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Redaktionellt
Käre läsare! Får vi önska en God jul och ett Gott nytt sekel eller 
har tiden för tidningens ankomst dragit ut längre?

Ett datafel har gjort att vi blivit försenade med detta nummer. 
Kan man inte komma in till tryckeriet i rätt tid är det svårt att 
hitta tid vid pressarna i en bråd tid som julen.

Vi vill tacka för ett underbart år tillsammans med Dig. Det 
har varit ett mycket arbetsamt år eftersom ju allt arbete utförs 
på fritiden och helt oavlönat. Ibland hör man grisen (familjen) 
som grymtar till och då vet man att man har överskridit gränsen.

År 2000 innebär inga större förändringar. Vi har många planer 
men de personella resurserna sätter begränsningar. Vi är dock 
mycket glada för artiklar från just Dig. Skriv något om Ditt stora 
intresse. Fråga något! Svara på något!

Vi önskar ett Gott Nytt År och vi hörs igen i mars.
Redaktörerna
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FYRSKEPP I SVERIGE
Nu har boken om Fyrskepp äntligen kommit
Klubb Maritim-medlemmen Björn Werner har ägnat de senaste tio åren åt 
att samla material på det han haft ett djupt intresse för sedan barnsben. 

Fyrskepp, som är rikt illustrerad, är på 240 sidor. Den behandlar alla fyrskepp 
som funnits utefter Sveriges kuster från 1831 till 1972 då det sista drogs in. 

Det är inte enbart de enskilda fyrskeppens egen historia som skildras 
utan även t ex platserna där de låg och livet ombord.

Boken är ett ”måste” för alla som har sjöfart till hobby eller gagn.

Exklusivt pris för Länspumpens läsare 400:- kronor (inklusive porto).
Pris i bokhandeln 500 -  530 kr.

Sätt in beloppet på Länspumpens postgiro 815768-7 
så kommer boken hem till Dig inom 14 dagar.

(Boken släpps den 26 oktober och distribution sker därefter).
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Eriksbergs Varv den 9 april 1940. Skrovet till Soya VI glider av stapeln ner i Göta Älvs vatten. Foto: Eriksbergs Varv.

Svea Reuter -  en långlivad kusttanker
Av Johnny Riert

E tt fartyg som många av läsarna sett 
eller hört talas om är Svea Reuter.

Ursprungligen byggd för Rederi AB Soya 
i Stockholm  som  Soya VI levererades 
tanken 1940 från Eriksbergs Mekaniska 
Verkstad. Utseendemässig iögonfallande 
med det säregna skorstensmärket och den 
trappstegs uppbyggda tanktrunken. På 
långt håll kunde hon gott tas som en större 
m id skeppstanker m en d öd vikten  var 
endast 1 755 ton. Tankern kunde dock i 
många år figurera som den största kust
tankern i svenska handelsflottan. Walle- 
nius sålde henne redan efter 3 år till Rederi 
AB Reut med första hemort Göteborg. Hon 
kom sedan under tre olika hemorter, som 
Svea Reuter tjäna rederiet i hela 26 år.

Då jag under en kort tid innan inryck
ning i Kungl. Flottan behövde en båt som 
höll sig i hemma vatten lade jag in på henne 
1967 under ropen vid Stockholms sjömans- 
förmedling. Flera äldre gubbar som varit
uppsatta en längre tid tog också chansen Motortankern Svea Reuter var under många år den största kusttankern i den svenska handelsflottan.
och slängde in sina papper. Normalt hade Denna granna bild av henne tog Bernt Fogelberg i farleden från Stockholm den 25 juli 1965.

Länspumpen 1999:4 3



de nog besvär med att få folk att mönstra i 
henne. Så många på långbänken såg nu sin 
chans.

G ubbarna blev snabbt utbackade av 
befälhavaren som fanns på plats och efter 
en snabb blick i mina få betyg fick jag 
jobbet som motorman. Då jag hade mina 
grejer inställda på hotellet följde jag med 
honom i taxi till båten som låg i Hammar
byhamnen. Det här var i december så när 
vi kom ombord pyste det och ångade lite 
här och var på däck. Båten var på väg till 
Västerås med eldningsolja lastat i Värtan. 
Den tidigare motormannen hade tydligen 
snabbt lämnat in den blå så det blev att 
törna till d irekt på 4 -8  vakten. M aski
nisterna gick 4 timmars vakter och hade 
en motorman som biträde. Då pannan var 
en mindre eldrörspanna av skotsk typ med 
endast en fyrgång hade motormannen på 
sin lott att sköta ångpannan som hade 
manuell reglering på allt. Mälaren låg till-

Under provturen den 25 september 1940 visade sig tankern uppfylla förväntningarna och överlämnades 
till Rederi AB Soya. Foto: EMV.

frysen så maskinisten hade fullt upp med 
att ta manövrerna under gång. Det var ett 
väldigt ringande i telegrafen och jag har 
för mig att från Stockholm till Västerås 
kunde det bli över tusen manövrer. Under 
de 6 veckor jag var ombord gick de flesta 
resorna mellan nämnda städer. Det hände 
dock att tanken under min tid gav sig iväg 
utomskärs. Några resor gick norröver med 
eldningsolja till Gävle, Sandarne, Obbola, 
Ö rnsköld sv ik  och M unksund utanför 
Piteå.

Ibland kom isbrytare till hjälp men då 
Svea Reuter hade s k isbrytarstäv klarade 
hon sig oftast själv. En gång gick vi efter 
isbrytaren Ym er som  körde fast i isen 
varvid Svea Reuter inte hann stanna utan 
körde rakt in i bogserklykan på Ymer. Själv 
satt jag, just då på muggen som låg uppe 
på poopdäck. Smällen blev så kraftig att 
jag ramlade av toalettstolen. Ymers poop
däck blev fullt av blåjackor som undrade 
vad stod på men några större skador blev 
det inte. Annars drog man sig i det längsta 
att lämna kojen och gå upp till det kalla 
däcket och muggen, när det tryckte på. I 
motsatts till mina tidigare båtar var Svea 
Reuter minst sagt spartansk i manskaps 
inredningen. M ässen bestod av ett par 
bord och långbänkar målade i ljusblått. 
Omkring mässen låg våra dåligt isolerade 
små hytter. Under gång i is var det ett 
förskräckligt oväsen men man vande sig 
så sm ån in gom  att den v ä lb eh ö v lig a

Statsisbrytaren Ymer fick sig en rejäl påkörning 
av Svea Reuter. Vykort från Föreningen Sveriges 
Flotta. Till vänster överst.
Med full last av olja på väg in till Stockholm. Foto 
från Jonny Riert. Till vänster.
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sömnen till slut inträdde. Alltid envisades 
chiefen som hade 8-12 vakten med att ha 
m askinrum sdörren öppen till verkstan 
som låg i våran gång. Detta retade matro
sen på 4 -8  vakten till den så milda grad 
att han med full kraft brukade smälla igen 
maskirumsdörren. Varvid chiefen med en 
dåres envishet snabbt for uppför lejdaren 
och öppnade igen och så var käftandet 
igång med ryckande och slitande från båda 
håll. Denna procedur upprepades varje 
morgon. Efter vakten var jag tvungen att 
stimma upp en hink vatten för att tvätta 
mig. Duschen var avstängd och blindad 
av hälsovårdsmyndigheten vilket tydligt 
tillkännagavs på ett uppsatt plakat.

Anledning därtill var att pannkemikalier 
hade läckt in i varmvattnet. Att resultatet 
blev detsamma vid stimmning i hink var 
hälsoinspektören tydligen ovetande om.

Skottet mot utsidan i tvättrum m et var 
täckt av flera decimeter is så där var så kallt 
att vi m åste stim m a rum m et en stund 
innan vi kunde gå in där. Hygienen var 
därför inte den bästa ombord. Så vid av
mönstringen var jag helt igengrodd med 
skit in i porerna.

Skepparns salong midskepps var av den 
gamla stilen med vacker mahogny inred
ning. En sydlig resa blev det också då 
tanken skulle lasta i Malmö och Helsing
borg. Resan ner på lätten var det ett väldigt 
ru llande och då pannvattnet tog slut 
tvingades tanken in till Visby för vatten- 
bunkring. Evaporator fanns inte ombord 
så det var ofta kris med vatten till pannan.

Under en lossning sinade matarvattnet 
i bottentanken så m atarvattenpum pen 
tapp ade suget med mig vid pannan. 
Chiefen kom till undsättning och lyckades

som  en sista  utväg få sug genom  att 
använda steaminjektorn. Ängsligt stirrade 
chiefen på vattenståndsglaset där nivån 
bubblade i botten. Som alla andra nya i 
båtarna kunde jag allt och ville hjälpa ho
nom att få bättre sug. Genom att justera 
lite på injektorn fick jag den att släppa 
suget. Chiefen vrålade ilsket vid pannan 
"Va fan skulle du pä den att göra. ditt djävla 
aschle!" Då var det nära en hurring, för 
chiefen hade kort stubin.

Då Svea Reuter endast gick på svenska 
kusten fanns ingen utförsel för besätt
ningen, så rökverk och sprit handlades 
iland. Det hände att någon besättningsman 
försökte att köpa sm uggel om bord på 
något annat fartyg i hamnarna. I Stock
holm hade en motorman varit och handlat 
i en tysk båt. Tullen var på alerten och 
stoppade honom på kajen. Förbannad över 
att behöva missa sina varor så lyfte motor
mannen upp ett tomt oljefat i luften och 
kastade rakt in i vindrutan på tullarnas 
svarta Amazon så rutan krossades. Denna 
händelse renderade honom sparken dagen 
efter. Han verkade inte särskilt ledsen att 
få lämna skutan, utan såg närmast lättad 
ut när han gick över landgången.

I maskinrummet fanns fortfarande min
nesmärken efter den torped som gick in i 
maskinrummet under kriget. På dagtan
ken kunde man se hur splitter var fast- 
svetsade där de trängt in i plåten.

Vi går tillbaka i tiden, till år 1943 då Svea 
Reuter transporterade olja för tyskarna 
som så många andra svenska tankfartyg 
under kriget.

Tidigt på morgonen Torsdagen den 2 
september blev hon under en barlast resa 
Riga till Danzig (Gdansk), anfallen av ett 
fly gp lan  som  släp p te  en torped  som  
träffade i akterskeppet. Fartyget hade just 
lättat ankar efter att ha varit ankrat under 
natten i Riga bukten p g a tjocka. En kraftig 
explosion rev upp skrovet på aktersidan 
där motrormanshytterna och mässen låg. 
Svea Reuter sjönk ner med aktern men 
hölls för övrigt flytande på de tomma 
lasttankarna.

I en artikel i GHT den 8 september 1943 
berättar kocken ombord Gustaf Valdemar 
Olsson om händelsen:

"Vi hade just lämnat Riga onsdag kväll och 
jag hade just stigit upp för att klä mig vid 
fem tiden pä torsdagsmorgonen, då smällen 
kom. Jag var alltså inte uppe på däck när 
anfallet skedde, men kaptenen berättade efteråt 
att han sett ett flygplan dyka mot fartyget. 
Genast gavs stoppsignal pä maskintelegrafen 
och sam tidigt såg han en torpedstrimma i 
vattnet. I den rådande halvdagen kunde inga 
nationalitetsmärken på flygplanet iakttagas, 
men torpeden var perfekt inriktad och råkade 
fartyget pä den rätta punkten. Efteråt gjorde 
planet en lov runt fartygen  och försvannUnder några år bar hon namnet N ordica under svensk flagg. Redare var E. Northorn i Stockholm. 
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På ålderns höst lämnade hon svenska farvatten och blev R osarito  av Guayaquil i Ecuador. Denna 
unika bild tog Göran Ohlsson den 28 maj 1974 på Cristobal redd, Panama.

s lu tlig en . N är sm ällen  kom  ram lade all 
inredning över mig i hytten akteröver och jag 
överströmmades av ånga och gas samt fick olja 
och syra över mig. Lyckligtvis slängdes jag  
raklång pä durken och ådrog mig inga skador. 
Ljuset var släckt ingen ficklampa kunde man 
få  tag i och jag fann mig instängd i fartyget. 
Efter mycket trevande tog jag mig över till 
andra fartygsidan och fann i bråten utanför 
maskinistens hytt övermaskinisten som också 
sökte efter utgången. Vi hörde rop pä hjälp och 
fann tredje maskinisten illa klämd i ett hörn. 
Utkomna ur sittfängsel träffade vi på kaptenen 
som visade dem vidare ut på däck. Nu var allt 
förvirring efter den fruktansvärda upplevelsen
- alla sprungo huller om buller. Livbåten sattes 
i sjön och en del av männen började ro iland. 
Under tiden avled tredje maskinisten i livbåten. 
De möttes emellertid av en motorbåt med några 
civila ester och bogserades äter tillbaka mot 
S v ea  R eu ter . S am tid igt kom  den tyska  
lastbåten N ordw ind och tog fartyget på släp 
in till Riga".

Slutligen bogserades Svea Reuter in till 
Dunamiinde Winterhafen. Här kopplades 
ånga till fartygets egna pumpar varvid hon 
trimmades föröver och sökandet efter de 
omkomna kunde ta vid. Fem man sak
nades men endast liket efter motormannen 
Erik Johannes Holmberg från Åbo kunde 
identifieras. Resten av kropparna var så 
förstörda och otillräckliga att ingen annan 
kunde återfinnas. (A ll denna ohyggliga 
fö rstöre lse  och b lodsp illan  i m otorm ans- 
hytterna var artikelförfattaren  lyckligtvis 
ovetande om när han var ombord. Vete tusan 
om han dä hade tordas bo där.) Förf. anm.

Holmberg och tredje maskinisten Carl 
M agnus Carlsson begravdes senare på 
svenska kyrkogården i Riga. Den övriga 
besättningen om 12 man med befälhavaren 
Bror Hansson från Malmö sändes hem via 
K alm ar. Svea R eu ter b og serad es till 
Stockholm och Finnboda varvet i början av

december samma år. Efter en omfattande 
renovering där en ny huvudmaskin mon
terades in. Fartyget var klart för fart igen 
juni 1944. Därefter fraktade Svea Reuter 
olja utefter svenska kusten och anlöpte nog 
de flesta oljehamnarna i landet. 1959 var 
det åter dags för en ny maskin då en Nohab 
Polar monterades in.

En incident som kunnat blivit slutet för 
Svea Reuter inträffade under varvsvistelse 
på Gefle Varf 1968. Uppdragen på slipen 
stjälpte docken och blev totalförstörd. Men 
fartyget klarade sig helt oskadat och kunde 
sättas i sjön efter olyckan.

Efter att ha opererat ett par år hos Ernst 
Northon en nära affärsvän till Reuter som 
Nordica såldes tankern i augusti 1973 och 
blev Rosarito hos Luis Gomez Cevallos i 
Guayaquil, Ecuador. Hade hon under 33 
år fraktat åtskilliga ton oljor i Östersjön. 
Huruvida hon var utanför Kattegatt under

svensk flagg är för mig obekant. Efter för
säljningen fick hon smaka på Nordatlan
tens sälta under resan till Ecuador och fick 
också passera Panama kanalen en gång. 
Efter 3 års tjänst för sin sydamerikanske 
redare drabbades R osarito av ett om 
fattande maskinhaveri i augusti 1976 och 
då redaren inte kunde betala reparation 
lades fartyget upp i Rio Guayana, en flod 
nära Guayaquil. Det kan knappast varit 
någon angenäm  tillvaro om bord i den 
tropiska värmen därnere. Det måste helt 
enkelt varit olidligt att arbeta och sova i 
den båten. Med en redare utan tillgångar 
var det nog också obefintligt med reserv
delar. I juni 1977 var tjuvar ombord och 
satte eld på fartyget varvid det mesta över 
däck förstördes. I mars 1980 sattes båten 
på land för att den inte skulle sjunka. I 
januari 1982 såldes vraket slutligen till 
skrot och blev upphuggen i Ecuador. ■

Fiskekvassarna
Av Axel H. Gustafsson

S om liten pojke hörde jag , att man 
talade om 'på segelkvassarnas tid' och 

att kvassarna bar en ståtlig segelskrud, 
sam t var goda seglare. V idare var de 
försedda med dammar för att kunna segla 
fisken levande till hamn. Från öresunds- 
kusten seglade man upp till Anholt och 
Läsö för att där bedriva fiske. Anledningen 
var att det kustnära fisket tagit slut. Fisken

hade lämnat kusterna.
Den då unge båtbyggaren Axel K. Gus

tafsson (A.K.) byggde redan under sin tid 
i Varberg drivgarnsbåtar. År 1888 erhöll 
han medalj för en sådan på en utställning 
i Köpenhamn.

Under hans tid i Råå (1890-1897) bygg
des ett flertal fiskekvassar. För denna 
konstruktion erhöll han silvermedalj på

Internationella Fiskeriutställningen i Ber- 
gen.

Även efter att A.K. 1897 kom m it till 
Landskrona Nya Warfs AB byggdes där 
fiskekvassar, som  även de gav honom  
medaljer.

Som pojke berättades det för mig, att 
man hade byggt många kvassar till Borsta- 
husen som t ex Fram, Saga och Velox och
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att den sistnämnda var bland de vackraste.
Därför var valet inte svårt, när jag fick 

uppdraget att bygga ett votivskepp till 
Borstahusens kapell. Det blev Velox som 
också betyder snabb.

Tursamt fann jag originalritningen till 
Velox, som var ritad 1903. Den hade blek
nat av tidens tand och fick rekonstrueras. 
Men fram kom en underbart vacker spant

ruta med skarpa för- och akterskepp. Dia- 
gonalerna, vattenlinjerna och vertikalerna 
är också harmoniska. Inga problem att få 
ritningen godkänd av kyrkorådet.

Dammen var stor. Volymen på 12,5 m2 
är inte liten i förhållande till kvassens 
storlek.

Kölen är, som synes på ritningen, inte 
rak. På A.K:s kvassar var största djup

gåendet midskepps. Varför hade kölen den 
utform ningen? En fråga jag låter Läns- 
pumpens läsare få fundera på.

Så nu hänger Velox som votivskepp i 
Borstahusens kapell, till ära och minne 
över alla de fiskare och sjöfarare som en 
gång haft Borstahusen som sin hemma
hamn. ■

Velox som färdigbyggd modell avsedd för kapellet 
i Borstahusen, ett beställningsbyyge från Axel 
Gustafsson.

Identifierade personer från vänster: Nr 2 är kvartersman Emil Holm och sedermera grundaren av AB 
Holms Skeppsvarv i Råå (grundat 1899). Tredje mannen är skeppsbyggmästaren Axel K. Gustafsson 
och femte mannen är disponent A. W. Olsson.
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Levnadsskildringar
Av Karl-Gustaf Gustafsson

En blekingsk fiskarlegend
Runt Sveriges långa kust finns säkert mänga idag levande fiskare 
och till dem avlidna släktingar som gjort mycket för det svenska 
yrkesfisket.

En fiskare som verkligen gjort stora insatser var fiskaren Karl
Gustaf Gustafsson, en hedersman som levde och verkade pä Hasslö 
i Blekinge skargård mellan åren 1864 och 1946. Karl-Gustaf började 
fiska tillsammans med sin fader redan som 11-åring. Detta yrke 
fortsatte han med fram til1 andra världskrigets utbrott. Dä var han 
i 75-ärsåldern. Tillsammans med sin fru Hanna fostrade han åtta 
barn varav pojkarna (fem stycken' blev fiskare. Sonen Erik, som 
1942 förolyckades i en gasolycka, var en legend bland de svenska 
och danska trälfiskarna i Östersjön. Sonen Gustaf var en pioniär 
inom fiskets fackliga uppbyggnad i Blekinge och var den forsta 
ordföranden i den på Hasslö 1945 bildade lokalföreningen inom 
SSC.

Bland barnbarnen till K-G kan nämnas Nisse och \rne Karlsson 
på Bris, två fiskare som är kända pä hela syd- och ostkusten. Karl 
Lindén, ägare till bl a Ella och Marino, var även han en av de kända 
fiskarna i rakt nedstigande led. Bland barnbarnsbarnen kan nämnas

Paul på Kingston. På sin trålare Försten (Bleking) fiskade K-G 
tillsammans med sin son Erik både på Nordsjön och i Östersjön, ett 
för dåtiden framgångsrikt fiske.

Denna stora släkt var efter kriget den största släkten på Hasslö, 
och därför var den också den mest olycksdrabbade vad avsåg 
olyckor till sjöss. Manga fiskare och anhöriga till denna släkt 
förolyckades under sin yrkesutövning.

Karl-Gustaf var en framsynt man som kämpade för fiskarnas 
villkor och som ett exempei kan nämnas när han och tre andra 
hasslöfiskare åkte till Stockholm och riksdagen för att försöka höja 
fiskpriserna. Denna resa bekostades av skärgårdsbefolkningen med 
25 öre per hushåll till tågbiljetten. Hemresan från Stockholm skedde 
med sonen Erik ombord på dennes trålare Försten. Enligt sages
mannen lyckades man få en varaktig höjning av fiskpriserna.

Karl-Gustaf Gustafssons nedtecknade levnadsskildringar tycker 
jag att man kan läsa flera gånger med ödmjukhet och se tillbaka på 
den tid då man förutom ett hårt liv på havet även fick kämpa mot 
myndigheterna för att överleva.

Jan Holmberg

O m jag  sk a ll o ffe n tlig g ö ra  min 
upplevelse ämnar jag icke komma 

med annat än vad som har tilldragit sig 
under min levnad samt de hågkomster och 
äventyr som kan hända under ens liv.

Allra först minns jag mina föraldrar, som 
ni nog kan förstå. Min fader var en särskild 
personlighet. Ovanligt kraftfull efter sin 
storlek. Född på Aspö. Hans fader var 
m arinsoldat och tjänstgjorde på D rott
ningskär. Han var troligen från Uppland 
efter vad jag sporde av en av hans kam
rater i kommisen.

Min moder härstammade från en bonde
släkt. Fadern hette Lars Jakobsson, son till 
Jakob Frisk som var med Karl-Johan när 
han tog Norge. Hans farfar var nio är när 
han gick till Hasslö. Föräldrarna var då 
döda i kolera som gick på den tiden. Och 
nog var vi en gammal krigarsläkt. Vi var 
14 syskon så far fick våga sig för att kunna 
försörja alla. Men det gick, ty han var 
mycket sparsam. Aldrig såg jag honom 
taga en droppe starkt. Ja, den som har läst 
Fabian Mänssons Rättfärdiggörelse genom  
tron kan se själv då han star som Vålle- 
Märten. Han har nämligen kallat Aspö för 
Vållö.

Min barndom
Ja, när jag skall berätta om min barndom 
har jag knappast varit ung i egentlig  
mening. Ingen skolgång, då jag, som var 
den äldste, måste se till de yngre syskonen. 
Vid 11 år fick jag börja att följa min far på 
fiske, i storm och snö, i regn och tö. Alltid 
fara illa. Dålig föda samt hårt arbete och

En fiskare när han lagt av oljekläder och sydväst 
kan bli stilig när helgdagskostymen tas pä.

frysa om nätterna i en öppen båt. En säck 
med halm som tröt vid midjan och när jag 
vaknade fick jag hoppa så jag blev varm. 
Man kan tänka sig vad sömn det blev. Men 
det värsta var när det var lugnt för då fick 
vi ro, hur långt det än var och för en pojke 
på 11 år är det ingen leksak, varför jag alltid

önskade blåst. Båten var 10 fot läng, så det 
var inte mycket att taga emot en storm, 
men hur det var gick allting lyckligt. När 
de andra stora båtarna vände hem då var 
det fars väder, ty då räknade han med 
bättre pris på sillen.

Det värsta var likväl söndagarna. Då fick 
man sitta inne pä soffan medan far läste 
Hovens postilla som räckte flera timmar. 
Svärast var när mina kamrater var i sikte 
och roade sig. Men allting har en ände och 
när jag blev stor tog jag skadan igen.

Om vintern fick vi sitta och binda garn. 
Här fanns inga fabriker på den tiden och 
jag tror fiskarna ej hade kunnat skaffa sig 
så dyra garn. Men vi var riktigt snälla att 
binda vårt beting så fick man gå ut och åka 
skridskor, vilket var det största nöjet för 
oss. Alla mina kamrater var utan fader ty 
1866 blev det många änkor och faderlösa 
barn och de hade det ändå fattigare.

Tiden gick trots allt och snart var man i 
konfirmationsäldern. Det var inte heller 
det bästa ty vi fick gå i Listerby eftersom 
vi hörde till Förkärla. Vi hade icke egen 
församling. Vintern var förfärlig med snö 
och storm. Prästen hade kunnat hålla oss 
under sommaren, men det passade inte 
den höga prelaten. I snö och storm måste 
vi besöka honom  m inst tvä gånger i 
veckan. Ofta från hemmets dörr i snö till 
knäna. På somliga ställen fick vi gå på 
murarna. Vi var fyra kraftiga pojkar som 
alltid fick bryta väg för de andra. Värst var 
det för flickorna med sin dåliga utrustning 
och att det inte gick spårlöst förbi fick de
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erfara som var klena. Av 25 gossar och 
flickor dog nästan i lungsoten och det 
kunde inte undras pä. Sitta i en kall kyrka 
hela dagen när man är genomvåt är icke 
hälsosamt. Dä man hade slutat den proce
duren var man som bonden som sålt sin 
gård; tvättad om huvudet. Länge hade 
folket tröttnat pä de förhållanden men det 
var ingen utsikt att få bättre än de hade. 
Tänk när någon skulle begravas då kanske 
de fick bära den döde på stänger på 
axlarna.

Fisketurer till Bornholm
Om jag nu skall berätta om mina fisketurer 
mot Bornholm, Tyskland och Simrishamn 
med flera platser får jag först nämna Born
holm. Jag var 14 är första gången. Far hade 
en 20 fots eka och det var ett under att vi 
kom lyckligt in i Allinge hamn dä östan
storm lag på rätt i hamnen, men det gick 
lyckligt som vanligt när min fader styrde 
sin farkost. Där var många fiskare från 
Blekinge och Skäne. Det svåraste var att 
förstå deras språk. Ögat var yvet, vecka var 
uke, denna sida var hin sia samt mänga 
fler uttryck som vi icke förstod. Platsen var 
icke trevlig ty där hade behövts bättre 
renhållning, men folket var skapligt.

Sen dröjde det tills jag var 20 år. Jag hade 
då en ny båt som jag kallade Havsfrun. Vi 
gick till Hasle pä Bornholm. Där var fiskare 
från Hällevik som på den tiden icke var 
Guds bästa barn. Bland dem kunde man 
spåra forntidens jättar. De verkade pä oss 
som nakiterna pä Israels barn och vi hade 
icke förstående för dem, men de gjorde oss 
ingen skada. Men vi fick ej spara pä drin
ken. Det var ganska billigt, två öre snapsen, 
en port 24 öre. Så det var ofta fest bland de 
svenska fiskarn a m en de skötte  sig 
utmärkt bland de danska männen.

Om jag skall yttra mig om fisket hemma 
i Karlskrona, får jag säga som det var; 
knappt till det nödvändigaste. Männen 
fiskade sill och hustrurna for till staden och 
sålde den. Även de hade ett hårt arbete. 
Ute tidigt, plocka av sillen. Sedan ro till 
staden samt hem. Passa huset och barnen, 
som i regel var ganska många. Men aldrig 
hörde man dem knota. De var nöjda med 
sin lott som var ganska hård.

Laxfiske
O m kring 1890 blev det ändring i för
hållandena. Då kom nämligen fiskebåtar 
från Hörvik och Nogersund som idkade 
fiske med laxgarn. Och som det var mera 
givande beslöt jag samt min fader anskaffa 
de redskapen, men 300 kronor var mycket 
penningar på den tiden. Men det ordnade 
sig med ett lån. Sedan var det att segla mitt 
i vintern till Åhus. Första dagen hann vi 
till Nogersund. Sen nästa dag till Ahus där 
vi köpte 40 st garn. När vi sen satte dem

på hemresan fick vi 15 stora laxar. De som 
då blev glada var vi. Sen skaffade de andra 
tiskemännen också samma slags redskap 
så att det blev överfullt av dem. Och som 
fisket efter lax blev mindre gick en del 
båtar till Tyskland, men jag hade för dålig 
båt. Det blev icke förrän 1903 som jag 
beställde en 25 fots kosterbåt.

Är 1904 fick jag stipendier till Nordiska 
fiskeriutställningen i Marstrand, där man 
sammanträffade med danska, svenska och 
norska fiskare. Där var mycket att se och 
betrakta. Jag tog del av nyheterna och 
eftersom  jag  var ganska väl känd av 
landshövding Wachtmeister, fick jag ett lån 
utan att skaffa borgen. Sen gick fisket som 
ett uppdraget ur. De andra kunde inte 
konkurrera med mig. Jag hade dä två av 
mina söner med. Och nog drev jag fiske 
alltid.

År 1905 gick jag till Bornholm och där
ifrån till Tyskland. Först till Sassnitz och 
sedan till Kolberg. Om jag skall yttra mig 
om de jag var i sällskap samt beröring med, 
har jag ingenting annat än gott att säga. 
Såg de att vi gick till handelsboden följde 
de mig och uträttade i mitt ställe till min 
stora belåtenhet. Sen har jag varit där flera 
gånger och alltid samma gentlemän som 
första gången.

På hemresan blev det hård storm. Jag 
tänkte gä in till Allinge, men kamraten 
röstade för fortsättning mot hemmet, och 
som jag aldrig varit bäng fick det gå för 
fulla segel. Men allting har en gräns. Utan 
att varsko något sjönk båten ned i en 
vågdal sä djupt att den icke kunde komma 
upp igen. Vi hade nämligen förlig vind 
vilket är det farligaste, men en tryckning 
med rodret till lä gjorde att båten stack upp 
m ot v inden och liksom  riste  från sig 
vattnet som annars hade tryckt den ned 
till botten. Jag skriver så utförligt för att 
varna andra som  kan råka i liknande 
situationer. Aldrig för brått förligt, utan ta 
det med ro.

När man går tillbaka i tiden rullar hän
delser upp som man icke fäst sig vid men 
dock är av betydelse.

Jag kommer att tänka på när flera båtar 
gick bort från Aspö. Min broder var med 
på laxfiske. Det blev hårt väder. Vi tog in 
garnen så fort vi orkade. Sen ställdes 
kursen  m ot hem m et m en fyren hade 
släckts. Vi höll på Aspösund. Som jag satt 
och styrde skrek bror till och rusade till 
pumpen. Jag frågade vad han menade med 
det. Han svarade att båten höll på att gå 
ner med fören i böljorna. Eftersom det var 
ett svårt mörker och jag ej kunde se, lade 
vi till vinden och höll sjön hela vinternatten 
med mycket små segel. När det blev dager 
seglade vi förbi Aspö. Dä gick folket i stora 
hopar vari jag förstod att olyckan hade 
skett. Tre båtar blev borta den natten.

Storm
Även kan jag tala om en annan händelse. 
Jag jämte en arbetare räkade ut i en storm. 
Jag tror det var år 1900. Det var vackert 
väder om kvällen med sm ått regn. En 
fiskare, som hette Sven, kom och frågade 
vad jag trodde det skulle bli för vader och 
gjorde mig uppmärksam på luften, vilket 
jag inte hade observerat dä vi hade brått 
att sätta ut garnen. Det var sista gängen 
jag talade med honom och jag var den siste 
han talade med här i livet, sin son undan
tagen. Vädret kom med sädan hast att jag 
aldrig varit med om maken.

Vi var vid Utklippan och efter den stor
men togs frägan upp om inte en hamn 
hade kunnat rädda liv och egendom om 
den hade funnits. På Hasslö blev tvä och 
på Aspö en båt borta. Landshövdingen har 
sedan icke lämnat statsmakterna nägon ro 
utan fört fram ärendet. Och nu är det full
bordat fakta. Och kan det rädda någon 
stackars sjöman är det arbetet icke för
gäves.

För mig, som hade den minsta båten av 
alla, hade ingen något hopp, men jag kom 
lyckligt i hamn i Karlskrona fast alla trodde 
vi stannat ute för alltid. Jag sade man skall 
aldrig hava för att gå raka kursen hem utan 
styrde vi mot vinden eller sydväst mot 
sjön. Jag räknade med att om m otorn 
stannade, vilket ofta hände i storm, borde 
vi gå upp i vinden och som jag trodde 
skedde även, men då hade vi vind på 
Aspösund. När vi kom in vid Esten måste 
min kamrat slå seglet pä masten när de 
största sjöarna kom för att icke bäten skulle 
fä för hög fart utan lätta sig. Klockan 4 kom 
vi till Skeppsbron i Karlskrona. Sen gick 
vi till Gasverket för att värma oss. Vi var 
nämligen våta efter sjöresan. Sen sålde vi 
vår fångst. Under tiden trodde alla att vi 
förolyckats eftersom vi icke kom hem den 
vanliga tiden. Dä fick vi spörja de stora 
olyckor som hade hänt.

Ja, nu vill jag inte skriva om flera faror 
och händelser men var säker på att det 
fanns många fler under tiden jag förde de 
mindre båtarna.

Resan till Landsort
Eftersom en fiskares liv alltid är en kamp 
för brödet får man icke fråga efter var det 
bär hän. År 1885 gick jag samt en kamrat 
pä laxfiske till Landsort. Vi hade varit på 
Gotland ären förut men båtar från västra 
Blekinge hade varit vid Landsort och fiskat 
gott de sista åren varför även jag ville 
pröva den nya fiskeplatsen. Den 7 mars 
gick vi till sjöss och det var den svåraste 
resan jag upplevt. När det icke var emot 
var det storm så vi fick pröva vad vi icke 
kunnat tänka oss. Enda vägen vi hade vind 
var från Kalmar till Borgholm. Annars var 
det till att kryssa, som gick sakta med dessa
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båtar, och eftersom vi var dåligt utrustade 
tröt provianten. När vi kom till Arkö var 
vi läns på det nödvändigaste, men när 
nöden är som  stö rst är h jä lp en  som  
närmast säger ordspråket. Lotsförmannen 
Huld vid Arkö lotsplats bjöd oss hem samt 
dessutom försäg oss med vad vi behövde 
med mat, ja själva tändstickorna. Skada 
bara att jag icke har kunnat återgälda hans 
godhet, men vi har hälsat varandra flera 
gånger. Nog hade jag helst velat haft 
honom  som gäst i m itt hem en tid pä 
sommaren, men nu är det för sent att önska 
då jag icke vet om han lever eller icke.

Ja, nu var vi ater vid gott mod och efter
som vinden alltid och hela tiden var mot, 
beslöt vi segla över till Gotland. Strax före 
solens nedgång avseglade vi. Himlen var 
jämn men frän sydost drog det upp till snö. 
När vi kom sä långt att Arkö fyr gick under 
fick vi taga in klyvaren och toppsegel. Sen 
seglade vi för fock och storsegel i 13 
timmar och var öster om Gotland, men 
eftersom snöyran var förfärlig och vinden 
hård vågade vi inte länsa förligt ty vi hade 
icke kunnat sett land förrän vi hade törnat 
på grund. Vi gick över ett stort grund som 
troligen var lovart om Gotland. Nu var det 
inte roligt, när man gått genom sådana 
svärigheter att vända, men bättre det än 
riskera liv och egendom fast det icke var 
mycket vad båten beträffar.

Vi hade nu samma väg tillbaka och i 
skymningen kom vi till ett ställe som kallas 
Flatvarp. En mycket präktig karl, hem
mansägaren Karl Andersson, tog hand om 
oss och eldade i sin drängstuga, men jag 
vågade knappast somna ty jag hade haft 
en stor oljekamin hemma. Min svärmor 
samt en flicka hade dött i kolos några 
månader förut. När vi kom i land var det 
ingen snö men under natten föll så mycket 
sä jag fick låna höga storstövlar för att 
kunna gå ner till båten. Sen fick vi sälja ett 
garn till att köpa proviant för några dagar.

Sen fo rtsatte  vi åt Landsort och på 
kvällen den 15:e dagen fick vi sätta ut 
garnen till fiske. Men fiskelyckan svek den 
gången. Vi var 10 stycken  båtar från 
Dragsnäs och Spjälkö samt Saxemara och 
Vieryd, men alla blev lurade på den resan. 
Sen var det dags att segla hem lika tom
hänta som vi seglade hemifrån.

Men fiskeresan till Simrishamn var vida 
bättre. Där kom jag att få upplysning hur 
man kan bedöma sillens gäng pä djupet 
genom termometer. Och som ingen visste 
om det höll jag det hemligt i två är, men 
sen kom främmande med. Folket trodde 
det var trolleri eftersom där alltid blev sill 
i mina garn.

Den största faran
Till slut skall jag tala om den största faran 
jag  varit u tsatt för. Den var 1911 om

vintern. Jag skulle till Karlskrona och 
eftersom jag hade gätt frän Aspö tvä dagar 
förut, anade jag ingen fara och eftersom vi 
fick gä med Bore frän Drottningskär som 
avgick därifrän klockan sju på morgonen, 
var det m örkt med tjocka. Jag  rände 
skridskor och isen och vattnet var lika. Isen 
hade brutit upp och jag visste ingenting 
förrän jag rusade ut i vattnet. Eftersom jag 
icke kunde simma voro goda råd dyra, 
men det dröjde inte länge förrän jag nädde 
iskanten. Nu var frågan att taga sig upp 
och som jag var klädd i rock, handskar 
samt skridskor var det mycket svärt men 
jag gav mig god tid genom  att pressa 
kroppen i rätt läge nämligen rätt ut från 
isen. Två gånger försökte jag men hands
karna var för hala mot isen. Sen slet jag av 
mig dem. Sen tänkte jag att nu får jag göra 
ett riktigt kraftprov. Eftersom jag legat 
länge i vattnet måste det lyckas direkt, ty 
jag hade inte mycket krafter kvar. Ropa pä 
hjälp var m eningslöst m edan det var 
mörker och tjocka. Men när kroppen kom 
i rätt läge, det vill säga benen utefter 
vattenytan eller rätt ut, när jag då hävde 
mig upp, det vill säga tryckte med en hand 
samt drog med den andra, åkte jag upp i 
ett tag till midjan. Sen var det att försiktigt 
draga sig upp. Sedan stod jag åter på det 
torra, om man kan säga detta om isen. Ett 
längt stycke kröp jag, då man inte kunde 
se tre meter förut. Sen var det att binda av 
sig skridskorna och gå hem. Min hustru 
blev förskräckt. Min måg Lindén följde 
mig till stället där jag förlorat min hatt som 
var ganska dyr, men den natten fingo vi 
intet.

Mänga gånger har jag funderat varför 
jag icke var rädd. Det var jag verkligen 
icke, men också varför jag blev mörkrädd 
om kvällen samt fick frossa förstår jag icke,

men det är väl så att nerverna tagit ut sin 
rätt trots allt. Jag tror att mänga kunde 
rädda sig själva om de icke blevo rädda i 
farans stund.

Storsjöfiske
När jag nu skall skriva om storsjöfisket i 
Östersjön skall ni knappast tro mig om jag 
säger att den första trälaren var Försten, 
men en man som hette Eriksson var min 
sagesman. Jag såg visserligen en gä med 
trål men vem det var kan jag icke säga. Den 
som  g jord e u p p täck ten  o ffic ie llt  var 
Skagerak. Jag tror det var omkring 1910. 
Och som där varit fiskare från Västkusten, 
var det helt naturligt att de gick till Öster
sjön dä där var fullt av spättor och annan 
fisk. Vi fick spörja om deras goda fiske och 
som jag alltid intresserade mig fick jag följa 
med en båt från Hönö. Jag var med några 
resor och jag samt tre av mina söner be
slutade anskaffa en trålare. Vi förhörde oss 
i Danmark med de, som vi fick prisuppgift 
på, var gamla. Under tiden fick jag sti
pendier till Nordsjön och Kattegatt. Jag 
kom med en trålare från Hönö som hette 
Betty. Vi var 16 man och fiskade med 
snörpvad. Under helgdagarna logerade jag 
hos en fiskare som hette Erik Korneliusson.

Fisket blev ganska klent, men när vi kom 
hem for vi in pä ett möte som Hushåll
ningssällskapet hade utlyst. Strax frägade 
de vad jag hade på hjärtat medan jag tagit 
hela min släkt med mig. Vi upplyste om 
vårt ärende, nämligen om ett lån pä 20 000 
kronor. Lindvall i Grevgården frågade hur 
vi skulle fä borgen. Jag svarade genast att 
första namnet hade jag tänkt skulle bli 
riksdagsman Lindvall. Länet fick vi ut på 
vär egen fattiga borgen.

Och det blev det vanliga att när en hade 
börjat blev det fart i de andra. Nu är här

KA 110 Försten fotograferad 1937 vid Nybrokajen utanför Strand hotell.
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för många av det slaget, ty här är ingen 
stadgad fiskhandel utan vi får söka oss till 
andra platser.

Sedan beställde jag en båt i Åhus, 45 fot 
lång, som vi kallade för Försten, eftersom 
den var den första i östra Blekinge och på 
Hasslö.

År 1920 gick jag till N ordsjön ty jag 
önskade pröva hur det kändes att pröva 
fiskelyckan på det internationella vattnet 
tillsammans med övriga nationers fiskare. 
Det var stormigt så vi fick ligga och rida 
ut den flera dagar. Och som jag var van 
vid rörligt arbete tyckte jag det var trist. 
Staden Esbjerg var en mycket vacker stad 
till att vara i D anm ark, ty danskarnas 
Köpenhamn är icke vidare att skryta med.

De red skap  vi had e passad e icke  i 
Nordsjön och då det var strax efter kriget 
så vi fick redskapen förstörda av allt 
möjligt.

Min son hade varit där i flera år. Ibland 
hade det lyckats bra, ibland sämre. Även 
han har tröttnat på Nordsjön och tänker 
flytta till Stockholm. Det är nämligen icke 
roligt att vara ute i stormen 16-18 dagar 
och när man kommer i land kan det hända 
man träffar en dålig saludag och får ganska 
lite för sin fångst.

Väckelse
Under 1880-talet och där omkring var den 
religiösa rörelsen mäktig här på ön. Frågan 
var om man skulle gilla prästen eller den 
fria rörelsen. Och som alltid var ön Hasslö 
med sin tid. Möten hölls, bibeln lästes och 
diskuterades, vänner blev ovänner och 
troende skildes. Somliga gingo till bap
tisterna, andra till metodisterna och ytter
ligare andra till kyrkan. Sen kom Falk med 
Frälsningsarmén eller något i den vägen. 
Allra sist kom August Andersson med sina 
lärjungar, så här var tal hela vintrarna och 
väl var det för under tiden gick vintern och 
man fick börja igen.

Om sommaren var det icke så strängt ty 
man tyckte att man hade gjort bot och 
bättring hela vintern så Gud fick väl ha 
överseende med lite snedsprång. När det 
blev varmt och allting, fröjdade sig gossar 
och flickor och hade sitt lilla roliga tillsam
mans. Trevligast var bröllopen som varade 
en hel vecka. D är åts och dracks och 
d ansades och i lugna som m arkvällar 
hördes dragspelen över hela ön. Det var 
billiga gästabud, 10 kr för en man och 5 kr 
för en kvinna, och det var billigt för alla 
förnödenheter. M en det gick likväl till 
vackra slantar.

Det vackraste var bradstassen. På huvu
det hade bruden krona om det var kron- 
bröllop samt silkeband i håret i alla färger. 
Om halsen och ner på bröstet silverlänkar, 
längre och kortare, de kortaste högst, 
vackra blå e ller röda klänningar. Sex 
vackra flickor som var brudtärnor med 
konstgjorda blommor kring hjässan samt 
även de utstyrda med silverlänkar.

Sen for de till Listerby och på dit- och 
hem vägen var det u p p vaktn ing  med 
skjutande så det var knappast värre på 
västfronten. Sen skulle brud och brudgum 
ta sig en sväng till dragspelets toner.

Andra dagen gav gästerna pengar och 
sen stod glädjen i högan sky. Var någon 
oförmögen att reda sig på egen hand fick 
kamraterna hjälpa honom, sen kunde det 
hända han fick göra samma tjänst någon 
timme därefter. N ågot större gräl eller 
slagsmål mellan pojkarna blev det aldrig, 
ty de var alltid goda vänner. Ja, tal hölls, 
skålar tömdes för brud och brudgum samt 
för kung och fosterland.

Sjönöd
Ja, nu vill jag skriva om hur jag lyckats 
rädda flera stycken som har varit i sjönöd. 
Jag var 15 år när far och jag räddade en 
fiskare från Förkärla som hette Andreas 
Månsson. Vi kom just i lagom tid. En minut

senare hade han gått till botten, ty hans eka 
sjönk ögonblickligen. Han satte värde på 
den hjälpen så länge han levde.

En annan gång var min lilla foster- och 
dotterdotter på min båt och vädret var hårt 
och hög sjö. Vädret tog tag i hennes kläder 
och hon flög  som  en liten  fåg el ut i 
vågorna. Jag hade inget annat att göra än 
offra mig för henne, nämligen att hoppa 
efter och som väl var fick jag henne på det 
torra. Hon har alltid gjort mig glädje.

År 1911 fick jag glädjen att bärga en 
ångbåtsbesättning. Det var Fernströms båt 
som gick med sten till Tyskland. Jag tog 
hem hela besättningen och båten blev vrak.

Sen d röjde det till 1915 då en tysk 
strandade utanför Hasslö. Jag hade varit i 
staden och kom icke hem förrän sent på 
kvällen. När jag började dricka kaffe fick 
jag höra nödsignaler och rusade genast ut. 
Vid stranden sprang folket som yra höns, 
alla ville dit men mörkret och stormen 
gjorde dem betänksamma. Men med två 
kamrater startade vi motorn och gick ut i 
storm och mörker. När vi kom till have
risten började brytningen på mitten var
efter det icke dröjde länge förrän alla måste 
övergiva fartyget och gå över i min båt och 
i livbåten som togs på släp. Svårt var det 
att ansvara för så mycket folk i stormen 
utan fyrar, men det måste gå ty man måste 
lita på den goda viljan. Visserligen höll 
deras livbåt på att kantra men det gick 
lyckligt trots allt. Om morgonen fanns icke 
mer kvar av haveristen än ett stycke av 
fören över vattnet. Folket fick jag inkvar
tera hos mig.

Ja , sen tog tyskarna in på sjöm ans
hemmet och eftersom jag hade ärende åt 
dem kom jag att stanna i Karlskrona en 
kväll. Där var fest, ty där var icke mindre 
än tre besättningar, som låg i Karlskrona. 
Där var musik och sång och tyskarna sjöng 
i sitt övermod. Till slut bad sjömansföre- 
ståndaren en styrman på en svensk skuta 
att sjunga. Aldrig trodde jag en människa 
kunde sjunga så. Hans röst var som en 
ängels, och hans sång var Ej finns ett hem 
på jorden sä skön som mitt hem. Jag trodde 
tyskarna skulle slå sönder händerna i 
handklappningen. Sen var det slut med de 
tyska sångfåglarna. Ingen vågade ohelga 
hans sång.

Ja, nu är det icke mer att säga om icke 
att vi fick 300 kronor vilket var mycket då 
det var brinnande krig. Men regeringen 
satte värde på att vi bärgade deras folk. 
För min del kände jag mig tillfredsställd 
ändå, ty en god gärning belönar sig utan 
penningar.

Ja, nu vet jag icke om jag får göra någon 
god gärning, ty åldern tar ut sin rätt på mig 
som alla andra, men skulle tillfälle givas 
skulle jag icke frukta för mitt eget liv om 
jag kunde hjälpa min nästa. ■
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Minnen från Gåssten på Oland

Mats är en av Västra Kretsens flitigaste 
besökare av klubblokalen Nakterhuset i 
Göteborg. Han är född på Öland 1946 och 
har varit sjöman i hela sitt verksamma liv. 
Numera är han sjukpensionerad.

Öland är Sveriges minsta landskap. Det 
består av två kommuner; i norr Borgholm 
och i söder Mörbylånga. När man kommer 
till Öland via ölandsbron kör man söderut 
ner mot Långe Jan. Ungefär 6 kilometer 
efter det man passerat samhället Mörby
långa ligger vid Kalmarsund Gåssten.

Om Gåsstens hamn
Namnet Gåssten kommer från att det fanns 
stora stenar där. O ch m ycket vildgäss 
förstås. I gamla protokoll förekom m er 
även namnen Gårdstena och Gåsesten.

Hur gammal hamnen är vet man inte. 
Stenkajen byggdes ut 1839 och 40 år senare

Mitt hem nära Gässtens hamn pä Öland. Foto 
frän författaren.

byggdes ham nen ut med en träbrygga 
sedan man fått bidrag av landstinget. År 
1889 byggdes den yttre hamnen om. Man 
använde då spanten från jakten Carolina 
av Risinge som inköpts av en Hasselbom i 
G åssten . D enne var också d elägare  i 
hamnen.

Fram till 1910 anlöptes Gåsstens hamn 
av passagerarångaren Kalmarsund II. Då 
kom järnvägen till Kastlösa och det var inte 
längre lönsamt att driva en färjelinje till 
Gåssten. Hamnen upphörde 1915. Den 
sista skutan som lossade var Laxen av 
Gåssten. Ägare till detta fartyg var Peter 
H asselbo m , som  också var den siste  
hamnfogden på platsen.

Under åren fanns det flera jakter hem
mahörande i Gåssten. År 1869 Kjerlina 
med skepparen N P Göransson i Ham
marby; 1888 Sofia, vars skeppare och ägare 
var A.O. Andersson i Gåssten och 1889 
Primus med Robert Nilsson i Gåssten som 
både ägare och skeppare. Andra jakter

Av Mats Gustavsson

under åren var Jonatan, Blixten och Herta.
Detta senare fartyg ägdes 1910 av min 
morfar John Eriksson.

Hamnen tillhörde även byarna på den 
östra sidan av Öland såsom Hulterstad, 
Skärlöv, Segerstad, Gräsgård och Össby. 
Man kom över Alvaret till Smedby kyrka 
där det fanns en om lastningsplats. Det 
kunde vara upp till ett 70-tal häst- och 
oxskjutsar där under en dag för att lasta 
och lossa.

Jakterna fraktade bland annat sten, sand 
och jordbruksprodukter till fastlandet och 
hämtade virke, kol, bensin, oljor, tyger 
m m därifrån.

År 1879 fick Gåsestens lastageplats en 
hamnordning (se särskild ruta).

År 1877 hade hamnen en kvinnlig hamn
fogde med namnet Rorhake-Lena. Hon var 
dotter till båtsman Rorhake i Hammarby 
roto, därav nam net. H ennes m an var 
skepparen Jon Niklisson i Gåssten. År 1877 
blev Lena änka och sex år senare såldes 
huset till Petter Hasselbom i Gåssten. Han 
var vedhandlare och delägare i hamnen.

På våren kom folk från östra sidan av 
Öland för att beställa ved för vintern. I 
deras matskrin fanns kroppkakor, fläsk, 
grovt bröd och brännvin.

Det hände ibland att båda parter för
sökte lura varandra. Sände smålänningar
na vresigt och klent virke fick han dåligt 
korn tillbaka.

Efter Rorhake-Lena blev M. Hasselbom 
hamnfogde i Gåssten. Från 1903 var min 
mormor Ida Eriksson hamnfogde.

Gåsstens hamn förföll alltmer. I slutet av 
1950-talet var det två m eter vatten på 
höstarna vid stenkajen. Hamnen var då 
borta och man såg bara bryggorna av sten 
som låg under vatten.

Det var insegling till hamnen från nord 
och sydväst. I nordväst utanför hamnen 
ligger tre stycken stenar; en stor som kallas 
för kon ; och två sm å som  k a llas  för 
kalvarna. Ute i vattnet ligger det kvarn
stenar. I dessa förtöjde man förr.

Idag, år 1999 är Gåssten en bortglömd 
hamn. Man kan nu gå 50 meter ut i viken 
eftersom den är torrlagd. Där växer nu 
blommor och ogräs.

Båtsman Per-Olof Johansson
Per-Olof var båtsman i marinen (N:o 72 af 
Södra Ölands båtsmanskompani). Han var 
bror till min mormor Ida i Gåssten.

Per-Olof var född i Ölands-Segerstad 
och flyttade i tidiga barnaår med sina

föräldrar till Ölands-Smedby där han växte 
upp. Hans intresse stod för sjön och tidigt 
lärde han sig sköta faderns skuta. Han 
drömde om att få bli sjöman. Drömmen 
blev verklig när Per var 17 år. Då fick han 
anställning vid flottan.

Per var en av de lyckligt utvalda att få 
följa med på fregatten Vanadis världs- 
omsegling 1883-1885. Fregatten lämnade 
K arlskrona onsdagen den 5 decem ber 
1883.

Vi låter Per berätta:
"Besättningen utgjordes av 388 man. 

Chef var kommendör O Lagerberg. Som 
befäl hade vi också prins Oscar, då nyut- 
nämnd löjtnant.

Sä här ser det ut i dag vid Gässtens hamn.

Först gick vi till Lissabon där vi firade 
jul. Sedan bar det av mot Rio de Janeiro 
och Valparaiso.

I juni 1884 passerade vi ekvatorn för 
andra gången och vi anlöpte Yokohama 
tisdagen den 26 augusti 1884. Här stanna
de vi en månad och under vårt besök blev 
vi utsatta för en enormt våldsam tyfon.

Från Yokohama gick resan över till Kobe 
och Nagasaki. Sedan blev det Hong Kong, 
M anilla, Bangkok, Singapore, Calcutta, 
Colombo och Bombay. Vidare upp genom 
Röda Havet och Suezkanalen till Alex- 
andria.

Därifrån gick vi mot Stockholm där vi 
ankrade lördagen den 9 maj 1885. Här 
skedde ett storslaget och festligt m ot
tagande."

Per berättar också att disciplinen var 
m ycket hård. Två ur besättningen dog 
under resan och tjugo rymde.

När Per lämnat Vanadis seglade han på 
Australien i fem år. Från 1890 seglade han 
rorsman på Sveabolagets ångare Svithiod 
på linjen Stockholm -Kalm ar-Liibeck. År 
1914 lämnade Per sjön och bosatte sig i 
Påryd vid Kalmar. ■
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Kungörelse

Till allmän kännedom meddelas följande:
"Landshöfdinge-Embetets i Kalmar län resolution pä framställning af Kronofogden i Ölands Sodra Mots fögderi om fastställelse af ett utaf 
Hamnstyrelsen vid lastageplatsen Gäsesten i Smedby socken uppgjordt samt af Kronofogden i vissa delar omarbetat förslag till hamnordning 
för sagde lastageplats; hvilket förslag å kommunalstämma den 29 December 1875 blifvit af Smedby kommun granskadt och för dess del godkändt; 
Gifven i Kalmar å Landskansliet den 22 mars 1877.
Landshöfdinge-Embetet, som tagit handlingarnes innehåll i öfvervägande, pröfvar, i öfverensstämmelse med det underställda förslaget, skäligt 
till vederbörandes efterrättelse fastställa följande:

Hamnordning för Gäsestens lastageplats.

§ 1

Ankommande skeppare erinras att noggrant iakttaga hvad genom karantäns-, tull-, lots- och andra sjöfarten rörande författningar är
vordet stadgat.

§2
Efter ankomsten till denna hamn åligger det fartygets befälhafvare att genast anmäla sig hos hamnfogden, angifvande sitt fartyg och last 

samt uppvisa nodiga dokumenter, hvarefter plats blifver för fartygs lossning eller lastning anvisad.

§3
Sedan fartyget blifvit å anvisad plats förtöjdt fär det icke utan hamnfogdens tillstånd derifrän förflyttas, och vare skepparen skyldig att 

äfven under pägäende lossning eller lastning efterkomma hamnfogdens tillsägelse, om fartygets förhalning eller förflyttning, dock vare 
skepparen ej skyldig att verkställa sådan tillsägelse å andra tider än före klockan 6 pä morgonen, mellan klockan 12 och 2 pä dagen samt pa

aftonen efter slutat arbete ombord, allt vid böter om fem kronor.

§ 4
Sand och annan barlast må ej pä redden eller i hamnen utkastas, vid bot af minst tio och högst femtio kronor.

§5
När lossning eller lastning af barlast, stenkol, kalk, tegel eller annat, hvaraf affal kan ega rum, verkställes, skall, vid bot af fem kronor, 

pressenning, portsegel eller trärännan af tillräcklig storlek fästas emellan fartyget och landet eller lastpråmen.

§6
Fartyg som innehar barlast, skall efter verkställd lossning genast borttransporteras pä af hamnfogden anvisad plats, hvilket annars på

skepparens bekostnad af hamnfogden verkställes.

§ 7
Skeppare, som bland lasten innehar krut, dynamit, sprängolja eller andra eldfarliga ämnen, ställe sig till efterrättelse hvad i särskilda

författningar därom är stadgadt.

§8

Att läta varor, af havd beskaffenhet de vara må, qvarligga å bryggan längre än 24 timmar, vare, 
om ej naturhinder mellankommit, förbjudet vid bot af tre kronor.

§9
Om skeppare, eller den i hans ställe förer befälet, vårdslöst lägger till med fartyg så att andra fartyg eller hamnbryggan skadas, vare 

skepparen eller befälhafvaren, der ansvarspåföljd i lag eller allmän författning icke stadgat, förfallen till bot fän tio till trettio kronor jämte
skyldighet att ersätta skadan.

§10
Sopor eller spånor, som samlas ombord å fartyg, i båtar eller på bryggan efter skedd lossning eller lastning, få ej i hamnen utkastas, utan 

skall sådant uppläggas å af hamnfogden anvisad plats vid bot af tio kronor.

§11
Af böter, som enligt denna hamnordning ädömas, tillfaller en tredjedel angifvaren, en tredjedel åklagaren och en tredjedel Smedby

församlings fattigkassa.

§12
Uraktlåter hamnfogden att beifra honom vetterlig öfverträdelse af denna hamnordning, plikte han 

dubbelt hvad öfverträdaren plikta bort.

§13
Pä det ingen må förebära okunnighet om innehållet af denna hamnordning skall densamma alltid vara anslagen ä tjenliga ställen vid 

hamnen samt af hamnfogden tillhandahållas fartygsbefälhafvare och andre, som däraf vilja taga kännedom. Som ofvan.

Å Landshöfdinge-Embetets vägnar: 
C A Palme,

J A Södermark
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Oaxen B eta  var en god isbrytare. Byggd redan 1917 i Härnösand, som Bolinder IV. J.C. Lund tog bilden i början av 1960-talet.

Maskinistjobbet på Oaxen Beta
Av Sture Appelbom

Från november 1956 till Juli 1962 var jag 
m ask in ist på K arta  & O axens is 

brytande last- och bogserfartyg Oaxen  
Beta, besättningen bestod av skeppare 
maskinist, däcksman motorman och kock.

Hon byggdes i Härnösand år 1917 som 
Bolinder IV och hennes uppgift var att 
frakta m askingjutgod s från Bolinders 
gjuteri i Kalhäll till fabriken på Kungs
holm en vid  K lara sjö  vid n u varand e 
Bolindersplan.

M askineriet var en Bolinder 200 hk 
tvåcylindrig tvåtakts tändkulemotor med 
direktom kastning genom mottändning, 
ställbara spridare samt droppvatten till 
insugningsluften vid forcering.

Kraften överfördes till propelleraxeln 
med sin fasta propeller via en friktions- 
koppling, trycklagret var ett axiallager av 
SKF:s fabrikat, axeltätning för hylsolja var 
utvändigt en Cedervallsbox, invändigt en 
vanlig packbox med talgad lingarnsfläta.

I m askinrum m et fanns också en 1- 
cylind ers B olinderm otor typ W3 med

patronstart, kopplingsbar till en centri- 
fugalpump med en kapacitet av 2 kbm/ 
minut för länsning av tankarna samt en 
h jä lp k o m p resso r. D är stod  o ckså  en 
värmepanna med eldningsaggregat typ 
pottbrännare.

Till huvudmotom var kopplad en 34 V 
likström sgenerator som laddade Nife- 
batterier för belysning och drift av pann- 
b rännare . En selen lik rik tare  ladd ad e 
batterierna vid landström.

Snabblam porna -  som verkligen var 
snabba -  var troligen av fabrikat Avance, 
jag hade aldrig sett den typen på en sådan 
motor. De drevs med lysfotogen och tryck 
från startluftkärlet.

Startluftkärlets m anom eter var ett av 
fyra visarinstrument som fanns i maskin
ru m m et, de öv riga  var en v o lt- och 
am pérem eter på lad d ningslikrik taren  
samt en kontakttermometer på utgående 
pannan.

Kylvattentemperaturen avkändes med 
handen på utgående kylvattenrör från

spridarnas kylhus. Det betydde förstås att 
motorn alltid gick för kall eftersom det 
knappast är möjligt att ta i ett rör som är 
varmare än ca 50° C.

Från det att lamporna tänts tog det ca 
fem minuter till dess att pluggarna visade 
rätt färg för start, lagom tid att i lugn och 
ro öppna pyskranarna och baxa akter
kolven i läge, fylla på lubrikatorn och dra 
dess handvev några varv för att i appara
tens synglas kolla att dropparna föll som 
de skulle, kolla att kylvattenkranen var 
öppen, öppna hylsoljekranen och därefter 
stänga pysarna, lätta en aning på spridar- 
reglaget, pumpa några tag på bränsle
pumparna, lossa startventilens spindelratt, 
e tt ryck  i s ta rtv e n tile n s  spak  för en 
sekundsnabb öppning för starstartluften 
och motorn gick igång om man inte klantat 
sig.

På kopplingstrumman låg en släpsko 
som genom friktionen mot trumman med 
en pil i ett spår visade om motorn gick fram 
eller back.
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D ärem ot var det inte så lätt att pä 
bryggan hålla reda på om motorn gick 
fram eller back vid tomgång eftersom det 
inte fanns något läge för 'Klart för fram/ 
back' på maskintelegrafen.

Jag skaffade därför en tvåläges tryck
strömbrytare som monterades på durken 
och försägs med en arm  som  med ett 
gumirep kopplades till visarpilen.

I styrhytten installerades en egenhändigt 
hoplödd mässingsbox med en grön lampa 
för Fram och en röd för Back, en innovation 
som högeligen upskattades av skepparen.

Det var förstås inte särskilt svårt att 
framstå som genial under de här förut
sättningarna!

För trimmning fanns en förpikstank på 
8 kbm, en bottentank som rymde ca 40 
kbm samt en akterpikstank om ca 15 kbm, 
om jag minns rätt.

Vid isbrytning skulle förpikstanken vara 
full och botentanken tom. Akterpiktankens 
slussventil (6") stod öppen mot sjön, från 
den tanken togs kylvattnet till motorn vid 
isgång för att undvika stopp i kylvatten
intaget, en del av det varma kylvattnet 
återfördes till aktertanken för att hålla 
akterdäcket snö- och isfritt.

Från bännoljetanken som var placerad i 
bottentanken pum pades oljan med en 
Allweiler handpump (slit- och ryckpump) 
till dagtanken i maskinrummet, jag fick så 
småningom en 24 V elpump installerad 
vilket gjorde tillvaron lite lättare.

Bränsleförbrukningen var 45-50 lit/tim. 
Hyls- och smörjolja tappades frän fat till 
tankar i m ask in ru m m et, fä rsk v atten  
bunkrades samtidigt med oljor frän Gulfs 
bunkerbåt till en bottentank och hand-

Anordning för direkt omkastning genom mot- 
tändning. 1. Omkastningspump. 2. Regulatorvikt 
för denna. 5. Vipparm för drivning av bränsle
pumparna. 13. Omkastningsspak. 
pumpades (av kocken) till en dagtank som 
var inbyggd i soffan i styrhytten för att 
sedan gå med självtryck till byssa, toalett 
och tvättställ, men förstas bara som kall
vatten.

Isbrytning
Med rätt trim m ning och om varvtalet 
kunde hållas vid 360 varv/min bröt hon 
utan att stöta 9" mälaris, seg saltsjöis 7".

När hon stannade sjönk varvtalet med 
några hundra varv och då var det dags att 
dra pä droppvattnet. Det kom från ett rör 
med en nälventil och ett synglas draget 
frän resp cylinders vattenmantel till luft-

insugningskanalerna från vevhusen. I 
bästa fall ökade då varvtalet, åtminsone 
tills tändkulorna kallnat av vatteninsprut- 
ningen.

A llt detta skedde under ett oerhört 
slamrande från motorn eftersom vattnet 
tvättade bort oljefilmen från kolvar och 
cy lin d rar och även kokset från ko lv 
ringarna, vilket i och för sig var bra men 
bullersamt.

Min tinitus i vänsterörat -  mot motorn
-  är troligen ett minne från den här tiden, 
hörselskydd var inte vanligt och man 
måste ju också höra maskintelegrafen.

Vid isstötning, när det begärdes full back 
från full fram på makintelegrafen, gick det 
till så här:

B ränslep u m p reglaget drogs ner till 
tomgångsläge, spridarreglaget drogs till 
stängt (ät höger märkligt nog) kopplings- 
sspaken (1,5 m läng) hämtades vid durken 
med högern och slogs iväg akterut, motorn 
vändes (se längre fram) kopplingsspaken 
hämtades akterifrän och slogs mot durken 
samtidigt som spridama öppnades för fullt 
och pumpreglaget knäades upp.

Omkastningsanordningen finns avbil
dad på sid 109 i Dahlbergs i Isidor Dahl
bergs Maskinlära, utgiven på CWK Glee
rups förlag 1960.

Pä bilden skanas dock de rejäla spak
handtag för handpumpning av bränsle
pum parna som var pladcerade ovanpå 
pum phusen sam t det reglage varm ed 
okets (5) lagring kunde förskjutas hori
sontellt vilket gjorde att pumpplungarnas 
slaglängd, och därmed m otorns effekt, 
kunde regleras. På bilden finns inte heller, 
av naturliga skäl, det längre fram beskriv
na plattjärnet med!

När om kastningsspaken fördes fram 
eller back trycktes gaffeln (11) med en av 
sina V-formade skänklar mot en v-spår- 
skiva pä axeln, gaffelstången (10) lyfte dä 
sä a tt re g u la to rv ik tern a s  eggar g ick  
ovanför och förbi pumparna när motor
varvet sjunkit till rätt nivå gick mottänd- 
ningspum pens regulatorvikt (2) in och 
motorn vände.

Dock under förutsättning att fjädern (4) 
som ligger an mot mottändningspumpens 
regulatorvikt var rätt trimmad.

För hård fjäder = för tidig mottändning 
= ingen vändning.

För lös fjäder = för sen mottändning = 
motorn stannar.

En manöver från full fram till full back 
enligt ovanstående tog ca 6 -7  sek, en 
alldeles för lång tid när man stötte is, 
därför hade man snabbat på förloppet 
genom att under regulatorbryggan mon
tera ett plattjärn som hävarm. När den 
trycktes ned med tummen lyftes bryggan 
varefter man inväntade mottändningen 
och sedan snabbt som ögat släppte hävMotor av Bolinders fabrikation. Ur tidningen Träbiten nr 104. 
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Oaxen B eta har fastnat i isen i Bockholmssundet. 
att skaffa reservdelar. Foto: Författaren.

armen innan motorn vände en gång till.
Pä sä sätt kunde manövertiden minskas 

till 4 -5  sek om man var flyhänt.
Vid stötning kunde man behålla kopp

lingen tillslagen vid vändning från fram 
till back vilket sparade bäde tid och höger
arm , men krävde förstås vana vid att 
avlyssna rätt varvtal och dessutom ganska 
hårda nypor.

Vid manöver från back till fram hade det 
sopm regel samlats så mycket isbunta runt 
propellern att man måste frikoppla för att 
inte få motorstopp.

Hon k astad e  v åld sam t babord  vid 
backning, trots dikt stybordsroder, och 
gnetade med babords läring mot iskanten. 
Fick hon grepp med akterskarpen gick hon 
in i isen och kunde ibland vända i rännan. 
Det gällde alltså att fort vända motorn och 
sedan full rulle för nästa stöt.

Att stå vid manövern vid sädana här 
tillfällen kändes som att handgripligen 
delta i isbrytningen med sin egen kropp, 
jag tror att stäven bröt och bogarna bräckte 
av, ett trepunktsystem kan det kallas i brist

Det var då som maskinist Appelbom gick iland för 

på bättre.
Undervattenskroppen akterut var ocksä 

formad för att ge ett mycket gott propeller
grepp, nagot som kunde vara till nackdel 
vid lättgång i lätt ränna med grov is, det 
hände att man lu tad e sig fram åt vid 
anstormningen för nästa stöt!

Hon kastades mellan rännkanterna och 
vid nigningen när stäven gick upp på fasta 
isen slogs reglaget upp till max. Det var 
lite av rodeo över det hela.

Om man hade frivakt och stod på däcket 
hördes motorman Julins överrösta ham
marsmedjan med en Owe Törnqvist-låt 
medan han hårdhänt och skickligt han
terade spakar och reglage, från avgasröret 
sjöng en hård och ren klang.

Hon var en bra isb ry tare  trots den 
relativt låga motoreffekten och det tror jag 
berodde i första hand pä skrovformen med 
ett lyckat samspel mellan isstävens och 
bogarnas vinkel mot isen.

Sett från däck kan det beskrivas som att 
butar slog i propellern så att m otorn 
stannade!

Dessutom var nog den fasta propellern 
en fullträff både i storlek och stigning för 
just den motorn, även vid tunga bogser- 
släp låg propellerströmmen som ett streck 
efter henne.

Sam m antaget; m ycket tålde hon att 
sväras över men mera hedras ändå!

Oaxen Beta 
och isvintern 1956

När jag på förvintern 1955-1956 tog över 
som maskinist på Oaxen Beta var väl inte 
den då nästan 40-åriga motorn och utrust
ningen i övrigt i allra bästa skick.

Bl a var de sex (6") ventilerna i fördel
ningslädan till trimtankarna otäta.

Frän både förpiktank och akterpiktank 
läckte vattnet ner till bottentanken vilket 
gjorde att hon gick som en gunghäst vid 
isbrytning, fast i fel takt.

När tillfälle gavs, sä väl dag som natt, 
gällde det därför att lansa tankar, lossa 
ventilbröst och spindel, trycka en trä
krycka i spindelfästet pä ventiltallriken, 
stryka slippasta frän den röda tvåhåls- 
dosan pä sätet och sedan vrida och snurra 
i timmar tills spår och gropar i ytorna 
slipats bort.

Apropå gunghäst, jag tror det var det här 
året som tyskar var här för att testa en 
isbrytande bogserbät som utrustats med 
nägon sorts balansvikter, just för att som 
en gunghäst tugga sig fram i isen, dock 
förhoppningsvis i rätt takt.

Båten testades på Södra Björkfjärden 
m ot V ästerås ham ns Bröt-A nu nd  och 
Stockholms stads Starkodder.

Vi passerade Länghällsudd med släp 
just då och säg de tre starta därifrån mot 
södra Björkö och sä vitt vi kunde bedöma 
så 'vanns' kampen av Bröt-Anund som 
våldsamt krängande flängde iväg i isen 
medan tysken sakta nickade sig fram och 
Starkodder blev liggande still efter en kort 
sträcka, det sades senare att hon spräckt 
ett eller flera cylinderfoder.

Här går jag ur rännan ett tag igen: En 
sen kväll pä väg med gruspråmar i rännan 
från Lnderås till Stockholm  sprang ett 
kylvattenrör läck vid den slaglödda konan 
mot bottenventilen och efter stämpling och 
provisorisk tätning med el-tejp (välsignade 
eltejp) kunde vi lägga in pråmarna vid 
Hornsberg för att sedan gå till Ekensbergs 
Varv.

Där uppsökte jag 'Skånska Nisse' som 
jag visste bodde i varvets logementspråm, 
f d västeråsbåten Aros, och som lovade 
mig att, när han spelat ut det pokerparti 
som pågick, låsa upp verkstaden och laga 
läckan samt även glödga både det här röret
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Den tyska bogserbåten Emshorn testade sina isbrytaregenskaper mot B röt Anund, som avgick med 
segern. Bild från Gunnar Hedman.

och nägra andra kopparrör som jag hade 
under armen och som kändes för hårda.

Väl ombord igen stannar en polisbil pä 
kajen och man berättar att det kommit en 
anm älan från en p rivatp erson  om en 
bogserbåt utan släp som har burit sig 
konstigt åt i rännan vid Kungshatt och att 
allt tyder pä att befälhavaren är berusad.

Skepparen kunde upplysa om att Bröt- 
Anund låg still i rännan pa Fiskarfjärden 
när vi passerade, troligen skulle hon möta 
något fartyg för assistans till Västerås, men 
att skepparen där ombord, som vi kände, 
skulle vara på snusen, det trodde vi inte 
på.

Som vi stod och resonerade sä kommer 
Bröt-Anund om udden och in till kajen pa 
Mörtviken-sidan där vi låg och nog såg det 
betänkligt ut!

Fram och back och stopp, folk pa för- och 
akterdäck med båtshakar som bar av mot 
isflaken!

Det visade sig att hon gick inte att styra, 
h järtstocken  hade gått tvärt av i isen 
hemma i Västerås hamn och man hade 
knuffat sig fram emellan rännkanterna 
hela vägen till S tockholm , därav den 
raglande gången.

Poliserna gjorde honnör -  man gjorde så 
pä den tiden -  och for av.

Privatpersonen som gjort anmälan var 
troligen C .G. Gustavsson, den legendaris
ke 'Fittja-Gustav', tidigare ägare till bogser
båten Lennart med pråmar, som dragit sig 
tillbaka till sin villa i Mälarhöjden varifrån 
han höll koll på passerande sjöfart.

I början av februari 1956 var isen på 
Mälaren upp emot 40 cm. och all sjöfart 
där hade upphört.

Vi fick order att gä yttre vägen till 
Södertälje uthamn där Igelsta såg hade 
bekym m er med hopfruset timmer i sitt

sjömagasin. Vi fann att det var tjock is i 
uthamnen och t o m i kanalen som ström
men frän Mälaren vanligen brukar hålla 
öppen.

Det pästods att man glömt att öppna en 
lucka för genomströmning till Maren som 
fanns (finns?) under bron till kanalholmen, 
men det kan ju ocksä varit lågt vatten i 
Mälaren och högt i saltsjön och därmed 
lägt flöde.

Efter att ha bumlat omkring bland timret 
några d agar b lev  det u p p läg g n in g  i 
Söd ertälje  utham n, den första v in ter
uppläggningen för Beta sedan kriget.

Däcksman, motorman och kocken per
mitterades medan skepparen och jag, vi 
var ju gu' bevars tjänstemän, hade vinter
lön (70 % av ordinarie lön, tror jag) delade 
på jobbet med tillsyn av båten, vi for

hemifrån Stockholm med tåget varsin dag 
för att kolla att pannan gick.

Ensam vid kajen låg Beta i fast grepp av 
den a llt tjo ck are  isen , i d et u tky ld a 
m askinrum m et hördes bara det sorg
modiga surrandet från pannbrännaren. 
Kylan stod sig, minus 15-20° dag ut och 
dag in.

Efter någon vecka fick vi ett påhugg, en 
pålkran skulle flyttas från oljehamnen till 
längst upp i Igelstaviken, en båtbrygga 
skulle byggas.

Nu gällde det att komma loss ifrån kajen!
Först fylla alla tankar för att om möjligt 

pressa ner skrovet och få det att lossa från 
isen runtom och om det lyckades, starta 
motorn, rusa den för fram resp. back och 
klippa i kopplingen för att få henne att niga 
till och röra på sig. Sedan länsa botten
tanken och utnyttja det spelrum som i 
bästa fall fan runt skrovet för att börja stöta.

Det var inte ovanligt att hon frös fast 
under en vanlig helg, så rutinen fanns där, 
den här gången var det dock extra besvär
ligt och tidsödande.

Vid middagstid hade vi stött oss bort till 
oljehamnen, kopplat sling från bommen 
till pälkranen och jag  börjad e värm a 
vinschmotorn med bläslampa, först hela 
motorn för att överhuvudtaget fä dm att 
gä runt sedan tändkulan för start.

Att ordna kylvatten till motorn var inte 
särskilt nödvändigt.

När pälkranen lyfts ombord på last
luckan avgick vi mot hemmahamnen ca 
500 m norrut och dä var det kväll för två 
ganska trötta personer.

Nästa dag gick ät för att stöta upp i 
viken, ställa kranen på anvisad plats och 
återvända till kajen, länsa tankar och annat 
pyssel.

I mitten av mars hade gruset i Underas

Starkodder i isen mellan Bromma och Essingen. Foto: Gunnar Hedman 9 mars 1963.
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Statsisbrytaren Tltule assisterade och öppnade ränna för sjöfarten på Västerås. Vykort frän Föreningen 
Sveriges Flotta.

stockholmsupplag nästan tagit slut, man 
tvingades att köra grus med lastbilar från 
grustaget i Enhörna vilket blev dyrt med 
den tidens 5 -6  tons lastbilar.

Man anlitade därför Stockholm  stads 
Isbrytaren II, nuvarande S:t Erik, för att 
bryta till Underås och till Södertälje där vi 
låg.

M eningen var att vi skulle assistera 
Underås III mellan Lnderäs och Stock
holm. Beta mönstrades pä i hast och vi 
skulle möta Isbry taren  II i Södertälje  
mälarhamn kl 12.00, hon skulle gå frän 
Stockholm på morgonen.

Samma dags morgon började vi stöta oss 
upp i kanalen där isen låg 30-40 cm tjock, 
igenom  slu ssen  och v id are  fram  till 
mälarhamnen där vi var i god tid före kl 
12.00.

Hon kom först 12 tim m ar senare, kl 
24.00, vände före mälarhamnen och läm
nade några hundra meter is för oss att stöta 
fram till hennes vändplats. Hon fick därför 
ett visst försprång som hon använde till 
att gå med full fart i sin nybrutna ränna 
och därmed bryta stora flak av grov is som 
dragits in mot rännmitten och gjorde det 
besvärligt tör oss.

Den skepparen var ingen is-skeppare 
och han fick inte nägot hedersom näm 
nande från oss.

Vid tvätiden pä natten var vi ändå 
framme vid Underås där II:an vänt på 
mycket behörigt avstånd från bryggan och 
vi kunde börja hacka oss in i den ca 60 cm. 
tjocka isen, en bätlängd i stöten, i dubbel 
bredd för att fä utrymme nog att lägga in 
pråmar.

Vid bryggan hade man under vintern 
bytt ut några dykdalber och därför snöröjt 
isen som där var ännu tjockare. 1 ljuset frän 
strålkastare och byggsolar körde traktorer 
och tru ckar om kring med öv erb liv et 
timmer och annat material, isen var nästan 
täckt med bark frän stolparna och det säg 
mera ut som en avverkningsplats i skogen 
än en plats för sjöfart.

På morgonsidan hade vi hackat upp en 
tillräckligt stor vak och vi vände stäven 
mot Stockholm  i den då ganska hårt 
återfrusna rännan efter Isbrytaren II.

Vid m iddagstid  var vi fram m e vid 
Essingesundet dit Underås III hade tagit 
sig, släpare kopplades och återfärden mot 
grustaget började. Eftersom  III:an  var 
gru nd gäend e på aktern  hade hennes 
propeller d åligt grepp i isen och hon 
klarade inte att hänga med oss för egen 
maskin. Sent på kvällen var vi tillbaka vid 
Underås för några timmars väl i maskin 
medan III:an lastade och sedan ut i rännan 
igen med henne på släp.

Vid lossningen i Stockholm  sparades 
gruset kvar i aktersta fickan för att få lite 
bättre trim på hennes akter på tom.

I m askin tog vi entim m estörnar vid 
stötning, annars två eller fyra timmars vid 
bogsering i isränna, allt beroende pä hur 
mycket spakryckande det blev.

Sä här höll vi på och sä småningom ville 
kraftvärmeverket i Västerås ha olja. Den 
då nybyggda statsisbrytaren Thule, den 
enda som var tillräckligt grundgäende av 
statsisbrytarna, skickades att öppna till 
Västeräs för m/t Svea Reuter. Sä var vi inte 
längre ensamma i isen, det lättade en aning 
i rännan, hade vi tur så kanske Svea nyss 
gätt före oss, hade vi otur måste vi brädda 
rännan för att kunna mötas. Dessutom 
vaxte isbutarna i rännan av påfrysning 
eftersom dom vändes oftare med ökande 
trafik.

När Underås III senare kunde följa oss 
för egen maskin hängde man pä oss en 
pråm och så var vi där igen!

Man skickade t o m ut betongbygget 
Underås II, troligen pä vinst och förlust, 
hon låg som en stoppkloss i rännan.

När vi passerade kunde hon ta sig fram 
en bit, blev liggande tills vi passerade från 
andra hållet och hon kunde avancera en 
bit igen. Hon var så nära man kunde 
komma en fast punkt i tillvaron och vi 
gissade vilt om var hon skulle ligga vid 
nästa vända.

Vi körde i stort sett för runt och det 
började sätta sina spår både i maskineriet 
och hos oss själva.

Eftersom jag n som den ende ombord ri 
hade min hytt under däck vid sidan av 
maskinrum m et levde jag i ett konstant 
oväsen, maskinskrammel från ena sidan 
och is-buller från den andra, att sova 
förutsatte nästan att man var utmattad.

Jag hade då nyligen träffat min hustru

Stockholm stads Isbn/taren II den 25 maj 1958. Foto: Gunnar Hedman.
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UNDEHAS SANDTiC It

Cementbåten Underås Sandtag II på en bild från april 1946. Sandlossning från Underås III vid nya Söderbron den 30 april 1954.
Foto: Erik Holmberg.

och i ett anfall av övermod bestämt träff 
med henne för att gå på bio på skär
torsdagskvällen när vi hade anlänt till 
Stockholm.

Väl nedsjunken i den bekväma biograf
fåtöljen somnade jag redan när Alice Babs 
tyckte att vi skulle Ta en Toy och när Patrik 
och Plutrik framhöll Samarins förträffliga 
egenskaper snarkade jag för full maskin 
varför hon fanns sig föranlåten att leda mig 
hem till min ungkarlslya, bädda ner mig, 
önska Glad Påsk och traska hem till sig. 
På lån gfred agsk v äll fick  jag  törna in 
ombord eftersom vi hade avgång kl 04.00 
på påskaftons morgon.

Maskineriet for illa, på utresa i Bock- 
holmssund började det i aktercylindern 
låta som när en smed slår sin slägga mot 
städet.

U t ur rännan och stopp för u n d er
sökning, bort med vevhusluckan; inget fel 
på vevlagret men när vi satte ett spett 
under kolven genom luftkanalens lucka 
m ärktes ett kraftigt glapp i kolvtapps- 
lagret, kanske en följd av allt forcerande 
med droppvatten.

Jag lånade skepparens stövlar, putsade 
iland vid Kaggeholm för att låna telefon, 
ringde reservdelsbasen Gustavsson vid 
Bolinder i Eskilstuna, som såg till att en 
taxi med en ny kolvtapp med lager for till 
Underås dit vi också anlände på kvällen i 
sakta mak och med klang av stål mot stål i 
maskinrummet.

Sedan blev det nattjobb, lyfta topplock 
och kolv för kolvtappsbyte, putsa ytor, 
knacka ut ny P ilot-packning med kul
ham m aren, pensla på Perm atex -  väl
signade Permatex -  dra ihop det hela och 
provköra en timme mot bryggan med 3/4 
belastning utan anmärkning och så kunde 
vi ge oss i kast med isen igen någon gång 
på efternatten.

Ett annat bekym m er var ett kraftigt 
axiellt spel både i motorns ramlager och i 
trycklagret på ca 8 mm. Det gjorde att när 
propellern vid god fart framåt träffade vi

Foto: Erik Holmberg.

ett bamsigt isblock så for hela middevitten 
akterut och friktionskopplingen, som inte 
gick att finjustera p g a  glapp i länkar och 
backar, slogs ur av sig själv och motorn 
rusade. Ständig passning var nödvändig, 
inte minst för att undgå att bli ihjälslagen 
av den långa, tunga spaken när den slog 
upp.

B land  g ru sh ög arn a vid  H ornsberg  
'hittade' jag en skrotcykel som plundrades 
på en innerslang, ett brott som förhopp
ningsvis nu är preskriberat. Den ena ändan 
av stången knopades på lämplig höjd på 
spaken, den andra försågs med en krok 
som hakades om en kant på durken och vi 
hade u p p fu nnit den första tänd ku le- 
motorn med automatkoppling!

Isläget blev så småningom något lättare, 
dagsmeja smorde isbutarna på dagarna 
och man hängde på oss en andra pråm 
vilket hade det goda sig att det tog längre 
tid att lasta vid gropen och därmed lite 
vila.

Underås III var nu helt självgående och 
b eh ö v d e in te  län gre  ass is ta n s , t o m  
Underås II gjorde flera resor i veckan och 
d et b ö rjad e  dyka upp en och  annan 
'utsocknes' båt när sjöfarten på Östersjön 
åter kommit igång. Om jag inte minns fel 
var Kristina Thordén första båt till Stock
holm efter vinterstoppet?

En jobbig period är när isen i rännan av 
vårvärmen blir porös och förvandlas till 
ett m etertjockt is-m os som häftar mot 
skrovsidorna, då är det bara råa styrkan, 
om sådan finns, som gäller.

Ett annat kritiskt läge vid bogsering i is 
är när isen blåst ihop till vallar i rännan 
med isfria öppnor emellan. Om man då får 
för hög fart i öppnorna kommer pråmarna 
dundrande in i aktern när det kärvar till 
sig vid nästa vall.

Därför gällde 'så sakta som möjligt' i 
öppnorna, det markerade skepparen med 
att vicka lite på pilen  vid strecket för 
SAKTA FRAM. Då stod man stand by vid 
m anöverplatsen för när stäven nådde

nästa vall slogs FULLT FRAM med efter- 
slängar på telegrafen och då gällde det fullt 
skaft på stört!

I början på maj (tror jag) befann vi oss i 
farleden väster om Adelsö på väg med tre 
pråmar till Horsgarn när isen på Norra 
Björkfjärden släppte från land och med 
god fart drev söderut i hård nordlig vind. 
Där låg vi någon timma praktiskt taget still 
och körde full forcering medan den tjocka 
men porösa isen bröt sig själv mot vår stäv, 
en märklig upplevelse med en viss drama
tik.

Skepparen, Birger Jansson, född i Vet- 
tershaga, var en utomordentligt duktig is
skeppare, klart intresserad av isbrytning 
och faktum är att under sådana här för
hållanden infinner det sig någon sorts 
k am p an jk än sla  hos a lla  om bord. A tt 
käm pa mot isen ger en positiv kick åt 
tillvaron för den som inte är rädd för 
besväret!

I början på juni linkade vi in till Ang- 
slupsbolagets varv på Djurgården med 
regnbågshinna i kölvattnet från en läckan
de Cedervallsbox.

M o torn  revs till  b o tte n p la ttan  och 
följderna av isvintern kom i dagen.

Främre vevstaken var krökt, cylindrarna 
ovala och när vi lyfte ramlagrens över
halvor ram lade lagerm etallen  ur som  
bitama i ett puzzel, trycklagret var spräckt, 
kopplingen och Cedervallaren skall vi inte 
tala om!

Den grova vevaxeln (200 0) hade dock 
klarat sig.

Cylindrarna sändes till Eskilstuna för 
omborrning och märkligt nog fanns det 
reservdelar som  kolvar, lager m m till 
motorn efter nära 40 år!

Övriga skavanker tog varvets maskin
verkstad hand om och i början av augusti 
1956 var det mesta renoverat och maskine
riet var i stort sett i samma skick som vid 
leveransen 1917.

Sex år senare byttes motorn ut mot en 
500 hk 5-cyl. Sefflemotor. ■
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Som en skänk från ovan dök G otland upp vid halvtiotiden. Ibland har man tur.

En sommardag
Text och foto: Krister Bång

Jag vaknade av att en energisk solstråle 
hittat en glipa i gardinen och träffat mitt 
ansikte. Tittade på klockan och satte mig 

rakt upp i sängen. Redan åtta!
Så förargligt, tänkte jag. N ja, jag var 

egentligen på väg att tänka något annat 
men som kyrkopolitiker hann jag besinna 
mig.

Jag hade valt att övernatta i Nynäshamn

bara för att kunna fotografera den nya 
snabbfärjan  G otland med avgångstid  
0640. Fick dock snabbt calmerat mig när 
jag såg den strålande väderlek junimorgo
nen erbjöd. Rikligt med sol och omkring 
22° C.

Efter en frukost, som alltid består av två 
smörgåsar, en med skinka och en med ost, 
ett ägg, ett glas apelsin ju ice sam t två

koppar kaffe, varav den andra med två 
sockerbitar, for jag ner till hamnen. Den 
lilla passagerarbåten Oj a, som jag minns 
som Södern II av Karlskrona, hade kom
mit in under morgontimmarna. Madam  
låg inne. Turistsäsongen på Gotska Sandön 
hade väl inte tagit fart än.

Fortsatte lite med bilen och fick se några 
hundra finklädda barn på en äng vid 
vattnet. Jag stannade och behövde inte 
vänta länge förrän barnrösterna unisont 
tog upp "Den blomstertid nu kom m er..."

Mitt uppdrag med resan var att besiktiga 
så många fiskebåtar som möjligt för det 
b okverk  som  jag  är engagerad  i. Ett 
alldeles särskilt intresse då för SM 34 
Viking av Bergvik som ingen tyckte sig ha 
sett på flera år. Efter diverse research skulle 
hon finnas på Muskö.

Så jag vände på bilen för att åka dit, men 
när jag åter passerade Gotlandsterminalen 
fick jag se att Gotland var på väg att lägga 
till. Ett par snabba manövrar och så blev 
det några kort.

Men hur var detta möjligt? Klockan var 
ju bara halv tio. Hade hon avbrutit sin resa 
och återvänt? Svaret fick jag i turlistan. Jag 
hade läst fel. Hon hade avgått från Visby 
06.40.

Efter denna bonus fortsatte jag m ot 
Muskö betydligt gladare till sinnes. Muskö 
är en ganska långsmal ö och jag for över 
hela utan att upptäcka Bergvik. Kom fram 
till ett T-kors där vägen till vänster var 
skyltad Varv och den till höger Marina. Jag 
tog till höger för där såg jag två mammor 
med sina barn.
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—  Var ligger Bergvik, frågade jag.
—  Aldrig hört talas om, svarade de.
Sedan jag redogjort för mitt ärende och

berättat att jag höll på att skriva en bok om 
fiskebåtar blev de så vänligt inställda att 
de glömde bort sina barn som vällustigt 
rumsterade i rågåkern.

Damerna hejdade en bil i vilken en av 
bygdens stora kännare befann sig.

—  Bergvik, ja. Då får Du köra tillbaka 
över nästan hela ön till Guldboda. Ta ner 
till vänster där.

—  Jag  har in te  sett n ågon  väg  till 
Guldboda men en kryptisk skylt GTPP N.

—  Där är det.
For dit och möttes av en skog av skyltar. 

Ingen  gen om fart. Enskild  väg. O m rådet 
bevakas av Securitas. Sammantaget alltså: 
"I, som här inträden, låten hoppet fara". 
Så jag lät hoppet fara och körde in. Det var 
nästan kusligt lugnt. Inte en människa 
syntes till, trots att det fanns gott om fina 
hus. Gick ut och såg mig omkring. Hörde 
göken i öster. Ö stergök är tröstergök, 
tänkte jag hoppfullt. M en efter ett par 
kilometer tog vägen slut.

Mellan träden hade jag sett en badplats 
med en brygga. D it går jag  för att få 
överblick.

Så jag parkerade ånyo och kröp under 
en bom. Väl inkommen möttes jag av en 
kråka som började kraxa som om hon velat 
säga: —  Här har Du inte att göra! Kan Du 
inte läsa på skyltarna?

Trots den alltmer närgångna uppvakt
ningen tog jag mig ut på bryggan. "Fjärden 
lig g er b lan k  som  ett n y b on at g olv ," 
gnolade jag.

Kråkan hade vid det här laget skrämt 
upp en mängd andra fåglar som var och 
en på s itt sä tt p ro testerad e  m ot m in 
närvaro. Och eftersom inget syntes från 
bryggan höll jag med dem och gick. Det 
kon stiga  var, att när jag  kröp under 
bommen och ut på vägen igen så tystnade 
fågelkonserten.

Jag var på väg att ge upp när jag nästan 
ute vid stora vägen fick se en karta över 
området. Och visst. Där fanns en liten vik 
som hette Bergvik. Kommen så långt kom 
räddningen i form av lantbrevbäraren.

—  Kör tillbaka en kilometer och parkera 
vid ladan. Följ sedan stigen till vänster 300 
meter. Det var hennes råd.

Vid ladan stod några får och lamm. De 
började glatt bräka när jag kom. De kände 
väl sig befryndade.

Stigen gick alldeles i kant med fiskaren 
Bertil Johanssons egendom. Förutom får 
odlade han jordgubbar och potatis. Gräset 
som jag gick i, var kraftigt och frodigt. En 
ko hade säkert givit det högsta betyg. Själv 
blev jag bara blöt om fötterna.

Nästan nere vid stranden fick jag syn på 
SM 34 Viking. Hon låg vid bryggan inne

på tomten och eftersom ingen syntes till 
gick jag in utan att fråga. Jag såg att det 
fanns ett litet rökeri nära bryggan så 
midsommaren borde vara räddad. Sill och 
potatis och jordgubbar från egen fatabur.

Viking var en trevlig bekantskap. Byggd 
på 1930-ta le t var hon nära nog i u r
sprungligt skick med en liten hytt med 
plats bara för skepparen. Det växte sjögräs 
längs vattenlinjen och egentligen borde 
hon väl upp på slip, men hon kanske inte 
användes så mycket.

Dagens två första uppdrag hade därmed 
slutat lyckligt även om det sett hopplöst 
ut vid några tillfällen.

N ästa  p u n kt på d agord n in g en  var

Ankarudden på Torö. Åter en färd på 
småvägar halvannan mil. Man kör gärna 
för det är mycket naturskönt.

Besöket vid Ankarudden avsåg M ar
skär, som mycket riktigt låg där. Hon är 
synnerligen välhållen vilket var roligt att 
se. Hon låg dock inte fotograferbar med 
mindre än att man gick in genom några 
trädgårdar. Där träffade jag på en gammal 
dam i min egen ålder, som blev mycket 
intresserad sedan jag framfört mitt ärende. 
Det slutade med att hon fick mitt visitkort. 
Trodde hon att hon hade träffat en kändis?

Nu skulle jag vidare söderut och det 
enklaste hade naturligtvis varit att åka via 
Södertälje. I stället valde jag den lilla vägen
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över Skanssundet och Mörkö. På så vis 
kom jag till Trosa redan vid 14-tiden och 
där var det skönt med matpaus.

När jag studerade kartan upptäckte jag 
en plats med namnet Källvik. Då jag åkte 
torpedbåt 1961 hade vi gått iland där och 
fikat och nu blev jag nyfiken på om det var 
samma plats. Det var en återvändsväg på 
12 kilom eter, men på min gamla karta 
fanns det en genväg vid Toftö. Efter att ha 
besökt Källvik, som tyvärr visade sig vara 
fel Källvik, var det bara att i Toftö köra in 
på lämplig väg. Det fanns inga vägskyltar 
så jag fick chansa. Och det gick hem! Jag 
kom ut vid Nynäs herrgård. Sedan var det 
bara stora vägen direkt till Nyköping.

N orm alt brukar fartygets namn stå i 
fören och tillsam m ans med hem orten 
också i aktern . N yköpings bogserbåt 
Buster är så liten att man målat namn och 
hem ort m id skepps på bred sid an . Ett 
ganska originellt grepp.

I Nyköping ligger också alltid den lilla 
fiskebåten NG 21 Nordsjö. Officiellt hör 
hon hemma just i Nyköping, men på båten 
är hem orten Sand. D et är tag i henne! 
Ligger månne Grus också i trakterna?

Från Nyköping for jag vidare till Femöre 
i Oxelösund. Där låg den gamla öckerö- 
trålaren Bröderna i slipvagnen på väg upp. 
Numera står det Lomma i aktern och hon 
är ombyggd till passagerarfartyg.

Vid piren låg ännu ett offer för EU:s 
fiskepolitik. Gotländska Osterö hade tagits 
ur fiske för att ståltrålaren Krossfjord  
skulle få tonnage. Behöver Du en liten fin 
danskbyggd fiskebåt till annat än just fiske 
kan Du ringa till Kvarkenfisk!

Via småvägar tog jag mig sedan fram till 
Hum m elvik. Här hör sedan länge den 
gamla fiskebåten Helgoland hemma. Det 
påstås att man inte vet var hon är byggd. 
Ryktet förtäljer att hon smugglades in till 
Sverige från Norge 1914. Finns det någon 
i läsekretsen som kan sprida ljus över 
detta?

Helgoland vill man bevara för fram 
tiden. Vid mitt besök kom ägaren ner och 
länspumpade henne.

En visa som ligger Länspumpens redak
törer varmt om hjärtat är naturligtvis Ulf 
Peder Olrogs Samling vid pumpen. Den 
utspelar sig i dessa trakter. -  Tunabergare 
hitåt! Jag passerade Tunaberg med sin 
vackra kyrka. Inte kan man tro att det gått 
så hett till som i visan i detta lilla idylliska 
samhälle.

Små krokiga vägar förde mig till Kvarse- 
bo. Där skulle jag ta färjan över till Vikbo
landet, m en eftersom  det skulle dröja 
närmare en timma innan färjan gick så gav 
jag upp för dagen. Ringde hem och med
delade att jag kört på så små vägar att jag 
inte hade sett en enda McDonald på hela 
dan!

Eftersom jag skulle vara på ett möte i 
Borgholm dagen därpå tog jag stora vägen 
direkt till Västervik. Då jag var mycket 
nöjd med dagen och vädret fortfarande var 
vackert beslutade jag mig för att slå mig 
lös och gå ut på stan och dricka en öl. ■

I Uttervik låg det gamla fiskefartyget Helgoland, som smugglades till Sverige 1914. Numera fiskar 
hon inte men länspumpas varje dag för att eventuellt kunna bevaras åt eftervården. I bakgrunden syns 
NG 1 Öljaren.

I Oxelösund låg Österö som ett offer för EU:s fiskepolitik.
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Bilaga

Registersidorna 
1601-1700

1612 M ina under senare år då hon blivit lustfartyg. Foto: C.G. Nyström, KMVK Fotoarkiv.

Registerredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Reg.
nr

Typ
Namn.

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

Namn med fet stil = finns foto som

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

1601 SS 1IMSAH 1870 Newcastle 1444 1076 1894 8.2.1899 sjönk Stockholms skärgård
1602 s ABENIUS 1877 Ljusterö 62 52 1943, slopad, upph
1603 s HELGA 1883 Lagnö 40 37 1910 avriggad Löfhol msvar vet
1604 s ALMA 1876 ö Lagnö 40 23 1939-40 upph
1605 s AMANDA 1886 Rättaregården 98 98 18.11.1916 strandat Agerö, vrak
1606 s ELIN ex VANDRINGSMAN 1887 Rättaregården 50 39 1923 upph
1607 s HARMONIA 1872 Sundsvall 509 466 1903, okt kond
1608 SS ESAIAS TEGNER 1851 Motala 134 84 1898 kond, blev 4539 IB  214
1609 S CHRISIINA Roslagen 46 44 1911 upph Löfholmsvarvet
1610 s MARIA 1882 Vätö 61 58 1901 slopad
1611 s AMANDA 1870 Gräddö 52 45 1910 slopad
1612 s MINA 1876 Fågelö 102 98 Flyter
1613 s ANNA Roslagen 55 52 1903 slopad, sjönk
1614 s Madelaine ex HILDUR ex Maritzburg 1876 Aberdeen 446 399 1900 såld Frankr. Brand 5.8.1901
1615 s SVALAN 1884 Hemmarö, Länna 50 43 1923 upph
1616 ss REGENT ex SIRIUS II ex FYRIS 1 1889 Bergsunds 212 145 1981 upph
1617 SS LOLA ex JEHANDER 3 ex MARGARE1A ex FYRIS II 1876 Bergsunds 144 106 1974 såld finsk medborgare
1618 s FREDRIK 1872 Sjötorp 62 55 1964 förstörd
1619 s SVALAN 1874 Harg 44 42 1899 slopad
1620 s FRIDE 1858 Vivsta varv 278 248 30.7.1898 avg Le Havre borta m m o allt
1621 SS Sirius ex 1HURE ex ALEXANDER KEILLER 1874 Göteverken 439 312 1929 såld Estland, förlist 10.10.1930
1622 SS N0RAS1RÖM ex IVAR BLÅÅ 1865 Motala 74 32 1957 upph
1623 s IDA VICTORIA 1863 Nevo Tomna 762 67 1908 pråm
1624 s CARL fb 93 S Garn 25 23 1907 präm
1625 s ALEXANDRINE fb 90 S Garn 63 60 1908 pråm, avförd 1943
1626 SS ILANDA EXPRESS ex IROSA ex NYA SÖDERTELGE ex HÄLLSVIKEN 1 1868 Oskarshamn 117 81 1935 upph Hammarbyverken
1627 s INDUSIRIEN fb 85 Rättaregården 96 91 1921 pråm
1628 s AN1EL0PE 1852 Brandö 388 358 16.11.1916 avg W Hartlepool, borta m m o allt
1629 s ROSEN 1 1888 Rösätra 44 37 1935 förstörd
1630 s JUNO 1856 lorp 25 25 1896 avf. underdräktig, upph ca 1910
1631 s FREY 37 27 1935 upph
1632 SS FLORA ex HANGÖ EX IELEGRAFEN 1863 Norrköping 289 207 1.5.1913 sjönk Elbe, kollision 4 omkom
1633 S GUSIAF Stockholm 46 41 1907 präm
1634 s NORDEN - fb 94 Söderköping 75 65 1918 upph (användes för 6047?)
1635 SS AMS1ERDAM 1880 Lindholmen 927 712 19.12.1898 strandat Idö, vrak
1636 SS SVIIHIOD 1873 London 720 405 20.10.1914 kollision, sjönk Skms skärg
1637 s VEGA 1891 Kilane 57 49 1943 slopad
1638 s PAULINA - fb 94 Eckerna 37 35 1922 kond. såld som vrak
1639 s JENNY - fb 86 Slävik 26 24 1925 slopad
1640 s KRIS1INA - Arboga 69 66 1909 upph
1641 SS DIANA ex HUDIKSVALL ex Pohjola ex HERNÖSAND 1857 Stockholm 287 195 1909 logemnet, avförd 1910
1642 s ALFSOL ex JOHANNA - Roslagen 40 33 1912 pråm
1643 s REIZIA 1845 Visby 125 107 1906 pråm
1644 SS BORE 1853 Norrköping 512 419 1910 upph Finnboda
1645 S LYDIA - fb 90 Härnösand 48 40 1908 slopad
1646 S JUNO 1881 Rättaregården 41 33 1926 said Dk öde?
1647 S 1HURE ex SJÖRÉN 1873 Alsvik 28 26 1944 upph
1648 s BEA1A 1870 limmernabben 218 192 22.11.1903 sjönk Nordsjön 4 omkom
1649 ss BO HARALD ex OTTERBÄCKEN ex AMALIA 1886 Sjötorp 191 115 12.11.1957 strandat Vänern, vrak
1650 s Agra ex GEVALIA 1874 Gefle 736 707 1900 säld No, upph 1910 lorekov



1651 SS Vlassios ex ARON 1889 Oskarshamn 393 272 1920 såld Grekl, förlist 22.12.1920
1652 S PERCY ex CARL OLOF 1878 Ekenäs 71 61 1927 pråm, brygga 1941
1653 S MATHILDA 1862 Nordmaling 46 43 1907 pråm
1654 S ESKIL 1877 Torskog 102 94 1914 pråm
1655 S JUNIAN 1894 Sjötorp 99 88 1955 pråm
1656 S ALEXANDRA - fb 90 S Garn 96 91 1956 ej i sjöfart, sprängd 1967 Arkösund
1657 S ABENIUS ■ fb 94 Björkholma 44 35 1933 upph
1658 SS SYLPHIDE 1863 Motala 77 36 1934 upph
1659 s ELLIDA fb 77 Ekensbergs 56 54 Ej SL 1908
1660 s JOSEFINA 1874 Svartsjö 44 41 1914 avriggad, skrotad 1920
1661 s HILDA 1875 Uppveda 43 41 1913 upph
1662 s HERMAN 1855 Umeå 60 48 1898 pråm
1663 SS SUNNANVIND ex NORKAP II ex TYLÖ ex THEOD. MANNHEIMER 1884 Motala 227 146 Still going ?
1664 s GERMANIA 1875 Seedorf 30 25 19.4.1903 strandat Allinge, vrak
1665 s JUDITH 1891 Viken 34 31 1938 upph Faaborg
1666 s CHARLOTTA 1846 Kolboda 38 36 1897 ligger sjunket i Västervik
1667 s JOEL 1873 Rädmansö 41 37 1905: pråm sedan 1902
1668 s NORMANDIE 1875 Normaansö 22 20 1903 upph Furusund
1669 SS GAUTHIOD 1873 London 736 534 1931 såld Marinen, målfartyg, sänkt 9.8.32
1670 S LUCINA 1843 Skepparkroken 38 38 8.10.1901 förlist Älvsnabben
1671 SS BELOS 1885 Motala 369 179 1970 upph Ystad
1672 SS EOL ex Dronning Sophie 1876 Oslo 151 94 1933 såld Tyskl för upph
1673 SS NEPTUN 1870 Stockholm 249 184 1956 upph på Lidingö
1674 SS HERMES ex Meteor 1888 Göteborg 394 207 1961 ej i sjöfart, upph i Göteborg
1675 SS ARGO ex Dwina 1869 Rostock 130 45 3.3.1920 avg Simrishamn, borta m m o allt
1676 SS NEPTUN 1884 Sjötorp 179 113 Sedan 1917 utan maskin, upph 1942
1677 SS ALVAR ex JUPITER 1883 Göteborg 174 106 1933 upph
1678 S MATHILDA 1871 Syltenäs 216 193 1918 kondemn.
1679 s HALMSTAD ex ELLA ex SVEA ex ESKIMÅ ex Nulli Secundus 1874 Essex 85 69 19.11.1916 strandat Stevns
1680 s MOTALA No 1 1875 Motala 154 147 1902 upph, blev 3998
1681 s JOLANI 1876 Elsfleth 881 798 19.11.1916 strandat Berwick, vrak
1682 SS Concordia ex KOLGA 1873 Sunderland 698 470 1900 såld No, förlist 15.10.1900
1683 s VICTORIA 1880 Elmsta 32 29 1920 upph till ved
1684 s BELIZE 1877 Gräddö 42 39 1902 upph
1685 s ANNA 1875 Marum 31 27 1900 pråm
1686 s HOPPET fb 1890 Enhörna 37 36 1906 pråm
1687 s FRIDEBORG 1868 Vätö 39 36 1900 pråm Ekensberg
1688 s ELLIDA 1883 Elmsta 46 44 Ej SL-19
1689 s ANNA 1856 Ängö 50 43 1936 förstörd
1690 SS Umba ex JARL ex STOCKHOLM 1850 Motala 128 76 1900 sald Ryssland
1691 SS Baron de Catelin ex Georgis ex Muchachol ex ALBERT EDVARD 1872 Newcastle 957 612 1921 såld Spanien, förlist 18.1.1931
1692 SS BJÖRN 1872 Sunderland 926 685 25.5.1895 sjönk Skagen efter koll
1693 s BETTY ex BOLKE 1868 Bardenfleth 256 229 1897 kondemn
1694 s LYDIA fb 1883 S Garn 25 23 1896 nedhuggen till vedbrand
1695 s ROSALIE 1858 Boda 30 28 1914 upph till pråm
1696 s CARL VICTOR 1871 Assarebo 88 85 1899 bärgningsholk
1697 s KRONAN 1875 Gränsö 46 44 1906 uppdrogs på land ej sjöduglig
1698 SS HERO 1874 Motala 103 41 1957 upph
1699 s NEPTUN 1876 Källa hamn 32 26 1910 styckad, såld på auktion
1700 SS Albay ex Hoangho ex Jenfeld ex SVEA 1883 Motala 1118 690 1899 såld Tyskl, upph 1937 i Shanghai
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Segelfartyg i bild
Segelfartyg i full segelskrud utförda efter originalritningar. 
Bilderna är från leveransåret och i färg. Storlek 390x268 mm.

Natalia rn 5898 år 1917 Alfa rn 18 år 1897
Gunborg rn 5656 år 1914 Fiskekutteen Fram år 1898
Yrsa rn 5449 år 1913 25 fots fiskebåt år 1922
Tärnan rn 4350 år 1905 17 fots fiskesnipa år 1933

Pris 100:- plus portokostnad. Betalning vid leveransen. Vid 
betalning från utlandet tillkommer postgiroavgift om 50 kr eller 
kontant betalning.

Axel H. Gustafsson
Alfredsvägen 9 

261 61 Landskrona 
Tel 0418-41 1516

Fyrskepp i Sverige
Du som betalt boken och inte fått den. Hör av Dig ty det 
stod ingen avsändare på postgirotalongen!

Julkorten slut^
Trots att vi laddat 
upp med många jul
kort såldes upp
lagan snabbt slut. 
Har Du inte fått 
några julkort ber vi 
Dig begrunda något 
av följande förslag:
1) Skicka tillbaka 
pengarna (dyrt al
ternativ)
2) Låt pengarna stå 
till nästa års utgåva 
(hjälp till att komma 
ihåg)
3)Förvandla belop
pet till ett frivilligt 
bidrag för förbätt
ring av tidningen.

Om vi inte hör 
något av Dig anser vi 
att Du valt alternativ 3.

Redaktionen J

Möteskalender 
Västra Kretsen

Nakterhuset har som vanligt öppet 
tisdagar 18.00 till 21.00. Under vintern 
kommer Nakterhuset även att vara 
öppet på torsdagar 12.00 till 15.00. 
23/12, 30/12 är det dock stängt under 
torsdagar. I samband med månads- 
möten är det öppet 12.00 till 21.00.

Torsdagen den 13 januari kl 19.00.
Fyrhistoria ur ett internationellt och 
svenskt perspektiv. Ordförande i

Svenska Fyrsällskapet, Esbjörn 
Hillberg, berättar och visar bilder 
över fyrarnas historia.

Torsdagen den 2 februari kl 19.00.
Styrsöbolagets passagerarbåtar isvin
tern 1979. Göran Ohlsson visar diabil
der från skärgårdstrafiken i 
Göteborgs södra skärgård vårvintern 
1979.

Torsdagen den 2 mars kl 19.00. Västra 
Kretsens årsmöte.

Övriga möten under våren kommer i 
nästa nummer av Länspumpen.

Innan månadsmötena serveras ärt
soppa med bröd och måltidsdryck. 
Kockarna Axel och Kenny har midda
gen klar kl 18.00. Välkomna.

Har Du några frågor så ring gärna 
Nakterhuset, Västra Kretsens klubb
lokal på telefon 031-246515.

V J

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 13
Foton ur Calle Nyströms negativsamling

Kopiorna görs på plastpapper och levereras i format 10 x 15. Pris 9 kr/st plus porto och expeditionskostnader 15 kr.
Betalning vid leveransen. Vid betalning från utlandet tillkommer postgiroavgift på 45 kr eller kontant.

OBS! BILDERNA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN!

SKUTOR Selma Skillinge 7009 Solklint Slite 9232
Ambri Näset 4407 Simon Mariestad 358 Thalassa Skärhamn 10605
Eivor Ellos 8232 Solbris Hönö 9062 Tidan Lidköping 8915
Elise Mariestad 6966 Sonny Hamburgsund 5354 Ölandssund Degerhamn 6512
Elna Brantevik 8037 Tornö Skärhamn 6753
Emma Råå 6383 Vättervik Dalmark 3072 ANGARE
Georg Hällevik 4684 Örnfjord Hovenäset 5778 Omberg Göteborg 7475
Gerd Skärhamn 8074 Orion Stockholm 7255
Gottfrid Kolboda 3773 KUSTFARTYG Oscar Gorthon Helsingborg 8345
Gunbritt Hovenäset 6509 Alice Lidköping 9408
Heimdal Kungälv 7555 Iduna Simrishamn 9348 MOTORFARTYG
Ingeborg Kolboda 5459 Milla Karlshamn 10517 Neva Helsingborg 9774
Isvåg Öckerö 3598 Nina Donsö 11007 Odensholm Göteborg 10275
Irma Skillinge 8236 Nissan Halmstad 8876 (Johnsonskorsten)
Lena Gravarne 8056 Nogi Hällevik 10269 Okanagan Valley Stockholm 10666
Lisa Bergkvara 6988 Nordfors Kalmar 10431 Okeanos Stockholm 9877
Nanny Borgholm 7651 Nynäs Stockholm 10402 Oklahoma Stockholm 10311
Oden Lidköping 7130 Ostkust Kårö 11044 Okturus Stockholm 9569
Otelia Lörby 3893 Ottawa Skärhamn 11138 Otis Göteborg 8566
Rita Ven 7518 Otono Skärhamn 11170 Örbyhus Trelleborg 9420

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

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

Adress .......................................................................................................................................................

Sista beställningsdag 
31 mars 2000

därefter leverans inom 6-10 veckor
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GG 578 Victoria ligger färdig för dop vid Tjörnvarvets utrustningskaj den 24 september 1999. Foto denna sida Curt S. Ohlsson.

Ny trålare från Tjörn varvet
Av Lennart Bornmalm

T jörnvarvet AB i Rönnäng levererade i 
slutet av september fiskefartyget GG 

578 Victoria till bröderna Christer och 
Hans Nicklasson på Ockerö. Victoria är 
28,3 meter långt och 8,2 meter brett och är 
ett systerfartyg till GG 36 Kristine från 
Donsö, som levererades från varvet för ca 
ett år sedan (Länspumpen 1998:4).

Huvudmotom är en 6-cylindrig Wärtsilä 
(Nohab) typ 6L20 som utvecklar 1 400 hk. 
Denna gav på leveransprovturen fartyget Ägare är bröderna Christer och Hans Nicklasson.

en hastighet 11 knop. Propellerutrust
ningen har levererats av Bergs och vinsch
utrustningen kom m er från H ägglunds 
Lidan. Färgsättningen är något annor
lund a jä m fö rt m ed fle r ta le t tid ig are  
ståltrålare så till vida att Victorias skrov 
är m ålat i två olika färger; grått från 
vattenlinjen till relingen och svart från 
denna till och med brädgången. Detta 
medför att fartygsskrovet upplevs något 
lägre än vad det är i verkligheten. Veter-

ligen har det tidigare endast funnits en 
ståltrålare på västkusten vars skrov varit 
färgsatt med två olika färger på detta sätt. 
Det var på 1960-talet och då på GG 755 
Sunderland från Åstol. Hon hade skrovet 
rödmålat från vattenlinjen till relingen och 
svart ovanför.

Victoria har konstruerats av Jan Erik 
Abrahamsson, JE A Marine Consulting AB, 
Rönnäng, och är av s k Single Chine type. 
Fartyget har modellprovats i företagets 
specialkonstruerade rigganläggning för
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Leveransen ägde rum den 1 oktober i år. Foto utanför Berlin av Leif Evertsson.

prov som simulerar verkliga förhållande i 
sjön. Metoden för detta som tagits fram av 
Jan Erik Abrahamsson och Åke Williams 
har testats under några år parallellt med 
m o d ellfö rsö k  i provrän n a vid  SSPA. 
Resultatet har visat sig vara mycket bra och 
många gånger till och med bättre än en i 
artificiell provränna, eftersom modellen nu 
utsätts för naturliga förhållanden.

Victorias skrov har byggts vid ett varv i 
Riga, Lettland och bogserats till Rönnäng 
i april i år för färdigställning.

Visning och dop
Fredagen den 24 septem ber hade Mats 
Arvidsson och Börje Karlsson bjudit in till 
visning och dop av GG 578 Victoria vid 
varvet i Rönnäng. När Curt S Ohlsson och 
jag anlände kl 13.45 blev vi inbjudna till 
en m ycket sm aklig  räkbuffé i varvets 
trevliga personalmatsal. Där hade redan 
många av dagens inbjudna gäster anlänt

och det var glada tongångar. Vi var ju alla 
förväntansfulla inför dagens höjdpunkt, 
då 6 -årig a  V icto ria  (d o tter till H ans 
N icklasson) skulle bli gudm or till den 
stolta nybyggda trålaren som låg nymålad 
med stor flaggning vid varvets utrust- 
ningskaj.

Vädret hade varit växlande under för
middagen och det regnade något då vi 
anlände, så dopet, som var utsatt till kl 14, 
blev något förskjutet -  men plötsligt upp
hörde regnet, molntäcket lättade och to m  
solen tittade fram Alla skyndade ut, för nu 
skulle dopet äga rum  och det blev en 
ganska stor samling med folk på planen 
och på utrustningskajen framför fartyget. 
Så krossades då champagneflaskan mot 
fartygsskrovet genom en elegant rörelse av 
gudm or, som  i sam m a ögonblick  gav 
fartyget nam net V ictoria. A lla applå
derade och glädjen var stor.

Därefter blev det förevisning av fartyget,

som på alla sätt var mycket fint med en 
elegant utform ad inredning och im po
nerande utrustning. Borta är den spar
tanska och många gånger enkla inredning 
och utrustning, vilken i regel var beteck
nande för gårdagens fiskefartyg. Numera 
liknar inredningen i ett fiskefartyg ett 
bättre utrustat lustfartyg -  och inte som 
tidigare en enkelt utformad arbetsbåt. Det 
är mycket glädjande att konstatera att man 
nu äntligen fått upp ögonen för att arbets
miljön är viktig även för fiskare.

Efter förevisningen bjöds det på kaffe 
och tårta och vi fick nu tillfälle att samtala 
med varvets ägare samt Mats Arvidssons 
far, Rune Arvidsson. Han hade tillsam 
mans med sina två bröder tagit leverans 
av en nybyggd trätrålare, Lövön, från 
Bröderna Olssons båtvarv i Skredsvik för 
ganska exakt 40 år sedan. Lövön innehade 
de i nästan 30 år tills hon såldes för ca 10 
år sedan till Urk i Holland.

Partrederiet för GG 578
Victoria kom m er i första hand att an
vändas för fiske med bottentrål i Nordsjön 
och Östersjön. Lastrummet har utrustats 
med kylslingor, vilka håller temperaturen 
vid ca noll grader. Detta för att uppnå en 
högre slutkvalitet vid lagringen av fisken, 
som efter att den rensats och sköljts i sex 
olika fack skickas ner i lastrummet där den 
isas i lådor för förvaring.

Fiskelaget från Öckerö är relativt ungt. 
Det etablerades 1979 genom att bröderna 
Christer och Hans Nicklasson tillsammans 
m ed L ars-E rik  A n tonsson  och G öran 
Utbult köpte fiskebåten GG 341 Tana från 
Donsö, vilken gavs namnet Ekeskär med 
oföränd rad  d istrik tsb eteck n in g . Efter 
knappt ett år sålde Lars-Erik Antonsson 
och Göran Utbult sina andelar i Ekeskär 
och istället blev Christer Cullberg delägare 
i fartyget.

Två bilder av GG 341 E keskär strax före skrotningen medelst eldning. Fotona är tagna på Öckerö av 
Krister Bång den 7 maj 1982.
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Ekeskär byggdes vid Bröderna Olsson 
båtvarv i Skred svik  1950 som  LL 527 
Glittvåg med Dyrön som hemmahamn. 
Hon var ungefär 75 fot lång och utrustad 
med en 2-cyl Skandia råoljemotor 290A om 
210 hk. År 1956 såldes hon till Fiskebäck 
och blev GG 537 Glittvåg med Göteborg 
som  hem m aham n. I sam band med att 
detta partrederi tog levererans av en ny 
ståltrålare från Bolsones verft i M olde, 
Norge, 1962 såldes Glittvåg till Donsö och 
fick namnet Tana.

Ekeskär tillhörde partrederiet på Ockerö 
tills hon höggs upp genom eldning på 
hem m aön 1982. I sam band med detta 
upplöstes partrederiet.

I juni 1984 inköpte bröderna Christer och 
Hans N icklasson ståltrålaren HG. 326 
Bente Lath från H irtshals i Danm ark. 
F arty g et gavs nam net W estbank och 
Ockerö blev ny hemmahamn med dist- 
rik tsbeteck nin gen  GG 341. W estbank  
tillhörde den långa serie ståltrålare som 
byggdes för svenska fiskare i Östtyskland 
på 1960-talet. Hon levererades i juli 1962 
som GG 227 Vinga till bröderna Holger 
och Tage Corneliusson på Hönö (Båto- 
logen 4-1988) och var 104 fot lång, utrustad 
med en 8-cylindrig SKL-dieselmotor om 
560 hk

Vinga hörde hemma på Hönö i ganska 
exakt 8 år, då hon så ld es till Sceby i 
Danmark och fick namnet Pia Vanggaard 
med beteckningen FN. 187.1 anslutning till

detta byttes huvudm otorn till en 8-cyl 
B&W Alpha diesel om 660 hk.

Efter ca sju år med Soeby som hemma
hamn såldes hon 1977 till N C Espersen 
(Skagerrak Exportfisk) i Hirtshals varvid 
namnet ändrades till Stromvig (HG. 326).

M ellan 1982 och 1984 var hon Bente 
Loth med oförändrad hemmahamn och 
distriktsbeteckning.

Under 1986 genom gick W estbank en 
större om byggnad till häcktrålare vid 
Nimare verkstads AB, Göteborg.

Vid årsskiftet 1991/1992 ersattes styr
hytten med en ny och större vid Grenborgs 
voerft i Hirtshals, Danmark.

I ju li 1995 såld es W estland åter till 
Danmark och denna gång till Hanstholm, 
där Jan Nicolai Hansen blev ny ägare till 
fartyget. Namnet ändrades till Karbak och 
b eteck n in g en  till T. 635. Jan  N ico la i 
Hansens tidigare båt T. 635 Karbak blev 
då såld till Hamburgsund, där hon blev 
SD 69 Novi, som bara ett par månader 
senare (25 september 1995) skulle bli den 
olycksdrabbade fiskebåten som försvann 
med man och allt under fiske i Skagerack i 
dåligt väder.

E fter  att b rö d ern a  N ick lasso n  sålt 
W estbank förde de bl a den tid igare 
GG 398 W esterö från H önö, som hade 
inköpts i april 1995 av bröderna Bengt och 
G öran  A n tonsson  och d öp tes om till 
Santiago (GG 661). Hon var byggd 1974 i 
H olland för irländska intressenter och

inköptes 1985 av partrederiet för Westerö 
på Hönö, vilket lät bygga om fartyget 
fullständigt vid Smögenvarvet.

Under tiden letade bröderna Nicklasson 
efter en bättre begagnad fiskebåt för egen 
del.M en då de inte fann någon lämplig 
sådan bestämde de sig för att beställa ett 
nytt fartyg vid Tjörnvarvet AB i augusti 
1998.

Santiago är numera GG 597 Midsjö på
Donsö.

Tjörnvarvet
Innan vi lämnade Tjörnvarvet förevisade 
Börje Karlsson oss varvets stora skrovhall, 
där man just nu håller på att bygga skrovet 
till GG 173 Vingafjord på Hönö och som 
kom m er att färd igställas av Skillinge 
Marin AB i Skillinge. Hon blir 14,99 meter 
lång och är ett systerfartyg till nyligen 
levererade FG 137 Eva-Marie i Glommen, 
till vilket Tjörnvarvet också byggde skro
vet. Vidare är varvet i Rönnäng i full färd 
med att göra en fullständig ombyggnad av 
ångaren Stockholm för Strömma Turist & 
Sjöfart AB i Stockholm. Därutöver har man 
beställt skrovet till nya GG 778 Lövön vid 
samma varv i Riga som byggde skrovet till 
GG 578 Victoria. Nya Lövön som blir 
nästan 38 meter lång och kommer att bli 
det största fartyg Tjörnvarvet hittills byggt. 
Lövön beräknas vara klar för leverans i 
slutet av nästa år. Vi återkommer med en 
närmare presentation av henne då. ■

W estbank på väg in i hemmahamnen den 13 juli 1987. Foto Krister Bång. 
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En stilla vinterdag poserar besättningen på Britas fördäck inför fotografens kamera. De två herrarna 
i hatt är förmodligen från kontoret och kanske den till vänster är självaste kolimportören Georg Lavén. 
Bild ur Författarens samling.

Båtarna från 
Lundby

Av Bertil Söderberg

4 8  S/s B rita

• Byggd: 1917 av stål.
• Dimensioner: 18,17 x 4,60 x 2,63 m.
• Dräktighet: Brt 46,51. Nrt 5,69.
• Maskin: En compoundångmaskin av 

varvets konstruktion om 160 hk med 
byggnadsnummer 84.

• Reg.nr: 6443. Signal: SGFW.

I början av 1916 skrev Lavéns Kolimport 
AB i Stockholm kontrakt med AB Lundby 
Mekaniska Verkstad om byggandet av två 
ångbogserbåtar. Den första blev Signe, 
som levererades på våren 1917. Den andra 
fick namnet Brita,efter redarens dotter, vid 
s jö sä ttn in g en  den 10 oktober. V arvet 
jobbade snabbt och redan den 1 december
1917 levererades Brita efter sedvanlig 
p ro v-o ch  lev eran stu r. Vid p rovtu ren  
visade det sig att ångmaskinen presterade 
en kolförbrukning av, 0,82 kg per hk och 
timma vid 120 ihk. Vid forcering erhölls 
180 hk mot 160 enligt kontraktet.

Brita var liksom system  inte helt lik 
standardtypen från Lundby. E xteriört 
skilde de sig genom att de var utrustade 
med en livbåt upphängd i dävertar på 
styrbordssidan mitt för skorstenen. Bräd- 
gångens räckverk övergick i plåtar längst 
föröver, där namnet var prydligt påmålat, 
samt en hög mast strax för om den något 
större styrhytten. Förklaringen var att 
båtarna inte enbart skulle användas som 
hamnbogserare. För övrigt fanns en kraftig 
brand- och bärgningspump samt AGA- 
belysning i hytter och lanternor.

Lågkonjunkturen efter första världs
kriget slog hårt mot Lavéns, som hamnade

i ekonom iska svårigheterl921. Som en 
m öjlighet att belåna bolagets tillgångar 
registrerades samtliga bogserbåtar, varvid 
Brita erhöll reg. Nr. 6443 i skeppsregistret 
med signalen SGFW  den 14 mars 1921. 
Detta räckte endast till på hösten 1922 då 
en rekonstruktion av bolaget gjordes i 
långivande bankens regi. Lavéns övertogs 
av H and elsbolaget Jason  A B, som  på 
sommaren 1923 ändrade namn till Lavéns 
Kolimport AB. Detta medförde att bogser- 
båtarna överfördes till det nya bolaget. 
Den 12 juni köptes således Brita från

Handels AB Jason i likvidation för 50 000 
kr. Därefter såldes det nya bolaget till en 
engelsk kolexportör, men av någon anled
ning gick köpet tillbaka. I början av 1924 
trädde en annan kolexportör in på scenen, 
nämligen tyska kol- och stålfirman Hugu 
Stinnes i Hamburg, som övertog Lavéns 
vilket blev ett helägt dotterbolag till den 
tyska jätten.

I beredskapstjänst och nya ägare
N är and ra v ä r ld sk rig e t b rö t ut b lev  
svenska försvaret i stort behov av fartyg
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Lundbybåtarna hade rykte om sig att vara goda isbrytare, vilket Brita här 
visar exempel på. Bild ur författarens samling.
Bilden till höger på Brita togs av Gunnar Hedman den 25 juli 1958 från 
Liljeholmsbron.

för att kunna uppehålla bevakningen av 
vår långa svenska kust. Bland de första 
som inkallades var just Lavéns bogser- 
ängare Brita. Hon började sin örlogstjänst 
den 6 september 1^39 och ryckte ut först 
den 29 novem ber 1945. Brita klassades 
som hjälpvedettbåt I och fick beteckningen 
Hjvb 172 med stationering i Oregrund. 
Hon var obeväpnad och ingick senare i den 
s k sjöfartskontrollen.

I samband med slaget vid Stalingrad i 
januari 1943, såldes Brita den 16 januari 
till Stockholms Transport- och Bogserings 
AB (TB) för 80 000 kr. Nu kom Brita, som 
fick behålla namnet, att ägas av Transport
bolaget i 30 ar.

Vid bogserbåtsstrejken 1960 lades Brita 
upp och kom ej mer i trafik under ånga. 
På Furusunds slip (H ögm arsövarvet) 
motoriserades Brita och fick en motor på 
ca 300 ehk. Hon återlevererades i början

av 1961 till Transportbolaget.
I köpebrev av den 16 april 1973 överläts 

äganderätten av Brita för 49 000 kr på 
Godshantering AB i Stockholm. Den 23 
december 1975 återköptes Brita av Stock
holms Transport- och Bogserings AB för 
42 000 kr.

Brita säljs till Lilla Edet
Behovet av bogseringar m inskade på 
1970-talet och i Stockholm  uppstod ett 
överskott av bogserbåtar. Brita hamnade 
på mäklarnas säljlistor, vilket resulterade 
i att hon i slutet av 1975 inköptes av H/B 
med firma Andersson & Co. i Lilla Edet. I 
början fick hon behålla namnet men i slutet 
av 1976 bytte hon namn till Yngve, efter 
en av bolagets skeppare som pä detta sätt 
hedrades.

Nu blev det nya arbetsuppgifter för det 
gamla Lundbybygget. Isen i Göta Alv är

oftast besvärlig för sjöfarten och speciellt 
då i området kring slussarna. Följdriktigt 
blev det mycket arbete för Yngve med att 
bryta is och hjälpa sjöfarten pä älven. Även 
en del långbogseringar förekom bl. a. för 
Skanska i Bohuslän.

Åter till Stockholm
Sejouren i Göta Älv blev inte så långvarig 
för 1989 såldes Yngve till P.G.Traung i 
Stockholm. Nu började en tid som fritids
båt för den gamla damen från 1917 och så 
vitt jag känner till lär hon fortfarande 
finnas till i någon av Stockholms många 
hamnar.

Källor: Riksarkivet och Sjöfartsinspektionen genom
Bernt Fogelberg
Stellan Bojerud
Claes Jernby
Ralph Romell

Fortsättning följer.

Den 12 augusti 1988 var Yngve med bogsersläp på väg in i en av slussarna 
i Trollhättan. Fotograf var Lars Blomqvist.

Leveransfoto på Brita efter motoriseringen 1960-1961. Bild ur författarens 
samling.
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Nyårsfirande ombord på s/s Harrington 1899

Text och teckningar av Kenneth Larsson

Bland de många fartyg som min far Carl 
L arsson , född 1874 i Lysekil, var 

mönstrad ombord i under åren 1889 -1 9 0 5  
finner man den brittiska steamern Har
rington. Hans 'last ship' var den brittiska 
ångaren  s/s W e llp a rk , ex P a lla s , ex 
Nedjan. Detta fartyg är ju mycket känd 
och omskriven efter den gick under med 
man och allt den 10 januari 1954, och vars 
vrak är funnet och filmat.

Vad H arrington beträffar gick denna 
ångare i skytteltrafik med kol mellan South 
Shields och H am burg, då min far var 
matros ombord. Man skulle kunna säga att 
till sjöss gjorde min far pengar på kol och i 
hamnarna gjorde han kol på pengarna.

Skämt åsido men allvarligt talat, så följer 
här en berättelse om vad som tilldrog sig 
ombord på Harrington för jäm nt 100 år 
sedan på nyårsafton 1899. Jag har med stöd 
av fartygets loggbok och besättningslista 
försökt rekonstruera händelserna.

Den 29 decem ber 1899
Denna dag skriver kapten Young i Har
ringtons loggbok:

"Fartygets handlingar har varit depo
nerade på Hennes M ajestäts konsulat i 
H am burg, så länge som  erfordrats för 
resans syfte."

M eningen  lå ter en aning k ry p tisk , 
men . . .

Denna dag som var en fredag anträder 
Harrington sin resa i vattenbarlast från

Hamburg till Cardiff, en färd på ca fyra 
dygn. I och för sig inte någon längre 
sträcka, men den skulle bli minnesrik för 
hela besättningen ombord på ångaren. Inte 
för att vädrets makter eller liknande skulle 
vara obevågna, utan för att man under 
resans gång skulle få uppleva ett nyårs
firande, som ingen av besättningen torde 
få vara med om någon gång mer under sin 
livstid: Ett sekelskifte 

På nyårsafton söndagen den 31 decem

ber 1899, då H arrin gto n  befann sig i 
Engelska kanalen, i höjd med Eddystones 
fyr, samlades hela den landgångsriggade 
besättningen (utom  de som  gick vakt) 
invid skeppsklockan på backen. Tystnaden 
och mörkret bröts endast av båtens brusan
de bogsvall och ljusen från lanternorna på 
m asterna och bryggan. Det låg en viss 
spänning i luften av förväntan och man
narna pratade lågmält sinsemellan i vän
tan på nyårsceremonin.
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CERTIFICATE OF DISCHARGE,
F O R  S E A M E N  N O T  D IS C H A R G E D  B E F O R E  A  S U P E R IN T E N D E N T .

S/s Siidsee lossar i tysk hamn. Eddy Stone

Under vardagliga förhållanden slog man 
vid vaktens slut kl 24 00, åtta glas på 
skeppsklockan, men vid nyår slogs sexton 
glas, åtta för det gamla året och åtta för 
det nya. Seden var också den, att äldste 
man om bord slog de första slagen och 
yngste man slog de senare.

Ombord på Harrington denna afton, till
delades den 43-årige svenske tim m er
mannen S. Samuelsson hedersuppdraget 
att slå ut det gam la århundradets åtta 
dubbelslag, följd av den 19-årige brittiska 
stewarden J. Hancock, som slog in det nya. 
Innan skeppsklockan klämtade sina ödes
mättade sexton slag ledde den 36-årige 
styrm annen Sm ith besättn ingen, med 
mössorna avtagna, i en andaktsstund, vil
ken avslutades med "The Lords Prayer" 
och önskade ala ett gott slut på det gamla 
århundradet:

Tim m erm annen och stew arden slog

sedan högtidligt och allvarsamt sina slag i 
tur och ordning. Efter att klämtningarna 
klingat ut uppstod en stunds tystnad, då 
man dock kunde höra ett stilla mumlande 
från den shetländske andrestyrmannen, 
avnedärvd vana läste en något hednisk 
besvärjelse, vilken räknade sina anor från 
den tid då britterna blev kristnade.

From Ghoulish and Ghost
And threelegged Beast
And things that go bump in the night
God Lord deliver us

Man hurrade sedan för det nya århund
radet och kapten Young utbringade 'The 
Loyal Toast' och besättningen höjde sina 
bägare och även om besättn ingen var 
blandad av olika nationaliteter, så sjöng 
man sedan unisont God Save The Queen, 
ångaren var ju dock brittisk.

Därefter utbröt det sedvanliga nyårs-

tumultet, då man och man emellan önska
de varandra ett GOTT NYTT ÅRHUND
RADE, på engelska, singalesiska, norska 
och svenska, allt efter nationalitet. Om 
styrbord hälsade Eddystones m äktiga 
fyr ljus det nya 1900-talets första timmar.

D ata om  H arrin gto n  som  kom p
lettering till Lloyds Register: 
Harrington byggd 1898 bytte namn 
till Calgarth år 1901, Sampan år 1911, 
Sudsee 1924 och Houtlaan 19?? Under 
andra v ärld sk rig e t g ick  Sudsee i 
m alm fart på Ö stersjön. Den gamla 
ångaren överlevde två världskrig men 
gick till botten 1949 i Finska viken på 
resa till Kotka.
Två av de fartyg min far tidigare varit 
mönstrad ombord i ligger sålunda på 
Östersjöns skeppskyrkogård.

Ur Lloyds Register
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Tre fartygsbesök i Göteborgs hamn 1999

Am erikanska robotkryssaren Hue City 
ankrade den 24 juni på Danafjorden för 
några dagar.

Hue City ingår i en serie om 27 fartyg 
sjösatta 1981-1992, är på 9 600 ton med en 
längd av 179 m eter och drivs av fyra 
gasturbiner i 32 knops fart.

B esty ck n in g en  u tgörs av ro botar -  
Harpoon, Standard, Tomahawk och Asroc
-  två 12,7 cm och två 20 mm kanoner samt 
två kulsprutor med en kapacitet av 3 000 
skott/min. Dessuton fyra 32,4 cm torped
tuber och två helikoptrar. Besättning 355 
man.

Världens största kryssningsfartyg Norway 
förtöjde i Skandiahamnen den 5 juli för ett 
endagarsbesök. H ette tidigare France, 
kölsträcktes redan 1957, gick i atlanttrafik 
till 1974, övertogs av norrmännen 1979 och 
byggdes om till kryssningsfartyg. Norway 
är på 76 000 brt med en längd av 315 meter 
och kan ta 2 000 passagerare.

Italienska marinens tremastade skolfartyg 
A m erigo V espucci besök te  G öteborg 
några dagar i augusti. Ett äldre fartyg 
sjösatt redan 1931 i Castellam are men 
moderniserat många gånger, är på 4 100 
ton m ed en längd  av 72 m eter, med 
bogspröt 101 meter. Segelyta 2 800 kvm. 
Har ett dieselelektriskt maskineri på 2 000 
hk som ger en fart 10,5 knop. Besättning 
250 man.

Curt S. Ohlsson
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Skutor från Halla
Av Torsten Hagnéus

8242 Randy
Tremastskonaren Kodu byggdes enligt de 
estniska skeppslistorna 1931 på ön Saare
m aa (Ö sel) av Jo h . T ellesk iv i för ett 
partrederi i Haapsalu med August Saarna 
som huvudredare. I det svenska fartygs- 
registret anges hon vara byggd 1932 i 
Haapsalu. Enligt ett överlåtelsedokument 
utfärdat den 23 december 1937 säljer A. 
Saarna, Haapsalu sitt fartyg, som då låg i 
N yhavn i K öpenham n till kapten  Ö. 
Bergström , Edshultshall för 24 000 kr. 
Estniske konsuln i Köpenhamn bekräftar 
den 13 jan 1938 att Kodu strukits ur det 
estniska fartygsregistret. Den 3 mars 1938 
anm äler Anders Östen Ragnvald Berg
ström  och A n d ers O scar A n d ersson , 
Edshultshall till registrering den från 
Estland köpta 3-m/sk Randy ex Kodu -  
ordet kodu betyder hem -  med O scar 
Andersson som huvudredare. Nationali- 
tetscertifikat utfärdas den 15 mars 1938 
med reg.nr 8242 och signalbokstäverna 
SLFW. Registertonnaget blir 93 ton brutto 
och 61 ton netto. Fartyget var byggt med 
klipperstäv, 'p latt svendborgakter' och 
had e sty rh y tt. M otorn , som  tro lig en  
installerats från början, var en 2-cyl, 2-takts 
60 hk Callesen tändkulemotor med cylind
rarna i ett block, tillverkad av Aabenraa 
Motorfabrik i Abenrå, Danmark.

Första resan under svensk flagg var en 
last med gatsten från Rixö till Strängnäs.

Andra resan lastades från Nya Murbruks
fabriken vid Söder Mälarstrand i Stock
holm 69 kbm tennisbanem assa och ett 
fyrtiotal säckar tegelsten, allt beställt av 
Snäckgärd sbad en  i Visby, som  skulle 
anlägga två nya tennisbanor. Men fartyget 
kom aldrig fram. I svensk Sjöfartstidning 
nr 17:1938 står: Motorseglare till botten. -  
En man omkommen. Motorskonaren Ran
dy av Edshultshall kantrade och sjönk i 
fredags (22 april 1938) utanför Landsort. 
Bästemannen 58-årige Patrik Pettersson 
följde fartyget i djupet medan de tre övriga 
om bord v aran d e räd d ad es av m o tor
seglaren Anna av Lovö sedan de legat en 
timma i vattnet. De hämtade sig fort efter 
strap atserna och m ed följd e Anna till 
Borgholm.

Randy, som lastade 160 ton, var på resa 
från Stockholm  till Visby med 140 ton 
tennism assa. Då man hade gott om tid 
beslöt man tre distansminuter från Lands
ort att vända och gå till ankars i skärgården 
för att slippa navigeringen in till Visby 
nattetid. Skepparen, Östen Bergström, stod 
själv vid rodret. I samma ögonblick som 
han gav skutan  rod er g jord e hon en 
våldsam överhalning och lade sig på sidan 
med masterna helt utefter vattnet. Sam
tidigt började hon sjunka med fören först, 
och en minut därefter låg besättningen i 
vattnet. De drogos ned av den kraftiga 
sugen och voro halvt sanslösa, när de

kommo upp till ytan. Skepparen lyckades 
få tag i en lucka, och de båda andra 
räddade höllo sig uppe på styrhyttstaket.
—  Förmodligen har den lösa tennismassan 
förskjutit sig vid vändningen och vållat 
kantringen. Randy var fem år gammal och 
i gott stånd."

Det har inte lyckats att få fram ett foto 
av fartyget, så ett sådant efterlyses.

Andra baltskutor
D et var inte m ånga estn iska m ellan- 
krigsbyggen, som kom till Sverige.

G u d ru n , reg .nr 7548, byggd 1923 i 
Tallinn, 130 tdw, motorskonare, såldes den
6 juni 1929 på exekutiv auktion i Danmark 
till grosshandlare Theodor Ludvigsson, 
Kalmar. Siste danske ägare var skibsförer 
C.E. H ansen. Fartyget avfördes i sep 
tember 1950 som pråm. Ar det någon av 
läsarna som vet hur länge hon seglade och 
som har ett foto?

Anna ex Kajak, reg.nr 8245, byggd 1923 
i Kuressaare, 295 tdw, 3-m/skonare, 100 
hk Skandia, 2-cyl, såldes i mars 1938 till 
Charles och Nils Persson, Smögen. Såld 
1945 till Lennart M yrsten, Stockholm , 
omdöpt till Myran. Grundstött i oktober 
1945 norr om Dalarö på resa Skutskär- 
Norrköping med pappersmassa och kon- 
demnerad. ■

Källor: Erik Hag, G-P, SST SSM, Estland zur See 
1918-1940, NV Reg.

Det är ont om bilder pä Baltskutor. Vi har dock lyckats få fram bilder av Anna ur Eskil Sewerinson och Leif Evertssons gömmor. Vem kompletterar med de 
övriga skutorna?
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u r  g a m l a  FOTOA££

Förmodligen är dessa båda foton tagna samma dag på sommaren 1947. Bilderna togs troligen från däcket pä kryssaren G öta Lejon vid 
någon teknisk provtur, på väg ut eller in från byggnadsvarvet Eriksberg. Kronprinsessan Ingrid hälsar på sedvanligt vis med flaggan 
och vid Klippan häller Svenska Lloyds vackra passagerarfartyg Suecia undan för att ge plats åt det mötande fartyget. Vad som är 
intressant är att Suecia är vitmålad. Enligt ett annat daterat foto var Suecia vitmålad redan i april 1947. En annan uppgift i Lloydhistoriken 
i Båtologen sägs att Suecia och Britannia målades vita 1948 inför olympiaden i London. Eftersom kryssaren G öta Lejon levererades i 
november 1947 borde Londonbåtarna målats redan 1947. Det skulle vara intressant att fä  reda på under vilken tidsperiod de var vitmålade.

Bertil Söderberg
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En resa med barkskeppet Hanna 1899
Anteckningar av sjökapten G.F. Härstedt

Barkskeppet Hanna var byggt år 1866 i 
Quebec. Hon inköptes 1891 till Lands

krona från Lerham n, där hon tillhört 
skepsredare N.P. Andersson. Hanna var på 
350 reg.ton.och lastade 175 stds trävaror 
och 475 ton samt var i gott stånd och läckte 
inte. Skeppet var kopprad på barlast och 
hade förmodligen i yngre dagar gått på 
långresor. F arty g et förd es av kapten 
Anders Persson, konstapel var Per Olsson 
från Sölvesborg, en gammal trotjänare till 
kaptenen, styrman var G.F. Härstedt. De 
övriga av besättningen var N ils D ahl
ström, Hjalmar Nilson, Gustaf Bergström, 
Wilh. Bergsten och N. Schell, alla från 
Landskrona. Dessutom var det en sm å
länning och en finne.

Den 1 januari 1899 lyfte vi ankar på 
Landskrona redd och seglade upp över för 
god vind. Samtidigt avgick även barken 
Cometen, som var destinerad till Methil. 
Skeppet tycktes vara rank och kunde inte 
föra så m ycket segel, så vi seglade om 
henne och skildes i höjd med Skagen. Vi 
fick storm på Nordsjön i flera dagar och 
Hanna måste läggas bi för stormsegel. När 
vi en gång i den höga sjön kovände,

krängde hon över så hårt att däckslasten 
fö rsk ö t sig  och  try ck te  ut en  d el av 
brädgången varvid en del av däckslasten 
gick över bord. Det blev ett extra arbete 
att rätta till det som sedan återstod av 
däckslasten. Den 11 januari kom vi fram 
till Hull och lossade lasten i Victoria Dock. 
N atten till den 16 rym de jungm an W. 
Bergsten, men han blev återförd av polisen 
den 18 och åter satt i arbete.

I Hull träffade jag min gamle vän och 
skep p sk am rat A xel P ersson , som  för 
tillfä llet var andre styrm an på barken 
Exelsior av M alm ö. Efter lossning av 
proppsen intogs 473 ton kol för att lossas i 
Malmö. Den 2 februari vore vi åter last- 
klara och blevo utbogserade från Hull ner 
till Grimsby redd. Här ankrade vi och lågo 
där till den 5:e i avvaktan på lämplig vind. 
Som passagerare medföljde från Grimsby 
kaptenens son Hugo. Skagen passerades 
den 10 februari och den 14:e framkommo 
vi till Malmö. Den 26 var Hanna loss och 
blev bogserat till Landskrona, där hon 
förtöjdes vid varvskajen och lades upp ett 
par m ånader. Jag  b lev  nu av kapten  
Svensson på Cometen erbjuden plats som

förste styrman på hans fartyg, och detta 
accepterade jag tacksamt. Efter mig blev 
Georg Persson styrman på Hanna.

Barkskeppet Hanna
Den 3 mars 1891 inköptes från Lerhamn 
d et där hem m ahörand e b ark sk ep p et 
Hanna, vars redare var N.P. Andersson och 
befälhavare N.S. Fex. Fartyget hette som 
nybyggt Samuel och var byggt i Quebec, 
Kanada år 1866 av alm och pitchpine. Hon 
mätte 109 nyläster eller 338 register ton. 
Fartyget inköptes 1874 till Lerhamn och 
döptes då om till Hanna.

Redare: J.P. Jönsson.
Befälhavare: Anders Persson 1890-1904. 
Styrmän: J. Holmkvist 1891.

G.F. Härstedt 1899.
G.F. Persson 1900-1903.

Anton Nilsson stuert 1900-1903 (avlade 
senare styrm ansexam en och seglade i 
m ånga år i H ugo och G.F. P erssons 
rederier i Landskrona.
År 1904 såldes Hanna till Bergkvara till 
skeppsredare P.A. Jonsson och befälhavare 
G.W. Jonsson. ■
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Södern hemmahörande pä Ramholmen, Skaftö. Köpt frän Björkö som GG 306 
i oktober 1918. Byggd 1906 på Orust. Senare förbyggd och omtacklad till 
galeas. Skeppare och redare var Anders Johansson. Såld 1938 till Hovenäset. 
Foto från Anders Olsson.

Fiskebåtsregistret.
I senaste numret av Länspum- 
pen beklagar sig Henry Jansson 
över att han inte hittar bäraren 
av ett visst fiskebåtsnummer. 
Något som han sannerligen inte 
är ensam om att ha fått uppleva. 
För värre röra finns inte! Kan 
fullt ut jämföras med Sjömans
husens registrering av handels
fartygen 1871 till 1892. Allt 
givetvis beroende på avsaknad 
av en ansvarig central myndig
hets övergripande tillsyn.

Nu säger man fiskebåtsnum- 
rering, men det är en lite miss
visande benämning. Här hittar 
man periodvis även mindre, ej 
reg istrerad e  frak tb åtar , som  
måste ha ett fiskebåtsnummer 
för att få klarerat ut för färd till 
utlandet. Se t ex bild (oskarp) 
på jakten LL 12 Södern från 
Ram holm en, som  aldrig an
vändes till annat än fraktfart. 
Bl a till Norge och Danmark.

Enligt en förordning av den 
28 oktober 1901 (SFS 1901/68) 
skulle bl a ett säskilt LL-register 
upprättas. Tidigare hade båtar
na i d essa trak ter haft UA- 
nummer. Den 8 maj 1903 kom 
så det första LL-num ret att 
delas ut. D et blev B ris  från 
Näset som fick nummer 1.

D et e fte rfrå g a d e  nu m ret 
LL 104 gavs samma år, den 12 
juni, till den lilla jakten Neptun 
från Fiskebäckskil. Den mätte 
8,63 ton och skeppare var C. 
Jonsson.

Nu rullade det hela relativt 
lugnt och problemfritt på fram 
genom åren. Men så, när man 
under 1915 närmade sig 1000- 
talet, fick någon en snilleblixt 
och tyckte att man skulle ta i 
anspråk de då lediga LL-num- 
ren. Och nu börjar den stora 
oredan. Sam tid igt som  man 
fortsatte sifferserien på 1 000- 
talet började man allt emellanåt 
plocka in ett gammalt nummer. 
Det första var LL 331 som den

5 maj 1915 gavs till motorjakten 
Dagny av Hasselösund.

LL 104 blev även ledig, jag vet 
inte när, men detta kom 1920 att 
tillfalla motorjakten Wolga från 
Grundsund. Hon ägdes av ett 
partrederi med Herman Olsson 
i spetsen. Hon m ätte 24,38/ 
11,70 ton (1920) och hade då en 
30 hk motor. 1938 blev hon såld 
till GG-distriktet, Hälsö tror jag, 
och LL 104 blev åter ledigt. 
Detta nummer fick då, något år 
senare, den lilla m otorbåten 
S k a n d ia  av S to ck ev ik  på 
Skaftö, ägd av skeppare C.A. 
Carlsson från samma plats. Sist
nämnde mera känd som skep
pare på skonaren Merry.

Skandia säljs inom familjen 
till Artur Carlsson och sedan 
vidare till Grundsund där först 
H arry A ntonsson och sedan 
H arry Persson blir ägare till 
den. Hela tiden under nummer 
LL 104.

Någon gång runt 1950 får så 
motorfartyget (står så) Kronan 
från Skalhamn strax norr om 
Lysekil detta nummer. Rune 
Se lan d er är an tecknad  som  
skeppare och Åke Andersson 
var redare. Noterat är också att 
den mätte under 9 ton.

Nu tror jag att vi är framme

Identifierad skuta
I De okändas bildkavalkad i 
1999:3 med förfrågan om slu
pen i Sjötorp tycker jag mig se 
stora likheter med slupen Gun
hild som byggdes i Sjötorp 1905 
och som ändrades till galeas 
1936. Hennes registernummer 
var 4418.

Roger Jönsson

Svar till Sigge Bergh
För några år sedan frågad e 
Sigge Bergh om Lustenbåtarna. 
Lusten 4 ligger på varvet i Gus- 
tafsfors och ägs av varvsägaren.

Egon A

vid H enry Jansson s LL 104. 
Alltså en mindre klinkejakt som 
användes till olika fisken.

Kronans vidare öden vet jag 
inte så mycket om. Efter 1960 
läggs alla fiskenummer på ett 
kortregister och har inte rotat så 
mycket i detta.

LL 104 numret kom dock så 
småningom åter till Skaftö. 1987 
tror jag att det var och det blev 
den 33 fot långa Skaftö  från 
Fiskebäckskil och med skep
pare Björn Södergren som åter
förde detta nummer till ön.

Alla som orkat läsa igenom 
denna långa historia om ett enda 
fiskenummer förstår att det är 
mycket som 'flyter omkring' och 
är osäkert. De större fiskebåtarna 
går g ivetv is att fö lja  via 
skeppslistor m m, men kring de 
mindre är allt mycket osäkert 
och med många frågetecken.

K anske ett fram tid a stort 
forskningsprojekt för någon/ 
några entusiaster att reda upp 
det? A rbete och tankem öda 
garanteras.

Anders O.

En av Lustenbåtarna halvt dold av presenningar i G ustafsfors. 
Foto: Egon Axelsson.
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S/s Hemsö
I Länspum pen 1999:3 frågar 
Thorsten Gustafsson om ånga
ren H em sös historia. Denna 
ångare var hem m ahörande i 
Härnösand och som sådan väl
känd. Jag har till och med varit 
med att trimma koks i hennes 
lastrum under ett jullov. Nu till 
hennes historia:
År 1899 sträckte O A Brodin i 
Gävle kölen till H em sö. Det 
skulle bli en kompositängare, 
spanten gjordes i järn och den 
dubbla bordläggningen i ek och 
fur. Den 10 augusti samma är 
inträffade en brand vid Brodins 
varv varvid bordläggningen till 
fartyget brann upp. Vid brand
kårens vattenbegjutning sprack 
även den maskin som skulle 
lyftas in i skrovet. Endast stål
spanten stod kvar pä varvs- 
bädden. D ock fu llbord ad es 
bygget och fartyget fick tvä 
kompoundmaskiner tillverka
de av Jönköpings M ekaniska 
Werkstad. Dessa ångmaskiner 
ansågs vara sä utmärkta att de 
sedemera ofta demonstrerades 
i ham narna av verkstad ens 
ansvarsmaskinist. Fartyget blev 
en mycket god sjöbåt och kun
de ta särskilt stor däckslast som

också kan ses pä ett av vid- 
stående fotografier.
Hemsö sjösattes är 1901 och fick 
nam n et Tyr men g ick  m est 
under nam net Brodins 'Trä- 
Tyr'. Hon sattes in pä Oster- och 
N ordsjöfart, då och dä med 
avstickare nedåt Biscavakusten, 
Portugal, Nordafrika och Me
d elh av et. Tyr b yggd es för 
skep p sred are  B rod ins egen 
räkning och registrerades pä 
Rederi AB Disa i Gävle. Är 1913 
flyttade rederiet till Stockholm 
och det blev nu hennes hemort. 
Bordläggningen av trä hade 
hon kvar till är 1924-1925 dä 
hon förbyggdes till stålfartyg 
vid Oskarshamns varv. Hon var 
i Brodins ägo i 37 år innan hon 
den 18 maj 1938 köp tes till 
Härnösand för 115 000 kronor. 
D et var sk ep p sred are  Axel 
Fredrik Andersson (1890-1969) 
som  köpte henne. Hon om 
döptes nu till Hemsö. Den 12 
sep tem b er sam m a år ö v er
fördes hon till det nybildade 
Rederi AB N ord-Sverige och 
fick det gula N:et på blå cirkel
botten som  skorstensm ärke. 
Fartyget blev en ofta sedd gäst 
i Ådalsdistriktet där hon intog 
last av trä eller pappersmassa.

R eturlaster var ofta kol och 
koks.
Under 19 år hade Hemsö Här
nösand som hemort. Vid mid
sommartiden 1957 såldes hon 
till Sten A Olssons Handels AB 
i Göteborg. Denne kom senare 
att skapa Stena Line. Här fick 
ängaren ett nytt namn näm 
ligen Enos. Tre är senare såldes 
hon vidare till Van den Boom- 
sche & Co, Boom, Belgien och 
nedriggades till pråm. Hennes 
slutliga öde är okänt. 
Fotografierna visar Hemsö där 
hon ligger förtöjd vid kajut- 
spränget i Härnösand. Hon är 
lastad med trä och skall ut
klareras frän Härnösandsdist- 
riktet. Det är en somm ardag 
under 2:dra världskriget och 
hon har n atio n stillh ö rig h et 
målat pä skrovet. Det vintriga 
fotografiet är från vintern 1939
1940 och platsen är Härnösands 
redd. De andra fartygen är 
Venersborg (Rederi AB Svea, 
Stockholm) och Ossian (Rederi 
AB Alfa, Helsingborg). Av des
sa tre fartyg var det endast 
Hemsö som överlevde kriget. 
Den 15 maj 1941 träffades O ssi
an av flygtorpeder dä hon var 
på resa med malm från Oxelö
sund till Rotterdam. Hon gick i 
en tysk konvoj och sjönk nära 
N orderney fyrskepp (N ord
tyska kusten). Tre besättnings
män dödades. Venersborg tor
pederades eller minsprängdes 
i H anöbu kten  29 d ecem ber 
1944 varvid 19 besättningsman, 
varav tvä kvinnor, omkom. En 
del klarade sig i land men frös

ihjäl. Endast en besättningsman 
överlevde.
Pä kvällen den 9 juli 1942 räd
dade Hemsö de överlevande 
från ångaren M argareta som 
torpederades på svenskt terri
torialvatten utanför Arkösund 
i Östergötlands skärgård. Tor
peden klöv M argareta i två 
delar och hon sjönk efter en 
minut. Fjorton man omkom och 
Hemsö som stävade på samma 
kurs akter om kunde ta ombord 
de fyra överlevande varav en 
var skadad. Om bord i M ar
gareta fanns även en zinkkista 
innehållande liket av en sjöman 
som avlidit av hjärtslag vid sitt 
fartygs passage genom Kiel- 
kanalen. Kistan skulle tas hem 
med M argareta. Två veckor 
efter torpederingen fann fiskare 
denna kista i en flytande trälåda 
i Smålands skärgård cirka 70 
d istan sm in u ter söd er frän 
olycksplatsen räknat.
Slutligen, Thorsten Gystafsson 
skriver i sin fråga att "H em sö 
liknade mest en pråm, och man 
fick nästan intrycket av att hon 
var något slags hembygge. Hon 
var spetsgattad i för och spe
ciellt i akter. Längst akterut 
hade man hängt på ett större 
foderblad." Om man tittar på 
den bifogade ritningen på hen
ne så har han rätt men Hemsö 
var förmodligen av sina redare 
(Brodin 37 år och Andersson 19 
år) ett mycket omtyckt fartyg.

Sture Händel

Ett tack också till Leif Hartzell som 
kommit med samstämmiga uppgifter.

Hemsö med ordentlig däckslast vid kajutsprånget i 
Härnösand.

En annan bild av H em sö från Härnösand tagen 
vintern 1938/1939. Fotona frän Sture Händel.
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M eteor i hög sjö med fregatten Van

Om två ångare
Tidningen Länspumpen är läs
värd och intressant med fina 
bilder. Önskar om m öjligt få 
upplysningar om två ångfartyg.

Första bilden visar fartyget 
M eteor i hög sjö, i bakgrunden 
ett segelfartyg, med stor sanno
likhet fregatten Vanadis under

is i bakgrunden.

segel. Bilden från en oljem ål
ning av A. Ahlberg 1888. Vad 
kan M eteor vara för slags far
tyg? Var är hon byggd, under 
vilket rederi seglar hon och i 
vilket land kan fartyget ha varit 
registrerat? Det verkar som om 
hon för ryska handelsflottans 
flagg och namnet är målat mid-

Göteborg utanför Vinga. Rcderibakg

skepps på fartyget.
Den andra bilden föreställer 

Göteborg utanför Vinga. Olje
målning signerad A. Ahlberg 
1894, troligtvis ett beställnings- 
arbete. Göteborg byggdes 1893 
i Rostock. Rederimärket 'L' pä 
skorstenen avslöjar att hon till
hör Svenska Lloyd. Rederiets

rund?

linje var bl a G öteborg-H am 
burg. U ppgick  Å n g fartygs- 
aktiebolaget Thule i Svenska 
Lloyd och övertog Lloyd där
med Thules rederim ärke och 
deras linje Göteborg-London? 
Rederim ärket Lloydsstjärnan 
blev rederiets nya symbol.

Sigge Olofsson. Hönö

Vem berättar om  
Skandia?

Vem känner till historiken om 
ms Skandia ex Buster?

Enligt uppgift lär hon 1958 ha 
köpts in från Gullholm en av 
Sten Hansson på Hönö heden. 
Med namnet Buster gick hon 
sedan som passagerarefartyg 
mellan Hönö Heden och Var
holmen. Därefter skall hon ha 
ägts av Skandinaviska Elverk

på Öckerö och även av Ynge- 
redsfors Kraft AB. Även Nils 
Karlsson på Styrsö skall under 
en period ha ägt henne. Skan
dia lär aldrig ha gått i fiskefart.

Var och när är hon byggd? 
Har hon funnits med i någon av 
Sveriges Skeppslistor? Fotot, 
som  b ifo g as, visar S k an d ia  
liggande på Hönö i augusti 
1989.

Ronny Severinsson

Cetra Vela vid Götaverken i mars 1980. Foto Lennart Rydberg.

Största fartyget?
Vid gen om gån g  av L loyds 
Shipping Index frän maj 1999 
hittade jag uppgiften att malm
tankern Macedonia I sålts till 
skrot i Pakistan. Det lät bekant 
och vid efterforskning har föl
jan d e  fram kom m it: D enna 
malmtanker pä 169 000 ton dw 
och 90 000 ton brutto byggdes 
1974 vid M itsu b ish i H eavy 
In d ustries i Yokoham a som 
C etra Vela för franska Cet- 
ramar i Dunkerque. Hon var 
294,9 m lång, 47,4 m bred 24,1 
m d ju p  och had e e tt d ju p 
gåend e på 17,9 m. Ar 1986 
köp tes hon av norrm annen 
E inar Lange, döptes om till 
Long Vela och registrerades i 
Gibraltar. Aret därpå bytte hon 
namn till East Star och övertogs

av V-Ships, Gibraltar. År 1988 
köp tes hon av norska Thor 
Dahl och fick nam net Thor- 
hamn som 1990 ändrades till 
A m bra H u nter, fortfarand e 
med Thor Dahl som ägare. Ar 
19921 såldes hon till grekiska 
Tsakos och fick grekisk flagg i 
aktern. Hon bar först namnet 
M acedonia, sedan SG C  M ace
donia, så M acedonia igen in
nan det slutligen blev M ace
donia I.

Varför då detta intresse för 
denna malmtanker? Jo, i mars 
1980 fotograferade jag henne 
vid Götaverken, Cityvarvet och 
jag undrar nu om detta fartyg 
möjligen kan vara det största 
som någonsin legat vid City
varvet?

Lennart Rydberg
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Om skutan Nostramo
Bättre sent än aldrig. I Läns- 
pum pen 1997:2 hade Hakan 
Tollesson infört ett vykort från 
Teneriffa, som visade skutan 
Nostramo. Han sökte data pä 
båten och spekulerade i om det 
kunde vara ett gammalt dansk
bygge.

Med hjälp av Robert Boman 
i Uppsala har jag fått reda på 
att skutan tidigare hetat José 
M iguel M asiq u es och från 
början Nieves. Den är byggd
1918 i Outes (vid la Corniz) i 
Spanien.

Gunnar Hedman

Internettips
För Dig som är intresserad av 
örlogsfartyg och har tillgäng till 
Internet vill jag rekommendera 
en höjdare till hemsida, Ameri
kanska flottans. Adress: 
www.navy.mil

Kurt Karlsson

Fylligt om  
Knäppingsborg

B ertil H olm ström  frågad e i 
förra  nu m ret om ångaren  
Knäppingsborg och jag lämna 
fö ljan d e  u p p ly sn in g ar om 
henne.

Den 15 juni 1917 skrev För
nyade Ångfartygs AB Viking 
(som då ägdes av Transatlantic) 
i Göteborg kontrakt med AB 
Lindholmen-Motala i Göteborg 
avseen d e ett ån g farty g  om 
3 500 ton dw. Kontraktssum - 
man var 1 945 000 kr.

Slandö m fl
Alf Strömback frågar i LP 3:99 
efter några små insjöfartyg. Här 
kommer några korta svar.

Slandön (enligt mina note
ringar hette hon Sländö) var 
byggd 1939 av trä pä stål stål
spant vid Jansson s Båtvarv 
Rosättra i Roslagen. D im en
sionerna var blygsamma, bara 
14,7 x 3,4 meter. Beställare var 
ett nytt red eri i Stockholm , 
Skärgärdsbussen AB, och under 
namnet Skärgärdsbussen I sat
tes den nya bäten ar 1939 in på 
lin jen  S to ck h o lm -V axh o lm - 
Linanäs i konkurrens med Wax- 
holmsbolaget. Men sedan satte 
andra världskriget P sådana 
nym o d igh eter. E fter k rig et 
övertog Waxholmsbolaget den 
lilla båten och under namnet 
Tenö sattes ho förmodligen, in 
i tra fik  i V axholm s närhet. 
Fartygsinspektionen granskade 
henne 1951 som Tenö och 1952

Strax innan leveransen såldes 
fartyget den 5 oktober 1920 till 
Rederi AB Borg (Robert Göhle) 
i Norrköping och den 8 oktober 
1920 levererades hon med nam
net Knäppingsborg till sin nye 
ägare. Priset på ångaren var då 
3 390 000 kr.

Fartygets namn kan tyckas 
något ovanligt men nam net 
K näppingsborg syftar på en 
klippa i Ström m en i centrala 
Norrköping, där strömfåran är 
som  sm alast och där en bro 
uppfördes redan under tidig

som Slandö, ägd av Södertälje 
M etallarbetares Fritidskom - 
mitté. Mest gick hon nog i trafik 
till fackets egen ö Slandön, som 
ligger strax utanför Lnderås 
Sandtags utlastningsplats. 1967 
ströks hon ur inspektionens 
papper sedan hon sålts och 
blivit privat lustbåt.

Strömbäck frågar även efter 
de något större och äldre passa
gerarbåtarna Örebro I och Öre
bro III, om vilka han tycks ha 
hört diverse märkliga skeppar
historier. De gick helt lugnt och 
sensationsfritt m ellan Stock
holm och Örebro så länge nå
gon frågade efter deras tjänster, 
och sedan degraderades de till 
pråmar. Trean blev logements- 
fartyg hos Skåningarna under 
nam n et Lindö 2 och sed an 
restau ran g  som  A rken af 
Sundsvall. Så såldes hon till
baka till Örebro för att tjänst
göra som flytande restaurang

medeltid. Själva namnet kom
mer av en sägen om en vikinga
hövding vid namn Knäppe som 
skall ha haft klippan som sin 
borg. Under 1300-talet påbör
jades ett kungligt brobygge, 
men det slutfördes aldrig och 
grundstenarna forslades för
modligen bort för att användas 
vid senare byggen.

Den 28 februari 1922 såldes 
fartyget pa exekutiv auktion för 
571 000 kr till H Unér AB i Norr
köping. Även i detta bolag var 
Robert Göhle vd.

på ån. De nya ägarna v ille  
givetvis åter ge henne namnet 
Ö rebro  III, men detta god 
kände inte det form alistiska 
skep psregistret eftersom  ett 
annat rederi hade ett fartyg 
med det alltför snarlika namnet 
Örebro I. Treans nya ägare var 
inte tillräckligt smarta att döpa 
sin krog till Örebro III af Ö re
bro eller något liknande, utan 
de föredrog att plocka bort 
rodret på henne sä att hon inte 
längre var ett skepp. Men hon 
flyter väl ännu i Örebro? An
nars tycks namnet Örebro nu
mera vara ledigt. Den gamla f d 
sandpråmen Örebro I köptes i 
våras av en svensk medborgare 
som bor på Mallorca, och nu i 
höst har han döpt om sin präm 
till India. Vad kan han ha i 
kikaren? Kanske kan det bli en 
skepparhistoria av det slag Alf 
Strömbäck hört -  fast sann?

Olle Renck

Den 31 oktober 1931 trädde 
detta bolag i likvidation och 
samtidigt ändrades rederinam
net till AB Norbus. Redan den
11 november samma ar säldes 
ångaren för 215 000 kr till sjö
kapten Tor August Börjesson, 
Kungsbacka för det under bild
ning varande Rederi AB Ara- 
näs. Eftersom fartyget skulle 
disponeras av Gustaf Thordén 
ändrades nam net till Ingrid  
Thordén.

I maj 1936 köptes bolaget av 
Thordén som året därpå änd
rades hemorten till Munkedal. 
Redan den 7 augusti 1937 över
fördes fartyget till finsk flagg då 
hon för 400 000 kr såldes till 
R ederi AB Thor pä Brändö. 
Namnet Ingrid Thordén behöll 
man.

Den 4 februari 1945 över
lämnades fartyget i Leningrad 
till Sovjet som krigsskadestånd 
och hon döptes om till Narva 
och reg istrerad es i Tallinn. 
Ångaren skrotades 1956.

Rolf Lindahl

Ett tack också till Bo Bergengård som 
kommit med samstämmiga uppgifter.

Redaktionen

jS i s T A  M a n u s d a g  f ö r  | 
■ n ä sta  Fr å g o r  & S v a r  ä r  . 
' d e n  8  FEBRUARI 2 0 0 0
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Vilken skuta?
Vad heter skutan som stävar fram med underdäckslast, undrar 
Magnus Magnusson och Stig Larsson.

Okänd kutter
Vilket är detta fartyg? Det är inte Mercur-Brandstorp som det står 
överst på kortet.

Stig Larsson och P-G Winnestad

Ny fråga
Ett kort från Gustafsforstrakten visar den före detta fiskebåten 
Anna liggande i halvsjunket tillstånd. Ar det någon som vet var 
Anna kommer från?

Egon A

Ovan en bild på en okänd tvåmastare. Vem löser namnfrågan undrar Leif 
Evertsson. Och var är bilden tagen?

Under ett par fina semesterveckor vid Limfjorden i Danmark för ca 10 år 
sedan förvärvade jag ett serveringsfat med avbildade märke. Av utseendet 
att döma tyder det på att fartyget tillhört marinen. Vem vet någonting om 
M aid O’ the Mist?

Göte Wallén
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Kaiser Wilhelm der Grosse
Av Kurt Karlsson

Det tyska rederiet Nord-Deutscher Lloyd 
startade sin atlantfart år 1859 .1 mitten av 
1890-talet började deras fartyg bli gamla 
och slitna och det ekonomiska utbytet av 
trafiken sjönk.

Tyskarna hade hittills alltid byggt sina 
passagerarfartyg  i England. Men när 
Nord-Deutscher Lloyd vid den här tiden 
efter noggranna överväganden beslutade 
göra ett försök att erövra Blå bandet skulle 
det ske med tyskbyggda fartyg. Rederiets 
ekonomi var dålig och om fartygen blev 
misslyckade fanns det risk för att det skulle 
gä i konkurs. I anbuden krävde därför 
rederiet att provturen inte 
bara sk u lle  bestå  av de 
vanliga få timmarna utan att 
hela första resan till New 
York och äter skulle betraktas 
som  provtur. Om inte de 
båda farty g en  u p p fy lld e  
kraven hade rederiet rätt att 
aterlämna dem till varven. 
Vulkanvarvet i Stettin och 
S ch ich au v arv et i D anzig , 
båda b e läg n a  i d et d å
varande Preussen, godtog 
v illk o ren  och de b ö rjad e  
u n gefär sam tid ig t bygga 
Kaiser W ilhelm  der Grosse 
respektive Kaiser Friedrich. Det var en 
stor risk varven tog men om fartygen 
lyckades erövra Blä bandet skulle det vara 
fin reklam för dem. Varven fick mycket fria 
händer i konstruktionen av fartygen så de 
blev därför ganska olika. Kaiser W ilhelm 
der Grosse var utan tvekan det vackraste 
och elegantaste av de båda fartygen. Men 
det var inte den enda skillnaden, det skulle 
provturerna senare komma att utvisa.

Stål var nu ett erkänt material för stora 
fartyg. Kaiser Wilhelm var 190 meter lång, 
20 meter bred och med ett djupgående på
11 meter. Hon hade ett skrov med rak 
förstäv och elipsform ad akter som var 
modernt på den tiden. Skrovet var försett 
med sexton tvärskeppsskott och ett lång- 
skeppsskott i m askinrum m et. D ubbel
bottnen sträckte sig under hela fartygets 
längd. Vid den här tiden hade fartygens 
överbyggnader börjat skjuta i höjden. 
Inklusive bryggdäck var överbyggnaden 
tre däck hög. Ett soldäck med ett nästan 
100 meter långt promenadutrymme hade 
lagts från backen till poopen. Med sina fyra 
parvis placerade skorstenar och tvä master 
hade hon ett imponerande utseende. Tack

vare den förbättrade eldningstekniken 
hade K aiser W ilhelm  bara behövt tre 
skorstenar. Men dåtidens resenärer vär
derade fartygen efter antalet skorstenar. 
Desto fler skorstenar ju större och finare 
ansågs fartyg en  vara. D ärför krävde 
rederiet att hon skulle ha fyra skorstenar.

Kaiser W ilhelm s passagerarinredning 
var mycket rymlig och bekväm för sin tid. 
Hon hade plats för 1 747 passagerare. 
Hytterna för de 332 förstaklassresenärerna 
var p lacerad e  m id skep p s. A k ter om 
maskinrummet fanns det hytter för 340 
passagerare i andra klass, medan 1 075 
resande i tredje klass hade sina hytter

föröver. Sällskapsutrymmena ombord var 
utförda i italiensk tidig renässans, rokoko 
och Queen Anne stil. Besättningen utgjor
des av cirka 450 personer.

K aiser W ilhelm  var försedd med tvä 
propellrar och två fyrcylindriga trippel- 
expansionsmaskiner (cyldiam 52, 90, 97, 
resp 97 tum, slaglängd 69 tum) som till
sammans utvecklade 28 000 hästkrafter vid 
77 varv/min. För att förse dessa med anga 
fanns det tolv d ubbeländad e skotska 
pannor med åtta eldstäder vardera och två 
pannor med fyra eldstäder. Kaiser W il
helm var konstruerad för en fart på 22,5 
knop. Vid full fart brände hon 500 ton kol 
per dygn. Hon hade boxar för 4 500 ton.

Namnen pä de bäda fartygen gav en 
vink om att tyskarna satte sin nationella 
prestige på spel i kampen med engels
männen om Blå bandet. Under jubel från 
trettio tusen människor sjösattes Kaiser 
W ilhelm  den 4 mars 1897. Med sina dryga 
14 000 bruttoton var hon då det största 
fartyg som byggts. Hon gjorde sin jungfru
resa från Bremen via Southam pton till 
New York, dit hon ankom den 19 septem
ber. När hon anlände till Southampton

med devisen 'M ade in Germany' målat i 
stora  b o k stäv er på fa rty g ssid an  var 
handsken kastad. Med fem  dygn och 
fem ton tim m ar slog hon det brittiska 
rekordet (21,87 knop) på sin första resa. 
Hon var nästan en knop snabbare än 
Cunards Lucania. Därmed blev hon det 
första tyska fartyget som erövrade det Blä 
bandet. Men Kaiser W ilhelm  blev bättre 
med tiden då hon senare ökade på sitt 
rekord med en hel knop. I folkmun kalla
des hon antingen för 'Dick Wilhelm' eller 
'D er grosse Kaiser'. Äran att vara inne
havare av det Blå b and et gav N ord 
Deutscher Lloyd sä stor goodwill att rede

riet under äret 1898 svarade 
för nästan  30 procen t av 
resandet till New York.

D ärem ot b lev  K a ise r  
Friedrich en stor besvikelse. 
Hon behövde sju dagar och 
elva tim m ar för sin ju ng
fruresa över A tlanten och 
något mer än nio dygn för 
hem resan. Det senare var 
samma tid som den brittiska 
hjulångaren Persia preste
rade är 1856. Hon uppfyllde 
därmed inte kraven pä fart 
och detta gjorde att varvet 
tv in g ad es att ta tillbak a  

henne. Därefter blev hon till salu för en 
tämligen billig penning. Varvet lyckades 
inte sälja henne utan hon hyrdes ut till 
H am burg-Am erikalinjen. Först är 1912 
säldes hon till franska Com pagnie de 
Navigation Sudatlantique och döptes om 
till Burdigala. Hon sanktes av en tysk ubåt 
i Medelhavet den 14 november 1916.

När första världskriget brutit ut byggdes 
Kaiser W ilhelm der Grosse om till hjälp- 
kryssare. Som bestyckning fick hon bara 
fyra 10,5 cm kanoner. Trots det lyckades 
hon sänka tre fartyg. N är hon den 26 
augusti 1914 kolade frän de båda tyska 
lastfartygen M agdeburg och B ethania 
utanför den spanska kolonin Rio de Oro, 
nuvarande Västsahara, på Afrikas västkust 
upptäcktes hon av den brittiska kryssaren 
H ighflyer. Efter att ha varit utsatt för 
beskjutning i en halvtim m a beordrade 
K a iser W ilh elm s befälhavare att hon 
skulle sänkas. Hon kantrade ät styrbord. 
Men det var inte djupare än att hon blev 
liggande pä sidan delvis synlig ovanför 
vattenytan. I början av 50-talet skrotades 
de sista resterna av det en gäng så stolta 
fartyget. ■
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Med Alex Halling på Dalslands kanal
Text och bild av Egon Axelsson

Alex Halling till styrbord pä bilden. E llida till babord. Bilden är från Köpmannehamn 1997.

Det började med att jag fick höra talas 
om att det ligger ett par gamla båtar 

ute vid Köpmannehamn vid Vänern. Jag 
hade pratat med brovakten i Köpmanne- 
bro som konfirmerade uppgiften. Så det 
bar av med kameran i hand genom buskar 
och snår och snart var jag framme. Då fick 
jag se att jag var på fel sida. Det var vatten 
mellan mig och båtarna. Men några kort 
blev det.

Detta var sommaren 1997. När jag året 
därpå åter var på semester i trakterna fick 
jag höra att det ligger en gammal båt på 
slipen i Gustafsfors. Så iväg det bar.

I Gustafsfors låg Alex Halling på slipen. 
Man hade målat henne i botten. Men ingen 
visste vem som ägde båten.

Det blev tre resor från Bengtsfors till 
Gustafsfors innan jag träffade ägarna till
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Alex Halling. Det visade sig vara bröderna 
Hedgren och man var i full färd med att 
skrapa och måla. Det blev flera timmars 
båtprat och en trevlig kväll. Det visade sig 
att jag  trä ffa t en av b röd ern a  nere i 
Australien för 30 års sedan.

Det slutade med att jag blev erbjuden att 
åka med neröver på kanalen när över
halningen var klar och detta behövde inte 
sägas två gånger.

En vacker dag i augusti var det tid att 
sjösätta. Med nymålad botten gled Alex 
Halling elegant ner i vattnet. Det var en 
vacker syn att se en nästan hundraårig båt 
ligga där med sin gamla profil och man 
kunde bara fantisera om vad denna båt 
varit med om  under sin aktiva tid på 
kanalen.

Det blev en behaglig resa genom Gus-

Alex H alling förtöjd i 
Billingsfors. Bröderna 
Hedgren med barnen. 
Jag sjä lv  andra från  
vänster på bilden.

tafsfors skärgård och ut i Lelången med 
Torrskogs kyrka rätt för ut. Kursen lades 
söderut på Lelången. Alex gled som en 
svan genom  vattnet och vi n jöt av att 
beundra den underbara naturen längs 
sjön . M an ly fte  nog lite  v arstan s på 
ögonbrynen är man fick se denna relik 
komma glidande på sjön.

Alex forcerade sjön med sina sju knop. 
Det var gott om tid att sitta och prata om 
sjöfarten i dessa trakter genom tiderna.

Snart var vi framme vid den nya bron i 
Bengtsfors. Där fick vi vänta lite för det var 
m ycket trafik i slussen med alla dessa 
kanoter som skulle norröver.

Vi slussade ner och kom i sjön Höljen. 
D et var m ånga beundrare och m ånga 
fråg o r -V a d  är d etta för en båt? Var 
kommer ni från? Vart skall ni?

Från Höljen kom vi ner till den tjugonde 
slussen. Där fick vi ligga och driva en 
stund i väntan på att tåg skulle passera. 
Därefter kunde järnvägsbron öppnas och 
resan kunde fortsättas genom slussarna 
och ner mot Billingsfors.

Så förtöjde vi vid bruket i Billingsfors. 
Det hade varit en underbar resa. Så kom 
gaso lköket fram  och korv  och dryck 
smakade mycket bra.

Så var en underbar dag till ända. Jag blev 
erbjuden att följa med även nästa dag, men 
eftersom vädret inte var det allra bästa så 
blev det en tur ner till Lysekil och Tänd- 
kulans dag i stället. Men det är en annan 
historia. ■

Alex H alling i kanalen vid Bengtsfors.
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B Ö C K E R K 1
på frivakten

Fyrskepp i Sverige -  historien om fyr- 
skeppsepoken 1831-1972
Björn Werner
Rikt illustrerad, 240 sidor, inbunden. 
Förlag: C B Marinlitteratur AB, Falkenberg. 
ISSN 91-973187-0-1
Pris: 400 kr (vid köp genom  tidningen 
Länspumpen)

Klubb Maritimmedlemmen Björn Werner 
har skrivit en fängslande bok om sitt sedan 
b arn d om en  stora in tre sse , näm ligen  
svensk fyrskeppshistoria. Boken skildrar 
på ett intressant sätt denna ca 140-åriga 
epok, vilken inleddes och avslutades som 
ett ödets ironi vid samma station, Falster- 
borev.

Totalt fanns det 24 fyrskeppsstationer 
och 37 fy rsk ep p  på sträck an  m ellan  
Grisbådarna vid norsk-svenska gränsen 
till Norströmsgrund SO om Luleå, där alla 
utom ett låg längs havskusten runt Sverige. 
T yngdpunkten i arb etet ligg er på de 
enskilda fartygen, men för att ge läsaren 
en bredare insikt i ämnet ingår även en 
beskrivning av de olika fyrskeppssta- 
tionemas topografi och för sammanhanget 
intressanta händelser. Man får även stifta 
bekantskap med fartygens besättningar 
och uppleva livet om bord. Kapitlen är 
ordnade från N orström sgrundet i norr, 
söder ut längs kusten och slu tar med 
G risbådarna vid svensknorska gränsen

och Megrundet i Vänern. De olika skeppen 
ges en ingående beskrivning under den 
station de egentligen byggdes för. Därut
över förekom  en re serv flo tta , v ilken  
återges i ett eget kapitel.

Författaren har uppenbarligen lagt ned 
stor omsorg i dokumentationsarbetet och 
grävt djupt i många olika arkiv för kunna 
ge läsaren en så fullödig och intressant 
belysning av denna epok som möjligt. Och 
det förefaller som om han lyckats väl med 
denna uppgift -  för han ger oss verkligen 
en in tressant inblick  i bland annat de 
speciella betingelser som rådde ombord på 
fyrskeppen, sam t de m er eller m indre 
dramatiska händelser som ägde rum vid 
de olika stationerna under årens lopp. Ett 
sä rsk ilt k ap ite l ägnas också åt o lika 
sp ecie lla  tillbu d , o lyckor och örlogs- 
händelser, där fyrskeppen på något sätt 
varit inblandade. Exempelvis när skepp nr 
16 Kopparstenarne brandskades så svårt 
vid sin dåvarande station Fladen i april 
1924, att hon några dagar senare sjönk på 
grund av överhandsväder, fortfarande 
liggande vid stationen.

Ett annat exempel är nr 20 Grepen som 
påseglades och sänktes vid Grepen dagen 
före julafton 1917.

G enerellt tar författaren upp m ånga 
intressanta aspekter under denna något 
udda resa i tid och rum, där allt från en 
ingåend e b esk riv n in g  av fyrskep p en  
inklusive utrustning, de kärva förhållan
den ombord, ofta med storm och hård sjö, 
till fyrskeppens vidare öden, vilket bild- 
ligen och bokstavligen skildras. Allt är rikt 
illustrerat med bilder i färg och svartvitt, 
sam t m ånga ritningar. De senare ger 
ytterligare en insikt om fartygens utseende 
och utveckling under den aktuella perio
den. Återgivningen av ritningarna, vilka i 
många fall är mycket gamla, har förbättrats 
åtskilligt genom en förtjänstfull bearbet
ning av en annan klubbmedlem, Curt S 
Ohlsson. Ritningarna är också i flera fall 
tillrättalagda för modellbyggare.

Det är klart en mycket intressant bok 
som varmt rekommenderas.

Lennart Bornmalm

Fyrar från Falsterbo till Faerder
Gert Malmberg och Ulf Sveningson 
Rikt illustrerad, 165 sidor, inbunden 
Förlag: Warne Förlag, Partilie.
ISBN 91-86424-89-0 
Pris: 295 kronor

Sedan Göteborgs-Posten övergick till att 
publicera tidningens bilder i färg i mars 
1988 har de haft ett fyrreportage varje 
månad. D et har blivit något hundratal 
fyrar som beskrivits under årens lopp. De 
som haft ansvaret för denna dokum en
tation är författarna till föreliggande bok, 
näm ligen Gert M alm berg som stått för 
reportagen och Ulf Sveningson för illustra
tionerna. Under de gångna åren har de 
besökt och beskrivit över hundra fyrar. I 
första hand på svenska västkusten, men 
också i Danmark och Norge samt vid den 
svenska syd- och ostkusten. Nu har de 
skrivit en bok om flertalet fyrplatser längs 
sträckan m ellan Falsterbo och Færder. 
Såväl svenska, danska som norska fyrar är 
beskrivna -  och i huvudsak är det an- 
göringsfyrar, men även några för många 
sjöfarare kända ledfyrar ingår.

Ja, det är uppenbarligen mycket doku
mentation med anknytning till fyrar just 
nu. I detta nummer av Länspumpen är det 
inte mindre än två böcker på detta tema 
som recenseras. Förra året kom en bok om 
Väderöbod -  och fler lär vara på gång, 
vilka vi får återkomma till då.

Fyrarna kommer liksom fyrskeppen att,

FYRSKEPP
i  Sverige

istorien om-  h

fyrskeppsepoken 
1831-1972 

av B jörn  W erner
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om alla profetior faller in, vara ett minne 
blott någon gång i början av nästa sekel. 
De flesta fyrplatser är idag obemannade 
och i många fall också släckta, eftersom ny 
teknik som satellitnavigering m er eller 
mindre tagit över. För det stora flertalet 
som har kontakt med hav och sjö kommer 
dock fyrplatserna att leva kvar, åtminstone 
för oss som är födda under 1900-talet, som 
vägledare och minnen genom historien. 
Det är otvivelaktigt så att flera fyrplatser 
redan har och kommer att försvinna, men 
några kommer förhoppningsvis att leva 
v id are som  v ärd efu lla  k u ltu rm innen  
genom myndigheternas och de sjöfarandes 
omsorg och räddningsaktioner.

I ord och bild tar författarna oss med på 
en fyrsightseeing längs ovan näm nda 
kuststräcka. De ger oss på ett lättillgängligt 
och informativt sätt en inblick i de olika 
fyrplatsernas tillkomst och dess historia, 
samt i vissa sammanhang också om vilken 
fyrtyp det är fråga om. Bildmaterialet ut
görs av både fina tuschteckningar samt 
också vackra akvareller av fyrarna och 
fyrplatserna. Dessutom har sjökort från 
avsnittet inom vilken den aktuella fyren 
är belägen inflikats för att ge läsaren en god 
orientering av såväl fyrens geografiska 
läge som topografi.

Vidare beskrivs på ett trevligt sätt att det 
endast tack vare teknik och stora person
liga uppoffringar blev det möjligt att upp
föra de fyrtorn som länge hjälpt sjöfarare 
att navigera i farv attnen  utm ed våra 
kuster. På kort tid har nu en ny teknik tagit 
över som till stor del ersätter den stora 
betydelse fyrarna haft. Detta är kanske 
ytterligare en indikation på, som för så 
många andra ting, att allting har sin tid!

Jag vill varmt rekomm endera denna 
både informativa och vackert illustrerade 
bok.

Lennart Bornmalm

Döden lurar under ytan
Terje W Fredh
Rikt illusterad, 77 sidor, häftad 
Förlag: Terje W Fredh, Lysekil.
Pris: 80 kronor

Ytterligare en medlem inom Klubb Mari
tim har nyligen kommit ut med en bok. 
Denna gång är det en av klubbens grun
dare, näm ligen ingen m indre än Terje 
Fredh som under åren berikat oss med 
många intressanta böcker, häften och ett 
otal artiklar. Många med anknytning till 
sjöfarten under andra världskriget. Även 
föreliggande bok faller också inom detta 
tema -  och belyser denna gång bland annat 
de svenska fiskebåtarna som blev kvar 
utanför minspärren efter den tyska inva
sionen av Danmark och Norge den 9 april 
1940, vilka kom att fiska med Skottland

som hemland under hela kriget. Flertalet 
av dessa kom från Hönö, men även andra 
samhällen längs bohuskusten. Författaren 
har gjort flera intressanta intervjuer med 
personer som då var med och som idag 
inte är längre är med oss. Detta gör läs
ningen både levande och medryckande. 
Som avslutning på detta kapitel ger Terje 
som en sann båtolog en epilog över de 
berörda fiskefartygen.

I det andra kapitlet berättar den nu 86- 
årige sjömannen Helge Bohlin från Jör- 
landa om de dramatiska timmarna då han 
flöt omkring i Atlanten på en trästege efter 
att hans fartyg, Korsholm, hade skjutits 
sönder av en tysk ubåt utanför Floridas 
ostkust. Slutligen blev han som av ett 
under räddad av den amerikanska tank
båten Esso Delaware, där den observante 
kanonbetjäningen framme på backen som 
just gått på sin vakt fick syn på Helge 
flytande i vattnet. B erättelsen  är rak, 
inlevelsefull och medryckande utan några 
överdrifter -  och författaren lyckas genom 
sin intervju få läsaren att från sin trygga 
tillvaro kastas d irekt in den grym m a 
verklighet som utspelades under andra 
världskriget -  även i de till synes fredliga 
nordamerikanska kustvattnen.

I bokens tredje kapitel tar Terje upp de 
m indre kustfartygens och dess besätt
ningars stora betydelse och insats i det 
tysta för att upprätthålla Sveriges försörj
ning under mer än fem års avspärrning 
under kriget. Kapitlet är fyllt av såväl 
informativa som omskakande händelser, 
som inte m inst för oss vilka tillhör de 
generationer som är födda under efter
krigstiden är viktigta att känna till.

I bokens fjärde och sista kapitel tar 
författaren upp öden och äventyr i anslut
ning till krigsutbrottet. Här får vi bland 
annat följa det tyska beslagtagandet av 
donsöfraktbåten Donia i december 1939 
och de kusliga händelserna som utspela
des i samband med detta, samt besätt
ningens dramatiska hemresa.

Det kan inte nog framhållas den stora 
insats Terje gjort under årens lopp genom 
att dokumentera viktiga händelser under 
en unik epok i svenskt sam hällsliv och 
sjöh istoria . G enom  hans idoga arbete 
kom m er m änniskoöden och berättelser 
jämte dramatiska händelser, tragedier och 
övernaturliga räddningar att bevaras åt 
eftervärlden.

Vi hoppas naturligtvis att även i fortsätt
ningen kunna åtnjuta intressanta skild
ringar av Terje Fredh -  och eftersom många 
av hans böcker publicerats utan ekono
miska bidrag, är vårt bidrag genom köp 
av hans skrifter av stor vikt. -  Dessutom 
bör vi väl alla ha Terjes böcker och skrifter
i vårt bibliotek!?

Lennart Bornmalm

Varför 
frågade 
Du inte 

mig?

Detta är den vanligaste invändningen 
mot något som presenteras och som inte 
blivit riktigt rätt. När det gäller Boken 
om träfiskebåtama har vi nu kommit 
så långt att vi vill att "allm änheten" 
korrekturläser de avsnitt som de be
härskar. Det är där Du kom m er in i 
bilden. Det Du vet om fiskebåtarna från 
Din ort kanske är betydligt bättre än det 
som står i arkiven!?

Hör av Dig till Krister Bång (tel 031- 
263838) så kan Du få förhandsgranska 
de uppgifter som kommer i boken och 
som berör Din hemort.

Vi behöver också foton att illustrera 
med. Vi har inte plats att ha foto på alla 
båtar, men vi vill ha ett så rikt urval 
som möjligt från så många platser som 
m ö jlig t och från  så m ånga skild a 
epoker som möjligt.

Så ha inget kvar i byrålådan och visa 
när boken redan är tryckt. Då är det 
för sent.

Ett foto som aldrig publiceras är 
ingenting värt. Så passa på.

Krister Bång

NÄSTA GÅNG 
SES VI I MARS. 

HÅLL UT
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Dagen är den 14 maj 1962. Eriksbergs varvs nya flytdocka nummer 4 skall invigas och första fartyg i dockan är Svenska Amerika Liniens 
flaggskepp G ripsholm . I  docka 3 ligger Rexbolagets malmtanker T osterö inne för översyn. Den svenska varvsnäringen gick på högvarv. De 
tre storvarven i Göteborg skulle snart utökas med ett fjärde: Arendalsvarvet, som var under byggnad ute vid Arendal strax väster om Älvs
borgs fästning. Bilden från Bertil Söderbergs samlingar.

Götaverken i början av 1960-talet Det byggdes fortfarande fartyg mitt inne i Göteborg med sjösättning från stapelbädd. År 1968 gled G reta  
Thulin av stapeln och blev det sista fartyg som sjösattes på traditionellt vis på Götaverken. I  dag är varvet kvar som en rest av de fyra stor
varven som Göteborg hade under skeppsbyggeriets storhetstid. Bilden är tagen av Dag Almén och ingår i Klubb Maritim VK fotoarkiv.


