyren och lämnade p ro 
viant till fyrfolket samt fick nya order 
pä telefon. Man skulle assistera fast- 
frusna fiskebåtar strax u tan fö r buskär 
inte långt frän Böttö fyr.

Först tog man sig an fiskebåtarna 
GG 364 och LL 965 som bogserades in 
till fyren Gäveskär, där de fick klara sig 
själva. Isbrytaren III återvände u t till 
packisen vid Buskär och assisterade 
inte mindre än 8 fiskefartyg. Det gick 
inte sä bra eftersom flera trossar sprang. 
Inte förrän efter ca. 15 tim . hade sam t
liga båtar kom m it in till rännan vid 
Gäveskär och därifrån sakta tagit sig 
in till staden.

ISBRYTARFLOTTAN UTÖKAS

De båda isbrytarna II och III gjorde god 
tjänst under åren men speciellt II: an 
började bli till aren kom m en och otids
enlig. Stadens m yndigheter ville bygga 
en ny större havsgående isbrytare, men

En konvoj fastfrusna fa rtyg  utanför Göteborg få r  assistans av Isbrytaren I I  och I II  
samt några bogserbåtar. Troligen vintern 1924. F oto  frän C.O. Andersson.

da Kung Bore lyste med sin franvaro 
drog man sig för att beställa fartyget. 
Inte förrän vintern 1929 med sin is
blockad blev man varse om behovet av 
en ny isbrytare. Så i septem ber 1932 
levererade Eriksbergs Mek. Verkstad is
brytaren G öta Lejon. Hon var en kraf
tig skapelse med sina tvä ångmaskiner, 
en förlig och en aktre med resp. 1300 
och 2000 IHK.

Under de hårda krigsvintrarna 1940
1942 hyrdes Göta Lejon av Marinen och 
dä fick Isbrytarna II och III käm pa en 
samma igen i stadens tjänst men med 
hjälp av isbrytande bogserbatar.

ISVINTERN 1947

Denna vinter var Kung Bore pä dåligt 
hum ör och bläste kalla vindar in över 
V ästkusten, som snällt lade sig i vinter
skrud.

Den 5 feb. var det dags a tt ta upp 
ångan pä Isbrytaren III som låg vid pål- 
virket. Besättningen bestod förutom  av 
kapten S.A. Larsson, 1 styrm an och 2 
m atroser, 2 maskinister och 2 eldare 
samt en restauratris.

Isbrytaren III var under ånga från 
den 5 feb. till 8 april som var sista bryt- 
dag vilket skedde i Kvillebäckskanalen. 
Påföljande dag lades hon upp för säs- 
songen. Hamnen var vid flera tillfällen 
helt igenfrusen och det var stora prob
lem med a tt hålla sjöfarten igång.

III: an hade m ycket arbete med att 
hälla rännorna öppna för färjetrafiken 
som ju var livlig vid denna tidpunkt. 
Man startade tidigt pä m orgonen för att 
få loss färjorna ur sina lägen och få tra 
fiken igång. Många fartyg satt fast och 
behövde hjälp.

Söndagen den 16 februari 1947 var 
gnistrande kall och bjöd pä fint fo to 
väder. Vår klubbmedlem Curt S. Ohls
son som ju  är en flitig och entusiastisk 
fo tograf tog tillfället i akt och förevi
gade ham nen i vinterskrud. Curt tog då 
den granna titelbilden på Isbrytaren III 
i arbete i älven u tanfö r Götaverken.

Vid en tit t  i Isbrytaren III: s dagbok 
söndagen den 16 feb. står följande:

”Barr. 767, tem p. — 15,5°. Avgick 
från Träpiren kl. 5. Brutit isen vid Gull-

Isbrytaren I I I  låg o fta  vid Träpiren mellan arbetsuppdragen m ed isbrytningen. Här 
någon vinter pä 1920-talet. Foto  ur Sjö fartsm useets i Göteborg arkiv.
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Isvintern 1947 ställde till m yc ke t besvär fö r  färjetrafiken i hamnen. Här är Färjan I  
pä väg in i sitt läge vid Fiskhamnen. Foto: G-P.

bergskajen för S/S Alstern och en änga- 
re, (vilken jag ej kan tyda nam net pa). 
Isen i ham nen m ycket kraftig hade tid 
från kl 5 — 6.10 för a tt bryta fran Trä
piren till kaj 215. Brutit för sänkverks- 
fäijan, rensat upp för fäijelägena, till 
Träpiren kl. 8.45. Avgick fran Träpiren 
Kl. 9.45. Brutit för fäijan N : 1 dragit 
loss henne ur fäijeläget, bru tit rännan. 
Brutit för fäijan vid Klippan. Rensat upp 
båda fäijelägena för Lindholmsfäijan. 
Anlände Träpiren Kl. 12.45. Väl fö rd a 
gen.

Kl. 14 En mans vakt.”

ISBRYTAREN III ÖVERFLÖDIG

De större bogserbåtam a i ham nen ha
de vid denna tidsperiod börjat få sä kraf
tiga maskiner a tt de kunde användas för 
isbrytning i större om fattning. Hamnen 
ansåg sig därför inte längre ha bruk av 
de två ängarna Isbrytaren II och Isbryta
ren III så man salde dem 1955. Gamla 
III: an köptes av Thordénägda Red.AB 
Tyr i Uddevalla som skulle använda hen
ne som bogserbät.

Besättningen äkte ner till Göteborg 
och häm tade upp nyförvärvet till Udde
valla, där bäten blev liggandes hela vin
tem . Anbud begärdes in för viss om 
byggnad bl.a. a tt fä bäten oljeeldad. 
Inget blev dock gjort så man använde 
fartyget vid enstaka tillfällen för is
brytning i ham ninloppet och i rännan in

till Uddevalla. Som bogserbät fick nu 
fartyget det passande nam net Tug.

I ÖSTERSJÖFART

Rederiet tecknade avtal om befraktning 
av fyra kalkstenslaster med fyra prämar 
fran Smöjen pä Gotland till skäneham- 
nar. Meningen var att bolagets båt Tyr

skulle utföra dessa östersjöresor. Tyr var 
vid detta tillfälle igäng med isbrytning 
pä Vänern och pä grund av a tt isen lag 
sä länge blev Tyr inte klar med jobbet 
utan Tug beordrades a tt göra dessa re
sor m ed pram am a T 3 och T 7. Därefter 
skulle bogseraren ga till Uddevallavarvet 
som skulle ta hand om ombyggnaden av 
Tug.

Omgående efter ordern avgick Tug 
till Höganäs, där pram am a T 1 och T 2 
häm tades. Resan gick sedan till Smöjen 
där last intogs av kalksten för Malmö 
och Hälsingborg. Efter a tt lasterna leve
rerats avgick Tug med prämsläpet till 
Smöjen igen, denna gäng m ed pråmarna 
T 3 och T 7 för a tt göra ytterligare en 
resa.

PR4M EN T 3 FÖRLISER

På resan till Skåne råkade Tug med sitt 
prämsläp u t för däligt väder varvid prå
men T 3 slet sig och förliste med man 
och allt. Befälhavaren på Tug AlfDavids- 
son, lämnade följande rapport vid sjö
förklaringen i Karlskrona den 20 april 
1955.

”Lördagen den 16/4
Avgätt från Smöjen kl. 17.15, tillräckligt 
bem annad, och i fullt sjövärdigt skick, 
med pråm T 7 och T 3 pä släp. Kabel
längd mellan bogserbät och T 7 c a

Som  bogserbät bar Isbrytaren III  det passande namnet Tug. Här en bild frän udde- 
vallatiden. Foto: Sven-Ivar Johansson.
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Tug på väg frän Gotenius Varv till Ryaham nen, e fter översyn dr 1974. E ftersom  
Tugs propeller var borttagen assisterades hon av bogseraren Sven. Foto B. Söderberg.

200 m eter och mellan T 7 och T 3 c a 
100 m eter. Vädret vindstilla.

Söndagen den 17/4
Kl 07.30 var Hoburg i Nord, kurs S.V. 
kl 08.00 väderleksrapport i radio, 
stormvarning härd Nord kultje, avtagan
de under e.m. Kl. 10.15 S2m m a dag än d 
rades kurs till S.S.V. På grund av sjögång 
och härd vind saktades maskin. Väder
leksrapport kl 12.30 stormvarning Sim
rishamn - Arkö samt Öland och G ot
land: styv kultje mellan Nord & N ord
ost, avtagande till kvällen. Kl. 17.00 
samma väderleksrapport. Kl. 21.00 hål
les lite västligare kurs.

Mandagen den 18/4
Vinden tilltager ytterligare och vid
11.00 tiden vinkade T 3, a tt de ville nå
got, men vi kunde ej uppfatta vad de 
önskade. Styr undan för vind och sjö. 
Vid 12.00 tiden bröts styrhustaket på 
T 3 överbord, ändrades kurs, ligger och 
häller m ot vinden. Präm am a arbetar 

hårt i den grova sjön. Kl. 16.00 passe
rade finska ängf. Nylandia oss, varvid vi 
hissade nödflagg och begärde hjälp. N y
landia kom ner m ot oss och förhörde 
sig om vi ville ha assistans. Vi bad dem 
meddela sjöräddningen a tt de skulle 
sända u t hjälp, för att bista pråmarna. 
Vinden mellan Nord och Nordost c a 
25 m /sek. Nylandia kvarligger pä p la t
sen, för a tt ev. bistå.

Vid 23.00 tiden lämnade Nylandia 
oss, då vinden avtagit nägot.

Tisdagen den 19/4
Vid gryningen fick vi se, a tt T 3 ej häng
de med. Omedelbart försökte vi fä kon
tak t med T 7, och dä meddelade kapten 
Lagström pa T 7, a tt präm T 3 var kopp
lad så sent som kl. 01.30. Vi gick om e
delbart för a tt söka efter T 3 och vi höll 
på att söka tills kl. 06.15, u tan  resultat. 
Då ändrades kurs och vi gick m ot land, 
beräknad kurs m ot Utklippan N ord
Väst, höll Nord-Väst kurs tills kl. 14.30 
då vi fick se Utklippan i Nord-Nord-Ost. 
Fart c a 4 knop, styr rätt m ot U tklip
pan och passerade vi samma kl. 16.40.

Vid Karlskrona angöring erhöll vi lots 
vid 19.00-tiden och ankom Karlskrona 
vid 21.00-tiden.”

ÅTER TILL GÖTEBORG

Tug hade utan tvekan åldern em ot sig

och kunde inte konkurrera med de m o
dernare bogserbätam a, varför m an sålde 
henne 1959 tillbaka till Göteborg, där 
hon blev stationerad i Ryaham nen som 
ångcentral. Redare var nu Tankcleaning 
Wallin & Co, som lät bäten behalla nam 
net Tug. Sedan dess har den gamla 
isbrytaren, som en kvarleva frän en 
svunnen tid, legat i Ryaham en och le
vererat ånga.

Så utrangerades Je to r vilket namn 
hon fått 1982, eftersom Bohus Tug i 
Göteborg övertog nam net Tug som de 
gav sitt nybygge från Åsiverken detta  är. 
Som näm nts kom så den gamla isbryta

ren till Lindavs skrotvarv i Landskrona, 
där man nästan omgående gjorde slut 
på henne. Ångmaskinen togs dock ut 
och lär fortfarande stä pä kajen i Lands
krona. Ångmaskiner lär ju vara nästan 
outslitliga, och då fartyget för det mes
ta  legat upplagt är ju gängtimmama 
fä och slitaget bör vara minimalt. För
modligen är den gamla maskinen i gott 
skick tro ts åldern. Man får hoppas att 
maskinen kan komma till användning 
i något gammalt ängfartyg. Styrsöbola- 
get i Göteborg lär vara intresserad av en 
maskin till sin skärgårdsbåt Styrsö, 
byggd 1907 och idag motoriserad.

Göteborgs H amn hade inget större intresse alt bevara sin gamla isbrytare som m usei
fartyg. Här under upphuggning i Landskrona 1984. Foto: Lennart Pettersson.
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De otursförföljda systrarna
av Benny Carlsson

Oklahoma lämnar Kapstaden m ed Taffelberget i d im m oln. Foto: A. Duncan.

Under senare delen av fyrtiotalet var 
det främst två rederier i Sverige som sat
sade pä snabba last- och passagerarfar
tyg. Johnson Line var det ena. Det and
ra var Transatlantic.

Den första i Johnsons serie var S eatt
le som levererades från Kockums i no 
vember 1947. Som tvåa kom Golden 
Gate i april 1948 och som nummer tre 
kom Los Angeles, också 1948. Fyran i 
serien, Lions G ate, levererades i augus
ti 1950, femma California kom i april 
1953 och den sista som byggdes vid 
svenskt varv blev Canada med leverans 
i maj 1953. Systrarna Portland och 
Silver Gate byggdes i Kiel.

Transatlantic lanserade under samma 
tidsperiod sina så kallade ”m olnbatar” 
vilka blev de beröm da Nimbus (med le
verans i decem ber 1947), S tratus (au- 
gisti 1948), Cirrus (maj 1950) och slu t
ligen Cumulus (ok tober 1950). De bada 
sistnämnda var större än förstlingar
na. För tekniska data se Länspumpen 
1984:2.

År 1949 levererade G öta verken två 
mindre syskon till Nimbus. Den första 
som levererades fick vid dopet nam net 
Oklahoma och hon levererades till 
Transatlantic.

Systerfartyget Minnesota levererades 
till Rederi AB Transpacific. Dessa båda 
fartyg var avsedda för rederiets trafik

Alldeles JÖr om  dacksbyggnaden sprack 
Oklahoma av <lc vählsamma brottsjoar- 
na. Sprickan struch.te sig ända till 3: ans 
huka. Foto: Gotaverken.

pa Nordamerika.
Först u t var ovan näm nda Oklahoma 

som levererades i maj 1949 (reg.nr 
9071). Hon var när det gäller utseende 
med mera nästan identisk med den är 
1947 levererades Nimbus, fast nagot 
mindre. Hennes dimensioner var 144.3 
m eter läng, 17,9 m eter bred och 11,43 
m eter djup till shelterdäck. Lastförma- 
gan var 7280 tons dw och hon m ätte 
5914 gross tons.

Backen på Oklahoma var något hög
re än på hennes större systrar. Dessutom

var hon förstärkt för gäng i is. Detta 
var gjort med tanke på a tt hon skulle 
trafikera den ovan näm nda Nordameri- 
kalinjen. Farten var 19 knop lastad, men 
pä lätten kunde hon komma upp i 
20-21 knop.

Hennes maskinanläggning bestod av 
tvä Gotaverken dieselmotorer typ  DM 
760/1300 VG 6. Varje m otor utveckla
de ca böOO IHP, alltså to ta lt 13200 HK 
pä tvä propellrar.

Den 18 december 1953 avgick O k
lahoma från Göteborg till Boston lastad 
med styckegods och julpost. Resan över 
Nordsjön försiggick i vackert väder. Väl 
ute pä N ordatlanten blev vädret sämre 
med harda vindar och hög sjö och dy
ning. Den 22 till 23 decem ber var väd
ret storm med grov sjö, hög dyning och 
slingring. Vid e tt tillfälle var vindstyrkan 
uppe i 11 Beaufort. Pä grund av ”con- 
fused sea” var Oklahoma tvungen att 
dreja bi i 10 timmar. Under julaftonen 
var vädret till största delen av dygnet 
bra med måttliga vindar och avtagande 
sjö. Omkring klockan 18 blev det vind
kantring till väst med avtagande sjö och 
dyning. Julaftonen firades som vanligt 
under normala former.

Omkring kl 22.35 svepte två svåra 
brottsjöar in över backen vilka förorsa
kade valdsam sviktning i fartyget och 
e tt tiotal sekunder senare kom ännu en 
svar brottsjö som gick över backen och 
förorsakade en spricka för om däcks
huset.

Fartyget drejade genast bi och vid 
undersökning visade det sig a tt däcks- 
platen spruckit fran förkant styrbords 
luftrör förbi pålmasten, in under över
styrm ans h y tt fram till däckshusets 
mittlinje och därefter till 3: ans luckas 
akterkant.

Juldagen och annandagen var däcks
besättningen sysselsatt med a tt minska 
skadans om fattning. Detta arbete var av
slutat pa annandagen omkring kl 17. En 
halvtimma senare bröts Oklahoma itu i 
position 50.10 N och 45.00 V. Vid 18- 
tiden firades den första livbåten ner un 
der befäl av 2 :e  styrm an. Denna livbåt 
var den aktra pa babords sida. Sä snart 
aktra livåbåten lyckligt kommit ifrån det 
farliga grannskapet gavs order om att 
den förliga båten skulle sjösättas.

Vid 18.30-tiden firades styrbords bå
tar. Klockan 19.40 lämnade befälhava
ren som sista m an det avbrutna akter
skeppet.

Samtliga besättningsmän räddades av 
tillskyndande fartyg. Omkring kl 01.00
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M innesota anlöper N ew  Yorks hamn och fär assistans av en Moran-bogserare.

den 27 december siktades Uss Blue 
Jacket som första fartyg. Man kastade 
genast ner livlinor och tog om bord de 
nödställda sjömännen frän Oklahoma.

Blue Jacket fortsatte sökandet av öv
riga livbätar. E tt rö tt bloss syntes pä ca 
8 sjömils avstand. Eftersom det finska 
fartyget Orion under tiden hade anlänt 
till olycksplatsen fick hon order av be
fälhavaren på Blue Jacket a tt undersöka 
blossen. Det befanns a tt de härrörde 
från styrbords förliga livbåt vilken hade 
sju man om bord.

Vid 5-tiden var samtliga besättnings
män räddade.

Vid gryningen blåste det full storm 
med vindstyrkor upp till 35 m eter i se
kunden.

Blue Jacket kvarlåg vid olycksplatsen 
till klockan 11 den 27 december för att 
se om nagon del av Oklahoma fortfaran
de flöt omkring och var farlig för sjöfar
ten.

Den 2 januari ankrade Blue Jacket

vid 14-tiden upp på Danafjorden där de 
överlevande gick om bord i rederiets för 
tillfället förhyrda Daga. Klockan 20 var 
det Orions tu r a tt anlända till Danafjor
den med sina sju besättningsmän.

Det kanske skall tilläggas a tt de båda 
fartygen genom förde en bragd i det här
da vädret som rådde vid tillfället.

Som tvaa i serien kom M innesota i 
november 1949 (reg.nr 9115). Hennes 
tonnage var 7260 tons dw och 5908 
gross tons. Hon var identiskt lika sys
tern. Ägare var Rederi AB Transpacific, 
e tt dotterbolag till Transatlantic.

Efter Oklahomas förlisning i dcember
1953 företogs en del förstärkningsarbe- 
ten ombord för a tt undvika liknande 
olyckor i framtiden.

Vid e tt varvsbesök vid F innboda Varf 
i Stockholm upptäckte man sprickor i 
shelterdäck vilka krävde ganska om fat
tande reparation. Denna utfördes av Gö- 
taverken. Vid detta  tillfälle fick varvet 
lägga in fyra så kallade vägare, det vill

säga längsgäende järnbalkar av grova 
dimensioner under shelterdäcket. Dessa 
blev fördelade på hela däcktes bredd 
och maste inpassas mellan de redan be
fintliga balkam a. Dessa kom att gä ge
nom tvaans och treans lastrum.

Även botten  fick förstärkas med två 
vägare av samma typ. Även de plåtar 
som låg närmast sprickan fick bytas ut. 
Vidare fick en del uppstöttningar u tfö 
ras samt förstärkning av däckshuset. He
la operationen tog 14 dagar.

Den 16 februari 1960 kunde m an lä
sa i Ny Tid följande rubrik: ” Spricka i 
M innesota” . Rederiorder: ”Kom hem ” .

Anledningen till a tt Minnesota åter
vände hem var den a tt en 75 centim eter 
läng spricka hade upptäckts i en däcks
plåt för om däckshuset på babords sida. 
Reparationen utfördes av Götaverken.

Den 28 februari 1960 var det så dags 
igen! Denna gäng var det e tt inbro tt som 
hade förövats om bord pa väg till New 
York. Vid detta tillfälle stals ca 10.000 
cigaretter och en del kläder. De båda 
förövarna blev arresterade vid ankom s
ten till Göteborg.

Den sista större reparationen u tfö r
des på Eriksbergs m ek Verkstad i juni 
1960. Vid detta tillfälle byggdes Minne
sota om ganska kraftigt. Lastlucka 3 
byggdes in pä samma sätt som var fal
let med lucka 4. Vidare frilädes lucka 1 
vid backen så a tt fartyget fick e tt helt 
n y tt utseende. Efter denna ombygg
nad kom förmasten a tt stå pä e tt sepa
rat ”däckshus” .

Den 29 november 1961 gick Minne
sota på grund utanför Tistlarna och man 
var tvungen a tt bogsera henne till kaj. 
Där lyftes lasten över på den just leve
rerade Arizona som skulle göra sin jung
fruresa.

Minnesotas tid under svensk-flagg var 
ute vid m ånadsskiftet november-decem
ber 1972. Hon såldes da till Shin Shin 
Nav Co S A i Panama som dopte om den 
gamla linern till Ever Health. Priset var 
USD 247.000.

År 1975 var det dags för försäljning 
igen. Denna gång till An Hwa Nav Co 
L td, Panama. Samma ” trasa” i aktern 
således. Det nya nam net blev An Hwa. 
Lastförmågan ökades från 7260 tons till 
7376 tons.

Under hamnliggande i Kaohsiung 
kantrade fartyget 1977. Hon lyftes i 
februari 1978 för a tt huggas upp vid 
Nan Tai Steel Works i Kaohsiung vilket 
arbete påbörjades i november 1978 och 
var avslutat i april-maj 1979.E fter ombyggnaden seglade den gamla transaren till 1V77. Här som A n  Hwa.

Länspumpen 1984:4 9



Frågor - Svar - Kompletteringar

M /s Saxen går i reguljär linjetrafik fö r  Tor-Line mellan Sverige-England-Holland. 
F oto: Lennart Ramsvik.

” Det sista svenska 
lastlinj efarty get ”

I en b ild text i Anders Rydbergs artikel 
om Rio-fartygen i senaste num ret av 
Länspumpen påstås Bahia Blanca vara 
landets sista lastlinjefartyg. Det stäm 
mer endast om man i sammanhanget 
bortser från de lastlinjefartyg, som fo rt
farande trafikerar Nordsjön och det 
tycker jag inte man skall göra.

Tor Line förknippas m ed flo tta  pas
sagerar- och effektiva lastfärjor, men 
faktum  är att man fortfarande bedriver 
linjetrafik med konventionella fartyg. 
Man kör fjortondagarstrafik från Udde
valla till Hartlepool och Shoreham och 
hemgående från G ent till Göteborg. Lin
jen betjänas av tvä båtar och vanligtvis 
går den ena till Shoreham och G ent m e
dan den andra lastar till Hartlepool och 
tar därefter en last i öppna m arknaden 
hemgående, t ex skrot till Vänern.

Den nuvarande linjestrukturen är re
sultatet av bildandet av Tor Lloyd 1980, 
där Tor Lines gamla G ötha-trafik slogs 
sammans med Broströms Tender Ser
vice. Lloyd-delen i nam net försvann ef
ter något år.

Det är m ycket ovanligt a tt e tt rederi 
använder sig av samma charterbåt i 9 
år, men sedan 1975 har man kört m/s 
Saxen i trafiken. Den goda kontakten 
med redaren, Elon Johansson i Skär
ham n, har nu ytterligare befästs i och 
med a tt Tor Line chartrat hans om tala
de nyförvärv m /s Barbara. Dessa två 
fartyg bör således överleva Bahia Blanca 
som lastlinjefartyg under den svenska 
flaggan.

Lars Alfredsson

Okända skutan 
låg i Kalmar

I Länspumpen 1984: 3 fanns på sid 9 en 
bild av en för insändaren okänd skuta 
plåtad vid okänd tid och på okänd plats. 
Skutan och tiden är okända även för 
mig, men platsen är vid Skeppsbron i 
Kalmar — jag tyckte mig omedelbart 
känna igen byggnaderna, varför jag åkte 
och kontrollerade på plats, och si — det 
tycks stämma!

Har inte sä m ycket mera a tt tillägga 
förutom  det bästa hälsningar.

Ulf Söderlund Kalmar

Hjälparens slutliga öde

Marinens bogserbåt Hjälparen ex Barba
ra var e tt o tursförföljt fartyg vilket skri
vits om i L-P nr 2 och 3 detta  år. Bog- 
serarens slutliga öde var okänt men ge
nom G unnar Hedman har redaktionen 
få tt vetskap om vart båten tog vägen:

Oj, vad jag kommer ihåg olyckan 
med Hjälparen. Jag satt i en bilkö på 
väg till jobbet och lyssnade på det i b il
radion. Det skrevs helsidor om olyckan 
i flera dagar i tidningarna. En under 
dram tiska former kantrad bogserbåt 
med dödsoffer m itt i Stockholm s hamn. 
Sex år tidigare skedde ju  f.ö. samma sak 
med Tyr.

Efter bärgningen lades Hjälparen upp 
på Galärvarvet m itt em ot Strandvägen. 
Enligt tidningarna var skadorna små, 
men man ville inte ta i trafik en bogser
båt som kantra t två gånger. 1963 skro
tades Hjälparen på Galärvarvet.

G unnar Hedman

Nödrop!

Kan den kunniga läsekretsen av hängiv
na shiplovers hjälpa mig med sjösätt
nings- och leveransdatum och/eller namn 
på dopförfattam a för följande två fiske- 
minsvepare:

M 31 Gåssten Knippla
M 32 N orsten Hälleviksstrand

Samt om möjligt även för den år 1973 
från Röda Bolaget inköpta bogseraren 
Henrik. Med dopförrättare avses i detta 
fall den person, som i förekommande 
fall namngav fartyget vid marinens över
tagande av detsamma.

Alla uppgifter om ovannämnda far
tyg em ottas med största glädje. Sålunda 
skulle nybyggnadsnummer skänka mig 
en sm ått hysterisk njutning!

Med hälsning till alla länspumpare

Stellan Bojerud
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Vem är SIN 246 Strömstadsskutor

Från Göran Ohlsson har vi fått detta fo
to  av en trålare från Simrishamns-distrik- 
tet. Det ser u t som ett av Bergs hälsöbyg- 
gen från 1930-talet men det finns ju  en 
hel del a tt välja bland. Kanske någon av 
våra läsare på Österlen kännerigenhenne?

Nyligen fick jag fa tt i e tt gammalt kort 
från Ström stad år 1915, som visar en 
trem astad skuta med neutralitetsm ål- 
ning på skrovsidan och nam net Tekla i 
stäven. En titt i m itt register gav vid 
handen, a tt detta nog var en m ycket in

tressant bild, samtidigt som det visade 
sig a tt det fanns en del frågetecken kring 
detta  fartyg.

Tekla infördes i fartygsregistret un 
der nr 5725 år 1915, sedan hon blivit 
ombyggd till trem astskonare med hjälp
m otor, från a tt ha varit ångtrålare. Bygg
des 1903 i Kinghom av trä m ed nam 
net Ebenezer och redades av T David- 
son, Aberdeen. Så småningom blev hon 
svensk och efter det a tt maskinen tagits 
ur såldes skrovet i början av 1915 från 
Göteborg till Carl Hall i S tröm stad, som 
lät u tföra ombyggnaden av fartyget. 
Redan efter en resa under svensk flagg 
såldes Tekla till Norge.

Så till frågorna: Var fartyget från 
början en ren ångtrålare, eller var det en 
”engelsk ku tte r” med hjälpångmaskin? 
Vad föranledde ombyggnaden till 3- 
m astskonert? Och vad hände efter för
säljningen till Norge? Hoppas a tt någon 
av Länspumpens strömstadsläsare kan 
lösa någon av gåtorna.

På samma foto  som Tekla ligger i ena 
kanten en riktig engelsk ku tte r med 
distriktsbeteckningen SD 116. Kan nå
gon läsare identifiera henne?

Tomas Johannesson
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Ångtrålare i 
örlogstjänst (2)

i

Ångtrålaren SD 37  Ocean var under andra världskriget hjälpvedettbåt i Göteborgs- 
eskadern. F oto  från Hans-J Heise, Tyskland.

I Länspumpen 2/1983 redovisades en 
del uppgifter om ångtralare i svensk ör
logstjänst under andra världskrigets be
redskapsår. Därvid framgick a tt flera av 
de berörda fartygen varit i brittisk ör
logstjänst under första världskriget.

Det råder delade meningar om man 
skall skriva om e tt ämne innan man har 
alla detaljer klara för sig och belagda. I 
detta  fall var det tu r a tt jag publicerade 
uppgifter om vära ångtrålare i örlogs
tjänst, även om det fanns vissa luckor.

Av en ren tillfällighet uppm ärksam 
mades mina rader om ångtrålare av Hans- 
Jürgen Heise i Halstenbeck, V ästtysk
land. Han kunde meddela följande om 
de tidigare tyska ångtrålam a:

Ocean (Hjvb I nr 383)
Byggd för Partenreederei (Hr: Bernhard 
Brookmann, Altona). SD 37. Mobilise
rad 7 augusti 1914 för kejsartyska flottan 
och placerad som s.k. vorpostenboot 
vid Halbflottille West. Beteckning seder
mera Hs 10. Återlämnad till civila ägar
na 1 maj 1919.

Köpt till Sverige 3 december 1925 
av Trål AB Nordsjön, Göteborg, (C.A. 
Berglund).

Upphuggen i Belgien 1951.

Falken (Hjvb 1 nr 273)
Byggd för Partenreederei (HR: G.L.F. 
Wilhelm, Altona). SD 28. Döpt Ober
bürgermeister Adickes. Säld 1 juli 1914 
till Hamburg-Cuxhavener Fischdampfer 
AG ” Alte Liebe” och omregistrerad tili 
HH 59. Planerad omdöpning tili F inken
wärder HH 59 kom av sig p g a krigsut
b ro tte t. Mobiliserad för tyska flottan 3 
augusti 1918 och tilldelad Hilfs-Minen- 
such-Flottille Nord samt senare Vorpos
tenflottille Ems, 1. Halbflottille. Å ter
lämnad till civila ägarna 28 december 
1918.

Såld 23 januari 1920 och namnänd- 
rad 14 april samma år till Alte Liebe 
HC 80 ägd av Deutsche Seefischerei 
AB, Cuxhaven.

Säld 4 juni 1926 till Fiskeri AB Tär
nan i Säffle (Hugo Silvén) och om döpt 
till Falken. U tstruken ur Lloyds register 
1952.

Hans-Jürgen pekar även pa att Lloyds 
register mellan åren 1920 och 1939 
envisades med att redovisa ex. -namnet

St. Pauli för detta  fartyg. Enligt register- 
handlingarna i Hamburg har detta  namn 
em ellertid ingen aktualitet. Oberbürger
meister Adickes och senare Alte Liebe. 
Det är tillräckligt.

Ja, därm ed har även de f.d. tyska trå
larnas bakgrund klarlagts. Det är för
visso kuriöst a tt av sex svenska ångtråla-

Här har man hela tiden tro tt a tt utom- 
bordsm otom  uppfanns 1908 av den 
norske am erikaemigranten Ole Edvin 
Rud, som kallade sin m otor Evinrude 
(eller pä svenska: även rodd). Och så 
kanske den inte alls uppfanns i Milwau
kee, Wisconsin utan i Norrköping, Swe
den!

I en priskurant från 1899 — alltså 
nio är innan norrm annen lanserade sin 
m otor — hittade jag bifogade bild på en

re i örlogstjänst, hade tre e tt förflu tet i 
engelsk krigstjänst och två i kejsartyska 
marinen. Endast A lexander, som köpts 
till Sverige redan före första världskriget, 
saknade denna dramatiska typ av bak
grund.

Stellan Bojerud

märklig båtm otor. Katalogen hade u t
givits av Aktiebolaget Mekaniska Verk
staden Vulcan i N orrköping som påstods 
ha specialtillverkning av fotogenm otorer 
för framdrivande av m indre båtar.

F ör rodd- och segelbåtar har samma 
verkstad u tarbe ta t en konstruktion 
som fått stor användning. A nord
ningen framgår af fig. Motorn är fast- 
skrufvad på ak terto ften , och propel-

Uppfanns utombordsmotorn i Norrköping?

Illustration ur A B  M ekaniska verkstaden Vulcans Katalog 1899.
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leraxeln utgöres af en spiralfjäder, 
som ledes i e tt bö jd t rö r öfver kanten 
på båtak tem  ned till propellern i 
vattnet. Maskinen är så konstruerad 
att den kan vickas, hvarigenom pro
pellern kan höjas u r vattnet, då båten 
skall stanna.

Är inte detta  e tt slags utom bordsm o- 
to r så vet inte jag vad det skall kallas.

Aktiebolaget Mekaniska Verkstaden 
Vulcan bildades 1877 då det övertog en 
fastighet vid Fredriksdal i Östra Eneby 
vilken tidigare ägts av Norrköpings Me
kaniska Verkstads Aktiebolag. Kvarte
ret, som än idag heter Vulkan, gränsade 
på den tiden till statens rågång vid Norr 
Tull. D isponent i företaget var ingenjör 
Axel Stenberg och i bolagsstyrelsen satt 
dessutom källarmästare August Finlöf, 
Gnesta och brukspatron Axel Burén, 
Grytgöl. A ktiekapitalet var 250 000 kr 
fördelat på 1000 kronorsaktier.

Man tillverkade ångpannor, ångmaski
ner, ånglokomobiler och ångdrivna 
pum par, för både jo rdbruket och in
dustrin. Strax före sekelskiftet började 
man även tillverka encylindriga, vertika
la fotogenm otorer som kunde driva såg
verk, tröskor och i sto rt ersatte lokomo- 
bilem a i jo rdbruket. Och dessutom driva 
båtar, som sagt.

Även om man var utom bordarpion- 
järer, så gick Vulcans affärer inget vida
re. Eller som det står i styrelseberättel
sen: ”Verkstadens om fattande tillverk
ning lämnade föga ekonom isk framgång” 
och man beslöt strax efter sekelskiftet 
a tt lägga ner driften.

1 oktober 1905 inköptes Vulkans 
verkstadsbyggnader av The In ternatio
nal Harvester Com pany Ltd, Chicago, 
som öppnade filialtillverkning av Dee- 
rings och Mac Cormicks skörde- och slåt- 
termaskiner.

Men några fler u tom bordsm otorer 
tillverkades därefter inte i Norrköping.

John E Persson

Vilka är båtarna?

I Västra Kretsens fotoarkiv finns en del 
fo ton som vi inte lyckats med att iden
tifiera. Vi hoppas nu på Länspumpens 
läsekrets, så vi kan sätta in fotona i ar
kivet i klubblokalen N akterhuset i G ö
teborg.

Lilla B om m ens hamn i Göteborg. Vem kan säga nam net på kanalångaren? Foto  ur 
Västra Kretsens arkiv.

Vem är ”111: an ” som står pä grund m ed roderhaveri? Röda Bolaget är på plats och  
har börjat m ed  bärgningsarbetet. Foto från Röda Bolaget.

E tt  m yc ke t gammalt fo to  från Bengtsfors sluss. Vilken kanalbåt är d e t som slussas? 
Foto ur Västra Kretsens arkiv.
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S /s  K onung Gustav V av Trelleborg på Trelleborgs redd den 1 7 mars 1951. Foto: Tore Granath.

Ångbåtsrökar För nagra decennier sedan fanns fortfarande 
många ångfartyg i vår handelsflotta. Röken 
frän ängfartygen läg ibland tät över hamnarna 
då trafiken var livlig. Bogserbåtar, färjor och

Bogserängarna Balder och A rthur passerar Agncsbergs färjeläge i Göta älv i april 1945. Foto: Curt S. Ohlsson/Bildgrupp ETT.
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Ms Mülheim-Ruhr ex SAN FRANSISCO 1915 Köpenhamn
Ss--B HOLMEN II ex Rotesand, Douglas II 1906 Rutherglen
P GRANITA ex Alfi I, FABRIS/

/OAXEN 39, LJUNGA II, MECUM 2, HALLSTA I, Unterweser I 1900 GroningenP SCG 90 ex SM 18 ÖREGRUND 2, OAXEN 38, LJUNGA I, HALLSTA II, Unterweser 9 1900 Hoogezand
Ss BRITTA CHRISTENSEN ex KALMARSUND X 1915 OscarshamnSm FANNY ex J Grönsund 1891 Thurö
SS--F LAXEN ex Schillig Hörn 1896 Geestemünde
SS--F Fl^sund ex Ena I, DELFIN, Thora, Carew Castle, Westward Ho, Thora 1892 Milford
SS--F Finito ex Ryving, INGER, EDITH, Retriever 1891 Aberdeen
Ms PIA I ex TORHILD, PIGGEN, TORHILD 1915 Jungfrusund
SS Kangasala ex HELE, HEBE, Sandar, EMMA FERNSTRÖM/

/Polstream, EMMA FERNSTRÖM, Polstream, Margarete 1906 Dundee
SS Istmo ex SIRONA 1915 Lödöse
P GW 3 ex MH 3, ÖNRB NR 3 1911 Skebäck
P GW 12 ex MH 12, ÖNRB NR 12 1883 Hjältnare Docka
SS Coccolita ex Silja, HEIMDALL 1915 Oscarshamn
SS CORONA ex INGEBORG, Ascania, Lisa 1887 Newcastle
SS AXEL 1915 Göteborg
SS Itajai ex Oity, Maistas, Coldair, Kongsdal, LIANA, Denetown, ERNST 1915 Helsingborg
P/MS ÖRNEN ex ÖNRB NR 1 1910 Skebäck
P GW 15 ex MH 15, ÖNRB NR 15 1883 Hjälmare Docka
SS TÄRNAN 1915 Göteborg
Ms BJÖRKVIK ex NEPTUN 1915 Sjötorp
Ss HUGIN 1915 Stockholm
Ss MUNIN 1915 Stockholm
Sm TEKLA ex EBENEZER, TEKLA 1915 Strömstad
Sm JUNO 1914 Gustaf Adolf
Ss JOHN RETTIG 1915 Fevig
Sm FYLGIA 1915 Studseröd
Ss Tokai Maru ex ALSTERN, BELOS, Gretavale 1905 Greenock
Ss RAGUNDA ex Lena 1902 Hellerup
Sm LINNEA 1915 Sjötorp
SS KRISTINA 1907 Sj ötorp
SS PATRIA 1915 GöteborgS AF CHAPMAN ex G D KENNEDY, Dunboyne 1888 Whitehaven
SS John Williamson ex Southern Breeze, Viking III, VIKING, Macquerie 1912 Kristiania
Ms-■F MARGA 1914 Strömstad
SM Argo ex VERITAS 1915 Råå
SS Engineer ex System, Bols, SIRI 1915 Lödöse
SS CAMELIA ex EINAR, MÄLAREN, Nordpol 1879 Flensburg
SS Amada II ex GUNNEL, GRAECIA, Marietta N 1911 Sunderland
S SENTA ex Alfa, Queen Mab 1887 Glasgow
SS Grey Abbey ex Polcrag, DAGNY 1915 Norra Garn
SS Amaragy ex Camaragibe, MIRABELLA, Enare, B G KR0NBERG 1915 Fevig
SS DALARÖ ex SILJAN, Vard 1911 Sunderland
SS LESTRIS ex LAO, Hyllos, Craigneuk 1898 Port Glasgow
F BRANDY ex BRIS 1915 Häl leviksstrand
SS THERESE 1915 Sjötorp
SS MERTAINEN ex Strathlyon 1907 Glasgow
SS Josefa ex Iturri Urdina, JOHN, Vera, Rolf 1870 Köpenhamn
SS FANNY ex Karen, Bengar 1897 Stockton
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3720 2878 1915 5.50 S Ge. Upphuggen 1959 Belgien
164 0 1915 1960 Upphuggen Norrköping

499 476 1915 12.73 S Fi
503 482 1915 1974 Skrotad

1225 859 X 1915 1959 Upphuggen Göteborg
172 134 1915 1946 Grundstött Arkö 19/8. Vrak
137 40 1915 7.27 Förstörd
169 52 1915 4.31 S No. Skrotad 1965
154 57 1915 11.29 S No. Skrotad 1965
38 22 X 1915

1033 726 X 1915 8.60 S Fi. Upphuggen Helsingfors 4/61
604 449 X 1915 9.33 S Pa. Struken omkring 1941
90 79 1915 ?
79 69 1915 1968 Förstörd

1488 688 X 1915 6.57 S Fi. Upphuggen 1971 Helsingfors
2056 1553 1915 9.19 S Fi. Struken före 1922
264 157 X 1915 9.50 Upphuggen Ystad
656 342 1915 7.24 S Da.
111 64 1915 1939 Pråm. Fanns ännu 1967 som samlingslokal
82 74 1915 ?

512 281 1915 1944 Minsprängd 19/4 Mecklenburger Bugt
66 48 1915 1972 Förstörd
68 49 X 1915
68 49 X 1915
90 66 1915 1915 S No
44 31 X 1915 1983 S No

1999 1468 1915 1918 Torpederad 27/7 Flamborough Head
46 32 1915 cal920 ?

3140 2438 1915 12.23 S Ja. Sänkt 15/7-45 av USA-flyg
1679 1290 X 1915 4.33 S Fi. Upphuggen 1955 i England

99 74 X 1915
187 126 1915 1925 Förlist

1220 773 X 1915 1940 Tprpederad 19/1 utanför IJmuiden
1492 1354 X 1915 Vandrarhem Stockholm
152 67 1915 5.20 S No. Förlist 31/7-48
39 20 X 1915 9.74 S Br som vrak

105 73 1915 2.46 S Da. Struken slutet av 50-talet
311 84 1915 1915 S No. Struken mitten av 30-talet

1437 1108 X 1915 10.33 Upphuggen Finland
2929 2195 X 1915 11.55 S CR. Upphuggen 1961 i Italien
1024 926 X 1915 1916 Torpederad 4/12 i Skagerack
225 133 1915 1917 Uppbringad 14/9. Sjönk 1922 pr Belfast-Tyne

1997 1468 1915 12.27 Sjunken. Bärgad. Grundstött 30/9-64 Necochea
3823 2935 X 1915 1940 Sänkt av ubåt 12/2 i Nordatlanten
2564 1512 X 1915 1960 Upphuggen Västerås

46 13 X 1915
208 121 1915 1917 Sänkt 19/5 i Bottenhavet

4450 3512 1915 10.40 Sänkt av flyg i Norge
1100 698 1915 8.19 S Sp. Struken i början av 30-talet
1483 1078 X 1915 1918 Torpederad 19/9 vid Raz de Sein





Ekluten är en enastående bok. På ett spännande och fascinerande sätt 
beskrivs sjömanslivet i olika typer av segelfartyg i början på seklet — 
mer levande än någonsin tidigare. Boken illustreras av ypperliga foto
grafier och författarens egna teckningar.

Författaren, Bertil Chr. Petersson, gick till sjöss som 14-åring och 
seglade i många år. Han blev så småningom befälhavare, navigations- 
lärare, vetenskapsman och författare.

Ekluten inleds med några, rikt illustrerade, kapitel som beskriver hur seg
lande skutor och skepp fungerar, livet och arbetet ombord, hur fartygen 
manövrerades och hur segel och rigg hanterades. Det är en livfull beskriv
ning där arbetsmoment och kommandoord beskrivs i detalj och sätts in i 
sina större sammanhang.

Därefter följer den självbiografiska delen av boken. Läsaren går till 
sjöss med 14-åringen i en bark, som sysselsätts på traden mellan Norrland 
och Storbritannien. Sedan bar det iväg ut på de stora oceanerna med brit
tiska fullriggare, en fransk och en tysk 4-mastbark, en 4-mastskonare, ett 
skonertskepp och en helt uppseglad gammal norsk träbark.

Så småningom blev författaren andrestyrman i den till Sverige nyinköp
ta 4-mastbarken Elsa Olander (senare C. B. Pedersen). Det blev spännande 
resor under första världskriget undan tyska u-båtar och kryssare. Sejouren 
i Elsa Olander avslutades med en äventyrlig resa där hela besättningen 
slogs ut av beriberi. Flera avled och det var nätt och jäm nt att tre man, i gott 
väder, lyckades fälla ankaret i Port Louis. Därefter följde fler styrmans- 
jobb i en svensk 5-mastskonare, ett danskt barkskepp och en norsk fullrig
gare.

Ekluten är inte bara en spännande bok, den är också ett dokument 
att användas som handbok i hur man manövrerar, seglar och hanterar 
olika typer av segelfartyg i olika situationer. Författaren skriver på 
lättflytande, härlig och mustig sjömansjargong. Språket är så med
ryckande att läsaren snart befinner sig ombord i händelsernas cent
rum.

Det har skrivits många böcker om den sista epoken i segelsjöfartens 
historia, Ekluten är bäst av dem alla.

T horsten  R in m a n

B ertil Chr. P etersson  har beslu ta t sk ä n k a  s itt fö r fa tta rh o n o ra r  till 
f in a n s ier in g  av lägersko lor f ö r  sko lbarnen  p å  T jörn  o m b o rd  i T jörns

sk o lsk e p p  A  t ene.



¿¿kluten,
B ertil C h r. P e te rsso n

¿jkLuten
Bertil Chr. Petersson

* Med sjökapten Bertil Chr. P e
terssons bok ” E klu ten”  utger 
Svensk S jöfarts Tidnings F ör
lag ett kulturhistoriskt doku
ment.

* P å  ett spännande, fascinerande 
och mycket välskrivet sätt be
skrivs sjöm anslivet i olika typer 
av segelfartyg på 1910-talet — 
kanske mer levande än någon 
tidigare lyckats göra.

* Boken inleds med ett kapitel, 
som detaljerat beskriver, i ord 
och bild, hur man seglar och 
m anövrerar ett stort råsegel- 
tacklat fartyg sam t livet och a r
betet om bord. D ärefter får vi 
följa en liten grabb, som går till 
sjöss och så sm åningom  arbetar 
sig upp till posten som styrm an i 
barkskepp och fullriggare.

* F örfattaren , Bertil C hr. Peters
son, är född 1895, gick till sjöss 
1909 och blev sederm era frej
dad befälhavare i segel- och 
ångfartyg, navigationsskole- 
lärare, vetenskapsm an, fö rfa t
tare och en av vår tids mest 
nam nkunniga skildrare av se- 
gelfartygsepoken.

* Boken som är på ca 260 sidor är 
rikt illustrerad och vackert in
bunden.

Jag vill läsa Ekluten!

Sänd ......................exå 148:— (inkl moms)
□  Bifogar check.
□  M ot postförskott (avgift tillkommer) 
För leverans till länder utanför 
Norden måste betalning bifogas 
beställningen.

F ra n k e ra s  ej. 
A d ressa ten  

be ta la r 
p o rto t

SV E N SK
SJÖ FA R T S T ID N IN G

Svarsförsändelse
U tdelningsadress

Kontonummer 16575011 
400 14 Göteborg

O rt sadress

SVERIGE

BRA ATT VETA 
NÄR DU GÖR DIN 
BESTÄLLNING:

* Bokens pris ä r  148:—
* S ätt in  148:— p å  postg iro  

41 114-0. G löm  ej a tt tydlig t 
tex ta  nam n  och adress på 
inbe ta ln ingsko rte t.

* S änd  in 148:— p å  check till 
Svensk S jö fa rts  T idning ,
Box 530 90, 400 14 G ö teborg .

* Ö n sk ar du b oken  sänd  per 
p o s tfö rsk o tt tillkom m er 
p o stfö rsk o ttsav g ift
och p o rto , 12:— .



5751 SS Plettenberg ex Visut Kasatri, Glen, Argos, FREDRIKA/
/HOLMENGRÅ, ELFSBORG, G P BRAATHEN, Helen Heidmann 1904 Liibeck

5752 S ZARITZA ex Grande, Dunkeld 1877 Dumbarton
5753 SS DN.IEPR 1914 Motala
5754 SS DNJESTR 1914 Motala
5755 KS Grethe ex OLLE, SKOGHALL II 1915 Östra Eneby
5756 SS Anna Capano ex BRÅVIK, Gyp, Noord Holland, Mayflower 1897 Troon
5757 MS (ev Herga ex Eunice...) ELYSION 1915 Ljusne
5758 S GULLMARN ex MAGDA, Erbrin, Loudon Hill 1887 Port Glasgow
5759 SS Solglimt ex STOCKHOLM, Potsdam 1900 Hamburg
5760 SS KJELL ex 0 E CARLSUND 1915 Motala
5761 Sm EBBA 1915 Landskrona
5762 SS FERRUM ex UGGLAN, Nordstern 1865 Elbing
5763 SS MERCUR ex Spica 1884 Flensburg
5764 SS--B Simson ex Terma, SIM, SIMSON 1915 Oskarshamn
5765 Ms DJURÖN I 1915 Göteborg
5766 SS NMV I ex GM 2, FÄRJAN I 1914 Göteborg
5767 SS ISBRYTAREN II 1895 Göteborg
5768 SS Sterling ex THEMIS, STERLING 1890 Leith
5769 SS ANDALUSIA 1916 Oscarshamn
5770 SS Gibel Derif ex MAROC, CARRIE, Kong Helge, Svionia 1884 Stettin
5771 SS Peter ex P L PÄHLSSON, HARRIET, Eidsborg, HARALD 1916 Fredrikstad
5772 S NADIA 1916 Pukavik
5773 SS Bravore ex Beilbrook, Polberg, BERGVIK 1916 Malmö
5774 SS Klampenborg ex ALMA 1916 Lödöse
5775 S Brita Leth ex Hilfred, M A Flyvberg, BRITA 1911 Svendborg
5776 P VEGA ex Unterweser 20 1906 Emden
5777 SM AMALIA 1899 Viken
5778 SM ÖRNFJORD ex HILDUR, Aegir 1900 Barth
5779 SS HERMES 1916 Fredrikstad
5780 SM SCEPTRE 1895 Brixham
5781 SS-■B ATLAS ex TRIO AV PITEÅ, TRIO AV LULEÄ, TRIO 1915 Stockholm
5782 MS FALKEN 1915 Skebäck
5783 SM-■F RUNE ex RETRIEVER 1898 Brixham
5784 SS RUNHILD ex Dagmar, Theben 1872 West Hartlepool
5785 SS GAIST ex PARIDON, PYSEN, LECKÖ, SVERKER 1916 Torskog
5786 SS EKNÖ ex LOUIS DE GEER, HOLMEN I, THERESE, BOREN, JERNBARDEN 1916 Göteborg
5787 SM METEOR 1916 Strömstad
5788 SS ISBRYTAREN 1903 Malmö
5789 P TB 373 ANGUR ex ANGUR i 890 Söderhamn
5790 P DACAPO 1886 Söderhamn
5791 MS IDÖ ex SKOGHALL III 1915 Sjötorp
5792 SS Thirasia Nomikos ex Chios, SALONICA, BENGTSH0LM/

/G E BROMS, H C Andersen, Dunmore, Propel, Dunmore 1888 Ayr
5793 SS-•B PERA ex Herman 1888 Kiel
5794 SS Apulia Primo ex Doride, MANFRED, Bismarck, Liselotte Linnemann 1909 Tönning
5795 SS INGOLF ex CASABLANCA, :0UISE 1872 Köpenhamn
5796 SM WILLY 1914 Marstrand
5797 S JUNO ex NESTVED 1851 Karrebaeksminde
5798 S HUGO HAMILTON ex Fingal 1883 Belfast
5799 MS KARL-GÖRAN ex SKOGHALL IV 1916 Sjötorp
5800 MS WALLERÖ ex SKOGHALL V 1916 Sjötorp
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1877 1198 X 1915 3.39 S Est. Sjönk 21/10-48 utanför East London
1056 955 1915 1923 S Fi. Nedskruvad av is i Kvarken 18/11-27

1915 11.15 S So
1915 11.15 S So

100 85 1915 5.31 S Da. Sjönk 8/12-31 vid Falsterborev
1240 828 X 1915 12.33 S It. Upphuggen Savona 8/54.
66 41 1915 12.28 S utlandet

2174 1982 1915 9.23 S Da. Strandad Funchal 13/2-41. Kolhulk sedan 1924
12846 9328 X 1915 5.29 S No. Upphuggen 1947

233 131 X 1915 1917 Sänkt i Östersjön 19/5
65 47 1915 1956 Grundstött 3/1 Hvaler, Norge. Vrak
155 94 1915 1925 Skrotad Ekensberg
651 412 1915 1916 Sänkt 19/3 av ubåt utanför Skagen
206 53 X 1915 5.70 S Fi. Förlist 20/9.78utanför Utö
94 73 X 1915
325 183 X 1915
56 7 89 1916 12.55 Upphuggen Västtyskland

1040 611 1916 7.17 S Da. Förlist 1922
1824 1281 X 1916 1940 Ej avhörd efter 21/1 pr Bordeaux-Göteborg
876 622 1916 5.20 S Gibraltar. Struken 20-talet
1568 881 X 1916 2.60 S Pa. Anl Ystad 18/11-67 för upphuggning

95 73 X 1916 10.65 S Da
1440 862 X 1916 1917 Pristagen. Minsprängd 22/4-40 Engelska Kanalen
312 183 1916 11.20 S Da. Avgick Danzig 30/12-21. Ej avhörd
78 64 1916 4.42 S Da

815 718 1916 ?
36 30 X 1916
61 39 X 1916 1959 Grundstött 4/3 Grönhögen. Vrak

1631 1188 X 1916 1928 Förlist 8/3 Mississippi
49 30 X 1916 1958 Förlist vid St Thomas, Västindien
106 43 X 1916
130 83 1916 1967 Förstörd. Pråm sedan 1928.
50 32 1916 11.46 S No

1380 698 1916 1916 Sänkt 2/11 utanför Söderarm av ubåt
506 301 1916 1947 Minsprängd 25/9 vid Swinemunde

1859 1323 X 1916 1942 Torpederad 21/6 Helgolandsbukten
40 21 1916 4.38 S No
136 13 1916 3.57 Upphuggen Göteborg
223 215 1916 ?
199 190 1916 ?
204 135 X 1916 6.61 S Fi. Sjunken 1980

1358 930 X 1916 1924 S Gr. Upphuggen 1951 i Tyskland
88 35 1916 1916 Sjönk 20/6 utanför Drasserort
707 462 1916 5.52 S It. Upphuggen 1965 i Italien

1191 638 X 1916 3.51 Upphuggen England
35 18 1916 1939 S No
48 39 1916 2.39 Upphuggen. Lades vid Örberga

2584 2144 X 1916 1917 Sänkt 12/2 i Nordatlanten
203 134 X 1916 5.62 S Fi. Upphuggen 1981
202 137 X 1916 4.61 S Fi



S /sM ira av S tockholm  på Ångermanälven den  7 decem ber 1956. Foto: Tore Granath.

skärgårsbåtar spred ut sin rök som slog ner på 
kajer och hamnskjul. Ångvisslor, ångrör och 
ångvinschar släppte ut vita ångmoln som 
blandades med kolröken. Ångloken på kajerna

puffade u t sin rök, vilket gav hamnen en spe
ciell atmosfär. -  Till havs syntes ibland en 
rökpelare vid horisonten, som varslade om att 
en ångare var på väg, för att i nästa stund tu n 

nas u t i lufthavet. — En bild säger mer än tu 
sen ord, sägs det. Varsågod! Här är fyra foton 
med ångbåtsrök som talar för sig själva.
Bertil Söderberg

Göteborgs Hamns inspektions)artyg Hamnen på vägin till sitt läge vid Residensbron den 28 februari 1953. Foto: Curt S. Ohlsson
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Transångaren Viken tar in last i Göteborgs Hamn. Foto  från Transatlantic.

Vikens förlisning vid portugisiska kusten 1922
Av C.G. Sundius

N edanstaende beskrivning är hämtad ur datida göteborgstidningar och  överensstäm m er i sak m ed Kom - 
m erskollegie redogörelse rörande svenska fartygs sjöolyckor för ar 1922 . H istorien har ett särskilt intresse 
för mig eftersom  en släkting till mig var eldare i fartyget vid tillfä llet. Han hette  A lgot Petterson och  blev  
sedermera m askinbefäl i Transatlantics och  Svenska L loyds fartyg sam t om kom  såsom  överm askinist vid 
s/s  Gwalias torpedering den 2 decem ber 19 4 0  c:a  2 0 0  distansm inuter väster om  Lissabon.

Den 18 jan. 1922 kunde m an läsa följan
de tidningsrubrik i en göteborgstidning; 
samt följande beskrivning:

Transatlantics angare Viken strandad un
der orkanartad storm.

I går ingick telegrafisk rapport om att 
ångaren Viken av G öteborg, tillhörande 
red. AB Transatlantic utsändande nöd 
signaler befann sig i drift m ot portugi
siska kusten under en fruktansvärd 
storm . Samtidigt ingick telegram från 
annat håll, a tt en orkanartad storm  blås
te i dessa trakter, sam t a tt flera fartyg 
strandat på Portugals kust. Ångaren 
kom från Australien m ed vetelast, som 
lossats i Italien, och var nu på väg till 
Cardiff i ballast. I dag har farhågorna 
för ångarens öde tyvärr besannats, i det

a tt e tt Lloydtelegram förm äler a tt Vi
ken strandat vid Carvoeiro norr om Lis
sabon. M eddelandet är helt kort och in 
nehåller in te t om besättningens öde. 
Visserligen är kusten y tte rst ogästvän
lig för sjöfarande i hårt väder, men som 
m an synbarligen i god tid uppfångat 
ångarens nödsignaler, får man hoppas, 
a tt besättningen blivit bärgad på e tt eller 
annat sätt.

Ångaren V iken, som fördes av kapten 
K .H .Ruthberg, är byggd vid Lythgows 
varv i Glasgow 1920 och lastar 8.000 
ton. Den är m ycket m odernt utrustad 
och en i alla avseenden förstklassig 
ångare. Man vet in te t närmare om lä
get, men storm en synes av telegram att 
döm a fortfara även idag, och under alla 
om ständigheter torde det höra till ovan

ligheterna a tt fartyg, som stranda på 
denna kust, kunna bärgas.

Tidningen fortsätter den 14 febr. s.å. 
m ed följande livfulla artikel:

En skräckfylld natt för Vikens besätt
ning.

Transatlanticängarens undergång utan
fö r  Portugals kust.

I går, på dagen fyra veckor efter skepps
b ro tte t u tanför Portugals kust, anlände 
befälhavaren, kapten H .Ruthberg samt 
förste och andre styrm ännen O.Möller 
och Sten Ljungström till Göteborg. GP 
hade i går afton  tillfälle till e tt samtal 
m ed kapt. Ljungström om de närmare 
om ständigheterna när Viken strandade.

16 Länspumpen 1984:4



Vi hade, berättade han, varit i Mes- 
sina m ed en vetelast från Australien och 
var på väg till Cardiff i barlast, då kata
strofen inträffade. Lördagen den 14 jan. 
hade vi kolat i G ibraltar och resan fo rt
sattes sedan upp efter Portugals kust 
under det allra vackraste väder. Den 16, 
alltså på måndagen hade Viken kom m it 
e tt gott stycke norr om Lissabon och 
skulle passera u tanför Burling Island, 
då vädret slog om. Det var vid 14-tiden 
m an fick e tt förebud till det förskräck
liga ovädret, i det a tt barom etern bör
jade falla m ed förfärande fart. Kapten 
Ruthberg gjorde genast vad som låg när
mast till hands, han gav order om att 
fylla rummen m ed vatten för a tt få Vi
ken tyngre och stadigare i sjön. Som 
ångaren vid tillfället låg m ed b lo tt 1 1 a
12 fots djupgående, m ot 25 a 26 fo t när 
hon var lastad, måste man befara att 
det höga skrovet skulle erbjuda e tt 
stort vindfång, som det gällde a tt m ins
ka på detta sätt. Tyvärr hann m an ej få 
in så m ycket vatten i rum m en. K nappt 
en timme efter det barom etern börjat 
falla, vid 15-tiden alltså, bröt ovädret 
löst, och rasade m ed en styrka om vil
ken m an knappast kan göra sig en före
ställning. En engelsman som låg i närhe
ten, m ätte upp 90 sekundm eter, och då 
kan m an tänka sig vad det ville säga a tt 
vara ute med ett barlastat fartyg.

När orkanen började, fortsatte Viken 
a tt hålla upp u tan fö r Burling Island men 
fastän m askinerna arbetade så m ycket 
m an vågade låta dem prestera, drev Vi
ken m ot sjö och vind allt mer in m ot 
kusten. Det gick ej a tt få fartyget a tt 
lyda roder. Snart passerade man Burling 
Island på insidan och Viken drogs 
oem otståndligt m ot land, där på långt 
håll m örka uddar tycktes redo a tt ta 
em ot den vinddrivna ångaren. Så m örk
nade det, och i det becksvarta m örkret 
fortsattes driften undan vind och sjö 
Man hade hela tiden fyren på Burling 
Island i sikte, m en eljest såg m an ingen
ting. Oupphörligt svepte väldiga sjöar 
över fartyget fastän detta  låg så högt. 
Vid 18-tiden ägde utspisning rum , men 
b lo tt e tt fåtal av de ombordvarande för
mådde förtära något. Man visste a tt det 
var överhängande fara å färde, och det 
förtog m atlusten hos åtm instone de 
yngre av besättningen. Uppe i gnist- 
hy tten  satt tredje styrm an, kapten Sö- 
derhäll, och sände ideligen SOS, den in 
ternationella nödsignalen.

Så länge man förstod a tt Viken var 
på djupt vatten, behövde m an inte loda,

men snart tillgrep man dock detta, ty  i 
m örkret var det ju  ej go tt a tt veta hur 
långt in m ot land m an kom m it. Vid 
20.30-tiden tog lodet bo tten , och det 
befanns a tt ångaren b lo tt hade 20 fam 
nars bo tten  kvar. Tydligen kunde en 
katastrof ej längre undvikas, men allt
jäm t arbetade Vikens maskiner i samma 
tem po som förut.

Plötsligt m ärkte m an något som var 
mörkare än nattm örkret tä tt  inpå styr
bords sida. Det var land, och e tt land 
som tycktes ligga skyhögt över fartyget. 
Nu slogs stoppsignal till m askinrum 
m et, och alla ombordvarande samlades 
uppe på däck. Tio m inuter efter det a tt 
man få tt land i sikte stö tte  Viken på e tt 
undervattensrev. Så högt som fartyget 
låg, lyftes det emellertid av nästa våg 
över revet och slungades längre in m ot 
stranden. Här stö tte  det m ot på ny tt 
och blev denna gång sittande fast. Det 
var en förskräcklig n a tt som besätt
ningen nu fick genomleva. Sedan far
tyget satt sig fast, fick den höga sjön 
ännu större m akt och slog med oerhörd 
våldsamhet m ot lovartssidan. Luckorna 
till rum m et rycktes av, och nu fick man 
rummen fyllda m ed så m ycket vatten 
man kunde önska, nu när det var för 
sent. Men ej b lo tt rum m en utan också 
alla hy tte r å t lovart sam t salongen fyll
des m ed vatten. Maskinbefälet och 
förste styrm annen, som hade hy tte r på 
babordssidan, fick alla tillhörigheter 
dränkta i vatten. Från det närbelägna

landet, som nu b lo tt kunde vara på e tt 
60-tal meters avstånd, förnam n in te t 
livstecken, m en det kunde dock an ta
gas, a tt kustbefolkningen bodde på e tt 
ej alltför långt avstånd. För a tt påkalla 
uppm ärksam heten och om möjligt till
kalla hjälp uppsändes under nattens 
lopp en mängd raketer. D etta var e tt 
y tte rst svårt arbete. T idvattent steg hela 
förnatten , och när det var som högst 
var b lo tt kaptenens h y tt sam t den ovan
på denna belägna karthy tten  ovan vat
ten . Dit upp till karthy tten  sökte sig 
raketm anskapet, som passade på mellan 
sjöarna a tt sätta fast raketerna och se
dan tända på dem. Det var a tt m ed en 
oljerock över huvudet springa fram 
med den tända stickan och sätta denna 
till raketen. Ibland lyckades manövern 
men inte alltid.

Fram em ot m orgonen firade m an u t 
styrbords livbåt, för a tt ha den klar a tt 
sättas i sjön så fo rt det dagades. Av nå
gon tillfällighet låg Viken liksom fast- 
skruvad i hela tio m inuter och rörde 
sig ej en hårsm ån. Just som m an få tt liv
båten klar a tt hängas u t, och m anskapet 
stod färdigt a tt bala u t däverterna, 
gjorde fartyget en våldsam knyck, som 
slängde u t båten utan människohjälp. 
En eldare, landskronaynglingen Erik 
Berglund, kom sig ej för a tt släppa båten 
på samma gång som de andra. Måhända 
trodde han a tt han skulle kunna hålla 
fast den omkring 2 ton  vägande livbå
ten. Han höll fast sitt grepp om relingen

Storm en blev Viken övermäktig. H on slungades upp pä klipporna vid Portugals 
kust. Foto: A lgot Pettersson.
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Viken har brutits sönder på flera ställen och havet har besegrat den endast 2 år gam
la ångaren. Foto frän Sjö fartsm useet, Göteborg.

och följde med livbåten över bord, släpp
te sitt tag och gick till bo tten  u tan  a tt 
det var möjligt a tt kunna hjälpa honom . 
Han anträffades på morgonen druknad, 
uppkastad på stranden.

Omsider, vid 7-tiden, började det da
gas, och m an såg nu a tt man var alldeles 
inpå land. Det kunde väl vara en 60 me
te r dit vid högvatten, och nu, när ebben 
börjat, minskades avståndet undan för 
undan. Mellan Viken och stranden, där 
nu en mängd portugiser uppenbarade 
sig, kokade och sjöd det som i en kittel. 
Man såg flera rev sticka upp över vatt
net, och det var tydligt, a tt passagen in 
till land skulle bjuda på stora svårighe
ter, om man ej kunde få förbindelse 
med en s.k. linstol.

En tit t  ner m ot det grund, på vilket 
fartyget stod fast, m edförde en högst 
oväntad upptäckt. Det befanns a tt V i
ken råkat fastna med m idskeppet på en 
klippa som låg högt över vattenbrynet. 
På klippan såg man tydliga lämningar 
efter e tt tidigare vrak. E tt annat fartyg 
hade tydligen en gång i tiden fastnat 
precis på samma klippa. Nu fanns det 
bara kvar ett ankare, kättingen samt 
några plåtar av föregångaren. Sederme
ra fick m an veta, a tt e tt fartyg för 38 år 
sedan strandat på kusten och slungats 
upp på samma rev som blev Vikens un 
dergång.

Fastän storm en rasade alltjäm t, mås
te man likväl försöka ta sig iland. Man 
försökte till en början få förbindelse 
m ed land medelst bojar och tunnor som 
kastades i vattnet, sedan rep fastbundits

i dem. Den ena bojen och tunnan efter 
den andra kom em ellertid tillbaka. Un
gefär halvvägs in m ot land kom en 
m otström  och drev flytgodset tillbaka 
m ot fartyget. Då beslöt en ung norsk 
lättm atros, Arne Grönningsaeter, att 
våga försöket a tt simma iland med en 
tross. Han lyckades simma fram till en 
klippa som stack upp. Här vilade han en 
stund och passade på tills det för några 
ögonblick blev jämförelsevis lugnt, då 
han gav sig i vattnet igen och simmade 
vill nästa klippa. Ungefär en kvarts tim 
me höll han på på detta  sätt, följd av 
ombordvarandes intensiva uppm ärksam 
het. Slutligen nådde Grönningsaeter 
landremsan.

Nu skyndade kustbefolkningen till 
hjälp, och snart hade man en wire fi
rad iland och linstolen i full gång. En 
efter en forslades alla 37 om bordvaran
de iland och klättrade m ödosam t upp
för en remsa i den nästan lodräta höga 
klippan. Genom våta och uthungrade 
som de var, måste de vandra u tefter 
kusten en svensk mil tills de hann fram 
till den lilla staden San M artino do Por
to . Här fann de en bodega och det vän
ligaste m ottagande de kunde önska sig 
hos stadsborna. Besättningen inkvartera
des hos borgarna, fick m at och torra 
kläder och hade det bra. Snart fortsat
te flertalet till Lissabon, medan andre 
styrm an Ljungström stannade kvar i 
San Martino några dagar. Besättningen 
gjorde turer mellan den lilla staden och 
vraket pä ryggen av mulåsnor. Man gick 
också flera gånger ombord på Viken,

som efter några dagar få tt hela sty r
bords sida sönderslagen och nästan 
knäcktes av det svåra läget. Midskeppet 
klämdes upp , m edan för och akter sjönk 
allt djupare. Sista gången styrman 
Ljungström var om bord, var söndagen 
den 22 jan., m en ännu så sent som ett 
par dagar därefter, när Ljungström sista 
dagen var på platsen, höll sig Viken 
fortfarande kvar på platsen, nu dock 
synnerligen illa åtgången, med sjöarna 
brusande tvärs genom skrovet. Under 
besöken om bord lyckades man bärga 
något av sina tillhörigheter, men m ycket 
gick förlorat.

Innan Vikens besättning lämnade San 
M artino hade den likväl hunnit få sina 
goda tankar om innevånarna en smula 
reducerade. San Martino låg vid havet 
och hade en liten hamn samt följaktli
gen också tullkontor. Så fort m an få tt 
iland det Ulla som kunnat bärgas, lade 
tullen beslag på alltsammans och place
rade det under bevakning. När besätt
ningen sedan skulle häm ta sitt gods, 
befanns åtskilligt vara försvunnet, bl.a. 
en ring som var värd 20 pund. En av be
fälet, vilken anförtrodde sitt bagage till 
en bärare el .dyl., när han skulle resa 
med järnvägen, återfick visserligen baga
get, m en åtskilligt ”tu lla t” .

I Lissabon fick man lägenhet med en 
stor tysk passagerarångare till Ham
burg, där en del av befälet ännu är kvar. 
Manskapet torde samt och synnerligen 
ha kom m it till sina hem i Sverige.

Till salu
Lloyds Register
Frän 1962 - 63 fram till slutet av 
1970-talet, dock ej samtliga år
gångar.

Pris: 350:—/årg.

Sveriges Sjöfart
Boken utgiven 1921. E tt prak t
band på 666 sidor. R ikt illustrerad. 
Ryggen är helt sönder.

Pris: 2 0 0 :-

Önskas köpa
Sveriges Skeppslista: 1923, 1929 
och 1933.

Örjan Hellertz 
Biblioteket
Klubb Maritim Västra Kretsen
Box 12322
402 43 Göteborg
T el: tisdagar 18-21 031 -24 6 5 15
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Vy kortshörnan
av R obin H olm stedt

Pä senare tid har samlarintresset 
för gamla vykort ökat. V ykort 
m ed batologiskt intressanta m otiv  
har blivit eftertraktade och  således 
bade dyra och  svara att få tag pa. 
R obin H olm stedt har under flera 
ar samlat nämnda vykort och  har 
en fin  samling.

Under rubriken ”V ykortshör- 
nan” kom m er R obin att publicera 
vykort ur sin samling. Har du själv 
något ovanligt, grant eller ur båt- 
ologisk synpunkt intressant gam 
malt vykort kan du sända det 
till R obin H olm stedt, Fjällviolen 4 
4 2 4  48 Angered, sä kanske det i 
man av plats kan publiceras fram
över.
Många förlag som gav u t vykort tog flera 
olika m otiv och de legendariska järnvägs
färjorna Konung G ustaf V och D ro tt
ning Victoria var m ycket vanligt före
kommande under många år. Därem ot 
tog m an inte notis om den nyttiga och 
viktiga bogserångaren Trelleborg S.J. 
med sina 500 ind hk, tro ts a tt hon var 
en välkänd profil i Trelleborgs färje- 
hamn.

D etta vykort är något extra läckert, 
eftersom  Trelleborg S.J. finns m ed. Hon 
var ofta livligt verksam vid färjornas 
ankom st. SJ köpte henne från Bremen 
när tågtrafiken öppnades den 6 juli 
1909 m en hon anlände först den 4 okto-

Här syns den granna ångbåten Vingäng i 
trafik på Övre Klarälven. K ortet är stäm p
lat år 1903 i Likenäs. Det var 57 år se
dan hon gick sista gången’

Båten byggdes på Bergsunds mekanis
ka verkstad år 1900 för Ångfartygs AB 
Klarelfvens räkning och till e tt pris av 
48.000:—. Hon var försedd med två 
ångmaskiner och dubbelpropellrar i m e
tallhylsor för a tt förhindra skador från 
tim m erstö itor som flö t omkring under 
flottningstiden. Hon var grundgående 
och flatbottnad. Maskinen utvecklade 
100 ind hk.

Traden löpte i sick-sack över den 1 
km breda dalen och gick mellan Ede- 
bäck och Dalboängen (Vingängsjön). 
Kaptenen hade stora problem att hålla 
rä tt farled. Södergående turen tog 7-8 
tim m ar och nordgående krävde en hel 
dag. Man gjorde 12 anlöp på olika p la t
ser längs stranden varav endast e tt fåtal 
var ordentliga bryggor. Edebäcks faktori 
hade också förbindelse med bijärnväg

ber. Dessförinnan hyrde man F lin trän
nan från Malmö Bogser AB.

Trelleborg S.J. hette tidigare Unter- 
weser 15 och Java. Hon hade under 
många år ingen s ty rhy tt och man kan 
undra hur det gick för kaptenen under 
de stränga vintermånaderna. SJ bytte 
u t henne m o t Dan från Malmö Bogser 

□

AB år 1966 vilken man kände igen som 
Transatlantics M jöm . Dan fick samma 
nam n som sin föregångare. Gamla Trelle
borg S J .  avyttrades snart till Danmark.

Konung G ustaf V var trogen SJ hela 
tiden från byggnadsåret 1910 fram till 
år 1968 då hon skrotades ned hos Per
söner i Ystad.

Ångaren Wingäng 1 Klarclfvcn, Wermlaml. „

/ / y  • ^  ^
B ro n e llsk a  B o k h . T ry c k e r i.  F ilip s ta d .

till Hagfors och Nordm arken och Klar
elfvens järnväg.

Vingäng slutade a tt gå efter 1927 och 
låg på land tills hon skrotades är 1931.

Enligt en annons var hon en god restau
ration och vid tjänlig väderlek serverades 
förtäring på övre däck. Observera livbå
ten i fören!
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Neutralitetsvakt till sjöss under andra världskriget

Vedettbåten Iris användes som värmecentral vid byggandet av kryssaren Tre Kronor. 
Foto: Curt S. Ohlsson/Bildgrupp E T T  den 2 1  ju n i 1948.

Våren 1942 organiserades på överbefäl
havarens order en särskild sjöstyrka för 
uppträdande i Vänern.

Tysk ockupationstrupp stod sedan 9 
april 1940 i Norge och uppfattades tid 
vis som e tt h o t m ot Sverige. Vänernav- 
delningen underställdes 2.armékåren, 
som var grupperad m o t värmlandsgrän- 
sen, och hade till uppgift a tt ” förhindra 
en eventuell masslandning av tyska, 
truppförande sjöflygplan” .

Avdelningen organiserades i april 
1942 varvid 29. vedettbåtsdivisionen om 
fyra fartyg (Iris, Thetis, Astrea och Spi- 
ca) slussades upp i Vänern. Vidare inkalla
des e tt m indre antal m otorbåtar. Den 3 
juli 1942 förhyrdes de Styrsö Trafik AB
i Långedrag tillhöriga skärgårdsbåtarna 
m /s Disa och m /s V esta, vilka bildade 
den nyuppsatta 52. vedettbåtsdivisionen.

Divisionerna baserades i Lidköping 
och underställdes sedermera m ilitärbe
fälhavaren i III.m ilitärom rådet (Skövde). 
Avdelningen var i verksamhet t o m  
1944.

29. vedettbåtsdivisionens fartyg var 
stam stridsfartyg, men redan tämligen 
föråldrade. Då den förstärkta försvars- 
beredskapen anbefalldes den 1 septem 
ber 1939, tillhörde fartygen Sydkustens 
M arindistrikt (MDS) i Karlskrona och 
var m ed undantag för Thetis upplagda
i materielreserv och uppenbarligen i så 
dåligt skick a tt det fastställdes a tt de 
icke skulle rustas vid förstärkt försvars- 
beredskap. Thetis var depåförlagd i 
Karlskrona och rustades hösten 1939 
på relativt kort tid. Rustningstiden för 
depåförlagda fartyg var i regel e tt till 
tre dygn.

De fyra vedettbåtarna hade genom 
kungligt brev av den 29 jun i 1928 över
förts till denna kategori efter a tt dess
förinnan varit 1: a klass torpedbåtar. 
Vid överföringen till vedettbåtstjänst 
togs bl a torpedtubem a bort.

Nr

V 39
V 40
V 41
V 42

Deplacement:
Deplacement rustad
Längd KVL/över allt
Bredd KVL/största
Djup midskepps
Djupgående midskepps
Djupgående, största

Maskineri

1 st vertikal trippelexpansionsångmaskin 
med ytkondensor. 2000 IHK.

410 x 590 x 890 mm 
500 mm

Provtursfarter 1908-1909: Iris 25,50 
knop, Thetis 25,44 knop, Spica 25,98 
knop, Astrea 25,94 knop. Marschfart 
som vedettbåtar 12 knop och m axfart 
ca 15 knop (1939).

2 st vattenrörpannor ” typ Plejad” 
(Norm and). Ångtryck 17 kg/cm 2.

1 st ångturbindynam o 25 ampere, 
70 volt likström , 1,75 kW. Belysning
1 maskinrum , eldrum , hy tte r och torped- 
rum.

Bestyckning (vid leverans)
2 st 57 mm kanoner M/95 D (tillverkade

av Stockholms Vapenfabrik eller Fin- 
spong).

2 st 45 cm torpedtuber m /04  (1 fast 
stävtub, 1 rörlig däckstub).

Astrea erhöll före 1933 en pjäs u tb y tt 
m ot en 57 mm lufväm skanon M/16 
(Bofors).

1942-1944 u tböts succesivt bestyck- 
ningen på vedettbåtarna till en 8 mm 
dubbel luftväm skulspruta M/36 på för
däck och en 40 mm luftvärnsautom at- 
kanon M/36 på akterdäck. K ulstprutor- 
na tillverkade av LM Ericsson och lva- 
kan av Bofors.

Besättning Som 1: a kl
torpedbåt

Officer, fartygschef 1
Underofficer, däck (stam ) 2

(vpl)
maskin (stam ) 2

” (vpl)
Matros (stam ) 4

” (vpl)
Eldare (stam ) 3

” (vpl) 2
Ekonomim an (stam ) 1

(vpl)
Summa: 15

Tjänstgöring

Som ovan näm nts rustades endast The-

Namn
Iris
Thetis
Spica
Astrea

98,40 ton
99,74 ton jäm te 19,05 ton kol = 111,58 ton
39,00/40,15
4,24/4 ,39
2,75 (frän däck till kölplät)
1,22 (o-spantet, till KVL)
2,6 (aktem )

Beslut Sjösatt Levererad Byggvarv
1907-01-05 1908-10-31 1909-04- Gbg.NyaVst. AB

1908-09-19 1909-05-
1908-10-22 1908-12-22 Bergsunds Mek,Vst.
1908-10-08 1909-05-29 ”
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tis hösten 1939. De övriga tre fartygen 
skulle ju  inte rustas, m en behovet av 
fartyg för neutralitetsvakten krävde a tt 
även dessa påkostades om fattande repa
rationer och togs i tjänst, vilket skedde 
först på hösten 1940. De hade då genom
gått generalöversyn och bl a erhållit nya 
ångpannor. Fartygens tjänstgöring blev 
som följer:

tag för m askinisten, som förhyrdes 
från den civile ägaren. Med beteckningen 
”eldare”  rubricerades även m otorm än.

Tjänstgöring

Disa och Vesta tjänstgjorde från inkallel
sen 1942 fram till och med 1944 i 
Vänernavdelningen, varefter de troligen 
överfördes till Göteborgseskadem.

Disa återläm nades till ägaren den 7 
septem ber 1945 och Vesta följde sex 
dagar senare. Bägge deras fartyg med 
marina traditionsnam n och m arint fö r
flu te t lever kvar i relativ välmåga och 
trafikerar ännu Göteborgs södra skär
gård.

Stellan Bojerud

Fartyg 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Iris Rep Rep KkA VäA VäA VäA KSS
Thetis KkA Rep Rep ” »5 ” GE
Spica Rep Rep KkA KSS KSS
Astrea Rep KkA >? ” GE

GE = G öteborgseskadem , KkA = Karlskronaavdelningen,
KSS = Sjökrigsskoleavdelningen (Stockholm ), VäA = Vänernavdelningen

Samtliga fyra fartyg utrangerades den
13 juni 1947. Thetis blev 1949 ombyggd 
till stirdsmål och disponerades från 1952 
av kustflottan. Iris såldes 1958 till 
skrot för 12 .256:50 . Som ny hade hon 
kostat 312.500:—. Det slutliga ödet för 
de övriga fartygen är f  n okänt.

De övriga fartygen i Vänernavdel- 
ningen var privatm otorbåtarna Vikholm
2 och Ärlan ägda av Oscar Fridlund i 
Arvika resp. Fritz Holmer i Karlstad. 
Båda båtarna var i tjänst perioden 28 
april - 18 nov. 1943 sam t som ovan 
näm nts Disa och Vesta. Det fanns f  ö 
även en vedettbåt med nam net Vesta, 
systerfartyg till de ovannämnda och 
sjösatt vid F lottans varv i Karlskrona 
den 24 november 1910. Disa var även 
nam net på en 1: a kl. kanonbåt, sjösatt 
vid F lottans V arf i Karlskrona 21 april 
1877. Sänkt 1926. Styrsö Trafik A B:s 
båda fartyg klassades inom marinen 
som hjälpvedettbåtar typ I. De var sys
terfartyg och byggda vid Lödöse varv 
1936 (Disa) resp 1937 (Vesta).

Bestyckning

2 st 20 mm luftvärnsautom atkanoner 
M/40 (Bofors) (på backen resp på b å t
däck).

Besättning

Officer 1
Underofficer, m instyrm an 1

maskinist 1
Matros (vpl, underbefäl, svep) 2

” (vpl, svepmatros) 2
” (stam , artillerim atros) 1
” (radio, 2.kl sjm) 1

Eldare (korpral) 1
” (vpl) 2

Ekonom im an (vpl, kock) 1

I denna besättningslista förekom varia
tioner. Vanligtvis var hela besättningen 
sammansatt av värnpliktiga m ed undan-

Hjälpvedettbätarna Disa och Vesta upplagda vid Karlstads Varv vintern 1944-45. Var 
båtarna vita under tjänstgöringen? F oto  genom  Tore Granath.

Disa och Vesta i skärgårdstrafiken

I början av 1930-talet var Styrsöbolaget, 
som skötte skärgårdstrafiken i Göteborgs 
södra skärgård, i sto rt behov av a tt för- 
yngre sitt fartygsbestånd.

Det hade med rätta påtalats att 
tonnaget var gammalt och otidsenligt. 
De traditionella ångbåtarna var stora 
och dyra i drift under vintersäsongen. 
Bolaget beslöt därför a tt skaffa m oder
nare båtar för i första hand året runt 
trafik  och då som ersättare för de s.k. 
m otorstånkorna. Dessa båtar var små, 
byggda i trä samt m otordrivna, därav 
smeknam net m otorstånka.

AB Lödöse V arf tog hem ordern på 
den nya skärgårdsbåten, som var kon
struerad av Folke Selldén. Hon var 
m indre än sina föregångare, hade m o to r
drift sam t byggd för gång i is.

E xteriört var hon m er inbyggd med 
en stor salong vars interiör var annor
lunda än vad resenärerna var vana vid.

En dagstidning skrev följande om bå
tens interiör:

” Invändigt bryter den fördelaktigt 
m ot den gängse typen. Båten liknar en 
bättre långedragsspårvagn invändigt med 
bänkar pä tvären. Dessutom finns det
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Vesta på väg in i Lilla Bom m ens hamn den 6 maj 1939. I  bakgrunden syns Hisings- 
bron som ju s t släppt igenom kanalångaren Björn. Foto från Stig  Nyberg.

trevliga ”jäm vägsfönster” , omnibussba- 
gagehyllor och t.o .m . hängare, som är 
som beställda för badrockar, som m ar
rockar, hattar och andra plagg.”

Den 6 augusti 1936 sjösattes den nya 
skärgårdsbåten som i dopet fått nam net 
Disa.

Hon var varvets nybygge nr 62 och

levererades den 28 okt. 1936. E fter över
tagandet sattes hon omgående in på tra 
den Göteborg - Långedrag - Styrsö, där 
hon ersatte m/s A ldebaran.

Vid övertagandet framförde bolaget 
sin tillfredsställelse m ed den nya båten 
genom a tt beställa e tt systerfartyg från 
byggvarvet.

Den 18 juni 1937 hade arbetet fram 
skridit så långt a tt det var dags för sjö
sättning av systerbåten. Hon hade bygg. 
nr. 64 och i dopet få tt nam net Vesta. 
Leveransen skedde den 17 augusti varvid 
s/s Vira togs ur trafik och därefter hade 
bolaget uppnått m ålet m ed första steget 
i föryngringen av båtbeståndet. Här
näst stod i tu r en snabbgående båt.

Disa och Vesta blev, som så många 
andra fartyg inkallade för a tt tjäna Kro
nan då orosmolnen hopade sig över oss. 
Den tiden har Stellan Bojerud beskrivit 
ovan.

Även andra världskriget fick sitt slut 
och båtarna kom tillbaka till sina civila 
uppdrag som vitmålade skärgårdsbåtar.

Idag är de två systrarna äldst av Styr- 
söbolagets passagerarbåtar, undantaget 
Styrsö som endast går i beställningstra- 
fik. De har m oderniserats på senare tid 
samt förlängts och är fortfarande goda 
vinterbåtar.

Tekniska uppgifter pa Disa och Vesta 

Disa

Längd över allt 22,71 m , bredd 6,02 m, 
djupgående 2,30 m.
H uvudm otor: NOHAB MF-5 160 ehk 
vid 340 rpm. Fart 10,2 knop.
Antal passagerare: 166, i begränsad inre 
fart 2 2 5 (1 9 4 0  ändrat till 204).
1967 Ny m otor MWM 220 ehk (f  d F rö 

jas ena m otor tillv 1951).
1969 Ny m otor K rom hout 370 ehk.
1978 Förlängd till 26,92 m. Ny passa - 

gerarsalong, ny s ty rhy tt, n y tt b å t
däck. Nya m otorer Scania 2x275 
ehk = 550 ehk. Bogpropeller. 212 
resp 262 passagerare (senare ändrat 
till 212 resp 295). 11 knop. Om
byggnaden utfördes av Gotenius 
Varv under perioden febr-nov.

Vesta

Som Disa, men med följande ändringar: 
Fart 10,6 knop (annorlunda propeller). 
1967 Ny m otor B&W Alpha, 280 ehk 

(begagnad tillv 1959).
1976 Förlängd till 26,92 m. Ombygg

naden utfördes av Gotenius Varv 
hösten 1975-april 1976. 212 resp 
262 pass (senare ändrat till 212 
resp 294).

1977 Ny m otor Grenaa 500 ehk. 11 
knop.

1979 Bogpropeller

Bertil Söderberg
i som hon ser u ,

banar sig väg genom  den isbelagda skärgården. Foto den 27  jun. 1982 Bertil Söderberg.
Disa som hon ser u t e fter  förlängningen. Hon har just avgå t! frän Styrsö Brätten och
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låg fartyget såsom basfartyg i Gräddö 
och Öregrund, m en inför vintern 1940/ 
41 greps marinens målsmän av onda 
farhågor och lät den 2 decem ber 1940 
avmönstra fartyget såsom ”olämpligt för 
försvarsändamål” , Ersättare såsom bas
fartyg blev hjälpkanonbåten nr 40 R u
neberg, välkänd Sveaångare från finlands- 
linjerna och byggd 1876.

Enligt mobiliseringsplanema skulle 
N orrtelje föra en 57 mm  luftväm skanon

Norrtelje, enda Waxholmsbåt 
i reguljär örlogstjänst

på fördäck och en 8 m m  luftvärnskul- 
spruta på båtdäck. Fundam ent för dessa 
uppsattes även hösten 1939, m en det 
förefaller som om pjäserna aldrig kom 
a tt m onteras. F ör användning om bord 
på 17.vedettbåtsdivisionens hjälpvedett- 
båtar skulle om bord på N orrtelje finnas 
5 st röjsvep M/18 sam t e tt förråd om 24 
st sjunkbom ber. D ärem ot synes fartyget 
saknat egna sjunkbom bfällare, dimbilda- 
re och radioutrustning.

O m bord anordnades förläggning för 
to ta lt 8 officerare, 12 underofficerare 
och 58 m anskap, varav 2 officerare, 5 
underofficerare och 26 manskap utgjor
de fartygets egen besättning.

Sedan fartyget avrustats hösten 1940 
kom det a tt dröja ända till den 4 novem
ber 1941 innan fartyget var återställt till 
sin civile ägare. U nder tiden hade fa rty 
gets besiktningsvärde ökat från 324.000 
kronor år 1939 till 488.350 kronor vid 
återläm nandet 1941. Då kronan hela 
tiden dessutom läm nat ersättning till 
W axholmsbolaget, bör det hela inte varit 
någon dålig affär för den civile ägaren.

Flera andra W axholmsbåtar kom 
under beredskapsåren a tt tjänstgöra så
som inkallade eller förhyrda fartyg i 
marinens tjänst. De tjänstgjorde som 
sjuktransportfartyg eller som tru p p 
transportfartyg. Flera förhyrdes för 
perm ittenttransporter. Men Norrtelje 
var den enda W axholmsbåt, som s.a.s. 
var inkallad för reguljär örlogstjänst. 
Annars m öter oss i 1939 års mobili- 
seringstabell fler välbekanta nam n: 

s/s Express i H jälpkanonbaten 16 
s/s Express II H jälpkanonbaten 18 
s/s Saltsjön H jälpkanonbåten 20

Norrtelje är e tt vackert fartyg. Här ”uppklädd” och välmälad. F o to :B ern t Fogelberg

Hjälpkanonbåten 17 Norrtelje vid Gräddö-basen 1940. H on blev dock inte i tjänst så 
länge utan återlämnades till ägaren i nov. 1941. F oto  från C-G. Sundius.

Hur många är det som vet a tt e tt f.d. ör- 
logsfartyg ligger som flytande restaurant 
i Norrtälje? Så är det i vart fall, eftersom 
den välkända skärgårdsångaren Norrtelje, 
som sedan många år pryder ham nen i 
Roslagsmetropolen, under beredskaps
åren ingick i Kungl. F lo ttan  som Hjälp
kanonbaten nr 17.

Norrtelje, som är byggd i Stockholm 
år 1900, ägdes hösten 1939 av Wax- 
holms Nya Ångfartygs AB. Hon m ätte 
413,84 BRT och en 800 hkr kolvång
maskin gav 14,5 knops fart. E fter a tt 
erhållit inkallelse, anlände Norrtelje den
3 septem ber 1939 till Hammarbyvarvet 
för ombyggnad till örlogsfartyg. Om
byggnaden var klar den 13 oktober 
samma år och fartyget togs då i tjänst. 
A rbetskostnaderna uppgick till ca
40.000 kronor.

Fartyget var mobiliseringsplacerat 
som divisionschefsfartyg i 17.vedett- 
båtsdivisionen inom Stockholmsavdel
ningen, m en kom a tt tjänstgöra som 
”basfartyg” för samtliga vedettbåtsdivi- 
sioner inom Stockholmsavdelningen och 
sedermera Stockholm seskadem . Hösten 
1939 låg N orrtelje för detta  ändamål i 
Stavsnäs. Bland annat till följd av svå
righeter a tt hålla anständig värme 
om bord, blev en ny ombyggnad för 
5.400 kronor nödvändig. Under 1940
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Fartygens nr. var samma som på den ve- 
dettbåtsdivison de tillhörde.

Alla tre divisionerna tillhörde S tock
holmsavdelningen. 16 och 18. vbdiv 
skulle — liksom även 17.vbdiv — utgöras 
av vardera 6 hjälpvedettbåtar typ  I 
(bogserbåtar) samt 4 hjälpvedettbåtar 
typ  III (större m otorbåtar) under det 
20.vbdiv skulle bestå av 6 hjälpvedett
båtar typ  II (Större m otorfiskebåtar av 
s.k. västkusttyp) samt 4 typ  III. ”Fis- 
kesm ackam a” i 20.vbdiv inkallades hös
ten  1939, m en Saltsjön undgick liksom 
16. och 18.vbdiv i sin helhet detta  öde.

Och nu ligger alltså N orrtelje tryggt 
förtö jd  i staden m ed samma namn så
som e tt m inne över de dessbättre icke 
helt u tdöda skärgårdsångarna, m en fak
tisk t även som e tt m inne över bereds
kapsårens hjälpfartyg, av vilka de flesta 
nu fallit offer för skärbrännarna eller 
gått än m er omilda öden till mötes.

I Sveriges F lo tta  n r 8/9 1978 kan den 
intresserade finna ytterligare uppgifter 
om Norrtelje i två artiklar signerade 
Hans Reichenberg och Karl-Erik Wes
terlund, som kastar ljus över detta 
”örlogsfartygs” tämligen kortvariga kar
riär i Kronans tjänst.

Stellan Bojerud

tes hon in i ålandstrafiken på sträckan 
Norrtälje - M ariehamn. Senare på fem 
tio tale t utgick hon från Stockholm . 
År 1962 flyttades Norrtelje till sand- 
ham nstraden och övertog då systems 
nam n Express.

E fter en tids uppläggning köptes ånga
ren av Nyman & Schultz, för a tt använ
das som restaurang och terminal för 
rundtursbåtar. Hon lades vid Skepps
bron alldeles nedanför slottet. Svenska 
Handelsbanken blev därefter ägare till 
N orrtelje, som m an helst ville bli av 
med. Nu vaknade intresset för a tt göra 
Norrtelje till m useifartyg. Stockholm

stad var dock inte intresserade, m en i 
Norrtälje startades en räddningsaktion 
för den pampiga gamla skärgårdsånga
ren. På våren 1968 hade m an lyckats 
samla in de 100.000 kronor som be
hövdes. En stiftelse bildades för a tt äga, 
förvalta och bevara ångaren. På som
m aren 1968 bogserades så Norrtelje 
till staden vars namn hon bar. Hon m ö t
tes med stor entusiasm då hon lade till 
i ham nen, där hon än idag ligger som 
m useifartyg över en försvunnen epok 
i vår kom m unikationshistoria.

Bertil Söderberg

Holländskt jubileum
av T eije Fredh

Norrtelje blev museibåt

S/s N orrtelje var en av våra större skär
gårdsångare och en båt som det skrivits 
en hel del om. Som kom plem ent till 
Stellan Bojeruds artikel vill jag kort 
teckna hennes historia.

Som näm nts i Stellan Bojeruds ar
tikel byggdes N orrtelje år 1900. Bestäl
lare var Norrtelje Ångfartygs AB, som 
var e tt dotterföretag  till W axholmsbola
get. Fartyget byggdes vid William Lind
bergs Verkstads och Varfs AB (Södra 
Varvet) i Stockholm . E tt systerfartyg 
byggdes även till W axholmsbolaget och 
fick nam net Express.

Norrtelje sattes in på linjen Stock
holm - Furusund - Norrtälje. År 1911 
övertogs Norrtelje Ångf. AB av Wax
holmsbolaget. Ångaren gick till N orr
telje dagligen t o m  1937 och därefter 
bara lördagar och söndagar. Övriga da
gar vände hon vid Björkö nära Arholma.

Efter sommarseglationen 1950 var 
det slutseglat för Norrtelje på den tra
ditionella traden och påföljande är sat Dagmar B ratt gjorde upprepade röda-kors resor till Holland. Foto frän Bratt-rederierna.

Tre svenska fartyg kom m er a tt spela en 
central roll nästa år i den holländska 
staden Delfzijl. D et är ångarna Noreg 
och Dagmar Bratt samt m otorfartyget 
Hallaren. Samtliga dessa tre drog mat 
1945 till det svältande Holland.

Nu skall Delfzijl celebrera den svenska 
hjälpinsatsen m ed en jubileumsvecka vå
ren 1985.

Våren 1945 blev det hungersnöd i 
många holländska städer som utarm ats 
av tyskarna. Holländska staten vände sig 
då till Internationella Röda Korset som 
gav Svenska Röda Korset i uppdrag att 
hjälpa holländarna. Man hyrde in tre far
tyg och köpte sedan in livsmedel samt 
fick en hel del gåvor. Båtarna, som låg 
upplagda, målades vita och fick nationa- 
litetsbeteckningar.

Varje båt fick en telegrafist och en 
kontrollofficer. Fartygen lastade i G öte
borg och Malmö. Lasterna, det var sex 
stycken, bestod i huvudsak av mjöl, 
torrm jölk och m atfett.

Båtam a hade fri lejd av Tyskland och 
England och gick upplysta m ed sin last 
m o t Holland som då fortfarande flyg- 
bom bades av England. Bomberna föll 
kring de svenska fartygen som dock läm 
nades fria från angrepp.

Lasterna lossades i Delfzijl och R otter
dam.

Skribenten fick i slutet av 1983 ett 
brev från holländska ambassaden som 
ville ha hjälp med att skaffa fram folk 
som var m ed på de svenska båtam a. E tt 
försök hos den svenska ambassaden i 
Holland hade inte gett organisations
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kom m ittén i Delfzijl någon hjälp. Till
sammans m ed en holländsk skeppsmäk- 
lare Frits Lutmers i Munkedal lyckades 
vi sprida inform ation om jubileumshög- 
tiden som skall ske i Holland våren 
1985.

De svenska sjömän som var med 
bjuds in som gäster, säger Frits Lutmers. 
Det blir vidare utställningar om trafiken 
och brödbakning på gatorna i Delfzijl.

E tt 80-tal svenska sjömän deltog i re

sorna m ed de tre båtarna. Följande har 
Frits Lutm ers och skribenten få tt kon 
tak t med:

Dagmar Bratt:

Båtsman K nut Hagström, Torslanda 
eldare Georg Pettersson, Partille 
2: e styrm an Karl-Eric Levin, Göteborg 
och m askinassistent Gösta Edvardsson, 
Nyköping.

Noreg:

Kapten Sven Norberg, Sundsvall 
steward Per Alexandersson, Lysekil och 
mässman Rolf Motheli, Västra Frölunda

Hallaren:

2 :e  m askinist Paul Stålbacke (Eriksson) 
maskinassistent Bernt Bjömevik 
(Bengtsson), Partille och 2: e styrm an 
Arne Gunér, Göteborg.

Fiskeriintendenten berättar
av Edm ond Bäck

1 april 1906 - 1 april 1907 

Storsjöfisket

D et egentliga storsjöfisket bedrefs a f  95 
större ku ttrar, af hvilka 94 tillhörde 
distrikten 3-6 (Tjöm ekalf-Stora K om ö) 
och en d istrikt 2. Dessa fiskade vid 
Shetland och u tanför Norge. Till dessa 
fiskeplatser gjordes 2 4  resor. Väster 
om Jylland fiskade 27 större fiskebåtar 
från 1: a och 2: a distrikten. Dessa båtar 
gjorde 15 a 20 färder.

I storsjöfisket deltogo alltså 122 far
tyg och dessa voro bem annade med 
1.150 fiskare. Motsvarande siffror före
gående år voro 123 och 1.127 fiskare. 
Tidigast böljades storsjöfisket i 3 : e dis
tr ik te t, där första resan anträddes den 
15 mars. Inom öfriga d istrikt gick man 
u t något senare, de sista den 4  april. 
Storsjöfisket afslutades i augusti m ånad. 
K uttrarna från Mollösund hem kom m o 
från sista resan den 8 augusti.

Det egentliga storsjöfisket inbragte 
571.430 kr och kan betecknas som godt.

På våren betaltes en våla (10 st) långa 
m ed 14-20 kr och på sommaren med 
9-13 kr.

Tralfisket

Under tiden 1 april 1906-31 mars 1907 
voro 6 ångtrålare igång. Under mars 
m ånad 1907 tillkom  ännu en. B ru tto in
kom sten af alla 7 trålare som äro hem 
m ahörande i Göteborg utgjorde 359.484 
kr. Desstuom finns en trålare som är 
hem m a i Göteborg men som fiskade i

K uttern  Odins besättning: A x e l Skanse, Petter Johansson och 
A lfred  Johansson. Foto i Haugesund av A. Brundtland.

Odin till ankars utanför Stugsund i septem ber 1908. Troligen i 
väntan på last. Båda fo tona  frän Peter Skanses samling.
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N ordsjön och Irländska sjön och afläm- 
nade sina fångster i brittiska hamnar. 
Alla trålarnas fångster utgöras till störs
ta  delen af kolja, därnäst af torsk och 
flundrefiskar. Fångsterna såldes alltid på 
auktion.

Drifgarnsfisket

Drifgamsfiske efter sill vintertid förekom 
ej. På sommaren 1906 fiskade för första 
gången e t t  svenskt fartyg sill i Nordsjön 
m ed drifgam . Det var ku tten  Odin från 
Skärhamn med 8 mans besättning som 
fiskade m ed 50 skotska garn. K uttern är 
försedd m ed en 16 hästars m otor. Resul
ta te t blev 276 tunnor, om bord saltad sill, 
som såldes i Bergen och Göteborg till
14 a' 20 kr per tunna och lämnade en 
bru tto inkom st a f  3.881 kr.

Vad sillfisket

Vadsillfisket var denna säsong ovanligt 
rikligt och tack vare höga priser b lef u t
b y te t rikare än någonsin. Fisket bedrefs 
så godt som uteslutande med snörpva- 
dar. 209 snörpvadar voro i bruk. Ej m ind
re än 42 snörpvadar voro nya, för vin
tern . Fiske m ed landvadar var helt obe
tydligt och förekom blott inom södra 
delen af 1: a distrik tet (Halland-Rörö) 
samt i 6 : e distrik tet (Stocken-St.Kornö). 
I det förra nyttjades då och då 4 kalfva- 
dar af 14 m an för fångst af småsill. Re
sultatet blev 525 hl, sålda för 1.400 kr. 
I 6: e distrik tet fångades 57 hl storsill 
värd 285 kr, a f  27 m an m ed 3 landva
dar.

Sillfiske vid Island

Sommaren 1906 idkades sillfiske vid Is
land dels a f  aktiebolaget Isländska Kom
paniet i Göteborg dels af några exportö
rer från Smögen. Båda dessa sillfiske
expeditioner äro utförligt om näm nda i 
föregående årsberättelse. A f Göteborgs- 
expeditionen fångades 4 .930 tunnor, 
hvaraf 4 .200 tunnor fångats med snörp- 
vad och 730 m ed garn. Smögenexpedi- 
tionen fiskade 4.316 tunnor med snörp- 
vad. All sillen saltades. Vid försäljningen 
torde denna saltade islandssill ha läm nat 
en inkom st a f  omkring 177.650 kr. Pri
serna varierade mellan 14 och 26 kr tu n 
nan.

Genom beslut den 13 mars 1908 har 
Kungl. Maj: t  upphäft förbudet a f  den 
19 juli 1872 m ot användande af s k 
grund- och sölvadar af viss storlek utom  
beträffande laxfiskedistrikten där näm- 
da förbud fortfarande skall gälla.

”Bohusläns sillfiskares förening för 
sillmätning” höll sitt årsmöte i april 
1907. Då voro 218 vadlag inskrifna i 
föreningen. Dess medlem mar förbinda 
sig a tt sälja sill endast efter k rön t m ått.

Ordförande är redaktör Carl Hall, S tröm 
stad.

I ”Sotenäs Härads Sjöassuransföre
ning” , Grafvarne voro under 1906 för
säkrade 155 fartyg till e tt sammanlagt 
belopp af 699.373 kr. Under året er
sattes förluster m ed 9 .130 kr. O rdföran
de: salteriidkare Hilmer Johansson, 
Grafvarne. Om budsm an: kapten J A 
Olsson, Gullholmen.

Under den tid af e tt år, denna be
rättelse om fattar hafva 17 fiskare drunk
nat under fiskets utöfning, nämligen.

Isak Albin Svensson, 54 år (efterläm 
nade änka och 2 barn) från Frölunda 
socken, under silldrifgarnsfiske väster 
om Nidingen den 28 septem ber 1906.

Johannes And. Karlsson, 17 år från 
Hönö under utsegling från Göteborg den 
22 mars 1907.

Sigurd Gustafsson 20 år, Johan 
Storm 44  år, Carl Magnus Olsson 45 år, 
And.Tobias Bergström 19 år, Edvin 
Berntsson 16 år och Johan Andreasson 
21 år från Mollösund och Kyrkesund 
under storsjöfiske vid Shetland. De

Slutseglat?
av Krister Bang

Nyligen inkom en uppgift frän Grekland 
a tt det honduranska lastfartyget Ingrid 
C ligger kantrat u tanför e tt av skrotvar
ven i Perama utanför Piraeus. Antingen 
hon nu skrotas eller får ligga kvar inne
bär det a tt fartyget nu gjort sitt inom

efterläm nade 2 änkor och 11 barn, 
hvaraf 7 voro minderåriga.

Johannes Bull 35 år, Karl Kristians
son 44 år, Oskar Zakariasson 35 år och 
Sigfrid Österberg 37 år från Käringön 
under fiske sydväst om Måseskär. De 
efterläm nade änkor och 8 barn, hvaraf 
7 voro minderåriga.

Patrik Olsson 40 år (efterlämnade
3 minderåriga barn) under storsjöfiske 
den 24 juli 1906 då en fiskekutter kolli
derade med en ångbåt i närheten af 
Lindesnäs.

Johan Jakob Larsson, 74 år (efter
lämnade änka och 3 barn) från Bovall- 
strand under vadsillfiske, därigenom att 
kläderna indrogos i m otorvinschen.

En fiskare från Fjällbacka under m ak
rillfiske i Skagerak i juli 1906 och två 
från Krossekärr under hummerfiske i 
Grebbestads skärgård i oktober 1906. 
En af dem efterläm nade änka och 2 
minderåriga barn.

De om kom na efterlämnade alltså 9 
änkor och 28 barn, hvaraf 19 voro m in
deråriga.

transportnäringens område.
Intresset för detta  paragraffartyg 

grundar sig på a tt hon en gång var svensk.
Hon byggdes 1954 vid Falkenbergs 

Varv för Rederi AB Eystrasalt i Väster
vik. Hon var det första fartyget som

F yrun vid leveransen frän Falkenbergs Varv 1954. F oto  från Lennart Karlsson.
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«

Under nam net Kali Tihi ligger gamla F yrun upplagd i Drapetzona i Grekland. Foto: 
Walter Nilsson.

byggdes efter de nya regler för paragraf
fartyg som trädde i kraft i och m ed in 
gången av 1955. En av finesserna med 
dessa regler blev a tt fartygen försågs 
m ed lastrum m ed brunn.

Vid sjösättningen den 29 novem ber
1954 döptes fartyget till Fyrun av 
skeppsredarens do tte r, Gun Dunér.

Maskineriet bestod av en 4-takts 
enkelverkande 8-cylindrig Klöckner- 
Hum boldt-Deutz diesel på 660 häst
krafter vilken gav fartyget en fart av 
10,25 knop.

Den 26 mars 1955 kunde fartyget 
efter fullgjorda provturer överlämnas 
till beställaren.

Falkenbergs Varv byggde vid denna 
tid en hel rad liknande fartyg för svens
ka beställare. För Thunbolagen bygg
des Sunnanhav och Anders, för Bertil 
Skanse Stella Maris och för Falklands 
Libra. Förstlingen Fyrun var dock lite 
mindre än de övriga och lastade 867 ton  
m ot de övrigas run t 940 ton.

I april 1961, sex år gammal, lämnade 
F yrun den svenska handelsflottan. Hon 
var såld för 1.500.000 kr till Skaansunds 
Rederi A/S i norska Haugesund. Vid 
övertagandet i Göteborg målade m an på 
hennes nya nam n Skaansund.

Senare skulle även e tt annat svenskt 
fartyg kom m a i samma bolags ägo och 
få nam net Skaansund. Det var Svenska 
Lloyds Portia. Men det är, som Kipling 
sade, en annan historia.

Nåväl. 1965 by tte  Skaansund ägare 
inom Haugesund. Hon övertogs då av 
A/S Varanes & Co och fick nam net änd
rat till Varanes.

A/S Gama & Co m ed Magne Gard i 
spetsen skrev in sig i ägarelängden 1968. 
Även detta  bolag var baserat i Hauge
sund. Nam net på fartyget behöll man.

1971 böijar en lång rad besvärlighe
te r för fartyget. Det var efter en försälj
ning i decem ber detta  år till Varanes 
Maritima SA i Panama som det började.

Under somaliflagg med Mogadiscio 
som hem ort avgick hon på julaftonen 
1971 från St Malo i Frankrike till 
Gdynia. Snart fick dock fartyget m askin
haveri och den 30 decem ber kunde hon 
bogseras in till Le Havre.

Hon övergavs av sin ägare och såldes 
exekutivt den 28 april 1972 till e tt bo 
lag med det förtröstansfulla nam net 
G ood Faith  Co i Piraeus bakom vilket 
bolag låg Elias Velkiades. Varanes sat
tes i stånd och med det nya nam net 
Psara sattes hon under augusti 1972 
åter i fart.

Redan i novem ber 1972 döpte Vel- 
kiadis om sitt fartyg till Elena.

S itt sjätte namn fick fartyget i april 
1973 då hon såldes till Faethon Ship- 
ping Co L td, Famagusta på Cypern och 
blev Thetis.

Hon insattes nu i trafik  i den grekis
ka övärlden, Svarta havet, Medelhavet 
och Röda Havet. Hon fortsatte med 
denna fart även sedan Lyrm a Cia Navie
ra SA i Panam a övertagit fartyget i n o 
vember 1974. Bakom detta  panamabo- 
lag stod O rient Shipping & Contracting 
Co i Piraeus, så verksamhetsområdet 
var naturligt. Naturligt var också a tt b y 
ta  u t nam net. Nu blev det Lyrma för en 
tid.

Det är därför lite förvånande när man 
finner a tt den lilla coastem  den 25 no 
vember 1976 avgick från A ntw erpen till 
Dublin. På den resan fick hon nämligen 
maskinhaveri i Engelska Kanalen. Så 
småningom lyckades m an bogsera in ha
veristen till Torquay på Englands syd
kust dit man anlände den 9 december.

Den 25 februari 1977 kom Lyrm a 
till närbelägna D artm outh där hon över
gavs av sin besättning.

Hon såldes på exekutiv auktion i 
augusti detta  år i D artm outh till Obex 
Shipping i Grimsby för räkning Fin- 
burgh SA i Panama. Hon avgick för egen 
maskin m ed nam net Jilli Ann från D art
m outh den 16 septem ber m ot Grimsby 
men fick på n y tt maskinhaveri och fick 
söka nödham n i Poole. Därifrån bogsera
des hon den 29 septem ber till Grimsby.

En om fattande reparation inleddes

nu som tog lång tid i anspråk. Den 29 
juni 1979 var fartyget dock klart för 
avgång.

Under repartionstiden hade hon över
tagits av e tt n y tt rederi, Escobio Ship
ping Co i Limassol. D etta bolag bo jko t
tades av olika fackförbund och Jilli 
Ann kom inte iväg förrän den 6 juli se
dan n y tt och förhoppningsvis fö rbä ttra t 
avtal för besättningens löner tecknats.

Hon återkom  nu till Medelhavet men 
sattes i trafik  i den västra delen. Hon 
gick mellan Spanien och norra Afrika 
m en gjorde en avstickare till Italien nå
gon gång. Under en dylik avstickare pas
sade m an i mars 1980 på a tt sälja farty 
get till Magdar Ship Brokers Ltd i Lon
don. Man behöll dock flagg och hem ort 
m en nam net ändrades till Kali Tihi. Un
der detta  namn lämnade hon Viareggio 
den 30 mars.

Redan den 29 april samma år fick 
hon e tt n y tt sto rt maskinhaveri i posi
tion 33.14 N och 14.12 E på en resa 
från Tripoli i Libyen m ot okänt mål. 
Hon bogserades in till Malta dit man an
lände den 1 maj. Några veckor senare 
bogserades hon vidare till Piraeus och 
lades upp i Drapetzona den 23 maj.

1981 såldes fartyget till sin nuvaran
de ägare, Sendon Cia Mar SA i Panama. 
Man satte Honduras flagga i akten, vil
ken torde vara ännu billigare än Pana
mas, och avseglade under nam net Ing
rid C från Piraeus den 9 november. Re
dan den 12 novem ber var m an tillbaka 
och sedan dess har fartyget legat till sy
nes övergivet.
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Visst finner man en skön blandning av nostalgi och historia i 
Länspumpen. Men när Du söker senaste nytt om fartyg och sjöfart 

så finns det inga alternativ. Det finns bara en
SVENSK SJÖFARTS TIDNING

där Du även finner den populära avdelningen ”Kring Kajutlampan’


