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Vy över Fiskebäcks hamn frän slutet av 1940-talet. Foto: Roland Näsman.

Släkten Ahlström från byn Högen i Västra Frölunda
Av Lennart Bornmalm

Under de senaste 30 åren har fis
kerinäringen, fram för allt langs 
västkusten, genomgått stora för

ändringar bäde strukturellt och med hän
seende till antalet yrkesutövare. År 1968 
hade Svenska Västkustfiskarnas Central
förbund (SVC) drygt 6 500 medlemmar 
fördelade på 51 lokalavdelningar. Den 
totala fångsten uppgick då till ca 238 000 
ton/år och ca 600 trålare hade sin hem
vist på västkusten. Idag är antalet med
lemmar i SVC ca 1 350 fördelade på 40 
lokalavdelningar med en totalfångst på 
över 300 000 ton per år och antalet trålare 
är nu drygt 200. Trots att antalet medlem
mar sjunkit till mindre än en fjärdedel 
och antalet trålare till en tredjedel jämfört 
med för 30 år sedan har alltså fångst
mängden bibehållits och till och med 
ökat något i omfattning.

Oaktat att båtar och redskap utveckla
des m ycket under de 30-40  åren innan 
1968 så får nog den största rationalise
ringen tillskrivas de senaste 30 åren för 
såväl båtar som redskap, samt inte minst 
fiskemetoder och fiskhantering.

Havsfiskets geografiska dominans har 
också påtagligt förändrats under de

senaste decennierna. Under 1950- och 
1960-talen var det framför allt fiskeläge
na på Tjörn och om givande öar med 
Åstol i spetsen liksom Öckerö kommun 
som innehade den stora havsgående fis
keflottan. Även om flera samhällen inom 
Ockerö kommun har en betydande fiske
flotta också idag, får man nog erkänna, 
att de riktigt stora fiskefartygen numera 
har sin hem vist något söder ut och då 
framför allt i samhällena Fiskebäck och 
Donsö.

Ett av de äldsta fiskelagen i 
Sverige är GG 205 Ganthi 

från Fiskebäck
Detta fiskelag är mycket intressant efter
som det alltsedan den första båten, som 
byggdes 1932, varit inom samma fa
milj/släkt. Sju nybyggda trålare har leve
rerats till fiskerederiet under åren. Tre fis
kebåtar av trä och fyra av stål. Den senas
te levererades så sent som i juli förra året. 
Därutöver har inte m indre än fem nya 
fiskelag, ett fiskgrossistföretag och en 
högklassig fiskrestaurang bildats med 
utgångspunkt från fiskerederiet Ganthi 
under åren. (Se figur sidan 16).

Den lilla byn Högen 
i Västra Frölunda

För mänga göteborgare, åtm instone av 
den yngre generationen, är kanske Hö
gen ett mer eller mindre okänt begrepp. 
Kanske har nägra hört talas om Högen
skolan, men endast ett fätal vet att Högen 
är en av Västra Frölundas äldsta byar. 
Den om fattade nybebyggelsen i Västra 
Frölunda under efterkrigstiden samt 
m oderna tiders fastighetsbeteckningar 
har bidragit till att Högen som namn i 
stort sett slukats av de större omrädes- 
namnen Onnered och Fiskebäck. Troligen 
har Högen sitt ursprung från att de första 
bosättningarna låg något högre jäm fört 
med om givningen. Det finns spär från 
människors aktivitet i området från sten
åldern till nutid.

Högen ligger alltså i västra delen av 
Västra Frölunda, mellan byarna Önnered 
och Fiskebäck. Byn är långsmal i nord -  
sydlig riktning med bebyggelse såväl i 
norr som i söder. Den södra delen som är 
den äldsta benäm ns även Stora Högen 
och gränsar mot Onnered, medan den 
norra gränsar mot Fiskebäck och kallas 
Lilla Högen. Ungefär i m itten är den
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Nya GG 203 G inneton  i fu ll flaggskrud i det mäktiga norska fjordlandskapet i samband med dopet och leveransen den 18 september 1998. 
Foto: A lf J. Kristiansen.

karakteristiska H ögenskolan belägen. 
Den byggdes i decennieskiftet 1929/30 
och var då en mycket modern byggnad.

Från Högen har fiskelaget Ganthi sitt 
ursprung och åtminstone Ganthi I och II 
var registrerade i denna ort. På senare år 
har dock fiskelagets fartyg haft Fiske
bäck som hemmahamn.

Släkten Ahlström
Släktnam net var i m itten av 1800-talet 
Jönsson, där anfadern var Allick Jönsson. 
Han var född 1852 i Lilla Högen och var 
son till Jöns Olsson och Eva Bengtsdotter. 
A llick, vilket för övrigt är en äldre 
benämning på Alec (från Skottland), gif
te sig 1875 med Sofia Andersson. Hon 
var född i Stora Högen samma år som 
Allick. Hennes farm or var Petronella 
Rolofsdotter (1785-1861), en sägenom- 
spunnen kvinna i byn Högen och som 
givit smeknamn på flera av sina efterföl
jande släktingar; t ex Peternellas Soffi för 
Sofia Andersson och Peternellas Anders 
för Sofias son.

Petronella Rolofsdotter ingick 1825 
äktenskap med den 18 år yngre mannen 
Anders Andreasson. Denne hade hon 
enligt traditionen redan vid hans dop 1803 
utsett till sin blivande make. På grund av 
Petronellas förhållandevis höga ålder vid 
giftermålet fick paret endast två barn; 
Rolof och Olof, varav Rolof avled i en för
kylning endast några månader gammal.

Peternellas Soffi och A llick Jönsson 
fick 11 barn (fyra flickor och sju pojkar). 
Av dessa emigrerade två döttrar (Emma

Jönsson och Anna A hlström ) och två 
söner (Robert Ahlström  och Ernst Ahl
ström ) till Am erika i unga år. Även 
David A hlström  bodde i USA under 
några år, men återvände till Stora Högen 
med sin familj 1919, där han blev hem
mansägare och specerihandlare.

I anslutning till att Robert och Ernst 
A hlström  em igrerade till Am erika år 
1900, tog de namnet Ahlström, eftersom 
de inte ville bära efternamnet Jönsson i 
sitt nya hem land, vilket då hade blivit 
Jonsson. Det var prästen i Frölunda för
samling som föreslog namnet Ahlström 
istället för Jönsson, vilket kanske inte var 
så väl valt då den germ anska vokalen 
"ö" ingick i namnet. Denna saknas som

bekant i det anglosaxiska språket. 
Följden blev att nam net i USA kom  att 
stavas Ahlström . I sam band med att 
Robert och Ernst ändrade sitt namn till 
Ahlström ändrade de också detta för sina 
syskon, förutom för deras äldsta syster 
Emma som hade emigrerat till Amerika 
några år tidigare. De informerade dock 
inte sina syskon om detta, så när deras 
något äldre broder Oskar några år senare 
skulle ta ut lysning fick han veta att han 
inte längre hette Jönsson utan Ahlström. 
H an blev så förargad över detta så att 
han krävde att återfå sitt ursprungliga 
namn, vilket kostade honom 20 kronor. 
Detta var en inte alltför ringa summa i 
början på innevarande århundrade.

Nuvarande GG 204 Tor-ön omsvept i den vackra bohuslänska skärgården. Foto: Jan Wislander.
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De av Allick och Sofia Jönssons barn 
som kom att stanna i Sverige var förut
om sönerna Bror David Ahlström 
(1891-1953) och John O skar Arthur 
Jönsson (1878-1948), Tor Reinhold Blixt 
Ahlström (1883-1933), Anna Carolina 
Jönsson (1884-1885), Anders Ludvig 
Ahlström (1886-1966), M artin Alarik 
Ahlström (1889-1907) och Eva Rebecka 
Ahlström (1893-1910).

Allick Jönsson förolyckades år 1894 
endast 42 år gammal. Enligt muntliga 
uppgifter skulle han ha kommit med en 
sillast norrifrån och råkat ut för härt väder 
norr om Kalvsund varvid bäten fylldes 
med vatten och sjönk. Samtliga ombord
varande utom Pontus Eriksson, som inte 
kunde simma, drunknade. Pontus höll sig 
nämligen kvar i båtens mast och blev 
senare räddad, medan de övriga försökte 
rädda sig genom att simma iland.

Tor Reinhold Blixt Ahlström  
(Peternellas Tor)

Den av hemmansägaren Allick och Sofia 
Jönssons barn som kom att ägna sig och 
utveckla fisket var Tor Ahlström och i än 
högre grad senare hans fem söner. Tor 
Ahlström var till sjöss några år innan han 
gjorde sin värnpliktstjänstgöring. Efter 
denna fiskade han och hans bröder 
Anders Ahlström (Peternellas Anders) 
och Oskar Jönsson (Peternellas Oskar) 
ombord pä Oskars svärfars fiskebåt 
Ejdern innan de beställde en egen båt. Ar 
1915 tog de leverans av en fiskebåt från 
Ringens varv i M arstrand, vilken hade 
byggts under ledning av skeppsbygg
mästare August Andersson och dennes 
söner Patrik, Carl och Alfred Andersson.

Denna gavs nam net Aldo med dis- 
triktsbeteckningen GG 662 och Högen 
som hemmaham n. Aldo var utrustad 
med en 20 hk Avance motor. Priset var 
10 000 kronor. De första åren fiskade de 
med Aldo, men efter första världskrigets 
slut blev fisket mycket sämre under en 
längre period. Detta medförde att de 
sökte en alternativ sysselsättning för 
Aldo. Man började därför bedriva frakt
fart med Aldo och under några år trans
porterades gatsten från stenhuggeriet i 
Fiskebäck till bl a Malmö, Helsingborg. 
Vidare köpte man potatis i Danmark och 
Tyskland och sålde dem i Sverige och då 
framför allt i Göteborg. I början av 1920- 
talet behövde oljebolaget Shell en frakt
båt som kunde transportera olja pä fat 
från Göteborg till Halmstad och man bör
jade då med denna typ av transportverk
samhet. Denna fraktfart var betvdligt 
mer lönsam än de tidigare transporterna.

I samband med att fiskelaget för Aldo 
började med fraktfart sålde Anders 
Ahlström sin andel i fartyget till sina 
bröder Oskar och Tor. Därefter fiskade 
han under några år tångräkor med en

Tor Ahlström etablerade fiskelaget Ganthi 
genom beställningen av G an th i I.

stor arbetseka. Ar 1922 tog Anders Ahl
ström leverans av 32 fots fiskebåt som 
byggts av den legendariske båtbyggaren 
Anders Mattsson i Kungsviken pä Orust. 
Denna gavs namnet GG 898 Tärno med 
Högen som hemmahamn och var utrus
tad med en 15 hk Ideal motor. Med 
Tärno bedrev Anders Ahlström dörjefis- 
ke under sommaren, sillgarnsfiske under 
hösten och fraktfart, huvudsakligen 
potatis under övriga delen av året. Detta 
fartyg ersattes 1931 med en nybyggd fis
kebåt från Ringens varv i M arstrand, 
som också gavs namnet GG 188 Tärno, 
vilken 1947 försåldes till Hasslö i 
Blekinge skärgård och där blev KA 340 
Tärno. Vad namnet Tärno kommer ifrån 
är inte helt klart, men brodern Robert 
hade en son som hette Terno.

Bröderna O skar Jönsson och Tor 
Ahlström fortsatte att transportera olja 
för Shell och 1931 sålde Tor sin andel i 
Aldo till Oskar och hans söner Georg och 
Paul Oscarsson. De hade Aldo fram till 
1939 då hon försåldes till Hälsö.

Tor Ahlström ingick äktenskap med 
llin  Karolina Petersson (1884-1977) 1909 
och de fick tillsam m ans tio barn, Elna 
Sofia Ahlström  (f. 1909), Anna Irene 
Ahlström (f. 1912), Olof Tore Ahlström (f. 
1913) (Tors Olof), Nils Julius Ahlström (f. 
1915), Erik Henry Ahlström (f. 1918) 
(Tors Henry), Dan Johan Alrik Ahlström 
(1920-1986), Karin M arie Ahlström  (f. 
1922), Bror Axel (1923-1924, dog av 
mässlingen), Bror Axel Ahlström (f. 1925) 
och Vera Ingegerd Ahlström (f. 1929).

Första Ganthi beställdes
Den 16 juni 1931 beställde Tor Ahlström 
och Erik Eriksson av skeppsbyggmästare 
Otto Granqvist, som då var innehavare 
av Donsö varv, G anth i I med utlovad 
leverans den 30 septem ber samma är. 
Fartyget hade en längd av 53 fot och var 
utrustat med en 1-cylindrig 75 hk 
Bolinder raoljem otor med frislag. Erik 
Eriksson, som var son till Pontus Eriks
son (se ovan), var sedan långt tidigare 
god vän med Tor Ahlström. Han hade 
goda kunskaper om snurrevadsfiske, vil
ket var av stort värde då det nya fiskela
get avsäg bedriva denna typ av fiske. 
Byggandet av Ganthi I drog ut på tiden 
och fartyget levererades först i början av 
april 1932. Den första fiskeresan gjordes 
den 12 april samma år, men nu blev det 
trälfiske efter räkor i stället för snurre
vadsfiske. Räkfiske bedrevs dock endast 
under en säsong, därefter blev det trälfis
ke efter fisk. I besättningen ingick också 
Tors äldsta söner Olof och Nils Ahlström. 
Förtjänsten frän den första resan var 10 
kronor per person. Årsförtjänsten 1932 
blev 650 kr/person. Tyvärr blev inte Tor 
Ahlström så gammal. Han gick bort i 
lunginflam m ation i februari 1933, inte 
ens ett år efter det att fiskelaget tagit 
leverans av Ganthi I. Detta var ett hårt

Familjen Ahlström år 1948. Sittande från vänster Ingegerd, Anna, Elin, Elna och Karin 
Ahlström. Stående frän vänster Henry, Bror. Dan, O lof och Nils Ahlström.
Foto från Ingegerd Claesson.

Länspumpen 1999:1 5



Den första fiskebåten i fiskelagets ägo var G anth i 1 vilken byggdes 1932 vid Donsö varv. 
Här som L l 204 G anth i från Gullholmen i slutet av 1940-talet. Foto från Jacky Leissner.

slag för hustrun Elin och hennes barn, 
där flera var m inderåriga. Den äldste 
sonen Olof Ahlström var då endast 19 år 
och fick nu ta över. Detta var säkerligen 
ingen lätt uppgift då fiskelaget var 
mycket ungt med en knappt ett år gam
mal fiskebåt. Vidare blev det kanske 
något av en obalans mellan Erik Eriksson 
och Tor Ahlströms mycket unga söner. 
För även om Tor och Erik fungerade 
m ycket bra tillsam m ans blev kanske 
generationsklyftan mellan Erik och Tors 
söner nägot i största laget. Detta var en 
anledning till att Tors tre äldsta söner till
sammans med deras mor ett par år efter 
faderns bortgång köpte Eriks del i 
Ganthi I.

Många kanske frågar sig frän var 
namnet Ganthi är hämtat? Enligt uppgift 
är namnet indiskt och betyder hjärta 
och/eller kunskap. Tor Ahlström lär ha 
sett ett handelsfartyg med detta namn i 
Göteborgs hamn nägon gäng i början av 
1900-talet och då tyckt det var ett fint 
namn, som han själv skulle vilja döpa sin 
eventuellt framtida båt till.

Olof Ahlström blev genom sin entusiasm  
och sitt stora intresse för fisket den drivande 
kraften inom fiskelaget Ganthi.
Foto: Lyx-Foto.

Olof Ahlström
O lof Ahlström  som i ung ålder fick ta 
över verksamheten efter faderns hastiga 
bortgång, skulle tidigt visa sig vara en 
mycket driftig och kom petent fiskare. 
Efter ett par år hade fiskelaget börjat fis
ka allt bättre med en ökad förtjänst. 
Efterhand som de yngre bröderna blev 
vuxna blev de också delägare i Ganthi I. 
(Henry Ahlström började fiska ombord 
pä Ganthi 1 1934, Dan 1936 och den yng
ste brodern Bror Ahlström 1939). Fisket 
bedrevs huvudsakligen i Kattegatt och 
Skagerack, samt i något begränsad 
omfattning i östra Nordsjön. Till skillnad 
från Anders Ahlström och mänga andra 
svenska fiskare som under andra världs
kriget var inkallade i marinen med sina 
fiskebåtar, fiskade man hela tiden med 
G anthi I. Dock var man med om att 
skrota och frakta järnskrot åt skrothand
lare Glucksman i Göteborg alldeles i bör
jan av andra världskriget. Det var ett 
ångfartyg som gått pä grund pä revet 
väster Nidingen som Glucksm an köpt 
och först hyrt in fiskelaget för G anler för 
uppgiften, men de blev inkallade med 
sin båt av svenska marinen. Därför tog 
fiskelaget för Ganthi uppdraget istället.

Fisket gick allt bättre och Olof 
Ahlström och hans bröder blev kända 
som ett framstående fiskelag, vilket med 
åren även skulle ha en påverkan på hela 
fiskarkåren framför allt i Fiskebäck med 
omnejd genom deras driftighet och entu
siasm. Olof Ahlström har rykte om sig att 
vara en av Sveriges skickligaste fiskare 
och har klart framstått som en mentor för 
sina yngre bröder, sina söner, barnbarn, 
samt säkerligen också för sina bröders 
söner och deras barn. Hans framtidstro 
och hängivna intresse för fisket, även nu 
i relativt hög ålder, har säkerligen haft

stor inverkan på hela fiskarkåren i sodra 
skärgärden. Idag driver Olofs söner och 
barnbarn två stora trålare GG 204 Torön 
och GG 1204 Torland, och han följer och 
m edverkar delvis fortfarande i fisket 
med stort intresse. Det är inte mänga är 
sedan han vid torskfiske i Östersjön 
ombord på fam iljens stora trålare Tor
land, rensade över 80 lådor (40-kilos) 
torsk för hand med en kniv pä några tim
mar. I somras skrapade och målade han 
sitt hus utvändigt själv. Vidare bedriver 
han fortfarande ett aktivt kustfiske med 
sin mindre båt.

Genom sin skicklighet och generositet 
har han under åren varit ett stort stöd för 
såväl sina syskon som deras barn. När 
Olofs svåger Bertil Lindgren, som var 
gift med Olofs hustru Dagnys syster 
Ester Lindgren, gick bort i unga år tog 
Olof hand om Bertil och Esters son Allan 
Lindgren och m edverkade till att han 
blev delägare i Olofs och hans söners trä- 
lare Tor-ön. Allan är numera tillsam 
mans med Jarl Axelsson, son till Olofs 
syster Karin, ägare av trålaren GG 202 
Nim ber (ex Ganthi V).

Olof Ahlström var också först med att 
genom driva användandet av trålsond. 
Tidigt hade han påtalat för herr Neidar, 
som var representant för Atlas Marin AB 
i Sverige, att om Atlas hade möjligheter 
att konstruera en sond som kunde 
beskriva trälens fiskeställning i förhål
lande till sillstimmet sä skulle han gärna 
vilja vara den förste som prövade denna. 
När Atlas introducerade denna trålsond 
blev dock Astor Berntsson pä GG 435 
Florö den förste som testade denna, men 
han fick den inte att fungera något vida
re så han tröttnade och avrustade sitt far
tyg med denna nymodighet. O lof Ahl
ström tog kontakt med herr Neidar och 
installerade i stället trålsonden ombord 
pä GG 204 Tor-ön. Efter en del problem i 
början fick Olof trälsonden att fungera 
m ycket bra. Som ett resultat av detta 
kom många andra flyttrålslag ganska 
snart därefter att installera trålsond 
ombord på sina trålare.

Ganthi II beställdes
Efter andra världskrigets slut kände sig 
fiskelaget moget för att beställa ett nytt 
större fiskefartyg. Den 8 november 1945 
beställde bröderna Ahlström (Olof, Nils, 
Henry, Dan och Bror) sitt första egna och 
rederiets andra fiskefartyg vid J. W. Bergs 
Varv & mek. Verkstad på Hälsö. Leverans 
utlovades kommande år och priset var 
148 600 kronor. Fartyget var 73 fot långt 
och 21 fot brett, alltså 20 fot längre än 
Ganthi I, och konstruerat av J. W. Bergs 
äldste son, ingenjör Osten Berg. Ganthi II 
blev det första svenska fiskefartyget som 
utrustades med en trebladig propeller av 
varvets egen tillverkning, också konstru-
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G anthi II  byggdes vid / W Bergs björköiwrv 1946 och representerade då flera nymodigheter som bl a 4-cyl dieselmotor och trebladig propeller. 
Här på besök i Göteborgs fiskhamn en solig och kall vinterdag den 9 februari 1947. Fotograf var Curt S Ohlsson.

erad av Osten Berg. Fartyget var ocksä 
det första av sex fartyg som J. W. Berg 
byggde vid varvet på Björkö efter att han 
hade förvärvat detta 1944. Dessutom var 
Ganthi II också det första svenska fiske
fartyg som utrustades med en motor frän 
Nydqvist & Holm Ab (Nohab) i Troll
hättan. Detta motorfabrikat har fiskelaget 
hållit fast vid ända tills G anthi V II 
beställdes för två är sedan.

Ganthi II levererades i december 1946 
och var klar för sin första fiskeresa i janu
ari 1947. Totalt kom hon att kosta 170 000 
kronor inklusive m otor och fiskered
skap. Bara motorn kostade 80 000 kronor.

Vid den nordiska fiskebåtsbyggare- 
kongressen, vilken arrangerades i Göte
borg av Jan-Olof Iraung under nägra 
dagar i början av juni 1947, visades den då 
nybyggda Ganthi II upp för de ca 200 del
tagarna. Värd var Nydqvist & Holm i 
Trollhättan, under ledning av ingenjör U. 
Tell, vilka ocksä bjöd deltagarna pä mor
gonkaffe och smörgåsar som serverades 
pä stora bord i det fria vid de då livliga 
kajerna i Göteborgs fiskhamn. Visningen 
avslutades med en provtur ombord på 
Ganthi II. Den motor Ganthi II var utrus
tad med var en fyrcylindrig 260 hästkraf
ters dieselmotor av ny typ som Nohab 
tagit fram speciellt med avseende pä fiske
båtar. Nohabs dieselmotorfabrikation star
tade redan 1926 och 1947 hade det marina 
modellprogrammet effekter mellan 200 
och 1 500 hk. Detta skulle, som kanske 
bekant, byggas ut ytterligare under ären 
och idag erbjuder Nohab motorer pä över 
10 000 hk effekt. Då Ganthi II utrustades 
med Nohabs dieselmotor 1946 var fortfa
rande tändkulemotorn den dominerade

typen av motorer som installerades i fiske
fartygen, där fabrikaten Bolinder-Munk- 
tell, June-Munktell och Skandia var de sto
ra aktörerna på marknaden. Dieselmotorn 
hade 'har dock många fördelar framför 
den traditionella tändkulemotorn och 
var/är billigare i drift. Den kunde startas, 
manövreras och stoppas från styrhytten 
och tack vare den automatiska startkom
pressorn var den genast klar för start. 
Nägon längre förvärmning, vilket tändku
lemotorn erfordrade, behövdes sälunda 
inte. Däremot krävde motorn mera 
omsorgsfull skötsel, men i gengäld var 
den mera driftsäker.

Ganthi I försåldes i maj 1946 till Gull
holmen, där hon fick behålla sitt namn 
och beteckningen ändrades till LL 204 
och Nils David Olsson, Jan Bertil Olsson 
och Axel Winter Olsson blev hennes äga
re. I juni 1953 såldes hon vidare till 
Sm ögen, där fick hon behålla nummer

Det var mänga ledamöter frän den nordiska 
fiskebåtbyggarekongressen i juni 1947 som 
besökte G an th i II  vid Nohabs visning av 
henne. Foto: Curt S Ohlsson.

och namn. Nya ägare blev Gunnar Gus
tavsson, Alfred Andersson och Henry 
Karlsson. Gotlänning blev G anth i I i 
mars 1958, då hon kom i Gullmar Dan 
Uno Ericsson, Hans Axel Pettersson och 
Gösta Pettersson ägo. Ny hemmahamn 
blev Visby och distriktsbeteckningen 
ändrades till VY 277. Efter 11 år med 
Gotland som hemvist blev Strömstad ny 
hemort, nu som SD 705 Ganthi med Fritz 
Helmer Sigvard Johansson som ny ägare. 
Lustfartyg blev Ganthi 1 1971 då hon säl- 
des till B. Johnsson i Stockholm. År 1975 
såldes hon till Domsjö och 1977 ändrades 
nam net till G alatea. Efter ett år (1978) 
såldes tillbaka till Stockholm, där hon än 
idag finns under namnet Galatea.

Dan Ahlström sålde sin 
andel i Ganthi II och 

blev fiskhandlare
År 1951 sålde Dan Ahlström sin andel i 
fartyget till de övriga bröderna och öpp
nade fiskaffär pä Prinsgatan i Göteborg. 
Dan Ahlström hade innan han sålde sin 
andel haft pä förslag att bröderna skulle 
beställa ytterligare ett fiskefartyg, efter
som han tyckte att de var för mänga för 
att endast ha en fiskebåt. Dans tanke 
med den nya tilltänkta båten var att den 
skulle drivas av de två yngsta bröderna 
Dan och Bror Ahlström  samt Kurt Jo 
hansson (som då var besättningsm an 
ombord på G anth i II), men eftersom  
hans äldre bröder inte var av samma 
uppfattning valde Dan att sälja sin andel. 
Samtidigt som Dan sålde slutade också 
Kurt Johansson att fiska med fiskelaget. 
Dan och Kurt hade till en början för 
avsikt att överta en firma i Göteborg,
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PIN FISKGROSSIST
FISKHAMNEN GÖTEBORG 

031-85 75 00

Fiskgrossistfirman Allt i Fisk är ett av de 
större i Göteborg.

men den affären gick om intet. Därför 
bestämde sig Dan Ahlström för att inkö
pa en fiskaffär på Prinsgatan i Göteborg 
istället. Efter några år köpte han också en 
fiskaffär på Plantagegatan i Göteborg, 
vilken är en parallellgata till Prinsgatan, 
och under några år drev han dessa båda 
affärer parallellt med varandra.

I m itten av 1960-talet då O paltorget 
byggdes i Tynnered, öppnade Dan Ahl
ström  fiskaffär inom  detta område. I 
samband med detta avyttrade han fiskaf
fären på Prinsgatan och Dan Ahlströms 
äldste son Thomas Ahlström  tog hand 
om fiskaffären på Plantagegatan. Han 
hade tidigare under ett år varit fiskare 
ombord på GG 204 Torön, men efter 
militärtjänstgöringen 1965 blev han före
ståndare för fiskaffären på Plantage
gatan. Efter ungefär ett år tog han hand 
om fiskaffären på O paltorget, medan 
Dan och hans yngsta son Lars Ahlström 
tog hand om affären på Plantagegatan.

År 1977 bildade Thom as och Lars 
Ahlström tillsammans med Kurt Olofs
son fiskgrossistfirman Ahlström & Olofs
son och i anslutning till detta försåldes 
familjens båda fiskaffärer på Opaltorget 
och Plantagegatan. I slutet av 1980-talet 
ändrades namnet från Ahlström & Olofs
son till Allt i Fisk AB, efter en fram 
gångsrik reklam kam panj där man 
använt samma namn.

År 1994 sålde Lars Ahlström sin andel, 
men kvarstod som konsult i firman till 
1995 då han tillsammans med den kände 
mästerkocken Leif M annerström  köpte 
fiskrestaurangen Sjöm agasinet i G öte
borg. Året därpå blev han ägare till den 
ansedda restaurangen Fiskekrogen vid 
Lilla Torget i Göteborg.

Numera ägs Allt i Fisk AB av Thomas 
Ahlström  och Kurt O lofssons dotter 
Annerita Olofsson.

I anslutning till att Dan Ahlström slu
tade på Ganthi II, började bröderna 
Ahlströms svåger Karl-Gustav Claesson 
fiska ombord på fartyget. Han hade året 
innan gift sig med brödernas yngsta sys
ter Ingegerd. Tidigare hade han varit 
järnvägstjänstem an vid Statens Järn
vägar.

Pä Fiskekrogen serveras utsökta fiskrätter.

Onnereds båtvarv byggde 
nytt däckshus till Ganthi II

Utvecklingen av fiskebåtarnas storlek 
och prestanda började accelerera efter 
andra världskriget och i skiftet mellan 
1940- och 1950-talet började man bygga 
fiskebåtar med större och bättre däcks
hus, dit alla personalutrymmen var för
lagda. De som hade en relativt ny båt 
men med ett mindre däckshus och skans 
och mäss fortfarande förlagt förut i båten 
kom i m ånga fall att byta det mindre 
däckshuset mot ett större med alla 
bekvämligheter. De större däckhusen var

generellt mycket påkostade och eleganta 
i sin utformning, där de yttre skotten ofta 
var klädda med teakpanel och på insidan 
med mahognyfanér. Dessutom var livbå
ten flyttad från sin tidigare plats på för
däck till babordsidan på däckshustaket 
och försedd med dävertar för att under
lätta i och upptagningen.

Önnereds båtvarv var på 1950-talet 
specialiserat på att bygga däckhus för 
fiskefartyg. Dessa var konstruerade av 
Torsten Olsson, som också var en av var
vets ägare. Däckshusen var ofta mycket 
smakfullt gjorda och varvet fick snabbt 
ett gott rykte. Detta bidrog till att många 
beställde nya däckshus vid Onnereds 
båtvarv under 1950-talets första hälft.

År 1953 försågs alltså Ganthi II med 
ett nytt större däckshus vid varvet. I det
ta var mäss och pentry, sam t toa
lett/ tvättrum och garderober lokalisera
de. Samtidigt hade skansen flyttats från 
den förliga delen av båten till akter om 
m askinrum m et, där en helt ny elegant 
skans i bl a mahognyträ hade byggts, vil
ken nåddes via en lejdare från det nya 
däckshuset. Detta var tillverkat av ore- 
gonpine, teak och mahogny. Byggnadens 
språng följde fartygdäckets som tillsam
mans med det välgjorda arbetet gav det 
hela ett nätt och elegant utseende. Vidare 
var livbåten nu placerad i dävertar på 
däckshustaket och blev därmed ur vägen 
för arbetet på däcket.

Ännu ett nytt fiskefartyg 
beställdes vid J. W. Bergs varv
Under 1950-talet gick fisket mycket bra 
och fiskefartyg som byggts så sent som i 
slutet av 1940-talet och i början av 1950- 
talet, vilka var 70-75 fot och utrustade

G anthi I I I  levererades frän J.W. Bergs varv till fladenfisket sommaren 1958 och var byggd 
efter Östen Bergs nya koncept med bl a fallande stäv. Foto: Curt S Ohlsson 12 juni 1960.

F,skekro9eni®»orsW 
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i  stor lä ttö l  » _______________

____________________  205,00 kr
Totalt-. 41,00 kr
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med motorer på drygt 20Ö hk, blev för 
små. Bröderna Ahlström  började da 
umgås med tanken att beställa ett nytt 
större fiskefartyg.

År 1954 hade Östen Berg tagit fram en 
helt ny typ av fiskebåt, där skans, mäss 
och byssa var förlagda akteröver i ett stör
re och rymligare däckshus som tillverkats 
av metall i stället för som tidigare av trä. 
Fartygstypen hade konstruerats med 
utätfallande bogar och försetts med en s k 
fallande stäv, vilket gav fartyget såväl 
bättre sjöegenskaper som att det blev 
mera elegant i förhållande till den då klas
siska fiskebåtstypen. De första som bygg
des av den nya typen var Solvåg II och 
Siarn från Styrsö respektive Donsö. Dessa 
båda byggdes vid Bergs varv på Björkö. 
Siam var utrustad med ett däckhus av trä, 
medan Solvågs var av lättmetall.

Året därefter tog skepparna M elker 
Åberg och Magnus Barlind leverans av 
två nybyggda stora trålare frän J. W. 
Bergs varv. Dessa gavs namnen GG 277 
Ransy respektive GG 449 Skogafors. 
Fartygen hade en längd på 84 resp 82 fot. 
Ransy var utrustad med en Deutz V 8 
diesel på hela 500 hk, vilket da var en 
m ycket kraftfull motor. Skogafors var 
dock utrustad med en något mera 
modest motor, nämligen en Skandia 4- 
cyl diesel typ 495C om 300 hk, men båda 
fiskefartygens storlek och utrustning gav 
då en indikation på åt vilket håll utveck
lingen var på väg. Dessa beställningar 
följdes mycket snart av ytterligare order 
av samma fartygstyp vid Bergs varv.

Eftersom bröderna Ahlström nu hade 
haft Ganthi II i ca tio år började man kän
na sig mogna för att beställa en något 
större och framför allt modernare båt, där 
alla personalutrymmen var förlagda i 
anslutning till däckshuset. Flertalet fiske
fartyg hade ju vid denna tidpunkt endast 
styr- och navigationshytten samt maskin
rum belägna till däckshuset, medan 
skans, byssa och mäss var placerade för
ut. Detta var ju i allra högsta grad ett 
ålderdom ligt och förlegat system, som 
jag personligen är förvånad över att det 
levde kvar sä länge som det gjorde hos de 
svenska fiskefartygen. Nämnas kan att 
de fyra fiskefartyg Bergs varv byggde till 
England i mitten av 1930-talet var utrus
tade med metalldäckshus och samtliga 
personalutrymmen förlagda inom eller i 
anslutning till däckshuset. Tillika gällde 
detta över 50 fiskefartyg som byggdes 
vid de svenska träfiskebåtsvarven för 
Island i mitten av 1940-talet. Av dessa var 
också de större försedda med valback. I 
Sverige gick dock utvecklingen något 
langsammare och tog egentligen inte rik
tigt fart förrän in på 1950-talet.

På hösten 1957 beställdes G anthi III 
med utlovad leverans sommaren 1958. 
Fartyget var av samma typ som GG 277

Ransy och Bergs nybyggnad,-num m er 
164. Det hade en längd av 83 fot och var 
22 fot brett, samt utrustat med en Nohab 
Polar diesel som utvecklade 390 hk. 
Delägare var bröderna Olof, Nils, Henry 
och Bror Ahlström , samt deras svåger 
Karl-Gustav Claesson och O lof Ahl- 
ströms äldste son Thore.

Ganthi II försåldes samma år till fis
kelaget för GG 356 Valand, Källö- 
Knippla (Klas Edvin Alfons Eliasson, 
Arnt Knut Peter Andersson, Jim Yngve 
Astor Klaesson och Anders Eskil 
Klaesson). Ar 1961 blev hon GG 475 
Ingarö, Honö Heden, med Sven Hans
son, Alvar Hansson och Harry Larsson 
som nya ägare. I samband med detta tog 
fiskelaget för Valand leverans av en

nybyggd trä trålare som byggts vid Th 
Helles0y bätbyggeri, L0fallstrand, Nor
ge. Ingarö såldes 1965 vidare till AB 
Helge Olsson Fartygsagentur, Göteborg. 
Tyvärr kom Helge Olsson genom sitt

Olof Ahlström flankerad av sina söner Per- 
Olof, Robert, deras kusin Allan Lindgren, 
Martin och Thore Ahlström ombord på Tor- 
öii i samband med leveransen 1962.
Foto från tidningen Yrkesfiskaren.

innehav av AB Marstrandsverken på eko
nom iskt obestånd, vilket bidrog till att 
Ingarö tillsammans med ett flertal andra 
fiskefartyg övertogs av Skandinaviska 
Banken sommaren 1967, vilka sålde hen
ne vidare i decem ber 1968 till Berg & 
Johansson AB pä Hönö. En månad senare 
(januari 1969) såldes Ingarö till Björn 
Carlsson, Källö-Knippla som i sin tur i 
decem ber samma är sålde henne till 
Conall Timoney i Dublin, Irland. Därmed 
försvann hon från vår horisont. Kanske 
är det någon i läsekretsen som kan berät
ta om fartygets vidare öden?

Ännu ett ägareskifte
Sommaren 1959 sälde Nils Ahlström sin 
andel i Ganthi III till de övriga delägarna

i partrederiet och tog anställning som 
föreståndare för det då nybyggda isverket 
i Fiskebäcks fiskhamn. Detta byggdes 
1958/59 av fiskgrossist Arvid Bergström, 
Göteborg. Denne hade tidigare bl a isver
ket pä Björkö och eftersom den växande 
fiskeflottan i Fiskebäck/Önnered var i 
stort behov av ett isverk föll det sig natur
ligt att det etablerades ett isverk i 
Fiskebäcks fiskhamn. Tidigare hade fiske
lagen i Fiskebäck/Önnered varit hänvisa
de till isverken på Donsö eller Hönö. Nils 
Ahlström var anställd vid Fiskebäcks is
verk fram till pensionering 1980. Numera 
ägs isverket av Västkusten El Marin AB.

Fiskelaget 
GG 204 Torön bildades

Fisket med Ganthi III gick mycket bra 
och Olof Ahlström började fundera över 
att beställa ytterligare ett fartyg, efter
som sönerna Robert och Martin nu blivit 
klara med skolan och var intresserade av 
att ägna sig åt fiskaryrket. G anthi III 
hade sedan leveransen bedrivit flyttråls-

Första Tor-öti var byggd i dåvarande Östtyskland och var nummer 12 i en serie pä närmare 
30 av samma typ som Handelsagenturen Neptunus levererade till Sverige i början av 1960- 
talet. Foto: Per-F.rik Johnsen.
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fiske tillsammans med önneredstrålaren 
GG 120 Saltö, vilken var byggd 1955 vid 
Gustafsson & söners skeppsvarv i 
Landskrona och var ungefär lika stor 
som Ganthi I II  samt utrustad med en 
ungefär likvärdig maskin. Eftersom det 
nu var fler av Olofs barn som var intres
serade av att bedriva fiske än vad det 
fanns plats för ombord på Ganthi III, 
tyckte Olof Ahlström det skulle passa bra 
om han och hans tre äldsta söner Thore, 
Robert och Martin köpte en egen båt och 
började bedriva flyttrålsfiske med brö
derna och svågern på Ganthi III. 
Stålfiskefartygen hade nu introducerats i 
Sverige av skeppsmäklare Helge Olsson 
och många sådana fiskefartyg hade leve
rerats från såväl utländska som inhem 
ska varv.

Ar 1960 hade en agenturfirm a vid 
namn Neptunus bildats i Göteborg med 
bland annat Herbert Barlind som verk
ställande direktör och byggm ästare 
Lennart Wallenstam, målaremästare Bror 
Ericsson och direktör Einar Hansson

(innehavare av Bergendahls El i G öte
borg) som  delägare. Alla hade sitt 
ursprung från Göteborgs norra skärgård 
och var således väl förtrogna med fiskeri
näringen. De hade samma år beställt 10 
stålfiskefartyg vid det dåvarande östtys
ka varvet Ernst Thälmann Schiffswerft i 
Brandenburg/H avel, vilka var 104 fot 
långa och utrustade med en 560 hk SKL 
diesel. Dessa hade med fram gång för-

"Frukten Gud 
och given honom ära"

En bibelvers från uppenbarelseboken, vil
ken var broderad på en tavla i skansen  
ombord i Ganthi I.

sålts till västsvenska fiskelag. Handels
agenturen Neptunus var nu intresserad 
av att beställa ytterligare 10 fartyg i Öst
tyskland och skulle som ett led i detta 
gärna vilja sälja en nybyggd trålare från 
Thälm annvarvet till Olof Ahlström och 
hans söner, men Olof var måttligt intres-

serad. Dock inte på grund av att fartygen 
skulle vara dåligt byggda och/eller min
dre sjövärdiga, utan snarare av att de var 
utrustade med SKL motorer. Dessa hade 
visat sig vara mindre pålitliga och ställt 
till med en hel del driftstopp för de fis
kelag som tagit leverans av de östtyska 
fiskefartygen. Olof Ahlström var mycket 
nöjd med Nohab Polar m otorerna och 
var därför intresserad av att fortsätta 
med dessa. Han hade därför varit i kon
takt med skeppsmäklare Lennart Johans
son på Klädesholm en (då representant 
för Ankerlokken) om att beställa en stål- 
trålare hos Leif Kongervold och dennes 
varv Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk, 
Flekkefjord, Norge. Herbert Barlind stod 
dock på sig och ville gärna sälja en stål- 
trålare från Thälm annvarvet till Olof 
Ahlström och framhöll att denna var ca 
10 fot längre än den tilltänkta från varvet 
i Flekkefjord. Olof Ahlström var inte helt 
ointresserad, men ställde följande krav: 
Fartyget skulle vara utrustat med en 6- 
cyl. Nohab Polar, J. W. Bergs propeller 
och trålvinsch. Eftersom  Barlind såväl 
var intresserad av att sälja en ståltrålare 
till Olof Ahlström som att generellt för
bättra motorerna i de östtyska fartygen 
gick han O lof till mötes och beställde 
därefter alla motorer från Nohabs fabrik 
i Trollhättan.

Första GG 204 Torön blev alltså byggd 
som nummer 12 till Handelsagenturen 
Neptunus och levererades i februari 1962. 
Hon var i stort sett likvärdig med de 11 
tidigare leveranserna till den svenska fis
keflottan, men hade utrustats med en 6-cyl 
Nohab Polar som utvecklade 675 hk, Bergs 
propeller och Bergs hydrauliska trålvinsch.

Aret efter att O lof Ahlström  sålt sin 
andel i Ganthi III blev Henry Ahlströms 
äldste son Ove delägare i fartyget, efter 
det att denne gått ut realskolan.

Två nya större ståltrålare 
beställdes från dåvarande 

Östtyskland
Under 1960-talets första hälft var det 
högkonjunktur i den svenska fiskerinä
ringen med m ycket goda sillfångster i 
Skagerack och på Nordsjön. Många som 
hade erhållit nya såväl trä- som stålfiske
fartyg i början av 1960-talet fann att des
sa började bli väl små redan efter några 
år. M an började nu beställa fiskefartyg 
som var både större och som framför allt 
hade kraftigare motorer.

Från det östtyska varvet, som nu hade 
flyttat sin produktion från Branden
burg/Havel till Rosslau/Elbe, introduce
rades en större m odifierad variant av 
den tidigare 104 fot långa ståltrålaren. 
Den nya var 114 fot lång och hade större 
och rymligare däckshus, samt utrustad 
med Nohabs nya 8-cyl dieselmotor som 
utvecklade 900 hk.

i
i

Såväl G anth i IV  (överst) som den andra Tor-ön i ordningen var byggda vid Rosslauer 
Schiffswerft och ingick i den nya något längre och modifierade serien som byggdes för  
Sverige. Foto: Göran Ohlsson respektive Krister Bång.
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Eftersom Ganthi III:s motor var i min
sta laget för att man skulle kunna bedri
va ett aktivt flyttrålsfiske, samt att denna 
varit allt sedan Torön levererades, något 
i obalans med dennas nästan dubbelt så 
starka motor, kändes det nu dags att 
ersätta Ganthi III med en nybyggd stör
re trålare. Eftersom fiskelaget för Torön 
varit mycket tillfreds med sitt stålfiske
fartyg från Östtyskland, samt att de ock
så var intresserade av att beställa en ny 
större ståltrålare som kunde vara mer 
överensstäm m ande med en större 
Ganthi, föll det sig naturligt att beställa 
var sin 114-fots ståltrålare från varvet i 
Rosslau/Elbe. Detta skedde hösten 1965 
med första inbetalningen den 1 novem
ber samma år.

Ganthi IV levererades i juli 1966 som 
num m er två till Sverige efter LL 322 
Rangoon från Mollösund. Hon var av 
den nya förlängda serien från Rosslauer 
Schiffsw erft (Båtologen 1988:5). Något 
senare samma år (november) levererades 
nya GG 204 Torön till Olof Ahlström och 
hans nu fyra söner Thore, Robert, Martin 
och Per-O lof, samt deras kusin Allan 
Lindgren. Mellan Rangoon och Ganthi 
hade Handelsagenturen Neptunus sålt 
två fiskefartyg av den senare typen till 
Hirtshals i Danmark, vilka blev HG. 243 
Birger Wernerfeldt och HG. 244 Karsten 
W emerfeldt och med B. W. Wernerfeldt 
Handels A/S i Soborg som ägare.

Delägare i Ganthi IV var Bror Ahl
ström, som blivit huvudredare efter att 
O lof sålt sin andel i Ganthi III, Henry 
Ahlström , Karl-Gustav Claesson och 
Ove Ahlström.

Ganthi III försåldes samma år till 
Hasselösund, där hon erhöll namnet LL 
310 Sunnaren och Kenneth Valter Nilsson, 
Nils Valter Pettersson, samt Brian Torsten 
Nilsson som nya ägare. Motorn byttes mot 
en B&W Alpha diesel 406-26VO om 600 
hk. Fartyget är än idag i rederiets ägo.

GG 204 Torön försåldes med leverans 
i början av 1967 till partrederiet för LL 
504 Bovik och fick Grundsund som ny 
hemmahamn.

Bror Ahlström sålde sin 
andel i Ganthi IV och köpte 

egen trålare
Flyttrålsfiskelagen Ganthi och Torön 
bedrev ett m ycket fram gångsrikt fiske 
under senare delen av 1960-talet och i 
början av 1970-talet. År 1965 började Per- 
Olof Larsson fiska som besättningsman 
ombord på Ganthi III. Han var inte av 
fiskarsläkt eller hade bedrivit något fiske 
tidigare, men eftersom  han en kort pe
riod dessförinnan hade träffat Bror 
Ahlströms äldsta dotter Ingela, som han 
också gifte sig med 1969, föll det sig 
naturligt att han sökte anställning 
ombord på Ganthi III. År 1972 tyckte

Per-Olof Larsson att det inte fanns någon 
direkt framtid för honom på Ganthi IV 
eftersom  det nu var flera av bröderna 
Ahlströms söner som var eller inom kort 
skulle börja fiska ombord på Ganthi IV. 
Vidare tyckte han att det skulle vara 
roligt att skaffa en egen båt. Per-Olof 
meddelade Bror om sina planer och hade 
också varit och tittat på en mindre trålare 
i Bua. Bror Ahlström  började då också 
fundera över sin egen position ombord 
på Ganthi IV, även om han både trivdes 
och hade det m ycket bra där. Bror för
hördes sig då med Per-Olof om han inte 
kunde vänta något med att införskaffa en 
mindre trålare. Kanske de kunde köpa en 
gemensam större trålare lite senare när 
tillfälle gavs. Detta resulterade i att Bror 
och Per-Olof började umgås med tanken 
att köpa en gemensam stor ståltrålare. I 
början av 1970-talet fanns det många sto
ra fina ståltrålare längs Bohuskusten till 
salu. En del av dess ägare hade fått för 
sig att det var bättre att sälja sitt då stora 
rationella fiskefartyg och ta anställning 
vid någon fabrik i land företrädesvis i 
Stenungsund eller Göteborg. Flera av 
dessa fiskare kom dock senare att bittert 
ångra detta beslut.

Bror Ahlström och svärsonen Per-Olof 
Larsson började hålla ögonen öppna efter

något lämpligt stålfiskefartyg som var i 
mycket gott skick. År 1973 hade de tre 
olika fartyg som de valde emellan. Dessa 
var LL 533 Singö från Grundsund, som 
var byggd i Rosslau/Elbe 1967 och såle
des ett systerfartyg till Ganthi IV, samt 
systerfartygen GG 346 Götaland från 
Öckerö och GG 715 Ekefjord från 
Rönnäng. De senare var byggda vid 
Marstrandsverken i Marstrand 1966 res
pektive 1967 och var ca 105 fot långa, 
samt utrustade med en 1 100 hk MaK- 
diesel respektive 1 000 hk Deutz-diesel. 
Eftersom Bror Ahlström var mycket nöjd 
med Ganthi IV  var han särskilt intresse
rad av systerfartyget Singö, men då GG 
346 Götaland drog partrålsfiske med fis- 
kebäckstrålaren GG 430 Tirana (byggd 
vid Rosslauer Schiffsw erft 1968) skulle 
han få en flyttrålspartner på köpet om 
han övertog Götaland. Sagt och gjort det 
fick bli Götaland, vilken dessutom hade 
den starkaste motorn av de tre fartygen. 
Det nya fiskelaget fick nam net GG 346 
Danö med Fiskebäck som hemmahamn. 
Distriktsbeteckningen ändrades dock till 
GG 206 efter två år, för att komma inom 
samma nummerserie som de övriga fis
kefartygen inom bröderna Ahlströms 
ägo.

I samband med att Bror Ahlström sål-

Första D an ö byggdes vid Marstrandsverken 1966 som GG 376 G öta lan d  med Öckerö som 
hemmahamn. Foto: Krister Bång.
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GG 206 D anö under leveransprovturen i Kalmarsund. Hon byggdes 1985 vid Kalmar varv. Foto frän Kalmar varv.

de sin andel i Ganthi IV blev Henry 
Ahlströms yngste son Birger samt dennes 
kusiner bröderna Kurt och Sture 
Claesson (söner till Karl-Gustav och 
Ingegerd Claesson) delägare i Ganthi IV. 
Sam tidigt blev Henry Ahlström  ny 
huvudredare.

År 1984 försåldes GG 206 Danö till 
Göran Ryberg och hans son Anders 
Ryberg på Rörö och blev GG 144 Themis. 
Sam tidigt beställde Bror Ahlström  och 
Per-Olof Larsson ett nytt stort fiskefartyg 
på ca 110-fot och utrustad med en Deutz 
på 1 540 hk vid Kalmar varv, vilket de tog 
levererans av 1985. Detta är ännu idag i 
rederiets ägo. Fartyget byggdes i en serie 
om tre vid kalmarvarvet och hade kon
struerats av den norska fartygskonstruk- 
tionsfirman Wik & Sandvik. De två övri
ga fartygen var GG 569 Vingaborg från 
Donsö och GG 430 Tirana från Fiskebäck.

År 1987 började Bror Ahlström son 
Jonas att fiska ombord på GG 206 Danö 
efter att han hade avslutat sina gymnasie
studier. År 1990 övertog han Brors andel 
i Danö. Han hade då exam inerats från 
Sjöbefälsskolan med såväl examen som 
förste skeppare som maskinist.

I augusti 1998 inköpte fiskelaget för 
Danö den gotländska ståltrålaren VY 5 
Cameroon, vilken gavs namnet GG 491 
Danabank. Denna visade sig dock vara i 
m ycket dåligt skick och såldes därmed 
tillbaka till Tom Norrby. Denne gav nu

fartyget namnet Cermona och registrera
de henne som fritidsfartyg och sålde hen
ne vidare till Peter Grönqvist i Ystad. 
Nam net förblev oförändrat m edan ny 
hemmahamn blev Ystad.

Vidare kom mer GG 206 Danö under 
1999 att förlängas med 6 meter vid Karls
son Skibs- og Stålservice (tidigare Hans 
Svendsen Båtbyggeri) i H irtshals, Dan
mark.

Nya större fiskefartyg av 
häcktrålartyp beställdes vid 

Falkenbergs varv
I början av 1974 började Olof Ahlström 
och hans söner fundera över om man inte 
borde anskaffa ett större och mera ratio
nellt stålfiskefartyg. Den ståltrålare de då 
hade var ju trots allt en konstruktion som
1 sitt ursprung hade tagits fram i slutet av 
1950-talet och en häcktrålare skulle ju 
vara betydligt mera rationell jäm fört med 
den klassiska sidotrålaren med kryssar- 
akter som såväl GG 204 Tor-ön som 
Ganthi IV representerade. Dessutom 
hade fisket givit bra utdelning under fle
ra år så GG 204 Tor-ön var avskriven. 
Fiskelaget hade därför 1973 inköpt en ny 
stor 12-cyl Nohab Polar dieselmotor från 
fabriken i Trollhättan. Denna utvecklade
2 100 hk. Med denna nya stora motor 
som grundplåt gick man till banken och 
förhörde sig om de kunde tänka sig att 
ställa upp med ett lån på det resterande

beloppet för den tilltänkta häcktrålaren, 
som totalt var beräknad till ca sex miljo
ner kronor. Beskedet blev positivt och 
eftersom man fiskade tillsammans med 
GG 205 Ganthi IV var det ju av stort vär
de om även de kunde beställa ett syster
fartyg, vilket också blev fallet.

Den 17 april 1974 beställde fiskelagen 
Ganthi och Torön genom Westmarin AB 
(skeppsmäklare Rolf Hedlund) två häck- 
trålarskrov ca 128 fot långa och 27 fot bre
da vid Falkenbergs varv, vilka senare 
skulle utrustas vid N ordhavn-verftet i 
Kobenhavn, Danmark för leverans som
maren 1976.

Byggnationen vid Falkenbergs varv, 
där man var vana vid betydligt större far
tyg, gick utan problem och även vid var
vet i Kabenhavn gick byggandet relativt 
sm ärtfritt. Ägare till N ordhavn-verftet 
var då Sten Andersen. Denne var också 
ägare av flera stora ståltrålare, vilka hade 
Hirtshals som hemmahamn. Tyvärr skul
le N ordhavn-verftet senare, dock efter 
leveransen av Tor-ön och Ganthi, få eko
nomiska svårigheter, vilket ledde till att 
verksamheten gick i konkurs och varvet 
upphörde.

Något försenade levererades Tor-ön i 
juli 1976 och Ganthi V kom i september 
samma år.

Rederiet hade nu två fiskefartyg med 
nam net GG 204 Tor-ön respektive GG 
205 Ganthi IV och V. Avsikten var att de
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Sjösättning av nuvarande GG 204 Tor-ön vid Falkenbergs varv 1975. 
Foto: Bengt Haraldsson.

äldre ståltrålarna som var byggda 1966 
skulle försäljas, men priserna på dessa 
var då inte särskilt bra så fiskelagen 
beslöt att behålla dem tills vidare. 
Dessutom hade nu samtliga av bröderna 
Ahlströms söner samt några kusiner bli
vit vuxna och börjat fiska ombord på far
tygen. Därför kunde man utan svårighet 
bem anna såväl Ganthi IV som nya 
Ganthi V samt båda fartygen Torön. Den 
första tiden hade de gamla och de nya 
trålarna samma distriktsbeteckning d v s  
GG 205 respektive GG 204, men det till
äts inte i långa loppet varför de äldre trå
larnas num m er ändrades till GG 1205 
respektive GG 1204. Ledningen på 
Ganthi IV tog Karl-Gustav Claesson 
hand om tillsammans med sina tre söner 
Kurt, Sture och Tor. Henry Ahlström

kvarstod dock som huvudredare och 
blev således huvudredare för både 
Ganthi IV och V. Den äldre Tor-ön sköt
tes av O lof Ahlström , hans yngste son 
Per-O lof Ahlström  och dennes kusin 
Allan Lindgren. Per-O lof Ahlström  
önskade dock hellre att vara på samma 
båt som sina äldre bröder så efter två år 
övertogs gamla Tor-ön av svågrarna Jarl 
Axelsson och Allan Lindgren, varvid 
nam net ändrades till Nimber. Ny dis
triktsbeteckning blev GG 202.

Både de nya respektive de äldre fiske
fartygen genomgick ett flertal ombygg
nader under åren, såväl vid Götaverken i 
Göteborg som vid danska varv. Bland 
annat shelterdäckades de nya fartygen 
helt vid Götaverken, medan de äldre blev 
delvis shelterdäckade vid samma varv.

Senare ersattes och delvis om byggdes 
styr- och däckhusen på de äldre båtarna 
vid Karstensens vaerft i Skagen. Vidare 
gjordes en del andra mindre omändring
ar av dessa fartyg fram tills de båda sål
des i mitten av 1980-talet.

År 1982 ändrades Ganthi IV till 
Ginneton. Nam net kom från en präst 
vid samma nam n i Nehem ja, Gamla 
Testamentet.

Tre år senare, i november 1985, försål
des Ginneton till Svaneke på Bornholm 
för 4 500 000 kronor. Ny ägare blev Ole 
Beyer Pedersen och namnet ändrades till 
Jette Pedersen med distriktsbeteckning- 
en R.249. Denne lät shelterdäcka hela far
tyget vid varv i Tejn på Bornholm. Efter 
drygt sex år med Svaneke som hemma
hamn försåldes hon i februari 1992 till 
Thyboron i Danmark och blev omdöpt 
till Aggersoe (L.379) med Torben Jensen 
Soe från Vestervig som ny ägare. 
Vestervig är för övrigt mest känt för att 
inneha den största landsbygdskyrkan i 
Danmark. Enligt uppgift är fartyget fort
farande i rederiets ägo, sedan några år 
dock i aktiebolagsform (Aggersoe Aps).

I april 1987 försåldes Nimber för 5 mil
joner kronor till Skillinge i Skåne, varvid 
namnet ändrades till SIN 50 Laguna och 
Bo Söderberg och Bengt Wiktur blev ny 
ägare. År 1990 blev fartyget helt shelter- 
däckat i Tejn på Bornholm. År 1995 bilda
de partrederiet aktiebolaget Fiskefartyget 
Laguna af Skillinge, till vilket Laguna 
överfördes. Under sommaren 1998 instal
lerade man RSW-tankar i Laguna vid det 
polska varvet Navikon Ship Repair Yard i 
Swinoujscie. Samtidigt gjordes en förhöj
ning av valbacken, vilket gav fartyget en 
extra elegans. Fortfarande i rederiets ägo 
och i gott skick.

Nya större stålfiskefartyg 
beställdes vid varv 

i Danmark
År 1985 hade Ove Ahlström, som nu var 
ansvarig skeppare ombord på Ganthi V, 
samt hans broder Birger sedan en tid 
funderat över om de skulle bygga om sitt 
fartyg eller ersätta det med ett nytt. 
Vidare hade deras kusiner bröderna 
Kurt, Sture och Tor Claesson, samt deras 
fader Karl-Gustav också samma tanke
gångar om att beställa en ny trålare. 
Dessutom hade de ända sedan Ganthi V 
levererades i augusti 1976 ägt såväl 
Ginneton (ex Ganthi IV) som Ganthi V 
gem ensam t med Henry Ahlström som 
huvudredare. De tyckte nu att det bästa 
sättet att separera ägandet vore att sälja 
båda fartygen och beställa två nya större 
trålare. Som  ett led i detta försåldes 
Ginneton, som tidigare nämnts, samma 
år till Bornholm.

Först hade fiskelagen Ganthi och 
Ginneton låtit den norska fartygskon-

Under de första månaderna efter att GG 204 Tor-ön hade levererats sommaren 1976, fiskade 
man med flyttrål tillsammans med GG 757 S tjäm fo rs  frän Åstol. Här under fiske i 
Skagerack. Foto: Lars Johansson.

GG 2.0 4
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Namnet G inneton  fick G anth i I V 1982 och på denna fina bild är Pä såväl G an th i V som Tor-ön byggdes ett helt shelterdäck vid
hon på väg in till hemmahamnen. Foto: Cenny Myhrborg. Götaverken 1977. G an th i V efter ombyggnaden. Foto: Jan

struktionsfirman Wik & Sandvik rita en 
40 meter lång mycket elegant trålare, vil
ken de hade förhört sig om att bygga vid 
bland annat Lödöse Varf. Fiskeriverket 
godkände dock inte att fiskelagen bygg
de en så lång och stor båt. De framhöll att 
de nya trålarna inte borde vara större än
36 meter. Fiskelagens m äklare West- 
marin AB (Rolf Hedlund) i Göteborg 
hade då kontakt med det danska varvet 
Johs Kristensen Skibsbyggeri A/S i 
Hvide Sande på västra Jylland. De hade 
något år tidigare levererat thyborontråla- 
ren L. 337 Pemille. Hon hade konstrue
rats av ålesundsfirman Nordvestconsult 
och hade en längd av 37,80 m med en 
bredd på 9,60 m. Varvet hade nu börjat 
bygga på en ny trålare efter samma mal
lar, vilken ännu inte hade någon beställa
re. Denna trålare var varvet m ycket 
intresserade av att sälja till svenskarna 
och dessutom få möjlighet att få bygga 
en trålare till, eftersom båda fiskelagen 
var i m arknaden efter var sin trålare. 
Dessutom skulle fiskelagen Ganthi och 
Ginneton få en mycket förmånlig finan
siering genom Dansk fartygskredit kas-

Henry Ahlström och Birger Ahlström  
ombord på G anth i VI strax innan leveran
sen sommaren 1987. Foto från tidningen 
Yrkesfiskaren.

se. Fiskeriverket var till en början myck
et tveksam t eftersom  trålaren som var 
under byggnad vid varvet i Hvide Sande 
var 1,8 m längre än vad de var beredda 
att ge tillstånd för att bygga. Då det skul
le bli betydligt dyrare att ändra den 
påbörjade trålaren vid Johs Kristensen 
Skibsbyggeri A/S från 37,80 m till 36 m, 
gav Fiskeriverket med sig och gav klar
tecken för beställning av två likadana 
trålare vid varvet.

I augusti 1985 beställde bröderna Ove 
och Birger Ahlström, samt Karl-Gustav 
Claesson och hans tre söner Kurt, Sture 
och Tor genom W estmarin AB var sin 
häcktrålare efter Nordvestconsults kon
cept, vilka var 37,80 m långa och 9,60 m 
breda. Kontrakten skrevs i Skagen 
ombord i Ganthi V i samband med att 
fiskelagen besökte den nordjylländska 
staden för att lossa sina fångster, där Rolf 
Hedlund och två representanter för Johs 
Kristensen Skibsbyggeri A/S mötte upp. 
Huvudmotorn var en 12-cylindrig Wärt- 
silä Nohab F38A som utvecklade 2 040 
hk vid 825 varv/min, vilken beräknades 
ge fartyget en fart på drygt 13 knop.

GG 203 G inneton levererades från Hvide Sande 1987. Här med 
flaggning över topp i hemmahamnen i samband med leveransen. 
Foto: Olle Sandegård, tidningen Yrkesfiskaren.

Med G anth i VI inleddes ringnotsfisket på allvar hos fiskelagen 
G anthi och G inneton. G anth i VI under gång i den bohuslänska 
skärgården med full last. Foto från Ingegerd och K-G Claesson.
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GG 202 N im ber (ex G anthi V) efter den omfattande ombyggnaden vid Knrstensens skibs- 
vcerft, Skagen, sommaren 1997-. Foto: Krister Bång i Skagen den 11 september 1997.

Propellerutrustningen var av Bergs fabri
kat med en diameter på 2,9 m och fyra 
blad. Vidare var trålarna utrustade med 
bulbstäv, vilket var något nytt på sven
ska ståltrålare i mitten av 1980-talet.

D et första fartyget som levererades 
var GG 203 G inneton , som anlände 
hemmahamnen en kall, solig februaridag 
1987. Ett stort antal fiskebäcksbor och 
andra fiskeintresserade från regionen 
hade m ött upp för att studera det då 
m ycket im ponerade fartyget. Det som 
kanske väckte störst uppm ärksam het 
var den höga komforten ombord och de 
stora utrymmena i styrhytten, där man 
utöver en fantastisk utrustning med alla 
tänkbara elektroniska instrument också 
hade plats för en soffgrupp. Detta förde 
snarare tankarna till en mindre bostads
våning. I slutet av juli samma år levere
rades också systerfartyget GG 205 
G anthi. Hon skiljde sig från G inneton 
genom att hon bland annat var utrustad 
med valback. Det senare skulle också 
G inneton  komma att förses med inom 
kort.

Några år (1990) efter att fartygen hade 
levererats byggdes de om till ringnotsfis- 
kefartyg vid Karstensen skibsvoerft i 
Skagen, varvid bl a fartygens akterdel 
förlängdes med 1,5 m för att ge utrymme 
för notbinge, vadläggare m m. Fiskelaget 
kom därefter att bedriva ett framgångs
rikt kom binerat ringnots- och trålfiske 
efter sill och makrill.

G anthi V  försåldes till Jarl Axelsson 
och Allan Lindgren och döptes om till 
GG 202 Nimber, medan hemmahamnen 
förblev oförändrad. Under somm aren 
1997 genomgick Nim ber en omfattande 
om byggnad och uppgradering vid 
Karstensens skibsvoerft i Skagen. Bland 
annat byggdes hela gamla akterdäcket 
in, trummorna och trålgalgen flyttades 
upp på däck. Under akterdäck tillkom 
nya torrutrymmen för lagning av trålar, 
förrådsutrymmen m.m. Vidare förhöjdes

styrhytten med ca två meter och i detta 
utrymme inreddes omklädningsrum och 
tvättutrymme. Genom att brand uppstod 
ombord vid ombyggnaden ersattes ock
så inredningen i hela båten samt de elek
troniska instrumenten. På detta sätt blev 
om byggnaden m er om fattande än vad 
som var tänkt från början, men i gengäld 
fick man en ny inredning helt igenom.

Under de dryga tio år fiskelagen hade 
sina danskbyggda fiskefartyg genom 
gick de en hel del om byggnader och 
modifieringar.

Fiskelaget GG 204 Tor-ön 
beställde en ny stor häcktrå- 

lare vid varvet i Hvide Sande
Under alla år mellan 1962 och 1987 hade 
fiskelagen G anthi och Torön mer eller 
mindre oavbrutet bedrivit flyttrålsfiske 
med varandra och var också ett välkänt 
begrepp i såväl svenska som danska fis
karkretsar, men från och med att Ganthi 
V I och nya G inneton  hade levererats

från det danska varvet Johs Kristensen 
Skibsbyggeri A/S kom dessa två fartyg 
att fiska tillsam m ans. I sam band med 
leveransen av G anth i V I och nya 
G inneton började GG 204 Tor-ön (byggd 
1976) att bedriva partrålfiske med fiske
laget för Nim ber, vilka övertagit syster
fartyget G anth i V. År 1992 förhöjdes 
akerskeppet på Tor-ön vid H irtshals 
voerft, varvid fartyget fick sitt nuvarande 
utseende.

Ungefär sam tidigt som G anth i V I 
levererades från Johs Kristensen Skibs
byggeri A/S i Hvide Sande, beställde fis
kelaget Torön ett nytt fiskefartyg vid 
samma varv. Detta levererades något för
senat som GG 1204 Torland den 19 janu
ari 1989. För att erhålla fiskelicens för 
Torland hade bröderna Thore, Robert 
och Per-Olof Ahlström inköpt fiskefarty
get GG 262 Vanguard från Vrångö 1985, 
vilket gavs namnet Tor-Borg. Distrikts- 
beteckningen förblev oförändrad. Detta 
försåldes 1986 till Havstenssund, där Jan 
och H enrik Turesson blev nya ägare. 
Fartyget återfick nu sitt tidigare namn 
Vanguard och distriktsbeteckningen 
blev SD 622. Jan och Henrik Turessons 
tidigare fartyg SD 911 Rindö skrotades i 
samband med att de övertog Tor-Borg.

Med en längd på 140 fot var Torland 
då hon levererades Sveriges största tråla- 
re och utrustad med en huvudmotor av 
W ärtsilä Nohab typ 8V25, 8-cyl, som 
utvecklade 2 500 hk vid 900 varv/min. 
Tyvärr skulle denna nya typ av motor 
visa sig vara mindre lämplig, och efter 
flera haverier ersattes hela motorn mot 
en ny 12-cylindrig av Nohabs fabrikat på 
delvis m otorfabrikens bekostnad vid 
Nya varvet sommaren 1992. GG 1204 
Torland var konstruerad för att bedriva 
fiske med bottentrål efter i huvudsak 
torsk. På senare år har man dock i första

Den stora häcktrålaren GG 1204 Torland under gång i Öresund med full last den 9 maj 
1993. Foto: Örjan Kronvall.
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hand fiskat sill med Torland. För att 
underlätta fisket och hanteringen av red
skapen var fartyget försett med slip och 
extra stor däcksyta som trålen halades in 
över. På detta sätt blev arbetet med de 
stora redskapen mera överblickbar samt 
arbetsbesparande. I akterkant på tråldäck 
fördes fisken via en lucka ned till en 
binge på fabriksdäck, där den gick vida
re till en maskin som rensar fisken (tor
sken) och därefter till filetering i en 
annan maskin innan den slutligen via ett 
transportband gick till lastrum m et för 
isning i frigolitlådor.

Inredningen var naturligtvis m ycket 
sm akfull och kom fortabel och Torland 
var också det första svenska fiskefartyg 
som hade ett mellandäck under styrhyt
ten (bryggan) och väderdäck. I detta däck 
var två hytter inredda med bland annat 
dusch och toalett.

Såväl GG 204 Torön som GG 1204 
Torland ägs i ett handelsbolag i vilket 
Olof Ahlströms fyra söner Thore, Martin, 
Robert och Per-Olof ingår, samt Roberts 
söner O lof, Sim on och David. Det är 
Robert och sönerna samt Per-O lof som 
driver Torland, medan Thore och Martin

driver Torön tillsam m ans med Martins 
söner Svante och Fredrik. Allt ägs med 
lika andel.

Ganthi VII beställdes 
vid norskt varv

I slutet av 1996 beställde partrederierna 
för Ganthi och Ginneton var sitt ring- 
notsfiskefartyg vid det norska varvet 
Westcon (West Contractors AS) i Olens- 
våg öster om Haugesund för leverans i 
maj respektive juli 1998. Fartygen hade 
konstruerats av Wik & Sandvik i Fitjar, 
Norge och hade ursprungligen en längd 
av 53,4 m eter med en största bredd på
10,6 meter. På grund av vissa regler inom 
EU fick de dock inte vara mer än 50 
meter, vilket m edförde att längden 
ändrades till 49,9 meter och bredden öka
des något till 11 meter. Beställningen för
medlades via Westmarin AB i Göteborg. 
Ordern hade föregåtts av förhandlingar 
med andra norska varv bland annat Th. 
Hellesoy båtbyggeri i Lofallstrand i Nor
ge. Detta varv har nu senast byggt nya 
GG 764 Astrid från Rörö men levererade 
ett antal stora träfisketrålare till Sverige 
under 1960-talets gyllene år inom fisket.

De nya fiskefartygen, som var kombi
nerade trålare och ringnotsfiskefartyg, 
hade konstruerats för att nå en väsentligt 
bättre prestanda jämfört med de tidigare 
fiskefartygen i partrederiens ägo och 
mycket uppmärksamhet hade lagts på att 
öka såväl fartygens fartresurser som kyl- 
kapacitet. För att uppnå detta hade de 
beställda fartygens skrovlinjer gjorts 
betydligt slankare jäm fört med de i 
Danm ark tidigare byggda trålarna. 
Toppfarten var efter modellprov utförda 
vid skeppsprovningsrännan i Trondheim 
beräknad till 16,8 knop respektive 15,4 
knop med full last. Kylkapaciteten för 
nya Ganthi var 900 000 kcal, vilket var 
nästan tre gånger så m ycket som i den 
tidigare båten.

Förebild för de nya båtarna var det 
norska ringnotsfiskefartyget Libas från 
Bergen, vilket var 60 m eter långt och 
nådde en toppfart av ca 17 knop. Efter
som de svenska fiskefartygen inte fick bli 
så stora, hade konstruktörerna fått fria 
händer att rita ett 50-metersfartyg.

Skroven byggdes vid det polska varvet 
N orthern Shipyard i Gdansk, medan 
inredning och utrustning ägde rum vid

Torland
1989-

Ginneton
1998-

Tor-Borg
1985-1986

Ganthi VI
1987-1998

Nimber
1987-

Danabank
.1998-1998

foi.D anö
^  1985-

Ginneton
1987-1998

Ganthi V
1976-1987

Tor-ön
1976-

N im b e r
1978-1987

Ginneton
1982-1985 Danö

1973-1984
Fiskekrogen
1996-

Tor-ön
1966-1978

Ganthi IV
1966-1982

Alltifisk
1977-

Ganthi III
1958-1966

Ganthi II
1946-1958

Ganthi I
1932-1946

I denna illustration av Jan Johansson kan man följa släkten Ahlströms verksamhet fram till idag.
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det norska varvet. Som en del i finansie
ringen av affären på totalt ca 130 miljoner 
kronor övertogs partrederiernas tidigare 
fartyg av det norska varvet. De tidigare 
fartygen såldes senare till norska fiskare 
och i april 1998 gick Ganthi VI till K/S 
Bem m elfisk (Harry Ytroy), Bem lo och 
registrerades i Haugesund med H-205-B 
och bibehållet namn. I och för sig hade

GG 202 Nim ber varit intresserade av att 
byta till sig Ganthi VI som ersättning för 
deras nuvarande båt (ex Ganthi V), men 
affären med norrm ännen gick mycket 
snabbt. Därför blev det inget byte med 
svenskarna. Aven systerfartyget GG 203 
G inneton såldes till Norge. Där blev 
Oskar Eriksen ny ägare till Ginneton och 
namnet ändrades till R-20-K Traal med

Skudeneshavn pä Karmoy som ny hem
mahamn. Denne norske fiskare hade tidi
gare varit ägare till gamla GG 569 
Vingaborg som byggdes vid Lödöse Varf 
1967. Detta fartyg hade med ären genom
gått en hel del om byggnader och hade 
bäde förlängts och blivit förbyggt och det 
försåldes nu till ett annat partrederi som 
också innehade en tidigare svensk ståltrå-

\97é> 1987

1998

10 20
_1

3 0  M

G A N T H I  l - V I I
Ritning av Curt S Ohlsson. 

CuaJ'Ï. '9 8

Ovanstående silhuetter frän G anthi I till G an th i VII ger en generell bild av fiskebåtarnas utveckling sedan 1930-talets unga är. 
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lare, nämligen fiskebäckstrålaren GG 353 
Lindö. Denna var byggd 1962 vid dåva
rande Ankerlokken verft i Flora, Norge, 
men försåldes till Åkrehamn på Karmoy, 
Norge i januari 1971 och fick först namnet 
Skifjord, vilket året därpå förlängdes till 
Skifjordvåg. Sedan 1973 har den tidigare 
fiskebäckstrålaren varit Lonningen av 
Bomlo. Detta namn har nu givits till tidi
gare Vingaborg.

Den 24 juli 1998 levererades Ganthi 
VII till Fiskeri AB Ganthi (bröderna Ove 
och Birger Ahlström ) och var varvets 
nybyggnadsnummer 14. Dopceremonin 
hade ägt rum några dagar tidigare (18 
juli) vid kaj i Olensvåg och gudmor var 
brödernas mor Daga Ahlström. Fartyget 
var alltså det sjunde i ordningen sedan 
det första levererades från Donsö varv 
1932 och under de gångna åren har 
fam iljen/släkten Ahlström  i Fiskebäck 
ersatt sitt tidigare fartyg med ett nytt 
ungefär var tionde år. Ganthi VII är utan 
omsvep ett ur alla avseenden både avan
cerat och fantastiskt fiskefartyg och en 
jäm förelse av silhuettbilderna Ganthi I 
till VII på planschen på sidan 17 ger en 
uppfattning om fiskefartygens stora för
ändring under modern tid.

Ganthi VII tillika med nya GG 203 
Ginneton är båda utrustade med en rak 
niocylindrig MaK M25 Marine Diesel 
motor som utvecklar 3 670 hk kopplad till 
en Bergs propeller och är en så kallad 
"high skew" typ med bakåtsvepta blad. 
Inredningen är helt av ek och elegant

Ove Ahlström är numera en av de drivande 
krafterna inom såväl svenskt fiske som släk
ten Ahlströms fiskeriverksamhet.
Foto: Bertil Johansson.

utformad. Samtliga möbler är i ek, stolar 
och soffor är kläda i vinrött skinn och i 
styrhytten är sittm öblerna mörkblå. 
Mellan styrhytten (bryggan) och båtdäck 
är ett hyttdäck med två hytter inredda. 
Vidare är samtliga hytter försedda med 
dusch och toalett, samt ljust och trevligt 
inredda. Den elektroniska utrustningen 
samt vinschar och övrig fiskeutrustning 
är naturligtvis av senaste snitt, och farty
gens lastkapacitet är 719 kubikmeter för
delat på nio tankar med kylaggregat 
(RSW). Hjälpmotorerna, två till antalet, är 
av Volvo Pentas fabrikat. Fartygen är 
naturligtvis också utrustade med sido- 
propellrar av Brunvolls fabrikat i Molde,

Norge. Vidare har båda fartygen var sin 
väl tilltagen mekanisk verkstad, som är 
utrustad med bl a svarv, pelarborrmaskin 
m m. Kort sagt båda fartygen är toppmo
derna och ger ett imponerande intryck.

GG 203 Ginneton levererades som var
vets nybyggnadsnummer 15 den 18 sep
tember 1998 och vid dopceremonin som 
också ägde rum vid kaj i Olensvåg var 
Ingegerd Claesson gudmor. Hon är mor 
till bröderna Kurt, Sture och Thor, vilka är 
ägare till GG 203 Ginneton tillsammans 
med pappa Karl-Gustav Claesson.

Önskar Du läsa mer om fartygens ut
rustning, prestanda etc, läs då gärna Bertil 
Johanssons artiklar i tidningen Yrkes
fiskaren (nr. 5,1997; nr. 15/16 och 19,1998).

Tack fö r  m edverkan
Mänga varma tack till Ingegerd och Karl- 
Gustav Claesson för vänlig hjälp med mate
rial och bilder till denna artikel, till bröderna 
Olof och Bror Ahlström samt Thomas 
Ahlström för granskning och ytterligare 
uppgifter. Vidare vill jag tacka alla som 
bidragit med fina fotografier; Bertil 
Johansson, Bengt Haraldsson, Lars Johans
son, Bernt Andersson och Evabritt Larsson 
på tidningen Yrkesfiskaren m fl. Ett stort 
tack också till Curt S Ohlsson och Jan 
Johansson som ritat de fina illustrationerna. 
Slutligen ett varmt tack till Barbro och Egil 
Knutsen för deras gästvänlighet vid besök i 
deras hytte i Norge, där denna artikel i 
huvudsak skrivits.

• •BOCKE
pä frivakten

Olsson i Werkebäck och hans fartyg
Sven Kjellgren
Rikt illustrerad, 104 sidor, inbunden. 
Förlag: Impactum, Stockholm, 1998. 
ISBN 91-971102-4-8 
Pris: 248 kronor.

På senare tid har det kommit flera intres
santa böcker som berör sjöfarten från 
mindre kustbygder. En av dessa är Sven 
Kjellgrens bok om godsägaren och 
skeppsredaren Fredrik Olsson och hans 
son Ruben från den lilla orten Böljerum 
intill den långsm ala W erkebäckskilen, 
söder om Västervik i Småland. På ett 
överskådligt och lättsamt sätt får vi stifta 
bekantskap med redarefamiljen Olsson, 
där fiskarsonen Fredrik O lsson med 
entusiasm och flit byggde upp sin han
delsflotta av segelfartyg och mindre ång

are till en omfattande rederiverksamhet. 
Successivt köpte han allt större fartyg, 
anställde allt fler sjömän och utvecklade 
sin verksamhet. Boken ger en intressant 
bild över hur detta gick till och om den 
växande rederikoncernens fram gångar 
och motgångar.

Vidare får vi en inblick i de problem 
som sonen Ruben kom att brottas med i 
samband med och efter arvsskiftet i bör
jan av 1930-talet, vilket splittrade rederi
et på honom och hans två systrar Signe 
och Olga. Trots detta lyckades Ruben 
navigera rederiet genom 1930-talets 
depression, ett världskrig, Koreakriget 
och Kubakrisen. Huvudsakligen inköp
tes fartygen på andrahandsmarknaden, 
utom i ett fall, då rederiet lät bygga ett 
nytt stort fartyg vid Gävle Varv, det för
sta året efter andra världskriget. Detta

fick namnet Fred Olsson efter rederiets 
grundare och var på 3 475 ton.

Under 1930-talet hopades dock 
bekym ren alltm er genom bl a skärpta 
bem anningslagar och m yndigheternas 
pålagor, vilket försvårade konkurrensen 
från skattegynnat och statligt subventio
nerat utländskt tonnage. Detta slog mer 
eller mindre undan benen för den min
dre svenska rederinäringen.

Rederiets flotta decim erades alltm er 
och slutligen tvingades Ruben Olsson 
sälja sitt sista fartyg, vilket ägde rum 
1964. Från starten 1899 hade Fredrik och 
Ruben Olsson tillsammans ägt och drivit 
sex segelfartyg och 21 ång- och motorfar
tyg -  och åtskilliga sjömän hade fått sin 
utkomst genom rederiets verksamhet.

Werkebäckrederiets svårigheter känns 
på alla sätt aktuella än idag -  vilken han
delsflotta kunde inte Sverige haft om 
svenska m yndigheter givit de mindre 
rederierna samma förutsättningar som 
t ex det holländska och tyska kusttonna
get fått?

Boken rekommenderas varmt.

Lennart Bornmalm
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Här lämnar Sydland Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg pä provtur efter den svåra grundstöt ningen. Foto den 14 augusti 1923. 
Foto frän Fotopumpen.

Med s/s Sydland i orkan
Av Bernt Säfström

Det är lördagen den 14:e augusti 
1927. Tirfings stora ångfartyg 
Sydland har just slussat ut frän 

sista slussen i Colon, Panama och går ut i 
Karibiska Sjön. Hon har fjorton dagar 
tidigare intagit full last av salpeter i 
Iquique, Chile, och är nu pä resa 
"Falmouth för order", vilket i praktiken 
betyder att lasten kom m er att lossas i 
England eller någon annanstans i Nord
europa. Ungefär samtidigt som Sydland 
lämnar Colon föds, någonstans i södra 
N ordatlanten, em bryot till en tropisk 
orkan. Åtta dygn senare skall Sydland 
möta denna orkan. En orkan som då 
kom m er att vara fullvuxen och i fullt 
raseri, avgivande sin oerhörda energi. 
Det blir ett möte som fär svåra konse
kvenser för Sydland och hennes besätt
ning!

Att, efter passagen av Panamakanalen 
med dess tryckande och fuktiga hetta, 
komma ut i Karibiska Sjön är en lättnad 
för Sydlands besättning. Mänga riggar 
upp hängkojer i det fria på däck för att 
där ta sina fritörnar istället för i skansar 
och hytter. Vädret är också mycket bra 
under de fem dygn det tar för Sydland 
att segla över Karibiska Sjön till St 
Thomas i Västindien där hon skall kola 
innan atlantöverfarten.

På morgonen den 19:e augusti påbör
jas kolningen som utföres med hjälp av 
lokala arbetare. Dessa bär ombord kolen i 
korgar som tippas i kolstörten för vidare
befordran till fartygets kolboxar. Trots 
det helt manuella arbetet är Sydland fär- 
digbunkrad samma dag och avgår på 
kvällen från Charlotte Am alie, St 
Thomas, Virgin Islands.

Dagen efter, lördagen den 20:e augusti, 
har Sydland kommit ut i Atlanten och är 
under god gång på NO-lig kurs. Vädret 
är fortsatt mycket gott och barometern är 
hög och stadig. Ingen ombord är speciellt 
oroad för den fortsatta resan över 
Atlanten. Detta är bara en i raden av 
Sydlands manga långresor. Kanske är 
det ändå en i besättningen som känner en 
viss oro och det är den gamle båtsman
nen ombord. Anledningen är en händelse 
som skedde strax efter avgången från 
Colon. Två svarta fåglar hade då slagit 
följe med Sydland och kretsade runt 
hennes m asttoppar utstötande hesa 
skrin. Ingen förutom  båtsm annen tog 
någon större notis om dessa fåglar. Han 
betraktade dem med fasa och sade till 
några av sina skeppskamrater: "kom m er 
vi i hamn efter detta kan vi vara glada,
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när sådana visar sig är det alltid otyg i 
faggorna", spottade och knöt nävarna åt 
dem. Båsens vidskepelse m ottogs med 
några överseende leenden men om de 
hade haft minsta aning om vad de hade 
att vänta ute i Atlanten hade absolut ing
en skrattat!

Vädret var mycket fint hela lördagen 
och Sydland ångade fram på sin utlagda 
kurs, i en kurs hon beräknades hålla de 
närmaste fjorton dygnen, till ankomsten 
till Engelska kanalen. Besättningen ove
tande, närm ade sig nu också orkanen 
med hela sitt vädersystem , i en fart av 
25-30 knop från SO och med oförändrad 
bäring mot Sydland.

Natten till söndagen den 21 :a blev oro
lig. Barometern var visserligen ostadig 
men vinden kom stötvis, ömsom kall och 
ömsom varm. De av folket som hade rett 
sina läger utom hus fick nu flytta in i 
skansar och hytter. Klockan 04.00 på sön
dagsm orgonen kom vinden tjutande 
från NO. Det stod nu klart att ett oväder 
var i antågande. Allt som inte redan var 
sjösurrat säkrades, solsegel beslogs och 
stormluckor och blindventiler stängdes. 
Cirka en timma senare var orkanen över 
Sydland med all sin fruktansvärda kraft! 
Det var som en jätteslägga hade träffat 
fartyget.

Tropiska orkaner bildas på alla tropis
ka och subtropiska hav runt jorden. Det 
finns ett undantag och det är norra 
Sydatlanten. O rsaken till detta är att 
ytvattnet där ej når upp till den tempera
tur, minst 27° C, som fordras för deras 
uppkom st. Orkanerna har olika namn 
beroende på var de uppträder; i Stilla 
havet kallas de tyfoner, i Indiska oceanen 
cykloner och i Atlanten orkaner. Obe
roende av detta har de ett gemensamt, de 
är alla mycket farliga. Årligen sprider de 
förödelse och död i sina spår, både till 
lands och till sjöss. De i Atlanten upp
komna orkanerna bildas för det mesta i 
norr och till sjöss. De i Atlanten upp
kom na orkanerna bildas därför för det 
m esta norr om åttonde breddgraden. 
Aldrig på själva ekvatorn och som de ej 
heller går över. Deras bana är först väst
lig, senare nordvästlig och över till 
nord-nordost.

Som meteorologiska fenomen är dessa 
orkaner lika intressanta som de är 
skräm m ande. De nordatlantiska orka
nernas avtryckare kan vara en helt obe
tydlig virvel som uppstår av en störning 
från passadvinden eller från resterna av 
en sandstorm som dragit ut över havet 
från Sahara i Afrika. Den varma och från 
avdunstning mycket fuktiga luften som 
stiger från det varma havet kan då börja 
att rotera. Fukten i luften, som innehåller 
oerhörda m ängder värm eenergi, kom 
mer att kondenseras när den når högre 
höjder. Kondensation betyder energiom

vandling, värmeenergi blir till rörelsee
nergi, Denna rörelseenergi tillföres den 
roterande luftström m en som då hela 
tiden ökar. Mer energi sugs in i virveln 
där till slut vindhastigheten och centrifu- 
galkraften blir så stor att luften inte läng
re kan sugas in till det lägre lufttrycket i 
virvelns centrum. Torr luft strömmar då 
istället ner från troposfären. Orkanens 
"öga" har bildats. Detta område upplevs 
som helt vindstilla och med en klar him
mel ovanför.

De närm are havsytan förhärskande 
passadvindarna dras även de in i orka
nen och tillför då mera energi. Hela det
ta, mycket intensiva vädersystem är nu 
fullt utvecklat och så länge orkanen 
befinner sig över varmt hav, där den kan 
förse sig med mer energi, har den ökan
de eller oförminskad styrka. Vindstyrkan 
kan uppgå till 40-60 m/s, ibland betyd
ligt högre och till detta tillkommer den 
oerhörda nederbörden som avges från 
den kondenserade luften, ibland upp till 
250 mm/tim.

När en orkan kommer fram till de väs
tindiska öarna brukar den svänga åt 
nordväst till nord. Ibland går den in i 
Karibiska sjön och vidare upp i M exi
kanska golfen. Vid kontakt med land 
brukar den gira ut mot havet igen då den 
avskyr den kallare luften som finns över 
speciellt högre landområden. Lägre lig
gande kuststräckor kan bli svårt drabba
de innan orkanen går till sjöss igen. 
N ågon gång går den rakt över 
Floridahalvön, får förnyad kraft i 
Mexikanska golfen och drabbar Mexico 
eller Texas. De flesta tar dock en nordlig 
bana, tangerar USAs östra kust och går 
ut i N ordatlanten i höjd med New 
Foundland.

När en orkan har nått dessa latituder, 
med sitt kallare havsvatten, har den mist 
det mesta av sin kraft. Några faller ihop 
och försvinner medan enstaka fortsätter 
på en NO-lig bana. Den blir då omvand
lad till ett nordatlantiskt lågtryck med 
betydligt större diameter men fortfaran
de med stor intensitet och vind av storm
styrka. En sådan spillra av en tropisk 
orkan kan då nå Nordeuropa och Skan
dinavien. Septemberstormen 1969 var en

sådan, och förödelsen den ställde till 
med i Sveriges sydvästra delar har 
många kvar i färskt minne.

En tropisk orkan innehåller en ofantlig 
mängd energi och är den största energi
koncentration som kan uppträda på vår 
jord alla kategorier. Vetenskapsmän har 
räknat ut att hela USAs och forna 
Sovjetunionens tillhöriga atomvapenar
senalers sam lade energim ängd skulle 
endast kunna hålla igång en tropisk 
orkan knappt ett dygn. USAs hela elbe- 
hov skulle den kunna tillgodose i 3 till 4 
år!

Orkanerna på norra hemisfären får p g a 
den s k corioliska kraften en moturs rota
tion. Corioliska kraften bestämmer också 
i viss mån deras bana. Den av vinden till 
havsytan överförda energin m edför 
naturligtvis en m ycket kraftig vågbild
ning. Vid det hastigt ökande och mycket 
kraftiga vindtrycket blir sjögången 
mycket hög, brant och brytande och där
med också mycket farlig.

Orkaners hela system brukar delas in 
fyra kvadranter där den främ re högra 
kvadranten kallas för den onavigabla 
kvadranten. Detta betyder i praktiken att 
det är ett område som helt enkelt är livs
farligt för vilket fartyg det vara månde. 
Det gällde 1927 och det gäller fortfaran
de!

D et var i denna, främ re högra kva- 
drant som Sydland gick in i kl 05 söndag 
morgon den 21 :e augusti 1927, ca 400 dis
tansminuter NO om Jungfruöarna i den 
västindiska arkipelagen.

Vinden ökade nu minut för minut och 
kl. 07 beordrades alle man på däck. Det 
stod nu helt klart att det var en tropisk 
orkan man hade mött. Allt gjordes för att 
klara liv och fartyg. Till att börja med 
gjordes försök att hålla fartyget mot vind 
och sjö, men Sydlands 2 500 hk ångma- 
skineri hade inga m öjligheter att klara 
dessa oerhörda krafter som nu pressade 
fartyget. Detta ansågs snart lönlöst och 
maskinen stoppades. Sydland kastades 
tvärs sjön och var nu helt i orkanens 
våld. Sjön, som nu var fruktansvärd, bröt 
i stort sett över hela fartyget. Snart hade 
dörrarna till m anskapets logement 
under backen slagits in vilket gav vatten
massorna fritt tillträde, Den gamle båsen 
som i Colon hade varslat om olycka blev 
nu sannspådd och han blev även det för
sta skadefallet ombord. Under sina för
sök att rädda något av sina ägodelar i 
bostäderna förut slungades han så våld
samt ner i en av skansarna att han 
spräckte hakan, fick ena foten ur led och 
ännu efter åtta dagar letades glasbitar 
fram ur hans näsa!

Vattenmassorna fortsatte att störta ner 
i däcks- och eldareskansar där de efter 
mindre än en timma hade slagit ner gar
nering och skott och malt ner dessa till-
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sammans med övrig inredning och man
skapets tillhörigheter till en enda sörja. 
Två mycket avhållna skeppskatter som 
hade tagit sin tillflykt hit gick förlorade. 
En medföljande apa tog sig upp i en av 
m asterna och hon sågs naturligtvis 
aldrig mer.

All normal ordergivning var utesluten. 
Nästan hela besättningen var samlad i 
fartygets salong med undantag av vakten 
i maskin plus maskinchefen. Dessa höll 
fyr under pannorna för att leverera ånga 
till länspumparna som fick gå oavbrutet. 
Orsaken till detta var av orkanen avslag
na luftrör på båtdäck och genom vilka 
vatten störtade ner i stockhål och maskin
rum. Vid ett tillfälle ville befälhavaren ha 
upp m askinchefen för rådslag. Svaret 
blev: vill skepparn mig något får han 
komma ner hit till helvetet!

På Sydlands öppna brygga var omöj
ligt att vistas. Situationen beskrevs så 
här; "him len var kolsvart, vattenröken 
tillsammans med ett oerhört regn jagade 
över masttopparna. Att tala eller gå upp
rätt var om öjligt, luften var som 
cem ent"! Bryggans träbeklädnad höll 
dessutom på att slitas loss av vinden och 
regnet.

En efter en ur besättningen skadades. 
Några blev tigande apatiska på salongs- 
durken, i fotdjupt havsvatten, då detta 
även trängt in här. För övrigt reagerade 
besättningen på olika sätt, vilket är van
ligt i liknande svåra situationer. Flera 
blev som sagt apatiska, några blev över
aktiva medan merparten fungerade nor
malt och rationellt vilket troligen avgjor
de Sydlands öde i detta inferno.

Kl 11.00 f m passerade orkanens öga 
Sydland. Det blev plötsligt helt vindstil
la. I zenit var himlen blå och solen lyste. 
Men fartyget var om givet av en svart 
cylinder och den svåra korssjön som här 
rådde trotsade all beskrivning. Hela berg 
med brytande skum på topparna formli
gen gled över fartyget, medtagande allt 
löst och vridande allt annat i stålhårda 
fam ntag. Tio m inuter senare var man 
inne i mörkret igen och vinden kom åter 
vrålande, nu från sydlig riktning.

Aven om situationen fortfarande var 
m ycket svår hade nu en strim m a av 
hopp tänts. Höll fartyget några timmar 
till borde man vara ute ur det värsta. 
Men nu hände något som alla hela tiden 
hade fruktat. En av lastrum sluckornas 
skalkningar började brytas upp.

Som  sagts hade all direkt ordergiv
ning i stort sett upphört. Att utföra arbe
ten på däck var förenat med direkt livs- 
fara. Även inombords var det farligt på 
grund av fartygets våldsamma rörelser 
och många lösryckta föremål som hasa
de runt eller flög omkring. Därför fråga
de Sydlands befälhavare, kapten Lars
son, om några ur besättningen frivilligt

Foto av de förstörda manskapsmässarna 
under S ydlands back. Kojkläder och persed
lar var sä härt omvirade runt pelare och 
stöttor att de fick huggas loss med yxa!
Fotot togs efter ankomsten till Horta efter 
det att skansarna länsats på sjövatten.

ville åtaga sig det farliga arbetet att 
åtgärda luckskalkningarna. Dessa män 
fanns, och lyckades under stora an
strängningar och fara för eget liv få 
skalkningarna i ordning igen. Hade 
någon av fartygets lastluckor brutits upp 
hade den tungt lastade Sydland varit 
förlorad.

Mot kvällningen mojnade vinden mer 
och mer samt drog sig medsols. Bleka, 
apatiska ansikten fick liv igen. De skada
de sågs till så gott det gick. Maskinen 
startades åter efter att m askinrum m et 
hade länsats ur. Vattnet hade stått över 
durkarna när det var som värst. I byssan

fick man igång spisen trots att vattnet 
även här stod fotsdjupt.

Varm dryck kunde nu serveras men 
för övrigt blev det bara torrskaffning.

Fartyget lades nu för sakta maskin 
med sjön, som fortfarande var m ycket 
grov. Så kom  natten och drog sin slöja 
över en dag som ingen ur besättningen 
någonsin skulle glömma. Infernot hade 
varat i ca 15 tim m ar men det var inga 
vanliga timmar. De var m ycket långa! 
M ännen om bord hade hela denna dag 
stirrat döden i vitögat!

Måndagen den 22:e grydde, lugn och 
med klar luft, men med grov nordgåen
de dyning. Den gryende dagen visade 
också förödelsens styggelse ombord i 
Sydland, från för till akter. Hus, dörrar, 
bryggor och livbåtar var snedvridna och 
sönderslagna. En del helt enkelt bortspo
lat. Styrledningen var skadad och 
m askintelegrafen ur funktion. Senare 
visade det sig att hjärtstocken var 
sprucken in till halva sin tjocklek.

Skeppsråd hölls och det bestämdes att 
man skull söka nödhamn på Azorerna. 
Efter nio dygns resa med den skadade 
Sydland, nertyngd av många ton vatten 
i m anskapsinredningen förut, nådde 
man Horta på ön Fayal den 31 :e augusti. 
Ankomna till Horta fördes de skadade 
iland för vård. Här utfördes också nödi
ga reparationer. Bl a länsades skansarna 
på vatten och bråte. De båda skeppskat
terna blev funna, nu uppsvällda till tre
dubbel storlek.

Efter att ha fått sina värsta skador 
reparerade och de skadade återhäm tat 
sig något sånär, flera efter vård iland, 
lämnar Sydland Horta den 11 :e septem
ber. Destinationen är nu Dunkerque dit 
hon anländer den 18:e september. I tio 
dagar ligger hon i Dunkerque, sedan blir 
det Rotterdam.

Sexton av Sydlands besättningsmedlemmar samlade på poopen. I främre raden från höger; 
maskinchefen, förstestyrman och andre maskinisten Isidor Jansson. Övriga okända. Kan 
någon identifiera dessa personer?
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Den 14:e oktober passerar Sydland 
Beachy Head på västlig kurs, nu med des
tination Nord Pacific. En ny långresa hade 
börjats. Om rådet där hon så nära hade 
mött sitt öde nås den 26: e oktober då hon 
rapporterar att hon befinner sig 560 dis
tansminuter nordost om St Thomas.

Ångfartyget Sydland byggdes av W 
Doxford & Sons Ltd i Sunderland 1920 
och hade en dödvikt på ca 10 800 ton. 
Hon framdrevs av en trippelexpansions- 
maskin på 2 500 ihk tillverkad av G Clark 
Ltd, också detta i Sunderland. Maskinen 
försågs med ånga från tre skotska pannor 
med tre fyrar i varje. Pannorna brände 36 
ton kol/dygn vid m arschfart och de 
matades av tre eldare och två lämpare i 
varje vakt. I maskin tjänstgjorde en 
maskinist och en smörjare.

Fartyget levererades till Broström s- 
koncernens moderbolag Ångfartygs AB 
Tirfing i Göteborg i augusti 1920. Hon var 
då det näst största fartyget i svenska 
handelsflottan.

De första sju åren blev dram atiska i 
Sydlands historia. Förutom orkanresan 
1927, som så när hade beseglat hennes 
öde, var hon redan 1921 mycket illa ute. 
Det var på hemvägen efter hennes jung
fruresa till USA som hon på resa 
Baltimore-Göteborg med full kollast rän
de på grund vid Hönö huvud, nord om 
Vinga. Där blev hon sittande från den 20 
decem ber 1920 till den 4 januari 1921. 
Under denna tid red hon ut åtminstone

två storm ar sittande på grundet. Slut
ligen skars och bröts hon i två delar strax 
för om maskinrumsskottet. Akterskeppet 
tog sig in till Göteborg medan förskeppet 
blev vrak. Senare byggdes ett nytt för
skepp på Eriksbergs varv och sattes sam
man med det gamla akterskeppet. 1923 
kom Sydland i fart igen.

Detta haveri har behandlats många 
gånger under årens lopp, både i dags
press och tidskrifter. To m inspelades en 
film av bärgningen! Denna film har visats 
i svensk TV på senare år.

Trots sina m otgångar på tjugotalet 
kom Sydlands levnad att bli lång. Hon 
överlevde andra världskrigets svåra år. 
Ändå drog hon bl a amm unitionslaster 
för de allierade i nordatlantkonvojer. För 
Broströms seglade hon i 28 år. 1948 blev 
hon rexare med namnet Högmarsö. Hos 
Rex stannade hon i nio år och såldes 
1957, fick berm udaflagg och nam net 
Caym ont. 1958 var det slutseglat för 
Sydland. Hon skrotades i Rotterdam 38 
år gammal. Under broström tiden gick 
Sydland sällan i någon reguljär linjetra
fik utan m est i tram pfart och p g a  sin 
storlek alltid på de långa rutterna. Syd- 
och Nordpacific, Australien, östra Nord- 
och Sydam erika samt Fjärran Östern 
besöktes många gånger.

Denna berättelse är baserad på muntli
ga och nedskrivna m innesuppgifter av 
två av Sydlands 42 besättningsmedlem
mar som upplevde hennes orkanm öte

den 21 :e augusti 1927, Mårten Säfström 
och Isidor Jansson, kock resp. 2:e maski
nist ombord.

Fiskebäckskil i januari 1999

Ur Svensk S jö farts  T idning, nr 35, 31 
augusti 1927:
Ångaren "Syd land " illa åtgången av en 
cyklon.

Rörande broström sångaren Sydland, 
vilken, såsom  förut m eddelats, på resa 
från Chile till Falm outh för order med 
salpeter råkade ut för en cyklon och fick 
angöra Azorerna som nödhamn, har nu 
närmare meddelanden ingått till rederiet.

Av dessa framgår, att ångaren strax 
efter passerandet av St Thomas råkade ut 
för en cyklon, som i våldsamhet uppfyll
de alla anspråk på dylika företeelser. 
Ångarens skador blev också mycket 
betydande. Sålunda har hjärtstocken 
sprungit intill halva godsets tjocklek, 
reservratten blev bortspolad, all inred
ning i skansarna totalt fördärvad liksom 
besättningens alla tillhörigheter, en livbåt 
blev sönderslagen, salongsskottet in
tryckt, undre bryggan om styrbord bort
spolad. Vattnet nedträngde i lastrummen 
och i proviantrummet m m.

Skadorna voro, som synes m ycket 
om fattande, men frånsett roderskadan 
har haveriet inskränkt sig till ovanbords- 
skador och fartyget förblev tätt.

Ångaren har reparerats och avgått från 
Azorerna till Europa. ■

Jakten går vidare
Dokumentationen av de svenskbyggda fiskebåtarna går vidare. Sedan en tid har 
vi koncentrerat oss på de som byggdes mellan 1905 och 1925. Vi har därvid mött 
stora svårigheter. Vi kan inte hitta något register eller några handlingar som talar 
om var en del av dessa båtar byggdes. Här behöver vi Din hjälp.

Dessa första generationens fiskebåtar var till största delen oregistrerade i far- 
tygsregistret. Genom olika listor från bl a tullen har vi namnen på alla göteborgs- 
registrerade (GG) båtar från 1902 till 1925. Men vi behöver även Marstrand (MD), 
Lysekil (LL) och Strömstad (SD). Finns det någon som kan hjälpa oss med det?

I Strömstad byggdes det många fiskebåtar mellan 1905 och 1920 av Crafoords 
Slip och C O Christiansson & Co. Finns det någon som kan berätta om dessa varv? 
Allmags Varv på Orust är ett annat varv som vi vill veta mer om. Kan Du hjälpa? 
Alla upplysningar, små som stora, är mycket värdefulla.

Det går fortfarande bra att stödja utgivningen av boken om de Svenska träfiske- 
båtama och varven. Tyvärr är det inte gratis att resa till olika arkiv. Det må vara till 
Riksarkivet i Stockholm, Sjöfartsverket i Norrköping, Landstingen i Lund och 
Vadstena eller till Biblioteket i Strömstad. Även om vi äter dagens och bor på vand
rarhem tär det på de egna bankkontona. Ty allt arbete sker idéellt. Vill Du stödja 
verksamheten med någon hundralapp eller så kan Du sätta in valfritt belopp på 
vårt postgiro 124 55 11 - 9 (Föreningen för dokumentation av Träfiskebåtarna och 
Varven). När boken kommer, vi hoppas till jul år 2000, kommer Du då att få ett 
specialerbjudande. Välkommen med både verbala och andra bidrag. Vår adress är 
Box 421, 401 26 Göteborg. Telefonnummer finner Du på sidan 2.

Krister Bång, ansvarig för båtarnas levnadshistoria och 
Lennart Bornmalm, ansvarig för varvens historia.

Hämtpris: 2 0 0 :- k r 
Sändpris: 2 3 5 :- k r
En Video med en kort presentation av de 
deltagande fartygen med bland annat 
Strand (1890), Trafik (1892), Bohuslän 
(1914), Färjan 4 (1920), Polstjärnan 
(1929), Marieholm (1934) och Herkules 
(1939). Vi får också höra lite om gamla 
tiders ångbåtstrafik på Göteborg.

Vi tar del av förberedelserna på 
Stenpiren på fredag morgon. Vi välkomnar 
de båda norska fartygen (Bareysund och 
Forlandet) ute på Rivöfjorden och följer 
dem in till Göteborg. Vi möter de båda 
insjöångarna uppe i älven.

Vi deltar i kavalkaden på söndag mor
gon då flodsprutan Björn leder kortegen av 
fartyg ut ur hamnen.

Speltid ca 40 minuter.

Bertil Holmström låter 50:- 
AV PRISET OAVKORTAT GÅ TILL 

BOGSERBÅTEN HERKULES.

Tidningen Länspumpen, Box 421, 401 26 
Göteborg. Postgiro: 81 57 68-7. .

V ___________________________________ /
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Bilaga

Registersidorna 
1301-1400

2329 N O RE vid Sickla i Stockholm den 22 september 1962. Foto: Krister Bång.

Registerredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Namn.
Versaler = Namn under svensk flagg.

Små bokstäver = utländsk flagg 
Namn med fet s til = finns foto som

1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
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1315
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1317
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1322
1323
1324
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1326
1327
1328
1329
1330
1331
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1333
1334
1335
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1337
1338
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1343
1344
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1346
1347
1348
1349
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SS
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SS
s

SS
SS
s
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s

SS

HULDA
EMIL ex Maria Aistrup ex Norma 

MAGDA ex Cornelia ex Cornelis Bakker 
GRIPEN ex GRIFFIN 

ODESSA 
Colleen ex SVEA 

CARL TIEDE ex Wodan 
THRINE ex Dagmar 

FOSTERLANDET 
CARL 

WIFSTAWARF 
PERU

KONSTANCE ex Marie 
CATHARINA

ANDREA ex ANNA ex Maria Stoneman 
HILDRING ex ÅMÅL ex BYELFVEN 

MATHILDA 
HILDA ex ELIS 

VESTER-NORRLAND 
PELLE 

Panos ex MUNIN 
Alle ex Alli ex JEUNE DELPHINE 

VICTORIA 
ANNA ELISE 

INGEBORG
Aura II ex Aura ex Seagull ex Bore II ex HALLAND

YNES
Nereo ex Ascensione ex Polalp ex Breitzig ex AXEL JOHNSSON

NORE
HERMOD

0 0 K AB No 22 ex STJERNAN 
Nordstjernan ex Nordstern ex Nord ex NORDSTJERNAN

LADY ANN 
ANNA ex Ida 

Maristany ex ST VINCENT 
VESTA 
ALMA

GOTTFRID ex MINERVA 
BETTY

HEDVIG ex Antilles 
ÄGIR ex TÖCKSFORS 

LÜBECK 
DIANA ex CUBA 

GUSTAF TILLBERG 
VESTA 

ERIK 
BALDER 
GUSTAF 

FREJA

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

1892 Sjötorp 56 49 1894 1950: upph för 4 år sedan i Björknäs
1859 Vegesack 359 332 16.11.1908 övergavs Bottenhavet
1867 Sappemeer 159 152 7.11.1896 övergavs Nordsjön
1857 Sundsvall 391 361 19.10.1898 strandat Leith fjorden, vrak
- fb Figeholm 90 32 30 4.11.1896 drev i land Öland
1874 Umeå 624 599 8 .7 .1896 drev i land Pensacola, fanns 1902 i Mobile
1862 Ribnitz 279 253 1906 pråm Hargshamn
1874 Bjernö, Finl 477 432 2 .11.1902 strandat Nystad, vrak
1858 Hammar, Härnösant 349 332 19.12.1895 införd till London som vrak
1873 Wismar 77 74 1900 kond, upph Nogersund
1879 Vifstavarf 463 432 10.9.1903 förlist Vinga m m o allt
1859 Gävle 612 503 11.11.1897 strandat Skagen
1856 Rönne 119 108 1903 pråm
1879 Umeå 629 582 7.2 .1896 strandat Brest, sjönk
1873 Shelbourne, NS 927 848 1908 såld Köpenhamn, upph Torekov
1889 Dottevik 211 119 1952 pråm Göteborg
1873 Sundsvall 502 482 1902 såld Finl, 1920 såld Sverige, okänt öde
- fb 86 Grafveröd 42 39 18.4.1908 strandat Alsrevet, Mariager, vrak
1867 Stockholm 545 395 1939 upph Tyskland
1890 Stockholm 79 33 1947 pråm, sjönk 1975
1871 Norrköping 747 541 1920 såld Grekl, förlist 24.8.1920
1859 Dunkerque 47 37 1921 såld No, öde ?
1852 Karlstad 139 127 okt 1908 avg Gotland, borta m 4 man
1872 Eckerna 177 157 2.1 .1896 strandat Skagen, vrak
1878 Timmernabben 324 276 25.11 .1919 strandat Örskär, vrak
1884 Göteborg 415 263 1919 såld Finl, sjönk 14.1.1940
1842 Wlborg 274 249 13.8.1916 uppbringad av tyskarna, öde ?
1891 Gävle 1532 1160 1900 såld Tyskl, upph 1929 i Newport Mon
1886 Örnavik 45 36 våren 1974 strandat Portugal
1878 Göteborg 1167 855 3.1 .1916 strandat Jylland, upph på platsen
— 61 59 1910 pråm, Olaus Olssons, Skm
1871 Norrköping 760 574 1910 såld Tyskl, upph 1955 i Åbo
1846 Karlshamn 94 84 4.11.1896 förlist Ölands s udde, 5 omkom
1883 Luvia 145 129 1902 upph
1872 Quebec 1391 1298 1896 såld No, upph 1907
1884 Gävle 989 778 16.1.1898 strandat Thorsminde, vrak
1880 Norrköping 69 662 3 .6 .1905 kantrat Björns fyr, pråm
1839 Orust 47 45 18.3.1898 strandat Mörbylanga, pråm
—  fb 73 Sjötorp 91 82 1896 strandat Utlängan, vrak
1869 Dumbarton 510 488 10.9.1903 efter koll strandat Bua, 5 omkom
1882 Stockholm 73 40 1917 pråm
1894 Liibeck 563 337 1938 sald No, upph 1938 i Stavanger
1862 Värnanäs 408 378 10.12.1907 övergavs Nordsjön
1874 Oskarshamn 768 615 29.12 .1894 övergavs Skagerack, sjönk
1879 Yarrow 891 626 1899 såld Dk, torpederad 16.7.1917 Atlanten
- Trollhättan 78 73 1913 pråm, Göteborg
- fb 85 Trollhättan 82 69 1939 Pråm, upph 1941

— 36 34 1905 sjunken
1878 Kristinehamn 225 168 1894 såld No, öde ?



1350 S WILLIAM ex CHARLOTTA 1848 Rådmansö 26 24 ca 1902 förlist Gotland
1351 S MATHILDA ex Mathilde 1847 Lübeck 148 140 16.5.1902 strandat Sv Högarna
1352 S MARGARETA ex Civia 1865 Björneborg 609 580 dec 1895 inkom Göteborg, kond, upph
1353 s GERDA 1869 Gävle 234 199 1936 museifartyg i Gävle, sjönk 1947
1354 SS Mainiki ex Utgard ex Emma Haubuss ex THETIS 1884 Gävle 1005 707 1921 såld Tyskl, upph 1934
1355 s SALLY ex Hedvig ex Intrepid 1864 Bath.Me 1198 1105 10.9.1899 avseglat Texas, borta m m o allt
1356 s William 1 ex WILLIAM & LOUISE 1873 Rye 48 28 1907 såld som vrak i Egernsund. Fanns 1920
1357 s ELISABETH 1875 Källvik 70 67 1914 upph
1358 s ELEGANT 1894 Assarebo 98 88 15.8.1913 strandat Brånö, V-vik, vrak
1359 s VENUS ex Wilhelm & Joseph 1866 Papenburg 194 187 26.12.1895 inbogserad Grimsby, kond
1360 s SANKT OLOF — 62 58 31.5.1922 drev i land Värmlandsnäs
1361 s RAGNAR 1874 Sundsvall 175 151 1918 pråm. 1933 skrotad
1362 SS ELFKUNGEN ex BLEKINGE 1881 Oskarshamn 99 61 1938 upph Trollhättan
1363 s SIGYN 1887 Göteborg 372 322 1927 såld Finl, museifartyg i Åbo
1364 s SVEA 1876 Roslagen 37 36 Inget känt efter 1902
1365 s JOSEFINA - fb 90 Söderköping 59 56 1936 lagd som brygga Vinö, V-vik
1366 s AMOR 1880 Oskarshamn 168 148 1914 såld Finl, 3 .11.1919 strandat Smygehuk
1367 s Emilia ex OTAGO 1869 P Glasgow 10001 969 1899 såld Portugal, krigsförlist 17 .11.1916 vid Canary 

Islands
1368 s TORRHAMN 1874 Syltenäshall 202 184 1904 inbogserad Milford Haven, kond
1369 s CHARLOTTA fb 81 Ytterhult 52 45 1945 upph
1370 s Jason ex Catharine ex EBBA ex Ada 1862 Yarmouth NS 833 769 nov 1898 kond i Cuxhafen, upph 1902 i Frankrike
1371 s FENIX — 69 66 1919 upph
1372 s MARIA 1866 Roslagen 47 45 1897 "totalt slopad"
1373 s ANNA 1892 Masby 59 49 1959 ej i sjöfart, pråm, upph 1981
1374 s CATHARINA — 49 46 1902 ” numera upph”
1375 s THORGNY ex Formosa 1863 Brake 328 297 1907 upph i Skärhamn såld som ved
1376 s JENNY — 50 46 1906 vrak som pråm i Herräng
1377 s AMANDA — 39 37 1896 slopad
1378 s HILDUR — 59 57 1904 vrak i Sigtuna
1379 s TURE 1880 Oskarshamn 182 171 13.11.1901 strandat Firth of Forth, kond
1380 s JOHN 1894 Wilhelmsberg 29 24 1913 såld Hvaler, öde ?
1381 s ANNA — 54 51 1907 anm. upph 1897
1382 s VENUS - fb 83 Valdemarsvik 71 59 1941 förstörd, ubåtsspärr Nynäshamn
1383 s FRITHIOF - fb 78 Furusund ? ? 4.11.1896 strandat Skallö, Kalmar
1384 s MIRANDA ■ Roslagen 53 46 1911 pråm, V-vik
1385 s LUCIE ex Dagmar 1858 Miramichi 224 205 25.3.1898 strandat Inchkeith, vrak
1386 s ESTER fb 90 Sjötorp 31 29 1911 "länge varit till fullo sloppad"
1387 s TVÅ BRÖDER ex ANNA fb 94 Sjötorp 23 21 nov 1906: ” stött på grund och så sjönk det”
1388 s FALKEN - fb 88 Rättaregården 84 72 1914 upph Söderköping
1389 s EDITH ex Emilie Kahl 1872 Stralsund 294 275 8.9 .1894 övergavs Nordsjön
1390 s FRIDEBORG 1884 Marum 62 51 1950 logementsfartyg, 1962 vågbrytare
1391 s INGEBORG ex Laura 53 ex URANUS 1856 Elmshorn 45 37 1905 upph
1392 s JOHN — 38 36 1896 slopad
1393 s AMAZON 1882 Gävle 438 39 24.1.1901 övergavs norr Azorerna
1394 s ELZE 1868 Eckermiinde 375 338 1905 såld Tyskl/Finl, upph 1920 i Finland
1395 SS ELLEN ex TRELLEBORG 1872 Göteborg 451 306 1911 såld Dk upph
1396 s AGNES ex AMIRALEN - fb 90 Söderköping 65 61 1905 upph
1397 SS ANGUR ex SANDHAMN ex NORRKÖPING 1859 Bergsunds 70 23 1900 avförd, underdräktig
1398 s CONCORDIA 1867 Nynäs 434 393 16.12.1895 inbogserad East London, kond
1399 SS CARL ex BERGVIKEN 1866 Stockholm 74 24 1912 såld Finland. Fanns ännu 1959
1400 S IGELSTA ÅNGSÅG V ex ANNA - fb 81 Västervik 63 61 1905 pråm
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Kompletteringar till registersidorna Möteskalender 
Västra Kretsen

%

O m  D y rin g s u rsp ru n g
Som kalenderbitare och vän 
av ordning söker jag alltid 
efter oklarheter och "konsti
ga" uppgifter. Nu har jag 
funnit ett sådant fall i regis
teravsnittet i LP 1996:1. 
Nummer 2109 uppges vara 
segelfartyget Eleanor/Dy- 
ring/Trip, byggd 1877 i Väs
tervik av trä. Enligt Läns- 
pumpen skall hon ha haft 
alla tre namnen som svensk.

1 den första officiella sven
ska skeppslistan, årgång 
1908, står hon som Dyring 
utan ex-namn, byggd 1877 i 
Västervik. De äldre skepps- 
listorna var privat utgivna 
och inte alltid, men i regel, 
fullt tillförlitliga. I årgångar
na 1879-1885 står hon som 
Dyring utan ex-namn, men 
byggd okänt år i England 
och förbyggd 1878.1 årgång
arna 1887-1905/06 står hon 
som Dyring ex Eleanor, 
byggd okänt år i England 
och förbyggd 1877.

Uppgifterna om ex-nam- 
net och ursprunget väcker 
misstankar om att Dyring 
kan vara en gammal engelsk 
"koljarbrigg" Eleanor, som 
letat sig in i Östersjön och

där någonstans i närheten av 
Västervik gjort ett så stort 
haveri att hennes rederi fått 
henne kondemnerad, varpå 
vraket köpts till Sverige och 
iståndsatts, varvid reparatio
nen kallats förbyggnad. Så
dant var inte alls ovanligt på 
de gamla träskutornas tid.

Dyring blev sedermera 
hemmahörande i Skillinge, 
så Gunnar Ståhls stora Skil- 
lingebok konsulterades. Det 
fanns dock inget om ex- 
namn eller ett engelskt ur
sprung, men ett foto av sku
tan riggad som brigantin.

I detta läge går "forska
ren", om han bor i Stock
holmstrakten, till Riksarki
vet för att söka efter San
ningen. Tillsammans med 
skutans första fribrev, nr 
290/1877, fanns där ett bil
brev, som enligt den dåtida 
byråkratiska konsten skulle 
finnas för att ett fartyg skulle 
kunna få fribrev. Med fribre
vet fanns där för övrigt även 
ett danskt papper från en 
grundstötning 1887, och i det 
kallades hon skonertbrigg. 
Fribrevet föreföll helt enty
digt och klart:

"Wi Borgmästare och Råd

i Sjö- och Stapelstaden 
Westervik göre härmed 
veterligt att Skeppsbygg
mästaren C R Fridell samt 
Skeppstimmermännen A 
Pettersson och C P Jansson 
genom ett den 1 dennes 
utfärdadt bevis intygat, att 
Skonerten Dyring inneva
rande år blifvit för Hand
landen Gustaf Ideströms 
räkning bygd i staden af 
godt ek- och furuvirke på 
kravel ...

Westerviks Rådhus den 5 
november 1877

På Magistratens vägnar 
F W Nelander"
Det verkar onekligen fullt 

tillförlitligt, och i så fall skul
le givetvis uppgifterna om 
att hon var ex Eleanor och 
att hon var byggd i England 
vara felaktiga. Men varifrån 
kommer dessa uppgifter? 
Sjökapten Ludv. Juhlin, som 
utgav de gamla skeppslistor- 
na, kan väl inte längre svara 
för det han åstadkommit, 
men vad säger LP:s register
ansvariga? Eller finns det 
någon annan som kan för
klara?

Olle Renck
J

f  FOTOARKIVET MEDDELAR
Från medlem (172) Lars Alfredsson har 
Fotoarkivet fått låna ett urval av Lars negativ, 
tagna mellan 1955-1967. Det är mycket glädjan
de att kunna erbjuda dessa foton till båtologer 
eftersom de, med något enstaka undantag, 

^aldrigvaritpublicerade^^

Tidsperioden var intensiv för svensk sjöfart och 
många intressanta fartyg finns bland negativen. 
Jag vill även nämnda att fotona är av god kvalitet.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka Lars för hans 
erbjudande.
Fotoarkivet KMVK, Göteborg 
Bertil Söderberg

Lördagen den 10 april kl 14 00
Fortsättning av årsm ötet från den 6 
mars. (Endast en punkt återstår: Per
sonval).

D ärefter Legendariska Isolda. År 
2002, på sin 100-årsdag, skall Isolda åter 
vara ute och segla på världshaven. F d 
överinspektör Ralph Grundell informe
rar oss om projektet att restaurera farty
get, som byggdes av järn i Lödöse 1902.

Lördag den 8 maj
Program ännu ej klart. Närmare infor
mation på anslagstavlan på Naktar- 
huset.

Lördag den 5 juni
M öte med Dansk Faergehistorisk Sel- 
skab ombord en Stenabåt till Fredriks- 
hamn. Bildvisning, trevlig samvaro, 
middag mm ombord. Närmare informa
tion på Nakterhusets anslagstavla.

Information om övriga möten under 
våren ges även på vår telefonsvarare.

Du som aldrig varit i Nakterhuset re
kommenderar vi att komma ner och se 
på våra stora samlingar. Inte minst det 
stora biblioteket.

Det finns också möjlighet att bedriva 
egna studier på annan tid än under ordi
narie öppettider. Man kan låna nyckel 
för 50:- kr. Hör vidare på vår telefon 
under tisdagskvällar.

Välkommen!
V  _____________________________/

FOTOARKIVET • Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg • OFFERT L 1
Foto: Lars Alfredsson

Lars Alfredsson har haft vänligheten att låna oss hans negativ för våra fotoofferter. 
Fotona är tagna mellan 1955 -1967. De flesta är tagna i Göteborg, men en hel del 
i Göta Älv vid Garn norr om Lödöse (markerade med *). Samtliga foton är mycket 
fina.

Kopiorna görs på fotopapper (ej plastpapper) och levereras i format 10 x 15. Pris 9 
k r /s t plus porto och expeditionskostnader 15 kr. Betalning vid leveransen. Vid 
betalning från utlandet tillkommer postgiroavgift på 45 kr eller kontant.
OBS ! BILDERNA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN !

ÄNGFARTYG »COLOMBIA Göteborg 10119 SUDAN Göteborg 9445
ADOLF BRATT Göteborg 8380 GANDIA Göteborg 9467 SUECIA Stockholm 8623

* DAGFRID Göteborg 8319 •GAPERN Karlstad 9374 •SVEA REUTER Onsala 8446
DAGMAR BRATT Göteborg 7135 •IMMEN Karlstad 9155 SYDLAND Göteborg 10062
HERNODIA Helsingborg 7038 •MANGEN Amsterdam — VASAH0LM Göteborg 9560
KAJSA CHRISTENSEN Trelleborg 7475 MARGARET JOHNSON Stockholm 7476 VICIA Göteborg 8560
NORDANÖ Härnösand 8814 NORDSTJERNAN Stockholm 8034 •VISTEN Karlstad 10073
NORMANDIA Göteborg 6055 •NOREN Karlstad 9868

•TUNISIA Göteborg 8273 ORINOCO Stockholm 8627 NORSKA BYGGD
♦LINDEN Karlstad 8770 OTHEM Slite 9335 NOREFJELL Oslo 1956
•VIBEKE CHRISTENSEN Trelleborg 6962 PATRIA Skärhamn 10103 TAB0R Tönsberg 1952

P.CHRISTOPH ERSEN Stockholm 5519 TAI PING YANG Tönsberg 1929
MOTORFARTYG REINE ASTRID Göteborg 9432 TAI YANG Tönsberg 1929

ALMERIA Göteborg 9617 •SILEN Karlstad 9036 TAMERLANE Tönsberg 1936
ANNIE JOHNSON Stockholm 7235 SILVER OCEAN Trelleborg 8930 TITANIA Tönsberg 1937

•ASPEN Karlstad 8716 •SITAKA Dalarö 10090 TORTUGAS Tönsberg 1943
BELGIA Antwerpen (Götha) — •SKAGERN Karlstad 9584
BOTHNIA Göteborg 8486 •SOMMEN Karlstad 9777
BROWIND Göteborg 8043 STEGEHOLM Göteborg 8386
CETUS Göteborg 8581 •STORFORS Uddeholm 9374 ANTAL FOTON:___

Fotoarkivet. Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg Box 12322, 402 43 Göteborg

N a m n ..........................................................................................................................................................

A d r e s s .......................................................................................................................................................

Sista beställningsdag 
9 juli 1999

därefter leverans inom 6-10 veckor
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C afé S iam  i Varberg badande i sol.

Då blir ni hämtade i Kiruna...

Till slut hände allt mycket snabbt. 
Dottern hade utövat lobbying mot 
Hustrun i flera månader om att gå 

Kungsleden från Abisko till Nikkaluokta, 
men tveksamheten hade varit stor. I mit
ten av juni gav hon med sig och det 
bestäm des om avfärd inom två veckor. 
Aven jag var inbjuden men avböjde med 
orden —  Då blir ni hämtade i Kiruna.

Mina planer var alltså av annorlunda 
slag. Jag tänkte dammsuga kusten från 
Göteborg till Haparanda. Vilken härlig 
tanke!

Denna historia tilldrog sig 1991 och då 
var de ekonomiska betingelserna för mig 
mer gynnsamm a än vad de är idag. 
Sålunda åkte jag i en bil med klimatan
läggning (man ställer digitalt in önskat 
gradantal i kupén), farthållare och auto
matlåda. Dessutom var den utrustad 
med m obiltelefon av den gamla typen 
med stor telefonlur av bakelit och som 
jag prutat rejält på när jag köpte den för

...av Krister Bång

20 000 kr. Till ytterm era visso hade jag 
"klippkort" på Scandic Hotels.

(Om Du vill följa resan mer i detalj kan 
Du ha en bilatias till hands.)

Dag 1. Fredag
Så förutsättningarna var m ycket goda 
när färden från Göteborg söderut starta
de fredagen den 5 juli. Jag hade beviljats 
en extra semesterdag, vilket var mycket 
uppskattat, både av mig och min perso
nal.

Jag var mycket upprymd då jag starta
de i solen vid 8-tiden. Jag var fortfarande 
kvar i mina lyckliga tankar när bilen 
stannade i Videberg. Utan att direkt tän
ka (inget ovanligt fenom en i mitt fall) 
hade jag styrt bilen dit och där fick jag 
omgående bekanta mig med fiskebåtarna 
Tisnaren, Grim sö och Svanö.

Från Videberg är det bara någon halv
mil till Bua. Här låg de flesta av träfiske
båtarna inne. Man målade och pyntade

dem för att klara ytterligare en säsong av 
hårda strapatser.

Via Varberg fortsatte resan till 
Träslövsläge. Här räknade jag in tio fiske
båtar.

Jag märkte nu att jag tog det lite väl 
lugnt. Så från Lejet bar det av till Glom
men och Falkenberg där endast kortare 
visiter avlades. Även Halmstad passera
des snabbt. Där lyckades jag dock fånga 
grenåfärjan Lion Princess i fart.

Eftersom Hustrun bestämt att vi sena
re under sommaren skulle underhålla oss 
i Helsingborg, vid Kullaberg och på 
Bjärehalvön tog jag raka vägen ner till 
Landskrona.

Jag kom dit 13.45 och sade adjö tre 
kvart senare. Under denna tid hade jag 
hunnit ta fem olika fartyg i fart! Sa 
många hade jag knappast tagit under 
gång i Landskrona tillsam m ans under 
alla år.

Jag minns första gången jag var i
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Landskrona. D et var på påsken 1961. 
Walter Nilsson och jag hade tagit bussen 
från Helsingborg. När vi gick längs kaj
erna bröt full snöstorm  ut. Bestående 
m innet är ett foto av Alida Gorthon  
taget över kaj med stora snöflingor i luf
ten.

Annorlunda var det denna fredagsef
termiddag. 25 grader varmt, svag vind 
och sol. Det är vad man kallar svensk 
sommar.

Det var väl kanske i rättvisans namn 
inte så svårfångade fartyg som föreviga
des. Venbåten Stjerneborg kom och kol
legan S:t Ibb gick. Den lilla danska coas- 
tern Dania från Ålborg drog norrut. 
Lilly II kom in efter en fisketur och Dana 
Scarlett gick på en av sina otaliga turer 
till Tuborg.

Apropå Tuborg ja. På sightseeingtur i 
den kongeliga huvudstaden hade man 
kom m it till Tuborg och guiden sade:
—  Och nu passerar vi ett av Danmarks 
största bryggerier. Sprucken röst inifrån 
bussen: —  Varför det?

Från Landskrona brukar jag ta vägen 
ut till Barsebäck för att se om Eda ligger 
kvar. Och det gör hon ju alltid.

Ringde till Hotel Tornväktaren i Ystad 
och beställde rum. Fick det sista. "H ur 
dags kom m er D u", undrade man. 
"Klockan åtta".

Så hade man helt plötsligt skaffat sig 
tidspress. Det innebar att besöket i 
Malmö blev spartanskt. Kollade bara in 
det gamla sjötorpsbygget Peter innan 
resan fortsatte till Limhamn för betrak
tande av dragorfärjan Ofelia.

På små vägar via bl a Klagshamn kom 
jag strax före klockan sex till Trelleborg. 
Jag hade avtalat med Nils Dacke, den 
gamle kämpen, att hon skulle gå då och 
jag ville ju ta ett foto av henne under det
ta evenemang. Passade samtidigt på att 
fotografera en del danska fiskebåtar som 
nyligen hade inköpts till Sverige. Vad 
sägs t ex om TG 20 Bebb-N ick? Ett

L illy  II  kom in till Landskrona från en 
sportfisketur.

sådant härligt namn! Bebben nickar. 
Änglaskaran jublar. Så himmelskt skönt.

På 1970-talet anordnade jag en häxjakt 
på alla fartyg som hade ett registrerings
nummer på mellan 10000 och 10999. Jag 
ville ha alla på foto. Rubbet. Slutresul
tatet blev 990. En av de sista som jag fick 
tag på var KR 23 Mona. Hon hörde hem
ma i Färjestaden och jag lyckades fak
tiskt övertyga Hustrun om behovet av 
semester på Öland 1972 "innan ön för
störs av alla turister som kommer dit när 
bron blir färdig". Hustrun har inte varit 
på Öland sedan dess. Sista dagen på 
Öland den gången körde jag i despera
tion till Gräsgård. Och där låg hon, den
na tio meter långa båt. Vilken lycka! Bara 
månaden senare såldes hon.

Denna klenod hade jag nu lyckats spå
ra till Skåre. På vägen till Trelleborg hade 
jag sett en liten avtagsväg till en ort med 
det namnet. Kunde det vara rätt Skåre? 
Jag hade 45 m inuter på mig till nästa

avtalade tid i Trelleborg då jag skulle ta 
fartyget med stadens namn.

Så jag sm ög mig tillbaka mot 
Käm pingebukten. Ville inte förstöra 
mina förväntningar. Kom till Skåre. En 
liten skylt med Hamn såg lockande ut 
och efter att ha rundat en välklippt gräs
matta återsåg jag Mona, nu som MÖ 277 
Rambo. Bara några få m ånader senare 
hade hon åter sålts. Tänk att man kan 
lägga ner så mycken känsla och kraft på 
ett så litet flytetyg.

Trelleborg kom in precis som beräknat 
och jag fortsatte den vackra men långsam
ma vägen mot Ystad. Jag hann förstås att 
stanna till vid Smygehuk, Sveriges sydli
gaste punkt. När jag närmade mig Ystad 
såg jag en stor färja som var på väg in i 
hamnen. Det blev kapplöpning och såda
na tillställningar brukar jag alltid vinna. 
Inkomlingen visade sig vara Stenas baha- 
masregistrerade polenfärja Nieborow.

Prick klockan 20 stod jag utanför 
hotellet. Där stod också hotellets ägare. 
Jag var siste gästen och han lämnade mig 
nyckeln. —  Hur vill Du ha ägget till fru
kosten, undrade han. —  Löst, precis som 
i filmen "Ägget är löst", sade jag. —  Just 
det, mumlade han och begav sig tank
spritt hemåt.

Mat är en viktig del av födan och jag 
beslutade mig för att kontrollera san
ningshalten av detta på Rådhuskällaren. 
Vid min entré vid niotiden var jag den 
ende gästen. Det fanns dock ett långbord 
uppdukat för ett 15-tal gäster. Säkert 
pensionärsföreningen som skall fira sitt 
30-årsjubileum och hålla tal till grunda
ren, tänkte jag.

Så icke. Efter en halvtim m a kom ett 
gäng ungdomar för att fira födelsedag. 
Döm min häpnad när det visade sig vara 
en studentkör från Stockholm som sjöng 
fyrstämmigt av både Taube, Bellman och 
Olrog. Och medan de roade sig skvätte 
det även lite glädje och m unterhet på 
undertecknad.

Det gamla danska fiskefartyget B ebb-N ick  påminde mig om fot- Så fick jag  återse gamla M ona, nu som R am bo  i Skåre,
bollsspelaren Bebben Johansson.
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Man får gå upp tidigt om det skall bli något. Ö stersjön  lämnade Ystad redan vid åttatiden.

Dag 2. Lördag
Ägget var färdigkokt klockan 7. Man 
hade ju inte sovit så många timmar, men 
plikten kallade. Det är långt mellan 
Ystad och Haparanda så det gällde att gå 
upp tidigt. D essutom  hade jag ånyo 
avtalat tid med en färja, nämligen Öster
sjön av Dalarö, som just denna säsong 
hade börjat gå m ellan Ystad och Born
holm.

Hotellägaren var en hårdkokt typ pre
cis som ägget, men vem hade tid att kla
ga när hamnarna låg fulla av fartyg?

Just 1991 var det inte bara Jens Carls
son från Dalarö som kommit på att leden 
m ellan Ystad och Ronne kunde vara 
attraktiv. Nej, katam aranen Jetcat från 
Nassau deltog också i övningarna liksom 
Bornholm strafikken. Under den halv
timma jag tillbringade på Revhuskajen 
kom i tur och ordning Peder Olsen, 
Jetcat och Östersjön. Full pott alltså.

Eftersom jag inte hunnit få något kaffe 
i mig gick jag upp på stan och faktiskt 
hade inte Domus café redan öppnat. Så 
jag frågade: -  Serverar ni kaffe utan cog- 
nac här? -  Nej, min gode man, det gör vi 
inte. -  Det var synd för jag kör.

Glad i hågen över att någon till sist 
gått på m itt paradskäm t for jag vidare 
mot Österlen. I Kåseberga brukar jag all
tid stanna till för att kolla in den rökta 
sillen och då samtidigt snegla på om det 
ligger något intressant i hamnen. Men 
det gör det ju aldrig. Fast sillen är ju god.

Vägen går alldeles innanför strandval
larna. Man far förbi Dag Hammarskjölds 
vackra Backåkra. Om man vill kan man 
köra ner till badplatsen vid Sandham 
m aren och där kan man få se bruna 
bönor av ett helt annat slag än de som 
odlas på Öland. Oss emellan är de inte 
ens släkt.

Nästa anhalt blev Skillinge. Ett pålit
ligt fiskeläge, alltid med m ånga båtar 
inne. Just denna lördag räknade jag in 
elva stycken. Klockan var inte tillräckligt 
mycket för den räksmörgås som brukar 
stå framdukad när jag kommer, så den 
fick stå för en annan.

Via Brantevik kom mer man fram till 
Sim risham n, en av mina favoriter. 
Legendariskt är ju  Hotell Svea. Jag 
minns att jag en novemberdag på 1980- 
talet var tvungen att åka ner till 
Sim risham n för att fotografera för 
skeppslistan. Hade beställt rum på Svea 
och kom genom dis och dimma fram vid 
18-tiden. Ingen syntes till. Så kom porti
ern. "-H ar Ni beställt? Hur var namnet?" 
Hon nagelfor sina papper och visst, där 
hittade hon mig till sist. Lättad fick jag 
m itt rum. Den natten fanns det inga 
andra gäster på hotellet. Man måste hål
la skenet uppe.

Fast nu var ju förhållandena rakt mot

satta. Fortsatt fint väder. Kanske till och 
med någon grad varmare. Och gott om 
båtar. På slipen stod karlstadsbygget 
Vienna som alldeles för tidigt kom att 
säljas till Skottland. Emilia och 
Silverfors låg inne, nymålade och fina, 
förutom en hel hög andra välhållna far
tyg, varav det inte finns så många kvar 
idag.

Efter Simrishamn får man ta det lugnt 
ända till Brösarp. Här kör man försiktigt. 
M ånga åker ut till Stenshuvud och till 
Café Annorlunda där man får äta hur 
mycket som helst för ett facilt pris. Andra 
stannar i Kivik, känt för sin m arknad. 
Man passerar också Ravlunda kyrka där 
Frithiof Nilsson Piraten ligger begravd.

Sedan står det inte länge på innan man 
är i Åhus där man gärna smakar på den 
inhemska glassen. I hamnen denna lör

dag var det "K o jac", det vill säga man 
kammade noll.

Vid Rinkaby tar man till höger och tar 
genvägen förbi Trolle-Ljungby till E 22 
vid Bromölla. Man passerar efter ett tag 
den lilla byn Vanneberga där det ligger 
ett stort bilförsäljningsföretag. Det är nog 
inte m ånga spontankunder som hittar 
dit.

Jag fortsatte snabbt ut på Listerlandet 
och hamnade i Nogersund. Där hade jag 
turen att få Hanöhus precis när hon kom 
in från Hanö. Passa gärna på att åka ut 
till Hanö någon gång! Det har jag gjort. 
Senast 1970 och det var faktiskt riktigt 
trevligt.

Från Nogersund åkte jag förbi Hörvik 
och Krokås och kom efter en stund fram 
till Karlsham n. Där låg resöbåten 
Kragerö som glassbåten Glada Ankan.

I  Simrishamn låg E m ilia  som ett tilltalande blickfång.
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På Sturkö hittade jag KA 149 A ltan a  som bara någon månad senare såldes till Firma 
Bettans Grisar i Kristianstad.

Jag minns när jag en augustidag 1963 
med min sjösäck vandrade ner till ham
nen för att mönstra pä H M S H älsing
land. Jagaren syntes knappt bland alla 
andra fartyg. På tvä dagar antecknade 
jag 29 olika svenska coasters och motor
seglare i hamnen. Men det var i guldrap
sens glada dagar.

M inns också när jag skulle åka hem 
den fredagen. Sista tåget mot H ässle
holm gick klockan sju och som vanligt 
var jag sen, ja sä sen att jag inte ens hann 
lösa biljett. Men det gjorde inget. Tåget 
hade startat i Karlskrona och ombord 
fanns säkert 50 flottister så det var ingen 
som märkte att det hade tillkommit en.

Åkte ut till fiskehamnen i Karlshamn 
som ligger i friluftsområdet Vägga. Där 
förstod jag att uttrycket "Släng Dig i väg
ga" i själva verket betyder att ta sig ett 
dopp i Karlshamn.

Ronneby fick inget besök denna gång. 
I stället drog jag ut till Hasslö. Här var 
allt stilla och lugnt och man kunde i lugn 
och ro måtta in de fiskebåtar man ville ha 
kort på. Denna dag läg tio stycken hem
ma.

Nästa stopp blev Karlskrona. Här hit
tade jag den gamla öckeröträlaren Brö
derna som fått sitt liv förlängt nägra är 
som TG  26 med Trelleborg som hemma
hamn. Och så låg förstås Jarramas hem
ma.

Och när jag säg denna seglare kom jag 
åter att tänka på min tid inom Marinen. 
Man var ju en del i Pinan pä den tiden. 
Efter grundutbildningen blev jag uttagen 
till skrivbiträde och för detta erfordrades 
ytterligare en månads päbyggnadskurs. 
Björn Hellberg, tennisorakel och firad 
underhållare, hamnade pä samma kurs. 
Björn kunde förstås redan skriva maskin 
sä tiden gick inte sä fort för honom. -  Nej 
detta duger inte, Krister, sade han. "Tag

med dig kameran så gör vi ett reportage 
för Laholmstidningen".

Sä vi hamnade på Jarramas som hade 
caféservering på däck. Det stod inte 
länge på innan Björn raggat upp två tjej
er. Och jag plåtade. Björn fick faktiskt in 
reportaget och jag fick 10 kr för fotot, vil
ket var fyra daglöner för en flottist pä 
den tiden.

Nästa fiskeläge jag besökte var Sturkö. 
Här låg nio trålare inne. Spridningen i 
ålder bland dessa var stor. Äldst var den 
välhållna KA 149 Altana från 1925 och 
yngst de båda ståltrålarna Tallona och 
Carmita endast fem år gamla.

På blekingekusten ligger det fiskelä
gen på många ställen. Ett heter Sand
hamn, inte att förväxla med seglarön 
utanför Stockholm. Jag hade turen att få 
se hela flottan hemma. Den bestod av 
Wind och Sealand.

Frän denna plats kan man köra flera 
mil på små grusvägar innan man äter 
kommer ut pä riksvägen. Det gär inte sä 
fort men naturen är om växlande. Man 
kom m er t. ex. förbi Kristianopel som 
utvecklats till en riktig turistmetropol.

Passerade vägvisaren till Brömsebro. 
Minns historieläraren som en gäng frå
gade: -  Var och när slöts freden i 
Bröm sebro?. Den ena delen av frågan 
missade ingen.

Dök så ner till Bergkvara. Där låg 
Pam ela E:son Edwards. Själva namnet 
påm inner om en skådespelerska men 
detta rörde sig om en jakt byggd 1916 i 
Studseröd. Välkänd pä bohuskusten bl a 
under namnen Freden och Gubben.

Kollade av även Djursvik och Ekenäs 
innan jag vid sjutiden anlände till 
Scandic Hotel i Kalmar.

Men tro nu inte att dagen var slut för 
det. Efter incheckning tog jag Ölands- 
bron över till Oland och for till Stora Rör 
och Borgholm. Målet var Ölands största 
fiskehamn, Kärehamn. Till denna plats är 
det sparsamt skyltat. En liten vägvisare 
vid den östra strandvägen. Färden går 
rakt genom en bondgård och ut pä 
hedarna. M an kör över färister sä det 
sjunger om det. Men så plötsligt är man 
fram me vid en modern fiskehamn. 
Denna lördagskväll låg nio trålare inne. 
HA 118 Vingarö hade kommit ända från 
Storön utanför Kalix.

Enligt mina noga förda anteckningar 
var jag tillbaka på hotellet i Kalmar 
klockan 21.45. Då hade jag varit ute på 
bätjakt i 14 timmar så det smakade inte 
så dumt med lite middag.

Dag 3. Söndag
Frukosterad och klar satte jag mig åter i 
bilen klockan 8. En söndagsm orgon i 
Kalmar i semestertid lät inte som någon

"■» jL t « J l  ^

Vad var det? W ittus kom sä snabbt till Sturkö, att jag bara hann med en akterbild.
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höjdare. Men under loppet av 30 minuter 
passerade fyra fartyg lotsstationen. Det 
var Baske och Nordking samt tyskarna 
D etle f Schm idt och Faros. Dessutom 
hade kryssningsfartyget Sally  C lipper 
redan lagt till.

Närmaste målet var nu att fotografera 
den ålderdomliga färjan Borgholm  ute 
vid Oknö och jag kom lagom till avgång.

Jag minns när Walter och jag detalj- 
körde sm älandskusten. Det var i juli 
1964. Då gick en gammel dansk ångtäg- 
färja här som också hette Borgholm. Men 
hon dansade bara en sommar.

M inns också att Walter i Timmer- 
nabben avstod från att fotografera 
Astrid. Han var för blyg. För att få rätt 
avstånd och vinkel måste man gä genom 
en stor trädgård där fam iljen söndags- 
klädd och fin drack kyrkkaffe. Jag öpp
nade grinden och gick in och passerade 
familjen med en lätt bugning. Bilden av 
Astrid visade jag sedermera Walter ofta.

Tidigt en söndagsmorgon kom B a sk e  in till Kalmar.

Men jag minns också hur Walter leta
de upp gubben Bohmans skuta Amor.
Hon stod från Odängla och när man pä 
länga och smala grusvagar äntligen kom 
dit fanns hon inte där. Det fanns emeller
tid en liten vägvisare som det stod 
Björnö på och ett antal kilometer in på 
den fick vi vär lön. Och här var det ingen 
som drack kaffe, förutom då Walter själv.

När man ändå är pä Oknö är det ing
en omväg att ocksä besöka Mönsterås.
Jag blev särskilt glad över återseendet av 
fiskebåten Star som i början av 1980-talet 
hörde hemma pä Smögen som Starlet af 
Smögen.

Men nu var det brätt att hinna till 
Oskarsham n till elvakaffet. G otlands
bäten Nord G otlandia hade lovat att 
komma då, men trots att jag var där i tid 
var hon där ännu tidigare så den förvän

I Bergkvara hittade jag P am ela  E:son E dw ards med hela garderoben pä tork.

tade pangbilden uteblev. Jag fick trösta 
mig med den lilla jakten M ajken, byggd
1931 hos Bergs på Hälsö, samt den lilla 
passagerarbåten Solkust.

Lite stukad av missen med Nord 
G otlandia fortsatte jag direkt till Väster
vik. Visserligen finns det flera metropo
ler utefter sträckan som Figeholm, Klin- 
temåla, Solstadström  och Blankaholm , 
men med ledning av vad jag tidigare 
funnit på dessa platser hoppade jag nu 
även över dem.

I Västervik fanns bara några fritidsfar- 
tyg. Passagerarbåten Linné, som numera 
sommartid går Strömstad -  Halden, gjor
de turer uppåt kusten. Hon var en av de 
oräkneliga räkkryssningsbåtar som varje 
ort med självaktning håller sig med.

I Gam leby renoverades det skutor. 
Vega och Jonny höll man på med, men 
även Anne M on låg inne.

Sä full fart till Valdemarsvik. Mitt för-

Det var ingen trängsel ombord när B orgholm  lade ut från Oknö.
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sta minne av denna östgötahamn är från 
1961. Jag hade vunnit en uppsatstävling 
och som pris fätt fjorton dagars vistelse 
ombord pä torpedbåten T 47. Och med 
henne kom vi till Valdemarsvik bara för 
att äta middag på hotellet. Vi fick pilsner 
till maten, minns jag, vilket var en stor 
lyx eftersom mjölk annars var den domi
nerande måltidsdrycken.

Nu, 30 år senare, fanns visserligen 
hotellet kvar men m ycket hade förän
drats. Nu fanns det t o m en båt inne, den 
gamla uttjänta trålaren Betty.

Ar man i Valdemarsvik är ju ingenting 
naturligare än att fortsätta ut till Gryt. 
Förr i världen var detta en stor fiske
hamn men även replipunkt för kustflot
tan vid dålig väderlek.

En av de häftigaste vägar man kan åka 
pä är den som går mellan Gryt och Stora 
Finnö. Smal, grusig, backig och luktande 
lut är den sa krokig att man ibland saktar 
in för att inte krocka med sig själv i 
baken. Vägen går också mellan bonings
hus och ladugårdar och ibland får man 
känslan av att man skall köra rakt upp 
pä höskullen. Nu åkte jag dock inte hela 
vägen till Södra Finnö utan tog av mot 
Söderköping efter några mil.

Slussarna i Söderköping är alltid vär
da ett besök. Diverse kryssningsfartyg 
har sin bas här. Man kan också gå upp på 
Ram underberget med en hänförande 
utsikt, men jag avstod fran detta idag 
eftersom temperaturen närmade sig 30 
grader i skuggan. I bilen var det behagli
gare 22.

N orrköping nästa. Nagra öststatare 
låg inne. Försökte köra ut till Pampus- 
hamnen men där, precis som hos flickor
na på skoldansen, var det stopp när man 
nästan var framme.

I stället blev det Karlsro. Detta är värl
dens ände, Trosa får ursäkta. Längst ut i 
ett inte alltför fräscht industriområde lig
ger detta varv där båtarnas agare själva 
reparerar sina klenoder. Man tycks heller 
inte uppskatta alltför m ycket insyn i 
verksam heten. Men det ligger alltid 
intressanta fartyg här. Sunnanvind, som 
några år tidigare krockat utanför Ystad, 
låg t ex här plus bogserbäten O lofsfors 
som var pä en mer tillfällig visit. 
Perm anent uppehållstillstånd hade fis
kebåten NRG 45 Ringsö fått. Hon stod 
stadigt pä botten.

Nästa stopp blev Nyköping, turistbå
tarna Labradors och Svea Lejons tillhåll. 
Så därför raskt ut till Oxelösund. 
Förutom stadens bogserflotta, som till 
fullo var insamlad, fann jag även Carbas 
av Nyköping hemma. Ute på Femöre låg 
fyra trålare tryggt förtöjda.

Dagens sista anhalt, nästan, blev 
Trosa. Denna somm arstad är mycket 
trevlig att vandra i. Men här finns inte 
manga båtar. Denna afton faktiskt ingen.

Biiden a r  A strid visade jag Walter ofta.

Så jag for till Stora Uttervik där jag foto
graferade dagens sista båt, Öljaren.

Nu var det bara transportstäcka upp 
till Stockholm där jag lånat min systers 
lägenhet för några nätter mot att jag lovat 
att komma hem till henne i Västerås på 
tisdagskvällen för att spela bridge.

Det var rätt skönt att parkera bilen på 
Valhallavägen. Det hade blivit över 60 
mil och allt var inte motorväg.

Jag gick till mitt stam lokus på Svea
vägen, La Cocarde, för att äta. En trevlig 
fransk restaurang med en hovmästare 
från Balkan, en servitris från Sverige och 
kockar från Asien. Det blir tillsammans 
förstås en trivsam fransk kvarterskrog.

Dag 4. Måndag
Någon specialbevakning av Stockholm

och dess kajer blev det inte eftersom 
Hustrun hade bestäm t att vi senare 
under sommaren skulle åka även hit. 
Trots det bemannade jag bilen 08.10, den
na dag dock ofrukosterad.

Efter en snabbvisit nere vid Nybroviken 
och i Frihamnen tog jag raka vägen ut till 
Vaxholm. Där blev det frukost i morgon
solen medan jag besåg och fotograferade 
diverse passagerarbåtar pä väg med bad
gäster åt alla håll. Tanken slog mig att om 
alla badade hemma kunde Waxholms- 
bolaget minska sin trafik betydligt! Nu 
åker folk runt till varandra och badar.

Tungt sandlastad passerade också Nor
danvind av Värmdö på väg upp mot Furu
sund. Detta fartyg, byggt redan 1894, har 
haft en mycket omväxlande historia och 
det var tryggt att se att hon var i god form.

{I

t

1 Oxelösund hittade jag NG 62 M ainau  där hon f  ö ännu hör hemma.
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Strax utanför min kaffekopp lâg S:t E rik a f  W axholm .

På tillfälligt besök, skulle det visa sig, 
var den lilla passagerarbåten S:t Erik af 
Waxholm. För mig hette hon förstås fort
farande Sotefjorden och jag hade vant 
mig vid att se henne gå på badturer mel
lan Kungshamn och Hållö. Men den 
tiden var nu förbi och där låg hon nu för
töjd strax utanför min kaffekopp. Efter 
ett tag flyttade hon till Oslo och sattes i 
trafik under namnet Saltkråkan.

Efter en stunds kontemplation fortsatte 
jag resan. Jag började försiktigt med att 
åka till Resarö där jag kunde bekanta mig 
med Krut, Vägverkets gamla Färja 197.

Fortsatte utefter kusten uppåt 
Roslagen. Körde ner till Nykvarn där jag 
hittade Am azone, som jag letat länge 
efter. Förvisso visste jag att hon hörde 
hemma i Nykvarn, men det finns mänga 
orter i Sverige som heter sä och detta stäl

le kanske inte är det mest kända. Som 
bonus fick jag också ett kort pä den lilla 
bogserbåten Rex, byggd redan 1876.

Vid Vettershaga låg resterna kvar av 
de gamla motorseglarna San, Garibaldi 
och Ida. De båda första fortfarande med 
stående rigg. När jag passerade äter, 
sommaren 1997, var vraken bortrensade.

En snabbvisit i Furusund gav inget 
annat än en glass. Spillersboda, tänkte 
jag, var länge sedan. Nagelfor kartan och 
säg att det faktiskt gick en liten röd gen
väg dit. Hittade vägen och förstod att jag 
kommit på rätt spår trots att vägvisare 
saknades. Skyltarna talade: Ej genom 
fart. Tillträde endast för fordon med till
stand o.s.v. Men fram kom man.

Och vad gör man då i Spillersboda? 
Där låg en gång ett varv och som ett min
ne av det resterna av skutan Solfors.

Från Spillersboda är det inte långt till 
den stora färjeterm inalen i Kapellskär. 
Vid mitt besök var det dock tomt där. 
Tog i stället en tur runt Rådmansö med 
fiskelägena Räfsnäs och Gräddö.

För att komma vidare måste man in 
till Norrtälje, men det gör ju ingenting 
för där finns också hamn. Dominerande 
inslag är den gamla waxholm sbåten 
Norrtelje, men pä besök denna mändag 
var också den gamla slupen Hebe.

På väg upp mot Grisslehamn passerar 
man Almsta. Där hade kuttern Deodar

Tre gamla kämpar läg i Vettershaga. Frän vänster San, G ariba ld i och Ida . Numera är vraken bortrensade. 
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Vraket av S o lfors  är det enda som numera påminner om att Spillersboda varit en varvsort.

fätt tillfällig viloplats. Där läg också en 
f d trålare som jag, till min oerhörda 
besvikelse, inte kunde identifiera.

I Grisslehamn kunde jag fotografera 
några trålare som jag inte hade tidigare. 
Någon av Eckerölinjens färjor syntes inte 
till. Tog i stället färjan över Ortalaviken 
och kom i ett nafs upp till Herräng. Här 
läg den gamla bogserbåten K arl-M an
fred. I ålder var hon förstås inte så gam
mal, byggd 1956 vid Göteborgs Varv som 
Neptunbolagets Thetis, men hon såg rik
tigt risig ut.

På vägen tillbaka till Stockholm passe
rade jag även Hallstavik. Här härskade 
lugnet. Bogserbåten Hallsta II låg sysslo
lös.

En runda runt Ropsten och N ybro
viken avslutade dagens övningar. Rena 
vilodagen. Bara 42 mil.

Rösten tillhörde en gam m al tullare. 
Han hade haft ett rikt liv och det ville 
han nu berätta för mig. Han berättade 
om sin tid i Skäne, vid Svinesund och i 
Haparanda. Riktigt underhållande men 
jag såg hur mitt besök på Torö blev allt
mer avlägset för varje ny tullstation han 
drog in i berättelsen. Jag blev sittande 
hos honom en bra stund och när vi skilj- 
des var jag många erfarenheter rikare. 
Men någon rökt fisk från Torö blev det 
inte.

I stället full fart till Södertälje. En gäng 
i tidernas begynnelse hade jag varit i 
Ragnhildsborg och i mitt något diffusa 
minne av platsen upplevde jag den som 
intressant. Visst körde jag fel nägra gång
er men till slut kom jag fram.

Vid Ragnhildsborg låg många lustfar

tyg som hade intressant förflutet. Bog
serbåten Luna hade om nam nats till 
Snobben. Här låg också bogserarna 
Robert och Jim m björn.

För mig var det intressant att försöka 
få fram vad som hänt fiskebåten Tornö 
med förflutet på Smögen. Hon var fortfa
rande registrerad som fiskebåt. Av en 
källa, som ville vara anonym , fick jag 
reda på att hon gått till Västindien i bör
jan av 1980-talet. Om kring 1985 hade 
hon sålts till amerikaner.

M ariefred var det länge sedan jag 
besökte. Ångaren med samma namn och 
jag själv kom dit ungefär samtidigt, som 
tur var i rätt ordning, så jag fick en fin 
bild. Under året hade man tagit upp kon
kurrerande trafik med den lilla snabba 
sightseeingbäten Kungsholm . Den vän
tade jag ocksa in.

En titt på klockan gjorde att det börja
de brännas under fotterna. Via Sträng
näs, där jag inte kunde undanhålla mig 
M älarfjärd en , körde jag mot Västerås. 
Och visst pep telefonen. Man var efter
längtad. Redan halv fyra stannade jag till 
hos min syster. Hon bjöd på snaps sä att 
jag inte skulle smita och sedan blev det 
bridge (inte snaps) hela kvällen.

Dag 6. Onsdag
Väckte värdinnan tidigt. Tydligen hade 
man som vana att sova fram till tio. Jag 
kom iväg fem i halv nio för jag hade sett 
att nya Silvertärnan skulle gå halv. Så 
det blev ju precis.

Ar man i Västerås och skall till Norr
land blir det nu en ganska lång sträcka 
utan båtinslag. Man åker över Sala och 
Heby upp mot Sandviken. Man passerar 
det lilla samhället Tärnsjö. Jag har alltid 
funderat på varför man döpt ett helt 
samhälle efter en tankbåt?

Dag 5. Tisdag
Så var dagen B kommen. Det var idag 
som jag lovat att åka till Västerås för att 
spela bridge. Det blev en rundvask i 
lägenheten. Personlig rundvask äger 
bara rum på lördagar. -E n  sund kropp 
renar sig själv, påstod alltid svärfar och 
på sådant litar man.

Det blev raka spåret ner till N ynäs
hamn. Kom precis lagom för att bevittna 
hur Hyna lade ut på sin resa till Gotska 
Sandön med turister. Detta fartyg var 
helt nytt för mig. Det visade sig vara en 
gammal landstigningsbåt som nu fätt 
andra uppgifter.

I Nynäshamn är det ganska trevligt att 
gå om kring. Här kan man hitta både 
passagerarfartyg, skutor och trålare. Var 
nästan klar och skulle bara ta en titt på 
skutan Amalia.

— Hallå där. Tittar Du på båtar?, hör
des en röst bakom en kaffekopp. Bogserbåten K arl-M an fred  låg övergiven i Herrång.
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Efter mycket letande hittade jag äntligen S van efjord  i Ljusne.

Jag stod på kajen i Gävle och drömde om Am ore.

M an passerar också en liten by som 
heter Främlingshem . När jag skjutsade 
upp dottern till Härnösand fick vi punk
tering just där. Däcket låg underst i kof
ferten och alla vet ju hur mycket damer 
skall ha med sig när de skall vara borta 
länge. När vi hade packat ut allt och vi 
skulle byta däcket då kom ösregnet. På 
dessa förtretligheter tänkte jag inte efter
som  den händelsen skulle kom ma att 
inträffa först några år senare.

Kom fram till Gävle i god ordning. 
Innerham nen var tom sånär som på 
några räkkryssare. Bland annat låg Furu
skär inne, en liten passagerarbåt som 
faktiskt byggts vid det välrenommerade 
Sietas-varvet i Hamburg. En liten båt 
med vackert namn, Amore av Stavsnäs, 
lämnade innerhamnen på sin väg ut till 
fritidsön Limön.

Annat var det förr. I juli 1963 låg båtar
na på rad. Sveabåtarna Magne, Ask och

Koralle (ex Wiros) plus coastern Vero- 
nica.

Nu hittade jag i alla fall Alta Mar ute 
vid Fredriksskans.

Åkte sedan norrut och kom då förstås 
till Norrsundet. Men det är svårt att foto
grafera vid de norrländska bruken. Med 
lite ansträngning fick jag dock bogserbå- 
ten Starkodder.

Passade på att äta lunch i Norrsundet. 
Stam gästen hade redan kom mit. Man 
serverade dagens, lax med dillstuvade 
potatis, för 29 kr. Ett prisvärt alternativ 
om du har vägarna förbi.

Strax efter N orrsundet valde jag en 
m indre väg som gick närm are kusten. 
Året innan hade trålaren Svanefjord  
sålts till Gåsholma och nu skulle man dit. 
Från denna mindre väg gick det en ännu 
mindre rätt ut mot havsbandet. Efter en 
dryg mil kom jag fram till det lilla fiske
läget Gåsholma. Ett litet trevligt ställe

helt opåverkat av massturism. Dessvärre 
också helt opåverkat av fiskebåtar.

Efter denna lilla utflykt kom jag till 
Ljusne. Vid Ljusnans mäktiga utflöde i 
havet finns en fiskeham n. Num era är 
den inhägnad men nu, 1991, var det 
ännu fri entré. Där hittade jag Svane
fjord som jag letat efter. I Ljusne låg ock
så ett av fiskeflottans hiskligaste byggen. 
Namnet var naturligtvis Demon.

Efter att ha krånglat mig genom bruk
sorterna Ljusne, Ala och Sandarne kom 
jag till Stugsund. Jag kom precis lagom 
för att beskåda hur cementbåten Ostan
vik lade till.

Så for jag via Söderhamn, med räkbå- 
ten Ström skär, direkt upp till H udiks
vall. Där låg ryssen Volgobalt 201 och 
lastade men åt henne ägnade jag inget 
intresse. I stället det lilla lustfartyget 
Wingafjord, en gång byggt på Hälsö för 
fiskare på Fotö. Detta fartyg hade uppen
barligen fört ett hårt leverne och förmod
ligen skulle hamnstyrelsen bli glad om 
hon hade försvunnit. Och det har hon 
sederm era gjort. Har inte sett henne 
senare.

I skick som en möbel var Gun, som 
också var inne. Hon var byggd 1934 i 
Djupvik och hade tidigare varit bunker
båt. Hon renoverades på 1960-talet och 
blev lustfartyg. Hon sågs ofta längs 
bohuskusten. Då hade hon hem ort i 
Trollhättan.

Efter besöket i Hudiksvall gjorde jag 
en avstickare till Stocka. Den som gillar 
livräddningskryssare kunde där beskåda 
Armas Morby.

En av pärlorna på denna del av kusten 
är M ellanfjärden. Förutom  en utmärkt 
restaurang har man ett hem bygdsm u- 
seum som är intressant. Mellanfjärden är 
också utgångspunkt för resor ut till 
naturreservatet Gran. Ännu 1991 hade 
man en fiskebåt kvar, HL 9 Milord. Hon 
såldes 1994 som den då sista fisketråla
ren på platsen.

För att inte tappa för m ycket tempo 
ställdes kosan direkt upp till Sundsvall. 
De gamla fiskelägena längs kusten hade 
för länge sedan blivit av med sina båtar.

Bland annat då Galtström där båtarna 
förr låg om vintern. Dit kom jag en mars
dag 1973. Hade hyrt bil i Sundsvall och 
skulle till Stockholm. Dagen var vacker 
med kanske 5 minusgrader. Snön var 
nog bara en halv meter tjock. Där stod 
jag med min framhjulsdrivna SAAB nöjd 
efter att ha fotograferat Täna, Bare och 
Silverö. Hittade en genväg för att spara 
m ånga mil. Körde in på den men den 
blev bara m indre och mindre. Till sist 
stannade bilen i en snödriva. Där stod 
jag fast i storskogen. Med lågskor och 
med radion spelande "D et skall vi fira". 
Hur jag fick loss bilen minns jag inte men 
jag backade i mina hjulspår i över två
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kilometer. Väl utkommen på stora vägen 
förstod jag att jag kört in på en skogsav- 
verkningsväg. Min genväg gick in 100 
meter längre bort. Men den chansade jag 
inte pa.

I Sundsvall var det full satsning på 
turism. Man hade förvärvat hurtigrutsbå- 
ten Vesterålen (byggd 1950 i Ancona) för 
att användas som restaurang- och över- 
nattningsbåt. Hon ägdes nu som 
N ordstjernan av Café Arken AB som 
också inhandlat den gamla logement- 
språmen Lindö II (nu omdöpt till Arken) 
som bas för sina planer. Satsningen och 
verkligheten stämde inte överens och dä 
segrade verkligheten. Några månader 
senare såldes Nordstjernan för en spott
styver till Cypern.

Man var inte heller ensam om mark
naden. Räk- och kryssningsbåten Elvira 
M adigan gjorde sitt bästa för att förbistra 
situationen. Numera finns ingen av des
sa båtar kvar i Sundsvall.

Nägon gam m aldags sjöfart säg man 
inte till. Den tiden var sedan länge förbi.

För att förbereda morgondagens öv
ningar fortsatte jag de fem milen till 
Härnösand. Min tanke var att fotografe
ra Ulvön dä hon lämnade Köpm an
holmen. Men det återkommer jag till.

I Härnösand intog jag Scandic Hotel i 
centrum. Var hungrig och lite småtrött 
men säg till min stora glädje att man ser
verade plankstek. Efter ett snabbt omby
te var jag redo intaga matsalen. Då hade 
det kommit en hel busslast tyska pensio
närer och det kändes inte som om en 
något utsvulten man från västkusten 
hade något företräde i den församlingen. 
Men jag hade tur. På Restaurang Kajutan 
några kvarter längre bort serverade man 
också plankstek. Dock till ett helt annat 
pris.

Dag 7. Torsdag
Åter en dag med tidig start. Vägen norr
ut från Härnösand möter snart Ånger
manälven. Denna sträcka var härt belas
tad och innan man kommit över Sandö- 
bron gick det ganska trögt. Numera är ju 
dessa besvärligheter bortbyggda, vilket 
jag konstaterade i somras när jag for över 
den nya bron.

Kom till Ullånger där jag naturligtvis 
tittade på Höga Kusten-båtarna K ust
trafik , Lady Bothnia och Rånö. Har 
många gånger tänkt åka ut till Ulvön, 
känd för sin fina inläggning av surström
ming, men det har aldrig blivit av. Sä hel
ler inte denna gäng.

Hade tillräckligt med tid över för att 
även stanna till i Docksta och besöka 
dess varv. Där låg M indy av Bönhamn 
och Rita III inne.

Strax före klockan 10 kom jag till Köp
manholmen. Ulvön låg inne och man var 
i full färd med att dra ombord livsmedel 
och andra förnödenheter. Hon kom dock 
iväg och jag fick mitt foto till skeppslistan.

Pä vägen upp mot Örnsköldsvik slank 
jag in till Domsjö. Där låg några mindre 
bogserbätar, näm ligen Bure, Frans
O skar och Per-Johan. Dessa tre var nya 
bekantskaper för mig.

Ö rnsköldsvik är karakteristisk med 
sin stora hoppbacke m itt inne i stan. 
Nagra båtar stod inte att finna förutom 
den lilla bogserbåten Titan II. Henne 
återstiftade jag bekantskapen med i som
ras då hon besökte Göteborg. Namnet 
var dä ändrat till Aston och hon hörde 
hemma pä Ingmarsö.

Strax norr om Ö-vik ligger Husum. 
Även vid detta bruk var det svårt att 
fotografera men jag gjorde ett försök 
med Sandvik.

Den som studerat sin skeppslista lite 
grand har också stött på Norrbyn. Strax 
efter Nordmaling stod det skyltat mot en 
plats med det namnet. Jag for förstäs dit 
och hittade såväl Vidar III som 
Norrbyskär. Dessa bäda bätar gick just 
till N orrbyskär som faktiskt är en av 
Norrlands största sevärdheter, fast det 
kanske inte alla känner till.

Inte heller till N orrbyskär hann jag 
åka. Jag skulle till Holmsund för att ta 
den finska färjan Fennia vid hennes 
avgång klockan 13 och strax dessförin
nan var jag framme.

M edan jag ännu stod och tittade pä 
hur Fennia försvann utåt observerade 
jag knappt att även Sanremo drog iväg. 
Detta fartyg kande jag genast igen som 
Ahlmarks gamla Saxen.

Efter detta någorlunda gedigna mor
gonprogram for jag upp till Umeå. Där åt 
jag lunch och gick på stan en stund. Jag

Den gamla hurtigrutsbdten Vesterålen låg i Sundsvall under namnet N ordstjernan.
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A nki II  låg i Kåge.

hade fått för mig att fotografera Väg
verkets färja till Holm ön som  går från 
N orrfjärden ett stycke norrut. Kom dit 
redan vid tretiden och det visade sig att 
färjan skulle komma först halv fem. Vid 
N orrfjärden hände absolut ingenting. 
Det hade varit roligare att betrakta 
målarfärg torka än att sitta där och vän
ta. M en strax efter utsatt tid kom  hon 
ändå, Helena-Elisabeth. Man frågar sig 
hur många som suttit i nästan tre timmar 
för att fotografera en av Vägverkets fär
jor? Man hann tänka tankar om sin psy
kiska stabilitet under väntetiden.

Fast nu blev det bråttom . Det är 
knappt tio mil upp till Skelleftehamn och 
bara drygt 60 minuter att göra på. Så jag 
drog på så gott det nu gick men jag mis
sade tiden med tio minuter. M en jag 
hade tur. Färjan, Fenno Express var tyd
ligen också försenad och höll på att lägga 
ut när jag kom. Så det blev fina bilder av 
henne.

Körde sedan in till Skellefteå för över
nattning. Tog en ordentlig promenad i 
den trevliga Nordanåparken innan jag 
lade mig till rätta i den sköna sängen.

Dag 8. Fredag
Sovmorgon. Kom inte iväg förrän nio. En 
av resans kortaste distanser med avslut i 
Haparanda.

Strax norr om Skellefteå ligger det lilla 
samhället Kåge. Där låg utflyktsfartyget 
Anki II. Detta gamla fiskefartyg, byggt
1932 på Hälsö som Valona av Knippla, 
var det första av de många Walona som 
sedan hört hemma på Tjörn. Nu ägdes 
hon av Guldkustens Havsturer i Kåge. 
Num era återfinns detta fartyg nere i 
Mellanfjärden med namnet Gran.

Under en kort period i början av 1990- 
talet hade man fiskebåtar i den lilla norr
bottniska byn Jävre. Jag letade upp PÅ 10 
Svalan, ett pukaviksbygge från 1947.

När jag ser L ap on ia  tänker jag alltid på Cornelis Vreeswijk.

Efter nära tre timmars väntan kom hon då äntligen, H elen a-E lisabeth .

Strax därpå passerade jag Pite Havs
bad, vida känt för sol och varma bad. 
Fortsatte ut till Piteås hamn, Hara- 
holmen. Där låg Ahlmarks Sommen och 
bogserbåten Renö.

Efter ett kort besök i Piteå fortsatte jag 
de fem milen upp till Luleå. Där fick jag 
genast sightseeingbåten Stella M arina 
som en gång seglat i Stockholm s far
vatten.

I Luleå blev det några timmars väntan. 
Jag ville ju gärna ha ett foto på Laponia. 
Detta lilla passagerarfartyg var byggt hos 
Hasse Wester vid Jordfall i Bohuslän två 
år tidigare och var nytt för säsongen i 
Luleå. Tilläggsplatsen var utanför Norr- 
botten-Teatern. Återigen hade jag tur. På 
trappan satt en trubadur och förberedde 
sig inför kvällens fram trädande. Han 
sjöng bara låtar av Cornelis Vreeswijk, 
och han gjorde det på ett sådant sätt, att 
man trodde det var Cornelis själv som 
underhöll, men det var det förstås inte. 
Till sist kom Laponia och jag fick det foto 
jag eftersträvat. Men varje gång jag ser 
fotot hör jag Cornelis sånger inom mig.

Vid fyratiden drog jag vidare. Tittade 
ner till Töre, Sveriges nordligaste hamn, 
men här var det tomt. Via Kalix bar det 
ut till havsbandet igen. Efter någon mil 
på små slingrande vägar tog vägen slut. 
Då befann man sig å andra sidan ute på 
Storön, Norrlands största fiskeläge. Inte 
mindre än sex trålare låg inne.

Strax efter Kalix övergår ortnamnen 
till finskspråkiga nam nform er som 
Sangis, Säjvis och Nikkala. Där går för
resten vägen ner till Haparanda hamn. 
Där nere hittade jag HA 15 Marita. Hon 
är byggd redan 1905 i H ärnösand och 
har tillbringat större delen av sitt liv som 
bogserbåten Strömsnäs I. Kom fram till 
H aparanda vid sjutiden och tog in på 
Stadshotellet. När jag sedan skulle äta 
där visade det sig att Lions hyrt hela res-
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Vid en brygga i Torne Älv i Haparanda låg Sandskär.

taurangen. Gick ut på stan, men pizzaba
garn hade tagit sem ester så det fanns 
bara korvgubben kvar.

Korv i all ära, men det var inte det som 
jag hade tänkt mig. For över till Torneå. 
Problemet var att klockan där var en tim
ma mer och de flesta näringsställen hade 
redan stängt. Men till sist hittade jag en 
liten restaurang som visade förbarmande.

Trots den sena tim m an var det fullt 
ljus ute. Så dagen avslutades med att 
fotografera lilla Sandskär som lagt till 
vid en brygga i Torne Älv.

När Du kommer till Haparanda får Du 
inte missa att titta på kyrkan. Den har ett 
m ycket särpräglat utseende och ser på 
avstånd ut som en lagerlokal.

Dag 9. Lördag
-  Då blir ni hämtade i Kiruna. Orden fick 
ny aktualitet. Det var idag! Bussen skul
le komma först klockan fem så det var ju 
gott om tid.

Kom iväg klockan nio. Såg vägen ut 
till Seskarö och den såg ju spännande ut. 
For nästan rätt ut i havet men kom fram 
efter en stund. Lum m igt och fint men 
inga båtar.

Nästa anhalt blev Karlsborg där jag 
efter lite tråcklande hittade bogserbåten 
Eol.

Dagens stora uppgift var dock en 
annan. Jag hade under många år försökt 
hitta ett foto på den lilla passagerarbåten 
Kungsholm . Hon hade på ett tidigt sta
dium försvunnit från Stockholm upp till 
Lappland. Hon fanns med i Båtregistret 
och hade hemort i Morjärv. Denna plats 
hade jag hittat på kartan liggandes några 
mil uppströms Kalix i Kalixälven.

Trakten kring Morjärv visade sig vara 
en leende bygd och älven var här ganska 
bred. For genast till bensinstationen för 
att få reda på var hon låg.

—  Sightseeingbåt här? Det har aldrig 
funnits.

—  Hon ägs av Nils Lindgren, förtydli
gade jag mig.

-  Jaså, Nisse. Han har inte varit hem
ma på ett halvår minst. Han har en mas
sa saker på sin gård som traktorer, jord
bruksredskap och varför då inte en båt? 
Men han bor inte här. Han bor i Over- 
morjärv.

Så iväg på mindre vägar till Övermor- 
järv. Trots intensiv spaning ingenting som 
liknade Nisses egendom. Det kom dock 
en odalman gående som jag frågade.

-  Nisse? Nej han bor inte här. Han bor 
neråt Älvbacka. Den lilla vägen där bor
ta. Han kom hit med båten på en trailer 
för några år sedan och ställde den i träd
gården. Vad han skall ha den till vet jag 
inte. Den börjar spricka nu, men Nisse är

inte hemma och kan ta vara på den. 
Snacka om att norrlänningar är fåordiga!

På det viset kom det sig att även jag 
kom till Älvbacka. Och där stod mycket 
riktigt Kungsholm  i trädgården inlindad 
i högt gräs omgiven av diverse motorise- 
rade redskap från forna tider. Så, visst 
blev det några foton till arkivet.

Vid Polcirkeln hade man påpassligt 
byggt ett rastställe. Kyparen där liknade 
Manuel i TV-serien "Pang i bygget". Om 
Manuels uttryck var något fåraktigt hade 
denne same renare drag. Jag döpte 
honom för mig själv till Samuel.

Det gick ut en fam ilj som glömde 
plånboken kvar. Samuel såg det men rea
gerade inte först. Familjen gick ut. 
Sam uel hade plånboken i handen. 
Fam iljen i bilen. Sam uel i tre steg mot 
dörren. Familjen körde. Samuel stod på 
parkeringen med plånboken i handen. 
-"H an n  inte", suckade han.

Var framme i Kiruna halv fyra och tog 
in på Hotel Ferrum. Bussen skulle komma 
klockan fem och jag var nere vid buss
stationen i god tid. Det regnade och var 
lite trist väder så jag satt kvar i bilen. 
Tiden gick. Inga töser kom. Till sist fråga
de jag. -"Bussen har kom mit för länge 
sedan".

Tillbaks till hotellet. Där låg de mellan 
lakanen nyduschade och fräscha. Bussen 
hade släppt av dem vid järnvägsstatio
nen i stället.

För den som undrar är det 420 mil 
mellan Göteborg och Kiruna, åtminstone 
den vägen jag körde.

Hem resan gick sedan i inlandet och 
via Norge men skildringen av den kan
ske bättre läm par sig för mer turistan- 
passade tidskrifter. ■

(Alla foton i artikeln har tagits av författaren.)Så hittade jag då till Älvbacka och fick min bild av K ungsholm .
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Barken H ara ld  strax efter kollisionen med den italienska ångaren M ercurius. Foto från Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Skonertskeppet Harald i kollision vid Gäveskär
Av Holger Magnusson

Det fyrm astade skonertskeppet 
Harald av Göteborg kolliderade 
den 11 oktober 1899 med den ita

lienska ångaren M ercurius vid 
Gäveskär i Göteborgs skärgård. 
(Egentligen rände M ercurius in i 
Harald.) Trots att bada fartygen 
sjönk m ycket snabbt kunde 
samtliga sjömän i besättningarna räddas.

Harald hade hämtat en kollast från 
England och kom närm ast från Hull. 
M ercurius var på utgående med en rest
last av svavel och var destinerad till St 
Petersburg.

M ercurius, som var byggd 1868 i 
Glasgow, kunde bärgas och införas till 
Göteborg. O lof Wingren i Oscarsham n 
köpte vraket och lät reparera detsamma. 
Hon registrerades på Rederi AB Orion. 
Såldes 1913 till Italien för skrotning.

Harald, som var byggd i Q uebec i 
Canada redan 1855, var under hela sitt 
brokiga liv hemmahörande i Göteborg. 
Hon fick reg.nr. 8 och hade signalbokstä
verna HKRJ.

Harald byggdes som fullriggare och 
blev sedan under rederiet Örnens tid, 
troligen år 1879, nedriggad till bark. I 
början av 1890-talet seglade hon i John E 
Olsons flotta och blev då konverterad till 
fyrmastat skonertskepp.

Haralds tonnage var 725 brt och 526

nrt. Hon var byggd i ek och furu och 
dödvikten var 163 nyläster = ca 690 ton. 

Harald byggdes för Grönwall & Co,

som 1862 sålde henne till Göteborgs Rederi 
AB. År 1875 köptes hon av det stora 
segelskuterederiet Ömen, som behöll hen
ne till 1891. Sista redaren var John E Olson,

som således fick behålla henne i åtta år.
Även då Harald tillhörde rederiet 

Örnen hade hon varit utsatt för haveri. 
Då övergavs hon av sin besätt
ning i Atlanten utanför Char
leston i Syd-Carolina. Skadorna 
var em ellertid inte värre än att 
hon senare kunde bärgas i hamn. 

Efter reparation återupptogs resan till 
destinationsplatsen Liverpool, där kapte
nen "tillfölje skeppets haveri" entlediga
des. ■

F Ö R  I 0 0  Å R  S E D A N  ★ )

Fyrmastaren H ara ld  till ankars i Göteborg. Foto från Sjöfartsmuseet i Göteborg.
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Redaktör Jan Johansson

Briggen Legend
Sigge Bergh frågar i LP 1998:3 
om briggen Legend. Här 
kom mer lite upplysningar 
om henne.

Fartyget, som är välkänt 
genom många år i fraktfart 
längs den norska kusten, 
byggdes hos Scheveingesche 
Scheepsbouw w erft N.V., 
Scheveningen i Holland som 
logger Industrie för C J van 
Leeuw eh-Buffinga (]ac. den 
Dulk & Zonen) i byggnads- 
staden. Hon mätte 140 brutto
ton och lastade 160 ton. 
Måtten var 25,42 _ 6,58 m. År 
1937 installerade man en två- 
cylindrig Industrie sem idie
selmotor pä 80 hk. I novem
ber 1955 köptes fartyget in till 
Norge av Bernt Åsly i Hidra- 
sund och fick namnet Hidra 
med hemort i Flekkefjord. 
Hon byggdes nu om till kom
binerat fiske- och fraktfartyg 
samtidigt som maskinen byt
tes mot en trecylindrig Union 
sem idieselm otor pä 210 hk. 
Den motorn behöll man till 
19bb då man satte in en är 
1949 byggd fyrcylindrig 
Alpha dieselmotor på 280 hk. 
Året innan, alltså 1965, hade 
fartyget förlängts till 34,62 m 
och ommätts till 177 brutto- 
och 234 dödviktston. Bernt 
Åsly behöll fartyget fram till i 
december 1977 då han sålde 
det till Ingemar Eikeland m fl 
i Mosterhamn och fick nam
net M ostring med hem ort i 
Haugesund. År 1979 bytte 
man maskin igen. Då installe
rade man en tolvcylindrig 
General M otors dieselm otor 
på 360 hk. Det var antagligen 
dä som fartyget försågs med 
back och fick inredningen 
akter byggd helt ut till bor
den. År 1982 övertog Arthur 
Angelvik i M osterhamn 
ägandet och han sålde henne 
i mars 1990 till Rolf Espeland
i Folderoyhamn. Han gav sitt 
nyförvärv nam net M odell 
(efter ett tidigare fartyg med

Har är fartyget som M odell fotograferat ¡len 23 augusti 1993 vid 
Nordheim på Stabben. Foto: Geir Ole Soren g.

Man kan tydligt se skillnaden pä Laredo  pä väg genom Omsundet 
den 24 juni 1994 sedan fartyget förkortats och man tagit bort backen. 
Foto: Geir Ole Sereng.

samma namn som sålts till 
Sverige, var finns hon nu?). 
Rolf hade båten fram till sep
tember 1993 då Anders Hen- 
den, Bruhagen på Averoya 
köpte den och gav den nam
net Laredo av Kristiansund 
efter den gamla Laredo ex 
Mo på 150 ton dödvikt som 
såldes tillbaka till byggnads- 
landet Holland (vet någon 
hennes vidare öden?). Efter 
att i mänga år ha gått i sand
fart kom hon nu över i tång
farten mellan Helgeland och 
More. Först 1994 förkortades 
fartyget till 30,25 m för att 
bättre passa in pä sin trade. 
Detta gjordes hos Flatsetsund 
Verft A/S pä Frei. Samtidigt

tog man bort backen igen och 
tonnaget blev nu 149 brutto- 
och 170 dödviktston. Redan i 
april 1995 såldes hon igen. 
Denna gång till Kjell Oskar 
A/S (Sverre Hundsnes) pä 
Hundvåg som efter sex måna
der sålde henne vidare till 
Knut Hveding i Tistedal med 
Halden som hemort. Det var 
antagligen nu som man börja
de bygga om henne till segel
fartyg. I novem ber 1995 
ändrades fartygets namn till 
Legend och hon registrerades 
på Legend A 'S  i Oslo fast 
med Halden som hem m a
hamn.

Geir Ole Sereng

Mitt första fartyg 
(LP 98:4)
Medlem 4899 var osäker på 
vilken motor A nn-Ida frän 
Malmön hade. Hon fick 1934 
inmonterad en 2 cyl Avance
motor kallad "två 47:or". En 
verklig koloss till motor som 
angavs utveckla 100 eff hk.

Avance-motorn var myck
et populär på västkusten, och 
speciellt populär blev den 
under andra världskriget då 
den gick, som man sade, "på 
vad skit som helst, bara det 
rann". M ycket givetvis tack 
vare sina stora tändkulor och 
direkta vatteninsprutning.

Anders Olsson

Mer om Hassan
Man undrade i förra numret 
om Hassan. Jag läste innantill
1 "Victory Ships and Tankers" 
följande:
3.45 Coaldale Victory 

(USA Transport)
1948 Nanking Victory 
1951 Hassan 
1953 Appingedyk 
1962 Hong Kong M ariner 
8.72 Scrapped Kaohsiung 

Mr Oak

Vem kan berätta?
Var pä auktion och hittade en 
gammal akvarell av angaren 
Júpiter. Kan inte hitta henne i 
registret. Troligen målad på 
1880-talet. Lastförm åga ca
2 000 ton. Vit ring pä svart 
skorsten. Tackelstagade mas
ter. Fyra luckor. Svart skrov. 
Befälsinredning akter. Tre liv
båtar synliga. Brun och vit 
överbyggnad.

Köpte också en nautisk 
bok pä auktion och i den läg 
deviationstabellen för styr
kom passen på barken Yrsa. 
Daterad Malmo 13 oktober 
1929 Åke Andersson. St. Kl. 
A. Utfärdare. Åke Andersson 
var senare befäl i Gränges. 
Vem berättar om Yrsa? Finns 
bild?

Stig Arweson
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Vi kan här återge ett foto av G u sta f a f  Ugglas omnämnd i LP 1998:4 sidan 35. Foto: Folke Fromholtz.

OBS! Stoppdag för manus till Frågor och Svar den 26 april 1999

Stig Larsson får svar
Skutan på sidan 39 i förra 
num ret föreställer N ell-B ritt 
med registernum m er 7495. 
Signalbokstäver: SJLR. Hon 
byggdes 1929 på Råå av ek 
och fur. Lastade 110 ton.

N ell-B ritt såldes 1964 av 
Harald och Gösta Andersson, 
Albrunna, Degerham n på 
Oland till herr Stjärnström  i 
Malmö som idkade turer för 
fritidsfiskare på Öresund. 
Hamnen är sannolikt Malmö.

Conny Andersson

Svar om Peace
Angående frågan från Lars- 
Inge O lofsson om Peace i 
Länspumpen 1998:4. Fartyget 
byggdes 1962 som isförstäkt 
sidotrålare vid Stoczina
Gdynska im komuny paryski- 
ej, Gdynia för Przedsie- 
biorstw o Polowow Daleko- 
morskich i Uslug Rybackich 
"O d ra", Sw inoujscie, Polen. 
Hon bar vid leveransen nam
net G oplo , hade längd ö.a. 
61,24 m, bredd 9,81 m och 
djup 5,19 m. Hon har en 6- 
cylindrig 4-takts enkelverkan-

de KH D -diesel på 1 375 hk 
och gör 12,5 knop. År 1993 
såldes hon till K ing 's Lake 
Shipping Co Ltd. Hon bygg
des 1994 om till passagerar
fartyg med 26 hytter och plats 
för 52 passagerare. Hon för
sågs med rigg som en barken- 
tin och med bogspröt ändra
des längden till 79,80 m. Jag 
såg henne i Malaga i novem
ber 1997 och på ett foto som 
jag tog då framgår att hon hör 
hemma i Kingston, St Vincent.

Lennart Rydberg

Mera om Gustaf 
af Ugglas
I Länspum pen 1998:4 skrev 
Lennart Kron på sidan 35 ett 
svar på frågan om Gustaf af 
Ugglas och uppger att det 
finns ett foto av fartyget på 
sidan 300 i Rollofs bok om 
Sveriges inre vattenvägar. Jag 
vågar mig påstå att det är fel 
bild till texten i boken och 
påstår att denna bild i stället 
föreställer 3465 Linné. Bildens 
finns för övrigt med i Harry 
Karlssons bok Vätterbåtar.

Linné blev vrak på grün
det Flisen i Vättern 1945, där 
delar av skrovet och motorn 
fortfarande ligger kvar.

Klas Anderson

Svar om Jacob 
Malmros
Till Morgan Larsson han jag 
lämna följande upplysningar 
om Jacob Malmros:

Å ng-O BO -fartyg byggt 
1968 av Hitachi Zosen i Inno- 
shima. Byggnummer 4146.

Tonnage: 60 555/40 414/ 
108 109. Dim: 265,23 x 39,96 x 
21,01 m. M askineri: 2 st Ka
wasaki ångturbiner på 19 000 
hk. Signal: SJON

Hon levererades den 15 maj 
1968 till Malmros Rederi AB i 
Trelleborg med namnet Jacob 
M alm ros. I augusti 1977 av
yttrades hon för $ 4,5 milj till 
Shannon Nav Co Inc, Panama 
och omdöptes till M aritim e 
Hawk. Hon fick brand i 
maskinrummet den 28 augus
ti 1978 på position 27°01’ N 
och 95°27’ W , varvid två man 
omkom. Dagen därpå var 
elden släckt och fartyget bog
serades in till Galvestons 
redd. I december 1978 sattes 
fartyget åter i trafik efter en 
omfattande reparation.

År 1982 såldes hon till tai- 
wanska upphuggare och an
lände till Kaohsiung före den 
7 september 1982.

Jag seglade själv i Jacob 
M alm ros som lättmatros och 
m atros 1972-1973. Vi hann 
med två resor Europa -  USA 
-  Japan -  Persiska Viken -  Eu
ropa. Dessutom varvsvistelse 
för klassning i Sakai på tio 
månader. Befälhavare under 
perioden var Måns Eriksson 
och Joakim Lundberg.

Bo Persson

"Foto-apropå" ångaren Idkerberg

Id kerberg  vid Kockums den 16 augusti 1951. Foto: Curt S Ohlsson.
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Okänd Salénare
Det var med stor glädje jag 
noterade att diskussionen tog 
fart i nummer 1998:4 angåen
de den okända Salénaren med 
det långa dubbelnamnet. 
Naturligtvis känner alla "ex 
perter" på gamla svenska far
tyg en stor ära i att klara av de 
mest avancerade igenkän- 
ningsuppgifter, och min kol
lega, Carl-Magnus Krokstedt, 
har återigen suttit med näsan 
i det gamla fotoalbum et och 
jämfört, kontrollerat, diskute
rat och noga gjort sina avväg
ningar. Ingen kan vara helt 
säker, men han verkar mycket 
övertygad när han skriver föl
jande rader om sina åsikter: 

Vad jag känner till byggdes 
pä Oresundsvarvet två fartyg 
som liknar den efterlysta 
Salénaren. År 1940 leverera
des Panama Express, som 
1959 köptes av Salén och döp
tes till Buccanero. År 1945 
byggdes ett snarlikt fartyg 
som döptes till O regon Ex
press. Dessa fartyg är em el
lertid icke det sökta. Den enda 
Pacific Express jag kan finna 
är ett kylfartyg, som byggdes 
i Fredrikstad 1964 och som 
skrotades som Haw k 1993.

Kan Lennart Pettersson i 
Landskrona ha blandat ihop 
namnen?

Joh G orthon/Tarantella 
och Stella M arina var mycket 
lika. Dock kan man urskilja 
vissa olikheter. Vid en jäm fö
relse av de publicerade bilder
na kan man se att "S " i skor
stenen på Tarantella är något 
större målat. Fallrepstrappan 
var på Tarantella monterad 
akterut på huvuddäcket mel
lan treans och fyrans lucka. På 
Stella M arina var den monte
rad på akterkant av det långa 
backdäcket.

Skepparen bodde, som all
tid, på styrbordssidan under 
styrhuset och hade större ven
tiler pä S te lla  M arina. För
delningen av de runda venti
lerna på shelter- och m ain
deck skiljer sig också något. 
Det länga dubbelnamnet talar 
ju också för Stella Marina.

Carl-Magnus Krokstedt 
och Svante Hellberg 

Q/S

(Det fanns ett fartyg, Pacific 
Express, sjösatt 1940 och leve
rerat i septem ber 1945 till 
Skibs A/S Seattle, Biorn 
Biornstad & Co, Oslo. Red. 
Anm.)

Trehågsenheten rörande sva
ret till Lennart Petterssons frå
ga i 1998:3 sidan 51 ger mig 
anledning skriva några rader. 
Först vill jag säga att jag aldrig 
sett något av de tre fartygen. 
Och kanske borde det varit 
fyra som kommer i fråga.

Jag har i stället läst Anders 
Rydbergs artiklar i Läns- 
pumpen 1987:2 och :4. Där 
framgår det att det bl a levere
rades fyra kylfartyg från 
Kockums 1945-1950, i mängt 
och m ycket systerfartyg. 
Dessa var Pacific Express 
(1945), B lue O cean (1946), 
Joh Gorthon (1947) och Stella 
M arina (1950).

På Lennart Petterssons bild 
syns tvä karaktäristiska, dels 
Salénm ärket i skorstenen, 
dels ett "h ack" på fram kant 
av brygghuset (prom enad
gång runt om?)

Två av de ovan uppräkna
de fartygen hade detta "hack" 
nämligen Pacific Express och 
Joh Gorthon.

Enligt fleet-listen i Båto- 
logen 1/66 har Salén aldrig 
haft något fartyg som hetat 
P acific Express. Då återstår 
bara Joh Gorthon.

Med hänvisning till detta

ansluter jag mig till Hans 
Laurins uppfattning och hop
pas att den därmed blir 
"enhågsen".

Jag vill också säga att den
na forskningsuppgift givit 
mig m ånga skönhetsupple- 
velser, tyvärr om öjliga idag 
att se i verkligheten.

E Lennart Wallberg
o
Angarefrågor
Ännu en efterlysning, att 
underställa Länspum pens 
sakkunniga redaktion.

Lisbeth Nilsson i Hamneda 
är väldigt intresserad av ång
båtar främst eftersom hennes 
morfar arbetat på dessa båtar 
från är 1901, och hon undrar 
vem som vet nägot om dessa 
båtar:
Ångfärjan Englan 
Ångaren Sölve 
Ångaren Jernbarden 
Ångfärjan Carl XV 
Ångaren Adolf 
Ångaren Zelos 
Ångfärjan Malaga 
Ångaren Thorsten

Enligt hennes morfar, som 
var frän O rust och arbetade 
hela sitt liv till sjöss, utgick 
dessa från Göteborg.

Bertil H

Rejält om Transare

Kalm ia liggande pä Themsen utanför London. Foto: Per-Erik Johnsen.

I L ä n sp u m p e n  1 9 9 8 :4  fan n s flera  
frågor röran d e T ran sfartyg  och  från  
R olf L in d ah l av vi fått u ttöm m an d e  
svar. Bo B ergen g ård  fråg ar efter:

Motortankern Kalmia . . .
Detta fartyg byggdes 1947 av Göta verken 
i Göteborg för Rederi AB Transocean i 
Göteborg. Hon sjösattes den 19 septem

ber 1946 och döptes då av fru Anna-Lisa 
Carlsson till Oljaren.

Hon blev därmed Transkoncernens 
andra fartyg med detta namn. Före
gångaren, även hon byggd vid Götaver- 
ken fast 1922, seglade länge under svensk 
flagg som Oljaren, Bern, Rio och Nautic 
innan hon 1953 skrotades i England.

Nam net O ljaren  hade Trans hämtat 
frän en sjö (Oljaren) i Södermanland. 
Den ligger ca 15 km NV om Katrineholm 
på 23 meter över havet.

Fartyget levererades den 21 januari 
1947 och avgick under kapten Alvar 
Löttigers ledning till Port Arthur i Mexi- 
canska Gulfen.

Natten till den 12 april 1951, då farty
get var på resa från Curaqao till Stock
holm, strandade hon på Muckle Skerry i 
Pentland Sund. Strandningen förorsaka
des av ovanligt stark strömsättning. Ha
veriplatsen var kraftigt utsatt för väder 
och vind, varför det länge såg ut som om 
fartyget skulle bli vrak.

Besättningen lämnade fartyget under 
några dagar då risken var som störst för 
totalförlust. Under tiden var vrakplundra- 
re framme. Låsen till hytterna var upp
brutna och besättningens tillhörigheter
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var borta. Även navigationsinstrument, 
klockor och en del silver hade stulits.

Rederiet polisanmälde det hela, men 
berörda engelska myndigheter gjorde i 
stort sett ingenting, tvärtom verkade det 
som om de i stället försökte tysta ner 
saken. I detta område torde det annars 
inte vara särdeles svårt att få tag på för
övarna.

Dä vädret förbättrades lyckades det 
engelska bärgningsföretaget fä fartyget 
flott och bogserade det in i skyddat läge 
i Scapa Flow. Där överfördes kvarvaran
de oljelast till läktare. Större delen hade 
dock gått förlorad.

O ljaren  bogserades sedan till Liver
pool för dockning och besiktning. Ska
dorna visade sig vara mycket omfattan
de. Hela botten var i stort sett uppriven. 
Fartyget kondem nerades som totalför
lust och övertogs av assuradören, Sveri
ges Ångfartygs Assuransförening.

I slutet av 1951 köpte dock Rederi AB 
Transmark vraket och lät bogsera det till 
Bremerhaven för reparation vid N ord
deutscher Lloyds varv.

Den 28 april 1952 gjorde fartyget sin 
andra provtur, nu om döpt till Kalm ia. 
Trans använde aldrig åter det namn ett 
förlist fartyg haft. I början av maj gick 
hon in i ett treårigt charter för en engelsk 
befraktare.

Kalm ia säldes i maj 1958 för £ 300 900 
till Polish Ocean Line i Gdynia varvid 
namnet ändrades till Ornak. Hon över
lämnades i Göteborg.

På julafton 1965 anlände O rnak till 
Gdansk där hon lades upp. I juni 1966 
överläm nades hon till Gdansk Repair 
Yard för upphuggning.

. . .  och Klipparen.
Klipparen byggdes som en något försto
rad upplaga av Kaaparen. Hon var 25 fot 
längre och kunde lasta 500 ton mer. Dess
utom hade hon större kyllastutrymme.

K lipparen byggdes på Götaverken 
och sjösattes den 6 maj 1935. Redan den 
12 juli samma år var hon klar att gå pä

K alm ia  har just skiftat namn till Ornak av 
Gdynia. Hon har ännu inte övertagits efter
som den svenska flaggan i aktern fortfarande 
är hissad. Foto: Krister Bäng i april 1958.

provtur. Hon sattes genast in på Trans
atlantics sydafrikalinje.

När Norge och Danmark ockuperades 
av tyskarna den 9 april 1940 var K lip 
paren, under befäl av M oddy Ceder
ström, pä väg ut från Göteborg och hade 
hunnit till i höjd med Bergen då man fick 
höra en våldsam kanonad ute till sjöss. 
För att undvika att komma mitt upp i en 
sjöstrid sökte kapten Cederström sig in i 
en av de djupa fjordarna och stannade 
där några dagar. Dä det föreföll att ha 
lugnat sig stack han till sjöss och tog 
vägen mycket långt norröver. Av fruktan 
för att bli uppdagad av någon av de krig
förande vågade han dock inte ge sig till 
känna genom radio. Från kontoret i 
Göteborg sökte man fartyget dagligen 
och efterlyste henne även i samband 
med de svenska dagsnyheterna. Kapten 
Cederström hörde visserligen allt detta, 
men gav inte något livstecken ifrån sig. 
Efter någon vecka började man mer och 
mer luta åt den uppfattningen att farty
get förolyckats i samband med flottope
rationerna utanför den norska kusten. 
Dä även den dag passerat, dä fartyget 
med normal gång skulle ha anlöpt Dakar 
för bunkring, uppgavs praktiskt taget 
allt hopp, och förberedelser vidtogs för

att underrätta de ombordvarandes anhö
riga. Några dagar senare kom emellertid 
det glädjande meddelandet, att K lip 
paren befann sig utanför Afrikas kust, 
försenad genom den länga routen norr
över, men för övrigt "a llt väl". Den 
dagen blev det verklig glädje på konto
ret.

Under andra världskriget sysselsattes 
Klipparen i lejdtrafiken och hon kom till 
Göteborg sju gånger.

Efter kriget återinsattes hon pä bola
gets sydafrikalinje.

Klipparen var a lucky ship under sin 
tid hos Trans och var inte utsatt för några 
allvarligare haverier.

I oktober 1960 försåldes Klipparen till 
skeppsredare Arendt de Jounge i Slite för
2 000 000 kr. Hon behöll sitt namn några 
månader men i början av 1961 förkorta
des det till K lippan. Hon gick in i en 
charter för Sveabolaget för transport av 
Peugeot-bilar från Rouan till Buenos 
Aires. Första resan gick bra, men när den 
andra anträddes frän Rouan den 3 maj 
1961 kom hon inte längre än till boj 17. 
Där mäste fartyget väja för en fiskebåt 
och under giren låste sig styrinrättning
en och Klippan drev ner mot det ökända 
Digue du Ratier och blev sittande. 
Tillkallade bogserbåtar kunde inte dra 
henne flott och när vattnet gick mot ebb 
vilade förskeppet på stranden och aktern 
var flera meter över vattnet. Eftersom det 
började knaka i fogarna och man frukta
de att fartyget skulle brytas eller kantra, 
fördes 20 av den 33 man starka besätt
ningen iland i Honfleur. På kvällen, när 
vattnet äter stigit och man tillkallat ytter
ligare en bogserbåt, kunde Klippan dras 
flott. Fartyget kunde sedan ta sig till 
Jarrow-on-Tyne där de svåra skadorna 
reparerades av Mercantile Dry Dock Co. 
Efter en månad där återvände hon till 
Rouan och återupptog den avbrutna 
resan till Buenos Aires.

L nd er slutet av 1962 lades fartyget 
upp vid Marieholm i Göteborg och blev 
liggande där tills hon i mars 1963 såldes 
till Panama. Hon övertogs vid Lind
holmen och lämnade Göteborg under sitt 
nya namn, Patricio Murphy.

När hon den 13 september 1964 läg 
och klassade i Schiedam i Holland utbröt 
brand i maskinrummet. Skadorna blev 
så omfattande att hon såldes till Eisen & 
Metall AG i Hamburg för upphuggning. 
Fartyget kom till sin sista hamn under 
bogsering den 24 november 1964.

Gullmaren
Agne Månsson frågar om detta fartygs 
skeppsdagböcker från lejdtrafiken. Dessa 
kan möjligen finnas pä Landsarkivet i 
Göteborg, Geijersgatan 1, Box 19035, 400 
12 Göteborg. Tel: 031-778 68 00. ■Götaverksbyggda transaren K lipparen . Foto: Skyfotos.
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U nited S tates  anländer till Southampton den 8 juli 1952 efter att ha slagit fartrekord över Atlanten.

United States -  snabbast i världen
Av Anders Rydberg

För u n g efär fem tio  år sed an  b örjad e m an b ygga ett av värld en s m est kända  
p assag erarfarty g . F arty g ets n am n  v ar och  är fo rtfaran d e U n ited  S tates.

Hon är ett m äktigt fartyg, nam ngivet 
efter världens mäktigaste nation. På den 
tiden byggdes skroven till de flesta skepp 
på stapelbädd. Men U nited States till
kom i en torrdocka på varvet Newport 
News Shipbuilding Company. Den 23 
juni 1951 var tiden kommen för utdock- 
ning och då var hennes skrov redan fär
digt med maskineriet installerat. En stor 
del av överbyggnaden var också ditsatt 
om än inte inredd.

United States var då det största passa
gerarfartyg som byggts i USA och det 
rekordet häller hon fortfarande. Chefs
konstruktörens namn var William 
Francis Gibbs. Han föddes 1886 och hans 
dröm var att konstruera och låta bygga

tvä fartyg med en längd av 1 000 fot var
dera och med en hastighet av 30 knop, 
vilket skulle m öjliggöra trafik över 
Atlanten med avseglingar varje vecka. 
Redan 1907 tog hans planer form och de 
var mycket djärva eftersom de snabbaste 
oceangående fartygen pä den tiden kun
de göra ungefär 24 knop. Först i mitten 
av 1930-talet lyckades man bygga passa- 
gerarskepp med sådana fartresurser som 
han hade tänkt sig. Drygt ett decennium 
senare började man projektera United 
States, som är ganska exakt 1 000 fot läng
-  noga räknat är hon 990 fot som motsva
rar 301,8 m. När det gällde fartresurserna 
så överträffade hon Gibbs vision från 
1907 med bred marginal. United States

är det snabbaste riktigt stora oceangåen
de passagerarfartyget någonsin och det 
gäller än idag.

En viktig anledning till hennes enor
ma fartresurser var att hon byggdes för 
att passa två helt olika syften. Det ena 
var att trafikera Nordatlanten i reguljär 
trafik mellan USA och Europa. Det andra 
var att hon i orostider skulle kunna 
användas som trupptransportfartyg. Av 
den orsaken sköt amerikanska staten till 
en stor summa pengar för att dä behov 
uppstod, flottan skulle kunna använda 
fartvget. Amerikanska flottan ville givet
vis inte att hennes verkliga topphastig
het skulle bli känd, men långt efter leve
ransen blev det känt att U nited States 
tidvis under provturerna var uppe i över 
42 knop. Av byggnadspriset på totalt 
ungefär 75 m iljoner dollar (vilket vid
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leveransen 1952 m otsvarade 375 m iljo
ner kronor) hade am erikanska staten 
bidragit med 48 miljoner dollar eller när
mare två tredjedelar.

För att kunna uppnå denna höga fart 
byggdes fartyget efter vissa fastlagda 
principer. John R. Kane, en av de högsta 
cheferna vid N ew port News Ship
building, sammanfattade det på det här 
sättet: "Vi måste, enkelt uttryckt, kombi
nera högsta möjliga maskinstyrka med 
den lägsta möjliga vikt som fartyget kan 
ha för att kunna utföra sitt uppdrag och 
med de längsta och slankaste skrovlinjer 
som är möjliga för att få en bra sjöbåt". 
För att hålla vikten nere byggdes stora 
delar av överbyggnaden i lättmetall.

Som passagerarfartyg hade United  
States en kapacitet av ungefär 2 000 
transatlantiska passagerare, där närmare

Vykort av U nited S tates  dä hon 
är på väg till England. Ur 
Lennart Rydbergs samlingar.

Ett kolorerat konstverk av 
U nited S tates  på väg ut ur New  
York. Denna vykortsform var 
mycket vanlig på 1950-talet. Ur 
Anders Rydbergs samlingar.

“ U N IT ED  STATES

Två snarlika fotos av fartyget i nuvarande skick liggande i Philadelphia. Fotot tv den 6 oktober 1997 av Lennart Bornmalm och t h  av Lennart 
Rydberg den 23 april 1997.
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Ytterligare ett en fin bild av det präktiga fartyget. Vykort ur Anders Rydbergs samlingar.

900 for i första klass och resten fördelades 
ganska jämnt mellan andra klass och 
turistklass. I trafiken över Atlanten hade 
man en besättning pä ungefär 1 000 perso
ner. Vid jämförelse med andra samtida far
tyg i denna trafik var däckshöjden lägre 
vilket påverkade både passagerarnas hyt
ter som de gemensamma sällskapsutrym- 
mena. A. C. Hardy, som var en känd "far- 
tygsrecensent" på femtiotalet skrev t ex att 
United States är enkelt och smakfullt 
möblerad i samma stil som dåtida ameri
kanska hotell, men att sällskapsrummen 
saknade den höjd och elegans som man 
förknippade med andra rederiers fartyg. 
Anledningen till den lägre däckshöjden 
var just att det skulle finnas plats för sä 
mänga soldater som möjligt. Fartyget var 
helt och hållet byggt av icke brandfarligt 
material och sålunda fanns ingen träinred
ning ombord, just en av de detaljer som 
förlänade många andra passagerarliners 
en känsla av lyx och ombonad miljö.

A. C. Hardy fortsatte med att säga att 
hytterna var tillräckligt stora och att många 
hade bad eller dusch. Men många andra 
måste dela på gemensamma badrum, och 
dessutom var många hytter belägna insi
des. En fördel för resenärerna var att farty
get var försett med luftkonditionering.

Förutom passagerare kunde United 
States ocksä föra last. Lastrumskubiken 
var 148 000 kubikfot, varav ungefär en 
tredjedel var kylda utrymmen.

Kölen till United States sträcktes den 8 
februari 1950. Sexton månader senare, den 
23 juni 1951 dockades hon ut och ytterli
gare ett år senare, den 21 juni 1952, levere
rades hon till Lnited States Lines. Den 3 
juli samma år påbörjade hon jungfruresan 
till Southampton i England och sattes in i 
trafik tillsammans med den tolv år äldre 
och bara drygt hälften sä stora America, 
som för övrigt byggts på samma varv.

På jungfruresan visade United States

att hon utan jäm förelse var världens 
snabbaste passagerarfartyg. Ostgäende 
uppnådde hon en genomsnittshastighet 
av 35,59 knop och tog därmed Atlantens 
Blå Band frän Cunards Q ueen Mary, 
som sedan fjorton är haft det gamla 
rekordet med en fart av 31,69 knop. Pä 
resan tillbaka till Amerika slog United 
States det engelska fartygets västgäende 
rekord frän 1938 pä 30,99 knop genom att 
prestera 34,51 knop. Även vid dessa 
extremt höga farter utnyttjade hon inte 
hela sin m askinstyrka, som för övrigt 
länge inte var officiell. Det gissades på 
200 000 AHK men också siffran 240 000 
och till och med uppåt 300 000 AHK 
nämndes. I sjöfartslitteratur frän 1980- 
talet anges 220 000 AHK.

Med sä stora marginaler till föregåen
de rekordhallares noteringar upphörde 
kampen om Atlantens Blå Band. Även 
om det tekniskt hade varit m öjligt att 
bygga ett stort passagerarfartyg med 
ännu starkare maskineri och högre fart 
hade det aldrig gätt att motivera ur eko
nomisk synvinkel. Nu, 19Q9, är den offi
ciella rekordhållaren en katamaran, Cat
Link V, som förra äret gjorde en resa 
över Atlanten med en genomsnittshastig
het av 41,28 knop. Hon tog rekordet från 
en annan katam aran, Catalonia, vars 
rekord löd på 38,88 knop. Men en kata
maran är ju en farkost med mycket lägre 
passagerarkapacitet än U nited States, 
och dessutom mycket mindre. Och fram
för allt, vi vet inte hur m ycket U nited 
States verkligen var kapabel till, efter
som hon inte gjorde några nya försök att 
höja sitt eget rekord från 1952. Att hennes 
verkliga fartresurser var mycket större än 
vad hon presterade dä hon tog Atlantens 
Blå Band förstår man då man får veta att 
vid dessa tillfällen var bara sex av hennes 
ätta pannor i arbete och dessa sex utnytt
jades ofta bara till 60 %.

Som trupptransportfartyg var det 
givetvis ännu viktigare att kunna preste
ra en sä hög fart att man kunde segla 
ifrän fientliga krigsfartyg. Hennes kapa
citet då det gällde att transportera solda
ter var enorm. Det fanns plats ombord 
för nästan 15 000 man.

Bruttotonnagem ässigt var United 
States inte pä långt när lika stor som 
Q ueen M ary och Q ueen E lizabeth , 
Cunards kända atlantängare. Dessa hade 
ett brutto pä drygt 81 000 resp knappt 
84 000 ton att jämföra med United States 
som mätte 53,329 brt. Då det gäller stor
leken var det sistnäm nda mer i klass 
med L iberté som tillhörde det franska 
Com pagnie Generale Transatlantique 
och som var 51 840 bruttoton stor. Även 
dä det gällde skrovets dim ensioner var 
United States mer lik L iberté än 
Cunards Queen-systrar; dessa var unge
fär tio meter längre och fem meter breda
re. U nited States är 301,8 m eter läng 
över allt, 279,4 meter mellan perpendi- 
klar och bredden är 31,0 meter.

M askineriet bestod av fyra Westing- 
houseturbiner på vardera 55 000 AHK 
eller tillsammans 220 000 AHK. De drev 
fyra propellrar som parvis kördes med 
olika varvtal för att undvika vibrationer. 
M askinrum m en och pannrum m en var 
byggda efter samma ide som hos hang
arfartygen av M idway-klass. Dessa 
byggdes 1945-1946 och hade ungefär 
samma längd men var något bredare i 
skrovet än United States.

Norm alt gick U nited States mellan 
New York och Southampton, men under 
vintertid utsträcktes resorna också till 
Bremerhaven i Tyskland. Under 1960- 
talet tog jetflyget en allt högre andel av 
passagerarna över Atlanten och efter 
sjutton år och mer än 400 resor mellan 
Nordamerika och Europa lades United 
States upp i Newport News i november 
1969. Hon flyttades senare till Hampton 
Roads.

Fartyget krympte med åren. Vid leve
ransen var hon på 53 329 bruttoton, men 
1961 mättes hon om och blev på 51 988 
brt. Frän 1962 uppges bruttot enligt ame
rikanska m ätbestäm m elser vara 44 893 
ton och 1967 minskade det tidigare till 
38 216 ton.

Efter drygt tre år i upplag köptes 
U nited States av US Federal M aritime 
Administration i februari 1973. Hon för
blev upplagd men var utbjuden till för
säljning under villkoret att hon stannade 
under am erikansk flagg. Mallard 
Investment Corporation gav ett bud på
30,7 m iljoner dollar för skeppet under 
1974, men budet förkastades.

Tre år senare sades ett annat bolag, 
Transpacific Cruise Corporation i 
Washington, vara intresserat av att köpa 
United States för att göra om henne till
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Bogserbätarna drar U nited S tates  till utrustningskajen efter utdockningen. Foto ur Svensk Sjöfarts Tidnings fotoarkiv.

flytande hotell. Det blev ingenting av 
med den affären heller.

År 1978 såldes turbinångaren till 
United States Cruises Inc. i Seattle. Men 
det dröjde med betalningen och först tre 
är senare fick säljaren sina pengar. 
Ytterligare två år senare, 1983, infordra
des anbud för att lata bygga om United 
States till ett modernt kryssningsfartyg. 
Flera varv räknade på det och de som 
verkade ligga bäst till för att få uppdra
get var antingen tyska Howaldtswerke- 
Deutsche Werft (HDW) eller Bath 
Ironworks i M aine, USA. I septem ber 
1984 skrevs ett kontrakt under mellan 
HDW och de amerikanska ägarna. Året 
efter drog sig HDW ur affären eftersom 
man inte ansåg att finansieringen av 
ombyggnaden var tillfredsställande ord
nad. Fartyget fortsatte att ligga stilla på 
den amerikanska östkusten.

År 1992 verkade det som om planerna 
för hennes framtid hade klarnat. United 
States bogserades över Atlanten och 
genom M edelhavet till Sevastopol i 
Svarta Havet för att tömmas pä sin inred
ning och asbestsaneras. Det var mening
en att hon därefter vid varvet i Tuzla i 
Turkiet skulle byggas om till ett modernt 
kryssningsfartyg och med i projektet var 
också en turkisk affärsm an vid namn 
Kahraman Sadikoglu. Det hela visade sig 
bli oerhört m ycket dyrare än vad man 
först räknade med och turken gick ur sitt 
delägarskap. Fyra år senare bogserades 
hon tillbaka till Förenta Staterna och

lades upp i Philadelphias hamn, där hon 
senare lite vanvördigt kallades "the lar
gest abandoned vehicle in the city", som 
i översättning ungefär betyder "det stör
sta övergivna fordonet i stan".

Den forna passagerarfartygsgiganten 
hade fortfarande Förenta Staternas flagg i 
aktern och ägdes nu av Marmara Marine 
Inc. i Delaware. Bakom detta bolag stod 
Edward A. Cantor, som är en mäktig man 
inom egendomsförvaltning i New Jersey 
och Florida, samt Fred. A. Mayer som var 
VD i både Marmara M arine och i det 
Floridabaserade Com m odore Cruise 
Line. I slutet av 1997 gjordes en intervju 
med Fred Mayer där han sade att han var 
mycket angelägen om att United States 
skulle återfå sin forna storhet. Trots all
varliga motgängar var man fortfarande 
fast besluten att fortsätta med om bygg
nadsprojektet, som hade inletts med att 
man bland annat hade tagit bort 4 000 ton 
asbest. Han sade vidare att han var för
tjust över att fartyget var tillbaka i ameri
kanska farvatten och han räknade med 
att genom att få hjälp av delstaten Penn
sylvania, staden Philadelphia och Dela
ware River Port Authority kunna fortsät
ta med projektet så snart som möjligt. 
Målsättningen var att återskapa United 
States sä att hon återigen skulle bli den 
amerikanska handelsflottans stolthet.

I den norska sjöfartstidskriften Trade 
Winds kunde man i oktober 1998 läsa en 
artikel om United States. Nu hade bola
get Marmara Marine försvunnit. I tid

ningen stod att ägaren Edward Cantor 
hade resignerat och accepterat det fak
tum att skeppet aldrig skulle komma att 
segla igen. Hans planer på att antingen 
sätta in henne i trafik över Atlanten i 
samsegling med Cunards Queen Eliza
beth 2 eller att använda henne till kryss
ningar hade övergetts. Kompanionen 
Fred Mayer bekräftade vid förfragan att 
så var fallet men tilläde att det fanns en 
möjlighet att bygga om henne till ett fly
tande hotell med 2 000 bäddar. Han sade 
vidare i artikeln att alla hotell i New York 
var fullbokade och tjänade bra med 
pengar. När han tillfrågades om hur 
finansieringen av om byggnaden till 
hotell skulle ske medgav han att det var 
genom källor som vid det tillfället ännu 
inte existerade.

Och det är sä långt som historien om 
världens snabbaste och ett av världens 
mest kända passagerarfartyg har hunnit 
idag. United States ar nu fyrtiosju är gam
mal och det ska bli intressant att se hur 
femtioärsdagen kommer att te sig är 2002.

Källor:
Diverse tidningar och tidskrifter inkl Svensk 
Sjöfarts Tidning
Arnold Kludas: Die grossen Passagierschiffe 
der Welt
P. Ransome-W allis: North Atlantic Pano
rama 1900-1976 
Robert Wall: Ocean Liners 
Sökning pä Internet
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