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Fotoerbjudande
SISTA  BESTÄLLNINGSDAG 31 JANUARI 1996

Fotografierna görs på papper (ej plast) och finns i format 10x15. Pris: 8 
kronor styck. Tillkommer porto och exp. avg. med 15 kronor. (För 
utländska beställare tillkommer 30 kronor i postgiroavgift.) Beställning 
sker genom brev till Bertil Söderberg, Gråskärsgatan 19,421 59 Västra Frö
lunda. Betalning vid leverans som sker ca 4 veckor efter sista beställ- 
ningsdagen som är den 31 januari. Välkommen med Din order.

Samtliga är leveransfoton utom Roxen
Fartyg Byggd Reg.nr Fartyg Byggd Reg.nr

M/S Almeria 1955 9617 S/S Roxen (i docka) 1948 9187

M/S Anita 1938 8233 M/S Scania 1944 8713

M/S Elsie Winck 1955 9630 M/S Sunnanvik 1949 9090

M/T Elfnäs 1949 9073 M/S Valencia 1954 9453

M/T Framnäs 1949 9107 M/S Östanvik 1949 9114

M/S Gandia 1954 9467 Norge

M/S Gute 1947 8903 M/S Drammensfjord 1955

M/S Irene 1956 9662 M/S Tanafjord 1956

M/S 1. W. Winck 1955 9594 Danmark

M/T Lindesnäs 1950 9133 M/T Berta Dan 1953

M/S Montevideo 1958 9876 Sovjet

M/T Oceanus 1954 9514 Ångtrålare Nikopol 1956

M/S Rio de Janeiro 1957 9779 (Grann bild!)

Redaktionellt
Tänk att det finns så mycket att berätta om! Och tänk att vi har en 
så skrivarvillig läsekrets som vill förmedla sin kunskap. Vi trodde i 
början att vi skulle skriva en hel del själva. Nu är det stundtals kö 
av hugade skribenter vilket är mycket glädjande. Håll på så!

1995 har varit ett fantastiskt år. I februari kom det fina årsnumret 
med fotografier av Curt S. Ohlsson. I april fick vi äntligen hyrt en 
lokal för Länspumpen. Ytorna hemma hos oss hade då minskat 
betänkligt av allt länspumpsmaterial.

I april övertog Klubb Maritim i Göteborg och Länspumpen Calle 
Nyströms negativsamling. Detta ser vi som en milstolpe i Länspum- 
pens historia. Klubb Maritim har kunnat ta tillvara en stor båtologs 
produktion av negativ som på så vis hålls öppen för kommande 
generationer. Hade samlingen hamnat på museum hade det varit 
svårt (och dyrt) att få fram fotografier.

På sensommaren arrangerade vi en resa till Norge. Efter den fick 
vi omgående en uppmaning om att ordna en resa till Hamburg. 
Den kan bli verklighet nästa år.

Nästa år ja. Då kommer ett årsnummer med Calles bilder (Du 
har väl förbeställt det?!) Vi får också ett temanummer om Vättern.

Finns det någon vederhäftig person som kan hjälpa oss att skriva 
om nya böcker? Vi redaktörer känner att tiden inte vill räcka till. Ar 
Du intresserad så ring Krister (031-26 38 38).

Väl m ött 1996! Redaktörerna

Innehållsförteckning
3  Tvåan i tyska krigsministeriets tjänst..........Gerhard Petersson
6 Skonertskeppet Gerdas h isto ria ..................... Yngve Malmqvist
8 Containerjättarna i Rotterdam .......................... Lennart Rydberg

12 Svenska Shell, fleet-list (del 2 ) ..................................... Olle Renck
28  Skutskepparens dotter....................................................Siv Nilsson
29  För 100 år sedan..................................................Holger Magnusson
30  Motorseglaren K iana.........................................................hige Torell
32  Böcker på frivakten..................................................................................
33  Resa till Sandefjord ......................................................... Krister Bång
34  Båtarna från Lundby...............................................Bertil Söderberg
36  Votivskeppet Åkerhjelm ................................... Gustaf Gustafsson
3 7  Frågor och svar..........................................................................................

Omslagsbilden: Bunkerbåten Shell S-6 har just lämnat slipen på 
Smedsuddens varv omkring 1965 efter bottenmålning. Werne Anders
son arbetade ombord och tog tillfället i akt att fotografera gamla S-6:an.

NY BOK 0M DE SVENSKA VARVEN

SVENSKA VARV
Världsledande

Många bilder Av Gunnar Hedin 2 2 2  sidor

Sveriges industriella industrivagga stod i Motala med Baltzar von Platen som grundare 
av Motala Verkstad. Det första ångfartyget, Motala, levererades 1831 till beställaren 
postverket. Sju år senare, 1838, gör det första propellerdrivna fartyget sin fard över 
Atlanten -  propellerns uppfinnare och konstruktör är svensken John Ericsson. Vid Keil- 
lers Werkstad i Göteborg uppförs 1847 landets första ånghammarsmedja, som senare blir 
emblem för Götaverken. Samma år sjösätts det första fartyget vid Keillers Werkstad, 
bogserångaren Kare. 1858 är det stora högtidligheter vid varvet i Nyköping då landets 
dittills största handelsfaryg sjösätts, atlantångaren Ernst Merck. Samma år får Motala 
Verkstad sin första internationella order, åtta ångfartyg för leverans till Ryssland.

I den svenska varvshistorien skrivs de första bladen, en snabb industriell utveck
ling är på gång. Under de kommande hundra åren kommer svenska varv att bli kända 
över hela världen: Motala Verkstad, Lindholmen, Götaverken, Eriksberg, Kockums, 
Helsingsborgs Varf, Sölvesborgs Varv -  listan kan bli lång. 1970-80-talet markerar 
varvsepokens slut -  det ingen trodde skulle kunna ske har skett! Varvsverksamhet 
pågår visserligen fortfarande i landet, men inte av tidigare omfattning. Hur varvsut- 
vecklingen blir framgent är en öppen fråga: klara tendenser till etablering och expan
sion finns. I våra grannländer har varven under 1995 fyllda orderböcker.

M E D L E M S P R IS :  320 KR INKL PORTO OCH EMB.
Din beställning gör du genom att sätta in beloppet på 

Klubb Maritim Västra Kretsens postgirokontot 439 50 28-6
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TVAAN

Lastmotorfartyget Tvåan efter att ha fått provisorisk tankinredning och således blivit motortankfartyg. Händelseutvecklingen i början av kriget 
var orsak till denna konvertering. Fotoarkiv: Sjöfartsmuséet, Göteborg.

M/t Tvåan i Tyska Krigsministeriets tjänst 1941-42
Av Gerhard Peterson

N är Broström s lät bygga de m in
dre s.k. sifferbåtarna i slutet av 
30-talet, var väl m eningen att 

dessa skulle användas i styckegodsfart.
Vid andra världskrigets början 1939 

och  inpå 1940 rådde det brist på sm å 
tankbåtar eller bunkerbåtar.

För T våans del blev det ju  att en tank 
svetsades i rum m et och m ed detta blev 
det en tankbåt m ed en lastförm åga om 
ca 250 ton. T våan förhyrdes 1940 av 
Svenska M arinen, med uppgift att serva 
västkustens örlogsfartyg.

Stationsplatsen var vid Fiskham nen i 
G öteborgs ham n. D enna plats var b e lä
gen em ellan Svenska Lloyds englands- 
båtars kajplats och Eriksbergsfärjans 
läge vid Fiskham nen.

Jag kom  om bord i T våan  som  kock- 
stew art vid nyår 1941. V intern 1941 blev 
kallare och besvärligare än de tidigare 
vintrarna och det blev svårare att ta sig 
fram  inom  ham nom rådet. D et gjordes

dagliga turer från h isingssidans oljecis
terner till N ya V arvet och  ibland uppåt 
älven till Stigbergs- och M asthuggskaj- 
en, som  också var kajp latser för flottans 
fartyg. M en det b lev  besvärligare och 
tog längre tid för varje dag som  gick att 
forcera ism assorna.

Sista dagarna i januari b lev  det helt 
stopp, varpå båten lades upp och besätt
ningen blev  avm önstrad.

V in tem  gick. I m itten av m ars fick jag 
ett m eddelande från Broström s att 
Tvåan skulle uthyras eller chartras till 
tyska krigsm arinen m ed sex m ånaders 
intervaller, stationsplats västnorge eller 
franska Brest från den 1 april, och m itt 
intresse för påm önstring efterfrågades. 
Jag accepterade jobbet. D essem ellan 
hade jag bliv it erb juden jobb i en ost- 
asiatare som  skulle gå som  lejdbåt på 
våren.

Vi jobbad e om bord i T våan  en tid före 
den p lanerade avgången den 1 april.

Bland annat kläddes styrhytten och en 
del av däckshuset m ed dubbel plank 
som  skydd m ot splitter. Extra m indre 
flottar placerades för- och akterut. Ett 
förråd för extra proviant (konserver) 
anordnades då det befarades att tillgång 
till proviant kunde tryta.

D en 1 april läm nade vi G öteborg med 
destination Kiel för order. K apten var 
den från Svenska O rientlin jen välkände 
A xel Linddal, i övrigt var besättn ingen 
som  bestod av sju m an övervägande 
bohusläningar.

Till K iel anlände vi med båten efter 
ungefär ett dygns resa. U tanför K rigs
m arinens varv och anläggningar ankra
des båten  upp av ham nm yndigheterna. 
Inte längre ifrån land än att vi kunde 
taga oss iland med roddbåt. Vi fick efter
hand tillstånd att gå i land, under den 
tiden av dygnet det var ljust.

Detta blev första bekantskapen m ed 
det verkliga kriget och de engelska bom -

Länspum pen 1995:4 3



Slagskeppet B ism arck fick bunkerolja från Tvåan. Här ligger hon i Korsfjorden vid Bergen. 
Bild ur boken Verdammte See.

bräderna. Varje kväll efter m örkrets 
inbrott kom  bom bplanen i vågor med 
bom bfällning eller besk jutn ing av  ham 
nen. V arje m orgon kunde vi plocka 
splitter på däck efter granater som  b rise
rat i luften.

Jag tror att vi blev liggande i Kiel i ett 
par veckor innan d et blev bestäm t att 
båten skulle stationeras i Trondheim . Så 
anträdde vi då resan till Västnorge. Det 
var gång under dagen m ed konvoj 
ibland utom  i inom skärsfarleder. N atte
tid låg vi stilla så resan tog tid. D en 17

m aj, N orges nationaldag, m inns jag att 
vi nått till en liten stad på västlandet 
som  heter Egersund. Trots allt så firades 
det i byn.

Så sm åningom  anlände vi till T rond
heim . D är höll tyskarna på m ed att 
bygga upp en m arinbas.

Tvåan p lacerades på en flottilj med 
stora sjöflygplan. D essa gick u t varje 
m orgon på spaningsuppdrag och kom  
tillbaka på efterm iddagen då de skulle 
bunkras. Em ellanåt blev det extra up p
drag för båtens del t ex en kväll försåg vi

det stora slagskeppet B ism arck  m ed för
nödenheter innan den gick ut i A tlanten 
och kom  i strid sam t sederm era sänktes 
av de allierade.

Som m aren var m ycket fin i Trond- 
heim sfjorden, varm  och skön vill jag 
m innas. T ill m idsom m arhelgen eller S:t 
H ans som  den kallas i N orge fick vi göra 
en tur till Sandnessjön. Ett stäm nings
fullt och vackert sam hälle inne i en fjord. 
Kriget var inte påtagligt, det m ärktes 
knappast någonting av det där vi var.

På eftersom m aren hade tyskarna fått 
ubåtsbasen i innersta delen av Trond- 
heim sfjorden färd ig och i bruk. T våan 
placerades då inom  ubåtsbasen som  ser
vicebåt, främ st m ed olja. Nu kom  kriget 
närm are. U båtarna kom  och gick till och 
från basen. Efter sina uppdrag i atlant- 
haven kom  de iland för att fylla på sina 
förråd. M an kunde inte undvika att höra 
hur besättn ingarna, efter att flaskan gått 
laget runt, skröt över sina bravader med 
sänkningar av fartyg, ibland även sven
ska.

Inom  ubåtsbesättn ingarna fanns m an
skap, gärna lite äldre, som  under och 
efter första världskrigets slut vistats i 
Sverige som  fosterbarn. D essa talade 
som  regel bra svenska och  ville  gärna 
prata sam t ge utlopp för sina privata 
åsikter om  kriget och reg im en i T ysk
land. På ubåtsbasen var T våan  statione
rad hela eftersom m aren 1941. U båts- 
bränslet häm tades i Trondheim . Det 
hände vid några tillfällen att det kom  in 
större tyska krigsfartyg som  ankrades 
upp på Trondheim sfjorden och  då fick 
T våan förse dessa m ed olja etc.

Som m aren gick och charterperioden 
gällde ju sex m ånader. I slutet av sep
tem ber m ånad m edgav K rigsm inisteriet 
att T våan  fick göra en tur till G öteborg 
för rederikontakt som  det hette.

Resan söderut efter den norska kusten 
visade att nu hade kriget hårdnat betyd 
ligt, i förhållande till den nordgående 
resan på våren. U tanför Stadtlandet, 
Lista och L indesnäs där det inte fanns 
några m öjligheter att gå inom skärsfarle
d er kom  de verkliga påhälsningarna i 
form  av allierade flygplan som  fällde 
bom ber, m en m est besköt m ed kulspru
tor, lyckligtvis utan några skador. På 
dessa utsatta sträckor ingick vi i tyska 
konvojer som  eskorterades av bestycka
de trålare. Eljest gick vi ensam m a under 
dagtid. N ågot enstaka flygp lan kom  uti
från havet, cirklade runt konvojen och 
gick tillbaka ut över havet utan att 
använda sina vapen.

Efter göteborgsbesöket ställdes färden 
tillbaka till Trondheim . N är vi kom  dit 
blev det nya uppgifter. H östen var kom 
m en, kriget blev hårdare och m er krä
vande för tyskarna, det m ärktes synbart. 
T våan:s nya up pgift b lev  att förse fisket

Isförhållandena de första krigsåren var besvärliga med svårigheter för sjöfarten även i Göte
borgs hamn. 1942 säg hamnen ut sä här. Isbrytaren II  och Birger drar F rith iof som har 
Boreland i sin bogsertross. Foto: Röda Bolaget.
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T v å a n  -  G ö te b o r g

Byggd: 1940 i Lekkerkerk, 
Holland, för Ångf. AB Tirfing 
Dimensioner: 29,5 x 6,95 x 
2,36 m
Tonnage: 229 brt, 193 dwt 
Maskin: June-Munktell om 
200 hk

Levererad på våren 1940 till 
Ångf. AB Tirfing. Omändrad till 
tankfartyg med lösa tankar.

1947 såld till Otto Renling- 
er, Santos, Brasilien. Hon 
behöll namnet Tvåan till 1948 
då hon fick namnet Pirauna.

I Lloyds register försvinner 
hon 1951-52. Men vad hände 
sedan? Gick hon kvar här i 
kustfart under brasiliansk 
flagg eller tog hon sig ner till 
Brasilien?

Vi efterlyser hennes öde?
Redaktionen

Bunkerbåt för tyska marinen var säkert en god affär för Broströms. Fotoarkiv: Sjöfartsmuséet, Göteborg.

utefter kusten från Å lesund till Sandnes- 
sjön m ed olja. Fisk och sill var v iktig m at 
för befolkningen och den tyska krigsm a
skinen.

I Å lesund kom  en äldre norsk m an 
om bord. H an skulle bli vår lots fram 
över. I yngre dagar hade han varit val
skytt på norska valfångare i Sydatlan- 
ten. D etta var en härlig person, därtill 
trevlig och pratsam . H an hade varit med 
om  m ycket i sitt liv, v ilket han gärna 
berättade om . H an sm älte direkt in i 
besättn ingen och kam ratskapen och blev 
om bord hela vintern tills charterperio
den gick ut, då han ville följa med till 
Sverige.

Det blev m ånga båd e större och m in
dre fiskelägen som  vi besökte och 
angjorde denna vinter. På flera sm åplat- 
ser inuti fjordarna där det aldrig varit 
någon svensk båt, undrade de äldre fis
kargubbarna om  vi kom  ända från Sve
rige m ed oljan. M en även de större 
orterna utanför Trondheim sfjorden 
besökte vi allt som  oftast.

D etta var på hösten och vintern, så 
väderleken var inte den allra bästa. Det 
hände m ånga gånger att v i fick söka 
upp någon trång fjord och i skydd av de 
höga fjällsidorna ankra upp tills storm en 
som  oftast kom  m ycket snabbt bedarrat.

Då var vår norska vän (lotsen) ovär
derlig. H an hade en ofantlig  kunskap 
om  kusten och  fjordarna, och sökte på 
land sam t hittade lä innanför bränningar 
som  såg om öjliga ut. H an h ittade alltid 
rännor m ed lugnt vatten.

O ljan var välkom m en. Det vankades

både hum m er och lax som  tack för leve
ransen. M en T våan fick även ta över 
andra up pgifter när tiden så m edgav. 
Till exem pel återpum pning av bunkerol
ja från tyska örlogsfartyg som  grund- 
stött. D et b lev  m era av bunkring av 
tyska krigsfartyg som  ankrat upp på 
Trondheim sfjorden, särsk ilt nattetid.

V intern var kall och det blev jobbigt. 
Från senvintern blev provianten ett pro
blem . D et var ont om  m at i N orge. Fisk 
fanns ju m en för övrigt var det brist på 
allting. K ött försvann helt och hållet.

Tyskarna var ovilliga att släppa iväg 
oss till Sverige för kom plettering. M en i 
slutet av april upphörde sillfisket på 
kusten och vi fick läm na Trondheim  för 
färd m ot G öteborg.

D et b lev  en lång resa. D e allierade 
hade bliv it ännu m er aggressiva när de 
fick en m öjlighet. Vi fick endast förflytta 
oss på dagtid, ibland med konvojskydd i 
inom skärsfarleder. N attetid  skulle vi 
ligga göm da någonstans i någon trång 
m indre fjord. D et hände även att vi blev 
anfallna nattetid  av flygplan.

Väl i G öteborg fick vi besked om  att 
T våan  inte fick  gå väster om  Lindesnäs 
på den norska kusten i fortsättningen. 
Vid besöket i G öteborg hade några av 
besättn ingen fått nog av krig och krigs
handlingar. D et blev avm önstring och 
det kom  nya pojkar, bl a fick vi en ny 
styrm an.

Efter proviantering och kom plettering 
gick vi till K ristiansand som  i fortsätt
ningen blev stationsplats. T våan fick nu 
i uppgift att särskilt förse m akrillfiskar

na på V estlandet m ed olja. T rots allt så 
blev det en och annan tur väster om 
Linesnäs ändå. Till p latser som  Farsund, 
Flekkefjord  och K irkeham n. D essem el
lan turer inåt O slofjorden och p latserna 
där om kring.

Turerna hade bliv it bra m ycket kärva
re, alltid  tysk m ilitär om bord under 
gångtid  till sjöss. D essa m ilitärer var 
oroliga och nervösa för överfall från de 
allierade, bland annat fick dom  för sig 
att båten kunde bli kapad och förd till 
England.

N ästan varje gång vi var ute på vest- 
landskusten fick vi påhälsning av allie
rad e flygplan, m est på spaning. På dessa 
turer hade vi inte konvojskydd. Det 
hade verkligen blivit hårdare båd e i 
N orge och ute på havet.

C hartern hade nu kortats till tre
m ånaders perioder. Efter varje sådan 
period  skulle givas tillstånd att gå till 
Ström stad för proviantering.

Vid besök i Ström stad i ju li månad 
läm nade jag jäm te ett par andra killar ur 
besättn ingen Tvåan. D et hade liksom  
blivit nog. Det blev inkallelse till bered- 
skapstjänst nästan om edelbart efer 
avm önstring.

H ur länge som  den tyska chartern 
höll på vet jag inte m ed bestäm dhet.

Jag  tror m ig veta att den upphörde på 
hösten 1942 eller vintern 1943.

En annan av sifferbåtam a, T rean , var 
också engagerad i N orge under krigs
åren en kort tid m en om  det v et jag 
inget. ■
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Motorseglaren Svartö av Göteborg ex Gerda i Lidköping den 3 juli 1958. Foto: Tore Granath. Bilder m m som underlag för ett modellbygge är 
mycket välkomna till Yngve Malmquist, Författarvägen 53,371 63 Karlskrona.

Skonertskeppet Gerdas historia i sammandrag
Av Yngve Malmquist

U nd er m ånga år har jag  dröm t om att ku n n a kom m a över en k la ss isk  kap ten sm ål- 
n in g  till hy fsad  p en n in g  fö restä llan d e ett kän t segelfartyg . E fter idogt sökand e 
gen om  åren lyckad es ja g  för ett par v eck or sed an i en m ind re an tik v ite tsa ffä r i m in 
nu varande hem stad  K arlsk rona. D et är in te  någon m ärkvärd ig tavla, även om  den 
är m ålad  av en  d ansk  m arin m ålare  Carl D am m  (1860-1930) m en sku tan  är välteck- 
nad som  det sk a ll vara med v itt skrov  och bru na segel. D en  är m ålad un der senare 
d elen  av 1910-talet och fö restä ller sk o n ertsk ep p et G erda av K arlsk ro n a. B åten  är en 
ty p isk t kra ftig t byggd "S jö to rp a re "  p recis som  systerfartyget Zephyr.

A v någon an led n in g  som  ja g  in te  fö rstår fin n s  ingen  d o ku m en tatio n  av h an d els- 
s jö fa rten  i K arlsk ro n a  m ed o m n ejd . På län sm u séet fin n s  m y ck et lite  un derlag  och 
fö ren in g en  "G a m la  K a rlsk ro n a " har h e lle r  inget b ild m ateria l. D ärfö r vänd er jag  
m ig till L änsp um pens läsek rets  fö r att be om  h jä lp  eftersom  jag  ön skar bygga en 
m od ell av G erda, m en först rita  upp h en n e m ed spantruta, d äck sp ro jek tio n  och 
rigg ritn ing . Jag  är m ycket tacksam  om någon/några kan  låna m ig fo to g rafier som  
jag  kan  fo tografera  av. Av sp ecie llt värde är b ild e r tagna om bord  efterso m  de ger 
så m y ck et in fo rm atio n  om d eta ljer. L ik aså  är ja g  tacksam  om  någon kan bygga på 
h en n es h isto ria  som  ja g  sk issa t här nedan. O m  in te  annat så får jag  på något sätt 
sk a ffa  Edvard P ersso n film en  "E n  s jö m an  till h ä s t", som  lär vara insp elad  om bord 
på G erda.

Skonertskeppet G erda reg.nr 4089, 
signal JN BS/SIM W , 165,01 brutto- 
och  125,70 nettoton. G erda var 

byggd i Sjötorp 1902 av skeppsbyggaren

Sixten G roth för partrederiet Julius 
A lbrechtssons räkning i G öteborg. 
G erda, som  var systerfartyg m ed den 
kända 3-m astskonaren Z ephyr, lastade

240 ton d .w  och hade m åtten 1=30,84 m, 
bredd 7,2 m  och djup i rum m et 2,83.

Sin  första hem vist fick G erda i G öte
borg där hon blev  kvar till 1912. D en 4 
m aj 1907 kantrade hon i Pappenw asser 
under en nordvästlig  storm by, m en bär
gades och infördes till Stettin och repa
rerades. Å r 1910 utsågs skeppsm äklaren 
J. K. K jellberg till huvudredare och året 
därpå en annan skeppsm äklare, Carl R. 
G. A ndré, båda från G öteborg.

Å r 1912 såldes G erda till Köpstadsö 
m ed skepparen A xel Ivar K ristensson 
som  ägare. D enne sålde i sin tur skutan i 
decem ber 1915 för om kring 40 000 kr till 
partrederiet köpm an D idrik K indborg i 
K arlskrona. Enligt uppgift var hon rede
riets första segelfartyg. U nd er karlskro- 
natiden var G erda riggad som  skonert
skepp m en saknade m otor. Skutan var 
vackert vitm ålad m ed grå däckshus och 
förde 13 segel.

Å r 1924 såldes G erda v idare för 
24 000 kr till partrederiet, skepparen 
Jeppa Persson W ickberg i Brantevik.
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Zephyr var systerfartyg till Gerda, även hon byggd i Sjötorp 1902. Foto frän författaren.

N ågra år senare, närm are bestäm t 1931, 
såldes hon för 19 000 kr till Skillinge. 
D är ägdes hon av ett partrederi med 
slaktaren O tto M ånsson som  huvudre
dare. D enne ägde 4/20-delar av G erda. 
Skeppare var M elker Persson som  hade 
33/120-delar i skutan. Det var sam m an
lagt inte m indre än 35 delägare i rederi
et. U nder skillingeperioden satte m an in 
en m askin i skutan vid AB G ustafsson & 
söners skeppsvarv i Landskrona. Det 
var en 64 hkr Skandia råoljem otor. 
Redan efter 3 år fann m an att dennna 
m otor var för svag och så byttes den ut

1934 m ot en m otor på 100 hkr. U nder 
skillingetiden blev G erda också film 
stjärna när Edvard Perssonfilm en "E n  
sjöm an till häst" spelades in om bord på 
skutan.

I m ars 1945 såldes G erda för 75 000 kr 
till K alm ar m ed partrederiet, skeppsm ä- 
klare C harles Johansson som  ägare. 1 
sam band m ed försäljn ingen fick G erda 
genom gå nam nbyte till Svartö, som  ett 
litet fiskeläge någon m il norr om  M ön
sterås. I K alm ar stannade hon 1 år och 3 
veckor innan hon såldes till K yrkesund 
m ed styrm annen M anne A rnold M atti-

Star Pictor ex Gerda har påbörjat sin resa till Medelhavet via England. Foto: Jan-Crister 
Hall den 12 september 1971.

asson på H errön som  huvudredare. 
N am net ändrades nu igen, denna gång
en till G littvåg . M en det gick galet redan 
första året, ty den 5 decem ber 1947 kolli
derade G littvåg  vid M iddelsgrunds fort 
med m otorseglaren A lth ea av H elsing
borg och sjönk. Båda skutorna blev dock 
bärgade, då detta på den tiden fortfaran
de var lönsam t. I m ars 1948 fick G littvåg  
ny huvudredare m ed fiskaren A dolf 
M attiasson i K yrkesund som  delägare. I 
januari 1949 var det dags igen för ägare
byte då fiskaren John A lgot M attsson på 
H errön utsågs till huvudredare. D en 17 
sep tem ber 1950 då G littvåg  befann sig i 
G ävlebukten , på resa från Lim ham n til 
H ärnösand, sprang hon läck i det hårda 
väder som  då rådde och sjönk. Besätt
ningen räddades.

M ellan  åren 1955-57 hörde Svartö  åter 
hem m a i G öteborg dit hon sålts för 
55 000 kr. I G öteborg ägdes G erda av 
partrederiet, skeppsm äklare Erik Bohlin. 
Å r 1960 hörde G erda hem m a i O xelö
sund där hon ägdes till 3/8-delar av 
skepparen Lars-O lof O lsson. D enne var 
också befälhavare om bord. Skutan blev 
liggande i O xelösunds ham n några år. 
Bland annat föll storm asten om kull.

Å r 1965 kunde m an notera att Svartö 
hade sålts för 15 000 kr till ingenjör John 
Em il Runberg i Ä lvsjö. Å r 1966 anm äl
des att Svartö hade blivit ändrad till 
lustfartyg, och hade då som  nästan alla 
sådana ham nat i Stockholm . Följande år 
gick hon m ed sportfiskare vid Stavsnäs 
utanför Stockholm  och hade då ändrats 
till passagerarfartyg. Å ldern började 
dock ta u t sin rätt kunde m an konstatera 
när m an såg skutan ligga vid N orr 
M älarstrand i Stockholm .

D ärför b lev  förvåningen stor när m an 
i m ars 1971 fick höra att Svartö  sålts för 
75 000 kr till Stream star Shipping LTD  i 
C hichester, England. Bakom  detta bolag 
dolde sig m arinm ålaren A rvid H olm 
berg, Jäm forsen . N u riggades skutan 
upp till trem astare igen och fick  nam net 
S tar Pictor. Färden ställdes till England 
m en fick avbrytas vid O skarsham n 
p.g.a. m otorhaveri. Så fortsattes färden 
igen i septem ber 1971 ner m ot södra 
Ö stersjön. På nytt råkade hon ut för 
m otorhaveri och drev om kring utanför 
Ystad. Den 9 oktober b lev  hon inbogse
rad till Ystad av ett danskt fartyg. Detta 
var ingen vidare bra upptakt till den 
tänkta resan till M edelhavet m en 
besvärligheterna skulle fortsätta visade 
det sig. D en 18 dec. 1971 blev S ta r P ictor 
bogserad in till D over m ed nytt m otor
haveri. Efter detta har det rapporterats 
att skutan legat i fem  år vid Isle of 
W right. Efter 1977 är hennes öde okänt.

Länspum pen 1995:4 7



Container jättarna i Rotterdam
Av Lennart Rydberg

Ostasiats Japan  hade inte många likheter med dagens linjefartyg. Leveransbild frän Eriks- 
bergs Mekaniska Verkstad 2 oktober 1950.

Den svenska lin jetrafiken för idag 
en tynande tillvaro och trans
ocean lin jetrafik bedrivs under 

svensk flagg endast av A CL m ed kom 
binerade roro/containerfartyg. Rena 
containerfartyg för transocean trafik 
finns ej längre. På 1950-talet stod svensk 
transocean lin jetrafik stark med rederier 
som  O stasiat, SA L, T ransatlantic och 
N ordstjernan. En revolution i lasthante
ring skedde under tiden från leveransen 
av O stasiats 10.000 t.dw :s lin jefartyg 
Jap an  1950 till leveransen av 34.000 ton- 
naren N ihon 1972 (senare Ladby 
M aersk  m en nyligen såld till M editerra
nean Shipping C om pany, Geneve. 
O m döpt till Ladby). U nder denna peri
od introducerades containern. N ihon 
hade vid leveransen en kapacitet på 
2200 TEU , hon var 275 m  lång och 32 m 
bred och gjorde hela 27 knop. Efter för
längning m ed 14 m  vid H yundai 1984 
lastar hon 2550 TEU. O m  m an ser under 
en lika lång tidsperiod från N ih o n s leve
rans d .v.s. till idag har utvecklingen ej 
skett i sam m a takt. Visserligen har con
tainerfartygen bliv it fler och något större 
m en konceptet är detsam m a. C ontainer
kapaciteten har dock ökats fr.a. genom  
att fler containers lastas över däck. Idag 
finns m er än 550 containerfartyg m ed en 
TEU -kapacitet på över 3000. D et finns 
ett 90-tal fartyg m ed kapacitet på m er än 
4000 TEU  och i beställning finns m inst 
50 fartyg varav något dussintal kom m er 
att lasta över 5000 TEU. De största con
tainerham narna ligger i sydostasien,

H ong K ong och Singapore, vilka årligen 
om sätter över 9 m ilj. TEU. I Europa är 
R otterdam  ledande m ed en om sättning 
på c:a 4,5 m ilj. TEU. De största contai
nerfartygen hade länge en m axim al 
bredd på 32 m  för att kunna passera 
slussarna i Panam a-kanalen och längden 
m axim erades till drygt 290 m. U nder de 
senaste åren har s.k. post-Panm ax con
tainerfartyg börjat byggas m ed bredd på 
upp till 39 m. I G öteborg kan m an regel
bundet se M aersk Lines stora container
fartyg (fram förallt den så kallade L-seri- 
en m ed T EU -kapacitet på 3000-3400  
containers. I R otterdam  kan m an em el
lertid se containerjättar från m ånga

rederier (t ex. M aersk, Evergreen, Sea- 
Land, P&O , N edlloyd, H apag-Lloyd, 
D SR, M itsui O SK , N YK , H yundai, H an- 
jin, C ho Yang, Y ang M ing, C O SC O , Saf- 
m arine o.s,v) och under de senaste årens 
resor dit har ett antal sådana fastnat på 
bild. N edan presenteras de containerre
derier som  har eller bygger fartyg med 
en kapacitet på 4000 TEU :s eller m er 
sam t några av de rederier som  frekven
terar Rotterdam .

D e riktigt stora containerfartygen har 
en dödvikt på 50-67.000 ton och byggs 
ofta i serier.

D e till dödviktstonnaget f.n  största 
fartygen tillhör H apag-Lloyd och har en 
lastkapacitet på 4.422 TEU. D e utgörs av 
en serie på åtta fartyg byggda 1991-1994. 
D ödvikten ligger på 67.800 ton. Längden 
är 294 m , bredden 32 m och farten 23 
knop. D e är byggda vid Sam sung, K oje i 
Korea. Serien  får här representeras av 
D resd en  Express byggd 1991. H apag- 
Lloyd planerar en serie på 10 fartyg med 
4400 TEU :s kapacitet.

Redan 1984-85 byggdes containerfar
tyg m ed en lastkapacitet på 4.258 TEU. 
D et var U nited States L ine som  vid D ae
w oo i K orea lät bygga 12 st. Econship på
59.000 t.dw .m ed m åtten längd 294 m, 
bredd 32 m  och fart 18 knop. Efter US 
Lines konkurs har fartygen så sm åning
om  ham nat hos Sea-Land som  är värl
dens tred je största containerrederi. Sea- 
Land har också hyrt ut vissa av fartygen 
till andra rederier som  t.ex. N edlloyd, 
O rient O verseas C ontainer L ine (O O CL) 
och  Peninsu lar & O riental (P&O). Ett

Nog känner de flesta igen Ladby M aersk som Ostasiats Nihon. Foto Lennart Rydberg vid 
Götaverken Cityvarvet den 12 december 1993. Samtliga följande foton av Lennart Rydberg.
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problem  m ed fartygen har varit deras 
långsam m a fart. N yligen har tre fartyg 
förkortats vid Blohm  & V oss m ed drygt 
40 m, varvid  dödvikten m inskats till
49.000 ton och containerkapaciteten med 
660 TEU. V id are har stäven byggts om 
och m askinstyrkan ökats varvid farten 
har kunnat ökas till 21 knop. Den 
ursprungliga serien får här represente
ras av Sea-Land  P erform an ce byggd 
1985. Sea-Land har 4 st 4.000 TEU :s far
tyg beställda vid IHI.

Evergreen, som  är världens näst stör
sta containerrederi, har under tiden 
1993-95 byggt en serie på 10 R-fartyg 
som  lastar 4.229 TEU. D e har m åtten 
längd 294 m, bredd 32 m  och gör 22 
knop. De är byggda vid O nom ichi och 
M itsubishi, K obe. Evergreen har 5 st 
4900 TEU :s fartyg beställda vid M itsu
bishi. Evergreens fartyg får represente
ras av Ever G ia n t på 43.400 t.dw . H on är 
en i serie på 20 G -fartyg byggda 1983-85 
vid IHI och O nom ichi i Jap an och vid 
China SB, Taiw an. Längd 231 m, bredd 
32 m, fart 20 knop. TEU  kapacitet 2700. 
Evergreen har d essutom  en serie större 
G -fartyg om fattande 10 enheter byggda 
1985-88. D eras dödvikt är på 53.000 ton.

M alaysian International Shipping 
C orp ., M alaysia, har ett fartyg m ed en 
TEU  kapacitet på 4.469, näm ligen Bunga 
P elang i från 1992 på 61.800 ton och med 
m åtten längd 275 m, bredd 37 m  och fart 
24 knop. H on är byggd vid H yundai, 
U lsan. M alaysian har också 4 st. 4.400 
TEU .s fartyg beställda vid H yundai.

Ä ven CG M  har ett fartyg med 4.419 
TEU :s kapacitet näm ligen C G M  N orm 
and ie på 62.300 ton byggd 1991. H on är 
276 m  lång och 37 m  bred och gör 24 
knop. H on är byggd vid Sam sung, Koje.

P & O  har från 1989 byggt en  serie på 
8 st. 59.000 tonnare m ed en längd på 292 
m och bredd 32 m. De gör 23 knop. De 
lastar 4236 TEU  och är byggda vid Ishi- 
kaw ajim a H arim a H eavy Industries i 
Kure. Serien representeras här av S in g a 
pore B ay byggd 1993. P& O  planerar en 
serie fartyg m ed kapaciteten 6000 TEU  
som  skall få en bredd på 42 m eter.

M aersk är världens största container
rederi. D eras största fartyg är M -serien 
som  om fattar 12 fartyg som  lastar 4.000-
4.400 TEU. De är byggda på O denses 
Lindövarv och är 294 m  långa och 32 m 
breda och gör 24 knop. Fartygen är 
byggda 1988-1991 och är på 60.000 ton 
dw . Serien får här representeras av 
M aren  M aersk  byggd 1989. T ill M -seri- 
en kan också räknas M arstal och M un- 
keb o  M aersk  som  också tar 4.000 TEU  
och har längden 294 m  och bredden 32 
m och som  gör 24 knop. D e är byggda 
1990 vid M itsui, Chiba för D anska ÖK 
som  A lsia  och A rosia  och ses regelbun
det i G öteborg. M aersk har f.n  9 st 5500

Dresden Express på utgående ur Nieuwe Waterweg 14 april 1995.

Sea-Land Perform ance lämnar Mississippihaven 13 april 1995.

Singapore B ay på utgång från Mississippihaven den 13 april 1995.

Maren M aersk i Beerkanaal den 3 augusti 1993.
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N edlloyd Africa på ingång till Mississippihaven 13 april 1995.

La Seine vid ECT 14 april 1995.

K ai passerar Nieuwe V/aterweg den 16 maj 1994.

Hanjin Felixstove lämnar ECT den 11 juli 1994.

TEU :s fartyg beställda vid Lindö varav 5 
st skall levereras 1996 och 4 st 1997. Det 
förefaller vara de f.n största fartygen i 
beställning.

N edlloyd har två nybyggda 4.122 
TEU :s fartyg levererade från IHI i Japan 
under 1994-95. De är 279 m  långa och 38 
m breda. Fart 23 knop. N edlloyds fartyg 
får representeras av N edlloyd  A frica 
som  ingår i en serie på fem  "op en  
h atch"-fartyg  byggda vid IH I, Kobe. 
H on är 266 m  lång, 32 m bred, gör 21 
knop, har en dödvikt på 47.000 ton och 
tar 3600 TEU.

A v de japanska rederierna har M itsui 
O SK  en serie 5 9 -63000  tonnare, byggda 
1988-1995 , döpta efter europeiska flo
der. Fartygen är 292 m långa, 32 m 
breda, fart 2 3 -2 4  knop. D e är byggda 
vid IHI, K ure och vid K oyo D ockyards, 
M ihara. Serien får representeras av La 
S e in e  som  inledde 1988. C ontainerkapa
citeten ligger på 3600 TEU.

N YK (N ippon Y usen K aisha) har sex 
fartyg på 59.000 ton dw. m ed längd på 
289-292 m, bredd 32 m, fart 23-24 knop 
och byggda 1988-1993. Fartygen är bygg
da på K oyo, M ihara och vid IHI, Kure. 
C ontainer-kapaciteten är 3600-3800 TEU. 
H är representeras de av K ai från 1993 
(num era N Y K  Kai). N YK  har nyligen 
fått tre containerfartyg m ed kapaciteten 
4800 TEU  från IHI och M itsubishi. M an 
planerar också att beställa fem  fartyg på 
5.500 TEU  för sam segling med P&O.

H anjin Shipping C o Ltd, Sydkorea, 
har en serie på 9 st. 4024 TEU :s contai
nerfartyg byggda vid H anjin, Busan 
1992-1995. De är på 63.000 ton dw . och 
har en längd på 290 m , bredd 32 m  och 
fart 24 knop. H anjins fartyg får repre
senteras av H a n jin  Felixstove på 44.000 
ton dw. som  ingår i en serie på 18 fartyg 
byggda 1986-91. Längd 243 m, bredd 32 
m  och fart 21 knop. K apacitet 2700 TEU. 
H anjin har beställt en serie 4970 TEU :s 
fartyg vid H anjin, Ulsan.

N eptune O rient Line i Singapore har 
tre 60000 tons containerfartyg m ed 
kapacitet på 4369 TEU  byggd 1992 och 
1993. Fartygen är 288 m  långa 32 m 
breda och gör 24 knop. N eptune har 8 st
4.400 TEU :s fartyg beställda vid Im abari 
och K oyo, M ihara i Japan sam t vid Sam 
sung, Korea

H yundai C orporation, Sydkorea, har 
en serie på 6 st. 61000 tonnare med 
kapaciteten 4.400 TEU. Fartygen som  är 
byggda på H yundai, U lsan 1992-1993 är 
275 m  långa och 37 m  breda och gör 24 
knop. I beställning finns sju fartyg med 
kapacitet på över 5000 TEU.

A m erican President L ine började med 
post-Panm ax fartyg redan 1988 då deras 
serie på fem  54.000 tons fartyg m ed 
längd 275 m och bredd 39 m tillkom . De 
är byggda i Tyskland vid Brem er-V ul-
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can och H ow aldtsw erke-D eutsche 
W erft, K iel, och gör 24 knop. Lastkapaci
teten är 4340 TEU :s. D essa fartyg går 
enbart i trafik i Stilla H avsom rådet. APL 
sätter också sex fartyg i trafik under 
1 995-96  som  tar 4800 TEU. Tre byggs 
vid H ow aldtsw erke i K iel och levereras 
under 1995 och  tre byggs i Sydkorea.

O O CL i H ong Kong har inga egna 
supercontainerfartyg ännu. M an har char
trat några av de stora Sea-Land-fartygen. 
I beställning finns dock riktigt stora far
tyg, se nedan. O O CL:s fartyg får repre
senteras av O O C L Faith på 44.000 t.dw. 
Hon ingår i en serie på fem  fartyg byggda 
1985-86 och är 241 m lång, 32 m bred och 
gör 21 knop. Kapaciteten är 3200 TEU. 
O O CL har 6 st 4.950 TEU :s fartyg beställ
da varav 4  vid M itsubishi och 2 vid Sam 
sung för leverans 1995-96. Det första, 
O O CL California, sjösattes nyligen.

CO SCO  (China Ocean Shipping Co.) 
har under 1993-94 fått 8 st. 50.000 t. dw  
containerfartyg från varv i Tyskland och 
Japan. Längden är 275 m , bredd 32 m  och 
fart 24 knop. De tar cirka 3.800 TEU. 
CO SCO  får representeras av R iver Ele- 
gance, byggd 1994 vid Kaw asaki, Sakaide 
som  här går in till Rotterdam  en dim m ig 
efterm iddag. Hon är på 49.995 ton dw. 
CO SCO  har sex st. fartyg beställda vid 
K aw asaki med en kapacitet på 5200 TEU.

Safm arine i Sydafrika har inga nya 
supercontainerfartyg m en har en serie
50.000 tonnare byggda i Bourdeaux i 
slutet av 1970-talet. H är representeras de 
av S.A . H eld erb erg  på 49.579 t. dw 
byggd 1977. H on är 258 m lång, 32 m 
bred  och gär 21 knop. K apaciteten är 
2500 TEU.

O vanstående är bara ett axplock av 
alla de stora containerfartyg m an får se i 
Rotterdam  och gör inte anspråk på att 
vara någon fullständig förteckning. N är 
det gäller trafiken med m indre container
fartyg är den så livlig att den inte går att 
få m ed i en exposé som  ovanstående. ■

OOCL Faith på ingång till ECT den 9 juli 1994.

River Elegance likaledes på ingång till ECT, den 14 april 1995.

S A Helderberg på utgående från Nieuwe Watenueg den 13 april 1995.

T ID N IN G E N  LA N SPU M PEN S A R S N U M M E R 1995
Glöm inte att beställa Länspumpens årsnummer! Denna gång blir det bilder tagna av Calle Nyström. Calle 
började fotografera i slutet av 1940-talet och höll på fram till sin bortgång förra året. Länspumpen och Västra 
Kretsen har köpt hans unika negativsamling. Vi har valt fotografier tagna på 40- och 50-talen. Missa inte detta 
nummer! Pris 50:- kr/st. Årsnumret skickas ut i februari.

Å R S N U M M E R  1994
Vi har fortfarande kvar några exemplar av förra årets årsnummer. Fotografierna är tagna av Curt S. Ohlsson och 
kommer från såväl Göteborg som övriga Sverige och vida världen. Färg och svart/vitt. Pris 50:- kr/st.

Box 421, 401 26 Göteborg 
Postgiro 81 57 68-7 Tidningen Länspumpen
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Shell 4 utanför Shells anläggning vid oljehamnen i Marieholm. Foto från Shell genom Stig Öhgren.

Fleet-list Svenska Shell
Av Olle Renck

Ambitionen har varit att ordna far
tygen kronologiskt efter anskaff
ningstidpunkten. Eftersom denna 
inte är känd exakt för alla fartygen, 
är det möjligt (troligt) att ordnings
följden nedan inte är helt korrekt.

Vissa ändringar som berör samtliga 
vid resp tidpunkt ägda fartyg redovi
sas inte för vart och ett av dessa. Det

gäller:
År 1918 bildades Svensk-Engelska Minera- 

lolje AB:s dotterbolag Rederi AB Semo, men 
en rad observationer tyder på att inte alla far
tyg omgående överfördes till detta.

I slutet av 1920-talet ändrades siffrorna i 
fartygens Shell-namn från romerska till arab
iska.

År 1944 ändrades firmanamnet för Rederi 
AB Semo till Rederi AB Shell.

I februari 1947 infördes i fartygens Shell- 
namn ett S mellan Shell och numret.

1. Dufvan (Duvan) (1905-19xx) 
Fiskemotorbåt. Oregistrerad. Ursprung, motor, 
tonnage och dimensioner okända.

1902 införd i tullens fartygsregister som 
GG-171 D ufvan med S Carlsson, Vrångö, 
som redare. Osäkert om hon redan då hade 
motor.

1905 enligt Shell inköpt från Donsö av 
Firma Beckman & Johnson, Göteborg, agenter 
för Shell. Använd av dem som lastfartyg för 
transporter av fatgods Arendal - Göteborg. 
Lastade 150 fat.

1911 stod ännu D ufvan av Göteborg i tul
lens register som GG-171, redad av Beckman
& Johnson.

1913 övertogs firman av Svensk-Engelska 
M ineralolje AB. Sannolikt medföljde D ufvan 
i köpet.

Senare öden okända.

Under åren 1902-1905 mättes i Göteborg tre 
små däcksbåtar med namnet D ufvan, alla 
klinkbyggda av ca 11 meters längd men bara 
en motoriserad. Alla tre hörde enligt mätbre-

ven hemma på olika öar i Göteborgs skär
gård, dock ingen av dem på Vrångö eller 
Donsö och ingen av dem med redare vid 
namn Carlsson.

2. Rask (Rasken?) (19xx-19xx)
M otorjakt byggd i trä på kravell. Oregistrerad. 
Ursprung, motor, tonnage och dimensioner okän
da.

1911 fanns jakten i Göteborg ägd av Firma 
Beckman & Johnson.

1913 övertogs firman av Svensk-Engelska 
Mineralolje AB. Sannolikt medföljde Rask i 
köpet.

Senare öden okända. Troligen identisk 
med Sem o I I /Shell 4 (nr 7).

3. Hvalen (1911-1913)
M otorjakt, byggd i trä på kravell vid Crafoords 
Slip & M ek Verkstad i Hällekind, Strömstad.

Reg-nr 5125. 20 hkr, 132  meters längd. 1910: 
42 brt, 28 nrt, 1750x5,23 meter.

1907 levererad med okänt namn som 
demonstrationsbåt till J V Svenssons Motor-

12 Länspum pen 1995:4
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Brevhuvud frän Indian Refining Company är 1912. Detta bolags anläggningar övertogs av Svensk-Engelska Mineral Aktiebolaget är 1913.

fabrik, Nacka, tillverkare av Avance-motorer.
1910 ägdes fartyget med namnet Hvalen 

av J P Tjernberg, Örnsköldsvik.
1910 förlängd 4,2 meter i Örnsköldsvik av 

skeppstimmerman D V Bäcklin. Sedan över
fördes fartyget till Transport AB Hvalen, där 
Tjernberg var VD.

1911 inköpt av Indian Refining Co AB, 
Stockholm (fartyget stationerades i Göte
borg).

1913 februari övertagen av Svensk-Engel
ska Mineralolje AB, Stockholm. Hemort fort
farande Göteborg.

1913 juni eldhärjad vid Hjärtholmen, kon- 
demnerad, övertagen av Sjöförsäkrings AB 
Ägir.

1914 såld, därefter förbyggd i Trollhättans 
skeppsdocka och sedan vidaresåld till 
pr/tegelmästare Karl Johan Karlsson, Väners
borg (Tenggrenstorp). Omdöpt till Walen

1926 såld till pr/slussmästare Karl August 
Ekström, Vänersborg.

1928 inköpt av pr/Karl Gunnar Pilkvist, 
Kållandsö. Omtacklad till skonare.

1935 förvärvad av pr/Gotthard Rydberg, 
Baskarp.

1939 såld till Axel Gustav Georg Larsson, 
Hjo.

1941 inköpt av pr/Charles Carlund, Göte
borg.

1942 den 16 nov förlist i nordvästlig storm i 
Stora Sillesund söder om Marstrand på resa 
Menstad -  Jönköping med 68 ton salpeter.

4. Svea (19xx-19xx)
Motorjakt byggd i trä på klink. Oregistrerad. 
Ursprung, motor, tonnage och dimensioner okän
da.

Fanns i Göteborg på 1910-talet och gick för 
(ägdes av?) Shell.

Senare öden okända. Möjligen identisk 
med Sem o IV / Shell 6 (nr 10).

5. Vägen (19xx-19xx)
Lastmotorfartyg byggt i järn. Oregistrerat. Ur
sprung, motor, tonnage och dimensioner okända.

Fanns i Göteborg på 1910-talet och gick för 
(ägdes av?) Shell.

Senare öden okända. Troligen identisk 
med Sem o III/Shell 5 (nr 8).

6. Semo N:o l/Shell Ill/Shell 3/Shell S
3 (1913-1957)
M otorfartyg byggt i stål, sannolikt som torrlasta
re med lösa tankar i rummet, vid Eriksbergs M ek 
Verkstad.

Reg-nr 5539, 30 hkr Avance, 57 brt, 37 nrt, 
19,08x6,02 meter.

1913 levererat som Sem o N:o 1 till Svensk- 
Engelska Mineralolje AB.

1923 om döpt till Sh ell III.
1925 flyttat från Stockholm till Göteborg, 

1929 tillbaka till Stockholm.
1929 ombyggt till tankfartyg vid Ekens- 

bergs Varv.
1957 sålt till Sigward Carlsson, Källö- 

Knippla. Omdöpt till K ällö Tank.
1960 sålt till Mobil Oil Danmark AS, 

Köpenhamn. Omdöpt till M obil Service.
1962 återköpt till Sverige av pr/John Algot 

Johansson, Göteborg. Omdöpt till Rana.
1963 förlängt 8,9 meter, ny förstäv. Nytt 

tonnage 123 brt, 79 nrt.
1970 inköpt av pr/Björn Thorman, Stock

holm.
1980 ombildades rederiet, ny huvudredare 

blev Inge Sandén.
1986 överfört till Bunkerservice i Stock

holm AB, Stockholm.
1995 såld till Agsola Två AB, Spånga. Hem

orten förblev Stockholm. Rederiets firma 
uppgavs vara under ändring till Bunkerbåten 
Rana AB. Senare under året ändrades firman 
till Energitransporter Stockholm AB. Ännu i 
trafik i Stockholm som bunkerbåt.

7. Semo Il/Shell 4 (IV?) (19xx-19xx) 
Lastmotorfartyg byggt i trä på kravell i Ström
stad. Lastade 170 fat. Troligen identiskt med 
Rask (nr 2).

Oregistrerat, 1915: okänd motor, 22 brt, 16 nrt, 
12,16x5 J 5  meter.

1908 levererat med okänt namn till okänt 
rederi.

1915 mätt i Marstrand som Sem o II av 
Göteborg, motorpråm ägd av Svensk-Engel
ska Mineralolje AB. Ingen mast, ingen styr
hytt. Uppgavs då inte vara mätt tidigare.

1920 ny m otor 24 hkr Avance.
1922 försett med styrhytt, därefter mätt i 

Göteborg som Sem o II. 23 brt, 13 nrt.Jakten Svea fraktar WW-fat från Hjärtholmen till Arendal. Bild ur Albert Svenssons album.
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Denna bild kommer från Eriksbergs varv och bildtexten lyder: "Semo lyftes med kran ur docka 1." Dockan byggdes 1915. Troligen är det 
Semo III då hon var den enda av Semo-båtarna som var byggd i järn.

Shell S 3 var byggd 1913 på Eriksbergs varv som Semo N:o 1. Fotograf: Erik Holmberg. 
Bildarkiv: Svensk Sjöfarts Tdining.

1923? omdöpt till Shell 4 (IV?).
1929 ännu i tjänst hos Shell i Göteborg, 

men troligen avyttrat kort därefter (jfr nr 36). 
Senare öden okända.

8. Semo Ill/Shell 5 (V?) (19xx-19xx) 
Lastmotorfartyg byggt i järn vid Lödöse. Troligen 
identiskt med Vågen (nr 5).

Oregistrerat, okänd motor, 1912: 26 brt, 15 nrt, 
15,60x4,62 meter.

1900-1902 (ca) levererat som vadbåt med 
okänt namn till okänt rederi.

1910 (ca) ombyggt och förlängt.
1912 mätt. Dåvarande namn och ägare 

okända (mätbrevet inte påträffat).
1915 ny motor 18 hkr Avance.
1917 i tjänst hos Shell i Göteborg som 

Sem o III.
1923? om döpt till Sh ell 5 (V?).
1928 ännu i tjänst hos Shell i Göteborg, 

men troligen avyttrat kort därefter (jfr nr 16). 
Senare öden okända.

9. Shell I/Shell 6/Shell S 6 (1914-1971) 
M otorfartyg byggt i stål som torrlastare, sanno
likt med lösa tankar i rummet, vid Ekensbergs 
Varv.

Reg-nr 7008 ,30  hkr, 42 brt, 29 nrt, 17,81x5,02 
meter.
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1914 levererat som Sh ell I till Svensk-Eng- 
elska Mineralolje AB.

1929 ombyggt till tankfartyg och omdöpt 
till Sh ell 6.

1971 sålt till Johan Torsten Österman, som 
var Shells återförsäljare i Kolsvik vid Blidö- 
sundet. Omdöpt till Sexan.

1995 ännu i bruk (stationärt).

10. Semo IV/Shell 6 (VI?) (1919-1924) 
Lastmotorfartyg byggt i trä på klink. Okänt 
ursprung ("båten var i bruk 1897"). M öjligen 
identiskt med S vea  (nr 4).

Oregistrerat, 1922: 12 hkr Skandia, 20 brt, 9 
nrt, 12,24x5,12 meter.

1919 inköpt av Svensk-Engelska Mineralol
je AB. Sannolikt då omdöpt till Sem o IV.

1922 mätt i Gtbg som Sem o IV  av Göte
borg, ägt av Rederi AB Semo. Uppgavs då 
inte vara mätt tidigare.

1923 omdöpt till Sh ell 6 (VI?).
1924 i tjänst hos Shell i Göteborg, men 

utrangerat vid årets slut. Senare öden okän
da.

11. Shell 2/Shell S 2 (19207-1955)
Pråm byggd i stål i Ryssland?

Oregistrerad, 1921:58 brt, 17,67x4,82 meter.
1915? levererad med okänt namn till okänt 

rederi.
1920? ombyggd till tankpråm.
1921 mätt i Stockholm  som Sh ell 2, ägd av 

Svensk-Engelska Mineralolje AB.
1955 ommätt till 61 brt, såld till John Kris- 

tensson, Donsö, och omdöpt till Crudo.
1956/57 såld till Donsö Varv och vidaresåld 

till AB Skeppsservice, Uddevalla. Uthyrd till 
Sörviksvarvet och använd som upplag för 
oljerester från reparenter vid varvet.

1958 avförd ur fartygsinspektionens aktu
ella register. "N yttjas numera ej till sjöfart". 
Senare öden okända (jfr nedan nr 14).

12. Shell Vll/Shell 7/Shell S 7
(1921-1954)
Tankmotorfartyg byggt av N V M achinefabriek en 
Scheepswerf de Waal, Nijmegen (NB 56).

Reg-nr 6814, 130 hkr Avance, 122 brt, 82 nrt, 
29,26x5¿6 meter.

1921 levererat som Sh ell V II till Rederi AB 
Semo. Placerat i Göteborg.

1924 maj upprustat vid Eriksberg. Bl a för
sett med segelrigg och två segel.

1924 dec flyttat från Göteborg till Stock
holm.

1954 sålt till Rederi AB Brevik, Öckerö. 
Omdöpt till Forsvik.

1971 upphugget i Göteborg.

13. Shell Vlll/Shell 8 (1922-1937) 
Tankmotorfartyg byggt av NV M achinefabriek en 
Scheepswerf de Waal, Nijmegen (NB 57).

Reg-nr 6815, 130 hkr Avance, 122 brt, 82 nrt, 
29,26x5^6 meter.

1922 levererat som Sh ell V III till Rederi 
AB Semo.

1937 sålt till AS Dansk-Engelsk Benzin & 
Petroleums Co, Köpenhamn. Omdöpt till 
Sh ell I.

Shell S 6 i Stockholm. 1 bakgrunden Hammarbyverken. Observera konstruktionen av räcket i 
fören. Foto från Shell i Göteborg.

Förmodligen Semo III som sliptagits för bottenmålning. Jämför bilden på sidan 3. Foto från 
Shell genom Stig Öhgren.

Pråmen Shell S 2. Foto från Shell i Göteborg.
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S H E L L  57

SHELL S-7

Shell S 7 var byggd i Holland liksom 8:an och 9:an på denna sida.

19xx Rederiets firma ändrad till AS Dansk 
Shell.

1968 juni sålt till AS H J Hansen i Odense, 
som vid denna tid bl a sysslade med fartygs- 
upphuggning. Omdöpt till Iron II.

1968 återköpt till Sverige av Arne Bernts- 
son Oljecentrum AB, Göteborg. Ombyggt.

1970 återinfört i svenska fartygsregistret 
som tankfartyg med namnet N obless I.

1974 inköpt av pr/Åke Sigfrid Karlsson, 
Göteborg. Omdöpt till Artpok.

1980 sålt till Bengt-Arne Olofsson, Halm
stad. Omdöpt till M iddelgrund af Halmstad.

1981 Ombyggt till passagerarfartyg. Huv
udsakligen använt för sportfisketurer.

1983 inköpt av Stiftelsen för naturresurs
hushållning, Halmstad.

1983 sålt till The World Maritime Universi
ty, Malmö. Omdöpt till W M U 01.

1985 återköpt till Halmstad av Halmstad 
Dykcenter AB (Bengt-Arne Olofsson). Om 
döpt till M iddelgrund af Halmstad.

1987 ändrades rederiets firma till Rederi 
AB Väderön.

1990 sålt till Brå vikens Passagerartrafik AB, 
Norrköping. Omdöpt till K olingen.

1992 övertaget av Insatsen 1805 AB, Norr
köping.

1993 ändrades rederiets firma till Bråvikens 
Skärgårdsturer AB.

1995 sålt till Lindön Rederi AB, Sjötorp. 
Omdöpt till Lindön II. Fartygets hemort 
ändrades först till Karlstad, senare under året 
till Sjötorp. I trafik m aj-septem ber, varefter

Lindön II togs in på varv för ombyggnad för 
att bättre passa hennes nya passagerartrafik. I 
maj 1996 skall hon vara klar för trafik. Hon är 
idag 32x5,5 m och har en Volvo Penta TAMD 
120.

14. Shell IX/Shell 9/Shell S 9
(1922-1958)
Tankmotor fartyg byggt av NV M achinefabriek en 
Scheepswerf de Waal, Nijmegen (NB 58).

Reg-nr 6828, 1922: 130 hkr Avance, 123 brt, 
82 nrt, 29,26x536 meter, 1938:128 brt, 103 nrt.

1922 levererat som Sh ell IX till Rederi AB 
Semo.

1938 ombyggt till tankpråm vid Ekens- 
bergs Varv.

1958 sålt till pr/John Kristensson, Donsö. 
Ombyggt till tankmotorfartyg, omdöpt till 
Crudo.

1973 7 feb totalförlist vid Kråkstensgap 
utanför Edshultshall pr Kungshamn -  Donsö 
utan last. Efter m askinhaveri i hårt väder kas
tades hon upp på land, där hon blev stående 
high and dry. Besättningen räddades. Farty
get skrotades på platsen.

15. Shell X/Shell 1 O/Shell S 10
(1922-1959)
Tankläktare byggd i stål vid AB Strömstads Mek 
Verkstad (NB 129).

Oregistrerad, 296 brt, 450 tdiv, 40,24x7J55 
meter.

1922 levererad som Sh ell X till Rederi AB 
Semo.

1927 förlängd ca 3 m eter vid Kockums Mek 
Verkstad, Malmö. Nytt tonnage 370 brt, 550 
tdw.

1959 såld till Erik Thun AB, Lidköping. 
Ingen namnändring. Ej i trafik?

1960 såld till Deutsche Seerederei, 
Rostock. Senare öden okända.

16. Shell 1 l/Shell V  (5?) (19227-1930?) 
Torrlastfartyg byggt av trä pä klink.

Oregistrerat. Ursprung, motor och tonnage 
okända, 8,05x3^30 meter.

1922? inköpt av Svenska Shell.
1930 jan utfärdades mätbrev i Lysekil för 

Sh ell 11 av Göteborg.
1930 april uppgavs att namnet ändrats till 

Sh ell V  (5?).
Shell 9 i Augustendal vid Nacka. Flaggar hon för motorinstallation? Foto frän Robin Hohn
stedt.

Shell 8 fotograferad i Sjötorps sluss 1939 av Ingvar Törn.

•OglSSSaSt Suiiostb^

SHELL 9
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Tankpråmen Shell S 10. Foto frän Shell Göteborg.

Shell S 9 som tankpråm i Värtahamnen i Stockholm. Foto frän Shell 
Göteborg.

1930? sålt till Ad Abrahamsson (tidigare 
befälhavare), Grundsund. Omdöpt till Alfa. 

Senare öden okända.

17. Shell Xll/Shell 12 (1922-1939?) 
Tankpråm byggd av trä.

Oregistrerad. Ursprung, tonnage och dimensio
ner okända.

1922 inköpt av Shell, stationerad i Göte
borg. "Icke ny, men i mycket gott stånd". Två 
tankar å ca 20 kbm, lastade ca 60 ton.

1934 ännu i tjänst hos Shell i Göteborg.
1939 (omkring) utrangerad. Senare öden 

okända.

18. Shell Xlll/Shell 13 (1922-1932?) 
Tankpråm byggd av trä.

Oregistrerad. Ursprung, tonnage och dimensio
ner okända.

1922 inköpt av Shell, stationerad i Göte
borg. "Använd och icke i fullgott skick". En 
tank rymmande 20 kbm. Handpump. Lastade 
ca 40 ton.

1929 ännu i tjänst hos Shell i Göteborg.
1932 (omkring) utrangerad. Senare öden 

okända.

19. Shell XlV/Shell 14 (1922-1932?) 
Lastpråm byggd av trä.

Oregistrerad. Ursprung, tonnage och dimensio
ner okända.

1922 inköpt av Shell, stationerad i Göte
borg. "N y, mycket god". Användes för tom- 
fatstransporter. Rymde ca 500 fat. Lastade ca 
60 ton.

1926 aug påseglad av tankbåten City. Vissa 
skador -  reparerad.

1929 ännu i tjänst hos Shell i Göteborg.
1932 (omkring) utrangerad. Senare öden 

okända.

20. Shell (19xx-1929)
Öppen mindre båt byggd av furu.

Oregistrerad. Ursprung, tonnage och dimensio
ner okända. 2J5 hkr tvåtaktsmotor.

19xx anskaffad av Shell, stationerad i Göte- 
borg.

1929 utrangerad. Senare öden okända.

21. Gerd (19xx-1926)
Motorbåt byggd 1923? av furu och mahogny.

Oregistrerad. Ursprung och tonnage okända. 
10 hkr Penta. 8,0 x l , 8  meter.

19xx anskaffad av Shell, stationerad i Göte
borg.

1926 utrangerad (ersatt med Currat, nr 26). 
Senare öden okända.

22. Mignon (19xx-1929)
M otorbåt byggd av furu och mahogny.

Oregistrerad. Ursprung, motor, tonnage och 
dimensioner okända.

19xx anskaffad av Shell från Danmark, sta
tionerad i Göteborg.

1926 ny motor, 15 hkr Penta.

1929 utrangerad (ersatt med Sem o II, nr 
33). Senare öden okända.

23. Shell X V  (1924-1930)
Torrlastfartyg byggt i ek och bok i Finkenwärder 
av Carsten Wriede.

Reg-nr 7131, 1924: 50 hkr, 46 brt, 31 nrt, 
20¿5x5,80 meter.

1895 levererat som  fiskesegelfartyget Pro
videntia till Claus Vrigge, Finkenwärder. 
Distriktsbeteckning HF-42.

19xx hjälpmotor insatt.
1923 beslagtaget i Norge för spritsmugg

ling. Uppgift saknas om dåvarande ägare.
1923 köpt i Oslo av skibsförer Theodor 

Marius Christensen, Aalborg. Inte registrerat 
i Danmark.

Siv av Stockholm ex Shell XV. Foto Olle Renck i Göteborg i maj 1982. Det påmålade namnet 
Narva 01 var aldrig officiellt, men en liten pråm som hette Narva II hade en tid omkring 
1980 samme ägare som Siv.
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Shell 1 vid leveransen frän Kalmar Varv 1929 till Svensk Engelska Mineralolje AB. 
Foto: Erik Holmberg. Bildarkiv: Svensk Sjöfarts Tidning.

1924 inköpt via AS Dansk-Engelsk Benzin 
& Petroleums Co, Köpenhamn, av Rederi AB 
Semo, Stockholm. Omdöpt till Sh ell XV, 
ombyggt till torrlastfartyg, stationerat i 
Malmö.

1930 sålt till Sven Erik Valentin Johansson, 
Lilla Saltvik. Omdöpt till Siv.

1946 inköpt av John Ivar Lindén, Stock
holm.

1947 sålt till Inge Olov Konrad Holgersson, 
Stockholm.

1951 vidaresålt till pr/Viktor Lennart Pet
tersson, Blidö.

1960 sålt till Nils Trygger, Stockholm. 
Ändrat till lustfartyg/fritidsskepp/dykar- 
skepp.

1985 sålt till Claes W åhlin, Stockholm.
1988 sålt till Pia Guterstam, Stockholm.
1993 sålt till Mattias Betzold, Hamburg, 

och om döpt till Providentia. Återställande till 
ursprungligt utseende påbörjat.

1995 pågår fortfarande restaureringen. 
Hemmahamn M useumshafen Hamburg- 
Oevelgönne.

24. Shell Vl/Shell 6 (19257-1929?) 
Tankmotorfartyg. Oregistrerat. Ursprung, motor 
och tonnage okända, 13,10x3,62 meter.

1925 (tidigast) anskaffat av Shell (jfr nr 10). 
1929 april underdräktighetsintyg utfärdat i

Stockholm. Hemort Stockholm, ägare Rederi 
AB Semo, under 10 brt.

1929 (omkring) utrangerat (jfr nr 9). Senare 
öden okända.

25. Neithea (1926-1958)
Tankmotorfartyg byggt vid Finnboda Varv (NB 
308).

Reg-nr 7282, 1926:270 hkr Bolinder-motor, 
268 brt, 153 nrt, 270 tdw, 35,85x7,04 meter, 
1948:322 brt, 173 nrt, 370 tdw..

1926 levererat som N eithea till Rederi AB 
Semo.

1948 förlängt ca 5,5 m eter vid Ekensbergs 
Varv.

1958 sålt till pr/Karin Nordin, Donsö. 
Omdöpt till Tärnsjö.

1963 överlåtet till pr/Anders Gösta Gran

qvist, Donsö. Omdöpt till M älarö I.
1973 inköpt av AB Skärhamns Oljetrans- 

port, Skärhamn. Omdöpt till Tunis.
1975 sålt till Slam sugnings AB, Göteborg.
1976 vidaresålt till pr/Karl Gunnar 

Simonsson, Göteborg. Omdöpt till Elgö.
1980 inköpt av Öljynkuljetus-Oljetransport 

Ahti Koskinen KY, Naantali/Nådendal. Oför
ändrat namn.

1992 avfört ur finska handelsfartygsregis- 
tret som nedskrotat. Dock inte skrotat utan 
överfört till båtregistret i Åbo ägt av Kaino 
Kaivonen, Pertteli.

26. Currat (1926-19xx)
Motorbåt.

Oregistrerad. Ursprung, motor, tonnage och 
dimensioner okända.

1926 anskaffad av Shell som ersättare för 
Gerd. Stationerad i Göteborg.

19xx utrangerad. Senare öden okända.

Bunkerbäten Shell 16. Foto frän Shell Göteborg.

27. Shell 1 (1929-1946)
Torrlastfartyg byggt i stål vid Kalmar Varv (NB 
302).

Reg-nr 7587, 90 hkr Bolinder, 99 brt, 63 nrt, 
2 2 $ 7 x 5 $ 0  meter.

1929 levererat som Sh ell 1 till Rederi AB 
Semo.

1946 sålt till W esterås-Torshälla Ångbåts 
AB, Västerås. Omdöpt till Västerås.

1948 april omdöpt till Eskil och insatt på 
traden Stockholm -  Eskilstuna..

1948 okt ändrades rederiets firma till Väs
terås Rederi AB.

1949 sålt till Marinförvaltningen och 
omdöpt till Capella.

1964 omdöpt till Urd
Som marinfartyg betecknat arbetsfartyg, 

senare experimentfartyg och slutligen för- 
söksfartyg.

1986 sålt till Bernhard Piltto, Stockholm, 
och omdöpt till M ira. Arbetsskepp.

1990 omdöpt till Capella.
1995 ännu i bruk. "H em m aham n" Skepps

holmen, Stockholm.

28. Shell 1 l/Shell S 11 (1929-196x) 
Tankläktare byggd i stål vid Ekensbergs Varv (NB 
158).

Oregistrerad, 174 brt, 161 nrt, 250 tdw, 
29,62x6,84 meter.

1929 levererad som Shell 11 till Rederi AB 
Semo.

1950 ombyggd vid Ekensbergs Varv för 
transport av tjocka oljor.

196x (mellan 1960 och 1965) såld till Rederi 
AB Benida, Göteborg. Omdöpt till Rai.

1973 såld till Kambo Fabrikker AS, Moss. 
Oförändrat namn. Använd till 1979 för trans
port av sill- och fiskolja i Oslofjorden.

1980 upphuggen.

29. Shell 16/Shell S 16 (19297-1953) 
Bunkerbåt byggd i ek och fu r pä Råå.

Oregistrerad, 35 hkr Avance, 33 brt, 32 tdw, 
14,67x6,15 meter.

1911 levererad med okänt namn till okänt 
rederi.
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Tankpråmen Shell S 20 var byggd 1929 på Finnboda varv. Foto frän Shell i Göteborg.

1929 (omkring) inköpt av Rederi AB Semo. 
Omdöpt till Sh ell 16.

1937 stationerad i Göteborg.
1938 stationerad i Varberg. Under 1940- 

talet ändrad till pråm.
1953 upphuggen.

30. Shell 17 (19297-1941)
Bunkerbåt byggd i trä.

Oregistrerad, okänt ursprung, Pytagoras- 
motor, 22 brt, 12,88x5,48 meter.

1929 (omkring) inköpt av Rederi AB Semo. 
Omdöpt till Shell 17.

1937 stationerad i Strömstad.
1939 stationerad i Göteborg.
1941 såld till Rederi & Bärgnings AB Trito

nia, Stockholm, för upphuggning (jfr nr 32 
m fl).

1954 anm älde Rederi AB Shell till fartygs- 
inspektionen att fartyget hade huggits upp 
1953. Förväxling med annat fartyg?

31. Shell 20/Shell S 20 (1929-1955?) 
Tankläktare byggd i stål vid Finnboda Varv (NB 311).

Oregistrerad, 88 brt, 85 nrt, 170 tdw, 
22,05x6,11 meter.

1929 levererad som Shell 20 till Rederi AB 
Semo.

Ca 1955 såld till Ekensbergs Varv. Omdöpt 
till E V  2.

Ca 1965 övertagen av Stockholms Hamn. 
Omdöpt till O ljepråm  Nr 4.

1974? såld till Arne Avelin Bogserbåts AB, 
Lidingö.

1974? vidaresåld till Peter Vogel, Stock
holm. Omdöpt?

19xx övertagen av okänd köpare. Placerad 
vid Navigationssällskapets hamn i Valde- 
marsviken på Djurgården, Stockholm.

1985 inköpt av Ludwig Metz, Stockholm. 
Ombyggd till flytande uteservering, omdöpt 
till Ludwigshafen.

1995 ännu i bruk. Ligger förtöjd vid 
vandrarhem met M älaren (reg nr 5581 Sätra) 
vid Söder M älarstrand, Stockholm.

32. Shell 21 (1929-1941)
Bunkerbåt byggd i stål vid M arstrands M ek Verk
stad.

Reg-nr 7570, 35 hkr, 37 brt, 22 nrt, 50 tdw, 
14,68x4,98 meter.

1929 levererad som Sh ell 21 till Rederi AB 
Semo.

1930 stationerad i Kalmar.
1936 om stationerad till Göteborg.
1941 9 april såld till Rederi & Bärgnings AB 

Tritonia, Stockholm, för upphuggning.
1941 6 juni vidaresåld till E W ennberg, 

Stockholm.
1941 7 juni överförd till Rederi AB Arania, 

Stockholm. Omdöpt till Reana.
1941 2 dec såld till Rederi AB Berania, 

Stockholm.
1944 såld till pr/Helmer Com elius Bengts

son, Helsingborg.
1946 övertagen av Coal & Oil Trading Co 

AB, Stockholm. Hemmahamn Malmö. Om 
döpt till BP XVI.

1950 hemorten ändrad till Stockholm.
1963 omdöpt till BP 16.
1980 Rederiets firma ändrad till ODAB 

Svensk Oljedistribution AB.
1982 såld till Firma Bunker & Eldningsoljor 

Ivan Zackrisson & Co, Grebbestad. Omdöpt 
till Reana.

1992 såld till Stig Holm, Köpmannebro. 
Andrad till fritidsskepp.

1992 vidaresåld till pr/Conrad Engström, 
Västerås. Hemorten ändrad 1993 till Kvicksund.

33. Semo ll/Semo 2 (1929-19xx) 
Personaltransportbåt. Ritad 1927 av den kände båt
konstruktören C G Pettersson för egen forsknings
resa till "polarisen", vilken dock aldrig blev av. 
Byggd vid okänt varv i slutet av 1920-talet, troli
gen 1928 vid Fisksätra, med bordläggning i ek på 
stål- och ekspant. Ursprungligt namn W ikin gX I.

Oregistrerad, 15 hkr Skandia, yawl-rigg med 
24 kvm segel, okänt tonnage, 10,80x2,92 meter.

1929 inköpt till Shell, Göteborg. Ändrad till 
personaltransportbåt, omdöpt till Sem o II, 
senare Sem o 2.

Cert för 22 passagerare i fart Hjärtholmen -  
Långedrag -  Göteborg.

1939 ny m otor 60 hkr 6-cyl Penta.
1969 utrangerad, såld till Sture och Christi

na Bellmark, Täby. Upprustad och ändrad till 
fritidsbåt, åter omdöpt till W iking XI.

1984 efter ett par försäljningar inköpt i för
fallet skick vid auktion i Åkersberga av Per- 
O lof Knuts, Upplands Väsby. Åter upprustad 
och uppriggad till ursprungligt utseende. 
Oförändrat namn.

1995 ännu i bruk.

34. Shell 18/Shell S 18 (1930-1950) 
Torrlastfartyg byggt i stål som galeas med hjälp
motor vid Kalmar Varv (NB 303).

Reg-nr 7648, 70 hkr JM W , 196 kvm segel, 88 
brt, 58 nrt, 110 tdw, 21,48x6,02 meter.

Shell S 18 vid Stenpiren i Göteborg. Hon såldes till Cocos Island och hennes öde där är okänt. 
Foto: Svensk Sjöfarts Tidning.
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Shell S 6 lämnar varvet på Smedsudden, Marieberg, Stockholm, efter bottenmålning omkring 1965.

Bunkerbåtsliv
Fotografierna på detta uppslag ger en bra bild om hur livet 
ombord kunde gestalta sig för besättningen på de små bun
kerbåtarna på 1960-talet. Werne Andersson som sänt redak
tionen bilderna berättar följande:

- J a g  arbetade i Shell S 6 i flera omgångar under 1960- 
talet. Däremellan var jag till sjöss.

Vi servade i första hand sjöfarten i och omkring Stockholm. 
Men vi gick också på öarna i skärgården och i Mälaren med

eldningsolja och MBO. Shell S 6 lastade 76 kbm olja och 7 
ton vatten. Därtill hade vi som regel ett tjugotal fat smörjolja 
på däck.

Jag hoppade in och vikarierade för skepparen Gustaf Wahl
berg när det behövdes.

Att jämföra de båda bunkerbåtarna Shell S 6 och Shell S 1 
var som att komma från ”stenåldern" till ” rymdåldern” . Men 
jag tänker på båda båtarna med saknad.

Shell underhöll sina båtar väl. Här fräschas Shell S 6 upp på Smedsuddens varv.
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Bilaga

Registersidoma
2001-2100

2032 K las utanför Hisingstads Varv den 6 april 1922 Bildarkiv: Fotopumpen

Regis terredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Reg.
nr

Typ
Namn.

Versaler = Namn under svensk flagg.
Små bokstäver = utländsk flagg 

Understrukna namn = finns foto som

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

Fo
to

 
fin

ns

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

2001 SS ALFA, ex MEDEVI, ex TJUST, ex NORRA ÖLAND, ex BALTIC 1871 Göteborg 192 137 1894 1912, jan, såld Riga, öde?
2002 S RAPID 1868 Figeholm 105 99 1912, 16.11, kollision, övergavs, kondemn.
2003 s AUDACIA 1839 Gefle 378 356 1897, slopad.
2004 s HANNA, ex Vorwärts, ex Anna 1858 Stralsund 145 138 1899, jan, Inbogserad Danzig, manlös.
2005 s CHARLOTTA 1868 Hönsäter 33 31 1895, 19.12 strandat, Fornes, vrak.
2006 s VICTOR ? ? fb 1 Källa 1882 36 34 1898, slopad.
2007 s BERNT 1884 Kilane 38 37 1896, sep "drev iland” vrak.
2008 SS RUBEN, ex SKANDINAVIEN 1872 Göteborg 484 337 X 1912, okt, borta m man o allt Östersjön.
2009 SS MALAGA 1882 Stockholm 935 688 X 1912, juli 22, kollision Gibraltar, sjönk.
2010 s ELVIRA, ex Nexö 1855 Nexö 185 166 1910, 5.8, övergavs Östersjön.
2011 s ROBERT 1877 Figeholm 144 130 1895, dec, borta m man o allt Nordsjön.
2012 s GOTTFRID 1879 Figeholm 93 81 1916, nov, kondemn 1 Aalborg.
2013 s HOPPET, ex Mars, ex Glenalmond 1855 Pictou, NS 250 238 1897, 22.11, strandat Prerow, vrak.
2014 s IDA, ex OSKAR 1874 Ekenäs 83 73 1928, 1.11, strandat Möen, upph Torekov.
2015 s MARGARETA 1840 Helllgenhafen 82 75 1896, nov, kondemn. Nörresundby.
2016 s EMANUEL 1879 Ekenäs 71 63 1910, jan, inbogserad Trelleborg, manlös.
2017 s CARL 1867 Figeholm 135 123 1911, okt, drev iland Rigabukten, manlös.
2018 SS ÅDALEN 1875 Norrköping 145 93 1919, pråm, upph 1939.
2019 SS OUÖ. ex OUEBJÖRN. ex CAPELLA 1886 Torskog 65 40 X 1962, upph. Malmö.
2020 SS FORTUNA 1887 Arvika 152 104 1896, 2.8, eldsvåda Ekens skärgård.
2021 S CARL 1894 Sjötorp 108 89 1902, 13.9, strandat Trödjefjärden, vrak.
2022 s SVARTA ÖRN 1862 Näsby (B) 66 62 1913, pråm i Stockholm.
2023 s KRISTINA 1887 Djurö 46 37 1913 ”slopad’’
2024 s HANNA 1849 Sönderburg - 31 1907, avriggad, fiskmagasin, Halmstad
2025 s WILLIAM 1888 Halmstad 44 36 1948, såld statslös, öde ?
2026 s LILLY 1877 Värnanäs 31 25 1926, okt, såld Dk, vrak i Köpenhamn 1930.
2027 s ELSA, ex FEM BRÖDER 1863 Lerhamn 24 18 1931,upphuggen
2028 s FREDEN fb i Assarebo 94 33 33 1917, pråm, sjönk 1917.
2029 s NILS fb i S Garn 92 29 29 1907, slopad, nedhuggen "han var för gammal”
2030 s LEONTIUS 1856 Axmar 121 116 1897, avriggad, pråm.
2031 s Freden II, ex PEDER, ex FÖRSIGTIGHETEN 1836 Vätö ? 54 1899, juni, förlist, inbägad, såld Dk. Ej-15
2032 SS BT V, ex KLAS, ex HUGO 1887 Göteborg 199 121 X 1944, 13.5, bombad i Stettin.
2033 s MARIA fb 70 Hjälmare D 50 41 1913, pråm.
2034 s AMANDA 1890 Timmernabben 44 35 1952, ej i sjöfart, vågbrytare Hasselön
2035 s HEDVIG, ex METHA 1863 Sönderborg 41 33 1907, såld Dk, upph 1960-talet.
2036 s NYNÄS fb 76 i Stockholm 41 34 1954, ej i sjöfart.
2037 s CHRISTINE, ex KRISTINA 1857 Västervik 212 185 1923, kondemn, pråm.
2038 s ENIGHETEN 1869 Bergqvara 50 47 1913, upph.
2039 s CERES 1846 Kärr, Orust 66 61 1914, 26.1, vrak, Torekov.
2040 s CHARLOTTE 1854 Svartvik 447 408 1896, 8.10, vrak, Maryport.
2041 s ELIDA fb 89 Assarebo 54 52 1926, förstörd, upph.
2042 s EDITH 1889 Rättaregården 209 189 1901, 29.8, strandat Rönnskär, vrak.
2043 s AUGUST, ex Augusta 1878 Moss 59 49 1903, 9.10, strandat Visbyaa, Dk, vrak.
2044 s NORDEN 1878 Söbben 42 39 1910, maj, såld No, öde ?
2045 s ADOLF 1872 Figeholm 106 102 1906, 5.8, strandat Kappelshamnsviken, vrak.
2046 s KLARA fb 83 Häfverö 44 41 1900 pråm, sjönk 1904.
2047 s CARL 1867 Karlskrona 51 39 1907, 2.7, övergavs, inbogs Grenaa, kond.
2048 s FREJA fb 60 Skebäck 39 33 1902, slopad, 1903, upph



2049 S BETTY MARIA
2050 S SINE
2051 S AIMO
2052 S KAROLINA, ex H C Gram, ex Samfried (Sanfrid?)
2053 SS ORVAR ODD
2054 S UUNGA 12, ex UTB 23, ex CARLSHAMN
2055 SS BALTIC
2056 SS ÖSTERN, ex TRAFIK, ex HÅLLSVIKEN II
2057 SS Ebba, ex MYRAN
2058 S MARIA
2059 SS WINGA
2060 S ANNA
2061 S OJO
2062 s VALKYR, ex ULTIMUS
2063 s OLGA
2064 s ELLEN MARIA, ex Zampa
2065 SS NILS
2066 SS GRETA
2067 SS STRÖMKARLEN
2068 S MYRAN
2069 S IDA
2070 s LINA, ex OSCAR
2071 SS LINNEA
2072 S NORRBOTTEN, ex Chamrock
2073 s GLITTNER
2074 s Viking, ex SPECULATION
2075 s CARLANDER 2, ex CARLANDER, ex JUNGFRUN
2076 s CAROLINA
2077 s VENERN
2078 s LINA
2079 SS FREJA, ex SVARTSJÖLANDET, ex SÖDERTEUE, ex WENNGARN
2080 S ANNA, ex Cappelen
2081 s "BATSEBA”, ex "DAN VIKING” ex SNÄCKAN, ex SVEA, ex SNÄCKAN
2082 SS STARKE, ex STACKE. ex HÄRNÖSAND, ex KRAMFORS
2083 s SIGFRID
2084 s FÖRSÖKET, ex ???
2085 s TYR
2086 s CARL XI
2087 s NILS
2088 s HULDA, ex Bonjour
2089 s GUSTAF VASA
2090 s SVALAN
2091 s EMIL, ex Heinrich Busch
2092 s HILDEGARD, ex Victoria, ex Anna Victoria, ex Anna
2093 s SVARTVIK
2094 s ANNA
2095 s GERDA
2096 s SUSANNA
2097 s ANNA, ex Nantib
2098 s MIA, ex HILDA
2099 s NOHRBORG
2100 s VIKINGEN

Djursvik 72 64 1894 1902, sep, kond. Karlshamn, pråm.
Hannover 60 53 1905, upph, Lummelundsbruk.
Kristinestad 353 331 1896, 28.9, övergavs Nordsjön, inbogs Mandal.
Joensun, SF 184 177 1904, 23.11, strandat, Öland, vrak.
Eckerna 222 162 1908, 4.4, strandat Kåseberga, vrak.
Karlshamn 291 202 1908, pråm, 1926, upph.
Karlshamn 293 197 1908, 14.12, strandat Busören, Kka, vrak.
Göteborg 150 118 1895, 11.12, strandat Visingsö.
Hernösand 67 37 1912, juli, såld SF, upph 1958.
Harg 55 52 1899, dec, slopad.
Stockholm 149 108 X 1930, pråm, 1932 upph Lidingö.
Bergqvara 39 35 1947, 3.11, strandat Arkö.
Bergqvara 70 60 1914, pråm, samma år sjunken Degerhamn.
Karlskrona 84 71 1962, sjunken Dalarö.
Pataholm 58 56 1910, nov "skall slopas”
Bandholm 148 138 1914, 13.11, strandat Lysegrund, vrak.
Saltvik 38 22 1920, 22.9, strandat St Askö, vrak.
Saltvik 48 28 1932, förstörd, "ruttnade bort Laxsjön"
Göteborg 47 26 1910, pråm.
Svartvik 137 125 1918, 16.9, strandat Arholma, kond, lagd Högmarsö
Ramsvik, Tanum 29 29 1899, dec, såld No.
Viken 59 50 1905, 3.9, sjönk Staberhuk.
G Lödöse 149 86 1924, upph.
Grimstad 218 206 1895, aug, inkom Rådmansö, läck, kond, pråm
Nexö 55 52 1903, 18.4, avg Guevik, borta m m o allt.
Pataholm 87 74 1921, mars, såld Dk, 1922 till Tyskl.
Hallboda 49 43 1908, pråm, Stockholm.
Siknäs 59 59 1898, förlist.
fb 90 Ryr 127 123 1919, upph, Trollhättan, men blev 6175 ?
fb 86 Assarebo 127 77 1925, anmäld upph för 15-20 år sedan
Stockholm 89 64 1923, avförd utan angiv, av orsak, Ej SL-11.
Papenburg 112 112 1908, 2.9, strandat Östergarn, vrak.
fb 89 i Harge 55 55 1959, såld dansk medb, 1970 bränd Stockholm
Stockh. 81 17 X 1973, såld SF, upph 1985.
Upperud 54 32 1929, dec, förstörd
Bremen 265 240 1897, mars såld No, öde ?
Figeholm 158 144 1900, 23.7, kollision Firth of Forth, sjönk.
Oskarshamn 246 220 1903, 10.9, strandat Wallda, Kungsb. vrak.
Figeholm 122 105 1900, 25.10, strandat Prästören, Kalmar.
Libau ? 239 1899, 5.10, strandat Björn, vrak.
Västervik 322 300 1895, 14.7, satt på land Hanstholm, vrak.
Västervik 220 202 1908, upph. Torekov
Greifvald 419 385 1895, 6.10, övergavs, inbogs Helder, kond.
Värnanäs 78 63 1911, förstörd, lagd Karlshamns varv.
Svartvik 322 286 X 1916, 20.10, uppbränd av ubåt Nordsjön.
Syltenäs 172 158 1909, övergavs i Köpenhamn, såld exekutivt.
Syltenäs 179 168 1897, mars, såld Island, öde ?
P Edv Island 237 213 1908, 5.10, strandat L Rågö, Fi Viken, vrak.
Sunderland 328 301 1897, kondem. pråm i Kramfors.
fb 83 i Sjötorp 58 52 1938, 18.8, övergavs Vänern, drev i land
Figeholm 153 138 1907, anmäles oduglig sedan flera år.
Vänersborg 209 199 1911,1.10, övergavs Nordsjön.

1856
1855
1865
1874
1871
1872
1872
1870
1883
1877
1891
1890
1874
1875
1872
1856
1894
1890
1890
1876
1868
1835
1855
1869
1858
1826
1884
1890

1869
1861

1892
1891
1863
1882
1872
1872
1858
1832
1851
1856
1856
1839
1867
1870
1857
1866

1878
1876
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Västra Kretsen 
GöteborgSvensk Illustrerad 

Skeppslista
Länspum pen har nöjet att erbjuda följande äldre årgångar 

av Svensk Illustrerad Skeppslista:

1979, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 
1990, 1991, 1992 och 1993.

Pris 100 kr/årgång inklusive porto. Paketpris för alla elva 800 kr. 
Passa på tillfället!

Tidningen Länspum pen • Box 421, 401 26 Göteborg  
Postgiro 81 57 68-7

Calle Nyströms fotografier. Offert 1
Klubb Maritim i Göteborg erbjuder fotografier ur Calle Nyströms negativsamling. Dagens 
erbjudande gäller bilder tagna på 1940-talet och i början av 50-talet. Kopiorna görs på fotopapper 
(ej plastpapper) och levereras i formatet 10x15. Pris 8 kr/st plus porto. Betalning vid leveransen. 
Beställning kan göras genom att antingen skicka en fotostat på denna lista med de önskade 
fartygen understrukna eller med brev genom att uppge fartygsnamnen.
Sista beställningsdag den 1 februari 1996. Leverans därefter om ca 4 veckor.

KUSTFARTYG
BT V Stockholm mt 1944 87 7 1
BT VI Kungsbacka st 1919 7535
FROSTE Göteborg ms 1940 85 2 6
GULLÖ Slite ms 1906 46 2 8
MARCIA Norrköping sm 1921 4 9 0 1 0 5  6712
NORIK Härnösand sm 1919 80 8 6
PERCIWALD Viken sm 1906 50 0 3 1 9  4614
SIGYN Gävle ms 1939 8 3 5 8
SONJA Skärhamn sm 1923 4 8 0 7 2 5  8181
SVEA REUTER Kungsbacka mt 1940 8446
WORMO Stockholm ms 1935 8 0 2 3
ÅNGARE

ADOLF BRATT Göteborg 1920 8319
ANGLIA Göteborg 1946 87 7 7
ARIEL Helsingborg 1920 7397
BALTICIA Jonstorp 1918 1949  8 1 8 8
BORE Stockholm 1910 5 0 0 8 1 0  5167
EDITH Helsingborg 1903 7449
ERIKSBORG Kivik 1890 7108
FREY Stockholm 1911 5246
HEDERA Höganäs 1900 35 7 8
HEDJA Höganäs 1919 1949  8967 BO
HELLE Malmö 1908 5 0 0 2 2 6  70 2 0 H

O
HÖGMARSÖ Stockholm 1920 7019 o»
IRENE Helsingborg 1937 81 5 2 JO
JOHAN JEANSSON Kalmar 1930 7669 O
KJELL Stockholm 1898 6 8 0 4
LEONARDIA Jonstorp 1906 7040 <N
MATHILDA Norrköping 1902 49 0 7 1 1  43 8 7 O

MIRA Helsingborg 1905 7637
OSCAR GORTHON Helsingborg 1939 83 4 5 i S

CO
PARIDON Stockholm 1897 7361 rH
PILHAMN Stockholm 1917 89 2 9 X

ROTA Stockholm 1930 7656 OCfi
SCANIA Jonstorp 1921 91 3 5
SVERKER Öregrund 1907 49 0 8 0 5  47 7 6 £ ?

TEJO Oslo 1948 —
TRANSIC Stockholm 1918 85 1 3 <u
TUNISIA Göteborg 1938 5103 .. 82 7 3 : 0

O
MOTORFARTYG C
ANNA BAKKE Haugesund 1950 C

B 0 BÖRJESSON Helsingborg 1946 8817 *E
BERN Stockholm 1922 195 0  67 8 8 ns

* 5
CAMPANIA Göteborg 1947 89 0 8
FJORD Stockholm 1922 68 8 3 -O

x>
IMMEN Karlstad 1950 91 5 5 3

KRATOS Göteborg 1945 8742 3

NORDANVIK Göteborg 1946 88 1 6
OSCAR BÖRJESSON Helsingborg 1925 7226 m>
TEMNAREN Göteborg 1939 8 3 3 0 13

b  c $
ORLOG *

2  £BARBARA o 73
OSCAR II 4508 .. tu 2 <

13 jan u ari
Stephan G yllenham m ar (vår ord 
förande), ledam ot av den Statliga 
Sjöfartsu tred ningen, talar om  svensk 
sjöfart inför 2000-talet.

ess

3 februari
Författaren Eric S. A lexandersson 
kåserar om  sin bok "D et var en gång 
en h am n". Vi får då också m öjlighet 
att köpa författarens böcker.

2 m ars
K lubb M aritim  Västra K retsens 
årsm öte

co

13 ap ril och 4 m aj
Ej fastställt program

Lokal är som  vanligt (om  ej annat 
anges) N akterhuset vid K lippan och 
m ötestiden 14.00. K lubblokalen är 
öppen varje tisdag m ellan 18 och 21. 
Då kan du över en kopp kaffe träffa 
likasinnade och även ägna d ig åt stu
dier av vårt rikhaltiga bibliotek (vi har 
gjort nya, fina bokförvärv!).

Alla är hjärtligt välkom na!

För program verksam heten hänvisar 
vi också till anslag i lokalen eller till 
vår te lefo n sv arare  031-24 65 15.

TILL SALU: NYUTKOMMEN: Sjöhistorisk 
epilog. Del 25 i serien om sjöfart och 
kustfolk under 1940-46. Liten upplaga. 
Gamla kunder har förtur.
KÖPES: utanför spärren, del 2 och 4 
samt häftena Lejdtrafiken, Så stred vi i 
kriget, samt Nautisk krigsdagbok.

Terje Fredh
Gränsgatan 1 6
4 5 3  30  LYSEKIL
Tel: 0523-611  780, 0523-104 21
Fax: 0523 -120  03

TILL SALU:
Skeppslistor och övrig sjöfartslitteratur 
fartygsfoton, Svenska och Danska 
fartyg.

Jan-Crister Hall 
Grynlngsvägen 5  
2 3 1 5 5  TRELLEBORG
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Anna Wahlberg häller av potatisvattnet för hungriga besättningsmän. 
Foto: Gustav Wahlberg.

Bunkring av färskvatten vid Nybrokajen april 1968.

Förman Söderman pä Rasta, hjälper till att lasta smörjolja.Skepparen Gustav Wahlberg stuvar smörjoljefat på Shell S 6.

Styrhytten med skepparen Werne Andersson.Shell S 1 lastar motorbrännolja vid Rasta i juli 1972. 
Foto: Werne Andersson.
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Den kalmarbyggda bunkerbåten Shell S 15 någonstans i Bohusläns skärgård. Foto från Shell 
Göteborg.

1930 levererat som Sh ell 18 till Rederi AB 
Semo. Stationerat i Malmö

1938 omstationerat till Stockholm.
1950 sålt till Mr John Clunies-Ross, Kee

ling, Cocos Islands, vilken brukade kallas 
"The King of Cocos Islands". Omdöpt till 
Rose Alexandra. Köparen företräddes vid 
affären av båtbyggaren Patrick Keegan, Syd
ney, Australien. Fartyget avsågs sättas i 
reguljär trafik mellan Cocos Islands och Sing
apore.

Mr Clunies-Ross uppger i brev 1994: "She
was renamed after my mother.......The reason
for choosing a vessel as small as the Sh ell S 18 
was that the Cocos trade was not in itself suf
ficient to continuously employ a larger one 
and the more frequent voyages would decrea
se by some degree the isolation of the islands.
.... As it turned out the Rose Alexandra was
not a lucky ship for me. She did not even get 
close to Cocos. My memory is hazy on the 
details..." Han uppger att fartyget på hemvä
gen blev liggande flera veckor i Lorient vid 
Biscaya med maskinhaveri. I Medelhavet fick 
hon sedan nya maskinproblem, varefter Mr 
Clunies-Ross tröttnade och sålde henne (i Port 
Said?) till icke namngivna köpare.

Senare öden okända.

35. Shell 22 (1930-1941)
Bunkerbåt byggd i stål vid M arstrands M ek Verk
stad.

Reg-nr 7602. 40 hkr Skandia, 41 brt, 22 nrt, 52 
tdw, 15,69x5,00 meter.

1930 levererad som Shell 22 till Rederi AB 
Semo. Stationerad i Göteborg.

1938 omstationerad till Stockholm.
1941 9 april såld till Rederi & Bärgnings AB 

Tritonia, Stockholm, för upphuggning.
1941 6 juni vidaresåld till E W ennberg, 

Stockholm.
1941 7 juni överförd till Rederi AB Arania, 

Stockholm. Omdöpt till Rigga.

1941 2 dec såld till Rederi AB Berania, 
Stockholm.

1943 såld till pr/Helmer Cornelius Bengts
son, Helsingborg.

1946 övertagen av Coal & Oil Trading Co 
AB, Stockholm. Hemmahamn Malmö.

HELL

1947 inköpt av AB Kolkompaniet, Malmö.
1948 såld till AS Tankskibsrederiet, Frede- 

ricia, Danmark. Fortfarande oförändrat 
namn.

1959 såld till vinhandlare Lambi Hadji Vas- 
silios, Eleusis. Hemort Piraeus. Ombyggd (?)

till retzina-tanker. Omdöpt?
1983 observerad och fotograferad i Grek

land. Låg då upplagd.
Senare öden okända.

36. Shell 4/Shell S 4/Snäckan
(1930 ca -1960)
Kombinerad personaltransport- och bogsermotor- 
båt byggd i trä vid Fisksätra Båtvarv, Saltsjöba
den.

Oregistrerad, okänd motor, okänt tonnage, 
enligt en uppgift ca 9x2J5 meter, enligt en annan 
ca 10,5 x 3,15 meter.

1929 levererad, troligen som fritidsbåt, 
med okänt namn till okänd beställare.

1930 ca inköpt av Shell Göteborg, omdöpt 
till Shell 4.

1951 utrangerad som personaltransportbåt 
(jfr nr 54).

1952 ombyggd till representationsbåt, 
omdöpt till Snäckan.

1960 såld till Knippla Skeppsvarv, Källö- 
Knippla.

1964 såld till okänd köpare i göteborgs
trakten, ändrad till fritidsbåt. Senare flera 
överlåtelser och successivt förfall. Låg på 
1980-talet länge på land vid en marina i Hins- 
holms Kile. Var en tid "huvudperson" i en 
rättstvist mellan en säljare och en köpare som 
ansåg sig ha blivit lurad att betala ett orimligt 
högt pris. Senare öden okända.

37. Shell 15/Shell S 15 (1931-1972) 
Bunkerbåt byggd i stål vid Kalmar Varv (NB 
304).

Reg-nr 11052 (båtregistret SFB-4799), okänd 
motor, 20 brt, 10 nrt, 11,79x3,83 meter.

1931 levererad som Sh ell 15 till Rederi AB 
Semo.

1932 stationerad i Smögen.
1972 såld till Rune Torvald Rödström, 

Smögen (tidigare befälhavare). Omdöpt till 
Runö.

1992 såld till Lennart Sandinge, Lysekil.
1992 vidaresåld till Marin & Maskin i 

Stockholm AB, Stockholm. Detta företag har 
därefter försatts i konkurs men står ännu 
1995 som ägare i båtregistret.

1995 fartyget observerat vid Liljeholms- 
kajen i Stockholm. Namn fortfarande Runö. 
Okänd ägare.

Visst känner man igen den gamla Shell 4 även efter det att hon snyggats till och blivit repre- 
sentationsbåten Snäckan! Foto från Shell Göteborg.
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Pråmen Shell S 13 ser ut att frän början ha varit en fiskebåt av vanlig bohuslänsk typ. 
Foto frän Shell Göteborg.

38. Shell 23/Shell S 23 (1931?-??) 
Motorbåt.

Oregistrerad, okänt ursprung, motor, tonnage 
och dimensioner okända. "20 knops racerbåt".

Namnet är inte belagt utan endast härlett 
ur nummerseriens utseende.

I början av 1930-talet inköpt av Svenska 
Shell och använd som "försäljarbåt" i Kal
marsund.

1950 ingick hon inte längre i Svenska Shells 
flotta. Senare öden okända.

39. Shell 19/Shell S 19 (1931-1957) 
Bunkerbåt byggd i trä på okänd ort (Marstrand?).

Oregistrerad, okänd motor, 16 brt, 17 tdw, 
11,22x4,40 meter.

1931 levererad som Sh ell 19 till Rederi AB 
Semo.

1938 stationerad i Hunnebostrand.
1957 såld till Lars Georg Johansson, Skär

hamn. Omdöpt till Tellus.
1963 upphuggen.

40. Shell 13/Shell S 13 (19337-1953?) 
Bunkerbåt byggd i ek och fu r okänt år i Bohuslän, 
troligen som fiskebåt.

Oregistrerad, 64 hkr, 38 brt, 24 nrt, 30 tdw, 
14,62x5,85 meter.

1933 (omkring) anskaffad av Rederi AB 
Semo, om döpt till Sh ell 13.

1935 stationerad i Kalmar.
19xx (mellan 1935 och 1941) ändrad till 

pråm.
1941 i trafik Hjärtholmen -  Torslanda.
1950 kvar i Shells flotta.
1953 upphuggen enligt anmälan 1971.

41. Shell 14 (19347-1941)
Bunkerbåt av okänt ursprung byggd i stål. Far- 
tygsinspektionen uppger byggnadsåret 1931. 
Dock sannolikt identisk med ångfartyget Star, 
byggt 1897 vid Sjöströms M ek Verkstad i Gävle.

Oregistrerad (båtregistret SFC-2664), 20 hkr, 
19 brt, 12,98x3^56 meter.

1934 ca inköpt av Rederi AB Semo, 
ombyggd(7), omdöpt till Shell 14.

1941 9 april såld till Rederi & Bärgnings AB 
Tritonia, Stockholm, för upphuggning.

1941 6 juni vidaresåld till E W ennberg, 
Stockholm.

1941 7 juni överförd till Rederi AB Arania, 
Stockholm.

1941 2 dec såld till Rederi AB Berania, 
Stockholm.

1945 (omkring) såld till AB Nynäs Petro
leum, om döpt till Nynäs IV.

19xx (mellan 1945 och 1951) inköpt av 
Magda Svenssons Skeppshandel, Norrkö
ping. Andrad till vattenbåt, omdöpt till 
Vatten.

1952 omdöpt till Trio.
19xx (mellan 1952 och 197x) såld från Norr

köping till Filip Palm, Gävle. Inte använd 
som vattenbåt. Palm hade även den större 
vattenbåten Hugin (reg-nr 10743). Plockade 
han kanske delar från Trio till Hugin?

R ä tt b rä n n - och sm örjolja
g e r  lu gn  och t ry g g h e t .. .
F isk et i s ig  s jä lv t  k rä v e r  E r  h ela  up p m ärksam het. 
D ärfö r  ä r  d et n öd v än d ig t, a tt  m o to rn  ick e  v å lla r  Er 
n å g o t ex tra  b e sv är  u tan  fu n g erar o k lan d erlig t i a lla  
v äd er och  m ed  m in sta  m ö jlig a  d rift- o ch  u n d erh ålls
ko stn ad er. V ill N i v ara  sä k e r  d ärp å, v ä lj då a lltid  
d et m ärk e, so m  ö v e ra llt g jo rt s ig  kän t o ch  upp
s k a tta t  for s in  a ld rig  sv ik an d e ek o n o m i o ch  pålitlig het.

r i m  I  BRANNOLJOR 
J m l LL NAUT IC  O ILS

S V E N S K - E N G E I S K A  M I N E R A I O U E  A K T i E B O l A G E T

Annons ur Svenska Västkustfiskaren 1934.

Den lilla bunkerbåten Shell S 19 påminner 
till utseendet om de många små bunkerbåtar 
som byggdes i Marstrand omkring 1930 för 
Svenska Esso. Foto från Shell Göteborg.

19xx (mellan 1952 och 197x) såld från 
Gävle till AB Nyköpings Varv, Nyköping. 
Ombyggd till bogserbåt, förlängd i akterskep
pet. Båtregistret 1990:13,55x3,78 meter.

1992 övertagen av M arinentreprenad Kurt 
Gustafsson AB, Nyköping.

1994 ännu i trafik, 1995 ännu i båtregistret 
som Trio.

För Star gäller följande:
Fanns i Gävle till ca 1927. Vattenbåt 

åtminstone till ca 1910. Motoriserad 1920 eller 
tidigare. Fartygsinspektionen 1920: 20 hkr, 
13,06x3,60 meter.

Gick åtminstone 1921-1927 i fraktfart Gävle 
-  Axmar, ägd av Johan Albert W ennberg och 
förd av Herman Axner.

Filip Palms Trio (se ovan) identifierades 
enligt Ingvar Henricson av åtminstone en 
äldre gävlebo som f d Herman Axners Star. 
Det finns dock inga skriftliga belägg för iden
titeten.

42. Semo 3 (1935?-19xx)
Passagerarbåt byggd i trä av Bröderna Abrahams- 
sons Varv, Henån.

Oregistrerad, 10 hkr 4-cyl Penta, okänt tonna
ge, 6,80x2,60 meter.

1935 levererad med okänt namn till okänd 
beställare.

1935? anskaffad av Rederi AB Semo, 
omdöpt? till Sem o 3, stationerad i Göteborg.

Cert för 16 passagerare i fart Hjärtholmen -  
Långedrag -  Göteborg.

1950 ingick hon ännu i Shell-flottan. Senare 
öden okända.

43. Shell 24/Shell S 24 (1937-1960) 
Kombinerat bogser- och lastmotorfartyg byggt i 
stål vid Kalmar Varv (NB 313).

Reg-nr 8138, 150 hkr, 43 brt, 12 nrt, 50 tdw, 
17,42x4,74 meter.

1937 levererat som Sh ell 24 till Rederi AB 
Semo.

1960 sålt till Frank Valdemar Börjesson,
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Tankfartyget Shell S 8. Foto från Shell Göteborg. Bunkerbåten Shell S 5. Foto frän Shell Göteborg.

Fotö. Ombyggt till tankfartyg, om döpt till 
B jörn III.

1973 överfört till Fotö Oljedistribution AB, 
Fotö.

1992 sålt till Jyrki Rivinoja, Göteborg.
1993 ombyggt till passagerarfartyg för 

sportfisketurer.
1994 ännu i trafik.

44. Shell 25 (1936-1942)
Pråm byggd i ek och fu r i Burg vid Bremen.

Reg-nr 3518, 1899: 848 brt, 794 nrt, 
47,13x1020 meter, 1922: 475 brt.

1863 levererad som segelfartyg (bark
skepp) med namnet Astronom till okänt 
rederi.

1899 inköpt från Heinrich Johann Fisser, 
Bremen, av pr/grosshandlareänkan Sigrid 
Magdalena Lovisa Björkegren, Simrishamn. 
Omdöpt till Astrid.

1905 överfört till Rederi AB Astrid, Sim ris
hamn.

1908 april övertaget av pr/S M L Björke
gren, Simrishamn.

1908 sept sålt till J W  Broman, Stockholm. 
Avriggat, ändrat till logementsfartyg. Struket 
ur fartygsregistret.

1917 grundkänning vid Arholma under 
bogsering Kramfors -  Högmarsö.

1918 sålt till J Jacobsson, Helsingborg.
1918 nov kondem nerat vid Högmarsö.
1922 sålt till Bröderna Elfvings Varv &

Rederi, Högmarsö. Ombyggt till pråm (ned
skuret till mellandäcksbjälkarna).

1935 såld till Klara Maria Bäckman, Stock
holm.

1936 inköpt av Rederi AB Semo, Stock
holm. Omdöpt till Sh ell 25. Använd som fen- 
der vid Shells upplag i Värtahamnen.

1942 upphuggen.

45. Nerita (1937-1960)
Tankmotorfartyg byggt vid Eriksbergs M ek Verk
stad, Göteborg (NB 279).

Reg-nr 8192, 1937: 480 hkr NOHAB-motor, 
434 brt, 194 nrt, 384 tdw, 43,43x7,55 meter, 
1947:488 brt, 259 nrt, 460 tdw.

1937 levererat som Nerita till Rederi AB 
Semo.

1947 förlängt ca 5,5 m eter vid Ekensbergs 
Varv.

1960 sålt till pr/Karin Nordin, Donsö. 
Omdöpt till Tärntank.

1966 övertaget av pr/Knut Botvid Juhlin, 
Vrångö,och omdöpt till Dagö.

1971 överfört till MT Dagö AB, Vrångö.
1972 sålt till NV Arfaz, Rotterdam. Om

döpt till Arfaz.
1994 ännu kvar i Lloyds Register.

46. Shell 5/Shell S 5 (1946-1966) 
Bunkerbåt, skrovet byggt i stål vid C ]  Wennbergs 
M ek Verkstad i Karlstad.

Reg-nr 7064. Data 1946: 80 hkr, 38 brt, 20 nrt, 
40 tdw, 19,29x4,44 meter.

1906 skrovet levererat till Stockholms 
Transport & Bogserings AB, motor sedan 
insatt i Stockholm (vid Ekensberg?), fartyget 
därefter mätt som m/s Ström karlen. 33 brt,
17 nrt. Använd som personal- eller stuvarbåt?

1917 (senast) omdöpt till Flink.
1920 (ca) omdöpt till Ekensberg I.
1922 omdöpt till F lin k  ("återfått tidigare 

nam n et...")
1925 efter ägam as konkurs övertagen av 

Stockholms Nya Transport & Bogserings AB. 
Omtalad som bogserbåt. 60 hkr maskin.

1926 Nya ägarnas firmanamn ändrat till 
Stockholm s Transport & Bogserings AB.

1936 såld till John Fredrik Sörman, Stock
holm. Ändrad till dykarbåt. Äldre 20 hkr 
Avance-m otor insatt.

1937 jan vidaresåld till Carl Arthur Berg
ström, Stockholm.

1937 april ånyo såld, denna gång till E Fri- 
edman, Stockholm.

1937 juni inköpt av Sim on Melcher Carls
son, Stockholm. Ändrad till torrlastfartyg, 
omdöpt till Sim son VI.

1938 ändrad vid Norrköpings Varv till last- 
och passagerarfartyg. 80 hkr JM-motor, 40 
tdw, cert för 87 passagerare. Avsedd för

"under bildning varande aktiebolag som skall 
ombestyra trafiken på Muskö -  Söderby bryg
ga och Årsta". Omdöpt till M uskö I.

1940 såld till Karl Fredrik Ekberg, Gräshol
men (C-län). Omdöpt till Skum  och insatt i 
trafik Mälaröarna -  Stockholm med träd- 
gårdsprodukter.

1945 ca hemorten ändrad till Färentuna.
1946 inköpt av Rederi AB Shell. Ombyggd 

vid Djurgårdsvarvet till bunkerbåt, omdöpt 
till Sh ell 5. Stationerad i Blidösundet.

1966 såld till Fartygsagenturen Sven Lind
berg, Stockholm.

1967 övertagen av Inga Lundgren, Stock
holm. Ombyggd till torrlastfartyg, använd för 
bogsering av spannmålspråmar på Mälaren.

1968 såld till Firma Nemo Dyktjänst, Stock
holm. Omdöpt till Nemo.

1969 såld till Alf Lindgren, Herräng. 
Ombyggd till sportfiskefartyg.

1974 såld till pr/Knut Ingemar Pettersson, 
Kungsängen. Hemort fortfarande Stockholm. 
Ändrad till fritidsfartyg.

1976 ny ägare Hans Kent Robert Hansson, 
Stockholm.

1989 såld till Thomas Hamne, Stockholm.
1995 ännu i bruk. "H em m aham n" vid 

Skeppsholmen i Stockholm.

47. Shell 8/Shell S 8 (1946-1958) 
Tankmotorfartyg byggt i stål vid Lövholmsvarvet 
i Stockholm.

Reg-nr 8080, 1936: 100 hkr, 85 brt, 49 nrt, 80 
tdw, 23 ,12x5J3  meter, 1939:105 brt, 66 nrt, 130 
tdw.

1936 levererat som Soya III till Rederi AB 
Soya, Stockholm.

1939 förlängt ca 4,1 m eter vid Lövholms
varvet.

1941 sålt till Rederi AB Ostenia, Västervik. 
Omdöpt till Tankm an.

1946 inköpt av Rederi AB Shell, Stockholm. 
Omdöpt till Sh ell 8.

1958 sålt till pr/Anders Gösta Granqvist, 
Donsö. Omdöpt till Rya.

1961 vidaresålt till pr/Arnold Helmer Ols
son, Göteborg.

1966 sålt till pr/Bengt O lof Lindgren, Kap- 
pelshamn. Omdöpt till Piltank.

1971 överfört till Pilbunker AB, Kappels- 
hamn.

1972 sålt till pr/Åke Södergren, Vaxholm.
1973 hemorten ändrad till Stegesund.
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Bunkerbäten Shell S 14. Foto från Shell Göteborg. Bunkerbäten Shell S 12. Foto frän Shell Göteborg.

Bogserbäten Shell 25 i Nybroviken i Stockholm,

1977-1980 en rad överlåtelser. Någon gång 
under denna period ändrat till fritidsfartyg. 
Officiell hemort förblev hela tiden Stegesund.

1983 sålt till Thomas 1 Andersson, Arboga. 
Omdöpt till Grimm , ny hemort blev Stock
holm.

1986 sålt till Eva Moberg, Stockholm.
1991 omdöpt till Soya III.
1995 ännu i bruk, "hem m aham n" vid Lilje- 

holmsbron i Stockholm, ett par hundra meter 
från platsen där hon byggdes.

48. Shell 12/Shell S 12 (19467-1953) 
Bunkerbåt byggd i trä, förmodligen som fiskebåt.

Oregistrerad, okänt ursprung, okänd motor, 22 
brt, 20 tdw, okända dimensioner.

1917 mätt i Lysekil under namnet Hvalen. 
Mätbrevet dock ej påträffat.

19xx ombyggd till bunkerbåt (?).
1946 (enligt en uppgift redan 1944) inköpt 

av Rederi AB Shell. Omdöpt till Sh ell 12.
1953 anmäld upphuggen.

49. Shell 14/Shell S 14 (1946-1966) 
Bunkerbåt byggd i ek av AB Tore Holms Yacht
varv, Gamleby.

Reg-nr 8821, 75 hkr Säffle-motor, 38 brt, 20 
nrt, 40 tdw, 15,41x5,27 meter.

Bunkerbäten Shell S 17. Foto frän Shell Göteborg.

1946 levererad som Sh ell 14 till Rederi AB 
Shell.

1966 såld till AB Malaga, Skärhamn. 
Omdöpt till Tellus.

1971 såld till pr/Rolf Ljungsvik, Göteborg.
1972/73 ombyggd till lustfartyg vid Hönö 

Röds Båtvarv.
1973 såld till Åke Parmlid, Hovås. Omdöpt 

till Belcia.
1979 såld till Roettger Hoppe, Sierhagen- 

Ostsee, Tyskland. Hemort Flensburg, namnet 
förblev detsamma.

1984 övertagen av Siegfried Rausch. Hem
ort och namn oförändrade. Fartyget använ
des som skolfartyg (Jugendschiff).

1991 i slutet av september, på resa till 
Kanarieöarna, råkade Belcia i sjönöd i orkan 
ca 60 sjömil utanför La Coruna. De om bord
varande plockades oskadda upp av en 
spansk helikopter, varefter fartyget den 30 
september drev i land vid San Antonio i Spa
nien och slogs sönder.

50. Shell 25/Shell S 25 (1946-1954) 
Bogserångfartyg, byggt i stål av Vulcans M ek 
Verkstad, Norrköping.

Oregistrerat (båtregistret SFB-6692), 70 hkr,
18 brt, 14,46x3$0 meter.

1904 levererat med okänt namn till okänd 
rederi.

19xx döpt till Dux, hemort Söderköping.
1916 (senast) inköpt av AB Karta & Oaxens 

Kalkbruk, Stockholm. Omdöpt till Oaxen IV.
1939 sålt till J A Jansson, Blidö. Ombyggt 

vid Lövholmsvarvet till passagerarmotorfar- 
tyg. Omdöpt till B lidö, insatt i trafik för 
Stockholm s Läns Omnibus AB.

19xx (mellan 1943 och 1946) sålt till Stock
holms Skeppsmäkleri AB.

1946 inköpt av Rederi AB Shell, Stockholm. 
Åter ombyggt till bogserbåt. Omdöpt till 
Shell 25.

1954 sålt till Munksjö AB, Jönköping. 
Omdöpt till B jörn, hemort Aspa Bruk.

1977 sålt till Reier Carolin, Motala. Ändrat 
till fritidsskepp.

1995 ännu kvar i båtregistret. Officiellt fort
farande bogserare.

51. Shell S 17 (1947-1957)
Bunkerbåt byggd i ek vid AB Tore Holms Yacht
varv, Gamleby.

Reg-nr 8843, 55 hkr, 38 brt, 20 nrt, 40 tdw, 
15^8 x  5,27 meter.

1947 levererad som Sh ell S 17 till Rederi 
AB Shell.

1957 såld till Frank Valdemar Börjesson, 
Fotö. Omdöpt till B jörn II.

1961 vidaresåld till Hönö Hamn- & Strand
kassa upa, Hönö. Omdöpt till Karin II.
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1977 såld till pr/Charlotte Gerlem an, Mot
ala. Omdöpt till N jorden, ändrad till dykar- 
fartyg.

1984 hemorten ändrad till Trollhättan.
1988 huvudredaren gift Read, hemorten 

ändrad till Grundsund.
1992 såld till Hans Jendenius, Dalarö.
1995 ännu i skeppsregistret.

52. SHELL S 21 (1947-1973)
Bunkerbåt byggd i ek av Bröderna Larssons Varv 
& M ek Verkstad, Kristinehamn.

Reg-nr 8874, 75 hkr, 32 brt, 14 nrt, 35 tdw, 
14,41x4,63 meter.

1947 levererad som Shell S 21 till Rederi 
AB Shell.

1973 såld till Anny Marie M attsson, Stock
holm. Omdöpt till A nne, ändrad till fritids- 
skepp.

1982 övertagen av Conny E R Mattsson, 
Lidingö.

1995 ännu i skeppsregistret.

53. SHELL S 22 (1947-1971)
Bunkerbåt byggd i ek av Bröderna Larssons Varv 
& M ek Verkstad, Kristinehamn.

Reg-nr 8894, 75 hkr, 32 brt, 14 nrt, 35 tdw, 
14,41x4,63 meter.

1947 levererad som Sh ell S 22 till Rederi 
AB Shell.

1971 såld till Anders Ingvar Andersson, 
Simrishamn. Omdöpt till Britt.

Bunkerbåten Shell S 22. 
Foto från Shell Göteborg.

Bunkerbåten Shell S 21. Foto frän Shell Göteborg.

1976 såld till Rolf Bergström, Stockholm. 
Omdöpt till Kunegundy, ändrad till fritids- 
skepp.

1988 omdöpt till Eberon.
1995 ännu i skeppsregistret.

54. SHELL S 23 (1951-1970)
Kombinerad bogser- och passagerarbåt byggd i 
stål av Bröderna Larssons Varv & M ek Verkstad, 
Kristinehamn.

Oregistrerad, 95 hkr Albin, 19 brt, 11,71x4,05 
meter.

1951 levererad som Sh ell S 23 till Rederi 
AB Shell. Stationerad i Göteborg (Hjärthol- 
men).

1970 såld till Harry Hansson, Donsö. 
Omdöpt till G oliat.

1973 såld av Hanssons dödsbo till Göte
borgs Vatten- och Avloppsverk, Göteborg. I 
huvudsak använd för transporter i samband 
med drift och underhåll av verkets anlägg
ningar i Göteborgs södra skärgård.

1987 såld till Brännö Bryggteknik AB, 
Brännö.

1995 ännu i tjänst, fortfarande med namnet 
G oliat

55. SHELL S 1 (1965-1974)
Bunkerbåt byggd i stål av AB Asiverken, Amål 
(NB 71).

Reg-nr 10626, 200 hkr, 63 brt, 31 nrt, 89 tdw, 
17,88x5,22 meter.

1965 levererad som Shell S 1 till Rederi AB 
Shell.

1974 såld till Hälsö Varv AB, Hälsö. 
Omdöpt till G itsi.

1975 övertagen från konkursboet av Sven
ska Finans AB, Stockholm. Hemort fortfaran
de Hälsö.

1975 såld till pr/Arthur Saevik, Leinöy, 
Norge. Omdöpt till Texaco, hemort Ålesund.

1981 omdöpt till Heröybunkers.
1993 ännu kvar i norska registret.

T ILLÄ G G
Sedan artikeln och fleet-listen färdig
ställts, har på Riksarkivet i handlingar 
från fartygsinspektionen påträffats ännu 
ett fartyg som uppges ha tillhört Svensk- 
Engelska Mineralolje AB (Tack Bernt 
Fogelberg och Christer Samuelsson!)

Det gäller en pråm med träskrov på 
144 brt, byggd 1891. Åren 1919-1927 
inspekterades den under namnet 
Oaxen 9, enligt inspektionen ägd av AB 
Karta & Oaxens Kalkbruk och byggd 
på Koholm där kalkbruksbolaget hade 
ett eget varv. Oaxen 9 var oregistrerad 
men finns ändå med i skeppslistans 
årgångar 1921-1931, ägd först av AB 
Karta & Oaxens Kalkbruk och senare 
av Skånska Cement AB. Skeppslistoma 
uppger att hon var byggd i Stockholm 
och inte på Koholm.

Pråmen inspekterades sedan 1935 
under namnet Fred och uppgavs då till
höra Svensk-Engelska Mineralolje AB 
samt tjänstgöra som tilläggsponton vid 
Blidösunds varv. Inga senare uppgifter 
om fartyget har påträffats. Namnet 
Fred är förvånande -  alla andra Shell- 
fartyg vid denna tid hade namn "Shell 
+ num m er", utom dels små passagerar- 
motorbåtar, dels det "stora" tankfarty
get Neithea. Förbryllande är också att 
pråmen uppges tillhöra moderbolaget -  
övriga Shell-fartyg tillhörde ju vid 
denna tid Rederi AB Semo. Jag bedö
mer det därför som osäkert huruvida 
Fred verkligen tillhörde Shell -  hon kan 
ju  istället t ex ha ägts av Shells lokale 
återförsäljare -  och har därför valt att 
inte infoga henne i fleet-listen.

Olle Renck
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Diagramma- 
tisk illustra
tion av Shell- 
flottans 
utveckling 
och av
användning
en av Shell- 
namn. Våg
räta streck 
anger att det 
funnits ett 
fartyg med 
det namn som 
anges i 
diagrammets 
vänstra kant. 
Slutna streck 
anger den 
exakta period 
som ett fartyg 
burit namnet, 
öppna streck 
markerar att 
det exakta 
året för 
fartygets 
anskaffning, 
avyttring 
eller namnän
dring inte är 
känt. Siffror
na vid streck
ens vänstra 
ände anger 
fartygens ord- 
ningsnummer 
i fleet-listen.

Namnregister
De namn fartygen burit i Svenska Shells ägo är kursiverade. I Shell-namnen görs här ingen skillnad m ellan romerska och arabiska siffror eller 
mellan namn med och utan S. Siffrorna efter namnen anger fartygens num mer i ovanstående fleet-list.

Alfa...................... ...................16 Hvalen...................................... ........3 Rose Alexandra..... ..................... 34 Shell 2 1 ................... ..............32, 52
Anne........................... ...................52 Hvalen...................................... .....48 Runö........................ ................ 37 Shell 2 2 .............. ..............35, 53
Arfaz.................... .............. 45 Iron I I .............................. ....13 Rya.................... ................ 47 Shell 2 3 ................... .......... 38 ,5 4
Artpok.................. .............. 13 Karin I I ............................ .....51 Semo 1 .............. ........................6 Shell 2 4 .............. ..................... 43
Astrid......................... .............. 44 Kolingen.................................. .....13 Semo 2 ................... ............ 7,33 Shell 2 5 .............. .......... 44, 50
Astronom.............. .............. 44 Kunegundy....................... ....53 Semo 3 .............. ............ 8 ,4 2 Simson V I............ ................ 46
BP XVI.................. .............. 32 Källö Tank....................... ......6 Semo 4 .............. ................ 10 S iv ...................... ................ 23
Belcia................... .............. 49 Lindön I I .......................... ....13 Sexan................. .................. 9 Skum.................. ............... 46
Björn.................... .............. 50 Ludwigshafen................... ....31 She ll.................. ................ 20 Snäckan.............. ................ 36
Björn I I ................. .............. 51 Middelgrund af Halmstad.... ....13 Shell 1 ............... .......9, 27, 55 Soya III................ ............... 47
Björn I I I ................ .............. 43 Mignon............................ ....22 Shell 1................ ................ 13 Star..................... ............... 41
Blidö.................... .............. 50 Mira................................ ....27 Shell 2 ............... ..................... 11 Strömkarlen......... .................... 46
Britt..................... .............. 53 Mobil Service................... ......6 Shell 3 ............... .................. 6 S ve a ................... ................. 4
Capella................. .............. 27 Muskö 1........................... ....46 Shell 4 ............... ............ 7,36 Tankman............. ............... 47
Crudo................... .........11, 14 Mälarö 1........................... ....25 Shell 5 ............... .......8. 16, 46 Tellus.................. ..........39, 49
Currat................... .............. 26 Neithea........................... ....25 Shell 6 ............... .......9, 10, 24 Texaco ................ ............... 55
Dagö.................... .............. 45 Nemo.............................. ....46 Shell 7 ............... ................ 12 Trio ..................... ............... 41
Dufvan................. ................ 1 Nerita.............................. ....45 Shell 8 ............... .......... 13, 47 Tunis................... ............... 25
Dux...................... .............. 50 Njorden........................... ....51 Shell 9 ............... ................ 14 Tärnsjö................ ............... 25
E V 2 .................... .............. 31 Nobless 1......................... ....13 Shell 1 0 ............. ................ 15 Tärntank.............. ............... 45
Eberon................. .............. 53 Nynäs IV .......................... ....41 Shell 1 1 ............. .......... 16, 28 Urd...................... ............... 27
Ekensberg 1........... .............. 46 Oaxen IV.......................... ....50 Shell 1 2 .............. ...........1 7 ,4 8 Vatten................. ............... 41
Elgö..................... .............. 25 Oljepråm Nr 4 .................. ....31 Shell 1 3 .............. .......... 18, 40 Vågen.................. ................. 5
Flink..................... .............. 46 Piltank............................. ....47 Shell 1 4 ............. .....19, 41, 49 Västerås.............. ............... 27
Forsvik................. .............. 12 Providentia...................... ....23 Shell 1 5 .............. .......... 23, 37 WMU 01.............. ............... 13
Gerd..................... .............. 21 Rai.................................. ....28 Shell 1 6 .............. ................ 29 Walen.................. ................. 3
Gitsi..................... .............. 55 Rana............................... ......6 Shell 1 7 .............. .......... 30,51 Wiking X I............. ............... 33
Goliat................... .............. 54 Rask ............................... ......2 Shell 1 8 ............. ................ 34
Grimm.................. .............. 47 Reana ............................. ....32 Shell 1 9 .............. ................ 39
Heröybunkers......... .............. 55 Rigga............................... ....35 Shell 2 0 .............. ................ 31
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5 m barken Potosi levereras
Av Holger Magnusson

När den 
5-m asta- 
de bark
en Poto

si levererades år

med undantag för röjelrår, var byggda av 
stål. Segelytan var 4500 kvadratm eter och 
antal segel var 43 st. H on hade en besätt
ning på 44 man.

På jungfruturen , som  startade från

W eser i ballast den 26 ju li 1895 för Iqui- 
que i Chile, hette kaptenen R obert Hil- 
gendorf. Å r 1902 hade kapten Schluter 
befälet. M ellan åren 1903 och 1908, förde 
kapten H. N issen befälet. Å r 1909 hette

1895, var hon det 
största segelfartyg, 
som  någonsin  hade 
byggts i världen.
Före Potosi hade 
två 5-m astade bar
kar byggts, näm li
gen: France I och 
Maria Rickmers.
T otalt har sex
5-m astade barkar 
byggts. De övriga 
tre var R.C Rick
mers, byggd år
1906, France II,
byggd år 1911 och Köpehamn, byggd 
1914-21.

Potosi byggdes på Tecklenborgsvar- 
vet i G eestem unde, Tyskland, för Ferd
inand Laeisz stora segelfartygsrederi i 
H am burg. I första 
hand skulle hon 
frakta salpeter från 
Sydam erika. H on 
byggdes i stål och 
hade ett tonnage 
på 4026/3859 reg. 
ton och dödvikten var 6150 ton. Farty
gets d im ensioner i m eter var följande: 
längd ö.a. 120.0, bredd 15.0, d jup 9.5. 
Storm astens höjd från köl m ätte 64 
m eter. U nderrår hade en längd av 30.4 
m eter och röjelrår 
15 m eter.

H on byggdes 
med två ståldäck 
och väderdäcket 
var klätt m ed teak
trä. H on hade fem  
lastrum  med
vinsch för varje
lucka. H on bygg
des m ed brygga 
m idskepps från vil
ken fartyget styr
des m ed hjälp av 
en dubbelratt av 
teak. U nderm aster 
och m ärsstänger 
var byggda i ett
stycke av stål.
Bram stängerna var 
därem ot gjorda i 
pitchpine. Alla rår,

(★  FÖR 100 ÅR SEDAN *)

kaptenen Fröm ke, 
som  stannade till 
1912. H an efterträd
des av kapten N iet- 
he, som  hann m ed 4 
resor till dess Poto
si på grund av för
sta världskrigets 
utbrott lades upp i 
Valparaiso. N är fre
den kom , tillföll 
skeppet Frankrike, 
som  dock ej u tnytt
jad e henne. Å r 1923 
såldes hon till Chile 
och fick nam net 
Flora.

1 juli månad 1925 
läm nade hon Car- 
diff med bl a last av 

kol. I m itten av septem ber fick hon brand 
i lasten, och den var om öjlig att släcka. 
Besättningen läm nade henne och efter att 
hon drivit redlös i sydatlanten till oktober 
m ånad, sköts hon i sank av en argentinsk 

kryssare.

Fotnot
R ederiet Laeisz 
grundades år 1839. 
A lla Laeisz's far- 
tygsnam n började 

m ed bokstaven »P« och kallades för 
»Flying P. Line«.

Det är troligt, att när Potosi beställ
des, ville m an ha ett större och snabbare 
fartyg än konkurrentens France I. Det är 

ingen tvekan om , 
att dessa 5-m astade 
barkar, m ed sina 
långa sm äckra 
skrov och stora 
segelm assor, var 
m ycket snabba. 
Laeisz rederiet var 
även känt för att ha 
osedvanligt drillat 
m anskap. (Kapten 
R. H ilgendorf kal
lades för D jävulen 
från H am burg.) 
T rots detta, fanns 
det de, som  var 
besvikna på att 
Potosi aldrig
kunde segla snab
bare än 17 knop.

P o to s i var i 30 är en grann syn på haven. 1925 förstördes hon av brand, övergavs i sydatlan- 
ten och blev vrak. Foto frän Sjöfartsmuséet, Göteborg.

28 Länspum pen 1995:4



Skutskepparens dotter, ett kort barndomsminne:

Håll rätt kurs!
Av Siv Nilsson

-  Styr rätt som  det går, sade min pappa 
och flyttade fram  en gam m al sockerlåda 
av trä till ratten.

Jag var bara sex år, så jag  räckte inte 
upp till styrhyttsfönstren utan att stå på 
något, då jag skulle styra s/m  Morgana.
V i var på väg till Ö rnsköldsvik för att 
lasta virke och hade kurs på H ögbonden.

- J a g  ska gå ner och sm örja m askin, 
fortsatte han. H inner upp innan du är 
fram m a och vi ska ändra kurs. H an 
k lättrade ner för lejdaren och försvann 
in i m askinkappen, där vår dubbel- 
cylindriga June M unktell tuffade med 
sitt jäm na trygga dunkande.

Jag stirrade envist på kom passen och 
a w e k  inte ett streck från den givna kur
sen. Ibland tog vinden till och jag fick
hänga m ig på pinnarna på den stora rat- M organa  av Kråkelund, Foto från World Ship Society Photo Library.
ten och stötta upp m ot vinden, för att inte 
kom m a ur kurs. På grund av min ringa 
ålder och m inim ala kroppshydda, fick 
jag ibland ta en fot till hjälp att pressa på 
ratten med. K ursen skulle hållas till varje 
pris. Skutan gjorde inte m er än sju knop, 
m en för m ig var det en hög hastighet.

Pappa tog tid på sig. Jag  visste ju att 
det var m ånga ställen som  skulle sm ör
jas. En del av  Ö stersjön skulle pum pas 
ut ur kölen också.

Jag litade helt på pappa, m en tänk om 
han räknat fel på avståndet til H ögbon
den. O ron kom  krypande i kroppen.
Fram för m ig reste sig den m äktiga 
bergsklippan brant ur havet. Jag  styrde 
rakt m ot den. Ä ndra kurs fick  jag  inte.
D et förstod jag varför: Jag stirrade 
öm som  på kom passens streck och fram 
åt m ot det hotfu lla, höga m örka berget, 
som  i m itt tycke närm ade sig i rekord- 
fart.

Då började jag planera vad jag  skulle 
göra om inte pappa kom  upp i tid. Full 
fart in i berget tänkte jag inte köra. Inte 
heller ändra kurs. M ånga gånger hade 
jag suttit brevid pappa och tittat på när 
han m anövrerade skutan till kaj. N u tog 
jag en överblick över situationen. M anö
verspakarna på bänken fram för ratten 
kände jag  väl igen. D e var av  gul m äs
sing som  jag brukade få putsa blanka 
m ed D ura-G litt när de såg fläckiga ut.

D et var spridare och regulator, kop p 
ling och backslagsh jul m ed ett handtag 
på. K opplingen var stadgad m ed en trä
lin jal, för att inte skaka loss under kör- 
ning. Jag m inns än idag och kom m er 
aldrig att glöm m a, hur jag  lade upp

m ina p laner för att rädda Morgana från 
haveri.

-  Först tänkte jag, ta tag  i spridare och 
regulator, en i varje hand. D e spretade 
från varandra i full fart. V änder jag  dem  
m ot varandra, saktar m otorn av.

-  Sedan m åste trälin jalen bort och 
kopplingen slås ifrån, så inte propellern 
driver längre. Skutan skulle då gå av 
bara farten m ot berget. M en jag var inte 
nöjd m ed det. Bogsprötet kunde ju  gå av.

-  N ästa m om ent var att slå back. Jag  
tittade på backslagsh julet. Sockerlådan 
m åste flyttas ett 
stycke för att jag 
skulle nå det.

-  D et ska gå om  
det b lir nödvän
digt, tänkte jag 
vidare. M otsols 
back och m edsols 
fram .

-S e d a n  propel
lern ställts på back 
m åste också kopp 
lingen slås till och 
spridaren öppnas.

U nder hela 
tiden som  dessa 
rä d d n in g s p la n e r  
tagit form  i m in 
sexåriga hjärna, 
hade jag  noga 
styrt kursen på 
kom passen. Jag  
kände m ig m ycket
nöjd m ed m itt tan- Högbonden tornade upp sig rätt föröver. "H å ll rätt kurs", sa pappa. 
keresultat och höll Teckning av skutskepparens dotterdotter.

skutan rätt som  det gick.
N är pappa kom  upp ur m askin, tor

kande sina oljiga händer på en lindrigt 
ren trasselsudd, stod jag  och sjöng: "Ja g  
klarar alla släckta fyrar".

Efteråt satt jag på bänken brevid  rat
ten och väntade på att få se pappa 
m anövrera förbi H ögbonden, sedan m in 
sockerlåda blivit förpassad till sitt hörn 
för att kunna tas fram  nästa gång det 
behövdes. Pappa visste exakt hur långt 
det var kvar. ■
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Motorseglaren Kiana
Av Inge Torell

K ia n a  med god däckslast. Foto från World Ship Society Photo Library.

Kiana av K arlskrona var en av de 
största av alla de trem astskonare 
som  seglade på tyskkontrollera- 

de ham nar under kriget. H on var dess
utom  en av de få lastdragare som  höll 
sig m ed en kock som  inte behövde delta 
i arbetet på däck. N ågot som  var ytterst 
ovanligt på den tiden.

K äket som  han brassad e i byssan  var 
gott med tanke på att det m esta var ran
sonerat under ofredsåren. Ingen klagade 
heller på skaffningen. L ivet om bord var 
i övrigt som  i de flesta andra fraktsegla
re. N är det gällde tysklandstrafiken var 
det oftast trä ut och kol och koks hem.

U nd er en resa från tysk ham n till Sve
rige sa kocken vid ett tillfälle:

-  Nu får vi snart rigghaveri! D et blir 
nödham n i Sim risham n! Skepparen har 
sin kärring här!, och vi ligger på rätt kurs! 
Det är inte första gången det händer...

O ch m ycket riktigt. Vi anlöpte S im ris
ham n där nästan halva svenska väst
kustfiskeflottan låg! Vad skepparen gjor
de iland vet jag inte -  det må vara hans 
ensak. S jälv ham nade jag  i det sk duv
slaget. Ett hem  för sjuksköterskeelever 
m en tyvärr jagades jag  bort av en ilsken 
husm or. M en hon kom  för sent...

M en åter i Tyskland. D är fanns ingen
ting att köpa. T ill och m ed d et tidigare 
världsberöm da ölet sm akade vatten. I 
ren desperation köpte jag därför cigar
ettpapper som  det fanns gott om  för de 
annars värdelösa tyska pengarna. Det 
blev en hel d e l !

Så tillbaka till Sim risham n. Sålde alla 
m ina cigarettpapper dyrt om bord på fis
kebåtarna. Vet inte hur m ycket pengar 
jag fick in -  orkade inte räkna alla 
enkronor som  jag hade m ed m ig 
om bord på K ia n a . N ån tullare såg jag 
aldrig! M en allting har ett slut. Så även 
enkronorna. O ch så en söndag konstate
rade jag att jag  var pank. G ick därför 
akterut till skepparens kajuta. Tänkte 
begära avans (förskott alltså). M en skep
paren var inte där. D et var därem ot den 
alltid  lika törstige kocken.

N är jag äntrade nedför lejdaren till 
kajutan låg han på knä och sög upp spri
ten i reservkom passen m ed en spruta 
för att förljuva livet. Tror han sprutade 
in vatten i stället. Sägas bör att spriten i 
kom passerna m ånga gånger var drick
bar på den tiden. Träffade kocken senare 
på kvällen i Folkets Park där han bjöd 
på grogg. N är jag fram höll att det inte 
sm akade särskilt gott konstaterade han:

-  Tror du kom passer innehåller w his

ky? N är jag fick höra det avlägsnade jag 
m ig snabbt!

H oppas innerligt att den kom passen 
aldrig kom  till användning. Fast jag inte 
visste vad det var jag drack har jag fort
farande sam vetskval så här långt efteråt. 
M en jag tröstar m ig med att skepparen 
säkert använde kom passen som  skval
lerkom pass för att kolla om  rorsm an 
höll kursen. I så fall m åste han ha upp

täckt att någonting var galet!
Så var det dags att läm na Sim ris

ham n. M inns inte i v ilken svensk ham n 
vi lossade lasten. M en det dröjde inte 
länge innan vi var på väg till Stettin. Väl 
i ham n gjorde RA F (Royal A ir Force) 
vad de kunde för att göra livet surt för 
oss. De engelska bom berna föll både dag 
och natt. M en jag var för ung och för 
dum  för att bli verkligt rädd!

Den krassa verkligheten. De tomma oljefaten är egentligen en ironi. M an  fick bara olja sä det 
räckte t il l att gå ut och in i hamn. A v  förseglen ser man att vinden är svag. Foto Inge Torell.
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H är syns seglen och flotten. Båda bilder denna sida fotograferade av 
Inge Torell.

Lossning och  lastning gick fort den 
här gången trots allt. Snart var vi på väg 
hem åt igen. N är vi läm nade Stettin vis
ste vi inte att d et var sista gången vi såg 
det tyska landet försvinna akteröver.
D en 22 augusti 1944 stoppades näm li
gen all s jöfart på tyskkontrollerade ham -

Förseglen. Överst t ill höger jagaren, därin till klyvaren och sd skymtas 
stagfocken. Toppseglen drar gott.

pet kom  låg vi m ed dragande segel till 
sjöss m ed kurs på Sverige. D en 28 
augusti m önstrade jag av och därm ed är 
m ina m innen från K ian a slut. Insåg inte 
då att de m indre segelfartygens tid snart 
var ute! En epok i svensk sjöfart höll på 
att gå m ot sitt slut.

nar. Då m eddelade näm ligen K rigsför- 
sörjningsnäm nden att svenska fartyg 
inte längre försäkrades om  de anlöpte 
tyska ham nar m ed m otivering att de 
"lå g  under ständigt allierat bom barde
m ang". N ågot som  m an knappast kunde 
undgå att m ärka! N är beskedet om  stop-

I samband med denna artikel Imr v i passat 
på att saxa K ia n a s  historik ur Gunnar 
Ståhls nyligen utkomna, utmärkta bok Skil- 
linge -  skutor och sjöfart.

Redaktionen

Kiana
Tremastskonare, reg.nr 5913, signal 
KBDN/SKMI, 206,7 brutto, dim: 31,18 x 
7,72 x 3,57 m, byggd 1879 i Marstal av
H. J. Bager av ek på kravell, tacklad 
som "skonertbrigg", en tackling som 
1903 ändrades till tremastskonare.

Sku tan  hör hem m a i M arstal och  redas 
av H. H ansen till m itten av 1890-talet, 
därpå av Jens C lausen  Carlsen.

1 februari 1917 såldes hon liggande i

Stege för 80.000 kr till p. r. skeppsredare 
Johan M agnus A nd ersson  i Y stad. I 
köpekontraktet skrevs in  a t t "  ... sxlgerne 
skal levere de t il skibet bestillte nye seil".

Som  befälhavare tillträdde skepparen 
A xel Botvid C arlsson (5/52) från Skil- 
linge. A nderssons rederiim perium , som  
byggts upp under kriget, råkade illa ut 
när fraktfallet kom  i början av 1920-talet. 
S jälv  gick han i konkurs i janu ari 1926 
m ed m ycket tilltrasslade affärer. D ess
förinnan hade d ock Kiana sålts för
17.000 kr i m ars 1925 till p. r. skepparen 
O scar C arlsson i Skillinge (2/38), Fortfa
rande förde huvudredarens broder A xel 
C arlsson befälet om bord (13/38). 1933 
satte m an in en 70 hkr A vancem otor i 
fartyget, vars sanna värde i A ssurans
föreningen därm ed kunde höjas till
24.000 kr. A xel C arlssons son, Erik Thor-

vald C arlsson , trädde till som  befälhava
re år 1937.

Sam m a år råkade Kiana ut för hårt 
väder och kom  den 28 novem ber in till 
Ystad " ... segelsliten, läck med maskinen 
delvis ramponerad och maskinpumpen 
oklar". Lasten fick  lossas och  fartyget 
torrsättas. H averiet kostade A ssurans
föreningen 1.719 kr. En grundstötn ing i 
m aj sam m a år i Stockholm s skärgård 
kostade föreningen nästan lika m ycket.

U nd er hela år 1940 låg fartyget stilla 
och i m ars 1941 beslöt m an att antaga ett 
anbud på 44.000 kr från ett partrederi 
m ed skeppsredaren A rthur Johansson i 
K arlskrona som  huvudredare. Fartyget 
hade då under 1939 av skillingerederiet 
utrustats m ed en ny m otor på 130 hkr.

Kiana kom  den 31 augusti 1945 till 
G dynia m ed proviant och färskvatten
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NY BOK

VIKING
I 44 år har fyrmastbarken Viking  

prytt sin plats i Göteborg.
Nu är hon allsidigt dokumenterad, 
systematiskt och noggrant. På ett 
sätt som i medryckande text och 

storslagna bilder saknar motstycke.

Berättelsen om det största segelfartyg som byggts i Norden ger en levande 
bild av mäktig windjammer under dansk, finsk och svensk flagg. Viking och 
hennes besättning möter Kap Horn-sjö och hästbreddernas stiltjebälten, vete
farten på Australien, guanofarten på "den brinnande kusten” och träfarten på 
nordiska hamnar. För att nämna några realiteter! Dramatiska händelser och 
glada upptåg varvas med vardagsliv på storseglaren som inte ger upp.

för att undsätta svenska fartyg som  låg i ham nen 
och som  led brist på livsm edel. U nder förhalning i 
ham nen fastnade m an på ett halvsjunket vrak och 
satt så hårt fast att en bogserbåt m åste hjälpa till för 
att få henne loss. H on förblev dock tät och  m an 
kunde ta in full last av kol för K arlskrona.

Sedan m an kom m it ut i Ö stersjön upptäckte m an 
den 10 sep tem ber kl 23 att fartyget var läck och att 
en grov stråle vatten sprutade in i m askinrum m et. 
Troligen hade skadan up pstått vid kollisionen med 
vraket i G dynias ham n. A lle m an inklusive fem  fri
passagerare, satte genast igång att pum pa, m en 
red an  efter en  knapp tim m e hade vattnet stig it så 
högt att m otorn  stannade. M an beslöt att överge far
tyget m en kvarlåg m ed livbåten i närheten.

På m orgonen den l l : e  gick m an ater om bord och 
försökte m ed en  presenning att täta läckan. V i m id 
dagstid läm nade m an åter Kiana, då m an ansåg det 
u tsiktslöst att kunna rädda henne. M an befann sig  i 
en position 35 distansm inuter SO  Ö lands södra 
udde. L ivbåten  låg kvar v id  d et ännu flytande farty
get, till på efterm iddagen d en 12:e, då m an satte 
segel och tog sig land vid Långören. Kiana siktades 
ej m era och m åste ha sjunkit.

K ia n a  som skonertskepp. Fotograf okänd. 
U r D r  Jtirgen Meyers samling, Bremen. 
Foto ur boken Skillinge -  skutor och sjöfart.

Böcker på frivakten

Skillinge -  skutor och sjöfart
A v G unnar Ståhl
256 sidor. Rikt illustrerad i svart/vitt och färg. U tgiven 
av Båtdokgruppen AB, Skärham n. Pris 590 kr.

Så har den då äntligen kom m it. Boken som  vi väntat på i 
m ånga år.

Det är en m ycket påkostad bok som  G unnar Ståhl nu 
givit ut. U tsökta fotografier både av sam hälle och fartyg 
tryckt på 130 gr m att Silverblade.

G unnar berättar att det egentligen var en slum p att 
det b lev  ju st Skillinge som  fångade hans intresse. A ndå 
beskriver han orten och dess fartyg som  om  de vore hans 
bästa vänner. O ch det blir nog så när m an som  G unnar 
levt så länge m ed forskning om  fartygen.

Boken består av några olika delar. D en inleds m ed lite 
om  Skillinge och dess A ssuransförening; berättar om 
novem berstorm en 1872. Så kom m er en m ycket trevlig 
journalbok där inkom ster och utgifter redovisas jäm te 
fartygens resor.

D en allra största delen av boken upptas av en fartygs- 
katalog m ed alla Skillinges handelsfartyg. Varje fartygs 
historia är om sorgsfullt beskriven. M an finner bilder 
från m ånga olika båtologers sam lingar. Jag  m isstänker 
att denna del av boken i en fram tid kan bli lika åtråvärd 
som  "sk u tb ib eln ".

Trots att priset är relativt högt vill jag gärna rekom 
m endera denna bok. D en pryder sin plats.

Krister Bång
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Resa till grannland
Av Krister Bång

Fiskefartyget N o v i i Hamburgsund den 9 september 1995. Hon förliste med man och allt 
senare samma månad. Foto: Krister Bång.

SA N D EFJO R D  -  för m in inre syn kom 
m er dockande valkokare fram . Dessa 
speciella fartyg utg jorde ett exotiskt 
inslag i G öteborgs ham nbild  i m in ung
dom . O ch för all del -  långt innan dess. 
M ånga av dessa fartyg hade sin hem m a
ham n i Sandefjord.

Det var alltså en gam m al valfångar
stad som  Länspum pen valt som  resm ål 
för årets m edlem sresa. En enkät gav vid 
handen att intresse bland prenum eran
terna fanns. Så planeringen startade.

A v erfarenhet vet vi att intresset för 
dylika resor ligger på ca 75% nöje och 
25%  båtologi. D ärför erbjöd vi ett först
klassigt hotell m ed båtresa och utflykt 
till gam la fina sjöfartsstäder.

Lördagen den 9 septem ber var en 
m ycket vacker dag. V i, 19 förväntansful
la, sam lades kl 8 vid K lippan m edan 
chaufför och reseledare besiktigade ång
båtsbryggan för att fotografera passe
rande lidköpingstankern United Tony.

Resan gick via Stenungsund upp via 
T jörn och O rust till H åby där vi gjorde 
kaffepaus. Sedan for vi ut m ot kusten 
och i V äjern plockade vi upp vår siste 
deltagare.

Vi stannade sedan till i H am burgsund 
för att titta på den nyinköpta fiskebåten 
Novi. Vi pratade också lite m ed skeppa
ren om bord. Föga anade vi då att Novi 
skulle försvinna m ed m an och allt bara 
fjorton dagar senare.

Resan fortsattes sedan direkt till 
Ström stad dit vi kom  precis lagom  för 
att fotografera vår färja Bohus, gam la 
sessan Desirée. För resenärer m ed am bi
tion fanns också m öjlighet att bese fisk
ham nen innan om bordstigning.

Färden över till Sandefjord  tog 2,5 
tim m ar. En del av oss passade på att äta 
lite eller besöka taxfreebutiken, som  
m ånga dock inte tyckte var lika fördel
aktig som  fordom .

V äl fram m e i Sandefjord  tog vi in på 
förstklassiga Rica Park H otel vid ham 
nen. Efter installationen gjorde vi en 
utflykt till närbelägna Tönsberg. Resan 
dit blev dock lite längre än  planerat 
eftersom  vi kom  fel i en korsning. Fär
den gick i stället obevekligt m ot V erl- 
dens Ende, en halvö vid Sandefjorden. 
N är vi till sist frågade en inföding efter 
vägen häm tade han en karta. D et var så 
m ånga som  kört fel att han införskaffat 
ett helt block m ed kartor vid T uristin for
m ationen.

Vi kom  så sm åningom  fram  till Töns
berg. Där låg Helge, en svensk gam m al

sjöräddare, vars besättn ing kände några 
av våra resenärer. I ham nen kunde vi 
även beskåda forna sm ögentrålaren 
Marga.

Så återvände vi till hotellet där det 
vid 20-tiden vankades en trerätters m id
dag. Efteråt g ick jag  ut på byn  för att se 
var det var håll-igång. D et visade sig 
vara på det hotell där vi bodde.

Efter en rejäl frukost på söndagsm or
gonen drog vi åstad till Larvik. D är hit
tade vi den finska bogseraren Kraft som  
kom m it dit m ed en pråm . Vi hade även 
m öjlighet att bese staden vilket visade 
sig snart vara gjort.

Innan vi vid 13-tiden åter styrde 
kosan m ot Sverige hade vi i Sandefjord 
också haft tillfälle att titta på en valfång
are.

Från Ström stad for vi kustvägen till
baka m ot Göteborg. Vi gjorde ett kort 
uppehåll i som m arm etropolen Grebbe- 
stad och for sedan direkt till G öteborg 
dit vi kom  fram  vid 19-tiden.

M ånga uttryckte en önskan att göra 
en utfärd  även 1996. V alet har fallit på 
H am burg via Kiel och Kielkanalen. Vi 
förväntas få se fler fartyg på den resan 
än under vår trevliga norgeresa. Väl 
m ött igen! ■

Bohus av Sandefjord tog oss raskt över Oslofjorden. Vem känner inte igen gamla Sessan 
Desirée? Foto i Strömstad den 9 september 1995 av Krister Bång.
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E r ik  forcerar framför fotografen som står på bryggan vid bogserbåtshamnen Kusten. I slutet av kriget fotograferade Röda Bolaget alla sina båtar 
vid denna plats. Foto: Bruce.

Båtarna från Lundby
Av Bertil Söderberg

40. S /S  Anna

•  Byggd 1913 av järn.
• Dimensioner: 19,87 x 4,88 x 2,78 m.
• Tonnage: 47,88 brt, 10 ,34 nrt.

I ju li 1912 fick A B Lundby M ekaniska 
V erkstad en beställning på en större 
bogserbåt för R ussich-Baltischer Berg
ungs V erein i Reval. Vid sjösättningen 
döptes nybygget till Anna.

Enligt S jöfartsinspektionens handling
ar m ättes Anna första gången den 20 
d ecem ber 1912, och då hade hon näm n
da m ått ovan.

Anna levererades i början av år 1913 
till beställaren. 1 varvets byggnadslista 
finns inte något m askinnum m er med 
m en m ed all sannolikhet hade hon en av 
varvets com poundångm askiner.

E fterforskningar har gjorts i f.d. sov je
tiska arkiv m en det har inte gått att få 
klarhet i Annas öde. Vi får se vad vidare 
efterforskningar kan ge.

41. S/S Erik

• Byggd 1913 av järn.
• Dimensioner: 16,57 x 4,20 x 2,43 m.
• Tonnage: 31,98 brt.
• Maskin: En compoundångmaskin 

om 100 ihk.

G öteborgs Bogserings AB skrev år 1913 
kontrakt och tog sam m a år leverans av 
två bogserbåtar från Lundby. D en första 
var av varvets standardtyp och den fick 
i dopet nam net Erik.

Som  de flesta bogserbåtar av Eriks 
storlek, hade även Erik passagerarcerti- 
fikat. På den tiden låg ju  m ånga fartyg 
och lossade /lastade i bo jarna på älven. 
B ehovet var stort för att kunna transpor
tera stuvare och annan berörd  personal 
som  t.ex. tullare, m äklare, rederifolk och 
skeppshandlare ut till fartygen i bojarna. 
Ä ven trevliga söndagsutflykter i skär
gården var vanligt förekom m ande efter
som  verksam heten i ham nen då låg nere

Sakta ångar E r ik  in i T-kanalen vid Göta- 
verken för att lämna gäster t ill en föreståen
de sjösättning. E r ik  var välputsad och flagg
prydd och för gästerna hade spänts upp 
regnskydd pä akterdäck. Foto från Röda 
Bolaget.
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och efterfrågan var liten  för bogserbåtar.
Å r 1920 ändrades bolagets nam n till 

G öteborgs Bogser- & Bärgnings AB.
1 60 år kom  Erik att tjäna Röda Bola

get. Å tskiliga är de pråm ar och fartyg 
som  hängt i Eriks bogserkrok under 
årens lopp.

Å ngm askinen hade gjort sitt 1951, 
inte för att den var utsliten, utan för att 
den krävde en m an m er om bord. En 
Skandia-m otor om  200 ahk reducerade 
besättn ingen m ed en m an och ändrade 
utseendet på henne. Istället för den svar
ta kolröken ur den höga skorstenen kom  
nu de karakteristiska rökringarna ur den 
lilla stum p som  skulle föreställa skor
sten.

Den 28 m ars 1973 överlät m an Erik på 
d otterbolaget Bogserings A B Storm king 
som  gav henne nam net Stormlord. 
A rbetsuppgifterna var ungefär som  tidi
gare m en något år var Stormlord statio
nerad på Eriksbergs varv  där m ycket av 
arbetsuppgifterna bestod i att bogsera 
pråm ar inom  varvsom rådet, sam t assis
tera vid sjösättningar.

I decem ber 1975 genom fördes en 
fusion m ellan m oderbolaget Röda Bola
get och Bogserings AB Storm king varvid 
äganderätten av bl.a. Stormlord över
gick till Röda Bolaget.

D en 30 augusti 1983 såldes Stormlord 
för 45.000 kr till Rune D ahlin i M atfors. 
N am net var förbehållet säljaren så Rune 
D ahlin kortade först av det till Lord m en 
lade till Manfred som  gam la Erik heter 
idag. H em m aham nen blev  Sundsvall. 
Båten används till bogseringsuppdrag 
m en även för isbrytning. K ajplats är vid 
N orra kajen i Sundsvall. N yligen fick 
hon ersatt den gam la Skandia-m otorn 
m ed en V olvo Penta TA M D  120 på 300 
hk. Farten är ca 10 knop.

Fortsättning följer

E r ik  assisterar m/s Lom m aren t il l kajen vid Eriksbergs varv den 26 ju n i 1954 efter provtur. 
Foto: Eriksbergs Varv.

Stormkings hamn på Ringön med flera av hamnens "arbetshästar" vid kaj. S to rm lo rd  är 
andra båt från höger. Foto: Bertil Söderberg 1975.

Idag ligger gamla E r ik  som Lo rd  M an fred  i
Sundsvall. Foto: Lasse Petersson, A lnö.
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M åln ing  av barken Åkerhje lm . Foto ur Lennart Peterssons samling. Lennart berättar att barken byggdes för varvets rederi med A  V  Olsson 
som redare. N y  huvudredare blev C  F  Naess 1892.

O

Votivskeppet Åkerhjelm i Landskrona

Åkerh je lm  som votivskepp i Sofia A lbertina  
kyrka. U r  Stiftstidningen.

Av Gustaf Gustafsson

Ett votivskepp är den vanliga 
beteckningen för skeppsm odeller 
upphängda i kyrkor, vilket är van

ligt i vårt land. D et kan också vara en 
s jöm ans gåva till sin hem försam lings 
kyrka och då kallar m an det även för 
kyrkskepp. (Som  bekant betyder 
votiv=gåva). V otivskeppet som  jag när
m are vill beskriva hänger i Sofia A lberti
na kyrka i Landskrona.

K yrkan har fått sitt nam n efter kung 
A dolf Fredrik och Lovisa U lrikas dotter, 
som  bara var ett år gam m al när hon fick 
ge sitt nam n åt kyrkan som  invigdes år 
1788.

D et intressanta m ed detta votivskepp 
är att det är inköpt av m edel ur folkskol
lärarinnan H ertha N ilssons donation, 
och är en m odell av barkskeppet Å ker- 
h je lm . Det är m ånga fartyg som  fått sin 
första kontakt m ed vatten i Landskrona 
ham n, både m indre och större farkoster. 
Ett av de m est beröm da blev  ju st bark
skeppet Å k erh je lm , som  kölsträcktes 
strax efter nyår 1880 på Landskrona 
V arvs AB.

H on fick sitt nam n Å k erh jelm  efter 
dåvarande borgm ästaren i Landskrona. 
Skeppet var konstruerat av danskättling
en Peder Jakob A venstrup. Å k erh je lm  
var för övrigt det sista barkskeppet som  
byggdes vid Landskrona V arvs AB. Far
tyget är en i m insta detalj skalenligt 
byggd m odell som  är utförd av m in far
bror, Frans G ustafsson, i Råå år 1954.

Enligt uppgift blev hon 1896 såld till 
Tyskland och fick då nam net Janette . 
A v någon anledning som  inte kan bevi
sas blev hon upplagd i H elsingborg, 
sam t ytterligare enligt annan uppgift 
bogserad till G öteborg.

Vad jag  v idare fått veta, skall en sjö
kapten från H elsingborg år 1907 sett far
tyget liggande i K apstaden, och där 
använd som  kolholk.

Alla up pgifter är knapphändiga, där
för skulle det vara intressant att få veta 
om  någon av Länspum pens läsare vet 
något m era om  barken Å k erh je lm :s  
öden.

H on var på 361 brt och lastade 600 
ton. Reg. nr: 679. ■
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Frän Trondheim kommer en förfrågan om M ir ja m  med svenskt förflutet.

M er om filmer:

Bärande hav
Från Evert Leckström , 
m askinchef om bord på Coo- 
langatta, har vi fått följande:

Skådespelarna m önstrade 
på i H am burg, d är vi hade 
lastat potatis till Santos, som  
vi anlände så sm åningom . 
Coolangatta var ju  ingen 
snabblöpare m ed sina 14 
knop. I Santos var det karne
val som  passade våra p assa
gerare utm ärkt, där de var 
iland, dansade och hade 
roligt.

De skulle film a ett oväder 
under resan, m en det blev 
aldrig något. Istället fick vi 
m ed hjälp av två stora fläktar 
ordna en storm . Vi satte två 
brandslangar uppe i m asten 
och "reg n et" vräkte ned över 
skådespelarna. D et blev ett 
bra oväder.

Det här skådespelargänget 
trivdes så gott om bord och 
hade lust att stanna. V år loss
n ingsham n när vi kom  till 
Sverige var M alm ö, där skå
despelarna läm nade fartyget.

Sjöingenjör Evert Leckström

Fotoefterlysning
Jag undrar om någon kan 
hjälpa m ig att få fram  några 
foton. D et är tre segelfartyg 
jag är intresserad av.
1. Skonertskepp et Hildur 
byggt i T im m ernabben 1882. 
Rn 4995.
2. Skonaren Johanna - Mat- 
hilda byggd i K arlsham n 
1869. Rn 1728.
3. Skonaren Europa byggd i 
M arstal 1867. Rn 2811.

P.G  Winnestad 
Södra prästgatan 18:1 
59040 K ISA  
Tel: 0494 -716 47

Slepefartöyet Öger
D ette vesle slepefartöyet ble i 
februar 1994 solgt til A. O ls
son, V arberg, Sverige. Kan 
redaksjonen eller bladets 
lesere fortelie m eg om  fartöy- 
et til, finnes det biide av  far- 
töyet i sin  nåvärende fart (jeg 
sender gjerne biide av Öger 
som  den var), er fartöyet 
forandret/ om bygget.

D ataliste om  fartöyet ved- 
legges.

Öger -  LFHL
1911.6: Levert av Trondhjem s 
m ek. V erksted  som  b.nr 147 - 
Öger til Trondhjem s 
Lägterkom pani. Tonnasje: 66 
brt, 24 netto.
H oveddim : Loa x B x d = 81 '- 
3"  x 1 7 '-0 "  x 9 '-10  
C om pound dam pm askin, 
ytelse 218 ihk.
Fart: 10 knop.

1932: Rederiet slettet. Fartöy
et overtatt av D yre H alse, 
Trondheim .

1957: O m bygget ved Ö rens 
M ek. V erksted, Trondheim  
til en kostnad av 825 000 kr. 
N y hovedm otor A lpha d ie

sel, type 406 VO , 460 bhk.
N y tonnasje. 77 brt. Slepe- 
kraft 5 tonn.

1980: R ederiet D yre H alse 
A /S konkurs.

1980.10: Solgt av bostyret til 
Taubåtkom paniet A /S for 
450 000 kr (en-block pris för 3 
slepebåter og 4 lektere).

1993: Fortsatt i beredskap.

1994.2: Solgt til A .O lsson, 
V arberg, Sverige for 120 000 
kr. R egistrert på St. V incent 
og G renadinene.

□

Lekter M irjam ex 
dampskip Ingeborg C
Lekteren Mirjam som  idag 
eies av Taubåtkom paniet 
A /S i Trondheim  har svensk 
bakgrunn som  Ingeborg C.

Kan redaksjonen eller b la
dets lesere h jelpe m eg m ed 
identifiseringen av fartöyet?

Vedlegger 1 stk fotokopier 
m ed data og bilde/tegning.

Mirjam ex Ingeborg C, ex 
Hans Otto
1981.5: R om slekter kjöpt av 
Bugser & Bjergning A /S,
O slo for 190 000 kr. 
H oveddim : L x B x D = 56,3 x 
10,3 x 5,5 m.
Tonnasje: 720 brt, 1200 tdw. 
Lastrom svolum : 1980 kubik
m eter
Lastluker: 13,9 x 5,5 , - 14,25 x 
5,5m.

1990: Påbygd skinnegående 
travers m ed grabb for selv- 
lossing.

1995: Fortsatt i drift.

Finn R. Hansen 
Hallred Höyems vei 49 
7047 T R O N D H E IM

OBS! 

Stoppdag 

för manus till 

Frågor och Svar 

den 26 januari
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M otala Verkstad på 1860-talet med s/s Gö ta  K ana l. Bildarkiv: Fotopumpen.

E ln a  av Brantevik i skala 1:60. Foto från Modellvarvet i Borås.

H istorien om ett foto 
och dess rykte

Enligt en artikel i M otala T id 
ning 1958 fanns bifogade foto 
infört och där det påstods att 
detta var det äldsta fotot från 
M otala V erkstad, och ett 
bland de äldsta i Sverige. 
Texten i tidningen berättade:

"N ä r S/S Göta Kanal 
sålts till Ryssland och skulle 
överföras till köparen i S:t 
Petersburg, var en m an vid 
nam n Jensen m askinist på 
fartyget. H är om  året kom  ett 
brev till M otala Verkstad 
från Jensens sonson, innehål
lande detta fotografi, och det 
avgångsbetyg som  Jensen 
erhöll av M otala Verkstads 
chef O.E. C arlsund".

A gne A ndersson på M ota
la M useum  up pm ärksam m a
de att ett fel begåtts och kom 
m it i tryck.

Bilden är från 1860-talet 
v ilket bevisas av byggnader
na på bilden av vilka vissa 
uppfördes 1856. Således kan 
b ilden ej vara fotograferad

1850 som  up pgivits i tidning
en. S/S Göta Kanal byggdes 
v isserligen 1850, m en gick i 
V erkstadens regi på kanalen 
i alla år. Å ngaren levererades 
således inte till Ryssland. 
Fartyget på b ild en  är alltså 
S/S Göta Kanal fotograferad 
någon gång på 1860-talet, 
och troligen sänts som  en 
hälsning till m askinisten Jen- 
sen i Ryssland.

D et m est troliga är att 
m askinisten Jensen for över 
till Ryssland för att m ontera 
ångm askinerna i fartygen 
som  levererats 1850 till R yss
land, och sedan stannade han 
kvar.

Fartygen som  m askinerna 
levererades till hette Germo- 
gen, Minin, Knes Posharski 
och Prawoslafne m ed bygg
nadsnum m er 74 - 77.

A v ovanstående kan m an 
lära sig vad rykte kan ställa 
till m ed om  uppgifterna är 
felaktiga och det kom m er i 
tryck.

P .G  Winnestad och Länspum- 
pens redaktion

Vem berättar Elnas 
historia?
I m in ägo har jag num era 
denna skeppsm odell av den 
fyrm astade m otorskonerten 
Elna av Brantevik. M odellen 
är byggd i skala 1:60 av 
H åkan Tollesson vid M odell
varvet, och levererades i 
april 1995. Jag  efterlyser nu 
historik sam t gärna en bild 
av m odellens riktiga förlaga.

Tack för en bra tidning. 
U lfN estiu s

Fel "Skrapan"
D en båt som  var synlig på 
V ästkusten och kom  från 
Säffle är inte "Skrapan" utan 
Ejder utan n på slutet, f.d.
SD  50 från Stensvik, utanför 
Ström stad.

Kent Olsson
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DE OKÄNDAS BILDKAVALKADBogserbåten Rolfs 
byggnadsskylt
Först vill vi tacka tidningens 
läsare för h jälpen m ed att få 
fram  R o lfs  tillverknings
num m er, och sedan berätta:

D en  otro liga h isto rien  om 
R o lfs tillv erk n in g ssk y lt
N är vi köpte R o lf  saknades 
varvsskylten i båten. En av 
m edlem m arna, (Rustan W er- 
ling) hade dock en skylt från 
en okänd båt från Thorskogs 
varv (där R o lf är byggd). 
D en hade han sittande som  
prydnad i sin egen fritidsbåt 
som  faktiskt är tillverkad på 
sam m a plats där Thorskogs 
varv låg. H an fick skylten av 
sin far som  hade haft den i 
sin ägo under åtskilliga år.

Vi tänkte att kunde vi få 
fram  tillverkningsnum ret på 
R olf, så kunde vi låta gjuta 
av skylten sam t ändra num 
ret till det rätta. Problem et 
var bara att få fram  det rätta 
num ret. Jag  var i kontakt 
m ed Sjöfartsm uséet i G öte
borg, som  har en del papper 
från Thorskogs varv, m en 
dom  kunde inte hjälpa oss.

Jag  såg då till denna tid 
ning och frågade läsarna här 
om  hjälp. Sam m a kväll som  
tidningen kom m it ut ringde

en person som  själv hade en 
båt byggd på Thorskog, 
S v an efjo rd . G enom  att han 
visste num ret på sin egen båt 
och hade en lista från varvet 
på deras byggen, kunde han 
räkna bakåt och kom  då fram  
till att R o lf  m åste ha N r 178. 
Jag  tyckte det verkade 
bekant, det kunde väl inte....? 
Jag  ringde Rustan och fråga
de. H an kom  heller inte ihåg 
exakt vad han hade för num 
m er på sin skylt, m en skulle 
åka ner till båtsk ju let nästa 
m orgon och se efter. M orgo
nen därpå ringde Rustan och 
sa att num ret på hans skylt 
var 178!!!! A lltså var det 
R o lfs  skylt han hade haft 
7sittande i sin båt under alla 
d ess år.

D e följande dagarna fick 
jag bekräftat från ytterligare 
läsare av L änspum pen att 
R o lfs tillverkningsnum m er 
är 178. H ur skylten från R olf, 
ham nat hos Rustans far är 
höljt i dunkel, R ustans farfar 
har d ock jobbat på T hor
skogs varv.

Kent Olsson 
Sandviken 6 
661 94 SÄ FFLE  
Tel: 0533-127 80

G G  580 G uppan
1 1938 ble det solgt ei lita fis- 
kesköyte fra Ö ckerö til Kar- 
m öy i N orge. Båten hadde 
navnet G u pp an , og var 
registrert G G  580. E ier var en 
Richard Eliasson, Ö ckerö, og 
den norske kjöperen John 
J.D ahle, Torvestad, K arm öy.

G u p p an var bygd i Risör, 
N orge, i 1915, og var på 56,6 
x 19 x 7,1 fot. H un var visst- 
nok bygd som  bankseilsköy- 
te. Da hun ble innkjöpt til 
N orge hadde hun m otor.

H er i landet fikk hun sene- 
re m ange eiere, bl. a. m in far, 
som  hadde henne fra 1952 til 
1974. H un eksisterer fortsatt, 
og hörer nå hjem m e på A sköy 
vid Bergen som  fritidsfartöy. 
D a hun kom  til N orge fikk 
hun navnet O snes, senere 
O snes I og H ans-O tto ( min 
bror), og hun heter fortsatt 
det siste. Hun har kjennings- 
bokstaver LKZG.

I bladet Länspum pen nr 
1992:2 har Robin H olm stedt 
en artikkel om  kort (vykort), 
som  var veld ig  interessant. 
K an bladet sette m eg i för
b indelse m ed ham , eller noen 
andre som  kan vite av foto
grafier eller kort hvor G u p 
pan er m ed? Jeg  skulle svärt 
g jerne ha hatt en kopi 
av et eventuelt slikt biide. Jeg 
tar g jerne også d et som  m åtte 
finnes av opplysninger.

I pap irene jeg  fant på 
henne i Skipsregisteret i Ber
gen står det at hun ikke 
hadde värt innfört i Svensk 
Skipsregister. H un m ålte ca 
24 brt.

H åper å höre fra D em  og 
im öteser spent svaret. På for- 
hånd takk for hjelpen.

Anton Ramfjord jr.
Kolstadtunet 5B 
N-7078 S A U P S T A D  
Norge

Vem är L L  805, fotograferad på 1950-talet av Roland Näsman, tro
ligtvis på Käringön?

Ä r  det någon som känner igen denna bogserbåt och kan berätta var 
bilden är tagen? Den vita båten i bakgrunden heter Hamnen. Bilden 
tillhör Klubb M aritim , Göteborg.

En vacker men okänd tremastskonare insänd av Robin Holmstedt.
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