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Västra Kretsen av Klubb Maritim har under några år givit vykorts- 
serier på fartyg. Vaije serie består av 10 svart-vita fo ton på äkta 
fotopapper i form at 10x15. E tt litet jubileum  firar vi nu då vi 
ger ut den tionde serien. Eftersom det är 40 år sedan det andra 
världskriget slutade har vi valt a tt ge u t en ny serie m ed fartyg 
under nationalitetsbeteckningar. Den förra serien m ed fartyg 
från krigsåren blev m ycket populär och vi har inte så många 
kvar.

Ytterligare en serie har vi tagit fram, nr 11. Som vanligt b lan
dat med ångare, skärgårdsbåtar, skutor etc. Se vidare bilaga i 
detta  nummer.

Priset per serie är 30 kr inkl. porto . Enklast är a tt sätta in be
loppet på postgiro 439 50 28 - 6 Klubb Maritim Västra Kretsen 
Glöm inte ange nr. på serien.

Omslagsbilden
Från Nils Ekman har vi fått detta  vackra fo to  på e tt skonert
skepp under god gång på Ålands Hav, den 7 juli 1932. Bilden är 
tagen av Löjtnant Loriens från 50 m eters höjd. Men vilken skuta 
är det?

Länspumpen 1985:1

Yarrawonga var e tt av många fa rtyg  i handelsflottan som fic k  
nationalitetsbeteckningar. Foto: Svenska Varvs bildarkiv.



Bolmaren var Transatlantics största konventionella lastlinjefartyg. Här kom m er hon ”p o lle tte n ’’ i Öresund 1978 pdpassligt 
fotograferad av C.G. Lindqvist.

Slutseglat
av Krister Bång

Ett av den svenska handelsflottans mest 
udda linjefartyg sändes i november förra 
året till Taiwan för att skrotas. Hennes 
sista namn var Kusu Island.

D etta fartyg byggdes 1959 av Mitsu
bishi i Kobe och levererades i augusti 
detta  år till Cape Ocean Transport (Pty) 
Ltd i Cape Town, South Africa. Hon 
fick det passande nam net Cape o f Good 
Hope.

Hon var en stor torrlastare. Dödvikten 
var hela 14.078 ton vilket var m ycket på 
den tiden. Transatlantics australienfa- 
rare var t ex på runt 10.000 ton.

Cape o f Good Hope insattes också 
på långlinjer. Hon trafikerade under syd- 
afrikatiden både Japan och USA.

Redan 1961 inköptes hon av Skibs 
A/S Akersviken (T Klaverness) i Oslo. 
Nu ändrades fartygets namn till Sefra.

Under sin norska tid sysselsattes hon 
i world-wide trafik. En tid seglade hon 
på ett slags jorden-runt linje. Under 
Vietnamkriget forslade hon mycket för
nödenheter till det krigshärjade om rå
det.

1974 överfördes hon på e tt annat av 
Torvald Klaverness bolag, I/S Sira.

I novem ber 1975 såldes hon till greker Hon gick under norsk flagg i mänga är som Sefra. Foto frän Krister Bäng

som gick under benämningen Seavalor 
Maritime Corp i Piraeus. Hon fick nu 
nam net Artemedi III. För besväret över
lämnades en summ a av US $  1.940.000. 
Fartyget övertogs i Port Kelang och av
gick därifrån i början av decem ber till 
R otterdam .

Samtidigt satt ledningen för Transat
lantic i Göteborg och funderade. Man 
hade sålt sina sista stora linjefartyg som 
trafikerade Västafrika. Sist i raden var 
Cumulus. Man behövde en ersättare som 
kunde passa både till bulklaster och

styckegods. Hemma i Göteborg stod 
M irrabookas rigg som man lyft iland. 
Man borde alltså köpa ett äldre stycke
godsfartyg och bygga om det med Mirra
bookas rigg.

Den 3 februari 1976 skred man till 
verket. På sin första resa hade nu A rte
medi III kom m it till R otterdam . Där köp 
tes hon av Rederi AB Transatlantic för 
den nätta summan av US $  2.840.000 
och fartyget släpades till Göteborg dit 
man anlände vid niotiden på morgonen 
den 9 februari. Undertecknad tillhörde
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välkom stkom m ittén.
Nu var det inte tal om att bygga om 

fartyget vid varv. Nej, m an förtöjde vid 
Gullbergskajen vid Göta Älvbron inför 
undrande varvsdirektörer. På fyra måna
der utfördes e tt förvandlingsnummer. 
Den gamla riggen sändes iland och er
sattes med M irrabookas bom m ar och 
kranar. Man tog bort alla runda ventiler 
och ersatte dem med fyrkantiga fönster. 
Överhuvudtaget moderniserades fartyget 
till hög svensk standard.

Klubb Maritims årsmötesdeltagare 
detta  år inbjöds till en rundvandring 
om bord och hon blev därmed välkänd 
för många av föreningens medlemmar.

Den 11 juni 1976 lämnade Bolmaren. 
som fartyget döptes till som svensk, 
Göteborg för sista gången. Hon sattes in 
på Transatlantics Västafrika-linje. Bas- 

På sin första  resa under svensk flagg kom  Bolmaren bogserad till Göteborg den 9 ham n blev i Afrika huvudstaden i Nige- 
februari 1976. Foto: Krister Bång. ria, Apapa, medan motsvarande hamn i

Sverige blev Norrköping. Bolmaren be
sökte efter ombyggnaden aldrig G öte
borg.

I januari 1979 hade m an fått ersätt - 
ningsfartyg klara och Bolmaren lade till 
i Frederikshavn för försäljning. Men 
m arknaden var inte längre stor för den
na sortens fartyg och man tvingade 
acceptera ett bud på US $  1.100.000 
som Singapore Islands Line (Pty) Ltd 
i Singapore lagt. Hon lämnade Frederiks
havn i början av mars med nam net Kusu 
Island.

Fartyget har alltsedan dess trafikerat 
Fjärran Östern till synes till stor glädje 
för sin ägare.

Den 3 november 1984 lämnade hon 
Hong Kong på sin sista resa till Kaoh- 
siung dit hon anlände tre dagar senare.

Fiskeriintendenten berättar
1 april 1907 - 31 mars 1908 
Storsjöfisket

Med storsjöfiske m enar man egentligen 
det fiske som under våren och somma
ren bedrifves med storbackor efter länga, 
lubb, torsk, hälleflundre mm pä fiske
platserna väster om norra Jylland, u tan 
för Norges södra och sydvästra kust 
samt vid Shetlandsöarne. Men i årsberät
telsen brukar även hit räknas södra skär
gårdens backefiske i Kattegat vår och 
sommar.

av E dm ond Bäck

Det egentliga storsjöfisket bedrefs 
liksom året förut af 95 större kuttrar, 
af hvilka 94 tillhörde distrikten 3-6 och 
en distrikt 2. Dessa fiskade vid Shetland 
och u tanför Norge. Till dessa fiskeplat
ser gjordes 2-4 resor. Fyra af kuttrarne 
voro försedda med m otorer. Storsjöfis
ket böijade vid m idten af mars och slu
tade omkring den 20 augusti.

Tralfisket

Under tiden 1 april 1907 - 31 mars

1908 voro 12 ångtrålare igång. Af dessa 
äro två hem m ahörande i Uddevalla, de 
öfriga i Göteborg. Af dessa senare idka
de 7 trålfiske hela året, en b lo tt i 7 må
nader, en i 8 och en i 9 månader. Under 
somm armånaderna användes dessa sena
re nämligen i sillfisket vid Island. Af 
trålfartygen i Uddevalla bedref det ena 
trålfiske hela den tid denna berättelse 
om fattar, men det andra böijade först 
pä hösten 1907.

År 1907 är e tt viktigt år i trålfiskets

Fartyget avslutade sin karriär under nam net Kusu Island i trafik på Fjärran Östern.
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historia i Göteborgs och Bohus län. Någ- 
gra lag af företagsamma fiskare från söd
ra delen a f  länet försökte sig nämligen 
på trålfiske med sina större m otorbåtar. 
Man har varit af den m eningen, att dessa 
farkoster skulle vara för små för detta 
fiske och att det nödvändigt skulle be- 
höfvas ångbåtar härtill. Trålfisket kräf- 
ver större öfning än något annat och det 
gick därför i böijan dåligt att tråla med 
m otorbåtarne. Det visade sig dock efter 
någon tids öfning att det gick bra att 
tråla m ed dessa farkoster och m otorer
na ha därigenom vunnit ännu en använd
ning i fiskets tjänst. De m otorbåtar som 
användas till detta  fiske äro 42-50 fot 
långa mellan stäfvama och deras m o to 
rer ha en styrka af 15-25 hästkrafter. De 
använda trålarne äro 40-60 fot breda...

I fiskebatar insatta m otorer

Den stora användning fotogenm otorerna 
fått i fiskets tjänst b lef under detta 
fiskeår ännu större. Följande antal m o
torer insattes i fiskebåtar, nämligen af 
firman O Guldbrandsen & Son i G öte
borg 69 med tillsammans 1.285 häst
krafter, af Aktiebolaget Marstrands 
Mekaniska Verkstad 42 med tillsam
mans 563 hästkrafter och af Lysekils 
Mekaniska Verkstads Aktiebolag 254 
m otorer med tillsammans 3.317 häst
krafter. De flesta m otorerna hade en 
styrka på 12 a 16 hästkrafter. Endast 
några få hade mindre än 8 eller mer än 20 
hästkrafter.

Föreningar och fonder

” Bohusläns sillfiskares förening för sill
m ätning” höll sitt årsmöte i april 1907.

Den 3 januari 1908 voro 260 vadlag in- 
skrifna i föreningen. Dess medlem mar 
förbinda sig att sälja sill endast efter 
krönt m ått. O rdförande är redaktör Carl 
Hall, Ström stad.

I ” Sotenäs härads assuransförening” , 
Grafvarne voro under 1907 försäkrade 
172 fartyg till e tt sammanlagdt belopp 
af 784.166 kr. Under året ersattes för
luster med kr 7.456: 31. Ordförande: 
herr Hilmer Johansson, Grafvarne; om 
budsm an: kapten J A Olsson, Gullhol- 
men.

” Bohusläns fiskareförening för sjö
försäkring” , Lysekil, för assurans af 
däckade fiskebåtar och fiskefartyg samt 
fraktfartyg har under 1907 försäkrat 
m ot to ta l förlust 192 större och mindre 
fiske- och fraktfartyg samt fiskefarty
gens redskap för tillsammans 1.506.904 
kr. Förluster har under året ersatts med 
kr 8.300: 18. Ordförande: riksdagsman 
Oscar N Olsson, Heden; kam rer: herr P 
Grundell, Lysekil.

”Bohus sjöassuransförening” , Udde
valla, för försäkring af fartyg, oafsedt 
om de användes till fraktfart eller fiske, 
har under året 1 mars 1907 - 29 februa
ri 1908 försäkrat 122 fartyg för ett för
säkringsvärde af 766.580 kr. Ersättning 
för haverier utgjorde kr. 3 .3 5 6 :2 8  och 
för 3 totalförluster kr 15.000. Om buds
man: direktör J Pettersson, Uddevalla.

” Styrsö enskilda assuransförening” , 
Styrsö, har under år 1907 försäkrat m ot 
to tal eller partiell förlust 6 fiskebåtar, 
15 fiskekuttrar och 37 segelfartyg för 
e tt sammanlagdt försäkringsvärde af 
367.200 kr m otsvarande 3 /4  af verkliga 
värdet. Årets förluster ersattes med

kr 399: 21. Ordförande och kassaför
valtare: kapten G ustaf Strandberg, Styr
sö; räkenskapsförare: organisten J O 
Dahlin, Styrsö.

” Öckerö sockens enskilda assurans
förening” , Kalfsund, har under år 1907 
försäkrat 96 fiskebåtar för tillsammans 
317.700 kr. Ingen skadeersättning före
kom. O rdförande: handlanden J A Gus
tafsson, Björkö, Kalfsund; räkenskaps
förare: kom m inister F O Gullstrand, 
Öckerö.

Försäkringsaktiebolaget ”Hansa” , 
Stockholm , meddelar genom filial i Mar
strand försäkring m ot to tala eller par
tiella förluster å fiskebåtar, vadbåtar och 
k u ttra r med eller u tan  m otorer. Mar- 
strandsfilialen förestås af direktörerna 
Ragnar Berger och Bertil Egnell.

” Bohuslänska fiskarefonden” u tbe
talade år 1907 i årliga understöd åt 13 
personer 1.150 kr och 3.275 kr i 68 till
fälliga understöd på 25-100 kr. Dess
utom  betalades reparationskostnaderna 
för en båt med kr 244: 80 och inköptes 
en sextant som gafs som belöning för 
räddning. Fonden, som vid 1906 års 
slut utgjorde kronor 146.254: 21, upp 
gick vid slutet af 1907 till kr 154.897:28. 
Sekreterare: landskontoristen S Brun
bäck.

” Fonden till förbättrande af länets 
skärgårds- och kustallmoges ställning” , 
Göteborg, utgjorde vid 1907 års slut kr 
49.237: 58, hvaraf största delen var u t
lånat till fiskare. A f fondens räntor u t
delades år 1907 1.455 kr till understöd 
åt änkor och fiskare, hvaijäm te åt 
”Öckerö sockens enskilda assurans före
ning” lämnades 150 kr i understöd.

Till salu
Stålbåt med m åtten 23,8 x 4 m e
ter och med Säffle råoljem otor 
och HIAB hydraulkran m onterad 
på däck säljes.

Björn Andersson 
Ljungåsgatan 14 
671 00 Arvika 
tel. 0 5 7 0 - 169 19

Önskas köpa
Sveriges Skeppslista 1933

Göteborgs Fiskhamn under 1: a världskriget. Sillen tycks tydligen ha gatt till av däcks
lasten a tt döma. F oto  ur Västra Kretsens arkiv.

Öijan Hellertz
Klubb Maritim Västra Kretsen 
Box 12322 402 43 Göteborg
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Flottningen till sågverken i Sundsvall på 
Träpatronernas tid

av Lars Pettersson

Flottisten drog tim m er i nästan e t t  hundra är fö r  sågverksindustrin. D et gamla M ota  
labygget lever kvar än idag hos Sundsvalls Undervatten K onsult AB.

Sundsvall som stad är mest känd genom 
träförädling, det böljade med sågverks
industrin, fortsatte fram till våra dagar 
med cellulosafabriker. Stadens skyddade 
läge med Alnö som en naturlig vågbryta- 
re har haft sin betydelse.

Det går många rykten om sågverks- 
patronem as fram fart, hotell Knaust blev 
en naturlig samlingsplats för patronerna.

Men även stora strejker bland arbe
tarna när de krävde e tt rättvisare sam
hälle har gått till historien.

Sundsvall fick också sin betydelse 
som sjöstad, före sågverkstiden fanns 
det många varv där segelfartyg byggdes.

Det fanns vid sekelskiftet cirka 40 
sågverk, förädlat virke exporterades till 
m era skogfattiga länder. Alla sågverk 
ägde m inst en bogserbåt, oftast flera 
stycken.

Trafiken med passagerarbåtar var liv
lig mellan de samhällen som växte upp 
omkring sågverken och Medelpads enda 
stad. Det var bara Stockholm som hade 
en m era lönsam trafik. Det fanns inga 
bilar och bussar på den tiden, ångbåtar
na och sjön fick stor betydelse när det 
gällde att hålla industrin funktionsdug
lig-

Råvaran tim ret fraktades på älvarnas 
vatten i Ljungan och Indalsälven till sor- 
teringsverken vid älvmynningarna. Där 
buntades och fraktades tim ret till såg
verken.

Indals E lf och Ljunga Elfs Flott- 
ningsförening ägde fyra välkända bog- 
serbåtar som bogserade fram tim ret till 
sågverken, båtarna gick två och två från 
var sin älv, den ena båten  besökte fast
landets industrier den andra sågverken 
på Alnö.

Ena dagen kom de från Indalsälven 
den andra dagen från Ljungan. Inga bå
tar blev så kända som de fyra timmer-

bogserande flottbåtarna.
Varje sågverk hade sin signal korta 

och länga, när båten blåst gick bom kar
len ut med en speleka och spelade in 
tim ret i sågverkets tim m erbom . Båten 
fortsatte till nästa sågverk, på det sättet 
pågick kustflottningen i flera genera
tioner, men detta trevliga inslag har fått 
sitt slut, numera fraktas tim ret till in
dustrin med lastbilar. Sundsvall som en 
gång var Sveriges tredje sjöstad är fo rt
farande en betydande sjöstad, men här 
finnes numera bara tre bogserare och en 
passagerarbåt i trafik.

TIMMERBOGSERARNA

Flottisten
Byggd 1862 på Motala Mek. Verkstad, 
Motala. Dim.: 25,45 x 5,30 x 2,34 m, 
87 brt och en ångmaskin på 225 HK. 
Reg.nr: 3507.

F lottisten  drog tim m er till sågverks
industrin från det hon byggdes till 
1960, med undantag perioden 4 maj 
1940 till 19 nov. 1945 då båten var i 
Kronans tjänst som Hjvb 131 och H 
390. Redare var då A.Lignell i Sunds
vall.F lottningsföreningens flaggskepp var bogserängaren Hercules.
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Styrbjörn infrusen i isen i väntan på islossningen och följande timmerbogsering.

Nu ägs den gamla bogseraren av UV- 
Konsult i Sundsvall, som använder hen
ne som dykerifartyg.

Herkules
Byggd 1868 på Motala Mek. Verkstad, 
Motala. Dim.: 26,71 x 5,14 x 3,04 m, 
102 brt och en ångmaskin på 450 HK. 
Reg.nr: 3506.

Herkules var timmerdragare från 
1868-1961. Bogseraren var Flottnings- 
föreningens flaggskepp, m en är num e
ra degraderad till pråm i vårt grannland 
Finland.

Styrbjörn
Byggd 1874 på Motala Mek. Verkstad, 
Motala. Dim.: 22,65 x 5,05 x 2,64 m, 
72 brt och en ångmaskin på 330 HK. 
Reg.nr: 3508.

Från det fartyget byggdes till 1944 
var hon aktiv som timmerbogserare. Den 
6 juni 1912 kl 5.30 på m orgonen kolli
derade Styrbjörn med Sveabolagets ånga
re Ångermanland och sjönk i Alnösun- 
det, varvid sju personer omkom.

Båten såldes 1944 till Göteborg och 
fick nam net Rivö. Under åren 1951-
1963 var Varbergs Hamnstyrelse ägare 
till båten som då bar nam net Rödskär.
1964 höggs båten upp i Göteborg u n 

der sitt sista namn Fenix.

Starkotter
Byggd 1857 i London som valfångst
fartyg. Dim.: 29,08 x 5,39 x 2,68 m, 
99 brt och en ångmaskin på 330 HK. 
Reg.nr: 3520.

S tarkotter drog tim m er till industrin 
1874-1937, då bogseraren såldes till 
Ångermanland. 1956 var det slutseglat 
och det gamla fartyget höggs upp.

S tarko tter var den mest kända båten 
från sågverkspatronernas tid. När 1879 
års strejk var slut åkte landshövding 
Treffenberg med S tarko tter runt till såg
verken och förhörde de som varit ak
tiva i strejken, en del häktades och fick 
åka med båten in till stan. Dessutom 
häm tades landshövdingen i Härnösand 
av S tarko tte r när sågverkspatronerna 
skulle fira ” segern” på Tivoli Sundsvall. 
Efter festen återvände Treffenberg med 
S tarko tter till Härnösand.

Bl w pjo

Starkotter var den m est kända båten frän sågverkspatronernas tid. Byggd redan 1857 i London som valfängstfartyg.
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S/s Venern tar in last av lokom otiv  i Trollhättan. A v  mängden åskådare a tt döm a var 
lastningen en intressant händelse. F oto  från John E. Persson.

Ångfartyget Venern
av John E. Persson

Strax efter första världskriget byggdes på varvet i Rendsburg en serie lastångare som 
lastade omkring 2000 ton. De var märkliga för sin tidsålder genom att de hade både 
maskineri och kommandobrygga placerade längst akterut.

Vid bläddrande i 1925 års Lloyds Register har jag h itta t följande sex systrar med 
iögonfallande lika dimensioner och tonnage:

Ny b. Namn Nto Bto Längd Bredd Djup Poop + Back Lev.
No (fot) (fot) (fo t) Brygga (fot) år

103 Eider 988 1197 251.4 37.6 12.7 193 30 1921
104 Elbe 992 1197 250.0 37.5 12.8 194 27 1921
- Pinnau 992 1198 250.0 37.5 12.9 191 28 1922
- Ilmenau 992 1201 250.0 37.5 12.9 194 26 1922
107 Diana 992 1198 250.0 37.5 12.8 59 8 1922
108 N eptun 992 1200 250.0 37.5 12.8 59 8 1922

Som framgår av sammanställningen var 
de första fartygen försedda med en för
längd brygga så att poopen och bryggan 
bildade en obruten linje fram till ettans 
lastrumslucka. Fartygen hade bara tre 
luckor i huvuddäcket och dessa hade 
enligt dåtida praxis ovanligt stora öpp 
ningar. En fördel som senare kom väl till 
pass -  åtm instone då det gäller nybygge 
103.

De sex systrarna gick olika öden till 
mötes. Pinnau blev 1945 om döpt till 
Empire Constructor och slutade sina da
gar som Estkon, redad av svenskätt
lingen John Carlbom i Hull, men ägd av 
exil-balter. Hon skrotades 1959.

Elbe blev 1945 Empire Confedera
tion  och ham nade senare i USSR som 
Jose Dias. Ilmenau sjönk 10 april 1945 
efter en explosion u tanför Libau, orsa
ken okänd.

Diana överlämnades till Holland som 
krigsskadestånd 1945. Och N eptun ham 
nade i Argentina som Oeste ägd av e tt 
bolag i Buenos Aires som lät bygga om 
henne för oljeeldning.

Nybygge nr 103 som ursprungligen 
döptes till Eider hamnade bara något år 
efter leveransen i England. Ägd av 
H utchinson Line Ltd i Liverpool och 
om döpt till Chloris befor hon haven till 
1935. 1 april detta  år inköptes hon av 
Ernst Hugo Teodor Silvén i Säffle för 
jC 7.500.

Som flaggskepp i Silvéns flo tta (han 
hade tidigare bara redat s k kanalpesar) 
fick hon min farbror Nils Fredriksson 
som befälhavare under större delen av 
sin svenska tid.

Ursprungligen var Venern riggad med 
dubbla pålmaster, e tt par för om bryg
gan och e tt par mellan ettans och tvåans 
lucka, försedda med dubbla bompar. 
D etta ansågs tydligen vara en nackdel 
när man lastade sågat virke och Venern 
riggades om med enkla master, en mel-
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lan ettan  och tvåan och en mellan tvåan 
och trean. Pålmasterna för om bryggan 
behölls dock ända till om kring 1947.

Innan Ahlmarks låtit bygga sina 
specialfartyg efter andra världskriget var 
Venern e tt av de största som regelbun
det trafikerade Trollhätte kanal. Hon 
fyllde väl upp slussarna i Trollhättan

och förde en gång på 30-talet den dittills 
största lasten från Vänern, malm från 
O tterbäcken.

Efter kriget gjorde hon några upp
märksammade resor med ånglok från 
NOHAB till Holland. Den 1 juli 1945 
kom hon till T rollhättan och kunde
i sina stora luckor i väderdäck få ner två

lok i tvåan och trean. D ärefter kom plet
terades lasten i Göteborg med stycke
gods och pappersrullar. Ytterligare två 
resor m ed loklaster gjordes samma år. 
Den sista gången anlände Venern till 
Trollhättan den 19 oktober. Den resan 
kom pletterades loklasten med m onte- 
ringsfårdiga trähus för Hollands åter
uppbyggnad.

Den 30 augusti 1946 avled Silvén 
och Venern övertogs av Intendent Carl 
Sigvard Ekman i Djursholms (som var 
svärson till förre ägaren) för 85 000 kro
nor. Samtidigt bildades Rederi AB Gre
ta som fick Ekman som VD och Venern 
fick Stockholm  som hem ort.

Ingenting ändrades i hennes trade 
em ellertid förrän ok tober 1954 då hon 
såldes till Compagnie SA Angélica Limi
tad, Costa Rica. £  18 000 fick man för 
den åldriga damen och det motsvarade 
då drygt en kvarts m iljon kronor — så 
det var förmodligen ingen dålig affär. 
Hon fick nam net Angeliki och vad som 
sedan hände Walter Nilsson allenast 
vet...

Från isbrytare till bogserbåt
av Stellan Bojerud

Isbrytaren II från Norrköping. F o to t är troligen från leveransen 1916. F oto  från SST.

En av beredskapsårens m est kända far- 
tygsprofiler inom Ostkustens Marindis
tr ik t var u tan  tvekan H jälpkanonbåten 
nr 22, i det civila Norrköpings Stads 
ham nisbrytare Isbrytaren II, som till 
följd av sina egenskaper a tt vara såväl 
isbrytande som koleldad, kom att få 
vidkännas en hård tjänstgöring året runt.

Isbrytaren II var byggd i Stockholm 
1916 (Berglund) ochm ätte  220,33 BRT. 
Fartyget framdrevs av e tt kolvångma- 
skineri om 700 hkr, vilket gav en fart 
av omkring 10 knop. Fartyget hade vi
dare e tt ångdrivet bogserspel, vilket kom 
väl till pass för målgång under bered
skapsåren.

Vid rustningen 1939 bestyckades Is
brytaren  II med 3 st 57 mm kanoner 
M/89 B varav en i luftväm slavett samt
2 st 6,5 mm luftväm skulsprutor M /14, 
vilka anbragtes på sty rhy ttstaket. Vidare 
försågs fartyget med sats- och syradim- 
bildare (200 liter dimsyra), skyddssvep 
samt tre kom pletta röjsvep för använd
ning om bord på hjälpvedettbåtar. Två 
sjunkbom bfällare typ A med 10 sjunk
bom ber ingick ävenledes i utrustningen. 
R adioutrustningen utgjordes av 1 st 
50 W kortvågsradio M /39.

År 1941 uppsattes 2 st 40 mm luft- 
värnsautom atkanoner M/36 ak teru t i 
stället för flackbanepjäser M/89 B. På
följande år u tby ttes 57 mm luftväms- 
kanonen M/89 B på backen m ot en m o
derniserad 57 mm lvkan M/38 vartill 
kom att 6,5 mm enkelkulsprutom a 
på sty rhy ttstaket u tby ttes m ot dubbla 
8 mm lvksp M /36.

Civilt hade fartyget en besättning om
11 m an. I marinens tjänst fick fartyget 
en besättning om 2 officerare, 1 läkare,
5 underofficerare och 37 m anskap. Nå
gon läkare synes em ellertid aldrig varit 
om bordkom m enderad, därem ot väl en

Däckslaster var vanligt. Här en bild fö re  omriggningen. F oto  från John. E. Persson.
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sjukvårdare. En sjukhytt för två man 
tillbyggdes liksom även en radiohytt.

Isbrytaren II var i örlogstjänst ti
den 1939-09-05 — 1945-09-08 inberäk
nat ombyggnadstid vid Norrköpings varv 
sam t återställningsarbeten. Även efter 
den ”aktiva” örlogstjänstens slut förhyr
des fartyget vid något tillfälle av m ari
nen för isbrytartjänst.

□

Som näm nts hörde Isbrytaren II hemma
i Norrköping som Norrköpings Stads far
tyg-

1953 by tte  m an nam n på ångaren till 
Pampus och 1958 var det slutseglat för 
Norrköpings Stad. Hon avyttrades då

Under beredskapen vid 2: a världskriget var Isbrytaren II inkallad och hade beteck- ^  Oskarshamns Hamnförvaltning för 
ningen H22. Här under fu ll  fa r t och troligen m ed  ”klart sk ep p ”. F oto  frän S. Bojerud. 160.000 kr. De nya ägarna ändrade

nam net till Björn.
I Oskarshamn stannade hon inte så 

länge, då man redan 1963 sålde henne 
till Gamla Karleby i Finland för 140.000 
kr. N ytt namn blev Akke och redare 
blev Mattsson Stevedoring Co. i Yxpila. 
År 1964 rev man u t den gamla ång
maskinen och fartyget fick en Masch 
Kiel-diesel om 1400 HK. Bogseraren 
jobbade i tim m erfarten och har bl.a. 
varit i Västervik m ed timmersläp.

I januari 1984 står som ägare Suo- 
m en Y ritysrahoitus OY — Finska Före- 
tagsfinans AB- (Yxpila Bogsering) i Kok- 
kola-Karleby.

B.S.

Norrköpings Hamn döp te  om  Isbrytaren II till Pampus och använde henne som bog- Till salu 
serbåt m ed  därtill, av förklarliga skäl, goda isbrytaregenskaper. Foto: Bernt Fogelberg.

Tidskrifter
Sveriges F lo tta  1949-1958 
Pris: 50 kr/årg.

Lloydaren 1958, 1960, 1961, 
1962 och 1967.
Endast e tt fåtal ex.
Pris: 10 kr/st.

Lloyds Register 
Från 1962 fram till slutet 
av 1970-talet, dock ej samtliga 
årgångar.
Pris: 350 kr/årg.

Örjan Hellertz 
Biblioteket
Klubb Maritim Västra Kretsen 
Box 12322
402 43 Göteborg/ Uleäborg fann  Gunnar Hedman den 4 augusti 1968 den finska  bogseraren A kke från  

Kokkola. Hon är identisk m ed Norrköpings gamla Isbrytaren II.
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Sista pansarlusen skrotas -  slutet på en epok
av Curt S. O hlsson

M onitoren Ulf vid Motala Werkstads Warf i N orrköping är 1873. Observera d e t låga 
fribordet på fa rtyge t och solskydden. F oto  från Arkiv: K-E Westerlund.

M O NITOREN 'S O L V E '  

S F -A N T R U T A

Fd 3e klass pansarbåten Sölve ligger för 
skrotning vid kaj på Ringön i Göteborg. 
Hon byggdes vid Motala Werkstads Warf
i Norrköping och blev färdig 1875, in 
gick i en serie om sju mindre m onitorer 
på 460  ton . Längd 39,7 m , däcksbredd 
8 m och djupgående 2,5 m, e tt lågt 
järnskrov med välvt 19 mm järndäck, 
täckt av e tt plant trädäck som sträckte 
sig u tanfö r skrovet runt om. V attenlin
jen skyddades av järnplåt, 75 mm tjockt. 
Däcket låg halvmetern över vattenlinjen

så sjödugligheten var dålig. Ångmaski
nerna på tillsammans 155 hk  gav en fart 
på 7,8 knop. Bestyckad med en 24 cm 
kanon M /69 och två 12 m m  kulsprutor 
M/75 men dessa senare u tby ttes ca 1887 
m ot två st fyrpipiga 25 mm  M /77. Ka
nonen stod i e tt fast pansartorn, fron t
skottet var 418 mm tjockt av hopfoga
de järnplåtar, sidorna var 75 mm. Be
sättning 48 man.

Dessa fartyg var avsedda för skär- 
gårdsförsvar, a tt flankera minlinjer. Ka
nonen var fast riktad föröver, riktning 
utfördes genom att fartyget girade och 
därför var hon försedd med två propell
rar och stävroder.

Sölve byggdes om 1899-1901 i S tock
holm , bestyckades med en 12 cm snabb

skjutande kanon M/94 som kunde sid- 
riktas 28 grader i det gamla fasta pansar
tornet. Dessutom tillkom  två st 57 mm 
kanoner M/89B på överbyggnaden.

Marinen byggde om Sölve 1921 till 
tankpråm , Mobil köpte henne 1949 
och ändrade nam net till Pegasus. De se
naste decennierna har hon legat vid 
Gullbergskajen i Göteborg som depå för 
Mobil. Vid skrotningskajen på Ringön 
har hon sällskap med två betydligt yngre 
kolleger, fregatterna Visby och Sunds
vall, sjösatta 1942.

Nu har intresse visats från museihåll 
a tt bevara det sista exem plaret i värl
den (?) av denna på sin tid revolutione
rande örlogsfartygstyp.

På 1920-talet blev Sölve om byggd till 
oljepråm. Här ligger den m ed  nam net 
Pegasus i Lilla Bom m en den 25 mars 
1952. Foto: Curt S. Ohlsson. M onitoren Sölve. R itning av Curt S. Ohlsson.
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Gustafsfors pråmtrafik
av R obin H olm stedt m ed kom pletteringar av Karl Österm an

Vattenvägarna som transportleder har 
under alla år spelat stor roll för Gustafs
fors Fabrikers AB. Man producerade 
pappersmassa som var en exportvara och 
för a tt transportera denna skaffade man 
kanalens största flotta.

Fabriken startades av John  Ekman år
1874 när tiden för järnhanteringen var 
förbi. Man upplevde en blomstringstid 
under B A de Verdiers ledning och på 
1900-talet byggdes filialen i Krokfors 
u t.

Ångfartygen Gustafsfors I och II slä
pade pråm ar till Göteborg medan bog- 
serbåtarna Gustafsfors III och IV bog
serade de övriga pråm arna mellan de 
olika fabrikerna i hela kanalsystemet. 
Bruket hade ett eget magasin i anslut
ning till Lelångenbanan i Bengtsfors 
med vilken transporter till Uddevalla 
hamn skedde. Pråm trafiken fortgick 
ofta året runt under alla väderförhål
landen.

På 1930-talet böljade man installera 
svaga m otorer i pråm arna för a tt de utan 
bogserbåtarnas hjälp skulle kunna trafi
kera Gustafsfors, K rokfors, Skåpafors, 
Stora Lee och södra kanalsystemet till 
K öpm anneham n. M otorpråm arna Gus
tafsfors 3, 4, 6, 7, 8 , 10, 11 och 14 re
gistrerades in medan övriga pråm ar utan

m otorer aldrig registrerades.
Fabriken i Krokfors lades ner år 

1927 men trafiken på Östra Silen fo rt
satte eftersom  man häm tade ved från 
skogarna.

Gustafsfors II med två pråm ar var 
en tid stationerad i Uddevalla för att 
upprätthålla transporterna från Le- 
långenbanans kaj till oceanfartygen i 
Göteborgs hamn.

Billingsforskoncernen övertog fabri
ken i Gustafsfors år 1944 för a tt e tt par 
år senare lägga ner den. Båttrafiken fo rt
satte med båtarnas nam n och hem or
ter oförändrade under Billingsforskon- 
cernens ledning fram till ca 1955. 
M otorpråm arna var relativt primitiva 
och endast försedda med sty rhy tt i ak 
tern. Flera slutade sina dagar tidigare än 
1950-talet på grund av eftersatt under
håll. Några enskilda skeppare köpte 
upp resten av flo ttan  till låga priser och 
fortsatte mest med vedlaster i lokal
trafik. Ingen hade någon tanke på att 
fotografera och dokum entera dessa m o
torpråm ar för fram tiden, mest beroen
de på deras enkla utseende. Därför är 
det m ycket svårt a tt finna bilder på dem 
till skillnad från de eleganta och fina 
ångfartygen Capella, Ellida, Alex Halling, 
Gustafsfors I m.fl.

Gustafsfors 3

Reg.nr 7843. Längd 21,48 m, bredd 
3,96 m, djup 1,68 m. M otor om 20 hk. 
42 b ru tto . Hon byggdes som pråm av 
trä på brukets egna varv i Gustafsfors år 
1923. Man lät installera en 20 hk  m o
to r 1930.

Den 22 oktober 1957 såldes hon som 
pråm för 400 kr till AA Bergmans 
Skrotaffär AB, Trollhättan. Enligt sluss- 
journalen syntes hon i Lennartsfors 
1958. Hon låg sedan upplagd i Gustafs
fors.

Den 3 juni 1959 såldes hon för 200 
kr till Sven Falk, Åijäng för att huggas 
upp.

Gustafsfors 4

R eg .nr7496. Längd 2 1 ,9 2m ,b redd4 ,01  
m , djup 1,60 m. M otor om 20 hk. 41 
b ru tto ton . Hon byggdes av furu i Gus
tafsfors år 1927 som pråm. 1930 fick 
hon sin råoljem otor.

Den 4 maj 1951 såldes hon för 7.500 
kr till Helge Gustafsson i Bengtsfors. 
Hon byggdes om en del och fick nam net 
Lillö vilket dock inte blev anmält till 
skeppsregistret. Under den här tiden var 
V Magnusson skeppare och Lillö förde 
m ycket ved på hela kanalsystemet utom  
norr om Töcksfors.

1957 såldes fartyget för 1.000 kr till 
Arvid Karlsson i Lennartsfors. Han hade 
tidigare haft Töcksfors som gick på 
grund vid Megrundet år 1954. Lillö fo rt
satte med vedtransporterna till 1963, 
mest på Lelången och Silensjöarna. Hon 
låg upplagd i Årjäng och sjönk så små
ningom. V edtransporterna hade över
gått till landsvägarna. Den 17 december
1965 anmäldes att hon varit vrak sedan 
flera år tillbaka.

Gustafsfors 6

Reg.nr 7836. Längd 21.62 m, bredd 
3,94 m , djup 1,81 m. Motor om 20 hk. 
47 b ru tto ton . Hon byggdes av trä 1930 
och var redan från böljan motoriserad. 
Hon blev stationerad i Skåpafors efter
som hennes trad var mellan Gustafsfors 
och Skåpafors. 1935, den 5 februari 
blev hem orten officiellt satt till Skåpa
fors. 1952 togs m otorn ur och hon blev 
pråm.

Arne Nickolausson i Köpmannebro 
använde henne ofta som släp till Gustafs
fors 8 mellan Köpmannebro och Äsens- 
bruk eller Håfreström fram till 1964. 

Gustavsfors Fabriker i Gustavsfors. Tväprämar ligger vid kajen. D et har visat s ig m ycket Redan den 6 augusti 1953 anmäldes 
svärt a tt finna  fo to n  på pråmarna. Vem har fo to  pä dem? V ykort frän R. H olm stedt. hon som upplagd för upphuggning men
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Kanalpesen Gustavsfors II i Göta älv. Bolagets ångare gick ända till Göteborg m ed  
fabrikens produkter. F oto  1945 av Curt S. Ohlsson/Bildgrupp ETT, Göteborg.

överlevde tydligen. Hennes slutliga öde 
är okänt.

Gustafsfors 7

Reg.nr 7804. Längd 21,96 m , bredd
3,98 m , djupgående 1,80 m. M otor om
15 hk. 46 b ru tto to n . Hon byggdes av 
furu i Gustafsfors år 1896 som pråm. 
Hon förblev pråm i 34 år innan hon 
1930 fick sin m otor på 15 hk. Gustafs
fors 7 var i trafik till 1949 och hon 
höggs upp 1957 i Gustafsfors efter att 
AA Bergmans skrotaffär i Trollhättan 
köpt henne för 150 kr.

Gustafsfors 8

Reg.nr 8222. Längd 21,63 m, bredd 
3,95 m , djup 1,83 m. M otor om 20 hk. 
47 b ru tto to n . Hon byggdes av furu på 
järnspant i Gustafsfors 1937 för att 
klara den ökande efterfrågan av massa
produkter.

När behovet av tonnage för Billings- 
forskoncernen upphörde såldes hon till 
Arne Nickolausson i Köpmannebro (jäm 
för Gustafsfors 6). D etta skedde den 30 
ok tober 1956 och priset utgjorde 2.000 
kr. Nu sattes hon in i trafiken mellan

Köpm annebro och Äsensbruk med last 
av svavelsyra och kaolinlera för brukets 
räkning.

1961 hade hon tjänat u t och lades 
upp i Köpm annebro. Hon anmäldes 
kondem nerad den 30 november 1963 
men liksom flera av pråm arna som sjöng 
på sista versen hyrdes hon sedan u t till 
Sentab som magasinspråm när de bygg
de den nya landsvägsbron över K öp
m annebro. I mars 1965 sjönk hon vid 
östra landfästet av bron och när den var 
klar 1966 sprängdes hon sönder.

Gustafsfors 10

Reg.nr 7909. Längd 21,53 m, bredd
3.98 m , djup 1,64 m. M otor om 20 hk. 
40 b ru tto ton . Hon byggdes som pråm 
av trä i Gustafsfors år 1907. Motorn 
sattes in 1933. Hon slutade gå innan 
1950. Sannolikt låg hon upplagd i Gus
tafsfors i flera år innan hon den 22 o k 
tober 1957 köptes av AA Bergmans 
skrotaffär i Trollhättan. Priset var 400 
kr.

3 juni 1959 såldes hon för 200 kr till 
Sven Falk, Årjäng som på oförändrade 
villkor sålde henne vidare till Arvid 
Karlsson, Åijäng den 26 i samma m å
nad. Hon sattes aldrig i stånd men den
19 januari 1962 anmäldes hem orten 
ändrad till Skenhall, Lennartsfors. S lut
ligen, den 15 februari 1967, anmäldes 
a tt hon huggits upp.

Gustafsfors 11

Reg.nr. 7497. Längd 21,66 m , bredd
3.98 m , djup 1,95 m. M otor om 20 hk. 
49 b ru tto ton . Hon byggdes av furu år 
1926 i Gustafsfors med m otor i.

1952 blev hon pråm och den 29 no
vember anmäldes hon kasserad. 1954, 
den 8 septem ber såldes hon för 200 kr 
till Gösta Wänersten, Gustafsfors. Hon 
sattes aldrig i trafik igen utan höggs 
upp.

Gustafsfors 14

Reg.nr. 7498. Längd 21,52 m, bredd
4,00 m , djup 2,00 m. M otor om 15 hk. 
47 b ru tto ton . Liksom Gustafsfors 11 
byggdes hon av furu i Gustafsfors 1926 
m ed m otor i. M otorn var liksom i de 
flesta andra hem m apråm arna av Avance- 
eller Sefflefabrikat.

Den 22 februari 1951 köptes hon 
som pråm utan m otor av Åke Tolldin, 
Bengtsfors för 1.000 kr. Skulle använ
das som pråm eller husbåt. Slutligt öde 
okänt.

Enligt uppgift skall denna husbåt tidigare ha varit Gustavsfors 7. Var och när fo to t  är 
taget är okänt. I  artikeln sa :<ppges a tt Gustavsfors 14 blev om byggd till husbåt, kans
ke  föreställer bilden nr 14 i stället fö r  nr 7. F oto  från Gunnar Hedman.
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Stadsjagarna Visby, Sundsvall, Hälsingborg och 
Kalmar

av Stellan Bojerud

Stadsjagaren Visbys sjösättning på Götaverken den 16 ok tober 1942. H on var den  
första  i serien och blev den som hängde m ed längst. F oto  från Götaverken.

Ingen västkustbåtolog kan väl undgått 
att uppm ärksam m a de en gång så stolta 
fregatterna Visby och Sundsvall, som i 
Älvsborgsbrons skugga legat sysslolösa 
u tanför Nya Varvet i dessa ubåtsjagan- 
dets tider.

Tillsammans utgjorde de e tt hundra 
procent av den fartygsbum a ubåtsjakts- 
kapacitet, som Marinplan 60 kom att 
tillföra försvaret. Av ekonom iska hän

syn fullföljdes aldrig Marinplan 60: s 
in tentioner, vilka bl a innebar en priori
tering av ubåtsjaktsfartyg.

Nu ligger de emellertid och väntar 
på skärbrännarna vid skrotningsvarvet 
på Ringön i Göteborg, utrangerade se
dan den 1 juli 1982.

De två relikerna i Göta älv ingick i en 
klass på fyra fartyg, som kontraktera- 
des 1942. Två av dem avsågs som ersät

tare för de i Hårsfjärdenolyckan den 17 
septem ber 1941 förolyckade jagarna 
Klas Horn och Klas Uggla. Nu lyckades 
m an bärga dessa fartyg jäm te olycksbro 
dem  Göteborg och av de förra samman
foga en ny Klas Hom  (den s k Hornugg
lan) samt återställa Göteborg.

Deplacement
Deplacement på: KVL 1092 ton , stan
dard 1150 ton , fullt rustad 1320 ton. 
Längd i KVL 94,50 m , överallt 97,64 m, 
bredd 8.96 m och djupgående till KVL 
2,56 m.

Maskineri

2 st de Laval växlade ångturbiner,
16.000 AHK, officiellt 39 knop, men 
kunde göra betydligt mer.
3 st Penhoet oljeeldade vattenrörpan- 
nor. 25 kg/cm 2 ångtryck. Ångturbin- 
och dieselgeneratorer fö r2 2 0 V likström .

Bestyckning

3 st 12 mm kanoner M/24 C Bofors.
4 st 40 mm luftvärnsautom atkanoner 
M/36 Bofors.
4 st 20 mm lufrvärnsautom atkanoner 
M /40 Bofors.
6 st 53 cm torpedtuber i två trippelställ.
2 st sjunkbom bkastare M/33 för 105 kg 
sjunkbom ber.
2 st sjunkbombfällare typ  A samt min-

Så här såg jagaren Visby u t vid leveransen frän Götaverken 1943. Jäm för fo to t  pä nästa sida där hon bogseras till skrotvarvet. 
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NYCKEL TILL REGISTERSIDORNA

Kol. 1 Officiellt registreringsnummer
2 Fartygets art. S=segelfartyg, SM=motorseglare, 

MS=motorfartvg, F=fiskefartyg, B=bogserare, P=pråm
3 Fartygets namn. Namn skrivna med STORA BOKSTÄVER 

anger namn under svensk flagg. Små bokstäver utländsk 
flagg. Understrukna namn anger att redaktören har 
foto på fartyget under detta namn. OBS Detta betyder 
icke att redaktören har foto till avsalu Då fartyget.

4 Byggår
5 Byggnadsplats
6 Bruttotonnage
7 Nettotonnage
8 X= foto finnes
9 Införd år

10 Avförd år
11 Orsak till att fartyget avfördes samt, om bekant, 

slutligt öde. Landsnamn är de i Lloyd's brukade 
förkortningarna. T ex Da = Danmark, No = Norge,
Br - England och kolonier, Ge = Tyskland

Kompletteringar till registersidorna är alltid välkomna under 
adress

Krister Bång, Box 421, 401 26 Göteborg



5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648

5649
5650

SS NORDEN ex ANUND, NORDEN
s MAGNET
s WATERLILY
SS VETTERN I
SS centralfärjan 3
SS CENTRALFÄRJAN 4
SS MÄLAREN I
SS MÄLAREN 2
SS MÄLAREN 3
SS MÄLAREN 4
SS MÄLAREN 5
s VITUS ex Godö
s SATURNUS ex Scottish Hero
s ANGLIA
ss NARVIK
MS PONTUS ex C G
ss TORFRID ex Laboremus
s FRAM ex GRATITUDE
ss Bjerka ex P LARSSON
SM NELLIE
SM EUFROSINE ex LÄRKAN
SM SELMA
SS UNDERÄS SANDTAG IV ex INEZ HANS, INEZ, GRETA
S HALLAND ex Ford Fisher
SM VINGA
SS CHRISTOPHER KRAMM ex John B Maas
SS BRYNHILD ex Newport, African Prince, Lockton
SS MJÖLNER
SS ROSAFRED ex OSCAR, JOHAN SANNE
SS Showboat ex Eemsport II, LUCULLUS, AGA, MÄLARDROTT, HUGO TAMM
SS KATRINEFORS
ss HERRÄNG ex SUND
s SVEA ex Germania
s HANSINE MARIE
ss VALA ex Falcon
ss ROSMER ex Tangermiinde, Cragg
MS CALTEX I ex TEXACO I, AB WAHLUND & GRÖNBLAD NO I
SS Ketty ex Voosi, SKARABORG
s FREJA
ss IRIS ex Trevarrack
ss Mairo ex GYLFE
ss RÅDMANSÖ ex NORDICSS-F IXIAS HERASS-F Jarlinn ex Hljer, ANDERS, Stanley Africanus
SS LIGURIASS SUMATRASS Phedon ex Monica, Harde/

/SUNDSVALL, Zafiros Matsas, Ludvico S, Denia, Wyndcliffe
S OD ex AUTENTICSS VENERSBORG

Oskarshamn 579 349 x 1914 1954 Upphuggen Göteborg
Thurö 128 110 1914 1931 Upphuggen
Brixham 47 34 1914 3.20 S No (Fanns ännu 1965)
Sjötorp 199 177 1914 4.51 Pråm
Gävle 40 23 1914 9. 36 Upphuggen
Gävle 40 23 1914 9.36 Upphuggen
Stockholm 43 24 1914 1940 Upphuggen
Stockholm 44 25 1914 9.36 Upphuggen
Stockholm 46 23 X 1914
Gävle 47 26 1914 12.52 Upphuggen
Gävle 38 20 1914 27-29 ?
Norge 85 75 1914 1933 Upphuggen
Sunderland 929 799 1914 1915 Övergavs 13/10 i Nordatlanten
Göteborg 1651 1013 X 1914 1931 Koll o sjönk 18/6 River Parana
Sunderland 4282 2509 X 1914 1943 Torp 29/4 Frisiska öarna
Vårby 72 53 1914 1936 Upphuggen
Sandefj ord 630 325 X 1914 12.54 Upphuggen Ystad
Rye 66 36 1914 1916 Grundstött 29/7 Barsebäcksrevet
Torskog 630 419 1914 2.15 s No. Minsprängd 20/2-15 Stora Bält
Milford Haven 60 28 1914 1953 Förlist 18/1 Kungsbackafjorden
Allmag 58 38 1914 1971 Förstörd. Lades Fjällbacka
Pukavik 81 66 1914 1944 Koll o sjönk 16/7 vid Simrishamn
Göteborg 244 146 X 1914
Carrickfergus 131 99 1914 6.26 S Br. Struken slutet 30-talet
Viken 148 98 X 1914 1959 Förlist vid Kungsgrund, Göteborg
Belgien 123 21 1914 1960 Upphuggen
Sunderland 1206 848 1914 1915 Grundstött 2/12 utanför Grisslehamn
Göteborg 926 533 X 1914 11.54 Upphuggen Västervik
Malmö 1404 771 X 1914 1955 Strandad 2/1 Argusgrund
Stockholm 288 176 X 1914 1.62 S Pa
Sjötorp 196 124 X 1914 3.39 S No. Struken före 1942
Sund 110 17 1914 2.50 Förlist
Wismar 118 99 1914 6.23 S Ge. Kolpråm Norrköping 30-talet
Hadersleben 39 32 1914 1938 Upphuggen Horsö
Greenock 2110 1349 1914 1916 Minsprängd 17/12 Hanstholm
Newcastle 666 401 1914 1915 Förlist 8/12 Geita fyr
Hjälmare Docka 31 21 1914 1959 Upphuggen Göteborg
Oskarshamn 1166 767 X 1914 1954 S Pa. Upphuggen 1972 i Grekland
Studseröd 57 39 1914 1928 Strandad 13/11 Hanö
South Shields 2135 1619 1914 1917 Grundstött 25/12 Themsen. Vrak
Göteborg 552 323 X 1914 6.32 S No. Struken 1935-39
Sunderland 4264 2557 X 1914 1958 Upphuggen Ystad
North Shields 147 57 1914 10.29 Förstört
Risör 257 231 1914 1920 Strandad 22/1 Limfjorden. Vrak
Grimsby 186 70 1914 1.25 S Ic. Struken 1942-46
Göteborg 1691 1054 X 1914 1941 Torp 29/3 prt Las Palmas
Hull 5414 3945 X 1914 1939 Grundstött 12/11 Calcutta. Vrak

Stockton 1951 1273 1914 1915 S No. Struken mellan 1932 och 34
Hull 72 39 1914 1928 Förlist 4/3 Lyngör, Norge
Trondheim 1046 685 1914 1944 Torp 29/12 Hanöbukten

1914
1866
1888
1914
1887
1887
1886
1886
1903
1905
1890

9
1876
1914
1914
1914
1903
1892
1914
1898
1914
1914
1914
1892
1914
1880
1882
1914
1914
1914
1907
1914
1874
1873
1901
1891
1914
1914
1914
1895
1914
1914
1896
1874
1890
1914
1914

1889
1887
1914
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5651 SS KOMETEN ex MÄRTA, Emma Mejakowa, Dambassis. Aris, George Clarkson
5652 SS ANKARSVIK ex VIRGO
5653 SS TYNNINGÖ ex SYDIC
5654 SM HILDEGARD ex SOLFORS, HILDEGARD
5655 SS GRIMSKÄR ex VAGUS, MUNKFORS
5656 S Kongsmark ex GUNBORG
5657MS Castos ex Nedderland, Ellen Hugo Stinnes , Steinweg, Ellen Hugo Stinnes, PACIFIC
5658 SS ÄSA ex YMER, RAN
5659 MS NOBLESS
5660 MS ASTRID
5661 SS BORG ex BRENNER
5662 SS GUN ex ÄSBACKA
5663 SM ALVE ex ERIK HANS, ORVAR
5664 S ST METHODIUS ex ELSA
5665 SS-F NANNA ex Sir Albert Rollit
5666 MS ÄGIR AV ELLÖS ex ÄGIR
5667 S ARG0 ex Antilope, Evesham Abbey
5668 S BOJAN ex HAJEN, Summer
5669 SS Venborg ex DOROTEA, Ravn
5670 S LILIAN
5671 SS Poty ex BORE, Alarich, ERKEN, ORION, Coningsby
5672 MS ELSA
5673 SM MINETTA ex SJÖTRANSPORT II, MARGIT
5674 SS BACKE ex TRYGG, BACKE
5675 SM BALTIC
5676 MS MÄLARFORS ex SIMSON IV, SRS I
5677 SS JUPITER
5678 SS-isbrytare SANKT ERIK ex ISBRYTAREN II
5679 SS Dimitrios Chandris ex Despina, Thomas Krag, AVANTI, Trold
5680 SS STORÖ ex RITA, WILHELMINA, Daggry
5681 SS 0 A BRODIN
5682 S CHRISTIANE
5683 SS STURE
5684 MS BO SIMSON ex AVANCE I
5685 S DIDRIK ex Glückauf
5686 SS Xenia ex Evangelia, Argo, MARTA, Jyden, Hermine, Contest
5687 SM MINX
5688 F VIOLETT
5689 SS HERNODIA
5690 SM POLAR ex POLSTJERNAN, John Vere
5691 S MARY ex RISING SUN
5692 SS-F AUGUST ex Anna, Elise
5693 SS VAGABOND ex LINDA II, TOR II, TOR, T0RSBYFJÄRD, NYA SKÄRGÅRDEN
5694 S SVITHIOD
5695 MS MURBRUKET 18 ex SIMSON IX, RUBOR
5696 SS Wilho ex Vega, VULCAN
5697 MS Lisa ex PER
5698 MS SAGAN ex AGA III, GASACCUMULATOR ITT
5699 S ELIN
5700 MS MÄRSGARN ex AVANCE II

Whitby 1764 1219 X 1914 1965 Upphuggen Masnedsö
Motala 73 14 1914 1960 Upphuggen Sundsvall
Sunderland 4234 3247 X 1914 1943 Minsprängd 7/9 Borkum
Sjötorp 173 113 X 1914
Torskog 320 205 1914 2.54 S No. Upphuggen Norge 1954
Landskrona 127 99 X 1914 1965 S Da. Sjönk 650408 i Stora Bält
Köpenhamn 3741 2892 X 1914 1.51 S Ge. Upphuggen Calcutta 9/80
Ekensberg 40 23 X 1914 9.76 Överförd till båtregistret
Klippans Varv 46 27 1914 1939 Brann 9/7 Brunnsbuttelkoog
Kungsviken 39 29 1914 1935 Förlist
Sunderland 1868 1331 1914 1934 Upphuggen Oskarshamn
Stockholm 67 4 1914 2.41 Såld Svenska Staten
Strömstad 181 133 X 1914 1957 S Ge. (fanns i Rendsburg 1968)
Västervik 143 115 X 1914 1979 Bränd (troligen tidigare)
Hull 140 45 1914 1916 S utlandet
Strömstad 43 20 X 1914
Liverpool 1699 1541 1915 4.23 S utlandet. Struken före 1925
Dartmouth 60 43 1915 1933 Förstörd
Fevig 1104 709 1915 1915 S No. Struken 1918
Halmstad 99 79 1915 1932 Förlist
Stockton 3356 2158 X 1915 9.35 S Br. Pråm 1956
Nordingrå 67 46 1915 1935 Upphuggen
Studseröd 55 42 X 1915 6.68 Sjönk Fredhäll
Kristiania 135 50 X 1915 1971 Pråm
Landskrona 157 117 1915 1949 Sjönk 29/7 utanför Rixhöft
Stockholm 44 30 X 1915
Sjötorp 208 123 X 1915 1953 Upphuggen Kållandsö
Stockholm 1615 546 X 1915
Sunderland 3376 2508 1915 1916 S No. Upphuggen 1933 Venedig
Sandefj ord 1280 693 X 1915 8.55 Upphuggen Ystad
Fevig 1995 1466 1915 1917 Sänkt 22/1 utanför Lizard av tysk ubåt
Norge 47 37 1915 5.20 S utlandet
Torskog 252 152 1915 1936 Sjönk 16/11 Hindens rev, Vänern
Stockholm 166 110 X 1915
Brunnsbüttel 87 69 1915 1916 Grundstött 1/1 Hanö. Vrak
Sunderland 493 355 1915 1917 Konfiskerad av tyskar (lär finnas än)
Dartmouth 76 48 1915 2.37 Sjönk utanför Onsala
Lysekil 41 21 1915 1922 Avgått Öckerö 9/1. Ej avhörd
Göteborg 2406 1266 X 1915 1915 Minsprängd 23/5 Söderarm.
Grimsby 91 54 X 1915 11.58 Kondemnerad. Vraket lades Gerlesborg
Grimsby 73 29 1915 1922 Strandad 28/10 LUbeckerbukten
Geestemünde 126 39 1915 9.31 S No. Struken före 1933
Motala 210 126 X 1915 (militär 1945-62)
Viken 199 167 X 1915 1942 Grundstött 28/11 Ratan.
Stockholm 127 91 1915 4.45 Pråm
Arendal 67 2 1915 1934 S Fi. Skrotad 1963 Mathildedal
Västervik 138 99 X 1915 3.27 S Ge. Struken 1930
Stockholm 132 84 X 1915
Södra Garn 93 72 X 1915 1980 Sjönk Köpenhamn
Stockholm 67 52 X 1915 (militär 1939-80)

1889
1874
1914
1914
1914
1914
1914
1912
1914
1914
1888
1898
1914
1914
1888
1911
1876
1876
1904
1914
1897
1914
1915
1910
1915
1912
1915
1915
1898
1898
1915
1870
1915
1914
1909
1879
1878
1915
1915
1885
1877
1892
1915
1915
1914
1914
1905
1915
1915
1905
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räls och dimbildare mm.

Besättning

Officerare 
Underofficerare 
Underbefäl och manskap 
Sum m a:

6
26

123
155

Tjänstgöring

Visby och Sundsvall tilldelades O stkus
tens M arindistrikt (MDO) och de två 
systrarna Sydkustens M arindistrikt 
(MDS), men fartygen tjänstgjorde hela 
beredskapstiden ut i K ustflottan.

Fartygen genomgick flera m oderni
seringar och modifieringar, men endast 
Visby och Sundsvall ombyggdes till fre
gatter 1965-66. Kalmar och Hälsingborg 
omklassades visserligen till fregatter, 
men ombyggdes ej i likhet med de övri
ga två.

Jagaren Hälsingborg sjösattes under 
stora högtidligheter vid Götaverken 
den 23 mars 1943. F oto  från Bertil 
Söderberg.

Ombyggnaden av Visby och Sundsvall

Vid den om fattande moderniseringen 
borttogs bl a 12 cm kanonerna samt det 
lä tta luftvärnet och torpedtuberna. Be- 
styckningen blev istället:
2 st 57 mm luftvärnsautom atkanoner 
M /50 B Bofors.
3 st 6,5 mm kulsprutor M/58 Fabrique 
Nationale, Belgien.
1 st 37,5 cm antiubåtspjäs M /50 Bofors,
4 eldrör.
2 st sjunkbom bfällare M /33.

1 st raketställ för 57 mm lysraketer.
Bestyckningen innefattade m odern 

eldledningsutrustning där bl a följande 
ingick:

Artillerieldledning M/62 C Signaal 
för 57 mm lvakan. R iktstativ till 57 mm 
lvakan. A ntiubåtseldledningsutrustning 
662. Radar PK 803 Signaal, radar PS 23 
och radar PQ. Hydrofon M/52 H f 154 
Van der Heem. H ydrofon M/52 H f 156 
Van der Heem. H elikopterplattform  
iordningställdes på aktra däckshuset.

Fartyg

Visby
Sundsvall
Hälsingborg
Kalmar

Sjösatt

1942-10-16
1942-10-20
1943-03-23 
1943-07-20

Öden

Visby och Sundsvall ligger och väntar 
på skrotning. Det är ovisst vad försälj
ningssumman var. Som nya kostade far
tygen 12 milj kronor styck. Kalmar 
kallades 1978 till tjänst för flygvapnet 
såsom bombmål och skrotades i G öte
borg 1982-83. Hälsingborg skrotades i 
Göteborg sommaren 1979.

Under hela sin tjänstetid  har fartygen 
burit num rena 11-14 sedermera F 11-14.

I tjänst

1943-08-10
1943-09-17
1943-11-30
1944-02-02

Byggvarv

Götaverken
Eriksberg
Götaverken
Eriksberg

HMS Sundsvall om byggd till fregatt. Som  fregatt hade hon få t t  en helikopterplatt
form  på akterdäcket samt m odernt artilleri. Foto  från Stellan Bojerud.

-

-  ■* , •

Sista resan bogserades Visby genom  Göteborgs hamn till skrotvarvet pä Ringön. M ed  
Visby försvann en epok i den svenska flo ttan . Foto: Lars-OlofHansson den 8 jan. 1985.
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Landskrona hamn m ed Gustafsson och Söners Varv i m itten  på fo to t. Observera båten pä slipen.

Varvsbolag i Landskrona
av Lennart Pettersson

Varvs- och  sjöfartsverksam heten i Landskrona har gamla anor. Nedläggningen av Öresundsvarvet nyligen  
blev inte första gängen som  e tt varv lades ned i Landskrona. Är 1973  lades G ustavsson och  Söners Varv 
ned, e tt litet bätvarv som  levt i skuggan av Öresundsvarvet. Med böljan  i d etta  num m er kom m er Lennart 
Pettersson att skriva en artikelserie om  näm nda verksam heter i sjöfartsstaden Landskrona.

Denna artikel kommer att översiktligt 
behandla de olika varvsbolag, utom  
Öresundsvarvet, som funnits i Landskro
na sedan vi kom under svenskt styre. 
Tyngdpunkten är lagd på Gustafsson 
och söners varv. D etta varv, som under 
hela sin livstid låg i kvarteret Tången 
vid Kronobryggan, var på sin tid väl
känt och framgångsrikt. I dag, drygt 12 
år efter nedläggningen finns inget kvar 
av varvsområdet.

Endast e tt antal trålare som byggdes 
på varvet påm inner de sjöfartsintresse- 
rade om A.K. Gustafsson och hans sö
ners arbete.

1. P. Rasmussen

Den förste som under Svenske-tiden 
byggde fartyg i Landskrona var P. Ras
mussen. Han var ursprungligen skeppare

men slog sig ned i Landskrona som köp
man. Han anlade e tt garveri, byggde och 
redade fartyg. Hans sista byggda fartyg 
sjösattes 1673 och var 80 läster.

2. Kung Karls varv

Enligt 1747 års befästningsplaner och 
stadsflyttning skulle på Gråen anläggas 
e tt varv för kronans räkning. Mark upp
låts på den sydöstra spetsen av ön för 
e tt privat varv. År 1752 erhöll borgmäs
tare Arvid Schauw kungligt privilegium 
på detta  varv. På varvet byggdes tex: 
Hukertgaleasen Petronella år 1770. Re
dare var överste A.M. Strussenfeldt och 
handelsm ännen Mildahn och Gjörloff. 
Brigantinen Uranienborg byggd 1769. 
Redare var samma som för Petronella.

År 1787 skulle varvet fly tta till an
nan plats då skärgårdsflottan behövde 
varvets m ark. N ytt m arkom råde anvisa

des av kronan som samtidigt förbjöd 
varvsledningen att anlägga ett varv på 
Hven. Varvet flyttades inte u tan  lades 
ned.

3. Gustav Adolfs varv

År 1805 erhölls tillstånd att anlägga och 
driva e tt varv i staden. Detta varv, som 
drevs i aktiebolagsform , låg ungefär där 
skeppsbroterminalen och bangården finns 
i dag. I och med att Helsingör fick e tt 
m odernt varv gick detta  varv tillbaka. 
Personalen vart.o .m . 1838 1 skeppsbygg
mästare och 12 tim m erm än. D etta år 
avskedades skeppsbyggmästaren. Var
vet höll sig dock vid liv till ca 1870. Då 
behövde järnvägsbolaget marken och 
varvet lades ned. Om varvets ägare eller 
vilka fartyg som byggdes vid varvet vet 
jag ingenting.
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4. Landskrona nya mekaniska verkstad

En liten parentes i varvshistorien. Ar
1875 bildade ett antal Landskrona- och 
Hvenbor e tt rederibolag för att trafikera 
Landskrona-Hven samt u tföra bogsering 
i Öresund. Fartyget, ångslupen Svea, 
byggdes 1876 av Landskrona Nya Me
kaniska Verkstad, nuvarande Landsverk. 
Fartyget trafikerade Öresund några år 
och försvann därefter ur hävderna. 
Landskrona nya byggde även delvis ett 
m udderverk till Landskrona Hamn och 
var underleverantör till Öresundsvarvet 
med bl.a. ångpannor.

5. Landskrona nya varvsaktiebolag

Ägaren till Landskrona nya mekaniska 
verkstad, J. Pettersson startade tillsam
mans med sjökapten J.M. Olsson och 
dennes bror bagaren A.W. Olsson år 
1871 detta  varv. Varvsbolaget inköpte 
m ark i kvarteret Tången och byggde en 
stapelbädd, några m indre verkstäder 
samt kom binerat kontor/bostad  åt dis
ponent Wilhelm Olsson. Varvsbolaget 
bedrev även rederirörelse under åren 
1872-1892 och var i konkurrens med 
spannmålshandlare C.F. Neess stadens 
största rederi.

Varvsverksamheten verkar att ha be
drivits i relativt liten skala. Varvet för
fogade endast över en stapelbädd. Alla 
reparationsarbeten på undervattenskrop- 
pen fick utföras genom kölhalning. 
Varvsbolaget hade dock minst tre 
skeppsbyggmästare anställda. Från star
ten var det en vid namn Nordström , där
efter fram till och med 1897 hette bygg
mästaren Avenstrup. Den tredje var 
Axel Kristian Gustafsson.

A.K. Gustafsson föddes i Barsebäck

Många sku tor fic k  sin översyn på varvet. Här en okänd skuta på slipen omkr. 1925.

1861 och dog i Landskrona 1933. Hans 
far var handlare och fiskare i Barsebäck.

Efter avlagd ingenjörsexamen i Mal
mö praktiserade han på varvet i Faxe 
under skeppsbyggmästare Kofoed. Han 
gifte sig i Faxe m ed Henriette Olsen.

Är 1885 flyttade han till Varberg där 
han drev e tt båtbyggeri.

Det var svårt att på 1920-talet be
driva varvsrörelse. Frakterna var låga 
och ham narna fulla av fraktsökande och 
upplagda fartyg. A tt Gustafsson lycka
des berodde delvis på att han som både 
fartygskonstruktör och skeppsbyggare 
hade e tt gott namn och rykte. Varvets 
nyproduktion bestod till stor del av en 
av Gustafsson konstruerad ny trålartyp 
med kryssarakter. Denna båt blev en 
stor succe i Bohuslän. Varvet byggde 
även några fraktskutor, lotsbätar, lustbå
tar och livbåtar till stora handelsfartyg. 
Även den välkända, av alla de som åkte

med den, Hvenbåten Graen var byggd 
på varvet.

Reparationsverksamheten var också 
av stor om fattning. Under 1920-talet 
m otoriserades skutflottan i Sverige och 
en del av detta  arbete utfördes av varvet. 
I samhällen runt Landskrona, t ex Barse
bäck, Å labodarna och på Hven fanns en 
stor skutflotta som anlitade varvet för 
reparations- och underhållsarbeten. Även 
det att Landskrona ham n var en stor 
vinteruppläggningsplats för skutor bi
drog till att skapa arbete.

Enligt den bevarade slipjournalen var 
antalet sliptagningar följande:

År Antal År Antal

1907 21 1947 47
1911 83 1952 48
1916 81 1957 49
1921 45 1962. 43
1927 75 1967 41
1932 57 1972 25
1937 65 1973 11 Tom 

juni mån

Reparationer var en del av varvets verksamhet. Landskrona pä slipen den 14sept. 1927.

Av utrym m esskäl har endast vart femte 
år m edtagits samt 1973 som var varvets 
sista år.

Antalet anställda var under hela perio
den fram till i slutet på 1950-talet gans
ka konstant omkring 30 man.

Under 1950-talet pågick dödskampen 
för skutfarten i Sverige. Efterhand som 
ägarna trö ttnade på att käm pa mot 
ekonom in, mäklarna och sjöfartsverket 
lades skuta efter skuta att ru ttna ner i 
någon vik. En del såldes som lustfartyg 
för att i allmänhet efter några år ruttna 
ner i någon hamn. Några fick en nådatid 
då de såldes till Danmark.
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Fiskebåten Albatross går i sjön 1949 beskådad av intresserade åskådare.

da ut från varvet för sista gången. Då 
hade varvet varit igång i 102 år.

40-50 per år men tonnaget och därmed 
arbetet minskade. Från att ha varit sku
to r på 100-200 ton ned till lots-tull- och 
nöjesbåtar. Även varvets andra p roduk
tionsom råde, båtbyggeri, fick vid samma 
tid konkurrens av nya underhållsfria 
båtar i plast.

Dödsdomen för varvet kom 1973 då 
Landskrona kom m un sade upp hyres
kon trak tet på om rådet m ed motiveringen 
att Skandinavisk Linjetrafik skulle ha 
e tt reservfäijeläge.

Den siste juni 1973 gick de 6 anställ-

Fartyg byggda vid

Källor:
Bjurling m.fl. Skånska Sjöfartens Historia 
Lindholm. Landskrona Nya Mekaniska 
Verkstad.
Nilsson m.fl. Sveriges Sjöfart.
Statens sjöhistoriska museum. U ppteck
ningar på Gustavssons varv.
M anuskriptet kontrollerades av Axel 
Gustafsson, sonson till A.K. Gustafsson.

varven i Landskrona

C: a 1890 flyttade han till Råå där 
han tillsammans med Sven-Petter Nils
son bedrev varvsrörelse.

År 1898 sökte Landskrona Nya Varvs 
AB en ny skeppsbyggmästare som u n 
der disponent Wilhelm Olsson skulle 
sköta varvet.

A.K. Gustafsson sökte och fick p la t
sen. Han gick även in m ed 3 .000 kronor 
och blev på så vis delägare i varvet. Vid 
tillträdet fanns inga fartyg i order eller 
under arbete. Varvet byggde kajer och 
några fyrkasuner. Varvet verkar att ha 
varit m ycket nedgånget och om odernt. 
Gustafsson startade med att m odernise
ra varvet. 1899 byggdes en ny stapel
bädd och en slip för torrsättning av re- 
parenter. Nästa år byggdes efter egna 
ritningar en ångdriven blocksåg, ång
maskin inköptes och en ny verkstads
lokal byggdes. 1902-1903 fick stapel
bädden tak varigenom arbetet kunde 
ske skyddat hela året. Varvet var nu ett 
m odernt nybyggnads- och reparations
varv.

År 1916 såldes varvsbolaget till det 
då nybildade Öresundsvarvet — G öte
borg AB. A.K. Gustafsson sålde sina 
aktier och flyttade till Halmstads varv 
som skeppsbyggmästare.

Även under epoken Öresundsvarvet 
byggdes det fartyg på varvsområdet. 
Men även verksamhet som hörde sam
m an med Öresundsvarvet bedrevs här. 
Det verkar t.ex. som om Öresundsvar- 
vets ritkontor låg på detta  område. A n
talet anställda i januari 1920, dvs under 
Öresundsvarvets tid , var 108 st. Tidigare 
var mellan 15-30 man anställda. Öre
sundsvarvet gick i konkurs 1922 och 
därmed även Landskrona Nya Varvs 
AB. Två år tidigare hade Halmstads 
Varv gått i konkurs. A.K. Gustafsson 
hade då förlorat sitt arbete. Han fly tta
de tillbaka till Barsebäck där han för
sörjde sig på att bygga fiskebåtar. Han 
försökte nu att köpa Landskrona Nya 
varvs AB av konkursförvaltaren. Priset 
sattes till 30.000 kronor. Han lyckades 
med att få fram köpeskillingen. Bland 
annat fick han låna av dåvarande ägaren 
till Pilos Järnhandel m ot löfte om att 
alla inköp av järnvaror skulle ske hos 
Pilos. År 1922 bildades Gustafsson och 
söners varv.

Fiskefartygen blev samtidgt större 
och byggdes i stor utsträckning i stål. 
Denna utveckling gjorde att kundunder
laget minskade för Gustafssons varv. Ny
byggnaderna minskade i antal. Sliptag
ningarna höll sig antalsmässigt till mellan

Axel Kristian Gustafsson var skeppsbygg
mästare vid Landskrona Nya Varv un 
der perioden 1899-1916. Under åren 
1916-1921 var han skeppsbyggmästare 
vid Halmstads Varv. 1922 startade han 
Gustafsson och Söners varv. Under 
åren 1899-1902 fanns det e tt varv på 
Råå som hette Gustafssons och Holms 
varv. D etta varv, som leddes av I.E. 
Holm, var en fortsättning på den verk
samhet som Gustafsson drivit på Råå in
nan han flyttade till Landskrona. Gus
tafssons del var nu endast av ekonomisk 
natur.

I min fartygsförteckning finns endast 
med de fartyg vilka byggdes vid varven 
i Landskrona.

Som underlag har använts material 
frän Statens Sjöhistoriska Museum fram 
förallt uppteckningar gjorda med Martin, 
Henrik och Edvin Gustafsson.

I detta  material saknas en del oregis
trerade jakter som byggdes vid Lands

krona Nya Varv. Några av dessa byggen 
har jag spårat men all hjälp em ottages 
tacksam t.
Samtidigt med a tt Öresundsvarvet gick i 
konkurs, år 1922, försattes dess do tte r
bolag Landskrona Nya Varvs AB i kon
kurs. A.K.Gustafsson köpte varvet av 
konkursförvaltaren och år 1923 åter
upptogs verksamheten under nam net 
Gustafsson och Söners Varv.

3357 Amanda
Byggd 1899 vid Landskrona Nya Varvs 
AB. Hon var A.K.Gustafssons första ny
bygge på varvet, hon byggdes efter egna 
ritningar och samtidigt som Gustafsson 
planerade och ledde varvets m odernise
ring. Amanda byggdes av ek och fur 
samt riggades vid leveransen som galeas. 
E tt partrederi på Råå, under ledning av 
Jöns Petter Andersson, drev Amanda till 
1925 då Herman Josef Larsson blev ny
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huvudredare. Larsscn kände väl till far
tyget, han hade varit befälhavare sedan 
1908. År 1921 m otoriserades Amanda. 
M otorn var på 29 hästkrafter.

Styrm annen J.E .Johansson i Skär
ham n bildade partrederi m ed A.B. Jo 
hansson år 1943 och köpte Amanda. 
A.B.Johansson var befälhavare till 1947 
då Å .J.Johansson övertog både part och 
befälhavarskap. År 1949 såldes hon till 
Canada. Nu var det slut med a tt frakta 
96 ton spannmål, gödning och gatsten 
längs Sveriges kuster.

3734 Emma
Christian O tto  Johansson, Tuna 14 på 
S: t Ibb, började sin redarbana när han 
år 1886 köpte däcksbåten Svalan om 5 
b ru tto ton . År 1892 köpte han däcksbå
ten Wega, byggd i Lomma. Hon var tro 
ligen på 10-15 b ru tto ton  och bör ha las
ta t 15-25 ton . Det var ett stort steg från 
Svalans cirka 10 ton. Lasterna bestod 
mest av sten och tegel till Malmös-, Hel- 
singborgs- och Köpenhamns hamn och 
husbyggen. Teglet kom från tegelbruken 
på Hven eller från de många tegelbruken 
som fanns längs med öresundskusten. 
Stenen fraktades från så avlägsna m etro
poler som t.ex. Halmstad, om de inte 
var av egen fångst.

Johansson sålde Wega 1898 och för
beredde sig på det stora språnget. Han 
beställde en galeas om 41,5 bru tto  ton 
och med en lastförmåga på 68 ton. Far
tyget, som döptes till Emma levererades 
år 1900 från Landskrona Nya Varvs AB.
C.O.Johansson ägde pesonligen fartyget 
och då han år 1902 flyttade till Halm
stad följde Emma med. 1904 såldes hon 
till e tt partrederi i Särdal med Johan 
Christoffer Bengtsson som huvudredare. 
Befälhavare blev J.E.Eliasson. Fartyget 
såldes år 1928 till Anders Emanuel 
Berndtsson i Kivik. Denne både ägde 
och förde henne personligen varför be
slutsvägarna var korta då rederiet om e
delbart beslöt a tt m otorisera Emma. 
M otorn, som var på 30 hästkrafter, var 
tydligen för svag eftersom den redan 
1934 byttes till en ny June-M unktell 
m otor på hela 32 hästkrafter.

På våren 1942 såldes Emma till Erik 
Sigvard Albin Pettersson i Mönsterås. 
Pettersson, som även var befälhavare, 
sålde sin Emm? år 1947 till e tt partrede- 
ri i Loverslund och samma år såldes hon 
vidare till Einar Erik Alfred Eriksson i 
Fäijestaden. Kapten Eriksson förde sitt 
fartyg tills Erik Persson i Sandvik år

*

Ib

Galeasen Emma levererades är 1900 från Landskrona N ya  Varvs A B  till C.O. Johans
son på S: t Ibb. Den gamla 84-åringen lär ligga i Karlshamn om byggd till lustfartyg.

1955 köpte henne. I Ölandssund fanns 
det frakter för Emma till 1961 då hon 
seglade in i den stora lustseglarflottan. 
Enligt Trälistan i Båtologen låg hon 
1984 i Karlshamn. I vilket skick är för 
mig okänt.

3934 Anna
O lof Johansson, bördig från Hven men 
bosatt i Landskrona, seglade år 1901 
för för-sta gången ut ur Landskrona 
ham n m ed sin nybyggda galeas Anna på 
41,51 b ru tto ton . Den på Landskrona 
Nya Varv byggda galeasen assurerades i 
Hvens Assuransförening och hem orten 
sattes därför till Hven. Herr Johansson 
seglade många ton  spannmål till kvarnar-

na som på den tiden låg tä tt längs syd
kusten, och otaliga ton  gödning och fo
dervaror i retur under tiden som fru 
Johansson rättade skriv- och räkneböcker 
hemma i Landskrona.

År 1915 såldes Anna till Johan Emil 
Sager i Steninge. Han sålde redan 1916 
till K .E.Johansson i Särdal som år 1917 
sålde till Joh.Aug.Olofsson i Falkenberg. 
K rigstidskonjunkturen snurrade även 
med Anna.

På natten  mellan den 1-2 mars 1927 
påseglades hon av Laura, med för mig 
okänt num m er, vid Skjöldgrunds fyr
skepp och totalförliste.

4350 Tärnan
Kapten C.O.Johansons Halmstadsflytt-

Ä ven skonerten Tärnan beställdes av C.O. Johansson. Skonerten levererades 1905 och 
hade en lastförmåga pä 86 ton. Här under god  gäng m ed fu ll  last. Foto.C .G . N yström .
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ning blev av kort varaktighet. När han år
1904 sålde sin Anna beställde han om e
delbart e tt ny tt fartyg. Skonerten Tär
nan levererades 1905 från Landskrona 
Nya Varv. Hon var på 47,7 b ru tto ton  
och hade en lastförmåga på 86 ton . Jo 
hansson ägde själv fartyget och var även 
befälhavare. Tärnan var för stor för att 
gå i sten- och tegeltrafiken och användes 
i Ö stersjöfart. Är 1918 hade Johansson 
seglat färdigt med henne. Han sålde hen
ne då till e tt partrederi med handlare 
Einar Persson som huvudredare. Befäl
havare blev Janne Andersson. Han över
tog även huvudredarskapet år 1917. Tär
nan m otoriserades 1923. M otorn var på
20 hästkrafter. Gustafsson och Söners 
Varv förbyggde henne år 1924. Under 
Janne Anderssons befäl seglade hon till 
och med 1946. År 1940 m onterades 
en ny m otor på 50 hästkrafter in. Sö
nerna tog över skutan när Janne Anders
son gick i land och böljade fiska. Är 
1957 avled Janne Andersson och hust

run Anna Mathilda tog över huvudredar
skapet. Samtidigt lämnade sönerna skut- 
farten varför den siste befälhavaren i 
fraktfart blev Bertil Olausson. John 
Lennart Löfström i Å labodarna köpte 
Tärnan år 1959. Hon användes för fiske
turer i sundet med bas i Helsingborg/ 
Landskrona. 1963 flyttade hon till Mal
mö och Per Helge Hedberg. Samma syss
la som tidigare men sydligare torskar. 
L.O.Stadell köpte Tärnan år 1973. Gam
la skutor kräver kärlek och underhåll. 
Underhållet på Tärnan blev inte av. Hon 
rensades på allt av värde och fylldes med 
m udderm assor u tanför Malmö hamn. 
Om någon bärgar henne på 2300-talet 
och bygger ett pampigt museum om 
kring henne skall de veta att Tärnan inte 
var ytterligare e tt m onum ent över 
svensk varvsindustris fiaskon utan en 
välbyggd lastdragare som dog av ålder 
och vanskötsel under 15 års tid.

Otaliga är de laster med spannmål, 
gödning, cement samt trävaror hon dra

git runt i Östersjön och Öresund. Ur 
samlingen Kring Kajutlam pan del 2 vill 
jag citera följande episod.

Den lilla slätskonaren Tärnan lastade 
brädlast i en norrlandsham n och skeppa
re Janne hade besök av några skåne- 
skeppare. Kockapågen kom  ned i den 
lilla kajutan med kaffekannan och 
skeppargrädden stod på bordet. Uppe i 
kappen lyssnade pågen och fick höra 
skillingeskepparen upphäva sin röst: 
”Ja-a, gubbar, forr så kunne vi lasta 
många brädor å långa brädor å torra brä
dor...” Brantevikaren fortsatte. ” Ja du, 
men nu kunna vi ente få in mer än nåna 
(några) to llter (to lfter) å så e skudan las
tad” . Skeppar Janne fick sista ordet: ” Ja 
jamen! Åsen kunna vi ente kom m a fram 
för ångbådar, bråde å jävlartöj.” Då 
smet kockapågen föröver till byssan.

FORTSÄTTNING FÖLJER

Kapten Emanuel Johanssons rapport
av Erik Dam bert

Måndag morgon kl. 8 den 27/11 1927 
ankom jag till Stockholm . Kl. 11 samma 
dag företog jag lödning med bogserbåten 
Valle över vraket samt undersökte 
m aststum pen, som låg på Finnboda 
Varvs kaj. Jag konstaterade, a tt det var 
stormasten.

Tisdag 22/11 kl. 8 tog jag bil till var
vet för vidare undersökningar av mas
ten.

Onsdag 23/11 kl. 2 tog jag och Kap
ten Eriksson bil till varvet för att under
söka m asten och få Kapten E. som v itt
ne till skadorna på masten. Då samtidigt 
observerades, a tt ham nens båtar voro 
ute över vraket. Jag och Kapten E. fast- 
slogo, a tt m asten är sprungen /har fallit/ 
akteröver. D etta kan bevisas genom mas
tens b ro tt. Detaljerat protokoll över 
iakttagelserna vid besiktningen uppsättes 
av Kapten E. hos Löfstrand & Brown.

Torsdag 24/11 kl. 8 startade från 
Stadsgården med Transportbolagets båt 
Tekla, gick till Galärvarvet för att av
häm ta dy k are attiralj. Vid framkomsten 
till vraket visade det sig, a tt den tidigare 
genom ham nm yndigheternas försorg u t
satta utprickningen rubbats på så sätt, 
att den större pricken fly ttats närmare 
inåt Djurgårdslandet och en mindre

prick borttagits, varigenom utprick
ningen enligt min åsikt blivit felaktig, 
varför jag ånyo måste loda för att åter
finna vrakets exakta läge. När detta  var 
gjort var kl. 2, och först då kunde dy 
karen nedskickas. Dykaren lyckades 
em ellertid icke kom m a ända ned till vra
ket, enär han påståd, att lejdaren icke 
räckte ned till botten . På grund av att

skymning inträdde, kunde vidare försök 
icke göras denna dag.

Påföljande dag fredagen den 25 kl. 7 
f.m. startade med dykarebåten, befäl, 
besättning och dykare var samma som 
igår. Dessutom var Herr Ohlsson i Hansa 
m ed. Båten förtöjdes från det igår e.m. 
utlagda ankaret. Kl. 8 :5 0  gick dykaren 
ned. Under dagens lopp företogs ett

Sveabolagets ångare Njord som kolliderade m ed  e tt okänt m otorfartyg  som senare 
visade sig vara galeasen Elise frän Hällevikstrand. Vid olyckan om kom  4 personer.
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nedstigningsförsök och två nedstig- 
ningar, varvid dykaren gjorde de iak t
tagelser, som närmare återfinnas i 
hans rapport. Avsikten med nedstig- 
ningen var ju  a tt konstatera, var Niord 
ram m at fartyget.

Söndag 27/11. Har åtskilliga gånger 
inspekterat Niord på styrbords sida 
under bokstaven D, som är belägna litet 
akter om ankaret. Där finnes en buckla 
i plåten, fastän den är överstruken med 
ny vit färg, förm odar jag, att den är 
uppkom m en av tö rn  m ot halvrunt järn 
t.ex. ett röstjärn. Om babords bord 
finnes litet längre ut en rispa, förorsakad 
av järn. Rispans riktning se skissen. När
varande vid dessa iakttagelser var Kap
ten Eriksson hos Löfstrand & Brown, 
och kunna iakttagelserna intygas av den
ne.

Av de undersökningar, som jag har 
gjort med ledning av lödningar, Elise’s 
storm ast och babords röstjärn, samt dy
karerapporten anser jag, att det ingen 
m öjlighet finnes att fartygen kunnat 
m ötas stäv m ot stäv eller att Niord kun
nat ramma Elise på hennes styrbords si
da, utan måste enligt min åsikt om sa
ken Elise vara rammad på en punkt m el
lan babords ankare och röstjärnen. Det 
röstjärn, som tillika med storm asten och 
diverse rigg införts med Niord till Finn- 
boda, finnes numera hos Löfstrand & 
Brown.

Angående mätningar av norska ångaren 
Asborgs’ läge

Av de olika m ätningar jag gjort kan jag 
inte annat förstå, än att Asborg har le
gat längre m ot Djurgårdslandet än lin
jen är m ärkt på ham nkaptenens karta 
samt a tt Asborg legat i den riktning, 
som jag har gjort på karta.

Fragor a tt göras vid sjöförklaringen

Hade Niord u tk ik  utsatt?
Var befann sig det m anskap, som var 
förut. Var det på backen som de hade 
arbete eller var det på däcket?
Vilket arbete hade manskapet?
Hur långt var avståndet mellan Niord 
och Valdermarsudde, när den var tvärs? 
Hur kunde Niord fastslå, a tt e tt far
tyg, som var förut vid passerandet av 
Valdemarsudde, var m otorfartyg?
På vilken sida av Niord passerade de t
samma? På vilket avstånd?
Hade fartyget segel?
I vilken riktning observerades från Niord

Elises röda lantärna?
Såg Ni styrbords lantärna?
Såg Ni topplantäm an på Elise? 
Observerades om Elise hade något för
segel sträckt?
Hur stor var farten vid passerandet av 
Valdemarsudde?
Gavs det styrbords signal från Niord?
Har det efter kollisionen företagits 
målning på N iord’s utsidor på förskep
pet?
När har Niord få tt den bucklan på styr- 
bords-bogen, som är belägen vid boksta
ven D?
När har Niord fått den rispan, som är på 
babords-sidan?
Hur många om drejningar gjorde m aski
nen?
Vad fart gör Niord med full maskin som 
den var lastad nu?
Kunde man på grund av alla ljussken 
från land tydligt iakttaga m ötande far
tygs ljussignaler på skäligt avstånd? 
Firade Ni båten om edelbart?
I vilken riktning med förstäven låg As
borg?
Hur långt var avståndet till Asborg, när 
den passerades?
Såg Ni fyren på Blockhusudden?

V ittnen a tt instämma vid event, process.

Dykare O lof Norbeck, Folkungagatan 
18B, hjälpare vid u tförandet av dyk
ningarna.
Kapten Eriksson för att bevisa, a tt stor
masten har fallit akteröver och a tt det 
funna röstjärnet är från Elise. 
Hamnförman C.B. Nilsson på Djurgårds- 
varvet för att höras dels angående den 
norska båtens riktlinje, då han passerat 
den kl. mellan 3 och 4 e.m. olycksdagen, 
dels att han flyttade den vita pricken 
onsdag 23/11 e.m.
Motorseglaren Mary’s befälhavare, Karl 
Henriksson, Stockvik, Fiskebäckskil, 
som var på utgående samma dags e.m. 
kl. 6, och vilken icke förnum m it något 
som helst angående olyckan. Varför tog 
han den förankrade Asborg på sin ba
bordssida, dels hur Asborg låg, dels As- 
borg’s riktning mellan Asborg och södra 
landet.

Till salu
Länspumpen 1972 - 1984 
inb. i KP-band

Högstbjudande dock lägst 600 
Ingvar Ström blad 
Rödgatan 9 
421 65 V. Frölunda 
Tel. 031 -2 8  31 93

Vi har fortfarande en del num m er 
av Länspumpen av årgång 1981 
kvar i lager. Tyvärr är 1982 helt 
slut.
Arg 1981 60 kronor

1983 60 kronor
1984 60 kronor 

Sätt in pengarna på postgiro 
81 57 68 - 7 och ange på talongen 
vilken årgång Ni önskar.

Redaktionen

Böcker på 
frivakten

Ankarvakt
Berättelser från de sju haven

Av Frank Bengtsson. Utgiven på Frank 
Stenvalls Förlag i dec. 1984. Boken 
om fattar 160 sidor, är inbunden och 
kostar i bokhandeln ca. 90 kr.

Av bokens noveller och berättelser 
är samtliga självupplevda av författaren 
— alla utom  en. Frank Bengtsson börja
de sin sjömansbana under andra världs
kriget i den hårda konvoj trafiken på 
tyska nordsjökusten. Från denna faro
fyllda tid till 1950-talets början om 
spänner boken.

Man får en bra inblick i sjömannens 
vardagliga liv till sjöss och i ham n i den
na för svensk sjöfart så expansiva period. 
Boken är lättläst med sina korta noveller 
som författaren skrivit på e tt enkelt och 
hum oristiskt sätt som får läsaren att 
känna för personerna och dess öden och 
äventyr.

Något som jag tycker saknas i boken 
är några foton på de aktuella fartygen. 
Dagens ungdom och övriga läsare som 
inte upplevt sjöfarten då, skulle säkert 
uppskatta foton på fartygen ifråga.

Boken belyser ett stycke arbetsmiljö 
som idag inte längre existerar. För den 
sjöfartsintresserade rekomm enderas b o 
ken.

Bertil Söderberg
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Frågor -  Svar -  Kompletteringar

Den fö rr  så vackra Rose-Marie utgjorde ingen angenäm syn när hon lyfts. F oto  i Var
bergs hamn den  7 decem ber 1984 av Lennart Ramsvik.

Rose-Marie bärgad -  går till skrot
Det var inte sista bilden av Rose-Marie som visades i Länspumpen nr 3 förra året. Den 
5 decem ber bärgades vraket som låg på 17 m eters djup. Ägarens avsikt hade dock va
rit a tt fartyget skulle sjunkit på betydligt djupare vatten än så. Man kunde konstatera 
a tt en bottenventil öppnats och ägaren som m an misstänker har försvunnit utom lands 
är anhållen i sin frånvaro.

Rose-Marie bogserades till Falkenberg den 9 decem ber och lades vid fiskebåtssli- 
pen på södra stranden av Ä tran. Hon köptes för upphuggning av Falkenbergs Bildels- 
lager (Hans-Erik Johansson) och håller ännu i skrivande stund på att skrotas bit för 
bit. Jan Johansson

Strömstadsskuta
I Länspumpen 1984 :4  Finns en bild på 
en rakstävad ku tte r med distriktsbeteck- 
ningen SD 116. Hon påstås vara en rik
tig engelsk kutter. Det nästan helt klink- 
byggda skrovet och klyvarbommens pla
cering ovan brädgången talar dock för 
a tt vi har med en av de ovanligare att 
göra.

K uttern i fråga hette  Ester, ex Piet 
Hein, och var införd i fartygsregistret 
under 4287. Hon var byggd i Great Yar- 
m outh 1881 i ek och furu på klink och 
kravell. I 1911-års fiskefartygsregister 
står hon registrerad på E. Engelbrektson 
i Korsnäs och i 1913-års skeppslista på 
partrederi med O.T. Karlsson i S tröm 
stad som huvudredare.

Klyvarbommens placering kan an ty
da a tt fartyget inköptes till Sverige via 
Norge, ty  där var det vanligt att göra 
denna förändring från originalskicket.

BÄTDOKUMENTATIONSGRUPPEN 
Peter Skanse

Kanalångaren 
vid Lilla Bommen

I Länspumpen nr 4: 1984 frågas efter 
nam net på kanalångaren vid Lilla bom 
men.

K ortet är taget 1923 och är på 1774 
Ingeborg, då hem m ahörande i Väners
borg.

Byggd 1887 i Södra Garn av ek och 
fur. Järn spant, järndäck, 80 IHK. 177/ 
121 reg.ton. 1926 ändrades nam net till 
Lethafors IV. Redare då AB Göta Elf- 
dals Tegelbruk. 1948 blev nannet Ga- 
m eo, redare AB Gameo, Göteborg. 1951 
drev hon i land vid Smögen och blev 
vrak.

K ortet väckte m innen till liv från en 
12-årings resor med båten.

Länspumpen är en intressant och 
faktaspäckad sjöfartstidning och kom 
mande num m er emotses med stor för
väntan.

A.P. Freudendahl

Grundstötta 111-an
Den okända grundstötta skutan i Läns
pum pen num m er 4 är hundraelvan 
Astrea. Hon hade e tt förflutet i Hel
singborg och Djupekås och kom så 
småningom till Verner Bryngelsson på 
Hönö. Hon lades på sin ålders höst vid 
Toftösund.

Karl-Olof Fhager

Då jag nu har fått er fina tidning och lä
ser artiklarna, men fram för allt de fina 
gamla bilderna på skutor, så fly ttar man 
tillbaka till gamla tider.

Om jag skulle våga en gissning på den 
111-an som står på grund, se sid 13 i 
förra num ret, tro r jag att det är 5807 
Westfart frän Stockholm , f d Ragnar av 
Helsingborg.

Evert Johannisson

SIN 246 var Almy
Den okända fiskebåten i förra num ret 
av Länspumpen är Sin 246 Almy. Hon 
ägdes av donsösonen Ragnar Fhager och 
såldes sedermera till Västervik. Numera 
hör hon hem m a i Nogersund, alltjämt 
med nam net Almy.

Karl Persson

I nr 4 av Länspumpen 1984 fanns ett 
fo to  av SIN 246.

Båten hette Almy och byggdes på 
Bergs varv, Hälsö på 1940-talet för Tor- 
kelsson i Bua. Längd 53 fot, m otor 100 
Hk Skandia. Almy köptes 1950 av Rag
nar Fhager och m edintressenter. Hem
orten blev då Brantevik och distrikts- 
beteckningen SIN 246. Almy såldes 
1961 (?) till Västervik. Senare ägare är 
för mig okända.

Henry Fhager
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Registersidorna
Tack för en god tidskrift och icke minst 
för de intressanta registersidoma, ovär
derliga för en registerförande båtolog.

Har just haft nöjet kom plettera 1917- 
18 med några tidigare ej kända fartyg 
och fått anleding till nöjsamma, nostal
giska återblickar vid många kända namn.

Några anteckningar och funderingar 
vid genom gången:

5802 m /f Holger av Göteborg trä 
1916 Löfholmsvarvet, Stockholm , 90 br 
63 n ton. Förbyggdes redan påföljande 
år till 147/108 ton. Var Holger e tt ny- 
byggge? Varvet ifråga byggde ju  om 
gamla skrov. Ex.vis 5695 m /f Löfholm s
varvet, R obur, Simson IX angiven där 
byggd 1914 var egentligen en gammal 
till pråm slopad skuta Albert byggd 
1857 i Karlshamn.

5805 Nadja såld 1952 BISCO för upp- 
huggning.

5806 Ida Marie byggd ” Flusted‘’enl. 
supplem ent 1916.

5825 Astrid ex Tobias.

Jupiter identifierad
Beträffande fartygen på sidan 13 i Läns- 
pum pen nr 4 1984 kan jag bidraga med 
följande:

Det översta fo tot föreställer 1677 
Jupiter byggd på Kustens V arf i G öte
borg år 1883. Redare var Angf AB Ju 
piter (V G Grönvall) i Göteborg, som år
1905 sålde fartyget till A Malmgren i 
Göteborg. Hon benämndes då dykeri- 
båt.

Är 1913 blev E W Mattsson i Säffle 
ägare av fartyget, varvid det om döptes 
till Alvar.

År 1915 kom fartyget åter till G öte
borg, sedan AB Bark & Warburg där 
köpt henne. D etta rederi behöll henne 
till 1924 då hon såldes till C Kihlberg i 
Västerlanda, som i sin tu r behöll henne 
till 1931 då han sålde henne till Erik 
Johan Olsson i Hjärtum.

År 1933 slutligen, kondem nerades 
och upphöggs fartyget. Men, är det verk
ligen riktigt a tt fo to t på Jupiter tagits då 
hon ligger i Bengtsfors sluss i Dalslands 
Kanal? Slussarna i denna kanal har en 
angiven största längd av 22,3 m eter, m e
dan Jupiter: s längd var 30,4 meter. Det 
förefaller därför troligare a tt fo to t visar 
fartyget i någon av Göta Kanals slussar.

Agnar Gustavsson

5827 Rapp och 5831 Snapp registre
rade 1916 som byggda 1908 resp 1909 
vid Västerviks varv. I vart fall Snapp lär 
ha ombyggts och m otoriserats 1916 
på Kalkindustris slip i Andersvik vid Tro
sa på beställning av direktör Philip Wer- 
sén i Södertälje. Kom sedan i Sockerbo
lagets ägo.

Visserligen icke m ycket att orda om 
två sm åskutor, men Snapp är för mig ett 
kärt m inne från 30-talet då hon som 
Snapp av Länna var stadig gäst vid stads- 
kajen i Umeå med mjöl och diverse från 
Stockholm /Uppsala/M älardalen, ibland 
foderkakor, havre, majs från Frihamnen 
i transit, och tom fat och diverse i retur. 
Minns henne som knepig akterut och 
när hon fick ytterligare en mast på kaj- 
u ttaket blev hon nog vår m insta tre
mastare. Härigenom ett speciellt intresse 
och min fråga om Rapp och Snapp ur
sprungligen var skutor eller om de tack
lats och m otoriserats från pråmar.

Lennart Isaksson
(nr 756 Ocke 1013 830 04 Mörsil 
0647-61058).

Vita tremastskonaren 
var Dagny av Djupekås

I Länspumpen 1984:3 sidan 10 finns en 
vacker trem astskonert, som Robin Holm- 
stedt står frågande inför. Skutan heter 
Dagny och byggdes i Ystad år 1926.

Holger Magnusson, Träslövsläge

Rätt om G ullskär
I Länspumpen nr 1, 1984 hade jag en 
historik om trem astskonaren Gullskär. 
Jag skrev där a tt hon vintern 1938-39 
utrustades med en ny maskin, en 80 HK 
Seffle. Vid samtal med en av fartygets 
tidigare ägare framkom att detta , som 
var en m untlig uppgift, inte var riktigt. 
June-M unktellmaskinen satt alltså i hela 
tiden tills 1949 då Skandian m ontera
des.

Dessvärre hade ett fel till smugit sig 
in i artikeln av någon anledning. Det var 
den 20 augusti 1968 Gullskär lämnade 
Göteborg och det var den 11 november 
1968 hon fick maskinhaveri. Den vakne 
läsaren som såg att jag skrev att det 
snart var 16 år sedan detta  hände för
stod naturligtvis att det skulle var 1968!

Jan Johansson

Lite kom pletteringar till senaste reg.nr. 
förteckningen i Länspumpen.

5716 Corona ströks inte 1922 ty  hon 
förliste den 13 mars 1923 vid Almagrun- 
det m ed kol för Stockholm från Hull.

5737 Argo förliste den 23 sept 1956 
har J R Boman skrivit i Båtologen 1976.
I SST stod det att besättningen på 5 
man räddades av den tyska fäijan 
Deutschland. Det hela skedde norr om 
Fehm arn.

5776 Vega såldes i februari 1922 till 
Kungl. M arinförvaltningen tillsammans 
med tre andra pråm ar och två bogser- 
ångare för tillsammans 205.000 kr. De 
båda bogserångarna voro reg.nr. 2508 
Curry och 5867 Achilles. En av de andra 
pråm arna var 3886 Anders, kanske mera 
känd som barkskeppet Emma Bauer av 
Helsingborg och byggd 1868 i Sunder
land som fullriggaren Ben More. Y tte r
ligare en pråm ägdes av Ostkustens 
Transport AB enligt skeppslistan 1921 
och det var 4952 V T N :o  2 ,m en om det 
var den som följde med till m arinen vet 
jag inte. Kanske Stellan Bojerud kan 
klara u t det?

Old ship

Passagerartrafiken 
på Göta älv

Ett senkom m et, men m ycket hjärtligt 
tack till Robin Holmstedt och Dag 
Almén för den utom ordentliga artikeln 
om passagerartrafiken på Göta älv, 
vilken upptog huvudparten av 1984 års 
första Länspump. Låt mig få komma 
med några synpunkter och kom plette-, 
ringar u tan  att detta  på minsta vis 
får uppfattas som någon kritik m ot all 
den dokum enterade sakkunskapen.

Efter att ha tjänat ut i älvtrafiken 
såldes ju  många av båtarna till våra 
nordiska grannländer. Synd att man i 
skeppskatalogen endast i undantagsfall 
får reda på dessa båtars senare öden. 
Vad gäller den gamla m älarbåten Runan, 
som senare blev den första Elfängen, så 
berättade dock Bengt Sjöström i Båto
logen nr. 5 1983 om henne som finska 
Pitkäranta i trafik på sjön Ladoga. Den 
1864 byggda Särö kom ju  till Norge re
dan 1884 där hon med tiden fick 
nam net Riskafjord II. Kanske kunde 
m an ha tillagt att hon ännu exakt 100 år 
senare torde vara i full verksamhet i 
Norge under detta  nam n. Om den 1897 
byggda Lilla Edet sägs att hon som Tan-
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Hand- eller maskindriven däcksvinsch?

Kanske denna ritning kan ge svar på frågan om  vinschen var hand- eller motordriven?

kos såldes till Finland 1968 och förstör
des av en brand 1974. Sommaren 1977 
deltog jag i en finlandsresa arrangerad av 
Stiftelsen Skärgårdsbåten och Sällska
pet Ångbåten. I Åbo hyrde vi en taxibåt 
för att åka runt och titta  på märklighe
ter i ham nen. På avstånd fick vi, vid ett 
litet varv alldeles u tan fö r ham nen, se en 
gammal båt av typisk kanalkaraktär. 
Taxibåten dirigerades om edelbart dit. 
Den gamla kanalbåten visade sig vara 
just Tankos i till synes fullt renoverat 
skick. Vad som hänt henne senare vet 
jag inte, men inte slutade då fartygets 
dagar i samband med branden år 1974.

Turisten hette ju  ursprungligen Gari- 
baldi. På sidan 17 finns en bild som 
uppges föreställa fartyget under detta 
ursprungliga namn samtidigt som det 
sägs att det tyvärr inte finns någon bild 
av fartyget under nam net Turisten. Den 
publicerade bilden är dock unikare 
än vad Dag förmodligen uppm ärksam 
m at och visar ingalunda fartyget under 
nam net Garibaldi. På originalet kan man 
tydligt utläsa nam net Sigrid, vilket 
nam n den gamla ångaren bar endast en 
kort tid under år 1889. Då hon hette 
Garibaldi i bo rtå t 30 år finns det gott 
om bilder av henne med detta namn, 
men att finna en bild av henne som 
Sigrid är m era originellt. Några sidor 
tidigare i artikeln finns en bild från Lilla 
Bommen m ed bl.a. Rom eo och — just — 
Turisten. Jag har själv den bilden och 
har låtit delförstora Turisten med gott 
resultat, så visst finns det bild på Turis
ten.

Apropos bilder så är det fantastiskt 
a tt Robin funnit e tt foto av den första 
Sjöfröken på Mälaren, den som senare 
blev Elffröken. Liksom Dag trodde att 
det inte existerade någon bild på Turis
ten trodde jag att det inte existerade 
någon bild på Elffröken.

Nu till det egentliga ärendet med alla 
dessa rader. På sidan 16 finns en leve
ransbild av ångaren Nordre Älf u tanför 
Torskogs varv. Är det någon mer än jag 
som observerat a tt man på bilden kan 
titta  rakt igenom den öppna aktersa
longen och därvid skym ta en mycket 
ålderdomlig farkost i bakgrunden? Vad 
kan det vara för båt som syns i detta 
annorlunda perspektiv? Det kan väl 
aldrig vara företrädaren med samma 
nam n, som kanske lämnades som dellik- 
vid till varvet? Vem kan knäcka den 
nöten undrar

Gunnar Hedman

U ndertecknad undrar om Ni kan hjälpa 
mig m ed en fråga som jag få tt från en 
vän i Västtyskland. Han håller på att 
bygga en modell av en fiskebåt som var 
byggd i början av seklet i N ordtyskland. 
Den var utrustad  med maskin och nu und 
rar modellbyggaren om däcksvinschen 
var driven av denna maskin?

Under rubriken ”Modellbyggaren” , star
tar vi nu i Länspumpen en presentation 
och frågespalt om allt som handlar om 
fartygsmodeller, ritn. o.s.v. i akt och m e
ning, att få igång en dialog mellan alla, 
speciellt de, som inte kan besöka oss i 
N akterhuset. Sänd in ett foto helst 
svart-vitt, av din modell, en kort presen
tation om modellen och naturligtvis, 
vem, som är byggare. Välkomna med 
bidrag och frågor till: ”Modellbygga
ren” , Länspumpen. Box 421, 401 26 
Göteborg.

Som första bidrag, skall jag försöka

Han tycker a tt u trym m et för hand
drift är för litet m en samtidigt verkar 
det var svårt att ordna någon kraft
överföring från maskinen.

Tacksam försvar 
Nils Peterson
Norra Liden 9 4 1 1 1 8  Göteborg

presentera Höken. M/S H öken, bygg
des 1946 vid Lindholm ens Varv för 
Hallands Ångbåts Aktiebolag i G öte
borg och sysselsattes i Nord- och Öster
sjöfart. I böijan av 50-talet, överfördes 
hon till Broströms Tender Service men 
försvann med man och allt den 19 dec. 
1955, på resa Klaipeda - Gävle. Model
len, som är i skala 1: 50, är byggd på 
spant och utrustad för radiostyming, 
med elm otor, typ Monoperm. Under 
några år i Gbgs M odellbåtklubb, var 
modellen flitigt igång men idag står H ö
ken under glasmonter och tjänstgör, 
som prydnad och utställningsmodell.

Modellbyggaren
av Elon Hegborg

Elon Hegborgs m odell av Hallandsbolagets Höken. M odellen är radiostyrd.
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Vy korts
hörnan

av R o b in  H o lm s te d t

Flera av Länspumpens läsare minns sä
kert de många små och enkla, men ur 
transportsynpunkt viktiga segel — och 
m otoijakterna, som var e tt vanligt in
slag längs bohuskusten och i Göteborgs 
mindre ham nar som Rosenlundskanalen 
och Stora Hamnkanalen ända in på 1950- 
talet.

På de små båtvarven i Bohuslän som 
Kungsviken, Svineviken och Ängsnäs 
m.fl. platser, byggdes de ofta klinkbygg- 
da jakterna.

Jakten var en av Västkustens viktigas
te båttyp  på sin tid. Man fraktade bo 
huslänska produkter som sten, fisk o.s.v. 
till Göteborg och i retur tog man saker 
för husbehov från grossisterna till de
taljhandeln utm ed kusten. Under kriget 
var ved en dom inerande last som Bräns
lekommissionen ofta anlitade de små 
jakterna för.

Jag visar här två vykort med jakter.
Det ena är från Hunnebostrand som 

en gång var Bohusläns största stenhuggar- 
samhälle med som mest ca 400 stenhug
gare på 1930-talet, då befolkningen be
stod av om kring 2500 personer. Kortet

är poststäm plat den 7 oktober 1935.
Båtarna på kortet är SD 593 Valborg 

av Kämpersvik om 23,67 brt och med 
en 22 HK hjälpm otor. Redare var J. 
Joelsson. På insidan om Valborg ligger 
LL 595 Delfin med hem ort H unnebo
strand och redad av O. Mattsson. Hon 
m ätte 19,80 brt och hade en m otor på
16 HK. Närmast i bild ligger fiskejakten 
LL 492 Lärkan även den hem m ahöran
de i Hunnebostrand. Hon var under 10 
brt och saknade m otor. Ägare var K. 
Larsson. I Göteborgs och Bohusläns 
Havsfiskeförenings årsbok finner man 
att båtarna ofast hade samma ägare i 
många år.

Det andra fo to t är från Lysekil och 
avsänt därifrån 1946. På vykortet ligger 
jakten Klara från Cederslund, en plats

långt inne i Gullmarsfjorden.
Sven-Ivar Johansson i Uddevalla be

rättar a tt Klara var den sista segeljakten 
år 1959 då jakterna Svanen av Fiske- 
bäckskil, Kronan och Dagny från Ham- 
burgsund samt Agda från Bokenäs för
svann.

Klara byggdes 1920 i Fjällbacka och 
var utrustad med segel och en 40 HK 
Säfflemotor. Hon hade ingen sty rhy tt 
under hela sin aktiva tid. Från 1943 
ägdes hon av Axel Olsson. Gamla Klara 
hänger med ännu, men som lustfartyg, 
och finns att beskåda i Åkersvass med 
påbyggt däckshus. Men det är inte att 
ta miste på hennes ursprung med det 
breda klinkbyggda skrovet som var så 
karaktäristiskt för jakterna, avslutar 
Sven-Ivar Johansson.
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E tt  stort pådrag av räddningsenheter sattes in då Stena Nordica f ic k  brand i maskin utanför Vinga den 13 decem ber 1984. Obs. 
de uthängda lejdarna. F oto . L. A lexi, G-P.

Passagerarfärjorna på Göteborg 1984
av Krister B ang

Traditionsenligt presenterar Länspum- 
pen de förändringar som skett i passa- 
gerartrafiken från Göteborg under det 
gångna året. Tidigare har vi visat foto på 
samtliga fartyg. I år visar vi, på grund av 
platsbrist, endast de fartyg som är nya 
på de olika linjerna.

Stena Line

Under en följd av år har Stena Line för
ändrat sin flotta och sina ru tter. Men 
under 1984 var ingen förändring att rap
portera. Sålunda gick Stena Danica, 
Stena Jutlandica och Stena Nordica på 
linjen Göteborg-Frederikshavn.

Under augusti fick Stena Nordica tas 
ur trafik för maskinrenovering. Under 
oktober-novem ber gjordes en genomgri
pande uppsnyggning av fartyget innan 
hon åter sattes in i trafiken.

K atastroflarm

Vid middagstid den 13 decem ber u t
b rö t brand om bord på Stena Nordica då 
hon var på resa från Frederikshavn till 
Göteborg. Helikopter sändes genast u t, 
liksom brandbåt och bogserare. Besätt
ningen lyckades dock själva släcka bran
den i m askinrum m et innan assistansen 
kom fram och ingen av de 138 passage
rarna kom till skada. Bogserbåten Helios 
bogserade Stena Nordica till Göteborg

dit man anlände fem tim m ar försenad. 
Fartyget togs ur trafik för reparation 
och kom inte igång igen förrän i slutet 
av januari 1985.

DFDS

Stark om möblering har präglat DFDS 
linjer och fartyg. När linjen Göteborg- 
Amsterdam upphörde i slutet av septem 
ber 1983 blev e tt av de välkända Tor- 
fartygen över.

1 stället för att sälja någon av Tor- 
systrarna sattes Tor Britannia in på lin-

jen Esbjerg-Harwich i par med Dana 
Anglia. Hon ersatte ett äldre fartyg på 
traden.

Dana Gloria, som 1983 gick mellan 
Göteborg och Newcastle, sattes i början 
av 1984 in mellan Stockholm och Fin
land under nam net Svea Corona. Hon 
var därför inte aktuell för göteborgs- 
trafiken 1984.

Göteborg-Harwich

Som huvudfartyg på linjen fungerade 
under hela 1984 Tor Scandinavia. Under

Tor Britannia fic k  pämalat DFDS SEA WA Y S pä skrovet och sattes in pä linjenEsbjerg 
Harwich. Hon gjorde dock några resor på Göteborg. Foto: B. Söderberg, 8 mars 1984
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sommarsäsongen gick även Tor Britan- 
nia på linjen. Vid ett djupare studium  
av turlistan kan man finna att de båda 
Tor-systrarna kunde byta linje i Harwich 
varannan fredag då de båda fartygen 
samtidigt befann sig i ham nen under tre 
tim mar.

U nder den absoluta högsäsongen, 7 
jun i till 18 augusti, satte DFDS in y tte r
ligare en lägenhet mellan Göteborg och 
Harwich. Fartyget, Prinz Oberon, lånade 
man från sitt tyska dotterbolag. Hon 
gick annars i trafik på linjen Cuxhaven- 
Harwich under sommaren.

Prinz Oberon avgick vaije torsdag 
klockan 11 från Harwich och var i G öte
borg fredag klockan 19. Hon var således 
betydligt långsammare än Tor-systrarna 
som avverkade sträckan på 23 tim m ar. Tyska Prinz Oberon var ny i englandstrafiken. H on sattes in under högsäsongen på 
Prinz Oberon avgick sedan från Göte- linjen till Harwich.Härpåväg över R ivöfjorden den 28 ju li 1984. Foto: Bertil Söderberg. 
borg lördag kl 10 och var då tillbaka i 
Harwich söndag 15.30.

Under 1985 får vi inte se Prinz Obe
ron i Göteborg. Fartyget såldes i decem 
ber 1984 till svenska intressenter och 
skall under nam net Nordic Sun sättas in 
på linjen Södertälje-Kalmar-Travemlinde.

Göteborg-Newcastle

Under tiden 17 maj till den 7 septem ber 
trafikerade DFDS även linjen Göteborg- 
Newcastle. Avgång från Göteborg varje 
onsdag och fredag. För ändamålet an
vändes de båda norska systrarna Jup iter 
och Venus. Dessa fartyg tra f ik e rd c  
även linjerna Newcastle-Esbjerg och 
Newcastle-Bergen.

Avgång
Bergen måndag 12.00 
Newcastle tisdag 11.00 
G öteborg onsdag 16.30 
Newcastle torsdag 20.00 
Bergen fredag 20.00 
Newcastle lördag 19.30

Ankom st
Newcastle tisdag 8.30 
Göteborg onsdag 14.00 
Newcastle torsdag 17.30 
Bergen fredag 17.30 
Newcastle lördag 15.30 
Bergen söndag 17.00

F ö r  V e n u s  d e l  sag d e t  u t  s å  hä r :

Avgång
Esbjerg måndag 17.30 
Newcastle tisdag 14.30 
Esbjerg onsdag 13.45 
Newcastle torsdag 11.00 
G öteborg fredag 16.30 
Newcastle lördag 20.30

Ankomst
Newcastle tisdag 11.30 
Esbjerg onsdag 09.30 
Newcastle torsdag 08.30 
Göteborg fredag 14.00 
Newcastle lördag 17.30 
Esbjerg söndag 15.30

Beläggningen på linjerna från Göteborg 
var under 1984 den hittills största i re
deriets 17-åriga historia. Det beror kan
ske inte bara på att Länspumpens h u 
vudredaktör använder linjerna ett par 
gånger om året för a tt förfly tta sig till 
öriket?

Systerfartyget Jupiter m ed förväntansfulla turister på väg in till Göteborg en härlig 
sommardag. Får vi se de tvä systrarna även sommaren 1985? F oto: Göran Ohlsson.

På väg till Newcastle den 22 ju n i 1984 passerade norska färjan Venus fram för Göran 
Ohlssons kamera. E tt  något udda fa rtyg  m ed  en vacker galjonsfigur.
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Länspum pen  
Box 421
401 26 G öteborg

Nu har man ”gatt igenom Ekluten..
” B land m ina sa lts tä n k ta  
ju lb ö c k er finns ingen som  
jag  vill by ta . D om  kom m er 
a lla  och beredas p la ts i b o k 
hyllan  m ed Bertil P e te rs
sons E k lu ten  p å  lä tt å tk o m 
lig h ed e rsp la ts .”

B eng t O hrelius, 
S R  P1 Vardags

” Det h ar skriv its å tsk illiga 
böcker om  den sista epoken  
i segelsjö fartens h isto ria . 
S a lts tän k ta  och havsdo f- 
tande . F rågan  är om  in te 
E k lu ten  av s jö k a p te n  Bertil 
C hr. P etersson  är en av de 
a llra  b ä s ta .”

J-O  B ru n n strö m , B L T

” B ä ttre  kan  in te  en segel
epok  b e sk riv a s .”

Terje Fredh, 
B ohuslän ingen

” Som  sag t, boken  behöver 
ingen ex tra  rek o m m en d a
tio n . H är finns m ycket 
k u n sk a p  och e rfa ren h e t a tt 
h äm ta  fö r den som  är  in 
tresserad  av seglande 
s k e p p .”

L o n g itu d e

” Lyckligtvis tå l den vid a tt 
läsas o m .”

A x e l A n d ersso n , 
B arom etern

ökluten
B e rtil  C hr. P rie r* « o n

” B oken h ar fö r en sen tida 
s jöm an  ett oem otstånd lig t 
’sug ’ och är dessu tom  sk ri
ven på ett m ycket lä ttf ly 
tan d e , m ustig t m en än d å  
fak ta sp äc k a t s p rå k .”  

H asse Fredriksson, U tk ik

” En rik tig t sa lts tän k t h is
to ria . H a  det så trevligt 
m ed E k lu te n .”

G unnar Söderho lm , 
N orrbo ttens-K uriren

” D ärfö r b lir ’E k lu te n ’ ett 
d o k u m en t till vår m arina  
k u ltu rh is to ria  och en m ari- 
tim -etno logisk  studie av 
bestående v ä rd e .”

Jan D avidsson, G H T

” E tt m åste fö r a lla  vänner 
av gam la segelfartyg  ä r  E k 
lu ten  (SST förlag) av Bertil 
C hr. P e te rsso n .”

S jö m a n n en

” Bertil P etersson  är en pe
dagogisk  begåvning som  
skriver sakkunn ig t m ed 
s to r entusiasm .

B engt O hrelius, 
Sveriges F lo tta

Bertil C hr. P etersson  har 
beslu ta t sk än k a  sitt fö rfa t-  
ta rh o n o ra r  till finansiering 
av lägersko lo r fö r sk o lb a r
nen på T jö rn  o m bord  i 
T jö rn s  sko lskepp  A tene.
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BRA ATT VETA NÄR DU r - 

GÖR DIN BESTÄLLNING:
* Bokens pris ä r  148:—

* S ätt in 14 8 :-  på p ostg iro  41 114-0. G löm  ej a tt 
tydlig t tex ta  nam n  och ad ress på in be ta ln ings
k o rte t.

* Sänd in 148:— på check till Svensk S jö fa rts  
T idn ing , Box 53090 , 400 14 G ö teb o rg .

* Ö n sk ar du b oken  sänd  per p o s tfö rsk o tt till
k om m er p o s tfö rsk o ttsa v g if t och p o r to , 1 2 :- .

J a g  vill lä sa  E k lu ten !

S ä n d ......................ex. å  148:—  (inkl m o m s )

□  B ifogar  check.

□  M o t  p o s t fö r s k o t t  (avgif t t i l lkom m er )

F ö r  leverans  till lände r  u t a n f ö r  
N o r d e n  m å s t e  b e ta ln in g  b i fogas  
m ed  bes tä l ln ingen .

U td eln in g sad ress

~ I

F ran k e ras  ej. 
A dressa ten  

b eta la r 
p o rto t.

S V E N S K
S J Ö F A R T S  T I D N I N G

S va rs fö rsände l se

K o n to n u m m e r  16575011 
400 14 G ö te b o r g
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