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Redaktionellt
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av oktober.
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nat vilket alla som beställt det kunnat konstatera. Vi ber 
naturligtvis om ursäkt för det. Lnder arbetets gäng har fram
kommit många nya intressanta uppgifter och foton och vi vill 
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av hans intressantaste vykort. Vi meddelar oss närmare när 
det är dags att beställa detta nummer.

Arets första nummer fick en strykande åtgång och uppla
gan är nu i det närmaste slut. Det beror dels på stor lösnum
merförsäljning och dels på att tryckeriet gjorde en för liten 
upplaga. Sä bevara Ditt nummer väl! Det kan bli eftertraktat!

Vi är ocksä skyldiga vara utländska läsare en ursäkt. 
Kartongen med kuvert kom åt sidan vilket medförde att vi sän
de ut tidningen först efter en månad från utgivningstillfället.
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Den första supertnnkern (VLCC> som levererades från ett svenskt varv var John  A M cC one, som byggdes 19b9 vid Kockums varv i Malmö 
för det amerikanska oljebolaget Chevron. Foto: Kockums.

VLCC-byggnationen i Sverige
30 år sedan första leveransen

(IHI), Yokohama till ett japanskt bolag.
Tankfartyg på över 200 000 ton fick be

teckningen VLCC (very large crude car
rier). I Europa byggdes den första 
VL,CC:n vid How aldtsw erke Deutsche 
Werft (HDW), Kiel. Det var Shells 212 000- 
tonnare Murex som levererades i augusti 
1968. Redan månaden efter kom det för
sta tankfartyget pä over 300 000 ton, 
nämligen Universe Ireland som var pä 
326 000 ton dw. Även detta var byggt vid 
Ishikawajima Harima Heavy Industries 
varv i Yokohama för ett bolag ägt av 
Daniel Ludwig. Hon var först i en serie 
om sex fartyg avsedd för trafik mellan 
Arabiska viken och Bantry Bay på Irland. 
Dessa bjässar kom att kallas ULCC (ultra 
large crude carrier). Europas första tank
fartyg på över 300 000 byggdes 1972 i 
Spanien vid Astanovarvet i El Ferrol. Det 
var Arteaga på 326 000 ton dw, som i 
princip var ett systerfartyg till Universe 
Ireland. Det första fartyget med en död
vikt på över 400 000 ton blev G lob tik

Av Lennart Rydberg

I dagarna är det 30 ar sedan det första 
riktigt stora tankfartyget, d v s  fartyg 
på över 200 000 ton dw, lämnade ett 

svenskt varv. Efter andra världskriget 
ökade storleken pä tankfartygen i snabb 
takt. Den forsta 30 000 tonnaren leverera
des omkring 1950. Ungefär tre år senare 
togs det första tankfartyget på över 
40 000 ton dwt i drift. Det var Tina 
Onassis, som var på 45 000 ton och hade 
1953 byggts vid Howaldswerke i Ham
burg till Aristoteles Onassis. Tankfartyg 
pä över 50 000 ton blev malm tankern 
Sinclair Petrolore det första med en död
vikt på 59 000 ton. Hon levererades l q56 
från det japanska Kurevarvet i Nagoya 
till Daniel Ludwig. År 1958 levererades 
Universe Leader som var på 85 000 ton -  
också det byggdes vid Kurevarvet till 
L niverse Tankships (Daniel Ludwig). 
Tankfartyget Universe Apollo blev den 
första 100 000-tonnaren. Hon byggdes 
1959 vid samma japanska varv för sam
ma rederi och var på 106 000 ton dw. I

decem ber 1966 levererades det första 
tankfartyget på över 200 000 ton nämli
gen Idem itsu Maru på 209 000 ton från 
Ishikawajima Harima Heavy Industries

Sytiia på 227 000 dwt levererades från 
Götaverken 1971. Foto: Götaverken.
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Den italienska ULCC:n N ai G ettova pä 409 000 dwt dockas här ut frän Eriksbergs torrdorka. Förskeppet byggdes vid det kända portugisiska 
varvet Lisnave i Lissabon. Foto: Eriksberg.

I  kriget mellan Iran och Irak pä 1980-talet blev mänga stora oljetankers utsatta för beskjutning. En av dessa var S afin a  A l A rab vilken bygg
des som Sea Serenade vid Kockums varv 1976 för Salénrederierna. Här bogseras det delvis utbrända fartyget bort. Foto ur Krister Bångs 
samlingar.
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Saléns Sea Sovereign var den första VLCC:n som levererades till ett svenskt rederi. Hon in
gick i en serie om sju fartyg pä 211 000 dwt som byggdes vid Kockums vari’: Foto: Kockums.

Tokyo pä 484 000 ton levererad 1973 frän 
Ishikawajima Harima Heavy Industries i 
Kure. Gränsen för 500 000 tons passerades 
1976 och då faktiskt vid ett europeiskt 
varv när Shells Batillus pä 550 000 ton 
levererades från Chantiers de 1'Atlanti- 
que, St. Nazaire i Frankrike.

Mänga i den första generationens

VLCC:s fick en kort livslängd, cirka 10 år, 
beroende pä oljekrisen, som drabbade 
världen på hösten 1973. Denna medförde 
ett stort tonnageöverskott på stora tank
fartyg vilket kom att påverka såväl frakt
marknaden som nybyggnadsbehovet till 
i slutet av 1980-talet.

Den första VLCC:n som byggdes i

Sverige var John A. McCone som levere
rades av Kockums den 27 juni 1969 till 
det am erikanska oljebolaget Chevron. 
Hon var på 212 000 ton och ingick i en 
serie av sju systerfartyg varav fyra för 
Chevron. Hon blev det första fartyget av 
53 st VLCC och 18 st ULCC som under 
tio år lämnade de fyra storvarven i 
Sverige, Kockums, Götaverken, Udde
valla varvet och Eriksberg (se tabell). De 
svenska varven blev emellertid inte först 
med att bygga VLCC i Skandinavien. 
Prem iärfartyg med en dödvikt över 
200 000 ton blev Dirch M aersk på 
212 000 ton levererad 1968 från Linde 
Stålskibsvaerft i Odense till A. P. Möller. I 
Norge levererade Stord Verft sin första 
VLCC 1969 till Hilmar Reksten. Det var 
Kong Haakon V II som hade dödvikten 
222 000 ton.

Tillbaka i Sverige så levererade 
Kockums ytterligare en VLCC 1969 näm
ligen Sea Sovereign på 211 000 ton som 
den 23 oktober överlämnades till Salén- 
rederierna. Hon blev förstås Sveriges för
sta VLCC och slutade sina dagar efter 11 
är som Salem, sänkt av den egna besätt
ningen. Kortast livslängd fick Eugenie S. 
Niarchos som skrotades bara 10 år gam
mal. Chevrons kvartett förkortades efter 
cirka 10 år med 31 meter och fick då död
vikten 152 000 ton och de förblev i trafik

Haakon Onstad byggde alla sina fartyg vid svenska varv. B rita  O nstad  som namngavs efter redarens hustru var den enda svenska VLCC:n 
som levererades från Götaverken. Foto: Götaverken.
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i över 20 år. En av dessa, H. J. Haynes, 
existerar fortfarande som flytande pro
duktions- och oljelager och bär namnet 
Nan Hai Kai Tuo.

Götaverken levererade sin första VLCC 
den 13 november 1969. Det var Veni pä 
227 000 ton, som ägdes av det norska 
rederiet Smed vig. Ytterligare en VLCC 
följde i december 1969 nämligen Alva 
Star för Londonbaserade Alva Steamship 
Co. Serien kom att omfatta 10 fartyg samt 
dessutom fem malmtankers med i stort 
sett samma mått. Det enda svenska farty
get blev Brita Onstad pä 227 000 ton leve
rerad 1970 till Onstadrederierna i Kungs
backa. Flera av dessa VLCC blev ocksä 
endast 11-12 år gamla. Den som uppnått 
en ansenlig ålder är malmtankern Omiros 
tillhörande grekiska Tsakos. Hon byggdes
1973 som Runa för Hagbard Waage men 
såldes omedelbart till italienska intressen. 
Hon rapporterades nyligen såld till skrot 
25 år gammal.

M almtankern Alva Sea, byggd 1973, 
fick sitt turbinm askineri utbytt mot en 
diesel 1979 och kunde segla vidare till

A lva  Sea byggdes 1973 vid Götaverken Arendal (GVA) för Londonrederiet Alva Steamship 
Co. Hon var en av fem malmtankers av VLCC storlek som byggdes vid GVA.
Foto: Götaverken.

Uddevallavarvet levererade mellan 1969 och 197b en serie om tio VLCC på 228 000 dwt. Samtliga blev byggda på stapelbädd (Bädd 4, 
Sörviksvarvet) och endast en av dessa blev svensk, nämligen M argaret O nstad. Hon namngavs efter Haakon Onstads syster som också var 
gudmor till fartyget. Foto frän Svensk Sjöfarts Tidning.
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H alcyon  the G reat levererades 1971 och var den sjunde i en serie om 15 VLCC som GVA byggde mellan 1969 och 1974. Här lämnar hon 
nybyggnadsvarvet. Foto: Götaverken.

1Q92 då hon skrotades under namnet 
Compass Rose.

Lddevallavarvets första VLCC levere
rades den 20 december 1969 och det blev 
Thorsham m er på 228 000 ton för Thor 
Dahl i Sandefjord. Hon blev det första 
bygget i en tio fartyg lång serie systrar, 
som levererades fram till 1976. En svensk 
tanker ingick i denna serie, nämligen

M argaret O nstad på 228 000 ton, som 
levererades 1974. Inget av dessa tankfar
tyg finns längre i trafik. Vissa blev myck
et kortlivade. Således skrotades N orse
man byggd 1976 efter bara nio år. Hon 
skadades under Iran-Irakkriget och M ar
garet Onstad skotades endast 10 är gam
mal under namnet Sylvania.

Ett av Uddevallabyggena, K ollb jorg

från 1973 tjänstgör idag som flytande 
produktionsanläggning och lager och 
heter Conkouati. Två fartyg skrotades 
efter att ha blivit totalförstörda i Iran- 
Irakkriget, nämligen Adna, byggd 1975 
som 1986 blev totalförlust under namnet 
Lady A samt N orsem an, byggd 1976, 
som mötte sitt öde under namnet Thors- 
havet 1985.

Kockums serie 211 000-tonnare följdes 
1971 av en ny serie på 255 000 ton. Denna 
serie kom att omfatta 20 fartyg fram till
1974 och inleddes med franska Jade. 
Första svenska fartyget blev Sea Serpent 
för Saléns räkning, som senare fick säll
skap av ytterligare fem fartyg för samma 
beställare. Inget av dessa fartyg finns 
längre i trafik. Kortast livslängd fick 
Texaco Sw eden, som skrotades redan 
efter 10 år. Den äldsta enheten skrotades
1997 under namnet Mt. Cabrite och var 
då 25 år gammal. Hon var byggd som 
Sea Serpent, det vill säga Saléns först
ling i serien. Ett fartyg genomgick en för
kortning, näm ligen Chevron London, 
som 1984 fick dödvikten minskad till 
152 000 ton. Hon tjänstgör idag som 
lagerfartyg och heter Cosack Pioneer. 
Sea Scout byggd för Saléns 1973, såldes 
1984 till schweiziska intressen och fick 
namnet Tiburon. Kort därefter totalför-

Sea Serpent byggdes 1971 vid Kockums van ; för Salénrederierna. Hon var det första som 
levererades till svenska intressen i serien om 20 fartyg pä 255 000 dwt frän varvet.
Foto: Kockums.

SERPEWr
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Broströms stora malmtanker S vealan d  börjar ta form i Eriksbergs torrdocka. Personerna som går till höger ser närmast ut som små myror 
jämfört med det stora fartygsskrovet. Foto: Eriksberg.

S vealan d  bogseras här ut för att möta sitt rätta element för första gången. För att kunna passera under Älvsborgsbron fick man montera den 
övre delen pä skorstenarna efteråt. Foto: Eriksberg.
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stördes hon av krigshandlingar i Arabiska 
Viken och skotades 1984 som Stib. Även 
Atlantic Sun, byggd 1974, totalförstördes 
i kriget 1986 under namnet Atlánticos. 
Hon skotades som Ticos.

Kockums blev den största leverantö
ren av stora tankfartyg. VLCC-serien 
följdes av en ny serie tankfartyg på 
355 000 ton dw. Den påbörjades 1975 
med Salénrederiernas Sea Saint och kom 
att om fatta 14 fartyg. Salén-rederierna 
mottog hälften av dessa, d v s sju fartyg. 
Idag återstår fortfarande 12 av dessa tan
kers. Ett fartyg totalförstördes i Iran- 
Irak-kriget 1984, näm ligen Safina  Al 
Arab, byggd som Sea Serenade för 
Saléns 1976. Ett fartyg har byggts om till 
produktionsanläggning med namnet 
Ta'Kuntah. Hon byggdes som Velma för 
D itlev-Sim onsen 1977 och har senare 
burit namnen Zenit Juno, hos Rederi AB 
Zenit och Juno hos Argonaut. Två fartyg 
kontrolleras av svenska rederier nämli
gen Kraka, byggd som Vanja 1978, som 
var det sista fartyget i serien för Ditlev- 
Sim onsen, och idag tillhörande NTA, 
samt Stena Com panion tillhörande 
Stenagruppen. Den senare byggdes för 
Saléns 1977 som Sea Song.

Wind Eagle, byggd 1977, har tjänst
gjort som oljelager under namnet Guar
dian, men såldes nyligen till skrot i Paki
stan. Systerfartyget Wind Enterprise, 
byggd året innan, skadades 1986 i Iran- 
Irakkriget och fick däckshuset förstört. 
Aren 1987-1988 byggdes hon om och 
fick nytt däckshus varvid exteriören änd
rades. I samband med detta byttes tur-

binm askineriet mot en diesel. Hon går 
idag under namnet Jahre Pollux.

Eriksberg byggde endast ett fartyg i 
VLCC-klass, näm ligen malmtankern 
Svealand pä 282 000 ton som levererades 
1973. Hon blev 24 ar gammal och skrota
des 1997 under nam net N eckar Ore. 
Eriksberg byggde dessutom  tre ULCC. 
Först Neiva 1976 pä 323 000 ton för por
tugisiska Soponata, 1977 Nai Genova 
och 1978 Nai Superba för Navigazione 
Alta Italia. Båda dessa fartyg lastade 
409 000 ton. Neiva seglar idag för greker 
under namnet Skyros och Nai-fartygen 
tillhör John Fredriksen under namnen 
Sea Sovereign respektive Sea Splendour, 
d v s  gamla Salénnamn.

Uddevallavarvet byggde 1978 en 
ULCC nämligen Nanny pä 499 000 ton 
för Munkedals bruk. Hon blev den sista i 
raden VLCC.'ULCC från svenska varv 
och hon är fortfarande det bredaste tank
fartyg som byggts. Hon är idag världens 
femte största fartyg och ägs nu av norr

mannen John Fredriksen under namnet 
Sea World.

Från den första VLCC, Idemitsu Maru 
1966 och fram till idag har det byggts mer 
än 1 000 VLCC/ULCC. Under den korta 
period på 10 är när de svenska storvar
ven deltog i byggandet lämnade en stor 
del av dessa fartyg varven i Uddevalla, 
Göteborg och Malmö för sina skiftande 
öden på världshaven. Noterbart är att 
samtliga VLCC och ULCC som byggdes 
vid leveransen hade turbinmaskinerier. 
Ett fåtal har bytt turbinerna mot dieslar. 
Idag förses alla moderna VLCC med die- 
selmaskinerier.

Nedan visas en tabell som jämför måt
ten för de svenskbyggda VLCC 'LILCC 
fartygens mätt:

Källor:
Svensk Sjöfarts Tidning
Lloyds Shipping Index
Joachim  W. Pein: Die Geschichte der
Supertanker ■

Storleken pa de onka V LCC/U LCC som  byggaes vid de svenska varven.
Varv Storlek Längd ö a Bredd Djup Djupgående
Kockums 212.000 316,1 48,8 24,5 19,0
Kockums 255.000 340,5 51,8 25,6 20,1
Kockums 355.000 362,5 60,0 28,3 22,3
Götaverken 227.000 332,2 45,6 26,7/27,3 20,7/20,5
Uddevallav. 228.000 325,0 48,1 26,5 20,4
Uddevallav. 499.000 364,0 79.0 30,5 24,0
Eriksberg 282.000 338,2 54,6 29,0 21,7
Eriksberg 323.000 346,2 57,3 28,5 22,4
Eriksberg 409.000 381,9 63,3 29,5 23,4

Det sägs att supertankers är det största människan skapat -  skyskrapor till trots. Denna bild av N ai G enova förtöjd vid Amerikaskjulet är 
minst sagt imponerade och tillika unik. Något liknade lär vi nog aldrig fä se igen! Fotot är taget från systerfartyget N ai Superba.
Foto: Eriksberg.
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Visst ger rodret pä 409 000 tonnaren N ai G enova ett imponerade intryck. Här under montering i Eriksbergs torrdocka 1977. Foto frän 
Svensk Sjöfarts Tidning.
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Def största tankfartyget som byggts i Sverige är 499 OOO-tonnaren N anny, som levererades från Uddevallavamet till Munkedals Bruk 
(Haakon Onstad) 1978. Hon är än idag världens bredaste fartyg. Foto: Uddevallavarvet.

Storlek, namn och leveransår på de VLCC/ULCC som byggdes vid svenska varv.

År Götaverken
227.000

Uddevaliav
228000

arvet
499.000

Kockum s
212.000

Kockum s
255.000

Kockums
355.000

Eriksberg
282.000

Eriksberg
323.000

Eriksberg
409.000

1969 Veni
Alva S ta r

T h o r s h a m m e r J o h n  A. M c C o n e  
S e a  S o v e re g in

1970 Brita O n s ta d  
World P r in c es s  
T h o r s h a v e t

Norse  K i n g J T  H i g g i n s
H.J H a y n e s  
D . L .B o w e r  
E u g e n i e  S.  N ia r c h o s  
Tab r iz

1971 Ti tan
H a l c y o n  the G re a t  
S y n ia

O s th a v Ja de
L o n d o n  Pride  
H u d s o n  V en ture  
H u d s o n  F r i e n d s h i p  
S e a  S e r p e n t  
S e a  S w a n

1972 lie de la C i té  
S y s  la

C h e v r o n  B r u s se ls  
C h e v ro n  Lon d o n  
S e a  S p l e n d o u r  
S ea  S o l d i e r  
Te xaco  S w e d e n

1973 C o ro n a  
Alva B a y  
Alva Sea  
R u n a

K o l l b j o r g T u rq u o is e  
E s so  D e m e l i a  
E s so  D a lr ia d a  
S ea  S co ut  
S e a  S w i f t

S v e a la n d

1974 R in d a N o rse  Q u e e n  
M a rg a re t  O n s ta d D a g h i ld

A th e n e

A tla n t ic  S u n  
P a c i f i c  S u n

S e a  S a in t

1975 Adna S ea  Scape  
Sea S tra tus  
S e a  S y m p h o n y

1976 Re g in a
N o r s e m a n
Po lyvic toria

Tina
S t a v ro s  G.L .
S e a  S e r e n a d e  
W in d  Enterp r is e  
S e a  S ag a

Neiv a

1977 S e a  S o n g  
W in d  E a g le  
W in d  Escort 
Velm a

Nai G e n o v a

1978 N a n n y Vanja Nai  S u p e rb a
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Fiskenytt
Av Krister Bång

Nya B ris to ls  skrov kommer att byggas i Constanza i Rumänien. Hon blir hela tio meter 
bred.

Iust nu är marknaden för fiskefartyg 
mycket aktiv. En rad nybeställningar 
har gjorts och nu börjar vi åter köpa in 
tyg utifrån. Dessutom byggs äldre far

tyg om och moderniseras.

Nybyggen
Ocean af Foto (GG 981) levererades den 
15 maj från Ö-Varvet på Öckerö till 
Ronald, Samuel och Ruben Ludwigsson 
på Fotö. De hade tidigare en båt (11,95 
m) med nam net Ocean som sålts till 
Hönö. N ybygget är om kring 15 meter 
långt och har en Caterpillar i m askin
rummet.

Ett annat fartyg i samma storleksklass 
har byggts vid Tjörnvarvet i Rönnäng. 
Skrovet bogserades i början av maj ner 
till Skillinge i Skåne där det skall utrus
tas för Erland Johansson och Jörgen 
Andersson i Glomm en. D essa herrar 
ägde tidigare FG 137 Lise-Mari som man 
dock har haft lite problem med. Det nya 
fartyget kom m er att få nam net Eva- 
Marie.

När vi ändå är på Tjörnvarvet kan vi 
berätta att man i början av maj fick hem 
skrovet till Victoria af Öckerö (GG 578) 
som byggts i Riga. Beställare är Christer 
Nicklasson m fl på Öckerö. Detta fiske
lag har inte haft någon trålare sedan man 
i juli 1995 sålde sin Westbank (GG 341) 
till Danmark.

Kenny Jansson m fl på Donsö, som i 
januari levererade sin Bristol till norr
män, har beställt ett nytt fartyg. Det 
kommer att bli 44,3 meter långt och vara 
10 meter brett. Hon skall utrustas med en 
MaK diesel på 1 857 kW. Bruttot kommer 
att ligga på 599 ton. Skrovet är beställt 
hos M agnoliavarvet i Rum änien, men 
var utrustningen skall ske är i skrivande 
stund inte bestämt, men troligen blir det 
vid något danskt varv.

Ö-Varvet på Öckerö håller på med 
skrovet till nya Ingun vid sin anläggning 
på Hönö. Hon kommer att levereras runt 
årsskiftet till Fiskeri AB Ingun på Fotö, 
som sålde sin gamla Ingun till N ord
irland förra året.

Flera andra fiskelag på västkusten står 
också i begrepp om att beställa nytt. 
Förhandlingarna har kommit olika långt 
och vi får säkert anledning att återkom
ma till detta.

Inköp
Förra året såldes ett stort antal svenska 
fiskefartyg till Norge. Nu tycks ström 
men vara omvänd. Redan i decem ber

förra året köpte Anders Jansson och 
Torbjörn Jonsson i Rönnäng GG 193 Äle- 
sund från just Ålesund.

Ungefär samtidigt köpte Paul Olsson 
på Hasslö in den stora Torbas Jr från 
Hammerfest. Avsikten är att ersätta nu
varande Adenia (ex Wolma) sedan 
ombyggnaden av nyförvärvet blivit klar, 
men ännu har detta fartyg inte kommit 
igång.

Under april köpte Lennart Arvidsson i 
N ogersund H avboen från Andoy i 
Lofoten. Hon är omkring 20 meter lång

och byggdes om i Fiskebäck från snörpa- 
re till häcktrålare med namnet Nimrod 
(SG 146). Gamla Nimrod såldes i början 
av detta år till Danmark där hon byggts 
om från häcktrålare till snörpare.

I m itten av maj anlände Jytte Ross 
(VA-79-K) av Kristiansand till sin nya 
hemmahamn Hönö. Det är Olle Olofsson 
på M arina som köpt henne eftersom  
fam iljerna växt och bröderna Olle och 
Gösta gärna vill ha med sina söner. 
N yförvärvet, som fått nam net M ersey  
(GG 370), är 19 meter långt och byggt i

Nya O cean  vid byggnadsvarvet leveransdagen den 15 maj. Foto: Krister Bång.
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Rudkj0bing i Danmark 1986.
För två är sedan köpte Kenneth 

Toresson pä Dyrön in V alöskär frän 
Vrängö som han gav nam net V ästanö 
(GG 41). Räkfisket har gått bra och nu har 
Kenneth, tillsam m ans med Martin 
Hillberg, köpt finska ståltrålaren Silva 
från Kaskö som fatt överta namnet 
Västanö. Hon byggdes 1966 i Marstrand 
som Tudor av Bohus-Björkö med num
mer GG 575 och just detta fiskenummer 
har nu Västanö återfått. Det blir en rejäl 
båt att fiska räka med. 31 meter lång och 
ett brutto på 223 ton.

Just detta fartyg har det handlats med 
en del under senare är. Det började i 
november 1996 då hon som M id sjö  av

Donsö genom byte hamnade hos Bengt 
Antonsson pä Ockerö som gav henne 
namnet Santiago. Pä vären 1997 köpte 
Bengt ett stort fiskefartyg frän Afrika 
som var klart för fiske under slutet av 
detta år och på så vis blev Santiago till 
salu.

Samtidigt pågick en annan affär. Tage 
Carlsson & Co pä Lipton i Träslövsläge 
ville gärna ha Roxen fran Onnered och 
Magnussons därstädes ville gärna ha den 
finska stältrålaren Silva eftersom detta 
fiskelag beställt en ny båt i Danmark.

I november 1997 fick Tage Carlsson på 
Lipton ett bra anbud på sin dåvarande 
båt från Estland och slog till. Man tänkte 
sig overta Roxen, men eftersom finnarna

Skrovet till nya V ictoria har 
just kommit till Rönnäng från 
Riga. Foto: Krister Bang den 18 
maj 1999.

inte ville lämna sin Silva innan nybygget 
var pä gäng kunde man ju heller inte 
överta Roxen, som ju då hade blivit utan 
båt. Dä köpte man Santiago från Ockerö 
som fick namnet Lipton.

Lnder våren 1Q98 genomfördes bytet 
så att Lipton (ex Santiago) övertogs av 
önneredsfiskarna (och fick namnet 
Roxen) och hallandsfiskarna fick sin 
efterlängtade båt.

Sedan gjorde M agnussons upp med 
finnarna om att överta deras Silva och 
som avbetalning lämna Roxen (ex 
Lipton). Så i novem ber 1998 blev hon 
finsk medborgare med nam net Silva 
Men finnarna ville ju egentligen inte ha 
henne eftersom  man väntade pä sitt 
nybygge. Nyförvärvet infördes därför 
aldrig i det finska fiskeregistret utan 
utbjöds till salu. Och i päskas övertogs 
hon alltså av dyröfiskarna och vi får väl 
hoppas att hennes tid som "handelsva
ra" nu är över.

Ombyggnader
Vid O -Varvet på Ockerö ligger sedan en 
tid GG 921 Bohuslän av Fiskebäck för en 
större ombyggnad. Man skall byta växel 
och huvudm askineriet mot en Cater
pillar VS om 2 300 hk. Dessutom skall 
hon byggas om i aktern.

GG 934 M onsun från Donsö skall i 
sommar förses med nytt huvudmaskine
ri om 2 650 hk av N ohabs fabrikat. 
Sam tidigt förses hon med RSW-tankar. 
Arbetet utföres i Polen vid samma varv 
som byggde om Roxen.

GG 206 Danö av Fiskebäck gick i slu
tet av maj till H irtshals där hon vid 
Karlssons varv skall förlängas med sex 
meter. ■

Roxen är hemma och visar upp sig efter ombyggnaden i Polen. Foto: Krister Bång den 19 
mars 2Q99.
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Färjor i väst 1998
Av 

Anders Bergenek och Rickard Sahlsten

Färjeåret 1998 var starkt präglat av 
oro in för det snabbt annalkande 
stoppet för om bordförsäljn ingen 

av tullfria varor. I realitet visar det sig 
nu att endast ett fåtal rederier kommer 
att drabbas av detta så viktiga försälj- 
ningsbortfall. Dock kommer Stena Line 
sannolik t att drabbas hårdast av alla 
nordeuropeiska färjerederier. Tidpunk
ten den 1 ju li 1999 är förhoppningsvis 
slutet på en lång och plågsam om ställ
ningsprocess för företagsledning och 
anställda som har kostat många arbets
tillfällen såväl ombord som i land. Det 
nya Europa med tunnlar, broar och 
enhetliga skatteregler har starkt ändrat 
verksam hetsförutsättningarna för det 
rederi som för 35 år sedan startade med 
passagerartrafik Sverige-D anm ark med 
fö rsäljn in g  om bord och i land som 
tyngsta m otiv för resandet. Nu är det 
frakttrafik  som gäller och det är en i 
högsta grad öppen fråga vilken service
nivå som kom m er att kunna erbjudas 
passagerarna om bord. M ycket hänger 
givetvis samman med det intresse pas
sagerarna visar att spendera pengar 
ombord.

En sak är säker. Om några är kommer 
färjetrafiken i Skandinavien att se helt 
annorlunda ut. D et beror inte bara på 
den tidigare nämnda om ställningspro

cessen. En rad faktorer har inneburit 
ändrade v illkor för rederierna. Många 
ägare har tröttnat på det oändliga och 
slitsamma arbetet att få lönsam het i tra
fiken  och nytt frisk t blod har på sina 
håll tillkom m it. O m struktureringarna 
gäller i högsta grad även i Ö stersjön , 
där makten i S ilja  Line övergår till brit
tiska Sea Containers. En intressant frå
ga är v ilk et in tresse detta nya rederi 
kom mer att visa för expansion till andra 
delar av Skandinavien.

Bohuslän

W W  Scandi Line

Scandi Line 
Strömstad-Sandefjord

På färjeterminalen i Strömstad har man 
med stort intresse följt diskussionerna 
kring tax-freefrågan. Ett stopp för den 
skattefria försäljningen har bedömts 
medföra stora fördelar för Scandi Line, 
som ju bedriver trafik mellan EU och ett 
icke-medlemsland.

—  Vi har medvetet förberett oss under 
flera år på ett stopp, säger Margaretha 
Fredriksson, platschef pä Scandi Line i 
Strömstad.

Under 1998, det bästa äret någonsin, 
befordrades 1 075 000 passagerare mel
lan Strömstad och Sandefjord. Det inne
bär en sextonprocentig ökning och att 
man på denna linje har befordrat mer än 
sex miljoner passagerare sedan starten i 
mars 198b. Den mer än tjugoprocentiga 
ökningen av antalet personbilar medför
de trängsel på bildäck och en inte obe
tydlig nedgång av antalet lastbilar (som 
inte bokat plats). Norrmännen är fortfa
rande m ycket roade av att åka färja, 
något som dessvärre inte gäller alla 
skandinaver. För 1999 är förväntningar
na än större. Eventuella prissänkningar i 
land förväntas ytterligare öka intresset 
frän norrm ännen, som numera sägs 
spendera lika mycket pengar pä handel i 
Sverige som hela det norska oljeöver- 
skottet. Detta blir ett problem för Ström
stads kom mun, som redan har stora 
bekymmer med brist pä parkeringsplat
ser inne i centrum och som naturligtvis 
inte heller vet hur länge den riktigt inten
siva gränshandeln kan komma att vara. 
En ytterligare expansion kan man hur 
som helst inte klara utan att bygga stora 
parkeringsplatser utanför stadskärnan. 
För rederiet ligger möjligheten att utöka 
tonnagekapaciteten söder om den nuva
rande färjeterm inalen. En utbyggnad 
kommer dock att tarva avsevärda kost
nader.

Tonnaget består av Bohus, byggd 
1971, och Sandefjord, byggd 1965. Båda 
byggdes om kraftigt i samband med 
varvsbesök i Dramm en under decem 
ber/januari 1997/98. Salongsutrym - 
mena utökades fram för allt pä Bohus 
och nya passagerarutrymmen på mer än 
200 m tillkom i de tidigare besättnings- 
hytterna på båtdäck. Detta har blivit ett 
slags "flerbruksom räde" med en intim 
pub samt en exklusivare försäljning av 
märkeskläder, väskor, golfutrustning, 
samt CD-plattor. Vidare utökades baren 
genom tillbyggnader akteröver och 
Bohus fick även 45 meter länga akter- 
sponsoner på varje sida. 180 ton stål har 
gått åt till den komplicerade konstruktio
nen.

Pä Sand efjord  förbands de förliga 
salongerna, cafeterian på båtdäck och 
baren på promenaddäck med en intern 
trappa, sam tidigt som cafeterian bygg
des ut genom att frontskottet drogs fram 
nägra meter. Inredningen på båda farty
gen går i "m aritim  stil" med mycket 
mässing och mörkt trä. Bohus är den 
exklusivare av de två.

Under 1998 hamnade även Scandi 
Line inom Color Lines hägn. Scandi Line 
var fram till den 30 september ett helägt

Norska S an defjord  byggdes en gäng som P rinsessan  D esirée. Foto: Krister Bång den 12 
maj 1972.
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Fraktfärjan Stena S can rail går med järnvägsvagnar och lastbilar mellan Göteborg och 
Frederikshavn. Foto pä Kattegatt den 12 tnaj 1998 av Krister Bång.

dotterbolag till Larvik Scandi Line AS. 
Bakom denna koncern står Olav Nils 
Sunde, som också är m ajoritetsägare i 
Color Line ASA. När denne nyligen ut
ökade sitt aktieinnehav i Color Line till 
77 procent blev det aktuellt att samla de 
bada koncernernas färjeverksamhet un
der samma paraply. Det gick till så att 
Color Line ASA tog över Scandi Line AS, 
Larvik Line AS, Color Air AS och Hotel 
Skagen AS, som alla var helägda dotter
bolag till Larvik Scandi Line AS. Color 
Line ASA bytte i samband med detta 
namn till Color Group ASA. I den nya 
koncernstrukturen ingår de helägda dot
terbolagen Color Line AS, Color Air AS 
och Hotel Skagen AS. Larvik Scandi Line 
är majoritetsägare i börsnoterade Color 
Group ASA med 77 procent av aktierna. 
Till det nybildade dotterbolaget Color 
Line överfördes färjeverksamheten inom 
både gamla Color Line och Scandi Line. 
Efter dockning i januari och början av 
februari 1999 fär bäde Bohus och 
Sandefjord Color Lines blå skrov. Det blir 
dock en liten skillnad gentemot det övri
ga Color Line i det texten på sidan nu 
blir Color Scandi Line. Alltid något.

Någon ny båt är inte aviserad till 
säsongen 1999. Men det är ingen hemlig
het att rederiet har besiktigat ett antal 
fartyg i nordeuropa. Det skulle därför 
snarast förvåna om inte sekelskiftet kom
mer att innebära stora förändringar på 
rutten. Kapacitetstaket är nått på många 
av turerna. Vi fär väl se...

Göteborg 
Stena Line

Stena Line vägrar envist att se slaget om 
tax-free förlorat. Rederiet satte genom 
sina jurister under 1998 igäng en process 
som går ut på att kräva besked på hur 
man skall redovisa och betala skatt på 
varor som säljs ombord efter halvårsskif
tet 1999. Företaget lutade sig mot den 
internationella konvention som handlar 
om fria havsrätter samt mot E L :s  eget 
romfördrag. Enligt Stenas tolkning av 
den fria havsrätten kan en stat inte 
beskatta ett fartyg annat än när det befin
ner sig på landets territorium. Men dis
kussionen har hittills mötts med kalla 
handen av EU. Efter den 1 juli kommer 
en rad olika skattesatser att gälla vid för
säljning ombord på färjorna mellan län
derna eftersom moms- och punktskatter
na är olika. Stena Line driver nu frågan

till ELj -domstolen och hävdar att EU inte 
har rätt att bestämma vilka skatter som 
skall gälla pä internationellt vatten.

Under 1997 såldes varor ombord för 
2,73 miljarder svenska kr. Detta skall jäm
föras med koncernens totalt omsättning 
pä 9,74 miljarder. Det är alltså mellan 25 
och 30 procent av omsättningen som är i 
fara. Prishöjningar för att kom pensera 
för inkomstbortfallet trädde i kraft redan 
till säsongen 1998.

I juni 1998 genomfördes en omfinansi
ering av koncernens låneskulder. Omfi
nansieringen innebar att befintliga kredi
ter om ca 4 500 Mkr (ca $560 miljoner ) 
ersattes av dels ett obligationslån på 300 
miljoner LSD  upptaget pä den amerikan
ska kapitalmarknaden, dels en syndike- 
rad bankkredit med en totalram på $425 
miljoner, säkerställd av m erparten av 
koncernens anläggningstillgångar.

I mitten av året bytte rederiet VD. Bo 
Severed (43), som efterträdde Bo Lere- 
nius, kom närmast från statsägda svens
ka Scandlines i Helsingborg. Innan dess 
var han sju är inom Stena Line-sfären, 
senast som VD för Lion Ferry.

Under hösten 1998 var majoriteten av 
de tidigare aviserade besparingarna ge
nomförda. Dä hade 450 arbetstillfällen 
försvunnit och en hel del stabstjänster 
flyttats till Göteborg. Den svenska delen 
klarade sig därför, efter omständigheter
na, bra med 135 förlorade arbetstillfällen. 
Stena Lines resultat för de första nio 
månaderna utvisade ett underskott med 
115 Mkr efter finansnetto. Det beslöts dä 
att lägga ned linjen H alm stad-G renå, 
något som skulle komma att beröra 120 
personer. I början av december förkunna
de Stena Line att sammanlagt 800 perso

ner, varav 650 om bordanställda, måste 
bort från rederiets skandinaviska verk
samhet. Olika lösningar har diskuterats. 
Rederiets utgångspunkt har varit att alla 
ombordanställda skall tjänstgöra ombord
1 180 dagar per år. Som alternativ har 
fram förts såväl dansk som polsk flagg 
och en försäljning av färjelinjerna. Rede
riet går nu snabbt från att ha varit ett 
kom binerat rese-, nöjes- och säljföretag 
till att enbart bli ett företag som tillhan
dahåller fraktkapacitet och resande för 
personer som skall från A till B.

Helårsresultatet 1998 efter finansnetto 
minskade till en förlust pä 324 Mkr. vil
ket skall jämföras med föregående årets 
vinst på 151 Mkr.

Göteborg-Frederikshavn
Linjen servades under året av passage
rarfärjan Stena Danica, kombinationsfär- 
jan Stena Jutlandica och höghastighets- 
färjan Stena Carisma i enlighet med 
rederiets nya struktur på denna rederiets 
huvudlinje. Dessutom gick viss lasttrafik 
med järnvägsfärjan Stena Scanrail.

Under året satsade man stort pä Stena 
Danica som dans- och nöjesbåt med 
Viking Lines Rosella ("Dancing Queen") 
som förebild. Kända dansband spelade 
på kvällsturerna.

I mitten av sin andra säsong hade 
Stena Carism a transporterat en miljon 
resenärer. Den m iljonte gästen klev 
ombord den 24 juli. Då hade Stena 
Carisma sedan trafikstarten på midsom
marafton 1997 korsat Kattegatt omkring
2 000 gånger och transporterat ca 185 000 
personbilar. Hogfartsfärjan är ett popu
lärt alternativ på frederikshavnslinjen 
och omkring 40 procent av passagerarna

Göteborg

BStena Line
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Snabbfärjan S u perseacat One pä väg ut ur Frederikshavns hamn. Foto: Hans Krayenbosch.

väljer denna. En stor del av passagerarna 
är affärsresenärer och dessa erbjöds 
under hösten speciella utrymmen.

Mindre kapacitet i sommartrafiken (tre 
bätar mot fyra) jämfört med föregående 
sommar (1997) medförde en minskning av 
helärsresultatet med 3,3 procent av antalet 
passagerare, 2 820 000 mot 2 914 000. 
Antalet fraktenheter gick upp 4,7 procent 
medan antalet befordrade personbilar 
minskade från 534 000 till 504 000.

I början av augusti lade åklagaren ned 
förundersökningen mot Stena Line och 
SeaCat och dess höghastighetsfärjor mel
lan Göteborg och Frederikshavn. Under
1997 anm äldes rederierna av fem smä- 
bätsägare, vars fartyg skadats då svallvå
gorna från höghastighetsfärjorna slagit 
dem mot klipporna pä de öar där de låg 
förtöjda. Åklagaren menade att båtägar
na i några av fallen bidragit till proble
men genom att ha lagt till slarvigt och 
inte förtöjt båtarna tillfyllest.

I m itten av augusti gick det rykten i 
pressen om ytterligare konkurrens på 
Göteborg-Frederikshavn. Danska Scand- 
lines påstods sedan en tid tillbaka ha fört 
sam tal med Göteborgs hamn om en 
renodlad fraktlinje med någon eller 
några av rederiets många upplagda fär
jor. Sa mycket mer har därefter inte hörts. 
Ett klassiskt problem för det rederi som 
vill utmana Stena Line är en välbelägen 
kaj- och terminalplats. Hittills har de få 
utmanarna i princip hänvisats till Skan- 
diahamnen. Och då blir det av olika orsa
ker inte lika intressant.

Göteborg-Kiel/Travemiinde
Kiellinjen är tack vare sin trafikrytm

idealisk för kryssningspassagerare som 
vill kombinera ombordupplevelser med 
ett endagsbesök i Tyskland. Det gör ock
så att linjen blir särskilt sårbar när möj
ligheterna till skattefri försäljning upp
hör. Rutten saknar möjligheter till anlöp 
av hamn utanför EU. Kanske som en 
följd av höjda priser minskade passage
rarantalet efter rekordåret 1997. 
Minskningen av antalet passagerare från 
934 000 till 841 000 motsvarar knappt tio 
procent och minskningen av befordrade 
personbilar fran 114 000 till 111 000 enhe
ter motsvarar 2,6 procent.

Under sommaren 1998 togs beslut om 
att bygga om tysklandsfärjorna Stena 
Germanica och Stena Scandinavica för 
bättre fraktkapacitet. Arbetet skulle 
genomföras under februari-mars 1999 på 
varv i Göteborg och Landskrona genom 
att man avlägsnar ett antal hytter på det 
övre lastdäcket för att bereda plats för 
ytterligare 18 långtradare. Sam tidigt 
byggs s k sponsoner på sidorna för att 
fartygen skall motsvara de senaste säker
hetskraven beträffande stabilitet.

Frakttrafiken m ellan Göteborg och 
Tyskland är fördelad till två linjer. Dels 
utnyttjas bil- och passagerarfärjornas 
bildäck pä kiellinjen, dels har Stena Line 
tvä renodlade lastfärjor ur Ulsan-serien, 
Stena Carrier och Stena Freighter, som 
enbart tar lastbilar och trailers i trafik 
mellan Göteborg och Travemiinde. 
Slutresultatet för frakttrafiken pä Tysk
land 1Q98 blev en nedgång på ca 7,5 pro
cent. En orsak härtill är att lastfärjan 
Stena Searider under april 1997 överför
des till linjen Hoek van Holland- 
Harwich.

SeaCat 
G öteborg-Frederikshavn

Bytet till den nya enskrovs snabbåten 
Superseacat One blev ett lyft för SeaCat. 
N yförvärvet, som fortfarande under
1998 gick under italiensk flagg, är bekvä
mare för passagerarna genom rymligare 
utrymmen och bättre sjöegenskaper. Till 
skillnad från föregående år trafikerades 
linjen även under januari månad. Ett tra
fikuppehåll pä drygt tre veckor gjordes i 
februari för varvsöversyn, underhåll och 
viss ombyggnad av inredningen. Kapaci
teten är numera 690 passagerare under 
högsäsong och 642 under lågsäsong. 
Detta inkluderar 44 platser i en särskild 
affärsavdelning. Trafiksiffrorna för 1998 
innebar en ökning med drygt fem pro
cent beträffande passagerare (615 008 
mot 584 600) och nästan tolv procent på 
bilsidan (110 728 mot 99 026). Rederiet 
har numera en marknadsandel på strax 
under arton procent av passagerarna.

O SCANDINAVIAN  
SEAWAYS

Scandinavian  
Seaways/DFDS Seaways 

Göteborg-Harwich  
Göteborg-Newcastle

DFDS passageraravdelning, som numera 
marknadsför sin trafik under det klassis
ka namnet DFDS Seaways, driver linjerna 
Göteborg-Newcastle, Göteborg-Kristian- 
sand, K öpenham n-H elsingborg-O slo, 
Esbjerg-H arw ich, H am burg-H arw ich 
sam t A m sterdam -N ew castle. Flottan 
består av sju passagerarfartyg.

Trafiken på Göteborg bedrivs sedan 
flera år uteslutande med Princess of 
Scandinavia, där 1998 innebar färjans 
23:e säsong på Nordsjön, och den sista 
på södra England. En hundraärig tradi
tion försvinner i och med att trafiken 
flyttas från Harwich till Newcastle i nor
ra England (nära den skotska gränsen). 
Beslutet att ändra linjesträckningen till 
G öteborg-Kristiansand-N ew castle från 
och med den 2 februari 1999 förvånar 
inte. Trafiksiffrorna på Harwich har min
skat flera är i följd. Båtresor till England 
lockar inte alls som förr och har stark 
konkurrens både av andra resmål och av 
flyget.

Göteborg-Köpenham n
Kryssningslinjen Göteborg-Köpenhamn
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har haft en uppskattande och stadig 
publik sedan den ursprungliga starten 
inför julen 1987. Som mest har trafiken 
lockat upp emot 70 000 passagerare per 
år. Siffrorna är dock inte helt jämförbara 
över åren, eftersom  bäde säsongens 
längd och antalet avgångar per vecka har 
varierat. Nu är det emellertid slut! 1998 
var nämligen sista säsongen. Utan skatte
fri försäljning saknas förutsättningar för 
en fortsättning. I fram tiden kommer 
rederiet i stället att marknadsföra Kris
tiansand som utflyktsmål för kryssnings- 
sugna västkustbor.

Halland

Stena Line 
Varberg-Grenå 

H alm stad-G renå
Den populära halmstadsfärjan Lion King

Pataholm
Handel — Sjöfart — Skeppsbyggeri
Bernt Åhlund
Rikt illustrerad, 168 sidor, inbunden. 
Förlag: Bernt Åhlund.
ISBN 91-630-6810-9 
Pris: 255 kronor

Klubbm edlem m en Bernt Åhlund har 
skrivit ytterligare en intressant bok om 
segelsjöfarten från betydande sjöfartsor
ter längs smålandskusten. I föreliggande 
bok skildras hela Ålems sockens sjöfarts
historia under flera hundra är, där cen
tralorten är den tidigare köpingen Pata
holm. Till skillnad från Timmernabben, 
som skildrades i Åhlunds tidigare bok 
(Timmernabbens Skutor och Skepps
byggeri under 100 är -  utgiven 1980), har 
Pataholm en betydligt äldre sjöfartstradi- 
tion och i flera fall även annan karaktär. 
Pataholm , som fram till 1953 var Sve
riges minsta köping, ingick frän mitten 
av 1600-talet i ett system av lydköpingar 
under stapelstaden Kalmar. Från Pata
holm skeppades det ut betydande mäng
der skogs- och lantmannaprodukter för 
köpmanshusens räkning i Kalmar. I sam
band med att näringsfrihetsförordning- 
arna från 1846 och 1864 drevs igenom

(II) såldes i december 1997 till Estland. 
Hon ersattes av Stena Nautica, som även 
tidigare trafikerat linjen som Lion King 
(I). Samtidigt infördes Stenas målning på 
halmstadfarjorna och det i staden sä klas
siska färjenamnet Lion Ferry försvann.

Ur marknadsföringssynpunkt var för
ändringen inte särskilt lyckad. Linjen 
Halmstad-Grenå förknippades inte med 
Stena Line av resenärerna och antalet 
resande minskade. Under sommaren 
annonserade rederiet t o m under namnet 
Stena Line (f d Lion Ferry) för att marke
ra de gamla grenålinjerna på ett tydligare 
sätt. Det hjälpte inte heller. För 1998 note
rades en nedgång i antalet passagerare 
och personbilar med nästan 25 procent. 
Nedgången i antalet fraktenheter stanna
de dock vid drygt fem procent. 
N edläggningen av linjen H alm stad- 
Grenä den 31 januari 1999 var en del av 
VD Bo Severeds ätgärdsprogram i slutet 
av oktober efter att det dystra niomäna-

fick detta till följd att banden till moder
staden löstes upp och såväl trävaruhand
lare som skeppsredare bosatte sig i 
köpingen och bedrev sin verksam het 
från denna plats.

Boken består i huvudsak av två delar 
vilka Åhlund vävt samman på ett trev
ligt sätt.

Den forsta delen inleds med att ge 
läsaren en inform ativ överblick över 
Pataholm s historia, vilken följs av en

Pa ta h o lm
H A N D E L - S JÖ F A RT .  S K E P P S B Y G G E R I

B e r n t  Å h l u n d

dersresultatet presenterats. Som motiv 
angavs att den föreliggande situationen 
med försvinnande tax-free försäljning 
och en öresundsbro under färdigställan
de samt redan kännbara effekter av bron 
över Stora Bält.

Under en period i februari-m ars 
bedrev norska rederiet Stavangerske 
daglig frakttrafik mellan H alm stad- 
Grenå med den inhyrda fraktfärjan 
Mario. Detta fartyg visade sig emellertid 
vara olämpligt för trafiken, som därmed 
avvecklades.

Nedläggningen innebar att Stena 
N autica om edelbart flyttades över till 
linjen Varberg-Grenå, medan Stena 
Prince lades upp i Varberg. Under våren 
såldes hon till Italien. För varbergslinjen 
noterades en nedgång med drygt 15 pro
cent beträffande passagerare, drygt 12 
procent beträffande personbilar och 17 
procent i fraktdelen. ■

utförlig beskrivning om ortens skepps
byggeri, tullstationens historia, lotsverk- 
samheten i äldre tid, samt dykeriinrätt- 
ningar vars främsta uppgift var att bärga 
fartyg och gods vid strandningshändel- 
ser. Vidare ingår ett kapitel som består av 
intervjuer med äldre pataholmsinvänare. 
Dessa intervjuer gjordes huvudsakligen 
på 1950-talet och åsyftar främst minnen 
från 1890-talet.

Andra delen bestar av ett gediget 
skeppsregister som inte bara berör de 
fartyg som hört hemma i Pataholm, utan 
även på orten nybyggda och ombyggda 
fartyg. Registret presenteras pä ett mer 
spännande sätt än vad många gånger är 
fallet för liknande skeppshistorik. Bland 
annat har små historieberättelser vävts 
in i texten för vissa mer intressanta far
tyg. Detta lättar upp läsningen och gör 
den annorstädes torra fartygshistoriken 
mer levande.

Avslutningsvis tycker jag att boken 
utan tvekan ger en mycket samlad bild 
av traktens sjöfartshistoria även om 
detaljbeskrivningen i många stycken är 
väl omfattande. Detaljerna kanske förut
sätter att den presum tive läsaren är 
bekant med såväl provinsen och dess 
invånare som sjöfarten i allmänhet. 
Bortsett från detta har Åhlund gjort ett 
im ponerade arbete, där inget förefaller 
vara lämnat åt slumpen -  detta trots de 
svårigheter som alltid föreligger när det 
gäller att finna äldre och mänga gånger 
ofullständigt arkivmaterial.

Lennart Bornmalm

• •BOCKE
på frivakten
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Kuttern Ragnar
Jag har aldrig trott på skepps- 
listans uppgifter om att kut
tern Ragnar, reg-nr 5941, 
skulle varit byggd i Holland 
och skrev därför häromsistens 
till Great Yarmouth Museums 
och Visserijmuseum (Fiskeri- 
museet) i Vlaardingen.

Det visade sig, mycket rik
tigt, att fartyget var byggt i 
England -  1885 i Cobholm, en 
stadsdel i Great Yarmouth -  
av Henry Critten med nam
net Elizabeth Phillis och fis
kenum m er YH 1018. Ägare 
var 1885-1893 J R Bass och 
1893-1897 J R Bass jr.

Är 1897 köptes hon av kyr
koherden i G orleston, Rev 
Forbes Phillips, för North Sea 
Church M ission och 1898 
döptes hon om till St Andrew 
the Fisherman.

År 1901 såldes fartyget till 
C F van der Knaap i V laar
dingen, Holland med omdop 
till O ndernem ing I (Företag 
1) och fiskenum m er VL 68. 
År 1904 såldes fartyget vidare 
till Sverige.

Torsten Hagtieus

United States
För den som är intresserad av 
United States vidare öden och 
har tillgång till internet så är 
adressen www.ss-states.com 

Kurt Karlsson

Ångaren K ind  (ex Wtilf, H arge II) i Hovetorps slussar den 24 juli 
1959. Foto: Arne Sundström.

Varvets ritning till H arge II.

Mera om Harge
Bogserängaren Harge, som 
nu ham nat pä sjön Barken, 
byggdes mycket riktigt vid C 
J Wennbergs mek. Verkstad i 
Karlstad för Harge AB, men 
hette ursprungligen Harge II. 
Den var 55 fot lång och 12 fot 
bred och hade verkstadens 
tillverkningsnummer 35.

Första ångbåten verksta
den byggde, M ölnbacka frän 
1906, hade dock ett så högt 
nummer som 28, och Harge
II var därför bara dess åtton
de ängbätsbygge. Att hon fick 
detta namn berodde på att 
Harge AB också ägde en 
äldre bogserbåt, som var 
byggd vid Bergsunds mek. 
Verkstad i Stockholm  1888. 
Denna bogserbåt var av 
ungefär samma storlek eller 
53 fot lång och 13 fot bred och

hette ursprungligen Harge 
men omdöptes nu till Harge 
I. Rätt snart säldes den (till

Hellekis?) och nu om döptes 
den andra till bara Harge.

Arne Sundström

OBS! 
Stoppdag till 

Frågor och 
Svar är den 
13 augusti 

1999.

Vilken är bogserbåten?
Detta trevliga vykort fick jag 
som julhälsning av Lars 
Pettersson på Alnö.

Bilden är tagen i Umeå och 
finlandsbåten ss Korsholm  
syns i bakgrunden. Mitt intres
se fokuserades omgående på 
bogserbåten, som jag inte lyck
ades att identifiera. När jag 
frågade Lars visste inte heller 
han båtens namn. Nog borde 
väl någon från trakten kunna 
ge oss svar undrar

Bertil Söderberg
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Mera minnen 
från Sydland

Det är alltid trevligt att läsa 
Länspumpen men för min del 
blev det den här gängen, 
1999:1, särskilt spännande. 
När jag kom till artikeln om 
s/s Sydland i orkanen 1927, 
hittade jag där på en av bil
derna min farbror, John 
Edwall, stående som förste 
styrm an mellan de bäda 
maskinisterna. Samtidigt fick 
jag en färsk redogörelse för 
den orkan, som jag minns att 
vi som barn fick en livfull 
beskrivning av; särskilt det 
där med orkanens öga gjorde 
ett outplånligt intryck. Där
emot fick jag naturligt nog 
aldrig riktigt klart för mig var 
det hela egentligen utspelat 
sig och det var därför mycket 
roligt att nu få en ny och ingå
ende beskrivning av hela för
loppet. Också Azorerna hade 
gjort ett starkt intryck på min 
farbror, styrm annen, som 
långt senare klassade ögrup
pen som den vackraste plats 
han sett under alla sina fär
der. Det var tydligen så, att 
folket pä öarna använde Hor
tensia som häckväxt och 
häckarna hade tydligen råkat 
blomma som bäst just vid 
Sydlands besök där den 
gången i augusti 1927.

Det om talas vidare i arti
keln att Sydland lämnade 
Rotterdam för en ny långresa 
samma höst i oktober. Av en 
händelse har jag en beskriv
ning av en del av den resan. 
John Edwall skrev nämligen i 
en canadensisk tidning och 
tackade å besättningens väg
nar för julfirandet 1927 i 
Prince Rupert längst upp i 
norr på canadensiska väst
kusten nära gränsen till 
Alaska. Eftersom det rör sig 
om den direkta fortsättningen 
pä Sydlands orkanresa sam
ma höst kanske artikeln kan 
ha ett visst vidare intresse:

"M ed ångaren Sydland av 
Göteborg lämnade vi Rotter
dam i oktober månad i akt 
och mening att gå till Chile 
och lasta salpeter, men på 
grund av m askinhaveri och 
därav uppkom m ande för
dröjning blev detta ändrat 
och i stället erhölls order att 
gå till Vancouver B.C. för last
ning av vete. På väg dit and-

rades destinationsorten ånyo, 
i det att telegrafisk order in
gick att lasta i Prince Rupert. 
Prince Rupert! Vad är det för 
något? Varken kaptenen eller 
det övriga befälet var särdeles 
hemma på Kanadas västkust, 
men med anlitande av hjälp
källor fann vi ut att det var en 
framväxande fiskeplats uppe 
vid Alaskas gräns och anlän
de vi dit pä efterm iddagen 
den 20 december.

Redan pä ingäende svor jag 
på att en del av husen hade 
svenska skapare eller ägare. 
Både gamla hederliga bäts- 
manstorp och moderna egna
hem låg kringströdda bland 
träden. Och svenskar var där! 
Flera än jag någonsin sett på 
en gang utomlands under 25- 
ärig sjöm anstid. Unga män 
med fram tiden för sig, täta 
gubbar och härdvallsgubbar 
med mullbänk, men Gud vare 
lov ingen med tuggummi. 
Svenskan var kanske knagg
lig hos en del men av svensk
am erikanarens översitteri 
mot en rikssvensk fanns icke 
ett spår. Det var män som 
prövat livet och om ej alla sla
git igenom sä som de tänkt då 
de drog ut i världen, sken 
dock allas anleten i oförfal
skad välvilja gentem ot oss. 
Nationalstoltheten, som 
många skrattar åt men som 
dock hjälpt mången svensk 
att hälla huvudet ovan vatt
net, kom nu till synes. Syd
land var det största fartyg 
som hittills besökt deras 
hamn och därtill svenskt. I 
långa rader kom de, lands
männen med barn och blom
ma, för att trampa svensk bot
ten under paradflaggan, som 
dagligen blåste till deras ära. 
Bekantskapen var snart gjord 
och inbjudningar regnade 
över oss. Redan andra kvällen 
bjöds samtliga ombordvaran
de till bankett på ett av sta
dens hotell. Värd var Olof 
Hanson, Sveriges represen
tant i British Colum bia och 
storsvensk i dubbel bem är
kelse. Outtröttlig var han i sin 
nit för värt bästa såväl ex offi
cio som i privatlivet och jag 
tänker tusenåriga riket skulle 
börja den dag, då alla gamla 
ettriga svenska konsuler värl
den runt tagit exem pel frän 
Konsul Hanson.

Så kom julafton och ju l
stäm ning över granskogen. 
Snön slaskade ner under för
middagen i flingor, stora som 
fikonlöv! "Biggest in the 
world" tycktes även ha med
delat sig till Kanadas snöre
gioner. Annandagen ställdes 
en motorbåt till vår tjänst och 
i Konsulns sällskap företogs 
en utfärd i om givningarna. 
Salunda besöktes en rävfarm 
och av dess föreståndare er
hölls en värdefull hjortkrona 
och andra horn efter djur vars 
namn jag sannerligen inte vet. 
Och så gick julveckan under 
festligt samkväm i olika fa
miljer. Sä gott utrymmet med
gav, försökte vi bjuda igen. 
Nyårsdagens kväll var Syd 
land lastad och avgick kl 10. 
En av våra trevligaste julhel
ger utomlands var ett minne.

Då avgången skedde tidi
gare än beräknat och vi ej 
bereddes tillfälle att taga av
sked av alla, vill vi på detta 
sätt tacka alla och envar, ing
en nämnd och ingen glömd, 
som i Prince Rupert bygga 
och bo, för att Ni upprätthållit 
m oderlandets traditioner 
gentemot dem som över fjäl
len dragit och vi sända våra 
bästa välgångsönskningar, då 
vi med tacksamm a tankar 
söka famna Er alla.

John Edwall 
'Edwallska tacket infört i 

Svenska Canadatidningen denlO 
jan 1928.

Signe Andrén

Apropå Sydland
År 1987 återgav jag i Båto- 
logen redogörelser frän Sjö 
tekniske konsulentens memo 
rial över svenska fartygs ha

verier under 1927. I nummer 
6 finns historien om när 
Sydland tappade propellern. 
Det var resan direkt efter det 
som hände pa den östgående 
resan i september och som vi 
kunde läsa om i förra numret 
av Länspumpen. Jag måste ha 
läst även den redogorelsen 
och valt att inte återge hän
delsen på grund av de kriteri
er jag satt upp, att det skulle 
vara ett allvarligt haveri där 
fartyget sjönk eller allvarligt 
skadades, vilket jag inte fått 
klart för mig av redogörelsen 
frän konsulenten. Sä här 
skrev jag:

Den 26 oktober 1927 kl 8.30 
em pä norra Atlantens västra 
del tappat propellern. Lnder 
befäl av A. M. Larsson med 37 
män och 1 kvinna i besätt
ningen pä resa Rotterdam -  
Marika i Chile i barlast. 
Under gäng i gott väder, smul 
sjö med vanlig full fart märk
tes plötsligt våldsamma skak- 
ningar i fartyget och m aski
nen började rusa. M askinen 
stoppades genast och vid un
dersökning befanns propel
leraxeln vara avbruten och 
propellern förlorad. Medelst 
trådlöst telegram underrätta
des rederiets ombud i New 
York och genom vars förmed
ling en bogserbåt utsändes till 
fartyget, vilket den 1 novem
ber anträffades av bogserba- 
ten. Bogsering påbörjades ge
nast och den 16 november 
uppnåddes Newport News 
där fartyget torrsattes.

Sjöförklaring vid vice kon
sulatet i N orfolk den 18 
november.

Gunnar Ståhl

Skuta med däckslast

Vad har 7\620 Z eus for däckslast pä bifogade foto undrar Stig  
, Larsson och Per-Gunnar W inneslad
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Den okända Salénaren
Jag har med intresse läst alla 
svar om detta "okända" far
tyg i Länspumpen 1998:1 och 
1999:1.

Jag havdar med bestäm d
het att det är norska m/s 
Pacific Express, som levere
rades 1945 till Biorn Biorn- 
stad & Co i Oslo.

Sveas m/s Stella  M arina 
kan uteslutas direkt, då hon 
inte har nagon likhet med de 
övriga fartygen, mer än att de 
är byggda vid samma varv.

Återstär då att jäm föra 
Pacific Express med Joh. 
Gorthon (se foto av fartygen i 
nummer 1998:3 och :4).

Pacific Express har ett par 
smä vingar på akterkant skor
stenen, troligen rökavvisare 
(finns ej pä Joh. Gorthon).

P acific Express har ut
byggda bryggvingar (ej Joh 
Gorthon)

Pacific Express har stora 
fönster,/ ventiler på brygg
däck Jo h . Gorthon har smä 
fönster/ventiler)

Pacific Express har 16 run
da ventiler till inredningen pä 
shelterdäckets styrbordssida 
(Joh. Gorthon har 17 ventiler 
i sin inredning)

Pacific Express har fyra 
runda ventiler till förrädsut- 
rymmen pä huvuddäckets 
styrbordssida (Joh. Gorthon 
har nio runda ventiler till 
inredningen).

Pacific Express är ett långt 
dubbelnamn (vilket inte Joh. 
Gorthon är).

Samtliga ovannämnda 
olikheter fram går tydligt pä 
de fotos som publicerats.

Som Ranada av Kristian
sand och tillhörande Erling 
Hansen därstädes lades hon 
upp i Kristiansand den 17 
juni 1972. Såldes i augusti

P ac ific  Express pä provtur den 8 september 1945. Foto ur N-Göran Jönssons samlingar.

samma är för $130 000 "as is" 
till Wan Lung Niav Co SA 
(Panama), Panama. På första 
resan för sin nya ägare under 
ankarliggande norr om 
Ym uiden, drev hon pä land 
pä morgonen den 13 novem
ber sedan ankarna draggat i 
den härda orkan, som drog 
fram över Nordsjön. Besätt
ningen övergav fartyget. 
Försök gjordes att gräva en 
kanal för att flottaga fartyget. 
Senare kantrade hon över och 
lades sig på bobordsidan. 
Rapporterat blivit upphug
gen pä platsen. Hennes namn 
vad förlisningen var Wan 
Chun.

N-Göran Jönsson 

c/a
Jag har med stort intresse läst 
Carl-M agnus Krokstedts/ 
Svante Hellbergs samt Len
nart Wållbergs insändare. Vid 
närm are betänkande måste 
jag med skam m ens rodnad 
erkänna att jag hade fel med 
Joh Gorthon Tarantella.

De båda andra bidragen 
sätter likhetstecken mellan 
ägande och skorstensm ärke.

Saléns hade under många år 
betydligt fler tidsbefraktade 
batar än egna och krävde all
tid att skorstenen skulle må
las om i blått med "köttkro
ken och de två bananerna" 
som det interna skämtet löd. 
Andra stora rederier går ett 
steg längre och kräver att få 
sitt namn satt till som prefix 
före det egentliga namnet, 
även om det består av två ord. 
Det gäller t ex Stolt och 
Hoegh som därigenom  för
stärker sitt varumärke!

Båt num m er två var Blue 
Ocean för Malmros levererad 
1946, som hade ett rakt front- 
skott utan hack. Jag tror inte 
Saléns nägonsin befraktade 
henne. M almros och Bro
ström konkurrerade ju med 
Saléns med Ocean-, Sea- och 
Lakebåtarna. Hon torde där
för aldrig ha haft Saléns skor
stensmärke.

Stella  M arina trodde jag 
också hade rakt frontskott. 
Krokstedt; Hellbergs nog
granna analys pekar på att 
skillnaderna var mycket min
dre, men ändå skickligt iden
tifierade av dem. Hon var

tidsbefraktad något eller 
några år av Saléns och borde 
dä haft målad skorsten.

Det byggdes sex Express
båtar i Sverige, fyra för Sigurd 
H erlofsen och två för Biorn 
Biornstad, som tillsam m ans 
drev Fruit Express Line från 
Nord Pacific till Europa. 
Förstlingen, C aliforn ia Ex
press, levererades från Göta- 
verken cirka 1933 efter en 
rekordartad kort byggtid, 5' h  
mänad från kontrakt. Det var 
visserligen tomma bäddar 
under krisåren men ändå en 
prestation för en ny konstruk
tion.

Åren efter kom W ashing
ton Express och B ritish  Co
lum bia Express, varav jag 
tror Biornstad ägde den först
nämnda. De lastade äpplen, 
päron och druvor under hös
ten frän de nordligare delsta
terna på nordpacifickusten 
och apelsiner under vinter 
och vår frän Kalifornien. 
Ytterligare tre båtar beställ
des, varav två byggdes på 
Ö resundsvarvet för Sigurd 
Herlofsen, nämligen Panama 
Express, som hann levereras

Wan Chun pä land vid Ymuiden i november 1972 och kantrad i slutet av samma år. Foton ur N-Göran Jönssons samlingar.
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Sinchion R eefer ex T arantella  ex Joh . G orthon  på Kobe redd den 
23 december 1971. Foto: Göran Ohlsson.

och komma ut ur Skagerack 
före den 9 april 1940, medan 
Oregon Express fick ligga 
kvar till 1945. Som Krok- 
stedt/' Hellberg skriver köpte 
Salén Panama Express och 
döpte om henne till Bucca- 
nero. Men var det redan 
1959? Jag har för mig att jag 
hittade på även det namnet, 
men jag började först 1962 pä 
Saléns.

Bilden föreställer inte 
nägon av dessa båda. De hade 
rakt frontskott och var all
mänt fyrkantigare.

Den sjätte båten var Pacific 
Express, som byggdes på 
Kockums för Biern Biernstad 
och blev likaledes liggande 
under kriget långt inne i ham
nen utanför de stora huvud
postkontoret. Även henne 
beundrade jag som pojke un
der hela kriget. Hon såg ut 
som Joh. Gorthon. Fruit Ex
press Line överlevde inte 
efterkrigsårens dollarbrist i 
Europa och man förm ådde 
inte, likt Salén, gå in på andra 
marknader. Båtarna skingra
des och Pacific Express blev 
sä småningom Ranada ägd av 
Erling Hansens Rederi i 
Kristiansand. Hon gick för 
det mesta i tim e-charter för 
Saléns men var inte en all
round kylbåt.

Med förstoringsglas tycker 
jag mig se namnet Pacific 
Express pä henne och ändrar 
därför min åsikt. Hon gick 
näm ligen länge i charter för 
Saléns med detta namn och 
inte bara som Ranada. Jag 
ändrar därför min åsikt.

Hans Laurin

C/S

Har med spänning följt histo
rien om bilden av den okända 
Salénaren som Lennart Pe
tersson sänt till Lanspumpen 
för identifiering. Min första 
reflektion när jag såg bilden 
att detta var en charterbät och 
därmed lät jag det bero.

I Länspum pen 1998:4 fick 
man förslag på tre olika båtar 
och alla verkade lika bestäm
da om sina åsikter beträffan
de identifieringen. Trevlig läs
ning var det i alla fall och sär
skilt då Hans Laurins minnen 
om Tarantella ex Joh. Gorthon.

Vissa bätar har etsat sig fast 
i ens minne och denna båt är

en av dem. Första gangen jag 
sag Joh. Gorthon var den 17 
juli 1962 och vi mötte den i 
Stora Bält på nordgäende. På 
långt håll syntes det att det 
var ett kylfartyg och gissning
en var stor vilket fartyg detta 
kunde vara. När vi så passe
rade varandra såg man nam
net Joh. Gorthon och hon 
hade rederiets skorstensmär- 
ke. Det var för övrigt en här
lig somm ardag, men mötet 
med detta vackra kylfartyg är 
det enda jag riktigt minns 
från den dagen.

Nästa gång jag såg fartyget 
var i M alaccasundet den 15 
februari 1965. Vi var pä väg 
till Japan och Tarantella, som 
hon då hette, var pä väg väst- 
vart. Vart har jag inget minne 
av men det var en vacker och 
solig förmiddag. Lite senare 
på året låg vi i Rotterdam och 
lossade äpplen från Buenos 
Aires och dä läg Tarantella 
akter om oss och jag kunde 
för första gången se detta lilla 
vackra fartyg. Särskilt minns 
jag att de hade en boxer som 
skeppshund. För övrigt kun
de man se hur tungarbetat 
fartyget var med pluggar och 
allt annat som hörde den 
tiden till. Kommer inte ihåg 
var Tarantella kom frän men 
hon hade säkert samma last 
som vi hade. Hon var i alla 
fall loss innan vi och tidpunk
ten vi läg i Rotterdam var 19 
till 26 juni.

Nästa gäng jag säg fartyget 
bar hon sitt tredje namn 
Sinchion Reefer. Det var den 
23 december 1971 och vi låg 
på Kobe redd i väntar på kaj
plats för att lossa bananer 
från Ecuador. I närheten läg 
även Sinchion Reefer till 
ankars och vi kunde ju snabbt 
se att det var gamla Taran
tella. Troligtvis gick även hon 
med bananer men då från 
Filippinerna till Japan. Fick i 
alla fall några fina fotografier 
på henne så min lycka var 
gjord denna dagen. Minns att 
hon hade kvar sin salénblå 
skorsten med det vita S-et, 
dock fanns det ett rött bälte 
runt skorstenen.

Nu tillbaka till identifie
ringen. Som tidigare nämnts 
är det tre båtar att välja på vil
ket framgick av insändarna i 
Länspum pen 1998:4. I num 

mer 1999:1 var det tvä bätar 
att välja mellan med olika 
motiveringar. "Krokis" och 
Svante Hellberg häller pä 
Stella M arina och F Lennart 
W ållberg tror att det är Joh. 
Gorthon. Vi närmare gransk
ning har jag funnit att det är 
Pacific Express som tydligen 
då gick i charter för Saléns. 
Som alla vet sä chartrade Sa- 
lénrederierna in mängder av 
kylfartyg under kortare eller 
längre perioder och så gott 
som sam tliga bar da Saléns 
skorstensm ärke. Tyvärr har 
jag ingen egen bild på Pacific 
Express men tittar man på

leveransbilden frän 1945 är 
det ingen tvekan alls.

Därmed skall denna identi- 
fieringsfräga vara löst men 
kanske det skulle vara pä sin 
plats med en bild och historik 
om Pacific Express. Det har 
tydligen funnits flera stycken 
med det namnet under norsk 
flagg.

Göran Ohlsson 

C O

Därmed fär vi förklara debat
ten om detta fartyg avslutad. 
Vi tar gärna emot andra foton 
som kan vålla diskussion.

Redaktionen

Okända fartyg

Kan nägon hjälpa Inge Johnsson i Kalmar att fä detta fartyg 
identifierat och även lämna uppgifter om dess historia. Bilden 
kan vara tagen i England.
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N u olja  har kommit fram till sin sista hamn Göteborg. Foto: Krister Bång den 17 januari 1963.

En riktig skithistoria

Imaj månad 1946 hade jag anmält mig 
på sjömanshuset för ett kortare jobb 
som elektriker till sjöss. Jag var då 19 

år gammal och klar med verkmästareex
amen på GTI och skulle fortsätta utbild
ningen där i september. Jag jobbade till
fälligt pä Götaverken och Åke Kall och 
jag höll på att montera ställverket pä en 
liten lloydare när det kom bud att chie- 
fen på N uolja ville tala med mig. Nuolja 
låg i dockan och var inne på översyn 
efter att ha gått ute under kriget. Nu 
skulle hon gå N arvik-A ntw erpen med 
malm. Det kändes bra och jag mönstrade 
på.

N uolja  var en grängesbergare. Hon 
var byggd 1923 och alltså 23 är gammal. 
Lnderhållet var väl inte det bästa och om 
man rörde vid någon elkabel rasade den 
sönder och fick bytas.

Det var lugna och trevliga resor. Bra 
betalt ocksä. 575 % krigsrisk vilket gjorde 
att när jag mönstrade av i Narvik under 
septem ber hade jag pengarna till ter-

Berättad av Stig Carlsson

minsavgiften på GTI. Att man sedan lade 
om till "skatt vid källan" innebar ju att 
jag inte behövde skatta för dessa pengar 
eftersom jag inte arbetade på två år.

Förstem askinisten, en finne, ville ha 
arbetsrapport dagligen för att föra in i 
maskinjournalen. När jag lämnade den 
en dag sade han: "H är kommer dagens 
dikt".

Ja, det var en härlig tid. Fint väder, 
trevliga kamrater och inte alltför arbet
samt.

Nu till rubriken.
Vid låg i Sibiria Dock och väntade på 

lossning. Varmt och strålande sol. Jag kän
de behov av att gå på WC. Det fanns två 
stycken akterut på däck. När jag klev in i 
det ena märkte jag att där var fullt ända 
upp. Likadant i det andra. Jag försökte 
spola. Inget vatten. Jag följde ledningen 
och fann en stängd kran. Händig som 
man är öppnade jag kranen och spolade 
länge och väl. Då kom båsen rusande.

-  Du har spolat skit pä gubbarna som

sitter på utsidan och målar. Stick vad du 
gör annars slår dom ihjäl dig!

M askinrum m et är ju det enda ställe 
man kan klara sig från däcksfolk, så där 
tillbringade jag flera timmar. Men så 
småningom drev mig hungern upp till 
mässen för maskinfolk. När jag ätit gick 
jag ner till min hytt för att skriva ett (sis
ta?) brev hem. När jag satt där så knack
ade det på dörren och en av handelsflot
tans största matroser steg in.

-  Är det du som spolar skit pä folk? sa 
han.

-  Jag visste inte att ni satt där, sa jag.
-  Var inte dörren till WC surrad? Den 

djävla båsen! Han fortsatte: Du förstår, 
det är inte roligt att sitta där och dingla i 
solskenet bakfull när det kommer en hel 
kubikmeter skit och stöter till en i bröstet 
sä man häller på att ramla i sjön.

När han var på väg ut stannade han i 
dörren och sade:

-  Hur i herrans namn kunde du göra
så mycket? ■
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Registersidorna 
1401-1500

1484 NiorA.

Registerredaktörer: 
Krister Bang 
Tore Olsson 
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Reg. Typ
Namn.

Versaler = Namn under svensk flagg. Byggnadsår
Tonnage

"Orak.0)
k-

{/] Avförd
nr Små bokstäver = utländsk flagg 

Namn med fet stil = finns foto som
och plats

Brutto Netto 0)
k .

c

och anledning

1401 SS KULLEN 1871 Göteborg 411 322 1894 1933 såld No, präm, fanns LR-33
1402 s MÄLARENS AB No 3 ex AMANDA fb 94 Vestervik 53 46 1913 pram
1403 s BRYNOLF - 55 51 24.6.1897 kantrat, inbogs Oxelösund, vrak
1404 SS Elbe ex Patras ex Ostsee ex Sphinx ex BROR ex LJUSNE JERNVERK II

ex LJUSNE JERNVERK
1873 Söderhamn 239 147 1924 såld Tyskl, ej LR-36

1405 SS Laine ex WIRA ex TIMAN ex Teilfeld ex FANNY 1883 Götaverken 472 313 1929 såld Estl. 26.11.1932 strandat Moonsund, 
kond, upph

1406 s ACTIV 1876 Oskarshamn 324 289 1918 kondemnerad Hbg
1407 s ALTONA ex JACOB 1894 Sölvesborg 99 87 4.12.1951 satt pa grund V-viks skärg, vagbrytare Örö
1408 s CONCORDIA 1894 Sölvesborg 99 87 23.10.1921 strandat Vänersborg, 2 omkom
1409 s Gefion ex Karen Sörensen ex AMELIA 1894 Sölvesborg 95 77 1941 sald Dk, i fart Gran Canaria 1987
1410 s Ellen ex ZEPHYR 1894 Figeholm 297 256 1916 såld Dk, förlist 2.1.1918
1411 s GOTTFRID fb 85 Valdemarsvik 57 55 1948 upph, Skm
1412 s KONGSVIKEN 1880 S Garn 67 64 1911 upph Naven
1416 SS JAKUT 1894 Motala 134 54 aug 94 lev till Bröd. Nobel, Ryssland
1417 SS Oderberg ex AJNA 1889 Götaverken 336 232 1923 såld Tyskl, nedriggad till pråm 1924
1418 s JENNY fb 66 Figeholm 41 39 1896 slopad
1419 s JENNY 1852 Stockholm 72 64 1968 förstörd, sjunken Blackeberg
1420 s LIZZIE ex Axel 1873 Brevig 162 149 16.1.1905 strandat Berwick, vrak
1421 s PREFERENCE 1861 Västervik 221 190 22.7.1916 uppbränd av ubåt på Nordsjön
1422 SS NORDANVIND ex TROLLÖ ex Kajava ex HAPARANDA 1894 Bergsunds 246 177 i fart
1423
1424

SS
s

HJÄLPAREN III ex LERVIK ex UUSNE 
ANNA AMALIA

1871 Motala 67
57

15
57

1966 ångcentral, 1972 förstörd 
1894 sönderhuggen

1425 s SUPERIOR 1879 Gävle 510 478 1.11.1910 strandat Degerhamn, vrak
1426 SS SOLVE 1884 Götaverken 481 327 1932 såld Finl, upph 1952
1427 s CARL JOHAN - fb 92 Furusund 44 43 1920 pråm, 1922 sjunken
1428 SS LINDHOLMEN 1877 Göteborg 803 582 18.12.1908 kollision Nordsjön, sjönk, 9 omkom
1429 s CARL EMIL ex Amicitia ex Protejido ex Andreas 1850 Apenrade 181 16 26.7.1903 strandat Itzehoe, vrak
1430 s NÄKTERGALEN - fb 84 Söderköping 43 40 Struken SL-03
1431 s JOSEFINA - 39 36 1911: för 16 år sedan upph till kaffeved
1432 s AUGUST 1869 Framnäs 353 329 1905 kond i Cuxhafen, såld ej LR-13
1433 s Dannebrog ex AMALIA 1872 Timmernabben 29 24 1897 såld Dk, haveri 25.4.1914, kond i Hbg
1434 s CAROLINA ex ERIKA - fb 1867 Figeholm 40 38 1908 avtacklad, sjunken Värkebäck
1435 s FRANS 1871 Sundsvall 372 348 10.9.1911 övergavs Östersjön
1436 s MATHILDA ex Violette 1869 Pugwash 403 363 26.10.1899 övergavs, strandat Dagö
1437 s VÅGEN ex CHARLOTTA 1870 Norrköping 53 45 1926 pråm, 1970 förstörd
1438 s ELISABETH 1871 Pernau 139 125 10.8.1902 strandat Harlingen, vrak
1439 s SKJÖLD 1853 Shields 85 74 8.4.1895 strandat Kappelshamn, vrak, 3 omkom
1440 s RAKETEN 1867 Gävle 103 98 1896 slopad
1441 s ASTREA ex TVÅ BRÖDER fb 90 Sjötorp 38 35 1923 pråm, oduglig till sjöfart
1442 s CARL XII 1871 Kungsviken 29 26 hösten 1903 förlist
1443 s ORDFÖRANDEN - 81 78 1908 upph
1444 s PRINS OSCAR - 37 321 3.9.1917 strandat Sjötorp, vrak
1445 SS EMMA ex RAGNAR ex INGVAR ex PRINS OSCAR 1869 Newcaastle 997 539 3.6.1940 kollision Dover, sjönk
1446 s KRONAN - fb 1852 Kolboda 59 51 1960 satt på grund vattenfylld
1447 s ELIN ex BALTIC 1860 G Karleby 446 409 1911 pråm, saltmagasin Hernösand
1448 s Höganäs ex Ottilie ex Otilia ex POLMA 1872 Köge 25 21 1910 såld Dk fanns 1919
1449 s ATLAS 1880 Nynäs 37 36 1904 pråm
1450 SS VIKING ex AUG. BLANCHE 1872 Norrköping 736 547 1913 såld Engl, upph



1451 SS SILVA 1890 Göteborg 1183 878 17.1.1902 sjönk Hirtshals
1452 SS Poljames ex JAMES J DICKSON 1872 Hull 856 645 8.9.1917 uppbringad av britterna, torpederad 

2.10.1918
1453 S FELIX 1882 Sjötorp 89 84 1931 upph
1454 S FÖRENINGEN ex Föreningen ex Kaukko 1859 Laftemöta, Finl 47 37 1923 såld Tyskl
1455 S OSCAR - fb 90 Kalmar 46 39 1917 pråm
1456 SS HEROS ex WASHINGTON ex C.M. BELLMAN ex SUNDVIK ex LILJEDAL ex MÄLAREN 1863 Bergsunds 87 23 1932 upph Luleå
1457 SS ANDERS FRYXELL 1861 Motala 67 46 1910 upph
1458 SS THOR ex ELLIDA 1862 Norrköping 305 179 1898 såld No, förlist okt 1899
1459 S ATOM 1894 Figeholm 211 194 12.1.1895 inbogserad Bremerhaven manlös, såld, 

kond maj 1912
1460 S ZEPHYR ex Avance ex John Griffin 1855 Prospect Me 288 258 15.9.1896 strandat Stavanger, vrak
1461 S EBENEZER 1865 Spanien 322 303 20.10.1894 övergavs Nordsjön, sjönk
1462 SS HUGIN 1871 Norrköping 758 460 12.1.1897 strandat Sunderland, kond.
1463 SS ÄGIR ex LIDINGÖ 1863 Stockholm 46 22 1932 förstörd
1464 S (LIZZIE) ex BRÖDERNA ex Brödrene 1881 Indreland 24 18 1944 upph
1465 SS CARL FREDIK WAERN 1870 Götaverken 410 316 7.9.1901 övergavs väst Hanstholm, sjönk
1466 S JOEL 1882 Vätö 39 26 1912 uppdragen på stranden, förstörd
1467 S KÖPING - 51 48 1899 slopad, upph
1468 S AUGUSTA 1873 Gräddö 38 36 1905 upph
1469 SS BENGT JONSSON ex SLOTTSBRON ex ARVIKA II 1884 Torskog 183 123 16.7.1910 sjönk ost Kapelludden
1470 s HILDA 1874 Sölvesborg 384 340 1910 upph Råå
1471 s ACTIV - fb 79 Sjötorp 86 79 1929 förstörd, vrak Köpmannebro
1472 s LOVISA ex NEPTUN - fb 76 Öhre 43 40 1908 upp till ved
1473 s EMMA 1875 Eckerna 198 174 1896 såld Dk, 24.1.1921 strandat Kalmar
1474 s GALATHEA 1875 Kungsviken 43 39 1899 slopad Sjötorp
1475 SS IVAR ex ANNA ex VULCAN 1871 Spången 171 101 14.11.1914 strandat Navens fyr, vrak
1476 s JOEL ex JOHANNA 1845 Simrishamn 50 48 hösten 1904 drev på grund Degerhamn, vrak
1477 s BELICE 1881 Rådmansö 41 38 Ej SL 19
1478 s DYLIA 1873 Länna - 45 1897 ej i sjöfart
1479 s Fenja ex LORD PALMERSTON 1854 Härnösand 433 397 1915 såld Dk, uppbränd 16.11.1916
1480 s CARL OLOF 1890 Viken 43 39 2.5.1904 strandat St Karlsö, vrak
1481 s Pinin ex HAWKESBURY 1868 Sunderland 1164 1089 1899 såld It, upph 1905
1482 s LIANA 1876 Kolboda 307 283 8.12.1900 strandat Thorsminde, vrak
1483 s EMMA GUSTAFVA fb 88 Trollhättan 64 58 1913 avmastad förstörd
1484 SS NIORD 1894 Helsingör 512 346 1925 såld Dk, strandat 8.9.1933
1485 s DACAPO - fb 87 Tryckhålan 36 28 10.6.1943 eldsvåda Vinö, kond
1486 SS ÄGIR 1874 Götaverken 438 300 3.11.1916 sänkt av ubåt Raumo
1487 s CARL ex Farewell 1866 Königsberg 547 512 8.5.1898 övergavs Nordsjön
1488 s FREDRIKA - fb 87 Rättaregården 32 30 1908 förstörd Sjötorp
1489 s MARIA fb 89 Sätra 50 40 1925 pram
1490 s ROBERT 1877 Gävle 325 295 26.1.1914 förlist m m o allt Marstrand, 8 omkom
1491 s WILHELMINA 1872 Norrtälje 60 57 sept 1896 kond
1492 s FRIDA ex ROXEN ex FRIDA ex KARL WILHELM - fb 91 Motala 71 69 1918 pråm
1493 s TRIO 1891 S  Garn 46 37 1909 såld Dk. Minsprängd 17.11.1945 i Kattegatt
1494 SS Thira ex SÖDERN 1882 Norrköping 322 237 1945 såld Grekl, förlist 6.1.1946
1495 S JOSEFINA 1866 Rådmansö 40 38 1911 slopad
1496 s PRIMUS 1875 Hysingsvik, Länna 41 39 1901 pråm
1497 s NORDEN - 59 57 1895 upph
1498 SS TYR 1872 Götaverken 612 444 30.1.1908 strandat Cuxhafen, vrak
1499
1500

SS
s

Toive ex Litomerice ex CARLSTEN ex CARL 0 KJELLBERG
IDA MATHILDA

1883 Göteborg 
1881 Sved

650 455
61

1928 såld Prag, 1934 upph 
1907 upph, anmält 1940
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Möteskalender 
Västra Kretsen

M ED D ELA N D E FRÂNFO TOARKIVET
På grund av att vår fotoleverantör inte kan 
leverera kopior till nästa fotooffert, har vi 
således inget erbjudande denna gang.

Eftersom det från tidigare offerter finns 
en del överexemplar, erbjuder vi dessa.

Sänd in namn och adress, sä sänder vi

alla tidigare offerter. Även lista på Västra 
Kretsens vykortsserier finns.
Fotoarkivet, Klubb Maritim Västra Kretsen
Box 12322
402 43 Göteborg

Bertil Söderberg

Till min bogserbät, Fryken 2, sökes tva stycken ventilatorer (svanhalsar) för maskin
rum. Rördim. ca 5-7". De bör vara i reparabelt skick. Alla svar beaktas.
Kurt Westerling, Boxgatan 4, 531 42 Lidköping-Vänern, Tel 0510-651 37

Tack for en härlig tidning med intressant innehåll och fina bilder. Ett särskilt tack till 
Bertil Söderberg for Lundbybätarna.

Nakterhuset
Under sommaren kommer klubbloka
len att vara öppen som vanligt pä tis
dagar 18.00-21.00 och alla hälsas 
hjärtligt välkomna för fika och båt
prat.

Biblioteket är som vanligt tillgängligt 
för forskare och andra intresserade. 
Finns det önskemål om visning av 
lokalen eller andra engagemang sä 
ring gärna vär telefonsvarare 031-24 
65 15 för information.

Är Du intresserad av böcker (nautica) 
samt bättidningar har vi en hel del 
dubbletter till salu i Nakterhuset.

Manadsmötena under hösten kom
mer som vanligt att äga rum frän sep
tember till december i Nakterhuset. 
Förslag har kommit om att vi skall ha 
m anadsm ötena pä torsdagskvällar. 
Tanken är dä att servera ärtsoppa pä 
liknande sätt som vi tidigare gjort och 
därefter föredrag eller bildvisning.

Ytterligare inform ation kom m er i 
nummer 4 av Båtologen. Då kommer 
vi att prsentera höstens program och 
datum för dessa.

Styrelsen
i

Komplettering till registersidorna

Mera om Dyring
O lle  R en ck s u tm an in g  om  D y rin g  
vill ja g  b esv ara  m ed  att när jag  
u tforsk ad e  sk illin g efarty g en s h isto 
ria g ick  jag  alltid  tillbaka till resp ek 
tive farty gs första frib rev  och  när 
d et gäller D y rin g  fann  jag  sam m a 
u p p g ifte r  som  O lle  o ch  g o d to g  
d essa som  sanna och  had e dä ingen 
an led n in g  att titta i ä ldre skep p slis- 
tor. N u , långt sen are, när ja g  g ick  
gen om  lis to r frän  1881 och  1887 
fann jag  d en  nya u p p giften . A r 1881 
stod  d et byggd  o k än t är i E n g lan d , 
fö rb y g g d  1878 , v ilk e t 1887  h ad e 
än d rats  till fö rby ggd  1877 och  ex 
E lean o r. N är d essa  u p p gifter fö r
svan n  v et jag  inte.

D et är så led es ja g  som  tagit m ed 
ex-n am n et u tan  att ha fo rsk at n är

m are i saken . M en  när ja g  får tillfä l
le och  tid sä skall jag  försöka att se 
om  ja g  k an  finna om  det ligger 
n ägon  san n in g  i sk ep p slistan s u p p 
gifter. För m ån ga är sed an  had e jag  
kontak t m ed sjö k ap ten  Ju stu s  H en- 
ricsson  vars fad er P er H enrik sson  
förd e D y rin g  u n d er sk illin g etid en . 
In g en tin g  n äm n d es dä om  att sk u 
tan sku lle  ha b y g g ts pä e tt g am m alt 
skrov, m en  ä and ra sid an  frågad e 
ja g  in te  h e lle r  om  sä v ar fa lle t. 
Ju stu s H en ricsso n  är nu m era  a v li
d en  så d en  m ö jlig h eten  att få svar 
finns inte.

F ö r fa tta n d e t av  re g is te rs id o rn a  
gär så till a tt jag  sk riv er ned en d a ta 
fil m ed  d e u p p g ifter jag  har, varefter 
Tore O lsson  fär en kop ia u tsk riv en

på p ap p er och K rister B äng fär en 
d isk e tt, som  e fte r d e  tilläg g  och  
än d rin g ar som  m ina m ed författare  
kan  b id ra g a  m ed  a n v ä n d e s  av  
try ck e rie t . E fte rso m  m itt o rd b e 
h an d lin g sp ro g ram  b eh ö v er ö v ersä t
tas  till A S C II-fo rm a t in n an  ja g  
sk ick ar iväg  u p p g iftern a , kan  det 
ib land  bli fel när b o k stäv ern a  A , A 
och  Ö  kon v erteras. Jag  säg  vid ett 
tillfä lle  att e tt h av eri p åsto d s ha 
skett pä Ö lan d  i K alm ar län  i stället 
för på A land  som  ligg er n ån stan s 
u tan för Sto ck h olm . (B äst att vara 
tyd lig  eftersom  även  d en na fil k on 
v erteras innan  d en  p er d iskett sän 
d es till P u m p en s red aktion .)

G unn ar Stdhl
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M/'s E kefors var byggd pä Eriksbergs varv 1941-42. I november 1955 gjordes sista resan under svensk flagg. Foto: A. Duncan.

A-lagets resa till Hamburg med 
m/s Ekefors

Av Kenneth H Ohlsson

E fter u p p sk attn in g  av m ina två tid i
gare  a rtik la r  i L än sp u m p e n  1996 :1  
och  1 9 98 :1  om  m itt v ild a  liv  och  
lev ern e i b örjan  av m in sjöm an sb a-  
na, b eslö t jag  att fatta p en n an  ännu  
en gån g. H ärm ed , som  ni ser, b ry ter  
jag  trad itio n en  och  sk riv e r  i L ä n s
p u m p en  n u m m er 2 d enn a gån g . De  
tid igare  alstren  h ar ju p u b licerats  i 
årets första n um m er.

Måndagen den tredje oktober 
1955 törnade vi åter till på sjö- 
m ansskolan efter den härda 

seglatsen med s, m Sceptre. Detta var 
dagen då svenska folket pä mycket länge 
fritt fick köpa dryckjom på Systemet, ty nu 
var den av många så förhatliga motboken 
slopad. Dagen till ära skulle flitpengar 
utdelas i skolan. Flitpengar utgjordes av

25:-/ män, om man hade visat stor flit och 
redlighet, samt inte kommit försent eller 
driftat. Eftersom  jag ännu inte fullföljt 
någon hel månad, så var jag inte berätti
gad till några penningar. Ändå stacks ett 
kuvert innehållande 15:- i min hand av 
kapten Wollter, med m otivering att jag 
hade ställt upp i Strömstad genom att ta 
hand om fiskefängsten, som landade pä 
däcket. Dessutom hade jag visat stort 
intresse av att se till att "byssan" funge
rade. Egentligen sä smet jag ifrän jobbet 
på däck för att vila ut i närheten av "bys
san". Detta framkom tydligen inte till det 
högre befälet ombord.

Denna veckan så skulle A-gruppen 
övas i sjömansarbete och B-gruppen läsa 
teori. Själv så skulle jag visa upp mina 
kunskaper i knopslagning.

Tidigare så hade jag varit scout i Röda 
Stens scoutkår som dä hade sina lokaler i

översta väningen i Sockerbruket, där en 
del av grunden härstammade från Älvs
borgs gamla slott. Där fick jag som ömfo- 
ting och vargunge lära mig att glatt hylla 
vår Akela. Gebb, gebb, gobb, gobb. 
Under namnet Gråbror lärde jag mig att 
slå råbandsknop, skotstek och pålstek. 
För mig blev råbandsknopen oftast en 
käringknut. Det blir den oftast än idag. 
Råbandsknopen använde vi när vi knöt 
halsduken samt när vi uti lokal satte den 
svenska flaggan. Även i Kungliga Flottan 
skulle räbandet knytas med slik knop.

Under segelsöm m are N isse Ströms 
kritiska ögon fick jag visa min färdighet i 
knopslagning. När jag slog en pålstek sä 
mörknade hans ögon. Jag hade uti scout
kåren lärt mig att icke sjöm ansm ässigt 
först lägga en ögla och därefter insticka 
repändan i densamma. Detta tyckte inte 
Ström om. Nej, pälsteken skulle slås med
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en knyck av handleden, så att en ögla bil
dades. Det gick med en väldig fermitet 
när han visade mig. Därefter så avdelade 
han en man, som höll på hela dagen och 
övade med mig. Till slut kunde även jag 
utföra denna, snabba knopslagningen. 
Den sitter där än idag. Mestadels använ
des pålsteken på en kastlina när man 
skulle ha iland trossar eller wires vid för
töjning.

Efter den skoldagens slut följde jag 
med "T jörn" till hans inackorderingsrum 
på Alvsborsgatan.

Flera av skolans elever bodde på sta
dens Sjöfartshotell vid Masthuggstorget. 
En del i tvåmansrum andra i flerbädds- 
rum, Jag vill m innas att "L u d d e" och 
"G ångerolf" bodde ihop. Även Norsbo 
och Johnsson var "hyttkom pisar".

På tisdagen den fjärde oktober var det 
så dags att lära sig att splejsa. Började 
med att öva på ett sexslaget tågvirke, 
innan man gick på de otympliga wirar- 
na.

Vid splejsning av tågvirke användes 
en pryl som kallades för "fid " och var 
gjord av trä. Till wire brukade man en 
märlspik av stål. När vi splejsade wires, 
så hade vi vid varje arbetsbänk ett skruv
städ, där vi satte fast wiren. Det blev lät
tare då att bända isär kardelerna, så att 
insticken kunde ske. N är splejsningen 
var klar, så skulle den bankas så att den 
blev jämn. Nisse Ström sa ofta "svensk 
sjöman bankar bra men splejsar dåligt". 
Vi fick lära oss ett antal olika splejsar 
såsom ögon, kran, långsplejs, liverpoola- 
re och så ej att förglömma, fittsplejsen. 
Den senare användes till att sammanfoga 
sprungna förtöjningsw irar. Varje ända 
splejsas in i den andra som en ögon- 
splejs, varvid wirarnas båda parter bilda 
ett öga m ellan splejsarna. N am net på 
splejsen förekommer i Svenska Akade
miens Ordlista. Allt detta lärdes inte på 
en dag.

Ibland svor man ve och förbannelse 
över styva och hårda wirar samt över 
dåligt taglade kardeler som stacks och 
kunde orsaka blodvite.

Efter det att alla instick var gjorda och 
spejsen väl bankad, så skulle man med 
en huggmejsel "cutta" av kardelerna så 
nära insticket som möjligt. Oftast gick vi 
in till maskinkillarna och smärglade ner 
kardelerna. Ström blev förbannad och sa 
att ute till sjöss, så kan ni väl inte släpa 
ner en hel w irerulle i m askin för att 
smärgla.

Ibland kan man undra över nyttan att 
kunna splejsa wire. Själv fick jag ingen 
större nytta av kunskapen förrän jag 
hamnade i "Gråbolagets" torpedbåt T 110 
Arcturus. Den första frågan jag fick när 
jag äntrade landgången ute på Gålö av 
uppbördsskepparen, var om jag kunde 
splejsa. Det var en wire, som användes

till att snärja avfyrade torpeder, där ögat 
hade brustit.

Frågan blev med ja besvarad och efter 
genomförd splejsning, renderades detta 
med en extra fridag.

Däremot som lättmatros splejsade jag 
tillsammans med en matros ombord i Erik 
Banck en grov manillatross. That's all.

Vi hade förmånen att kunna köpa bil
jetter till stadsteatern till nedsatt pris. 
"T jörn " och jag utnyttjade detta anbud 
och tog ut biljetter till "K att på hett plåt
tak", som vi såg en fredag. Pjäsen har nu,
1998 åter gått upp på Folkteatern i 
Göteborg. Såg den igen den 10 december 
efter 43 år. Var inte samma skådespelare 
nu som då.

Minns ännu Gunnel Broström som en 
rödhårig "hoppa" springa runt på scenen 
i bara "filsingarna". Herman Putte Ahsell 
hade den m anliga huvudrollen. Stor
pappa var Kolbjörn Knudsen och jag tror 
att Karin Kavli var Storm am m a. Den 
senare uppsättningen var snuskigare, 
men bra.

Lördagen den 8 oktober hade jag tagit 
ut hel fridag för att åka till Lysekil och 
fira min farfars 80-årsdag. Jag åkte ju inte 
dit när vi låg med Sceptre i Lysekil.

Veckan därpå var det teoretiska ämnen

för A-gruppen. Läraren vi hade i svenska 
och engelska kom från min förra skola. 
Troligtvis kände han inte igen mig, ty jag 
fick i det engelska språket högre kurs, ett 
kraftigt överbetyg i motsats till vad jag 
hade fått sex månader tidigare på real
skolan.

Var det måhända det dagliga använ
dandet av engelska ombord i Heimdal, 
som bidrog att kunskapen hade ökat. 
Eller var det månne uppsatsen jag skrev 
på engelska som form av ett brev till 
Kathleen i South Shields, som gav plus 
points.

Ämnet Svenska, bestod mest av hög
läsning ur Per Lagerqvists bok Gäst hos 
verkligheten, och uppsatsskrivning. Vi 
tog även del av Fortsättningsskolans 
Skrivkurs med Samlingspärm och före
bilder. Där fick vi lära oss att skriva till 
Kungs samt ytterligare fler ansökningar. 
Att fylla i en fraktsedel ingick även och 
det fick jag användning av senare i livet.

Olika postbestyr ingick också. En kun
skap som snabbt glömdes. Att jag minns 
det nu beror på att jag för en tid sedan 
städade mitt gamla pojkrum och fann då 
sam lingspärm en tillsam m ans med en 
skrivbok där jag antecknat Terrester 
Navigation. Blev förvånad över att vi

Sjömansskoleeleven Kenneth H. Ohlsson. Fotoarkiv: Göteborgs Sjöfartsmuseum.
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hade läst så avancerad navigation. Inte 
underligt att jag inte mycket förstod av 
detta ämne, som kapten Wollter höll i. 
Tyckte inte att det var ordning, när det 
gällde att lägga ut kurser i sjökortet och 
rätta den till kompasskurs (KK). Ibland 
byttes det tecken på m issvisning och 
deviation hur som helst. Plus blev minus 
och tvärtom , Inte nog med detta ty en 
gradskiva kallades för transportör.

En åkare var för mig en transportör, 
men inte en gradskiva. Nej, här gällde 
det att snabbt läsa till "skeppare" och 
sedan låta styrmännen ta hand om navi- 
geringen. Befälhavaren var ju mestadels 
uppe på bryggan vid fartygets ankomst 
och avgång från kaj.

D essem ellan var han bara i sin hytt 
utom  på lördagar, då han tillsam m ans 
med övrigt seniorbefäl gick ronden och 
granskade att skansrengörningen blivit 
riktigt utförd. Därefter firade han helg. 
Sådan var min uppfattning på den tiden.

Kapten Wollter undervisade även i 
matematik, fartygslära och morsesigna
lering. Matten utgjorde inga större pro
blem men däremot var den optiska ljus
signaleringen, som utfördes med små 
signallampor i riggarsalen svår.

Dessa signaler, korta -  långa, blev för 
mig mycket svåra att fånga. Nej, signale- 
ringskonsten var inte mitt ämne. 
Naturligtvis blev jag därför senare i upp
växten, uttagen till signalm atros uti 
Kungliga Svenska Flottan. Snacka om 
lagen om all slags djävlighet. Signal
flaggornas utseende och betydelse ingick 
även i ämnet signalering och tur var det 
väl för mig, ty proverna inbringade mig 
några stora A och lyfte upp missen med 
punkter och streck. Måste skylla på att 
de andra eleverna hade tränat en månad 
längre än jag. Man bör alltid ha något att 
skylla på.

Avbröt teorin på fredagen för att till
verka en korkfender, även kallat "styr
manshuvud" av elaka tungor.

Det hela började med att man sydde 
ihop fyra bitar segelduk, som såg ut som 
apelsinklyftor. Dessa hade Ström klippt 
till. Bitarna syddes ihop med segelgarn 
tills en liten öppning kvarstod i toppen. 
Uti detta hål packades korksm ulor så 
hårt som möjligt med hjälp av ett kvast
skaft. Därefter syddes hålet igen med 
hjälp av segelnål och segelhandske. En 
tamp tågvirke lades runt "korkskalet", 
för att sedan täckas av en platting gjord 
av gamla kabelgarn.

Den kvällen gick "Floda" och jag till 
Slottsskogsvallen för att se på speedway. 
Och naturligtvis ordnade han i vanlig 
ordning fram tvenne käcka jäntor, som vi 
dock inte följde ända hem. "Floda" hade 
ett tåg att passa. Dagen efter, en lördag, 
bad "F lod a" att jag skulle följa med 
honom  till en Adam ssonsbutik vid

Ludde och undertecknad i kostym, med 
tvenne knuttar som tappat sina "bågar".

Stigbergstorget, där han skulle köpa 
"kåtp iller". De var avsedda för ett 
påhäng "Floda" och hans kompisar hade 
fått när de ibland firade groggarnas gla
da afton. De tyckte att det var bättre att 
han gick hem och rev över kärringen, 
istället för att dricka upp deras brännvin. 
Nu skulle de lura i honom dessa piller, 
vår tids Viagra.

Alltså skulle jag följa med "F lod a" 
som om oraliskt stöd. Expediten, en i 
våra ögon en medelålders dam, tog emot 
oss. Han bad att få tabletter mot könsky- 
la och började att berätta vad han skulle 
ha pillren till. Expediten avbröt "Floda" 
med att säga att det var hans ensak, hur 
han skulle använda dem. Dam en tog 
fram en ask och begärde i "F lod as" 
m ening en hutlös sum ma penningar. 
Dessutom skulle dessa piller tagas i 
minst en veckas tid innan någon verkan 
inträffade. "Floda" svarade damen med 
att det var alldeles för dyrt för ett num
mer. Jag kom mer faktiskt inte ihåg om 
det blev något köp eller inte. Minns dock 
att jag kände mig väldigt generad och 
följde aldrig mer med "Floda" till sjuk- 
vårdsbutik. Inte ens för att köpa långa 
kamelhårskalsonger.

Vi hade nu på tisdagseftermiddagarna 
varannan vecka åkt ut till ett hus på 
Hising Island för att lära oss att vaska 
våra kläder. Med färja tog vi oss över 
älven till ön för att till fots ta oss fram till 
tvättstugan, som låg i ett hus bredvid 
Ättestupan. Uti tvättstugan fanns ett 
stort antal maskiner av märket Wascator 
samt ett stryk- och torkrum till förfogan
de. För mig var det väl inte så stor 
m ening med att gå dit, ity att modern 
vaskade all min smutstvätt. Vill minnas 
att en gång hade jag bara vaskat en näs

duk, som jag torkat och strukit omsorgs
fullt och väl. Tvättmästaren tyckte att det 
var en lång resa för mig för att få vaskat 
en liten klut.

Det skulle ta mig åtta år innan jag kom 
i ett flytetyg med tillgång till tvättm a
skin. Där var även Anders Wallgren 
med. För de som var inneboende och inte 
hade tillgång till fri vask så var denna 
stund alldeles ypperlig. Johnsson t ex 
struttade oftast omkring i bara långkal
songerna, eftersom han hade resterande 
plagg i tvättmaskinen. Alltså kunde han 
inte gå med ut på gatan när vi andra tog 
en rökpaus. Det bästa med att få komma 
ut, var att uti samma hus fanns en hus
hållsskola för unga kvinnor. Dessa tjejer 
brukade kom ma ut på gården när vi 
blossade på. En av tjejerna bodde näst
granne med mig. Dem fick inte Johnsson 
träffa.

Ludde hade blivit smått förtjust i en 
av dem. Hon som nästan var min nabo. 
Det verkade vara ömsesidigt med dessa 
känslor. Problem et var att Ludde inte 
fick ha fruntimmer på rummet, och skul
le han så ha fått, så hade troligen en 
dräglande "G ångerolf" hängt över 
honom.

Så hände det sig så, att i slutet av ter
minen skulle jag ha huset för mig själv 
och hunden över en helg.

Då kunde Ludde och hans "tvätter- 
ska" komma dit på fest. Ludde skulle 
stanna över natten hos mig. Bad så jän
tan att hon skulle ta med någon av de 
andra tjejerna i försam lingen till mig. 
Denna framställan blev med ja besvarad 
och det bestämdes att de skulle komma 
på en lördagskväll i december vid pass 
19.00. Samma dag som nobelfesten av
hölls i Stockholm.

Ludde och jag hade dukat upp med 
smått och gott, för att bjuda damerna på. 
Klockan blev 19.00 och 19.30 och inga 
jäntor kom. När så klockan blev tusen, så 
dukade vi av bordet och traskade iväg 
till biografen Röda Sten, som låg vid 
Mariaplan, och såg filmen "Doktorn går 
till sjöss". Den var inget bra. Det hade 
varit bättre om jäntorna till oss hade 
kommit.

Ludde stannade ändå över natten hos 
mig. Jag fick aldrig någon förklaring var
för damerna inte dök upp. Vi skulle inte 
besöka "v askeriet" någon mera tisdag 
och senare så gick jag till sjöss och träffa
de aldrig "nabojäntan" mer. Senare fick 
jag reda på att hon hade döden dött. 
Kanske sörjde hon ihjäl sig över att hon 
aldrig mer fick återse sin skånske påg. Ja, 
allt är ju förgängligt, dock står huset på 
Hisingen, som  inrym de en tvättstuga 
och en hushållsskola, ännu kvar.

En dag kom Reyman, en maskinkille, 
glädjestrålande till skolan efter lunch, 
med en gram m ofonskiva uti sin hand.
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Rostknackning med tryckluftsmaskin var ett skakande arbete pä gamla djuphavsseglaren 
Viking. Fotoarkiv: Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Ropade ut så att alla skulle höra det, att 
nu hade han fått tag i skivan, som alla 
pratade om. Låten hette "R ock around 
the clock" och framfördes av Bill Haley 
and his Comets. Jag hade hört den i ra
dion en lördagm orgon uti Frukost
klubben framföras av Charlie Norman. 
Äh, inte tyckte jag att den var så bra. 
Ändrade inställning när jag året efteråt 
(1956) uti staden Baltimore inhandlade 
trenne LP:s med Bill Haley and his 
Comets. Dessa album finnes fortfarande 
kvar i släktens ägo. Dock ej i min. Låten 
spelades i filmen "V änd dem inte ryg
gen", som jag såg på biografen Olympia, 
numera Nöjds Konditori, den 7 novem
ber 1955.

Dagarna två efter min 16-årsdag tor
nade A-gruppen till på den 4-m astade 
barken V iking, som låg vid Lilla Bom
men, och hade stäven vänd mot den 
gamla Hisingsbron, nu i salig åminnelse.

Vi skulle rostknacka babords bräd- 
gång med hjälp av tryckluftsdrivna rost
hammare.

B-gruppen skulle veckan efteråt ta 
hand om styrbordssidan. Jag tyckte att 
det var helt onödigt att knacka ner något 
som inte var rostangripet. Färgen var vit 
och fin, men det var bara att sätta igång 
iklädda oljeställ.

Vi fick stränga förmaningar om att inte 
äntra upp i riggen ity att najningen av 
vevlingstegen kunde vara ruttna och där
vid brista. På grund av denna förmaning 
äntrade jag så upp i fockmasten, när de 
övriga hade gått till Järntorget för att inta 
lunch. Jag klättrade ut på en rå och satt 
där och vinkade till flickorna på kajen.

N ågon utom stående, kan ha varit 
vaktm annen som m estadels låg nere i 
kajutan och trynade, hade anmält mig till 
Nisse Ström. Där rök fem spänn av flit
pengarna. Dagen efter var jag återigen 
uppe i riggen. Nu med tillstånd av 
Ström. Min motivering var att jag skulle 
ta några foton över vattnet. Ren bluff. Jag 
hade ännu inte tagit ur den gamla film
rullen ur kameran. Upp i masten kom jag 
denna gång utan att bli bötfälld. 
Klättrade även ut i pärten på bogsprötet, 
där jag på nära håll kunde följa fartygs
trafiken, som skulle passera bron. Detta 
skedde när de andra var och spisade. Jag 
var inte så m ycket för maten på den 
tiden.

I de andras frånvaro så kom ombord 
två män från tidningen Vår bostad och 
skulle göra reportage om Vikings 
ombyggnad till sjömansskola. Som ende 
ombordare fick jag ställa upp som mode
docka. Ett flertal foton togs varvid ett 
kom att användas som en helsida (näst
an) i Vår bostad.

Fick en förfrågan när jag stod och höll 
i en tamp vid skeppsklockan, vad det var 
för en tamp jag drog i. Hade ingen aning,

men jag vrängde till med något, som till 
och med journalisten förstod att jag nu 
var ute på femton famnar. Fick i alla fall 
så småningom tidningen, så att jag kun
de klippa ut fotot med min vackra ges
talt. Numera finns dessa foton på stadens 
sjöfartsmuseums arkiv i burk 185:2 Nr 1. 
Även en del av maskinkillama blev plå
tade och hamnade även de på museum, 
bland annat Kenneth Alm hage från 
Jönköping. Denne Kenneth påstod att i 
Jönköping var man antingen religiös 
eller så kriminell. Kenneth tillhörde inte 
de religiösas skara. Enligt Ludde så kom 
han senare in vid kustbevakningen.

I slutet av oktober så blev en del av oss 
elever, både däck och maskin inbjudna 
av Sjöfolksförbundet till en två dagars 
helgkonferens utan dans, på det numera 
nedbrunna Solgårdens Turisthotell vid 
Stenungsund. På hotellet delade 
Roempke, "Lillen" och jag samma rum. 
Bussresan till hotellet startade vid 
Järntorget. Avgång skedde vid sann mid
dag på stället. Vad konferensen på lördag

efterm iddag handlade om minns jag ej 
men vi fick oss tilldelade en hel del böck
er att läsa. Ett flertal av deltagarna var 
sjöfolk, som gick och väntade på hyra. 
Nu kunde de få gratis mat i dagarna två. 
M ånga av deltagarna stack på lördag
kvällen in till danshaket Korallen eller 
gick på lokal.

Själv stannade jag kvar på hotellet och 
satt och pratade med en servitris från 
Tjörn.

Under debatten dagen efter, så var det 
många trötta ögon, som också var dagen 
efter. En av de "trö tta" gick till häftigt 
angrepp över att en ung nyutexaminerad 
3:e styrman hade en mycket bättre hytt 
än en äldre m atros och anklagade för
bundet för att de inte skapat rättvisa. 
Han blev rätt snabbt nedtystad av de 
som  var sobra, samt av cirkelledaren. 
Själv fick jag den upplysningen att jag 
skulle ha fristämplat från fackavgiften på 
förbundet för studier. Risken fanns att jag 
kunde bli struken ur förbundet om det 
gick för lång tid innan jag började att
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Nybyggd och grann på provtur från Eriksberg i maj 1942. År 1946 fick hon namnet E kefors. 
Foto: Eriksberg.

betala avgift igen. Lovade att titta in med 
den lilla röda hos förbundet nästkom 
mande vardag. Hade aldrig blivit upp
lyst om att man skulle fristämpla för stu
dier eller när man väntade pa hyra.

Konferensen avslutades pä söndags- 
kvallen med restaurangbesök och biljet
ter till Folkteatern vid Järntorget. Vi fick 
se "Järnpiller". Minns inte vad den hand
lade om. Den var nog inget bra.

Denna studiehelg upprepades igen 
fjorton dagar senare. Då fick jag dela rum 
med Ludde och Zeppo, en maskinare. 
Denna gäng hade det ordnats med trev
ligheter pa hotellet, så ingen behövde dra 
in till byn. Teaterbesöket skedde denna 
gäng på Stadsteatern, där de visade 
Maritius med Per Oscarsson. Vi kom att 
se samma pjäs tre veckor senare, ty den 
ingick tyvärr i det biljetthäfte jag beställt 
genom skolan. Därför gick inte "T jörn" 
med utan lämnade över biljetten till 
Kündig, som fick bo hemma hos mig den 
natten. På raster och lediga stunder i sko
lan fick man använda spilltiden till att 
knopa på ett blivande sjösäckslås. Ett 
verkligt sjömansarbete skulle utföras pä 
en trasomvirad smäcker wire. Tog tillfäl
let i akt en gång när mina forna klass
kamrater hade sporttimma i närbelägna 
sporthallen. Med sjösäckslåset i handen 
gick jag in i en av de "lönngångar" som 
förband det gamla f d bryggeriet med 
"hallen". Väl utkommen bland bordten
nisborden, så strömmade flera av mina 
forna klasskam rater till och beundrade 
det ännu ej färdiga sjösäckslåset, samt 
ville höra om mina upplevelser till sjöss 
under den förlidna sommaren. Till en del 
av dem hade jag skickat vykort. Plötsligt 
kom gym nastikläraren, den gamle f d 
majoren, fram till mig, gjorde ställnings
steg och talade om för mig att jag inte 
hade där att göra, och att jag störde skol- 
diciplinen. Då gjorde jag kanske ändå 
någon nytta. Släntrade iväg genom sam

ma tunnel tillbaks till riggarsalen. Ingen 
hade saknat mig, ty de andra var fullt 
upptagna med att sy på sina blivande 
sjösäckar. Jag hade ännu inte börjat att sy 
på min, enär jag dä fortfarande gick kvar 
i den tron att jag skulle få ta igen den 
månad, som jag låg efter på nästa års
kurs. Under den tiden skulle jag enbart 
syssla med att sy pä sjösäcken.

Tyvärr blev det inte sä, Jag fick istället 
ärva en sjösäck av min f d sjöfarande 
morbror.

Däremot sydde jag en säck till en mo
torelev äret efter, när jag gick nattvakt en 
längre tid ombord i Gullm aren liggande 
pä redden i Lorenzo Marques i Mocam
bique.

Har Du kvar säcken ännu Bosse från 
Vaxholm eller blev den också med tiden 
tvättsäck?

Sjömansskolan hade fått en forfrägan 
från Clipper Lines i Malmö om ett antal 
av skolans elever kunde mönstra på m/s 
Ekefors för resa till Hamburg den 10 
november. Nu låg hon i Lindholmens 
torrdocka och skulle senare i Hamburg 
övertagas av tyska köpare. Det ankom pä 
A-gruppen att för en summa av 25 DM 
per man se till att Ekefors nädde ända 
fram.

Rederiet önskade även att vi tillverka
de en sopmatta som skulle användas när 
lastrum m en sopades. Hela A-gruppen 
sysselsattes med att tillverka "skitm at
tan".

M itt läkarintyg gällde till den 12 
november så jag behövde inte ta något 
nytt, som de andra fick göra.

Ragnar Kiindig klarade inte av syntes
tet den gången utan skulle försöka på 
nytt dagen efter. Han var ganska nersla
gen av detta besked att han inte skulle 
kunna segla på däck. Han blev då lovad 
att om han inte klarade syntesten, så 
skulle han ändå få mönstra pä, då som 
"m ässkalle".

G lädjestrålande återkom  han dagen 
efter och talade om att han var helt nor
mal och fick mönstra på däck.

Torsdagen den 10 november 1955 
mönstrade 7 elever + Ström om bord i 
Ekefors. "Frasse Skåning" följde av 
nagon anledning inte med. Jag saknade 
honom inte. När vi äntrade uppför land
gången, så bar vi med oss både fendrar 
och "skitm atta". Allt av egen tillverk
ning.

Kiindig och jag beordrades till att ha 
hand om skansmässen tillika med befäls- 
mässen den första dagen. Det berodde 
inte pä nedsatt syn, utan att vi skulle 
turas om i ekonom iavdelningen. Nisse 
Ström slapp, ty han hade m önstrat på 
som bätsman. Tvä danskar, en matros 
och en lättmatros av den ursprungliga 
besättningen hade stannat kvar ombord 
och skulle också lämna i Hamburg. För 
resan fick de 120:-, samma som Ström. 
De hade flyttat in i sjukhytten, som låg 
midskepps.

Kiindig och jag delade hytt, där jag 
hade lagt beslag pä överkojen. Vem eller 
vilka de andra bodde ihop med vet de 
inte ens själva.

Nar kocken fick reda pa att jag hade 
seglat kockelev i Heimdal en kort tid, så 
ville han prompt att jag skulle hjälpa till 
i byssan. Det hade jag ingen större lust 
till, nu när jag hade m önstrat på som 
jungman. Jag var ändå kocken tillhanda 
ända tills Nisse Ström fick reda pä det. 
Han sade då till kockfan att han skulle ge 
fan i att "runna" hans gubbar, och göra 
backstörn det kunde han göra själv eller 
så ta "hökarn" till hjälp.

Jag gick då in i befälsmässen och bör
jade att servera maten till de mänga tys
ka maskinister, som hade mönstrat på för 
resan. Istället för att placera matbackarna 
pä bordet, så gick jag runt och serverade. 
Jag råkade då att tappa fatet med kokt 
potatis i knät på den tyske supercargon. 
Han sade inte ett ord utan plockade upp 
potatisen, som jag snabbt bytte ut mot 
nya.

När jag var pä väg genom babords 
inredningsgång midskepps, så stack en 
"hornbläsare" ut sitt huvud från en hytt 
och anklagade mig för att inte ha "kli- 
nat" upp hans vaskställ. Jag hade över
huvudtaget inte med denne tyske elek
trikers hytt att göra. men för hyttfridens 
skull, sä gick jag in i hytten och "klina- 
de" upp det skitna vaskstället. Tänkte i 
mitt stilla sinne, att för cirka 10 år sedan 
hade Du varit glad om Du haft ett skitigt 
vaskställ att skölja Ditt uppkäftiga trvne.

Från H eim dal hade jag tagit m atbe
stick med skeppsnam net ingraverat, 
men på de som fanns här ombord så stod 
där Tritonia och inte Ekefors, så jag gav 
dem fan tillsvidare. Eftersom torrdockan 
fortfarande var tom, så begav jag mig ner
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Den gamla svenska turretångaren Vindö mötte vi i Kielkanalen. Foto: C. G. Nyström, 
Fotoarkivet Klubb Maritim Västra Kretsen.

i botten på den samma och började att 
leta efter fisk. Fann m ycket riktigt en 
liten en, som självdött när vattnet för
svann. Inte ens kocken ville ha den.

Den 11 novem ber lade vi ut från 
Lindholm ens Varv med destination 
Hamburg.

Kapten Wollter hade några dagar 
innan haft sexualkunskap (teoretisk) 
med oss i A-gruppen. Han talade om alla 
de faror, som kunde locka en sjöman i 
fördärvet i de större ham nstäderna. Vi 
skulle också se till att skydda oss ordent
ligt eftersom han visste att sjöfolk tyckte 
om att fajtas med blanka svärd. Han 
avslutade lektionen med en förmaning 
om att vi inte skulle gå till Reperbahn. 
Dock sade han inte att vi istället skulle 
besöka Sjömanskyrkan.

Däcksbefälet var alla, utom överstyr
man, från Stockholm inklusive befälha
varen. 2:e styrman Padumets var född i 
Estland men nu svensk medborgare. 
Även "chiefen" och två maskinister var 
stockholm are. Skånsk båt, men bara 
hökaren, Ost och 2:e m askinisten skå
ningar.

Befälhavaren hette Lennart Jarlestedt. 
Kocken den gamen fick 200:- skattefritt, 
liksom  de tre motorm ännen. Plus fri 
hem resa till Göteborg. Detta m åste ha 
gräm t N isse Ström  att kocken och 
"sotänglarna" fick mer betalt än båts
mannen.

Under sjöresans första dag utfördes 
vissa sjömansarbeten på däck och i last
rummen, samt vakter indelades. Vi var 
ju ett flertal, som inte var så värst bra ror- 
gängare. Det var bara Johnsson, Taube, 
Ludde och de båda danskarna som var 
kunniga i denna ädla konst.

Två man gick åt att sköta mässarna. 
Jag skulle gå vakt med den danske lätt
matrosen på lördag samt natten till sön
dag. Styra fick jag inte förrän vi var ute 
på fritt vatten. Trots att Nisse Ström inty
gat att vi alla var kunniga i kompassen, 
vilket var en skär lögn. Dansken fick dra 
de mesta spakarna, för att då och då bli 
avlöst av styrm annen för en rökpaus. 
När jag så skulle styra, så var dansken 
tvungen att stå bredvid mig hela tiden.

Kom passen var en gyro av m ärket 
Sperry, helt olik den kom pass vi styrt 
efter i Sceptre. Efter en halvtimmes rors- 
törn blev jag avlöst vid rodret för att åter 
gå utkik på babords bryggvinge. 
Skepparn hade nu kommit upp på bryg
gan och vandrade fram och tillbaka. 
Ibland kom han ut på bryggvingen och 
"knödde" till mig, så att jag hamnade allt 
längre ut på den. Efter ett tag blev jag 
beordrad av 2:e styrmannen att gå fram 
på backen och där hålla utkik istället. 
Han sade inte hur jag skulle rapportera 
vad jag såg. Det var väl skepparen, som 
ville ha bryggvingen för sig själv. Jag tre

vade mig fram i mörkret till backen där 
jag ställde mig och spanade ut över 
havet. Med tiden blev det kyligt, trots att 
jag hade på mig en anorak som jag inför
skaffat när jag äntrade min första skuta, 
Åreskutan.

Under backen så fanns en del enkla 
hytter utan ventiler, som hade utnyttjats 
av "kruboys" när Ekefors gick på 
Kongofloden och lastade nötter. Jag smög 
mig ner från backen och gick in och lade 
mig i en av hytterna. Där låg jag kvar tills 
det började att ljusna, då jag återvände 
upp på backen. Det verkade som om ing
en hade brytt sig om att jag var på plats 
eller inte. När vi närmade oss Kiel så stod 
jag fortfarande kvar på backen. Vaknade 
väl till när de vrålade ut "A chtung, 
Achtung Seeleute" från en högtalare på 
kajen. Vad de menade förstod jag inte då 
och inte senare heller förresten. Efter för
töjning vid kaj, så kom kanallots och två 
rorgängare ombord. Minns att lotsen pra
tade svenska. Detta gjorde många kanal
lotsar på 1950/1960-talet.

När lots och rorgängare embarkerat så 
fortsattes resan på Kielkanalen eller 
Kaiser Wilhelmkanalen, som den egentli
gen heter. Den byggdes under åren 1887- 
1895 och är 99 km. lång. Ett flertal upp- 
ankringsplatser finns där fartyg kan 
mötas. Vid en sådan plats låg ett konstigt 
bygge och väntade. Det var en svensk 
turretdäckare som hette Vindö. "H on" 
låg med full last av kol. H önsnät var 
uppsatta på däck så att "hon" kunde las
ta upp med däckslast nästan ända upp 
till bryggan. Vindö kom att bli Sveriges 
sista turretfartyg. Hon gick till upphugg- 
ning i Ystad 1958.

Hade läst om turretdäckare i ämnet 
fartygslära, men inte riktigt fattat hur ett 
sådant fartyg såg ut förrän nu, när jag 
fick se Vindö. Bestämde mig då för att 
vid hemkomst till Göteborg genast besö

ka Sjöfartsmuseet, dit vi elever hade fritt 
inträde, och studera de olika fartygsmo
dellerna, som fanns där.

Eftersom det var söndag och rorgäng
are fanns om bord, så kunde vi andra 
beundra utsikten i kanalen. Många båto- 
loger åker hit för att fotografera de fartyg 
som passerar kanalen. Sent om sider 
anlände vi till Hamburg och förtöjde i 
Friham nen kajplats 21 med styrbords 
sida till kaj och jag hade fått styra kapte
nens båt under resan.

De 25 DM utbetalades till oss, så nu 
kunde vi gå iland och göra stan, men vart 
skulle vi gå var frågan. Kapten Wollter 
hade förm anat oss om att inte GÅ till 
Reeperbahn. Alltså beordrade vi en taxi 
att KÖRA oss dit.

Vi hamnade utanför ett ställe som het
te Lileput, och där jag av inkastaren 
inhandlade ett vykort med ekivokt 
motiv, som jag skulle skicka till norska 
Else, och berätta att nu var jag på ett häf
tigare "p lejs" än utedansbanan i Åndals- 
nes. Väl inkomna på lokal, så kom drin
karna fram till vårat bord. Eftersom jag 
ännu icke lärt mig att tycka om slika 
drycker, så sköt jag över den till min 
bordsgranne. Han slök den och det var 
kanske tur för mig, ty enligt egen utsago 
hade han kraftigt ont i håret dagen efter.

Plötsligt så slog sig ett antal fala damer 
ner vid vårt bord och utbjöd sina tjänster,

Jag antog den enas anbud och bad 
henne att skyndsamt se till att mitt kort 
till Else blev postat. Märkligt nog så lova
de hon att göra detta. Hon fick några 
Pfennig till frimärke och iväg hon gick.

Det måste ha varit långt till postkonto
ret, ty dam en kom inte mer igen den 
kvällen, åtminstone inte så länge som vi 
var kvar på Lileput.

I tidig m orgontim m a så strålade vi 
åter tillsammans ombord. Somliga med 
ett saligt "Nykvistleende" i "fejset".
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Reeperbahn skulle vi hålla oss ifrån. Vykort fick vi dock köpa.

Senare på morgonen fick vi besked om 
att avmönstring skulle ske ungefär vid 
lunchtid före det att flaggskifte pä farty
get skulle ske.

En del av oss, som inte hade ont i 
håret, gick då äter iland för att handla 
något till den yngre generationen.

På ett varuhus köpte Nisse Ström en 
leksakssymaskin till sin dotter. Han fick 
paketet väl inslaget, som senare visade 
sig att inte vart så bra. Själv inhandlade 
jag en bät, som drevs av metatabletter, 
till min broder av yngre snitt. Tog emot 
den utan att fä den inslagen som tur var.

När jag äter kom ombord, så var min 
hytt upptagen och låst av de nya ombor- 
darna. De hade slängt ut min "suitcase" 
utanför hyttdörren. Saknades gjorde mitt 
nya oljeställ, som jag hade inhandlat före 
avresan uti den affär som låg utanför 
porten till Fiskham nen. Jag blev då så 
"sin t" att jag begav mig upp i mässen, 
grabbade tag i så många matbestick jag 
kunde bära. Dessa slängde jag överbord

i ren ilska. Aven 
en frikadell- 
svängd soppslev 
åkte samma väg.
Nu kunde den nya 
besättningen spisa 
med fingrarna

Avmönstringen 
skedde i fartygets 
salong med den 
svenska kvinnliga 
konsulen.

När bland an
nat jag hade skri
vit på i sjömans- 
rullan, så fick Nisse Ström , som delat 
starka drycker med kocken, se att vi ele
ver i betyg hade fått MYCKET GOD och 
GOD. Själv hade han fått bästa betyg i 
båda ändarna. Han blev förbannad och 
uppmanade resten av grabbarna att inte 
skriva på. Skällde ut skepparen gjorde 
han också och sa att "p ågarna" ska ha 
högsta betyg, ty de har inte gått pä fyllan
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Betyget som Nisse Ström blev förbannad pä.

Hamburger Hafen var större ån Göteborgs hafen.

och ej heller driftat. Konsulinnan såg 
skräckslagen ut inför den arge skåning
en. Hur som helst så slutade det med att 
resten ändå skrev på, fast kocken och 3:e 
maskinisten under protest.

Vid samma middag på stället skedde 
flaggskiftet. Den svenska flaggan byttes 
ut mot den tyska. Bytet skedde samtidigt 
som Clipper Lines rederiflagg halades. 
Ekefors hade nu fått sitt namn utbytt till 
Stintfang.

Vi fick besked om att hemresan skulle 
ske från Hamburg med tåg 23.08. Sov- 
vagnsbiljetter skulle utdelas vid tåget. 
Kiindig som hade glömt sitt pass hemma 
och inte fått ut någon sjöfartsbok hade 
innan avm önstringen varit uppe på 
Svenska Konsulatet och fått ett nytt pass 
tem porärt utskrivet. Detta hade Tomas 
Ripa missat. Han hade varken pass eller 
sjöfartsbok, så efter det att han mönstrat 
av så fick han inte mer gå iland utan 
skulle avvisas ut ur riket av passpolisen. 
Enligt egen utsago så följde de honom till 
stationen och såg till att han kom 
ombord pä täget.

Vi blev kvar ombord i S tin tfang  ex 
Ekefors tills dess att det var dags att i tid 
ta sig till stationen. När vi kom fram till 
"g aten ", så blev det bom stopp. Alla 
skulle visa upp sitt bagage för tullen. 
Nisse Ström hade problem med sitt väl
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inslagna paket. Tullen ville att han skulle 
öppna det, men han vägrade och sade på 
skånska att paketet innehöll en symaskin 
köpt i Tyskland köpt på EPA, sade han 
gång på gång. Troligtvis förstod inte tul
larna hans idiom, och för att vi inte skul
le missa tåget till Köpenhamn, så slet han 
av omslagspapperet. Jag gick klar efter
som mitt paket inte var inslaget.

Framme vid stationen, så visade det sig 
att vi bara fått sex sowagnsplatser. Vi var 
åtta trötta själar. Ström och Johnsson fick 
två kojplatser direkt. Vi andra skulle dra 
lott om vilka som skulle få ligga i skift. 
Vid lottdragningen användes sex tänd
stickor, varvid fyra av dessa var avbrutna. 
Den av polisen eskorterade Ripa höll i 
stickorna. Jag såg att en av dem var lite 
kortare än de övriga. Trodde att det var en 
bluff, så den drog jag. Den var halv.

Ripa, Taube och jag plus en till, skulle 
koja en stund var. Ripa och Taube valde 
att "tryna" den sista biten och skulle pur
ra oss två andra vid 03.30 tiden.

Så blev inte fallet. De hade båda som
nat i sittvagnen. Vi andra fick ligga kvar 
ända in till Kongens By, där vi skulle 
skifta tåg till Göteborg.

På väg till detta tågbyte, så kom den 
tyske konduktören springande efter oss 
och ville ha betalt för en handduk, som 
saknades i en kupé. Konduktören nöjde 
sig med svaret att den fanns på toaletten.

Tåget gick via Helsingör-Helsingborg, 
och Göteborgs Central anlände vi på tis
dagen den femtonde november, klockan 
12.30, väl sjörullade. Nu var A-lagets sjö
resa till Hamburg avslutad, och Ekefors 
lämnat åt sitt öde under "blåsarflagg". 
Vill passa på att tacka Klubb M aritims 
bibliotekarie Kalle Ö sterm an, som var 
vänlig nog att besöka landsarkivet i 
Malmö, och ta fram fotostat ur Ekefors 
sjömansrulla som han sände till mig

På onsdagen den 16 novem ber åter
kom vi till skolan och fick genast förfråg
ningar av de andra, som inte fick följa 
med på resan, hur det var på Sjömans
kyrkan i Hamburg. Svaret blev att vi inte 
kunde finna den uti St. Pauli bei Nacht.

Dagen avslutades med rentvagning av 
kropp och själ på Renströmska Badet.

En schackturnering hade börjat i sko
lan på fredagskvällen. Började med att 
slå Liebst och Ludde. Tyvärr så var 
"Gångerolf" starkare i draget än vad jag 
var. När jag senare dessutom åkte dit på 
"skolm atten" av "so tängeln" Reyman, 
då var det dags att kasta in den blå.

Innan min ankomst till skolan hade de 
andra avlagt båtmansintyg som innebar 
att man skulle ha kunskap om hur en liv
båt hanterades och vad den innehöll, 
samt övats i rodd med de tunga årorna. 
Livbåten hängde i en dävert nere vid 
Klippan. Detta intyg fick jag inte då, utan 
var tvungen att avlägga när jag 1957 var

mönstrad i den då nybyggda Gripsholm. 
Jag var befälhavare i babords förliga 
motorlösa livbåt. Vice befälhavare var en 
motorm an. Resten av båtbesättningen 
bestod av musiker och "flunkar". Vid liv- 
båtsövning i New York brukade jag ha 
dem att ro långt ut på H udson River, 
trots många protester.

De andra båtarna på babords sida var 
m otorbarkasser och fram fördes av 
Gripsholm s styrmän.

Nisse Ström hade kommit över några 
utrangerade åror, som han sparat. Han 
ställde en fråga om någon av oss elever 
kunde svarva och naturligtvis så anmäl
de jag mig genast som expert, efter så 
många historier, som jag svarvat till. 
Tillsammans med Norsbo skulle vi göra 
fiddar av årorna nere vid Järntorget i 
Yrkesskolans slöjdsal.

Det m åste ha varit en syn för gudar 
när vi tvenne ynglingar traskade Karl Jo- 
hansgatan fram med åror på axlarna.

Slöjdläraren gjorde en prototyp, som 
jag sederm era lade beslag på och har 
kvar än idag.

Norsbo kapade årorna i lämpliga bitar 
och jag svarvade. I dagarna två höll vi på, 
fast andra dagens senare hälft skulle vi

lära oss att sprutmåla samt handhavande 
av de olika typerna av penslar. Att plocka 
isär färgsprutan gick snabbt, att sätta 
ihop den tog längre tid. Vi övade oss 
genom att spruta på gråpapper. Det fick 
vi hålla på med tills dess att vi fick en 
jäm n spridning av färgen på papperet. 
M ålarm ästaren sade att hans dröm var 
att få tag i penslar med grävlingsborst. 
Dessa fanns att köpa uti Amerika. Vi var 
åtta elever, som lovade att ordna fram 
penslar till honom. Jag höll inte detta löf
te. Fredagen den 9 december avlade vi ett 
studiebesök på Älvängens repslageri. där 
vi kunde följa hur en tross blev till. 
Eftermiddagen ägnades åt ett besök på 
International Färg, som låg nästan bara 
ett vargtjut från repslageriet.

En kväll i veckan hade vi gymnastik i 
Djurgårdsskolans gymnastiksal, belägen 
vid Djurgårdsgatan. Redan de gamla 
vikingarna hade börjat sin fysiska fostran 
där. M estadels spelade vi korgboll. En 
kväll efter avslutat pass, så hade "Frasse 
skåning" posterat sig på skolgården för 
att invänta mig. När jag så kom ut rusade 
han fram , tog tag i min gymnastikpåse 
och slungade den tvärsöver skolgården. 
Troligen nytt skolm ästerskapsrekord i

Ekefors 1946-1955

bokförläggare Einar Hansen, Malmö, 
som lät registrera sitt nyförvärv med 
nam net Ekefors på Fridafors Fabriks 
Ab, Malmö.

1953, dec., överfördes ägandet till 
rederi Ab Clipper, Malmö.

1955, nov., avyttrad till skeppsredare 
H. M. Gehrckens, Hamburg, Västtysk
land och omnamnad till Stintfang.

1965, sept., såld till Kalidora Cia 
Nav SA, Panama och lämnade Ham
burg den 12 nov. med namnet Kalidora 
och hemorten i Piraievs, Grekland.

Fick brand i m askinrum m et den 3 
december 1969 då hon lossade cement 
i Hamburgs hamn. Stora skador upp
stod ombord och vid besiktning kon- 
demnerades fartyget, som i början av 
1970 såldes till Eisen & Metall AG, 
Hamburg för nedskrotning.

Lastm otorfartyg, byggt 1942 vid 
Eriksbergs M. V. AB, Göteborg, NB 312

Tonnage: 2 745-1 458-5 000
Dim .: 340,7 x 50,2 x 24,0 ft
M askineri: 2-takts enkelverkande 9- 

cyl B&W/Eriksbergs die
sel på 3 500 bhp 

Signal: SFDT
RN: 8520
Sjösattes den 11 decem ber 1941 och 
döptes till Sym foni för Rederi Ab 
Soya, Stockholm. Försåldes emellertid
i mars 1942 till det nybildade Rederi 
Ab Tritonia, Stockholm , som den 12 
maj 1942 kunde ta leverans av sitt 
nyförvärv. Namnet hade nu ändrats till 
Tritonia och ägandet sattes på Rederi 
Ab Proserpina.

1946, inköpt för 4,75 milj kronor av
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kast med liten påse. Därefter anklagade 
han mig för att ha ruffat på honom när vi 
spelade korgboll. När jag påpekade att vi 
spelade i samma lag, så fick jag mig en 
"kranlänga" så jag nästan stod och dog. 
Åtminstone så stöp jag i backen, där han 
började att sparka på mig. Alltså var nu 
turen kommen till mig att råka ut för den 
rasande "grötnecken".

Till min undsättning kom då "Floda" 
rusande vilt svängande min gymnastik
påse i vänster hand. I den högra hade 
han sin batong. "Frasse skåning" dröp av 
och sedan den kvällen talade vi aldrig 
mer med varandra.

Vi återsågs en vårdag i början på sex
tiotalet uppe på "Kvarnbergsakademin" 
då han skulle avlägga sjökaptensexamen 
som privatist efter att tidigare ha försökt 
ett antal gånger i M almö. Denna gång 
klarade han troligen av det, ty vi återsågs 
året därpå på Berga Örlogsskolor. Ej hel
ler då utbytte vi några artighetsfraser. Vi 
bara blängde på varandra. Lär troligen ej 
heller träffa honom mer, enär han nu är 
jordad. Sörjd och saknad av ingen, åt
minstone inte utav mig, när jag 1976 läs
te uti Svensk Sjöfarts Tidning om hans 
frånfälle. Fredagen den 21 decem ber 
avslutades höstterminen i Sjömansskolan 
och jag kom till insikt om att jag inte skul
le få ta igen den förlorade månaden näs
ta år. Det stred emot skollagen fick jag 
besked om. Jag fick nöja mig med det jag 
hade lärt mig av segelsöm m are Nisse 
Ström  och ur boken "H andbok i Sjö
m ansarbete", skriven av Sam Svensson 
1941. Ur den har nog många däckare lärt 
sig att knyta rätt. Vi hade boken till låns. 
Nu skildes vi däckselever för att kanske

aldrig mera ses. Av m askinkillarna har 
jag hitintills inte träffat någon. Inte ens 
Kåre Olsson från Lysekil. Vi var inte släkt 
fastän han hette Olsson utan H.

Dagen efter så var jag åter i skolan för 
att se på en film, som visades för oss som 
var kvar i stan.

Några av killarna hade redan fått hyra 
som "prentisar". Anders Wallgren skulle i 
Stella M arina och Stig Taube till nybygg
da Kyoto. Han kom inte längre än till Suez 
på grund av Abdul Gamal Nasser, som 
stängde kanalen så Kyotos besättning fick 
åka hem igen. Hemma i Göteborg så mönst
rade Stig i Göteborgs Hamns isbrytare 
Göta Lejon. Där fick han vara i tio dagar 
sedan tog isen slut. Senare öppnades 
Suezkanalen och han fick återgå till Kyoto 
med kapten Gradmark som befälhavare. 
Ingen hade sagt till mig att man kunde 
sätta upp sig på Sjömansförmedlingen 
under tiden man fördrev i skolan, så detta 
fick ske först efter jul.

När jag lämnade skolan för sista gång
en efter filmförevisningen, så stack Nisse 
Ström  till mig en bunt Svensk Sjöfarts 
Tidning. Detta blev min första kontakt 
med båtologi. Läste tidningarna gång på 
gång. Senare när jag läst färdigt, så klipp
te jag ut vissa intressanta notiser, som jag 
fortfarande har kvar uti en tom choklad
ask från 1955.

Efter skolavslutningen reste jag till 
Tjörn för att tillbringa julen hos morföräl
drarna. Nu var det för kallt för att ligga 
på loftet så jag fick krypa ner i kökssof- 
fan på en halm stoppad m adrass s k 
"D onkey's breakfast" som liggunderlag. 
Den vedeldade köksspisen värmde gott.

I början på det nya året reste jag åter

Viking i Lilla Bommens 
hamn på 1960-talet.
Vykort ur Bertil 
Söderbergs samling.

till Göteborg för att kunna bevaka min 
plats på sjömansförmedlingen.

Ragnar Kiindig hade fått m/t Vivex 
som jungman och skulle åka till England 
med Svenska Lloyd's Britannia. Jag tog 
avsked av honom  från M ajnabbeter- 
minalen. Därefter har vi haft en spora
disk kontakt genom åren. Efter Vivex så 
fick han tyvärr åter problem med synen. 
Han fick sluta till sjöss och m önstra i 
maskin istället. Vintertid var det varmare 
där än på däck i nordlig fart.

Även med Ludde höll jag kontakt. 
Han kom att mönstra i V ikingland. 
Träffade honom hösten 1956 då vi fick en 
kväll tillsammans iland.

Senare träffade jag ute på Tjörn en ma- 
skinare från Torekov. Han kände Ludde 
och påstod att han avslutat sin sjömans- 
bana.

Lita aldrig på en "talgkokare", ty 
någon gång på sextiotalet läste jag att 
Ludde hade avlagt styrm ansexam en i 
Malmö. Av en slump så satt jag en tors
dag nere på lokal N akterhuset och 
bläddrade i en bok, som handlade om 
skutor från Torekov och skriven av KM- 
medlemmen Olle Renck. Fick då plötsligt 
se Luddes namn om skrivet. Skrev då 
genast till Olle och fick ett snabbt svar att 
Ludde numera bodde i Båstad och njöt 
sitt otium från Kustbevakningen. Tack 
Olle för att Du såg till att Ludde och jag 
fick kontakt. Vilket vi numera har tele
fonledes allt som oftast, och med Luddes 
hjälp så blev den här artikeln till.

Några år efter skolavslutningen från 
Sjöm ansskolan så var det dags att med 
möda ta sig uppför berget för att söka 
inträde uti stadens Navigationsskola, av
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I skolan pä berget lärde jag mig hur man kör båt. Vykort ur Bertils Söderbergs samling.

maskinfolket kallad Sjöbefälsskolan. Väl 
uppe på toppen sä stötte jag ihop med 
trenne forna sjömansskoleelever, som nu 
hade avverkat en termin. Det var Anders 
Wallgren, Thomas Ripa och Stig Taube. 
Ibland nar jag inte cyklade, kunde jag få 
åka snålskjuts hem pä Anders vespa. Stig 
hade också en vespa, men den åkte store
bror Lennart på.

Jag kom senare att hamna i samma 
klass som "G ångerolf", trelleborgaren 
som följde ett flyttfågelstreck mot söder 
men orken tröt sä att han buklandade i 
Falsterbo. Där häckar han kvar ännu.

Senare kom även "T jörn " och Arvi 
Siiuld att inträda på Kvarnbergsaka- 
demien. De skulle läsa en skepparkurs. 
"T jörn" var tvungen att ha en behörighet 
för att framföra en bogserbåt i Stenung- 
sunds farvatten.

Honom återsåg jag då och då på 
Fagerfjälls Folkpark. Tyvärr gick han 
bort alldeles för tidigt, då han plötsligt 
avled den 25 augusti 1988 i en ålder av 49 
år.

Arvi Siiuld hade det bra beställt, efter
som han hade egen bil. Problemet var att 
finna någon P-plats däruppe på berget. 
"Lappollarna" var väldigt nitiska i områ
det. Arvi brukade köra mig hem då och 
då, och som tack för att jag vågade åka 
med honom, blev jag faktiskt bjuden på 
hans bröllop 1963 som skulle gå av sta
peln på Park Avenue Hotell. Tyvärr var 
jag tvungen att tacka nej av olika skal. 
Det fick räcka med att Dan-Axel och 
Anna-Bella brukade vara där. Numera 
driver Arvi en "second hand" butik i 
Kungsbacka.

Anders Wallgren löste jag av 19ö3, 
som 2:e styrman i Sagaholm då han skul
le gifta sig med sin Karin på Älfsborgs 
Nya Fästning. Bröllopsresan gick till 
Värtaham nen i Stockholm . Ombord i 
Sagaholm  hade befälhavaren kapten 
Odd Graaf ordnat med en välkomstmot- 
tagning för de nygifta och övrigt befäl i 
salongen. Anders högsta dröm var att bli 
vingalots och efter det att han hade skaf
fat sig praktik ombord i vattenbåten 
Veritas III blev han antagen som lots. 
Tyvärr drogs det in lotsstationer runt bo
huslänska kusten, så Anders fick ställa 
sin plats till förfogande för de äldre lot
sarna från nedlagda stationer. Numera 
tronar han som stor hövding uti Sjörädd- 
ningssällskapet. Detta har han berättat 
om på ett månadsmöte i Nakterhuset.

Stig Taube landsteg efter en tid till 
sjöss ute vid Långedrag och tog hyra hos 
Seldéns. Då jag vid ett tillfälle träffade 
hans fader f d hamnlotsen och KM-med- 
lemmen Gösta, berättade denne för mig 
att på grund av den stora kärleken, så 
hade Stig mönstrat på en tremastad 
bondgård uppe i Norrland.

Med hjälp av broder Lennart så kunde

jag återknyta kontakten med Stig. Han 
har delvis hjälpt mig med att minnas det 
roliga från skolan.

Thomas Ripa bodde ett tag granne 
med fadershuset. Innan jag hann åter
vända till barndomshemmet, sä lämnade 
han över huset till en KM -medlem och 
flyttade närmare havet i och med att han 
kom till Tångudden.

Efter en tid på Cityvarvet som "dock
master" är han nu verksam som surveyor.

Tomas Norsbo läm nade "m asriket" 
och gjorde strandhugg pä skänska kus
ten. Vid Malmö gick han på en bank och 
där sitter han fast, den dag som idag är.

Enligt egen utsago så började Claes 
Roempke att läsa till styrman, men fann 
ut att det var inget för honom. Han hasa
de sig nerför berget och började istället 
att köra lastbil. Han har fortfarande 
rodret på ett sådant fordon. När det gäl
ler "Floda" så är det märkligt att inga av 
de forna eleverna som jag varit i kontakt 
med minns vad han hette eller heter.

Ett rykte gjorde gällande att han skul
le ha rymt frän sitt fartyg i Australien och 
blivit fårfarmare. Detta rykte dementera
de han dock för Ragnar Kündig vid hem
komsten till Floda. Idag har jag inga spär 
efter honom så en uppm aning till er 
alingsåsare och "flodaneser" är att försö
ka finna honom. Död eller levande.

Att söka efter någon Jan Johnsson, 
Bertil "H alm stad" Johansson eller Sven 
"Lilien" Aronsson, Göteborg, är inte lätt. 
Det borde ha varit lättare att hitta en 
Tomas Liebst ifrän Falkenberg, men ty
värr finnes det icke någon med det nam
net i Sveriges telefonkataloger, sä frågan 
är: Var är han nu?

När jag under skolrasten skulle spisa 
det medhavda smörgäspaketet, så begav 
jag mig ner till ett fik på Torggatan där jag 
vecklade upp paketet och tog ut mackor
na vilka jag sköljde ner med kakao. Blev

det tid över på rasten så kunde jag använ
de den till att gå ombord i V iking för att 
träffa Nisse Ström, där han var verksam 
nere i riggarsalen. Denne skicklige segel- 
sömmare avled i Falkenberg under maj 
mänad 198b. Han blev 73 år.

Kapten Kjell WoIIter återsåg jag nar 
han gästade Nakterhuset tillsam m ans 
med Ernst Schale. Han tyckte inte om att 
jag kallade honom kapten Wollter, utan 
bad mig kalla honom för Kjell. Detta kla
rade jag inte av. En gäng kapten, alltid 
kapten. Kapten Wollter avled den 16 
december 1997 i en ålder av 85 år. Han 
begravdes i Älvsborgs kyrka (f d Hagens 
Kapell) den 7 januari 1998. Jag hade 
ämnat att deltaga i akten, men tyvärr så 
kom annat emellan.

Av den forna sjömansskolan finns idag 
inga spår. Ö ver dess rester löper idag 
Skeppsgossegatan och Oscarsleden. Tra
fikerar ofta den sistnämnda och dä väcks 
åter minnen frän fornstora dagar.

Som avslutning kan nämnas att en 
läsare av min förra artikel i Länspumpen 
hört av sig och berättat att "Borgm ästa
rens dotter" i Marstrand bor kvar på ön. 
Nu vet jag vad hon heter, men det talar 
jag inte om. Vilka hennes två uppvaktan
de kavaljerer var hade han dock ingen 
aning om.

Källor:
Mitt (eget) goda minne.
Utdrag ur m/s Ekefors rulla framskaffad 
av Kalle Österman.
Samtal med forna sjömansskoleelever. 
Båtologen # 2/91.
Olle Renck, som visste var "Ludde" 
fanns.
Sist men inte minst exalingsåsaren 
Ragnar Kiindig, som försåg mig med 
adresser och telefonnummer till ett flertal 
forna medlemmar. ■
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Smögen under 1800-talets sillfiske. Foto ur författarens samlingar.

Sjöfartsmän från Smögen
Anförande av Eskil Sewerinson vid Personhistoriska föreningens årsmöte 

i Bovallstrands Församlingshem, tisdagen den 10 mars 1998.

Mitt intresse för båtar som haft 
Smögen som hemmahamn ge
nom åren väcktes i början av 

detta decennium. En av orsakerna var att 
jag i mitt kassaskåp förvarat en boupp
teckning, daterad 1890 och som upprät
tats av Olaus Christensson vid hans 
andra hustrus bortgång nämnda är. Hon 
hette Johanna Larsdotter, var född på 
Svälte invid Sotekanalen är 1822, och var 
mamma till min mormor.

Bland allt som är upptaget där, värde
rat till 9 600 kronor, finns också partdelar 
i två skonerter, Christine och Niord samt 
i några mindre båtar. När jag väl hunnit 
reflektera över detta beslöt jag mig för att 
tillskriva Klubb M aritims västra krets i 
Göteborg och dess tidning Länspumpen 
där jag ställde frågan om det möjligtvis 
kunde finnas något material bevarat om 
dessa fartyg. I nästa utgåva av tidningen 
svarade en fartygskännare från Kristian
stad i Skåne under signaturen "O ld 
ship." Han gav en redogörelse om båda 
fartygen i sitt svar och dessutom hänvi
sade han mig till Riksarkivet i Stockholm, 
där mycket skulle finnas bevarat, åtmins

tone om Christine. Detta blev startskottet 
för min fartygsforskning som sedermera 
skulle resultera i boken Smögens Fiske
flotta och Fraktfartyg, som kom ut 1997.

Det mäste uppfattas som märkligt att 
ett så utpräglat fiskeläge som Smögen 
under senare delen av 1800-talet haft 
redare och befälhavare även för en större 
fartygsflotta. Det första skeppet jag stötte 
på var ett barkskepp som hette Prins 
Oskar, som inköptes till Smögen redan år 
1865. Det hade byggts i Svartvik söder om 
Sundsvall år 1844. Det byggdes egent
ligen för att ingå i ett av många bolag som 
den store handelsm annen J. Dickson i 
Göteborg kontrollerade. Vidare hade jag 
tidigare, av Anders Olsson (Anders i 
Wiga), fått ett utdrag på 19 personer 
boende på Smögen som gemensamt hade 
ägt ett fartyg. Det visade sig sedan vara 
just denna bark. H uvudintressent var 
troligen salteriidkaren Mathias Larsson- 
Stranne och han står även antecknad som 
huvudredare. Bland de övriga hittade jag 
min anfader, tidigare nämnde Olaus 
Christensson, som ägde 1 /'24-del i farty
get. Sjökapten Samuel Stranne blev farty

gets befälhavare och han ägde en 1/12- 
del. Huruvida han forde barken hela 
tiden hon som hon var hemmahörande 
pä Smögen vet jag inte, men år 1884 kon- 
demnerades Prins O skar i Frankrike och 
höggs upp där. Orsaken härtill är mig 
obekant, men hon var ju då 40 år gammal 
och hade troligen tjänat ut, eller om 
nägon ej känd olycka möjligtvis inträffat.

Mathias Larsson Stranne ägde många 
fler fartyg genom åren, men eftersom han 
1866 flyttade till Härnäset och övertog 
Handelshuset i Fågelviken, sä blev hans 
fartyg fortsättningsvis hemmahörande 
och registrerade pä denna plats. Jag har 
dock inte forskat vidare om dessa fartyg. 
Som en parentes kan nämnas att Han
delshuset eldhärjades om kring 1914. 
Mathias avled 27 juni 1886.

Nästa fartyg som kom till Smögen var 
den tidigare nämnda Niord. Hon var 
byggd, ja hör och häpna, i Ö sterrike år 
1869! Kanske inte så m ärkligt som det 
låter då byggnadsorten var Lussin- 
piccolo, nuvarande Mali Losinj, på ön 
Lussino, nuvarande Losinj i provinsen 
Dalmatien, det vill säga kustbandet och
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öarna längs Kroatiens kust. Niord inköp
tes dock från London år 1874 och segla
des till Sverige, av vem, har ej gått att 
spåra. I vilket fall som helst var det 18 
personer som ägde fartyget, i huvudsak 
sjökaptener och fiskare på Smögen och 
Hasselösund. En lantbrukare vid namn 
A ugust Person från Ram svik ingick i 
ägandegruppen med 2/48 delar. Till 
huvudredare valdes Samuel Stranne och 
till befälhavare utsågs sjökapten Lars 
Stranne. Besättningen uppgick till 8 man 
inklusive befäl. Av någon anledning sål
de delägarna i släkten Stranne sina ande
lar redan efter tre år och ägarskaran fick 
fortsättningsvis lite större geografisk 
spridning. Under några år fram i tiden 
stod Niord som hemmahörande i Lyse
kil, där konsul M ollén stod som ägare 
och huvudredare. Sedan blev Smögen 
återigen hemmaham n år 1884 då Janne 
Olsson inträdde som redare. Även del
ägare boende i Bovallstrand fanns med 
under några år. Salteriidkarna Johannes 
Andersson och Alexander Ferm ägde var 
sina 2/48-delar efter år 1878. Resorna 
med Niord handlade mest om England 
och Frankrike, men efter en loggbok som 
finns bevarad inom släkten Stranne på 
Smögen, gjorde Lars Stranne under sin 
tid som befälhavare en resa ned till 
Adriatiska havet, alldeles i närheten av 
den plats där fartyget en gång byggdes. 
Jag har ännu inte hunnit studera loggbo
ken i detalj, men hoppas så småningom 
få låna den och skriva av den.

Den 22 maj 1998 var det 100 år sedan 
Niord blev påseglad i dimma på Nord
sjön och sänkt av ångaren Hermod från 
Göteborg. Niord med kapten Anton 
Backman som befälhavare, var på hem
väg till Göteborg med kollast från Gran
ton. De uppfattade varandras sirener, 
men Hermod med kapten E. Bruhn som 
befälhavare, rände rätt in i babords bog 
på Niord. Kollisionen var så kraftig att 
Niord gick till botten så gott som om e
delbart. Inga skeppspapper eller övriga

tillhörigheter kunde bärgas, men besätt
ningen räddade sig välbehållen över på 
Hermod, antagligen utan att ens hamna i 
vattnet. Det blev för Niords besättning 
att följa med tillbaka till staden N ew 
castle i England. Båda kaptenerna skyll
de på varandra i skuldfrågan, vilket 
fram går av de båda sjöförklaringarna 
som hölls. Detta går för övrigt att läsa i 
min bok där dessa finns upptagna i sin 
helhet.

Nästa fartyg som fick Sm ögen som 
hem ort blev barkskeppet Oden som 
inköptes 1882. Enligt den kände forska
ren på Bohus-Malmön, Edmond Bäck är 
Oden det största träfartyget som hört 
hem m a på Sotenäset. Det byggdes i 
Gävle år 1868 till grosshandlarna J. F. 
Pousette och Nils Jacob Kjellerstedt vilka 
ägde hälften var. Olika delägare redovi
sas framgent under den period hon var 
hemmahörande i Gävle. År 1882 förvär
vades Oden av ett partrederi på Smögen 
med 17 registrerade delägare, huvudsak
ligen från Smögen, men tre var hemma
hörande på H asselösund. En av dem, 
skepparen Niklas Christensson, bosatt på 
Grindholm en, blev huvudredare under 
hasselösundstiden. Skepparna växlade 
mer under de följande åren. Samuel 
Stranne från Sm ögen följdes av Julius 
Backman, Conrad Albin Backman, Hil- 
mer Backman. De tre sistnämnda hem
m ahörande i Lysekil samt Jonas Stefan 
Bengtsson från Flatön till sist. Oden före
faller ha seglat även på Atlanten och på 
de övriga stora haven efter historier som 
cirkulerat här hemma i bygden. Av ett 
protokoll, daterat den 18 februari 1903 
fram går att, Oden annonseras till salu. 
Senare samma år, den 30 oktober, stran
dade fartyget vid 16.30-tiden i tjocka vid 
Bornholm utanför Hasle under resa från 
Sunderland i England till Gävle lastad 
med 589 ton kol. Oden flottogs av bärg
ningsångaren Skandinavien och inbog
serades till Ronne. Där blev fartyget kon- 
demnerat efter besiktning, men efter vad

som framgår av handlingarna reparera
des Oden i Hälsingborg och kom i fart 
igen med nya ägare och befälhavare.

Men den följdes nu av otur och blev se
dan inte gammal i svensk ägo utan såldes 
till England. Troligen blev hon efter en kort 
tid där. Min anfader Olaus var ej delägare 
i Oden under dess hemortstid på Smögen.

Den m est kända och även den mest 
långlivade av de skutor som funnits på 
Smögen, har jag uppmärksammat är en 
skonert vid namn Christine. Hon bygg
des 1857 i Västervik på beställning av 
några handlandre från Halmstad. Den är 
ännu känd i dessa trakter som Kollbergs 
Christine. Under sextiosex år seglade 
detta fartyg, på nästan all världens hav 
utan att lämna något annat olycksproto- 
koll efter sig än när dess siste skeppare, 
Herman Joel Möller från Torekov under 
storm den 4 -5  november 1923 på Ålands 
hav grundstötte i Föglö skärgård i södra 
Åland. En tid därefter kondem nerades 
fartyget och såldes efter några år för fut
tiga 300 kronor. Troligen blev hon sedan 
pråm  men avfördes inte från fartygsre- 
gistret förrän 1961.

Under halmstadstiden seglades Chri
stine -  hon hade samma namn under alla 
år av vad som framgår av skeppshand
lingarna -  av en beröm d kapten vid 
namn Truls Persson Lund (1827-1873) i 
Lerhamn. Detta från det hon byggdes och 
ända fram till 1870. Från den seglationsti- 
den berättas att Christine under hans 
befäl en gång rundade Cap Horn och var 
ända uppe till Valparaiso längs Chiles 
västkust. På hemväg måste hon ha run
dat H ornet igen, eftersom  Panam a- 
kanalen ännu ej var byggd, för att kom
ma åter in i Atlanten. En gång då 
Christine låg i M essina på Sicilien till
sammans med fyra andra fartyg och las
tade sydfrukter för Göteborg blev ett pris 
uppsatt till det fartyg som först anlände 
till Göteborg. Då Christine hade hunnit 
väster om Engelska kanalen möttes hon 
av en ostlig snöstorm , varför kapten

' C h x i A v n t  f t Å m  Æ«(Tn*l«D. » 1  K y ' . £  £

JA ■ » '

C hristine frän Halmstad. Bildkälla: Hallands Länsmuseer/Museet i 
Halmstad.

N iord  hörde hemma på Smögen mellan 1874 och 1898. Foto ur för
fattarens arkiv.
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Lund lät fartyget gä väster om Irland och 
norr om Orkneyöarna -  en betydligt 
längre resväg i distansm inuter räknat! 
Från denna position lyckades fartyget få 
god nordlig vind och blev det första far
tyget av de fem som samtidigt avseglat 
från Sicilien som anlände Göteborg! 
Fartyg och besättning erhöll guldmedalj 
å vilken det stod: Till skonert Christine = 
kappseglaren från Norden.

Besättningen fick 100 kronor i guld. 
Var m edaljen finns numera vet jag ej, 
men det finns ju ännu medlemmar kvar 
av Kollbergssläkten i Halmstad!

1 april 1883 förefaller hon ha blivit 
inköpt till Smögen av 28 delägare, de 
flesta boende på Smögen och i Hasselö- 
sund. En var hemmahörande i Gravarne 
och en annan, herr Zimmerman, bodde i 
Lysekil. Ägargruppens insatser variera
de stort -  från 3/258-delar upp till 
15/258-delar som mest. Tänk vilket räk
nande det måste ha varit vid vinstutdel
ningen! Kunnighet i m atem atik fanns

redan då, innan räknemaskinernas till
komst. På Smögen blev Christine hem
mahörande till år 1895. Hon seglades det 
första året, av handlingarna att döma, av 
kapten Albert Johansson, senare boende 
pä Holmen, Smögen. Vi äldre smögenbor 
minns honom gott. Han var född i Gävle 
1851 och kom senare till Smögen och 
blev gift här. Han avled 1943. År 1886 
blev Nathanael Pyk befälhavare under 
något år innan Backm ansläkten från 
Lysekil tog över och förde henne. De 
köpte henne 1895 och ändrade hemorten 
till Lysekil. Men mer därom senare i arti
keln. Under tiden för registreringen på 
Smögen var det mest resor på traden

Skagerack-England som förekom vilket 
fram kom m it efter studier av de hand
lingar jag hittills fått tag i. Min anfader 
Olaus var delägare i detta fartyg med 
10/258-delar.

Under den första tiden när Lysekil var 
registreringsort var det Backmans- och 
Lyckesläkterna som ägde huvudparter
na, men Carl Samuelsson, Smögen, och 
Anders Christensson från Gravarne 
behöll sina delar till år 1912 då andra del
ägare med J. E. Lindbom, Lysekil i spet
sen övertog C h ristine, eller som hon 
ibland felaktigt kallades: Christina. År 
1920 såldes hon vidare till Skäne igen, 
men var inte i trafik längre än till 1923. 
Redaktör Terje Fredh intervjuade för en 
del år sedan en då åttiosexårig sjökapten 
i Lysekil. (Enligt en artikel i tidskriften 
Länspumpen 1980). Från denna intervju 
citeras: "Efter skepparexamen kom Ols
son (Olof Olsson) som konstapel pä lyse- 
kilsseglaren Kristina agd av Lindboms- 
rederiet med Olle Ferm som skeppare.

Pä lätten gick båten bra, men vi pumpa 
dygnet om när hon hade last, berättar 
Olsson. Vi stod en timma till rors och 
pumpade sedan för hand en timma. 
Kristina hade en gång varit en snabbseg
lare med priser från amerikanska kapp
seglingar.

Med tiden blev Olof Olsson styrman 
på ångaren H afsten hem m ahörande i 
Uddevalla. Hyran steg då till 230:- kro
nor i mänaden."

Under epoken i Lysekil blev Christine 
1902 ombyggd vid Tryckhålans skepp
svarv på nordöstra av Orust. Hon tackla
des samtidigt om till en tremastad slät
skonare, troligen för att kunna minska

besättningsantalet. Helge Backman i 
Lysekil har lämnat in C h ristines logg
böcker från aren 1900-190b till Vikarvets 
museum i Lysekil. Dessa har jag haft till
fälle att låna för studium och skrivit av 
alla pejlingar och seglingar in och ut ur 
hamnar under ovannämnda seglingspe- 
riod. En m ycket intressant läsning för 
intresserade av gammal seglingssjöfart. 
Därav framgår att Christine inkom den 
18 december 1902 till Halmstad med last 
av kol från Boness. Efter lossning blev 
Christine vinterupplagd till i mitten av 
mars året därpå, då det ånyo blev last
ning av props och därmed ny seglingssä- 
song. Under vistelsen i Halmstad blev 
C hristine beskadad och igenkänd samt 
fotograferad av äldre halmstadsbor. Vin
tern 1904, i stället för att segla hem och 
lägga upp fartyget för vintern efter slut
lossning i England, intog Conrad Back
man en last till Spanien, troligen med 
destination Sevilla dit han också anlande.

Den som är intresserad av dessa upp

gifter kan få låna anteckningar av mig 
Som avslutning pä denna lilla skil

dring om dåtida företagaranda kan näm
nas att under åren 1882 och 1883 inköp
tes vardera året ett fartyg till Smögen, 
huvudsakligen av fiskare. Det kan note
ras att dessa själv inte var med och seg
lade utan fortsatte med fisket. De enda 
inkomstuppgifter jag lyckats skaffa fram 
är från Lysekils köping 1898, där rederiet 
för skonert C hristine redovisade 1 200 
kronor att taxera. Dessutom var kapten 
Conrad Backman taxerad för en inkomst 
av 1 000 kronor.

Då var nog sjöfart rätt lönsam!
År 1904 var den epoken slut. ■

Oden var hemmahörande på Smögen 1882-1904. Bildkälla: Länsmuseet i Gävleborgs län.
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Vintern 1917 har M arstran d  kämpat sig fram genom en isbelagd bohuslänsk skärgård. Akterom syns Kung R an e och R obert T horbum . 
Foto från Sjöhistoriska Museet.

Två expressångare från Lindholmen
Av Arne Sundström

Å r 1900 lev ererad e W illiam  L in d b ergs V erkstads- och Varfs AB i S to ck h olm  
de två stora sk ärg ård sb åtarn a  N o rrtelje  och  E xp ress. D e v ar riktiga exp ress
ån gare , som  u tan  v id are  k u n d e h ålla  en m arsch fart av 14 k nop  och  g öra  
öv er 15 k n op  vid fo rcerin g . F ö rk larin g en  till d etta  v ar till sto r del d eras  
effek tiva  trip p elån g m ask in er om  800 ind. h k , m en  k an sk e än n u  v ik tigare  
ett p erfek t sam sp el m ellan  skrov, m ask in  och  p rop eller.

Dags för en snabb 
M arstrandsbåt

Marstrands Nya Ångfartygs AB hade vid 
den här tiden inte någon sådan snabblö
pare i sin flotta. Rederiets ekonomi var 
ändå god, med intäkter på 210-220 000 
kronor och utgifter som vanligen var 
150-170 000 kronor. Den 29 april 1903 
uppmanade bolagsstämman därför rede
riets styrelse att försöka få till stånd en 
snabbare trafik m ellan Göteborg och 
Marstrand, i första hand för att undvika 
att andra badorter konkurrerade ut 
Marstrand.

Som följd av detta beställde Mar- 
strandsbolaget en ny ångare vid Lind
holmens Verkstads AB. Detta varv hade

tidigare byggt rederiets trotjänare Vest- 
kusten, S:t Erik och Lysekil, och varvet 
hade en kom petent ledning med Sven 
Almqvist i spetsen, Hugo Hammar som 
konstruktionschef och Henning Åberg 
som varvsingenjör.

Den nya ångaren utform ades något 
förvånande efter ungefär samma modell 
som flertalet av rederiets ångare haft 
sedan 1860-talet, med matsalong under 
fördäcket, ett mellandäck med lastportar 
åt sidorna och ett öppet akterdäck med 
aktersalong under. De nya idéer som 
införts på Kockum sbyggda A lbrekt- 
sund, med bland annat matsalong längst 
fram på huvuddäcket, användes alltså 
inte.

Nybygget utrustades med en trippe- 
långmaskin om 550 indikerade hästkraf
ter. Detta var m er än vad Lysekils två 
m askiner tillsam m ans presterade, mer 
än dubbelt så mycket som S:t Eriks 220 
hk och tre gånger så m ycket som 
V estkustens 180 hk. M askinen var av 
rätt konventionell typ, utrustad med 
Stephensons slidstyrning, och utnyttjade 
inte de finesser som G F Flodman infört 
på expressångarna från Södra varvet år 
1900. Priset var tydligen 138 000 kronor, 
att döma av vad ångaren sedan upptogs 
till i bokföringen. Hon fick också ett 
sm äckert fartgivande skrov med en 
längd av 40,56 m eter och en bredd av 
6,31 meter, och hade därmed ett längd- 
bredd-förhållande (L/B-kvot) på 6,4. 
Djupgåendet var bara 2,65 meter vilket 
gjorde henne en smula rank. Som jämfö
relse var rederiets A lbrektsund fyra 
meter kortare men ändå bredare, med en 
L/B-kvot på 5,7. Lysekil var ungefär lika 
bred men mer än tre meter längre, vilket 
gjorde henne ännu slankare med en L/B-
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Skeppsbron med Ångslupstrappan kring sekelskiftet. Vykort ur Bertil Söderbergs samlingar.

kvot på 6,85. Men samtidigt mer djupgå
ende vilket gav större stabilitet. Ångaren 
sjösattes den 28 april 1904 och döptes 
som väntat till Marstrand.

Provresa med 
imponerande fartprov

Det fortsatta arbetet gick med rask fart, 
och den 5 juni kunde ångaren ge sig ut 
på en provtur. Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning berättade mycket kort 
härom, i stort sett bara att M arstrand 
gjorde 13'/2 knops fart under vanlig 
gäng och 14'/2 knop vid forcering och att 
kolåtgången var mindre än vad som 
utlovats. Man nämnde även att hon skul
le föras av kapten Olof Alfred Skantze, 
som tidigare varit befälhavare pä Vest- 
kusten. De andra göteborgstidningarna 
skrev inget alls.

Sommartidningen Marstrand var där
emot mycket utförlig i en artikel "N är vi 
profkörde M arstrand" i Nr 1 1904. För
fattare var troligen tidningens redaktör 
Gustaf Bellander, som bland annat berät
tade följande:

"Jag har ganska ofta varit erbjuden att 
vara med om att profgå med nybyggda 
ångare, men det har aldrig fogat sig så, 
att jag kunnat deltaga i en sådan profresa. 
Men det satte jag mig för, att, om jag finge 
deltaga i Marstrands första lärospån på 
hafvet, skulle jag försumma allt annat.

Klockan ett vid ångslupstrappan var
ord ern .----- Och sä stego vi ombord på
den lilla ångslupen som utgör ett sorgligt 
bevis pä, hur otillfredsställande kommu
nikationerna äro ordnande i Göteborgs 
hamn. Allt är så sm utsigt, trångt och 
opraktiskt. Bristfälligheter ombord 
öfverträffas endast af ängbätsbryggornas 
ruskiga utseende.

Men vi komma om sider till Lind
holmen, där vi togos ombord på det allra 
bästa. Vi fingo kasta en liten inblick inom 
ett litet konungarike, där Sven Almqvist 
är den okrönte konungen. Honom själf 
sågo vi för ett ögonblick. Jag ville så gär
na följa med er på färden, sade han, men 
jag skall på kommunalstämma i Lundby.

Vi beundrade den tappre mannen, 
som vägade sitt lif för en sä ringa sak. Vi 
rådde honom att ta en revolver med sig, 
då vi hört att Sjöholm och Hedlund för
sett sig med sådana.

Nu skulle vi ge oss iväg. Men knappt 
hade vi kommit ut från land, förrän en 
båt kom och präjade oss. Den hade hr 
Ramberg med sig. Med en lejonunges 
viga språng var han ombord på M ar
strand och kunde vi inte märka någon 
skillnad mellan den för- och efterameri- 
kanske Ramberg, annat an den att han på 
ett högst betänkligt sätt glömt af sitt sven
ska tungomål. Det han talte sa dom va 
amerikanska med någon engelsk bryt
ning.

Det var sannt vi hade också ingeniö- 
rerna från Lindholmen ombord. Värdar 
voro ingeniörerna Åberg och Hammar. 
Och på ett mera älskvärt sätt kunde värd- 
skapet icke uppfyllas.

Och så stucko vi till hafs. Herre Gud 
hvad den solen glänste pä hafvet, som 
låg som en stor silfverspegel framför oss. 
Det blåste en liten frisk bris, som gjorde 
luften så lätt att andas.

Först skulle vi se oss omkring pä bå
ten. Den förekom oss vara den allra som 
finaste skuta, smäcker och graciös som 
en vacker flicka. Ramberg hade dock sett 
större båtar i Amerika, inte i land, förstas, 
men på sjön. Hon gjorde en fin fart, vi 
kommo upp ända i 14 h  knop, och då 
skummade det akter öfver alldeles som 
ett litet Trollhättefall.

Och vi foro fram och tillbaka om 
Vinga. Än voro vi söder om fyren, än 
norr om den, sä att vi blefvo yra i mös
san, hvilket åter gjorde, att lilla pärlan 
smakade delikat. Ibland ljöd ånghvisslan 
och då fingo hrr Berger och Hammar 
brådt om att ta tid -  jag tror visst att det 
heter så. Äfven hr Schéel, som var med 
för Morgonposten och som är så där halft 
ångbåtskapten, som alla Marstrandsbor, 
tog också tid. Jag tog också tid, men ute
slutande vid groggbordet, som ju också 
har sin stora betydelse vid profresor. 
Dock kan ingen säga, att jag var pä tid
kulan. ----- Ja, så lätt är det att göra en
proftur. Och innan vi visste ett ord, låg 
Marstrand vid Lindholmen, och vi sågo, 
till vår outsägliga glädje, att dir. Almqvist 
kom mit lefvande från kom m unalstäm 
man.

Med det är sannt: Vi skulle väl tala om 
att det hölls många tal vid den goda mid
dagen ombord. För den utmärkta verk
staden, för dir. Berger, som med så stor 
energi och skicklighet leder vårt ångbäts-

bolag, för prässen, för kapten Skantze, 
som skall föra M arstrand, men som 
tyvärr af sjukdom var förhindrad att när
vara. Han ersattes af sin broder, som 
skulle vara befälhafvare på Albrektsund. 
Alla kommo vi öfverens om, att detta var 
en härlig resa.

Bara en liten, liten anm ärkning. Det 
gäller ett mycket kärt namn.

Båten heter M arstrand. Och detta 
namn borde vara måladt i mycket tydli
gare färg än hvad som nu är förhållandet. 
Nu ser man det knappast. Namnet skulle 
vara måladt i blått.

Måtte nu den nya båten bli till glädje 
för oss a l la -----

En lönsam ångare
Redan den 20 juni 1904 var M arstrand 
igång i rederiets ordinarie trafik. Tack var 
utökningen av tonnaget flyttade man nu 
bort Inland frän huvudtraden Göteborg- 
M arstrand-Lysekil, som i övrigt sköttes 
av Lysekil, Albrektsund och Vestkusten 
och där den sistnämnda två dagar i veck
an gätt vidare till Smögen. Dit hade även 
Inland fortsatt på fredagarna. Ångaren 
Tjörn gick på en särskild inomskärsled, 
till Aröd och Källsnäs.

Istället blev M arstrand fjärde båt på 
lysekilstraden och fick gå upp till 
Sm ögen på m åndagar och torsdagar, 
med återfärd dagen därpä via Gravarne 
och M almön, på fredagarna även via 
Örn. På turerna anlöptes även Fiske- 
bäckskil, Kyrkesund, M ollösund och 
Gullholmen.

På söndagarna gick hon istället till 
Marstrand och Stockevik t o r Inland fick 
som ny uppgift att göra kompletterande 
turer på S:t Eriks trad till Stenungsund 
och Nösund, vilket medförde att Ste
nungsund nu anlöptes sex istället för 
bara tre dagar i veckan.
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Ångaren M arstran d  vid Stenpiren i Göteborg den 15 november 1922 efter ombyggnad. Bildkälla: 
Fotopumpen.

M arstrand blev en verkligt 
vinstgivande ångare, och hen
nes intäkter var ett par år dub
belt så stora som utgifterna.
Därav kom nästan hälften från 
fraktgods. Även efter leveran
sen av Bohuslän 1913 var Mar
strand den ångare som drog in 
mest intäkter och gjorde störst 
vinst. Detta berodde delvis på 
att hon åtm instone de första 
årtiondena i allm änhet var 
igång bortåt 11 månader per år.

Marstrand var också byggd 
så att hon även kunde gå bra i 
västkustis, de vintrar man 
upplevde detta. Isvintern 1917 
drog M arstrand och S:t Erik 
till och med in extra intäkter 
via bogseringsuppdrag. H en
nes ålderdom liga utform ning 
kändes dock rätt snart som ett 
bekymmer. År 1922 m oderni
serades M arstrand därför 
genom att en salong uppfördes 
på överbyggnaden och kom 
m andobryggan flyttades upp 
ett steg.

I sam band med den stora 
ekonom iska krisen för Mar- 
strandsbolaget 1950 övertogs Marstrand 
den 2 januari 1951 av det nybildade 
M arstrands Rederi AB, men hon slapp 
nesan att bli motoriserad. Istället såldes 
hon tillsam m ans med Vestkusten via 
Handels AB Tobo i Stockholm till Rederi 
AB Navigator i Malmö, och sattes i trafik 
på Öresund under nya namnet Oreborg. 
Efter tre år var det slut för henne också 
här. Den 16 decem ber 1955 lades hon 
upp för upphuggning i Tuborg havn, vil
ket sedan genom fördes de följande 
månaderna.

Lindholmens nästa 
expressångare

Även nästa expressångare som byggdes i 
vårt land tillkom  på Lindholm en. Be
ställare var denna gång Strengnäs Nya 
Rederi AB, ett av de mindre mälarrederi- 
erna. Att ordern gick till detta varv kun
de ses som något oväntat, eftersom Lind
holmen inte byggt någon mälarbåt sedan 
Tessin 1877. Ett viktigt skäl var nog att 
det anrika William Lindbergs Verkstads- 
och Varfs AB lagt ner sin tillverkning 
1905, eftersom Stockholms stad behövde 
m arken för den nya uppfarten från 
Stadsgården. Ett annat var att det andra 
stockholmsvarvet Bergsunds mek verk
stad delvis som en följd av detta hade en 
överfull orderstock.

Kanske kände man också till att 
M arstrand var en så snabbgående och 
även i övrigt lyckad ångare.

Lindholm ens Verkstads AB hade 
under tiden efter bygget av Marstrand

genomgått en del förändringar. I februari 
1906 tog direktör Johan Sjöholm, tidigare 
ägare till Kvillebäckens mek verkstad 
vars mark nu sålts till staden, med några 
medintressenter i Göteborg, makten över 
både Lindholm ens Verkstads AB och 
Motala Verkstad.

Sven Almqvist och Hugo Hammar såg 
därför om sitt hus och övertog tillsam 
mans med ett annat konsortium  Göte
borgs M ekaniska Verkstad, det gamla 
Keillerska varvet. Detta fick nu en 
nystart som Göteborgs Nya M ekaniska 
Verkstads AB, senare AB Götaverken. 
Även varvsingenjören Henning Åberg 
läm nade Lindholm en och efterträddes 
som varvschef av skeppsbyggmästaren 
Franz Hinke, som i 33 år varit knuten till 
Göteborgs Mekaniska Verkstad.

Intresset för snabbångare 
till Strängnäs

Bakgrunden till att Strengnäs Nya Rederi 
AB önskade skaffa sig en särskilt snabb
gående ångare var följande. Rederiet, 
som hade stark lokal förankring i 
Strängnäs, hade bildats 1890 för att över
ta trafiken på traderna Stockholm - 
Strängnäs-Tynnelsö och Stockholm - 
Strängnäs-Björsund samt ångarna Tyn- 
nelsö och Strengnäs från det upplösta 
Strengnäs Rederi AB. Ingen av dessa ång
are var särskilt snabbgående, och det 
måste därför ha känts mycket genant att 
västeråsbåten Vesterås, byggd på Berg
sunds mek verkstad 1888, valt samma 
avgångstid från Stockholm  som Tyn-

nelsö, kl 16. Den hade nämligen en trip
pelmaskin och gjorde minst 13 knop. År 
1894 utspann sig på bolagsstämm an en 
häftig diskussion där flera talare menade 
att det var dags att bygga en ny ångare, 
m en styrelsens förslag att istället rusta 
upp och modernisera Strengnäs vann.

Strengnäs Nya Rederi AB var litet jäm
fört med Marstrandsbolaget. I början av 
1900-talet var inseglingen bara ca 5 0 - 
55 000 kronor per år och nettovinsten 
10-11 000 kronor per år. Det fanns ändå 
flera i rederiet som menade att dessa siff
ror borde kunna ökas åtskilligt. Dels bor
de Strängnäs kunna locka turister, dels 
fanns nu planer att flytta hit Söder
manlands Regemente från Malmköping.

Priset för en ny expressångare från 
Lindholm ens Verkstads AB var nu 
148 000 kronor, alltså 10 000 kronor mer 
än vad M arstrandsbolaget betalt för 
Marstrand. Det varvet nu offererade var 
dock något mycket fint: en ångare som 
hade ett övre däck med både matsalong, 
rök- och damsalong, ett huvuddäck med 
en stor salong i aktern och en liten dam
salong intill, sam t nere i skrovet rejäla 
lastrum och en försalong. Hon fick ett lätt 
och smäckert skrov och skulle därför inte 
kunna gå i is. Längden av 37 meter och 
bredden 7 meter vilket gav en L/B-kvot 
på bara 5,3, och ångaren var alltså 3,5 
m eter kortare och 60 cm bredare än 
Marstrand. Ångarens trippelmaskin om 
700 hk var av konventionell typ och skul
le ge en marschfart om 13,5 knop och vid 
forcering minst 14 knop.
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En stilla dag den 11 juni 1912 fotograferade Axel Svinhufvud Strängnäs Express i full fart. 
Foto ur Krister Bängs samlingar.

För att rederiet skulle kunna klara det
ta ekonom iskt bedöm de styrelsen att 
aktiekapitalet måste ökas frän 90 000 kr 
till minst det dubbla, vilket man också 
lyckades med efter en teckningskampanj 
som ångarens blivande befälhavare Carl 
Palm skötte mycket effektivt.

Sjösättningsfest och provtur
På bolagsstämman 10 mars 1908 beslöts 
att nybygget skulle få heta Strengnäs 
Express. Så blev också fallet, fast man 
vid sjösättningen 4 april valde den 
m odernare skrivningen Strängnäs Ex
press. Även denna gäng skrev göte
borgstidningarna ganska kortfattat om 
händelsen jäm fört med Strengnäs 
Tidning, som berättade:

"Strängnäs Express gick kl 2 eftermid
dagen af stapeln. Stapelaflöpningen för
siggick statligt och vackert under flagg
ning från alla vid varfvet liggande ånga
re. Efteråt bjöd öfverdirektör Sjöholm  
verkstadens ledande män med damer 
jäm te därvarande sjökaptener m fl på 
cham pagne å verkstadens hotell, där 
skalar tömdes för Strängnäs Express och 
för Strengnäs nya rederiaktiebolag.---- "

Strengnäs Tidning skildrade också tis
dagen den 30 juni 1908 utförligt provre
san med Strängnäs Express: "Profresan 
tog sin början strax efter kl. 10 på sön
dags förm iddag. - - - Till sakkunnig 
inspektör framför allt af maskinen hade 
rederiet fått ingeniör Flodman. Lind
holm ens verkstad företräddes af sin 
öfverdirektör, sin direktör och några af 
sina ingeniörer. Båten fördes af sjökapten 
von M atern och för m askinen sörjde 
maskinisten Gustaf Björnberg. Sjökapten 
Palm, som vistats i Göteborg under 
båtens hela byggnadstid och gjort en 
m ycket stor insats vid utarbetandet af 
alla dess detaljer, var förhindrad att när
vara, då han för närvarande ligger rätt 
illa sjuk å Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg -  ett förhållande som allmänt 
beklagades.

Färden ställdes i riktning ut mot Vinga 
fyr, i hvars närhet fanns uppmätt en di
stans om 10,910 engelska fot mellan 
Gefveskär och Böttö. Här vidtogs först 
prof på farten med kolinmätning, hvar- 
vid kolåtgången enligt kontrakt mellan 
rederiet och verkstaden var bestämd till 
högst 75 kg per hästkraft och timme samt 
farten till lägst 13,50 knop. Redan första 
gången Strängnäs Express tog distand- 
sen kom den em ellertid upp till 13,85 
knop, hvarvid dock är att märka, det vin
den var akterlig. Nästa gäng togs distan
sen i motvind, och resultatet blef då 13,40 
knop.

Efter en tur förbi Vinga fyr, och ett 
godt stycke ut i Kattegatt, vände man 
åter in och tog nu distansen i medvind 
med 13,90 samt i motvind med 13,41

knop. Under den tid af 1 /z  timme som 
fartyget hållit normalfarten med begrän
sad kolåtgäng hade den enligt exakt 
beräkning kommit upp i en genomsnitt
lig fart af 13,64 knop. Med denna kol
bränning indikerade maskinen 620 häst
krafter.

Genom nasta prof skulle det utrönas, 
till hvilken fart båten högst kunde upp- 
drifvas -  naturligtvis utan bestämd 
kolåtgäng. Man gjorde ånyo en tur längt 
ut till hafs under det man eldade under 
pannan tills den 
fick upp sitt hög
sta ångtryck. Då 
släpptes full anga 
på och fartyget 
rusade in på dis
tansen. Den togs i 
första omgången
-  i medvind -  
med 14,15 och i 
motvind med 
13,92 knop, hvil
ket ju ger ett 
medeltal af 14,03 
knop. M askinen 
indikerade nu i 
rundt tal 720 häst
krafter. Denna för 
en passagerare 
storartade fart bi
behölls under en 
hel timme. Varf
vet hade kon- 
traktsenligt för
bundit sig till en
dast 14 knop un
der en timme.
Hastighetsprof- 
ven måste således 
sägas ha utfallit 
synnerligen gynn

samt. Nu tillkommer vid båtens förflytt
ning till Mälaren tvänne faktorer, som i 
någon mån rubba hastigheten. Dels är 
sötvattnet i Mälaren lättare än saltvatt
net, hvilket gör att bäten sjunker djupare 
och alltså m inskar något i fart. Men å 
andra sidan plägar det vara vanligt att en 
maskin då den blir något sliten kan 
utveckla större effektiv kraft, tack vare 
den m inskade friktionen, och således 
kunna åstadkomma större hastighet. Det 
är all anledning att tro att dessa bägge

Strängnäs Express är 1Q36. Foto: Olov Lund.
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Strängnäs Express har överlevt som ångare och seglar idag under Waxholmsbolagets flagga 
som S torskär. Foto: J. C. Lund i maj 1963.

saker skola i det närmaste uppväga hva
randra. -----

Med dessa hastighetssiffror är fartyget 
utan jämförelse det snabbaste i Mälaren.
-  Den i ångbåtsmaskinerier mångerfarne 
ingenjör Flodm an fällde också om 
Strängnäs Express det ampla omdömet, 
att den i förhållande till sin längd har sla
git rekord i fart.

Sedan hastighetsprofven och därefter 
ett lyckadt manöverprof utförts hissades 
med stor acklam ation Strengnäs nya 
rederiaktiebolags standert i masttoppen, 
och ångaren återvände till sin förtöj- 
ningsplats vid Lindholmens kaj.

Lindholmens mekaniska verkstad gaf 
å eftermiddagen en stor middag å Träd
gårdsföreningen - - .  Festtalens långa rad 
inleddes af verkstadens öfveringenjör 
Sjöholm med en skål för kapten Palms 
välgång och för Strengnäsrederiet-----."

Torsdagen den 2 ju li 1908 avgick 
Strängnäs Express så runt kusten mot 
Stockholm, där hon skulle få pannan ren
gjord. Färden tog dock längre tid än pla
nerat. På m orgonen den 4 ju li anlöpte 
hon Visby, eftersom  det på förnatten 
blåst upp en nordanstorm som hon ville 
undvika. (Tydligen hade man för snabb
hets skull valt att inte ta den mer skyd
dade leden längs kusten.) Redan på sön
dag förmiddag kunde hon ändå fortsätta 
och anlände till Stockholm efter 12 tim
mars färd.

Framme i Strängnäs
Den 11 juli avgick Strängnäs Express på 
sin första tur från Stockholm kl 16 och 
var tre timmar senare för första gången 
framme i sin hemstad. Som befälhavare 
tjänstgjorde nu kapten Arvid Carlsson, 
eftersom  kapten Palm  inte repade sig 
utan avled efter en kort sjukdom stid. 
Ångaren gjorde denna sommar sin inre
sa från Strängnäs kl 8.30 alla vardagar 
och tillbaka kl 16. På söndagar gick hon 
först in till Stockholm kl 6 och vände här
ifrån kl 9.30. På efterm iddagen var 
avgångstiden från Strängnäs kl 18, och 
redan kl 21 återvände ångaren hemåt.

Tilläggsplatsen i Stockholm var detta år 
Eiraplan, som låg nära Centralstationen 
men ändå lite avlägset.

Året därpå fick Strängnäs Express den 
plats vid Klara Strand, som den till 
Norge sålda ångaren Ostkusten inte 
längre behövde. Nu var avgångstiden 
från Stockholm ändrad till 16.30, så att 
man inte längre behövde ödsla kol på 
kappkörningen med Vesterås.

Att köpa en ångare för 148 000 kr 
(157 670 kr med alla tilläggskostnader) 
när endast 90 000 kr tecknats i nytt aktie
kapital var förstås en risk. På bolags
stämman 1910 avslöjades också att rede
riets styrelse tagit hela det resterande 
beloppet ur bolagets reservfond, bara för 
att slippa lån. Detta väckte stor misstro, 
och ryktet gick att Strängnäs Express nu 
var till salu. En del aktieägare yrkade 
också på att man skulle sälja henne och 
köpa en mindre ångare, särskilt som 
flyttningen av Söderm anlands Rege
mente uppskjutits. Detta vann inte stäm
mans gehör. Istället valde man att även 
onsdagar göra två turer med ångaren.

De fortsatta åren gick bättre. Ångaren

seglade in 30-34 000 kr på passagerarav
gifter och 6-10 000 kr på gods, vilket gav 
ett netto på 6-12 000 kr.

År 1918 valde rederiet att gå upp i 
Ångfartygs AB Drottningholm-Fittja som 
1925 bytte namn till Trafik AB Mälaren- 
Hjälmaren. År 1935 övertogs Strängnäs 
Express av Rederi AB M älartrafik, som 
dock fick ge upp i slutet av 1930-talet.

W axholmsbåt
Den 5 december 1939 övertogs ångaren 
av W axholms Nya Ångfartygs AB och 
om döptes till Storskär, det namn hon 
ännu bär. Bakgrunden till köpet var att 
rederiets stora ångare Norrtelje mobilise
rats. Somrarna 1940 och 1941 fick Stor
skär därför överta den ångarens trafik till 
Norrtälje. Därefter sattes hon in på turer 
till Arholma, dit ångaren fortsatte att gå 
på vissa turer ännu 1965, men med tiden 
har hon också fått många andra uppgif
ter. Säsongen 1998 blev dock m ycket 
kort, efter ett allvarligt pannhaveri, men 
nu skall hon åter komma igång. Vilken 
fart den nya pannan förmår ge vet man 
ännu inget om. ■

Utställning i Laholm
Undertecknad, medlem 5708 Sten Bergwall har flyttat till 

Laholm och öppnat permanent utställning av sina modellfartyg 
på Korvetten 15. Det är huvudsakligen seglande 

handelsfartyg från perioden 1850 och framåt.
För Klubb Maritims medlemmar är det alltid öppet, 

men ring först 0430-17450.
Besöksadress: Musselgränd 7, 312 33 Laholm. 

Utställningen exponeras på cirka 40 m2 med ett 30-tal modeller. 
Ja g  har byggt modeller sedan början av 1980-talet.

Detta är bara lite basdata. Ring mig gärna.

V Hälsningar Sten
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Nybygge 670 Jon n y  lämnar Eriksberg med destination Lisnave-varvet för dockning.

Minnen från Eriksbergs Varv
Av Gustaf Gustafsson

När en gammal skeppsbyggare på 
äldre dagar börjar att bläddra i 
arkivet dyker många kära min

nen upp. På 1970-talet byggde vi bland 
annat ett tankfartyg till Åland på 134 450 
ton dw. Jonny byggdes i vår torrdocka, 
men av någon anledning som jag inte rik
tigt kommer ihåg, så skedde inte något 
dop vid sjösättningen, utan det kom först 
senare och då vid den så kallade Sör- 
hallskajen, med tribunen placerad på kaj
en strax under förskeppet. Vem som var 
gudmoder kommer jag inte heller ihåg, 
men jag vill minnas att det var skeppsre
darens dotter. Tribunen var för dagen

vackert prydd med finska och åländska 
flaggorna.

Så sm åningom  blev det en provtur i 
vanlig ordning och en lyckad sådan som 
vanligen var fallet från Eriksberg. Det 
som kanske var mera ovanligt var, att det 
enligt kontraktet skulle ske en dockning 
och bottenmålning före leveransen, men 
eftersom vår egen docka var strängt upp
tagen på den tiden, så hade vi ingen 
annan möjlighet än att låta detta ske vid 
varvet Lisnave Estaleros Navais de 
Lisboa S a r 1 i Lissabon. Detta portugi
siska varvsföretag etablerades 1967 och 
är idag ett av Europas m est betydande

reparations- och underhållsvarv med bl 
a åtta torrdockor vari Svenska Varv-kon- 
cernen äger 20 %.

En annan sak som kan vara intressant 
för läsaren att veta är att under de perio
der som Eriksberg byggde stora tankfar
tyg, så blev ett antal förskepp byggda 
vid Lisnave. Under tiden byggde vi ak
terskeppen i vår docka, och tro mig eller 
ej, när de två delarna skulle opereras 
ihop så stämde det nästan på m illim e
tern så samarbetet mellan de båda var
ven var mycket gott.

Så småningom blev det tid för resan 
till Lisnave för dockning. Själv fick jag 
äran att vara representant för Eriksberg. 
Jag tog mig tid att följa med fartyget ner 
till Lissabon. Befälet ombord var farty
gets eget. Folk i allmänhet och åländskt 
sjöfolk i synnerhet är ju  kända för att 
vara ett fosterlandsälskande folk.

Det blev natt när vi passerade Nord
sjön och kapten, som var en underbar 
människa, ändrade kursen så att jag skul
le få se alla ljusen från de olika oljeborr- 
tornen som var som skådespel i natten.

När vi efter några dygn kom till Lis
sabon fick vi veta att vi skulle ligga kvar 
på redden tills nästa dag. Det fanns ingen 
plats varken vid kaj eller i docka. Något 
av det vackraste jag någonsin sett var när 
det blivit mörkt att se den enorma trafi
ken och de många ljusen på den stora 
landsvägen från Lissabon mot Estoril och 
Cascais. Det som imponerade mest var i 
alla fall Europas längsta hängbro, 25 april
bron, som namnet är numera. Den bygg
des på rekordtid, fyra år, och invigdes den 
1 augusti 1966. Sträckan över själva flo
den är 2 277 m och längsta spännet är 
1 013 m. Fri höjd över vattnet är 70 m.

Ett annat fantastiskt m onum ent som 
var m ycket im ponerande uppfördes 
1959 stående på en höjd. Det är ett tack 
för att Portugal inte drogs in i det andra 
världskriget. Det heter Cristo Rei 
(Kristuskonungen).

Sent omsider kom vi till kaj och något 
senare dockades Jonny.

Jag saknar tyvärr en bild av Jonny i 
den stora 400 000 tons dockan, där hon 
med sina 134 000 ton nästan försvann.

Detta var 1974 och min gode vän från 
den tiden var nu vice verkställande di
rektör för varvet. Allt gick bra med dock- 
ningen och fartyget lämnade Lisnave för 
sin första resa som Jonny av Mariehamn.

Om den vackra staden Lissabon skul
le jag kunna skriva en hel berättelse, men 
det hör ju inte hemma i Länspumpen.

Däremot fick jag vara med på en trevlig 
lunch som varvet hade ordnat för den 
avgående ambassadören från Norge. Både 
ambassadören med familj och lilla jag 
uppskattade detta mycket. Efter lunchen 
fick vi vara med om en rundvandring på 
varvet vilket var mycket intressant. ■
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Dopet förrättades vid utrustningskajen.
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Thorskogs Varf

Thorskogs Varfs anläggning vid sekelskiftet. Bilden är tagen från Lödöse. Vykortet är ur Holger Magnussons samling.

Rekordår för Thorskogs Varf
Av Holger Magnusson

O

Ar 1899 (jämte 1890) var rekordår 
för Thorskogs Varf, då det under 
dessa år byggdes och levererades 

åtta fartyg.
Thorskogs Varf (egentligen Thorskogs 

Mekaniska Verkstad) låg på Göta Älvs 
västra strand m ittem ot Lödöse. Varvs
rörelsen började ta form i slutet av 1860- 
talet. Långt tidigare låg här på samma 
plats Thorskogs Jern och Stålm anufak
turverk samt ett sågverk. Sågverksverk- 
sam heten påbörjades redan år 1748. 
Platsen ansågs vara m ycket lämplig. 
Vattenkraft fick man från flera sjöar 
belägna uppe i bergen och omgivningen 
var rik på torvmossar. Transporterna av 
virke och järn skedde på Göta Älv. 
Kvaliteten på bergen vid bruket var 
utmärkt för att mura upp stålugnen och 
härdarna. Järnet, som skulle förädlas i 
Thorskog, kom från Värm land, virket 
som skulle sågas, kom från Dalsland och 
allt skeppades med segelfartyg på Göta 
Älv.

Det tillverkades en mängd olika pro
dukter på järnverket, bl a kan nämnas;

järn, spik, bandjärn, bultjärn, sågblad, 
spadar hackor, plogjärn och yxor.

Efter att järnverket åtskilliga gånger 
bytt ägare och lönsam heten dalat, gick

det slutligen i konkurs och såldes på exe
kutiv auktion den 29 maj 1867 till spann
målshandlaren Petter Larsson i Lödöse. 
Han var född den 8 februari 1833 i 
Jakobsbyn utanför Åmål och blev den 
man som skapade Thorskogs Varf och 
mekaniska verkstad.

Det blev en jäktig tid för Larsson, som 
började med nedläggningen av järnbru
ket och sedan byggde upp en mekanisk 
verkstad och en ansenlig varvsanlägg- 
ning.

På älvstranden byggdes stapelbäddar 
och magasinsbyggnader medan smedja, 
gjuteri, spantugn och verkstäder låg vid 
vattenfallen. I slutet av 1880-talet var 
huvuddelen av anläggningen dock flyt
tad ner mot älven.

Vattenkraften utnyttjades bl a till att 
driva turbiner, som i sin tur drev elek
triska generatorer för alstrande av elek
trisk kraft.

Först tillverkades ångmaskiner, sedan 
kom båtbyggeriet igång. Ankarspel och 
vinschar till nybyggena tillverkades på 
varvet.
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Vid Göta elf Lödöse och Thorskogs varf.

Vykortet är skrivet den 14 juli 1908. På höger sida om älven syns Lödöse Varf. 
Vykortssamling: Bertil Söderberg.

Det första fartyget som byggdes hette 
Ymer och var en lastångare på 55 brutto 
registerton. Hon var byggd av ek och fur 
och hade en ångmaskin på 180 hk (troli
gen IHK). Hon levererades år 1870 till 
Melin i Göteborg.

Den första kom positbyggda ångaren 
kom redan år 1872 och hette Södra Dal. 
År 1879 levererades Olof Trätälja och 
hon var det första fartyget som byggdes 
helt i järn.

Det sista fartyget som levererades från 
varvet var bogserbåten Nicke, som var 
färdig 1924 och ångaren Vieille Mon- 
tagne IV, som sjösattes som Ester år 1924 
och var ett spekulationsbygge. Leveran
sen skedde år 1926.

Totalt uppskattas, att cirka 200 fartyg 
byggdes vid varvet under åren 1870 till 
1926. Av dessa kanske endast en handfull 
var rena segelfartyg medan bogserbåtar- 
na stod för omkring 25 % av byggnatio
nen. Resten var kanal-, kust- eller lastång
are samt någon passagerarbåt. Man kan 
konstatera att det var kvalitet på 
Thorskogs fartyg. Som exempel kan näm
nas Nordre Elf som levererades år 1898 
och fortfarande är i tjänst. Hon såldes till 
Norge år 1997 och hette då Ellösfärjan. 
Hon är således nu över 100 år.

Ett fartyg man alltid förknip
par med Thorskog är passagerar- 
ångaren Götha Elf, som byggdes 
1884-1885. Hon kantrade och 
sjönk den 15 april 1908 på väg 
från kajen vid Lilla Bommen i Göteborg, 
varvid 26 människor omkom. Hon var 
för övrigt det första fartyget, som bygg
des helt av stål vid varvet.

Som mest hade Thorskogs Varf tre sta
pelbäddar men ingen torr- eller flyt- 
docka. Därför kunde inga större eller 
mera omfattande reparationer utföras.

Arbetsstyrkans storlek varierade en 
hel del genom åren. Under 1880-talet var 
över 200 man anställda, medan arbets
styrkan var nere i 30 man på 1870-talet 
och 50 man på 1890-talet.

Arbetstiden var lång. Från klockan 6 
på morgonen till klockan 7 på kvällen. 
Många hade också långt att gå från sina

bostäder, så det gällde att gå upp tidigt 
på morgonen.

Det ställdes stora krav på arbetarnas 
yrkesskicklighet och det var många 
yrkeskategorier representerade såsom 
smeder, pannbyggare, gjutare, plåtslaga- 
re, tim m erm än och finsnickare för att 
bara nämna några.

Vid sidan av varvsrörelsen bedrevs 
storskaligt jordbruk och sågverkshante- 
ring. Patron Petter Larsson var även 
redare. Tillsammans med sin son Eskil 
bildade han rederiet Ångfartygs AB 
Wisna.

Patron Larsson blev en mycket rik och 
aktad person. Åren 1892-1894 lät han 

uppföra en stor pam pig villa, 
som var ritad av arkitekten Carl 
Fahlström  i Göteborg. Villan 
kom att benäm nas "Thorskogs 
slott".

Den 22 decem ber 1912 avled Petter 
Larsson nära 80 år gammal. På Lödöse 
nya museum har han blivit hedrad med 
en egen monter.

Vad som idag återstår av den stora 
industrisatsningen i Thorskog, som ju 
började redan under 1700-talet, är det 
vackra slottet med slottspark och vackra 
omgivningar. Sedan flera år tillbaka fun
gerar slottet som konferenshotell, troli
gen det finaste i norra Europa. Slottet 
inrymmer hela 32 gästrum, alla med oli
ka interiörer. Vidare finns ett fantastiskt 
kök, Patrons matsal, musiksalong, blom
sterrum m m. Vill man som privatperson 
tillbringa en helg som gäst på slottet är 
det bara att beställa tid. Den nuvarande 
"slottsherren" är göteborgare från Mast
hugget och heter Tommy Jonsson.

Som kuriosum kan jag nämna, att min 
bäste vän, Ingvar Carlsson, är född på 
Thorskog år 1919. Hans far tog anställ
ning som gjutare på varvet 1918. En 
anledning till att han började här var att 
han fick tillgång till en jordlott, där han 
kunde odla potatis och grönsaker. Varvet 
hade två bostadshus i två våningar och i 
det ena fick han hyra lägenhet. Ingvars 
mormor var jordem or i Lödöse, så när 
tiden var mogen för Ingvar att komma 
till världen, fick pappan ro sin fru över 
älven till Lödöse. ■

Thorskogs Varf producerade en mängd kanalpesar. B ele byggdes som Jön köp in g  för 100 är 
sedan. Vykort ur KMVK:s vykortsserier.

( ★  F Ö R  1 0 0  Å R  S E D A N  ★ )
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T horsham m er var det första VLCC fartyget som byggdes vid Uddevallavarvet. Här under provtur i Skagerack i december 1969. 
Foto: Uddevallavarvet.


