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Redaktionellt
Nu firar vi jul efter ett framgångsrikt år. Många nya skribenter 
har presenterat sig i Länspumpen under 2001, vilket är helt 
enligt våra förhoppningar.

Redaktionen har under året rest runt en del och gjort 
intressanta intervjuer. Dessutom har vi presenterat Läns
pumpen för många av Klubb Maritims lokalavdelningar. 
Värdefulla kontakter har knutits.

Det finns många som läser tidningen 'i andra hand', d v s  
får den av en kompis. Det är naturligtvis mycket trevligt att 
tidningen når en allt vidare läsekrets. Samtidigt är det så att 
ekonomin sätter gränserna. Om några av er, som läser 
tidningen i andra hand, ocksä skullf prenumerera, finge vi en 
utökad bas att stå på. Det vore inte dumt!

Under 2001 har vi ökat tidningens omfång med 40 sidor. 
Det betyder att Du har fått nästan en extra tidning till samma 
pris som för år 2000. Dessutom trycker vi numera Länspum- 
pens alla sidor i färg. Tala om att få valuta för pengarna!

Redaktörerna
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Utgivningsplan nästa år:
2002:1 utkommer 15 mars. Stoppdag 4 februari
2002:2 14 juni 6 maj
2002:3 11 okt 29 aug
2002:4 16 dec 28 okt

Omslagsbilden: S/s Juhanna i Trelleborgs hamn där hon låg i nästan 
10 år! Som Vestria är hon en av huvudrollsinnehavarna i artikeln som

N ästa num m er utkom m er 15 m ars,

börjar på nästa sida. Foto 1964 Bertil Palm. sista m anusdag är den 4 februari 2002.

Insjöfartyg
Länspumpen har fått in mycket intressant material om Kindboms Rödesundsskutor och om Thorskogs Varv. Vi bearbetar detta 
material just nu och är intresserade av att låna foto för illustration av artiklarna. Vi vädjar därför till läsekretsen att få låna fotos 
av dessa fartyg, både från en svunnen tid, eller ganska sen tid. När det gäller Kindboms skutor är det dessa:

Anna 4403 Carl-Gustaf 938 Carl-Johan 2408 Diamanten 2212 Freja 4695
Gunhild 4418 Kerstin 3296 Lars 3163 Märta 6244 Neptunus 2374
Neptunus 6236 Norden 284 Olof 363 Ricktor 1288 Sixten 359
Svea 2081 Tellus 3523 Viktoria 2440 Wiktoria 4211

Skicka bilderna till Länspumpens redaktion, Box 421, 401 26 Göteborg
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S/s Vestriafrån Jonstorp, tillhörigt Rederi AB Virginia, stävar fram i engelska Kanalen. Byggd 1931 i Danzig, för norsk redare och kom 1950 till Sverige och 
Jonstorp. Det var på denna ångare som telegrafisten mönstrade på och följande berättelse utspelade sig. Foto Skyfotos.

Teleg raf isten och Natasja

En r.ästan sann berättelse från sjön

S/s Vestria stävade med åtta och en halv 
knop norrut genom den del av Nordatlan
ten som kallas Norska havet. Långt i fjärran 
mot öster kunde man skönja en taggig 
landkontur. Hon gick på lätten, och vagga
des sakta av en gammal dyning från svd- 
väst in på babords låring. Om nägra tim
mar skulle de runda Nordkap. Hon var på 
väg till Arkangelsk i Vita havet för att lasta 
trä för England. Ångaren var byggd i 
Danzig 1931 och lastade 3500 ton. Hon 
tillhörde ett Helsingsborgsrederi och gick 
i trampfart.

Telegrafisten satt i radiohytten sysselsatt 
med att skriva de papper som var hans jobb 
inför ett hamnanlöp; besättningslista, 
tobaks- och storesdito. Radiomottagaren 
stod inställd på långvågens nöd- och an- 
ropsfrekvens 500 kc. Så här långt norrut var 
radiotrafiken ringa. Någon norsk kust
station och en och annan rysk båt hördes

Av Claes-Göran Alstam

då och då. Telegrafisten tittade på klockan, 
slog över mottagaren till kortvåg och 
rattade in SAG, Göteborg radio, för att 
lyssna på trafiklistan. Anropssignalen för 
s/s Vestria var SEJA. Den förekom sällan 
eller aldrig på listan. Det gjorde däremot 
SEJT, Amerikaliniens passagerarbåt m/s 
Stockholm. Den var nästan alltid med. Vid 
dåliga mottagningsförhållanden kunde 
han bli osäker. Det skiljde bara en kort 
morsesignal mellan de sista bokstäverna i 
de båda anropssignalema A och T, kort lång 
för A och lång för T. Var han riktigt osäker 
startade han sändaren, ropade upp SAG 
och frågade på morse QRU? har du något 
för mig. De svarade oftast NIL.

Telegrafisten var 19 år, ganska lång och 
smal med troskyldiga blå ögon. Hans hår 
var rödblont och han brukade klämma en 
våg på höger sida om benan. Han hade ett 
ovalt blekt ansikte och såg mvcket ung ut.

År 1951 halkade han in på telegrafistkursen 
på Göteborgs Sjöbefälsskola på ett banan
skal. Han hade en diffus önskan att se 
världen. Han kunde ha gjort som flera av 
hans kompisar, mönstra ut som jungman 
eller motorelev men av en kamrat fick han 
höra talas om telegrafistkursen. Han 
skickade in sin ansökan men fick besked 
att kursen var fulltecknad. En vecka senare 
ringde man från skolan och meddelade att 
han kunde börja. En elev hade blivit lång
tidssjuk.

Luckan till styrhytten öppnades och 
förste styrman stack in huvudet.

-  Hur är det med fartygets ende telegra
fist. Hur går det med dom långa och korta?

-  Tror du att gubbarna kommer med 
penninglista för Arkangelsk, frågade tele
grafisten.

-  Sist jag var där för två år sedan ianns 
det inget att köpa. Jo, billig vodka förstås.
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Så några rubler vill dom säkert ha.
-  Ja, då får jag väl varsko akterut.
Förste styrman Johan Persson var en lång

och kraftig man på några och femtio. Hans 
hår hade börjat glesna och var på väg att 
bli grått. Han hade en stor mage som han 
brukade klappa sig på och säga:

-  Det är inte bara Pommac jag hällt i min 
stomac.

Telegrafisten visste att han var mycket 
förtjust i öl och det var säkert åtskilliga 
hektoliter han hinkat i sig genom åren. Han 
hade seglat i de flesta av rederiets tio båtar. 
Åtta av dem var ålderstigna pesar som gick 
i trampfart. De två övriga var ganska nya 
och gick chartrade för Svenska Orient 
Linien i styckegodsfart. Försten hade läm
nat ett av dem och mönstrat i Vestria några 
månader före telegrafisten. Han hade blivit 
överansträngd i den hetsiga styckegods
farten där förste styrman har ett tungt jobb. 
Av läkare hade han blivit tillsagd att ta det 
lite lugnare. Därför hade han sökt sig till 
den lite makligare tramptrafiken.

Telegrafisten mönstrade på s/s Vestria i 
Göteborg. Hon låg på Götaverken för 
bottenmålning och hade bytt några plåtar 
i fören efter en kollision med kajen i Oxelö
sund. Telegrafisten hade nyss fyllt arton år. 
Han hade haft några springpojksjobb efter 
realen innan han började på telegrafist
kursen. Han hade aldrig varit utomlands. 
Det var nu han insåg vilken dålig utbild
ning han fått. På kursen hade han lärt sig 
morse genom att lyssna på maskinsänd
ning. Då var alla långa lika långa och alla 
korta lika korta. När Vestria lämnade Göte
borg destinerad Vigo i Spanien började en 
tuff tid för honom. När han nu konfron
terades med verkligheten, telegrafister som 
manuellt hanterade sina telegrafnycklar, 
upptäckte han att långa tecken kunde vara 
ganska korta och korta tecken ganska långa 
för att inte tala om telegrafister som an
vände en så kallad bug, en telegrafnyckel 
som sände de korta automatiskt. Då kunde 
de korta vara så korta att de knappast hör
des. Det fanns lika många stilar som det 
fanns telegrafister.

Under den åtta dagar långa resan till 
Vigo i nordvästra Spanien lyckades telegra
fisten med mycken möda och stort besvär 
ta emot två telegram och sända iväg ett. 
Han kunde också de två sista kvällarna till 
sjöss ta emot det mesta av "presset". Det 
var nyheter från TT som sändes på morse 
och fyllde ungefär en maskinskriven A4- 
sida. "Presset" var oerhört viktigt för be
sättningen. Ve den telegrafist som inte 
kunde förse den med nyheter. En sådan 
telegrafist var en kass telegrafist.

Han förmådde inte hitta en enda väder
leksrapport på hela vägen till Spanien trots 
att han rådfrågade den litteratur som fanns 
tillgänglig i radiohytten och ett ivrigt letan

de på olika radiofrekvenser. Telegrafisten 
var lite olycklig över sin oförmåga och var 
orolig att skepparen skulle bli förbannad. 
Det fanns ingen annan ombord som han 
kunde rådfråga. Här måste han klara sig 
själv. Och han var i hög grad orutinerad 
med sitt alldeles färska radiotelegrafist- 
certifikat. Han fick senare veta att skepparn 
lyssnade på rundradiostationerna och fick 
på så sätt väder så länge de höll sig nära 
kusten.

Vestria lastade 3500 tonbetmassa i Vigo. 
Det tog sju dagar. När telegrafisten fick veta 
att de skulle gå till USA, landet som varm 
andra världskriget åt Europa och dessutom 
lossa i New Orleans, som för honom stod 
för Louis Armstrong och jazz, var lyckan 
fullständig. Glädjen grumlades dock av 
tanken på väderleksrapporterna som han 
helt enkelt måste hitta. Hans farhågor be
sannades ändå inte fullt ut.

Samma dag de lämnade Vigo hörde han 
en svensk båt med anropssignalen SJVT på 
långvågen. Han kallade upp telegrafisten 
och talade om som det var. Jag är ny, oruti
nerad och kan inte hitta stationerna som 
sänder väderleksrapporter för resa över 
Atlanten. SJVT var m/s Vretaholm, ett av 
Svenska Amerika Liniens lastfartyg, på väg 
från USA till Antwerpen. Av telegrafisten 
fick han allt som behövdes, stationer, 
frekvenser, tider och dessutom ett lycka till.

Men nu väntade nya svårigheter. När 
telegrafisten rattat in Portishead radio, den 
engelska radiostation som sände väder pä 
morse för östra Atlanten, fann han att det 
gick alldeles för fort för honom. Telegra
fisten hade andra klass certifikat. Det inne
bar att han klarade 80-takt, 80 tecken per 
minut, kodad text och 100-takt i klartext. 
Portishead sände minst 120-takt. Dessutom 
var den engelska väderterminologin helt 
obekant för honom. Det var inga ord han 
lärt under de tre år han läste engelska på 
realskolan.

Han gick förtvivlad ut till försten på 
bryggan och visade honom resultatet av sm 
första väderrapport. På hans papperslapp 
fanns lite spridda bokstäver här och där och 
ett och annat ord. Nu inträffade världens 
åttonde underverk, tyckte telegrafisten. 
Försten plockade med ledning av pappers
lappen samman en hel väderrapport. Han 
fyllde i bokstäver där sådana saknades och 
fick på så sätt ihop hela ord och lade här 
och där till andra som fattades.

-  Jag har sett så många väderrapporter i 
mitt liv så det här var inte särskilt märk
värdigt. Skriv ut det här på maskin och 
lämna ner det till skepparn, sa han till tele
grafisten.

-  Tack så hemskt mycket, sa telegrafisten 
och nästan bockade sig av tacksamhet.

-  Inge att tacka för. Du e grön gnisten 
och du är ensam i ditt jobb ombord. Vi styr

män kan alltid diskutera våra problem med 
varandra och det kan maskinisterna också. 
Jag minns förresten en gnist som inte fick 
igång radiosändaren på hela resan över 
Atlanten.

Han törnade runt och vi var tvungna att 
mönstra av honom i Boston. Det visade sej 
att det var en kabel mellan maskin och 
radiohytten som krånglade. Det gick inte 
heller att mäta sig till vad som var felet. 
Reparatören som kom ombord hade ett litet 
helsike att hitta det. Så kan det gå.

-  Ja, det är inte utan att man känner sej 
lite ensam.

Det var nu telegrafisten och försten fann 
varandra trots den stora åldersskillnaden. 
Försten blev något av en mentor för ho
nom. De gick gemensamt iland, tog ett glas 
tillsammans och telegrafisten satt ofta i 
förstens hytt på frivakterna. De hade alltid 
mycket att prata om. Försten hjälpte inte 
bara telegrafisten med väderrapporterna. 
Han drog också episoder och händelser 
han upplevt under mer än trettio år till 
sjöss, för att inte tala om alla skrönor han 
hört. Han var en god berättare och tele
grafisten lyssnade och lärde och skaffade 
sig en icke föraktlig kunskap om sjöfart.

Telegrafisten tog tre väderrapporter varje 
dag. Det började gå lättare för honom. 
Terminologin i rapporterna lärde han sig 
snabbt. Problemet var takten. Han hängde 
inte riktigt med i 120-takt. Men det gick 
bättre undan för undan. En ny svårighet 
dök upp när han måste byta till Washing
ton radio för att ta väder för västra delen 
av Atlanten. Den rapporten var ofta för
senad. Ju mer försenad den var desto for
tare sände man. Telegrafisten bedömde att 
det gick i 150-takt när det var som värst 
men med förstens hjälp fick skepparn sina 
väderrapporter.

Resan över Atlanten, förbi Key West och 
genom Mexikanska Gulfen och ett stycke 
upp i Mississippi till New Orleans tog 27 
dygn. Lasten tog tre dagar att lossa. Andra 
dagen förtöjde bakom Vestria det ruski
gaste fartyg telegrafisten någonsin hade 
sett. Det var en libertybåt. På skrovet syntes 
inte tillstymmelse till färg. Det var flam- 
migt i olika nyanser rostrött, mörkare av 
gammal rost blandat med nyare ljusare. 
Stora flagor hängde till synes lösa och som 
hade släppt på sina ställen efterlämnande 
fläckar prickiga av rost och grått stål som 
ännu inte hade korroderat. Vestrias allt 
annat än välmålade skrov föreföll nu 
prydligt i jämförelse med detta groteska 
monster. Fartyget hade dessutom slagsida 
och när det var förtöjt tyckte telegrafisten 
att det trött lutade sig mot kajen. Han 
kunde med möda läsa namnet i fören 
GREAT SOVEREIGN.

-  Vilken parodi, tänkte han. Men det 
hade väl inte alltid sett ut så här.
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Thorerederiernas skorstensmärke taget utanför telegrafisthytten med antennerför telegrafianläggningen. 
Foto författaren.

Fartyget förde en flagg som han aldrig 
sett förut med ett blått och ett rött fält 
diagonalt och två vita i motsatt diagonal. I 
de vita fanns en röd och en blå stjärna.

-  Det är en panamabåt, sa försten. Där 
kan man registrera båtar som inte klarar 
de vanliga sjöfartsnationernas krav. Det 
tycks som om man har samlat alla världens 
flytande likkistor under Panamaflagg. Men 
den här är nog det värsta jag har sett.

När panamabåten öppnade lastluckorna 
för att börja lossa, steg en moln av insekter 
upp ur rummen. En lätt bris förde hela 
svärmar över till Vestria. De nästlade sig 
in och slog sig ner överallt, både inne och 
ute. Det var små grönglänsande skalbaggar 
knappt så stora som en nyckelpiga. Dom 
var inte farliga på något sätt. Dom varken 
bet eller stacks. Olägenheten var att de 
fanns överallt. Gick man på däck så knast
rade det när man för varje steg trampade 
ihjäl ett antal. Bet man i en brödbit så nog 
satt det en skalbagge på baksidan som man 
bet sönder. Dom smakade inte gott. Tele
grafisten hade fått in massor i sin hytt. Det 
var mitt i sommaren och förskräckligt hett. 
Han hade låtit ventilen stå öppen så det var 
fritt fram för odjuren. Han tog död på så 
många han kom åt.

-  Djävla skit, sa försten. Det är kopra- 
bagg. Dom har kopra i lasten. Jag har varit 
med om det förut.

-  Men hur blir vi av med dom, frågade 
telegrafisten. Måste vi spruta med nåt me
del eller så?

-  Ingen idé. Dom är för många. Vi får ha 
dom med oss tills det blir kallare.

Det stämde. Vestria blev inte av med 
dom förrän man passerat England och 
kommit in i Nordsjön. Då försvann dom 
lika fort som dom kommit.

När lasten var slutlossad förhalade Vest
ria till Todd Johnsons Dry Dock för att repa
rera ett tanktak.

-  Gnisten, nu har vi inget att göra imor- 
ron, sa försten. Vi tar en halv fridag och 
kompletterar med lite vederlag så tar vi en 
heldag i New Orleans.

-  Ja, så kan vi handla lite grejor också.
Telegrafisten hade dagen förut som has

tigast varit inne i city för att hämta posten 
hos agenten Strachan Shipping Co. Dom 
hade sitt kontor i American Bank Building, 
den högsta byggnad han någonsin sett. Det 
måste vara 30-40 våningar kanske mer, 
trodde han. Han började räkna men villade 
strax bort sig och gav upp.

De strosade långsamt uppför Canal 
Street. Telegrafisten handlade ett par 
dongeribyxor för två dollar. I en annan affär 
köpte han sig en nylonskjorta och några 
pråliga, typiskt amerikanska slipsar som 
han skulle stila med när han kom hem. 
Dom gick in i en damekipering och bägge 
två köpte nylonblusar, telegrafisten till sin

mor och syster och försten till sin fru. Klä
der av nylon var något sällsynt och dyrt 
hemma i Sverige. På en bar drack försten 
en Budweiser och telegrafisten något som 
han aldrig smakat förr, en Coca Cola, upp
slagen i ett glas och full med iskross. 
Verkligen uppfriskande, tyckte han.

-  Det är fantastiskt detta med air condi
tion, sa telegrafisten. Det har dom ju över
allt. Svalt och skönt inne men så känns det 
som man kommer in i en bastu när man 
går ut.

-  Ja, det är skönt när det är så här varmt. 
Måste vara över 30 grader. Om vi inte hade 
haft dom här luftkonditionerade oaserna 
hade vi inte klarat att gå här en hel dag.

Mot kvällningen fortsatte de mot franska 
kvarteren. De gick längs Bourbon street.

-  Titta, sa telegrafisten. Ser du gubben 
därborta som är så lustigt klädd?

- Ja ,  det är en inkastare. Lite skillnad på 
hemma och här. Utkastare är vi ju vana vid.

Inkastaren var klädd i frack med ett grönt 
och ett rött skört. I överdelen av hans kläd
sel var färgerna mottsatta. På huvudet hade

han en jättestor hög hatt med vida brätten. 
Också den i delad i röda och gröna fält.

-  Kom, vi går in sa telegrafisten.
Lokalen var stor. Längst in en bardisk

som sträckte sig över hela rummet. Bakom 
den en scen med en orkester som bestod 
av sju gråhåriga svarta män.

-  Nu skall du få höra på riktig musik, sa 
försten. Dom här killarna kan spela riktig 
New Orleansjazz. När dom kör igång kan 
man inte göra annat än stampa med.

De behövde bara betala en dollar för en 
öl. Det blev ett antal öl till och några fan
tastiska timmar med dixieland och blues. 
Det blev fler barer, mer öl och mycket mer 
jazz innan de fram på nattkröken så sakte
liga, lite runda under fötterna drog sig 
ombord.

Telegrafisten hade också köpt ett par 
kakibyxor av samma sort som amerikanska 
armen använde. Andremaskinisten kallade 
tyget silkekaki men matros Lindberg sa att 
det var singaporekaki. När telegrafisten 
några dagar senare stolt visade upp sig i 
dom sa försten:

Hårt väder i Nordsjön. Foto författaren.
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Fartygen som rundar Nordkap i dag ser annorlunda ut, men klippan är sig lik. Foto i juli 1994 av Bertil 
Söderberg.

-  Va fan är det för preventiv medel du fått 
på dej?

Telegrafisten höll olyckligt med om att 
dom nog var lite trånga.

-  Jag får försöka sälja dom till nan om
bord som är magrare än jag.

Efter New Orleans gick Vestria pa lätten 
till Newport News i Virginia för att lasta 
kol för Vordingborg i Danmark. Resan över 
Atlanten till Vordingborg tog 22 dygn. Det 
gick bättre och bättre med väderrappor
terna. Telegrafisten behövde bara undan
tagsvis hjälp av försten. Men han fick andra 
problem. Vädret var hårt hela vägen över 
Atlanten. Sjön gick hög med stänk och 
överspolning som följd och Vestria plöjde 
sig mödosamt fram genom vattenmas
sorna. Farten var ibland nere i 4 knop. När 
telegrafisten skulle ta väder eller nyheter 
fick han hålla sig fast i ett bordsben med 
ena handen för att inte ramla av stolen i 
den kraftiga sjögången. Han kunde inte 
heller använda skrivmaskinen eftersom 
valsen då och då stannade när ångaren 
rullade i den grova sjön. Han fick skriva ut 
för hand. Den första dagen i det hårda 
vädret kalvade han. Han skulle sedan ald
rig mer bli sjösjuk.

-  Nu har du fått sjöben och gått igenom 
den värsta ekluten, sa försten när de när
made sig Vordingborg.

-  Ja, det är sant. Jag har lärt mej otroligt 
m ycket på de två m ånader jag varit 
ombord. De första veckorna sa jag till mej 
själv, aldrig mer. När jag kommer till Sve
rige mönstrar jag av. Sjön får vara för mej. 
Men nu tror jag att jag stannar ett tag till.

Han bjöd försten på en cigarett och tog 
en själv. Försten tände båda två med sin 
tändare.

Han tittade på den med en glimt i ögat 
och sa:

-  Jungman Olofsson påstod häromdagen 
att man är inte sjöman om man inte har 
dongeriställ och en Ronson. Befaren är man 
när dongeristället blivit ljusblått av många 
tvättar. Han pekade ut matros Lindberg 
som bevis. Du gnisten har dongeriställ men 
ingen Ronson och jag har en Ronson men 
inget dongeriställ, så vi är inga sjömän.

Nästa resa till USA köpte telegrafisten en 
Ronson.

Destination Arkangelsk
Telegrafisten vred runt valsen på skriv
maskinen och drog ur den färdigskrivna 
besättningslistan. Med karbonpapper 
emellan hade han skrivit ut den med fyra 
kopior. Den fjärde var näst intill oläslig. 
Han ögnade genom originalet och fann 
inga felaktigheter. Han var nöjd. Han tände 
en cigarett och lutade sig tillbaks i stolen. 
Klockan var strax tolv, dags för mat. Han 
stängde av mottagaren som stått inställd 
på 500 kc. Han skrev in i radiodagboken

att han stängde stationen. I samma ögon
blick knackade det på dörren och andre- 
styrman Erik Holm kom in.

-  Vi håller på att runda Nordkap. Kom 
ut får du se.

Telegrafisten fimpade cigaretten och gick 
ut på bryggvingen.

-  Är det den där bergknallen som är 
Nordkap?

-  Ja, vi går ganska långt norr om och då 
är den inte så imponerande.

-  Europas nordligaste udde. Det fick man 
lära sej tidigt i skolan, sa telegrafisten 
tankfullt.

-  Det är inte alltid vädret är så här fint 
häruppe.

-  Har du gått här förut?
-  Ja, några gånger, mest sommartid. Men 

jag tänker alltid på konvojema som gick här 
under kriget från USA till Murmansk med 
vapen till ryssarna. Tänk dej här på vintern, 
blåsigt, mörkt och kallt av bara fan, ned
isning och tyska ubåtar som låg och lurade 
på dom. Det var många båtar som blev tor
pederade och massor av sjömän som dog i 
det kalla vattnet.

Det var den längsta harang telegrafisten 
hört andrestyrman kläcka ur sig sedan han 
kom ombord för snart 14 månader sedan. 
Andrestyrman gjorde inte mycket väsen av 
sig. Han var tystlåten, lång och mager med 
fårat ansikte och en flera dagar gammal och 
grå skäggstubb. Han hade djupt liggande 
ögon som troligen var grå. De skuggades 
av buskiga ögonbryn så de var svåra att 
se. Han var 61 år.

-  Han har inga papper, så han är egent
ligen inte behörig att segla styrman, hade 
försten sagt. Men han har varit med länge 
och klarar jobbet bra. Förresten tjänar jag 
50 riksdaler extra i månaden på honom. Ja, 
du vet obehörighetstillägget.

Telegrafisten tittade åt andra hållet, mot

norr. Där fanns inget att se, bara horisonten 
och långt bort utom synhåll en massa is, 
trodde han. Han kunde föreställa sig hur 
sjömännen i konvojerna haft det. Storm 
hade han upplev t i Nordsjön och isbildning 
hade han varit med om på Östersjön den 
gångna vintern. Och skräcken för ubåtarna. 
Han trodde sig veta hur det skulle kännas 
att segla under sådana omständigheter, bli 
torpederad och hamna i det iskalla vattnet. 
Enda trösten var nog att det skulle gå fort. 
Han ryste till.

-  Ska du gå med ner och äta, frågade han.
-  Ja, när tredjen löser av mej.
Efter maten gick försten och telegrafisten 

med kaffekopparna i handen till förstens 
hytt för en pratstund.

-  Det var en rolig grej du gjorde med 
presset härom dagen, sa försten.

-  Ja, något skoj måste man ha för sej.
För några dagar sedan var den stora

nyheten i presset att Stalin hade dött. Tele
grafisten hade roat sig med att måla en tjock 
ram i svart tusch runt pappersarket och 
över detta rita ett kors, som i en döds
annons.

Några dagar senare meddelades i presset 
att Stalins efterträdare hette Malenkov.

-  Nu tror halva besättningen att du är 
kommunist och den andra halvan skrattar 
gott.

-  Från det ena till det andra, du får bere
da dej på att räkna last i Arkangelsk. Vi är 
framme om tre dygn, sent på kvällen om 
mina uträkningar stämmer.

Att fungera som tallyman, lasträknare, 
hade varit telegrafistens jobb i flera ut
ländska hamnar. Senast i Tripolis i Libyen 
hade han räknat höbaiar, espartogräs, som 
var en sorts vedartat gräs. Lossning skulle 
ske i Skottland. Försten sa att man gjorde 
finpapper av det. Ett rykte ombord gjorde 
gällande att det användes för tillverkning
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av pundsedlar. Men nu var det trälast som 
gällde och då skulle han få räkna plankor 
och bräder.

Vestria kom sent på kvällen in till en 
kontrollstation som låg strax utanför Ark- 
angelsk. Nu vidtog en grundlig inspektion 
av fartyget. Man började med besätt
ningens hytter. Det som var viktigast i alla 
andra hamnar, sprit och cigaretter, brydde 
man sig inte om. Men de tidningar man 
hittade tog man hand om. Det var tre 
exemplar av Allas Veckotidning, fyra Vårt 
Hem, några nummer av Vecko-Revyn och 
andra liknande publikationer. I jungman 
Olofsson och mässuDpassare Anderssons 
hytt, hittade man en försvarlig mängd Pin 
Up och Cocktail. Alla dessa tidningar för
seglade man in i ett litet förråd på batdäck, 
dock efter en noggrann granskning av de 
ryska tjänstemännen och då särskilt stu
dium av nakenbilderna i Pin Up och Cock
tail. Det var som om Allas Veckotidning och 
de andra kolorerade magasinen riskerade 
att skaka det sovjetiska etablissemanget i 
dess grundvalar.

Sedan började man söka genom fartyget 
från färgsjappen under backen via de 
förliga lastrummen, alla vinklar och vrår 
midskepps, de akterliga lastutrymmena, 
propelleraxeltunneln och hela akterskeppet 
inklusive kyrka och poop. Det sista man 
gjorde var att kolla kolboxen midskepps 
som innehöll några ton koks för Aga-spisen 
i byssan. Man körde upprepade gånger ner 
länga järnrör för att undersöka att det inte 
fanns något för Sovjetunionen skadligt 
utöver koksen. Telegrafisten fick besök i 
radiohytten av en stadig madam som tog 
bort skyddsplåtarna till radiosändaren. 
Hon lyfte av anodkontakten pä slutröret, 
satte dit plåtarna igen, slog band både 
horisontellt och vertikalt runt sändaren och

plomberade dom med blysigill.
-  Den sändaren skulle inte gå att använ

da med mindre än han bröt sigillen och då 
skulle det antagligen ta hus i helvete, tänkte 
telegrafisten.

Hela proceduren tog fyra timmar i an
språk. Efter en halvtimmes gång förtöjde 
man vid en skranglig träkaj intill ett såg
verk. Då hade klockan hunnit bli nästan 
tolv på natten.

Madame Russia no smoke
Lastningen skulle börja nästa morgon 
klockan sju. Telegrafisten gillade inte tidiga 
morgnar men han var på plats några minu
ter före sju med en kaffekopp i handen. 
Fången med virke kördes fram av märkliga 
fordon. De såg ut som jättespindlar med 
fyra stycken tre meter höga hjulförsedda 
ben. Det var tomt mellan benen och över
delen på fordonet så när som på en fäst
anordning i vilken man lyfte upp virkes- 
packen. Högst upp, ovanpå fordonet, fanns 
en förarhytt och ekipaget drevs av en 
dieselmotor som spydde ut stinKande blå- 
svart rök. Ett mindre antal packar med 
plankor var redan framkörda. Ryssarna 
bemannade fyra av fartygets vinschar. Men 
lastningen kom inte igång som planerat.

Försten hade en kontrovers med basen 
för stuvargänget. Försten ville ha manilla- 
stroppar för att inte i onödan skada virket. 
Stuvarbasen ville ha vajerstroppar. Försten 
vann inledningsronden. Man började med 
stroppar av manilia. Första slinget vinscha
des upp. Ryssarna körde upp slinget så 
högt det gick. När vinscharna började dra 
åt var sitt håll, brast manillastroppen. Sling
et rasade med dunder och brak ner i last
rummet och slogs sönder till kaffeved.

Försten gav sig fan på att ryssarna gjort 
det på rent djävelskap. Han svor i två minu

ter utan att upprepa sig. Han började på 
svenska. När den vokabulären tog slut 
övergick han till finska och när den tröt 
fortsatte han på engelska och franska. 
Telegrafisten lyssnade intresserat. Han 
hade visserligen hört svordomarna förut 
men den känsla som låg bakom var först
klassig. Han tyckte nog att de svenska 
helvete, djävlar anamma och de finska 
vitto, perkele, jomalauta var uttrycksfullare 
och mustigare och vida överträffade de 
engelska fock you, bastard och son of a 
bitch, även om försten antagligen tyckte det 
sistnämnda passade väl in på stuvarbasen. 
De franska merde och mon Dieu verkade 
närmast patetiska i sammanhanget. Den 
ryske sturvarbasen vann rond två och 
matchen. I fortsättningen användes vajer
stroppar.

Telegrafisten började sitt jobb som tally
man. Han skötte sysslan för lastmottagaren 
i England. Utlastaren hade ocksa sin last
räknare. Hon var kvinna, klädd i en vad
derad jacka och bläbyxor nerstoppade i 
stövlar. På huvudet hade hon en grov 
stickad luva av ylle. Hon var liten och satt 
hade ett runt ansikte med asiatiska drag 
och små sneda elaka ögon, tyckte han.

Det första slinget som kraschlandat i 
lastrummet strök de ur sina häften. Nästa 
räknade de var och en för sig. Telegrafisten 
höll fram sitt anteckningsblock och visade 
hur många plankor han skrivit in. Så peka
de han på hennes och visade att han ville 
veta hur många hon noterat. Men hon höll 
undan sitt häfte. Han fick inte titta i det. 
Det pågick så några sling. Hon vägrade 
fortfarande att visa honom sina siffror. För 
att blidka henne tog han upp ett paket 
Camel, skakade fram en cigarett och bjöd 
henne.

-  Madame Russia no smoke, svarade hon

Lastning av balar med espartogräs, en sorts vedartat gräs, i Tripolis i Libyen. Däckslasten blev hög och gick ända upp till bryggan. Foto författaren. 
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på hans, som han inbillade sig, vänliga gest.
-  Jaså, tänkte han, hon är så indoktri

nerad av det sovjetiska samhället att hon 
inte kan ta emot en amerikansk cigarett. 
Hon tycker nog att jag är en depraverad 
och farlig västerländsk skurk.

Under tre dagar var han tvungen att 
jobba ihop med henne. Arbetet var inte sär
skilt betungande men telegrafisten frös. Det 
var visserligen inte någon arktisk kyla, 
några minusgrader på morgonen och ett 
par plus på dagen. Han insåg nu att han 
skulle behövt den överrock som han under 
bunkring i Gibraltar tjingsat mot cigaretter. 
Lastningen gick trögt. Ett sling i taget his
sades ombord. Då och då körde stuvar- 
gängen två samtidigt, ett i förrummen och 
ett i de aktra. Någon enstaka gång tre på 
samma gång. Slingen kördes fram i god tid 
och telegrafisten hann gott med. Han 
upptäckte att "Madame Russia no smoke" 
kunde några engelska glosor och lite tyska 
men hon vägrade att prata med honom an
nat än enstaka ord, som rörde jobbet. Han 
försökte på nytt muta henne med cigaretter 
men hon var ståndaktig. När han bjöd stu- 
varna på cigaretter tog de tacksamt emot. 
Deras lojalitet till de sovjetiska doktrinerna 
sträckte sig inte längre än till en amerikansk 
cigarett. Inte så konstigt kanske, han hade 
sett hur de rullade sina cigaretter i tidnings
papper.

Natasja
Den fjärde dagen förändrades telegrafis
tens liv. Det skulle aldrig mer bli sig riktigt 
likt. När han som vanligt kom ner på kajen 
strax före sju med kaffekoppen i handen 
såg han på långt håll vad han trodde var 
"Madame Russia no smoke" bakifrån. Men 
det var det inte. När hon vände sig om, såg 
han in i de vackraste ögon han någonsin 
sett. De fångade in honom och höll fast 
hans blick. Han tyckte han drunknade i det 
grågröna skimret som strålade mot honom. 
De var fulla av glädje som på något sätt 
fortplantades till honom. Han kände en 
behaglig värme sprida sig i bröstet och han 
visste inte varför.

-  Dobridjen, sa hon.
Han tolkade det som en hälsningsfras 

och sa: -  Hello.
-  Hello, svarade hon och liksom smakade 

på ordet.
Telegrafisten kläckte ur sig en lång ha

rang på engelska. Hon såg oförstående ut. 
Så sa hon Hello igen och log ett förtjusande 
leende mot. Hon hade vita, jämna tänder 
och hennes leende gav ny näring åt värmen 
i hans bröst. Hon hade ovalt ansikte med 
en hy som verkade persikolen med en lätt 
rodnad på kinderna och han anade två små 
skrattgropar när hon log. Hon hade marke
rade mörka ögonbryn och långa ögon
fransar. Under den stickade misskläd

samma luvan stack det fram några kastan
jeröda lockar. Telegrafisten kunde inte 
släppa henne med blicken. Hon utövade 
en lockelse som han inte kunde stå emot. 
Tiden stod stilla.

Plötsligt blev det liv på stuvarna. De hoj
tade något på ryska. Flickan knuffade till 
honom och pekade mot fartyget. Telegra
fisten återvände till verkligheten och såg 
att ett sling var framkört och skulle hissas 
ombord. De sprang båda två fram och bör
jade räkna var och en för sig. Det var tjocka 
plankor så det var snabbt gjort. Han höll 
fram sitt block och visade siffran 45 för 
henne. Hon visade sitt häfte. Där stod 46. 
Hon kryssade snabbt över och skrev dit 45. 
De tittade på varandra och brast i skratt.

Telegrafisten pekade på sig själv och sa: 
Simon. Han pekade på henne och hon sa:

-  Natasja.
Han pekade på sig själv igen och sa:
-  My name is Simon.
Sedan gick han och ställde sig tätt bakom 

henne, sträckte fram sin arm, pekade på 
henne och sa:

-  My name is Natasja.
Hon upprepade frasen klockrent. Under 

den korta stund som han stod bakom hen
ne kände han, knappt förnimbar, doften av 
henne.

Han pekade på sig själv, höll upp händer
na och visade med fingrarna hur gammal 
han var, först tio fingrar och sedan nio. Hon 
gjorde likadant. Hon var arton.

Förmiddagen rann iväg fort. Telegra
fisten lärde sig hjälpligt att räkna på ryska 
och han snappade upp några meningar 
som han trodde sig förstå innebörden av. 
Natasja sög åt sig allt han sa på engelska 
och använde sedan fraserna förvånansvärt 
korrekt. Hon lärde sig mycket snabbt att 
räkna på det för henne främmande språket.

Det blev tid för lunch. Stuvarna tog rast. 
Telegrafisten gjorde en gest mot munnen 
med fingrarna och tuggade som om han 
åt. Hon nickade och tecknade åt honom att 
följa med. De gick in i tallymansjappet, ett 
litet omålat skjul med ena gavelsidan helt 
öppen och med grovt tillyxade bänkar och 
ett rangligt bord gjort av ohyvlade bräder. 
Hon tog upp ett knyte från golvet och ur 
det plockade hon fram två mörka brödbitar. 
Hon bjöd honom den ena. Han fylldes av 
ömhet för henne. Så torftig mat, knappast 
tillräcklig för henne själv och ändå villig 
att dela med sig. Han tecknade åt henne 
att han skulle gå ombord och äta.

Telegrafisten kastade i sig maten i all hast 
och gick sedan in till kocken i byssan och 
berättade för honom vad Natasja hade att 
äta.

-  Jag har sett henne, sa kocken. Hon bär 
upp sina paltor till kläder som en drottning. 
Dessa eviga vaddjackor som hänger på 
varenda ryss. Och har du sett deras stövlar?

De är av läder bara runt foten. Skaften ser 
ut att vara av papper. Jag ska förbanne mej 
göra ett par riktigt smaskiga mackor som 
du kan ta med dej till henne.

Telegrafisten fick tre smörgåsar av ho
nom. Det var leverpastej, ost och korv på 
dom.

-  Det här är det bästa jag kan åstad
komma. Vi seglar ju inte i en lyxångare 
precis. Ta med dej lite kaffe. Torrmjölken 
som jag blandat till är inte god. Här, ta 
några kex också.

Telegrafisten var full av tacksamhet. Han 
visste att kocken spelade poker om cigaret
ter med smörjaren och två matroser och att 
han förlorat en del på senare tid. Han skulle 
förse honom med några paket. Han virade 
in smörgåsarna i en handduk, fyllde en 
mugg med hett kaffe och skyndade ner för 
fallrepet. Han gick fram till tallymansjappet 
där Natasja satt tillsammans med stuvarna. 
Han vinkade ut henne och de gick bakom 
en hög stapel med virke. På baksidan hade 
någon dragit ut det översta lagret brädor 
några meter så att de bildade ett tak, som 
ett regnskydd kanske. Under detta hade 
man i vinkel travat upp ett antal plankor 
som kunde tjänstgöra som sittplatser. På 
dessa dukade han upp smörgåsarna, gjorde 
en inbjudande gest och sa:

-  Be my guest.
Hon upprepade frasen och han behövde 

inte truga henne. Hon åt långsamt och han 
såg att hon njöt. När hon ätit sa hon en lång 
fras två gånger. Telegrafisten begrep inte 
vad hon sagt men han tolkade det raskt till 
att bli: -  Det var det godaste jag någonsin 
ätit. Tack så mycket.

Hon tittade allvarligt på honom, sträckte 
upp sin hand och strök honom på kinden.

-  Så sträv den är, tänkte han. Hon har 
nog fått grovjobba en hel del, var nästa 
tanke. Han blev varm inombords igen. Han 
tyckte om den känslan. Han tecknade en 
fråga åt henne:

-  När börjar vi lasta igen.
Hon tog hans arm och pekade på ettan 

på hans klocka. Han nickade, visade med 
handen på handduken och muggen och 
sedan på båten.

-  Da, sa hon.
Han gick ombord och lämnade mugg och 

handduk till kocken.
-  Hon sa en lång mening på ryska flera 

gången och klappade mej på kinden. Hon 
åt långsamt, långsamt och tuggade varje bit 
omsorgsfullt. Jag har aldrig sett någon 
njuta så av ett par smörgåsar förut.

-  Djävlar, sa kocken. I morron bjuder vi 
henne på lunch. Du och hon kan äta efter 
oss andra.

-  Tror du att hökarn godkänner det?
-  Det skiter jag i.
-  Jag skall tala med honom ikväll. Nä, 

nu måste jag ner till mina brädhögar igen.
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Vestria i Helsingborg 1952fotograferad av C.G. Nyström. Negativarkiv Klubb Maritim Västra Kretsen.

Förälskad telegrafist
Lastningen körde igång. Vinscharna sände 
då och då ut små strålar av vit ånga. 
Donkeyman Sandberg såg till att dom 
fungerade som dom skulle. Telegrafisten 
och Natasja räknade brädor och plankor i 
slingen tillsammans. Deras händer snud
dade allt som oftast vid varandra. De hade 
bara ögon för varandra. Allt annat runt 
omkring var oväsentligt. De kommu
nicerade förvånansvärt obehindrat sins
emellan och använde de få ord de lärt av 
varandra på engelska och ryska. De gjorde 
gester och miner och deras teckenspråk 
började bli avancerat. De såg varandra i 
ögonen, pekade ut föremål och sa dess 
namn och förstod. De kallade varandra 
Simon och Natasja. Varje gång telegrafisten 
skakade fram en cigarett ur sitt Camelpaket 
för att röka tog hon Ronsontändaren från 
honom och tände. Då fick de anledning att 
se varandra i ögonen.

Man hade övergått till att lasta tunna, 
tunna bräder, sådana som försten kallade 
rävskinn. Det kunde vara så många som 
500 i ett sling. De satt på huk tätt tillsam
mans och räknade från var sitt håll. När de 
möttes på mitten rörde deras händer vid 
varandra och de slog samman antalet de 
kommit fram till och skrev in i sina häften.

Tid är något relativt. Ibland när telegra
fisten satt i radiohytten utan något speciellt 
att göra, annat än att passa radion, kunde 
tiden masa sig fram. Den här eftermid
dagen, ja hela dagen, hade gått som när 
man knäpper med fingrarna. Det hade 
börjat mörkna. Sista slinget för dagen 
vinschades ombord. Stuvargängen packa
de ihop sina grejor och nockade av. Om
bord riggade däcksbesättningen upp 
luckseglen. Natasja dröjde sig kvar hos 
telegrafisten. En gammal buss kom för att 
hämta stuvarna och köra in dom till stan. 
Det var en antik lastbil som försetts med 
ett skrangligt skjul på lastflaket. Den pus
tade och stånkade som varje meter var en 
plåga. Stuvarna trängde sig in i den. Föra
ren stack ut huvudet genom dörren och 
skrek något argt till Natasja. Hon kramade 
lätt telegrafistens hand och sprang snabbt 
fram till bussen och hoppade in. Han stod 
kvar och tittade efter den tills den försvann 
bakom virkesstaplarna. Sedan vände han 
sig om och gick dröjande mot fartyget. Det 
hade varit en omtumlande dag. Han var 
full av glädje blandad med ett stänk ve
mod.

Det hade blivit dags för middag. Han 
vaskade av sig innan han gick in i mässen. 
Han sa sitt: Väl bekomme, eftersom de 
andra redan börjat äta. Telegrafisten åt i 
befälsmässen tillsammans med chiefen, två 
maskinistrar och tre styrmän. Efter maten 
gick han till sin hytt. Han hade inget att ta 
sig för. Hade ingen lust att ta en bok och

läsa. Iland kunde han inte gå. Det var långt 
in till stan och det fanns ingen transport.

-  Nä, tänkte han. Här sitter jag inte 
ensam.

Han öppnade garderobsdörren, plocka
de upp två flaskor öl ur backen som stod 
där, tog dom i handen och släntrade bort 
till förstens hytt. Han knackade på och steg 
in. Försten satt i sitt kontor utanför sov- 
hytten med lastplanen framför sig.

-  Jaså det är du som kommer och öl har 
du med dej. Jag sitter här och är små- 
förbannad. Dom där djävla ryssarna kör ju 
bara med två gäng. Jag har försökt få dom 
att sätta in åtminstone ett till men tji har 
jag fått. Jag har tjatat och tjatat. Allt jag 
åstadkommit är att dom vid ett tillfälle 
körde tre sling samtidigt. Blir det ingen 
ändring så får vi ligga här i tre veckor och 
roligare kan man ju ha.

-  Kan du inte be skepparn ryta till?
-  Nej, han sitter bara där uppe och knyter 

sina ryamattor. Han menar att lasta båten 
är förstestyrmans jobb och jag håller med 
honom. Hur går det för dej då?

-  Bara fint. Jag har fått en trevlig arbets
kompis.

-  Jag har sett henne. En riktig liten go- 
ding.

-  Ja, du skulle se hennes ögon. Dom 
skimrar i grönt som havet i Mexikanska 
Gulfen fast med en aning grått i.

-  Du har visst tittat djupt i dom. Akta 
dej, du kan drunkna.

-  Och hennes hår. Hon tog av sej den där 
fula luvan och hennes hår föll ner på 
axlarna, i mjuka vågor, tjockt, katanjefärgat. 
Du skulle se hennes leende. Hon kniper lite 
med ögonen och det glittrar i dom. Hennes 
tänder är jämna och kritvita och man anar 
små skrattgropar på kinderna. Kocken 
tyckte hon bar upp sina lumpor till kläder 
som en drottning.

-  Gnisten för fan, du håller ju på att 
drunkna. Du är ju förälskad. Hon har 
förtrollat dej.

Du är inte vid dina sinnes fulla bruk.
-  Så var det kanske, telegrafisten hajade 

till. Aldrig någonsin hade han känt något 
liknande.

Han kunde inte riktigt tolka sina känslor. 
Glädjen bubblade inom honom. Allt var så 
lätt. Allt gick så lätt. Det fula runt omkring 
såg han inte. Den dystra trasiga kajen de 
låg vid, den gamla rostiga ångaren han 
seglade telegrafist i, den grå trista kylan 
som rådde häruppe innan snön skulle börja 
falla.

De satt tysta båda två en stund.
-A tt vara förälskad är den finaste känsla 

man kan uppleva, sa försten eftersinnande. 
Det var ett tag sedan. Inte utan att jag 
avundas dej, tilläde han kärvt.

Han gjorde en tankfull paus.
-  Jag kommer ihåg hur det var och nu 

har jag varit gift i mer än 20 år. Karin ville 
att jag skulle stanna iland och jag sökte ett 
jobb som stuverichef i Malmö. Jag fick det 
inte. Det längsta jag varit hemma är tre 
månader. Då hade jag brutit armen efter en 
olycka ombord. Nu skulle jag nog inte klara 
ett niotillfemjobb. Herregud, det låter som 
jag är bitter. Det är jag inte

Han avbröt sig och tog en klunk ur öl
flaskan.

-  Du ska veta att Karin och jag har det 
bra. Vi är som nyförälskade varje gång jag 
kommer hem. Tänk på det gnisten, om man 
stannar till sjöss länge, kan man inte 
acklimatisera sej iland. Sluta i tid om du 
kan.

De satt tysta en stund. Så sa försten:
-  Nej nu måste jag återgå till mina 

papper.
Telegrafisten mer anade att försten ville 

vara ensam med sina tankar än att last

Länspumpen 2001:4 9



Många norska ångare gick i träfarten på Vita havet. Här den lilla Karma som hörde hemma i Haugesund 
och samma rederi i 52 år! Foto Skyfotos.

planen krävde hans uppmärksamhet. Han 
hade själv sagt att lasta trä var en baggis. 
Telegrafisten tog sina tomma ölflaskor och 
sa:

-  Fan, jag höll på att glömma att jag skulle 
snacka med hökarn.

Just när han gick ut genom dörren sa 
försten:

-  Du är okey gnisten, gonatt.
Telegrafisten ställde ner tomglasen i

backen när han kom tillbaks till sin hytt. 
Det var ingen bra idé att ta med öl till 
hökarn. Han var näst intill nykterist.

-  Jag tar ett glas vid tolvslaget på nyårs
afton och en eller två supar till sillen på 
midsommar, hade han hört honom säga.

Telegrafisten knackade på hökarns dörr.
-  Kom in, hörde han inifrån.
-  Gokväll stuert. Stör jag.
-  Inte farligt alls. Jag sitter här och för

söker få ordning på ekonomin. Det är inte 
så bråttom. Vi ligger väl här minst en vecka 
till. Vad har telegrafisten på hjärtat?

Hökarn var äldst ombord med sina 63 år 
och var av den gamla stammen. Han sa 
aldrig du till någon. Styrmännen tilltalade 
han styrman, maskinistrarna maskinisten. 
Han kunde möjligen sträcka sig så långt 
som att lägga till namnet såsom matros 
Lindberg. Resultatet blev att besättningen 
tilltalade honom stuert. Inte så att han 
protesterade om man sa du men för honom 
var det inte naturligt.

-  Jo stuert, jag undrar om jag får bjuda 
en gäst på lunch i morron. Det är den ryska 
tjejen som jag räknar last ihop med. Jag har 
talat med kocken och det är okey med 
honom. Han föreslog att hon och jag skulle 
äta när de andra var färdiga. Han tittade 
på hökarn och tänkte som många gånger 
förr. Han ser för djävlig ut i ansiktet. Det 
var fullt med omväxlande bleka och mörka 
fält avgränsade av röda ärr. Armarna såg 
ut på samma sätt.

Telegrafisten kom att tänka på historien 
om honom. Vestria hade för några år sedan 
gått längs amerikanska kusten då AGA- 
spisen i byssan hade slocknat. För att tända 
den igen slog man rödsprit i något som 
liknade en stor stekpanna, tände på och 
sköt in under bädden av koks. Av någon 
anledning tog spisen inte fyr. Hökarn drog 
då ut tändkärlet, tog dunken med rödsprit 
och började hälla på igen. När den första 
strålen träffade det brännheta kärlet 
exploderade rödspritsdunken och en våld
sam brand uppstod. Hökarna blev svårt 
bränd. Man lyckades få kontakt med Coast 
Guard som tog iland honom med heli
kopter. Han låg på sjukhus i flera månader. 
Man transplanterade hud från låren till 
ansikte och armar på honom. Efter ett års 
sjukskrivning kom han ombord igen. Lä
karna hade säkert gjort sitt bästa men 
resultatet var inte vackert. Telegrafisten

undrade hur hans lår såg ut.
-  Javisst det går bra men telegrafisten får 

betala en extra matpeng. Den står för 
närvarande i . . .

Han grävde bland sina papper och fick 
fram en lista.

- . . .  treåtrettisex. Ja, det är ju telegrafisten 
som gör upp avräkningen så han kan ju 
debitera sej själv.

-  Det är okey, sa telegrafisten.
-  Det märks att han är rederiets flagg- 

hökare, tänkte han. I treåtrettisex är ju alla 
mål under dagen inräknade, frukost, lunch 
och middag plus kaffe. Skit samma, det är 
det värt.

-  Tack så mycket stuert, gonatt.
Telegrafisten gick och la sig. Han låg

länge och funderade. Om hur det skulle bli. 
N atasja fanns hela tiden med i hans 
framtidsbilder, i hur han målade upp mor
gondagen. Han somnade sent med ett 
leende på läpparna. Klockan sex vaknade 
han långt före utpurrningen fortfarande 
leende, klarvaken och fullständigt utsövd. 
Han vaskade sig, drog på kläderna och gick 
ner för att få en kopp kaffe. Han var för 
tidig. Kocken hade just satt på bryggaren.

-  Du får vänta en kvart så är det klart.
Telegrafisten gick ner för fallrepet ut på

den fallfärdiga kajen, morsade på de två 
soldaterna som hela tiden bevakat fartyget. 
Han gick fram och tillbaka där Natasja och 
han brukade hålla till. Han lutade sig mot 
en virkesstapel och tittade mot ångaren. 
Det var ingen vacker syn. På styrbords
sidan som låg mot kajen fanns minst tjugo 
olika grå nyanser blandade med ett otal 
rostfläckar av varierande storlek. Då och 
då knackade man bort de värsta rost
fläckarna och målade på med den grå färg

man hade tillgänglig. Försten hade under 
sin tid ombord försökt att få utsidan hel- 
målad men av olika anledningar hade det 
inte blivit av. Nu, under uppehållet i Ar- 
kangelsk, hade han beordrat helmålning av 
babordssidan. Så länge lastning pågick 
kunde man inte ta sig an styrbordsidan. 
Den fick vara till någon annan gång någon 
annanstans. Telegrafisten tyckte ändå att 
den gamla ångaren nästan var en skönhet.

Han tittade på midskeppsbyggnaden. 
Den hade en gång varit vit. Av ålder och 
bristande underhåll var den nu grådaskig 
och sotig. Rosten hade också här fått fäste 
på sina ställen. Lastning av kol, malm, 
fosfat och andra smutsiga laster hade satt 
sina spår. Vestria var ett fartyg av "Three 
Island-typ" med hög back, poop och högt 
midskepp hade försten lärt honom. Om 
man till havs mot horisonten och på långt 
håll tittade på det från sidan kunde man 
bara urskilja back, poop och midskepp och 
de såg ut som tre öar.

Festmåltid bland virkesstaplar
Telegrafisten såg den gamla bussen slingra 
sig fram mellan virkesstaplarna. Förväntan 
steg inom honom när den stannade framför 
tallymanssjappet. Först klev den store 
flintskallige stuvarbasen av. Bakom honom 
kom medlemmarna i de två stuvargängen 
en och en. För ett ögonblick blev han orolig 
att Natasja inte skulle vara med. Sist av alla 
hoppade hon ner från bussen. Han kände 
ömheten för henne välla upp inom sig.

-  Hello, sa hon
-  Dobridjen, svarade han och såg det 

glada glittret i hennes vackra ögon.
Han fylldes av en glädje som han inte 

riktigt visste hur han skulle hantera. Han
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kände en stor tacksamhet mot henne och 
försynen som lät honom få vara med om 
en så stor känsloupplevelse. Men han tillät 
sig inte att tänka i stora ord, sådana som 
försten hade använt. Kanske vågade han 
inte tro på det som hände honom. Ibland 
kändes det som om han stod bredvid och 
tittade på sig själv och Natasja. Ändå levde 
han helt och hållet i nuet.

Förm iddagen gick svindlande fort. 
Plötsligt var det lunch. Stuvarna stoppade 
lastningen och tog rast. Telegrafisten 
tecknade, pekade och mimade att hon 
skulle äta lunch med honom ombord om 
en halvtimme. Hon nickade da da.

-  Skönt, han behövde inte krusa henne, 
tänkte han.

När kocken visslade i byssdörren och 
vinkade åt honom tog han Natasja i handen 
och började gå mot fallrepet. När hon skulle 
sätta foten på första trappsteget ropade en 
av soldaterna något till henne. Hon svarade 
men han skakade på huvudet. Hon vände 
sig till telegrafisten och sa något på ryska 
till honom. Det enda ord han begrep var 
njet.

-  Jaså, den där djävla soldaten förbjöd 
henne att gå ombord.

Telegrafisten försökte övertala honom 
med hjälp av den kommunikationsteknik 
som han och Natasja använde. Men solda
ten skakade på huvudet och sa något skarpt 
till henne. Hon började sakta gå bort från 
fartyget. Telegrafisten följde efter och svor 
inom sig över soldatens oginhet och han 
använde hela den vokabulär som han hört 
försten begagna. Men vad hjälpte det.

Telegrafisten tog på nytt Natasja i handen 
och ledde henne till deras ställe, virkes- 
stapeln med tak och sittplatser. Han teck
nade åt henne att stanna och att han skulle 
gå ombord och hämta mat. När han gick 
förbi soldaten blängde han på honom så 
styggt han kunde. Men denne rörde inte 
en min. Han hade inte tittat så noga på 
soldaterna tidigare. Han hade bara obser
verat att de var beväpnade med gevär. När 
han tittade närmare såg han att soldaterna 
var klädda i en grågrön vapenrock med 
blanka guldfärgade knappar och brunbeige 
byxor och blanka svarta stövlar. På väg 
uppför fallrepet svor han ännu en omgång, 
nu halvhögt.

Han berättade för kocken vad som hade 
hänt. Denne sa några väl valda ord och 
började duka upp två lunchportioner på en 
bricka.

-  Ta den här med dej ner på kajen så 
flickebarnet får något att äta.

-  Vänta lite, jag skall hämta varsin öl.
Telegrafisten rusade iväg till sin hytt,

stoppade två öl i fickorna och hämtade 
brickan i byssan. Han balanserade den 
nerför fallrepet och fram till platsen där han 
lämnat henne. Hon hjälpte honom att duka

upp maten på de grova plankorna. Han 
öppnade ölflaskorna och de började äta. 
Kocken hade lagat kokt torsk med äggsås 
och det smakade gott.

Nå, torsk var det nu inte. Skepparn hade 
stoppat fartyget strax före Nordkap för att 
byta till sig lite av det som havet gav i rikt 
mått på dessa nordliga breddgrader. För 
två flaskor whisky bytte han, av en liten 
fiskebåt med två mans besättning, till sig 
två stora korgar med fisk. Det blev ett 
trettiotal stora silverglänsande och mörk- 
ryggade fiskar.

-  Långa är havets godaste fisk, sa kocken 
när han såg dom. Det kan bli mycket gott 
av dom.

-  Min favoriträtt är kokt torsk med ägg
sås, kan du göra de?

-  Sure, det ska du få men det blir kokt 
långa med ägg.

Om telegrafisten tyckte det smakade gott 
så såg det ur att vara en delikatess för 
Natasja. Som förra gången med smör
gåsarna åt hon långsamt, tuggade omsorgs
fullt innan hon svalde och tog då och då 
en klunk öl. De åt under tystnad men titta
de på varandra allt som oftast.

-  Vad får man för mat i denna nordliga 
avkrok av världen, undrade telegrafisten 
för sig själv. Något överflöd är det antag
ligen inte. Mest fisk förstås. Haven häruppe 
är fiskrika det visste han nu. Av de männis
kor han mött var de flesta magra och 
seniga. Det kunde tyda på att maten var 
knapp. Han hade bara sett Natasja i de 
bylsiga kläder hon bar men under dom 
anade han en spenslig figur. Hennes sätt 
att äta var vördnadsfullt och tydde på att 
god mat fick hon inte varje dag.

Spindelfordonen började köra fram 
virke. Dags att börja räkna last. Natasja 
hade inte hunnit äta färdigt. Telegrafisten 
reste sig, pekade på sig själv och sa:

-  ITl take care of it.
Hon nickade och fortsatte att äta. Tio 

minuter senare kom hon och de räknade 
tillsammans igen. Efter fyra, fem sling 
började det mörkna trots att klockan bara 
var halv två. Så plötsligt kom regnet. Ett 
intensivt regn som på kort tid blötte ner 
både virke och människor. Stuvarna släpp
te vad de hade för händerna och rusade in 
i tallymansjappet. Ombord började man 
rigga upp luckseglen.

Telegrafisten tog Natasja i handen och de 
sprang bort till sitt tillhåll under virkes- 
stapeln. Just som de nådde fram snavade 
Natasja och skulle ha fallit omkull om inte 
telegrafisten fångat upp henne. Han fann 
sig stå lutad över henne med ansiktet bara 
några centimeter från hennes. De såg 
allvarligt på varandra och närmade sig 
sakta varandra. Deras läppar möttes.

Det var inte en puss som mellan bror och 
syster men inte heller en lysten och sinnlig

kyss. Deras darrande läppar förenades i en 
innerlig och känslosam lätt beröring. 
Varma vågor pulserade i bröstet på tele
grafisten och han fylldes av en intensiv 
glädje. Till slut var han tvungen att släppa 
henne. Han stod lutad över henne i en så 
obekväm ställning att båda riskerade att 
falla omkull. När han reste sig slog han 
huvudet i brädtaket och uniformsmössan 
hamnade på sned. Natasja fnittrade förtjust 
men blev snabbt allvarlig. Hon reste sig tog 
av honom mössan och smög tätt intill 
honom. De slog armarna om varandra och 
fortsatte där de nyss slutat.

Regnet upphörde lika plötsligt som det 
hade börjat. Telegrafisten hade inte något 
riktigt tidsbegrepp längre. Han visste inte 
hur länge skuren hade varat men han såg 
att besättningen inte hunnit få upp luck
seglen. Det hade nog inte regnat ens i tio 
minuter.

Lastningen började igen.

Sjömansöden
När han något försenad kom in i mässen 
för att äta middag satt alla på plats. På den 
ena sidan av bordet satt maskinbefälet och 
på den andra andre- och tredjestyrman. 
Försten satt på kortsidan närmast skottet. 
Telegrafisten hade sin plats mitt emot 
chiefen. Han sa sitt Väl Bekomme, slog sig 
ner och började äta.

-  Det är en liten goding du jobbar ihop 
med, sa chiefen. Henne skulle jag inte ha 
nått emot att sätta på.

Telegrafisten slutade äta och tittade upp. 
Han såg in i chiefens runda, svettblanka 
ansikte. De små grisögonen plirade mot 
honom och mungiporna var isärdragna i 
ett brett grin som blottade hans gula betar 
till tänder. Han hade en stor lucka i 
överkäken där en tand saknades. Telegra
fisten uppfattade inte riktigt vad chiefen 
hade sagt. -  Vad sa du?

-  Jo, jag sa att det är en fin fjälla du jobbar 
ihop med och henne skulle jag gärna 
knäppa.

Det hade blivit alldeles tyst i mässen. 
Telegrafisten kände att allas ögon vilade på 
honom. Förvirring och upprördhet spred 
sig inom honom men också en pyrande 
ilska. Han ville försvara Natasja men kunde 
inte få fram ett ord. Han visste att han 
skulle stå sig slätt om han började en 
ordväxling. Inte för att chiefen var särskilt 
slagfärdig utan för att han när han var 
upprörd skulle börja stamma och inte finna 
argument. I hans uppfostran hemifrån 
ingick dessutom att ha respekt för den äldre 
generationen. Samtliga i mässen var minst 
dubbelt så gamla och alla var auktoriteter 
för honom.

Telegrafisten lade ifrån sig kniv och 
gaffel, reste sig vit i ansiktet och rusade ut 
ur mässen. När han stängt dörren bakom
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sig visste han inte vart han skulle ta vägen. 
Han tog tveksamt lejdaren upp till båtdäck. 
Han ville vara ensam och fortsatte upp till 
radiohytten. Där skulle han få vara ifred. 
Men han gick inte in. Han ställde sig på 
babords bryggvinge, lutade sig mot ma
hognyräcket och stirrade ut i mörkret. De 
enda ljus han såg var reflexerna från 
fartygets upplysta ventiler som speglades 
på den svarta vattenytan. Annars var det 
kolmörkt.

Telegrafistens inre var i uppror.
Hur kunde chiefen säja något så för

nedrande om Natasja?
Ilskan inom honom växte. Till slut bör

jade han svära halvhögt ut i mörkret. Han 
använde hela förstens repertoar men här 
och där lade han till chiefens namn. Till slut 
nästan stönade han fram djävlar djävlar 
djävlar gång på gång. Helt plötsligt slutade 
han. Han kom att tänka på vad matros 
Lindberg hade sagt till honom för en tid 
sedan när de kom in till Bordeaux med last 
av monkeynötter. Telegrafisten hade talat 
om för honom att han inte kunde få några 
pengar och strukit honom från penning
listan. Skepparn tolererade inga röda siffror 
i motboken när månadsavräkningen gjor
des upp. Matros Lindberg hade fått en 
införsel på lönen och den tillsammans med 
de pengar han tagit upp i Kaolack i Senegal, 
där de lastat jordnötterna, hade han inget 
kvar av månadslönen.

När matrosen hade fått klart för sig att 
han inte skulle få några pengar hade han 
bett telegrafisten att flyga och fara åt 
helvete och tillagt:

-  Vet du inte gnistdjävel att det försvin
ner tykna styrmän och maskinister också 
för den delen spårlöst under mörka nätter 
på Nordsjön. Det kan gå den vägen med 
gnistar som nobbar folk pengar också.

Men i nästa andetag, sa han:
-  Äh gnisten för fan, glöm bort vad jag 

sa. Jag vet att jag inte får stå på minus när 
månaden är slut. Det är den där förbannade 
införseln. Den blir jag nog aldrig av med.

Sedan berättade han för telegrafisten hur 
införseln kommit till.

-  Jo du förstår, jag gjorde en tjej på burken 
för några år sedan. Det var meningen att 
vi skulle gifta oss. Jag gillade henne inget 
vidare så jag gick till sjöss igen. Hade gjort 
några resor förut. När ungen var född blev 
jag ådömd ett underhållsbidrag på 50 
spänn i månaden. Jag skötte det okey till 
att börja med. Satte dragsedel. Så hon fick 
sina pengar varje månad.

-  Vad blev det, tös eller pojk, frågade 
telegrafisten.

-  Det blev en tös, sa dom. Jag har inte 
sett henne. A nu har tjejen gift sej med en 
annan tjomme och det är väl fan att jag skall 
behöva betala underhåll för ungen då, eller 
hur?

Hur som helst så gav jag fan i att betala. 
Inga mer dragsedlar från mej.

-  Begrep du inte att det skulle komma 
surt efter?

-  Nej inte förrän första införseln kom. 
Och nu skulle jag förbanne mej inte bara 
betala underhållet 50 spänn utan också 75 
av det jag var skyldig. Så då blev jag en 
nevermajnare. Så fort införseln kom och det 
brukade ta en tre, fyra månader och ibland 
mer, så lämnade jag in den blå. Dom hann 
bara ta 125 spänn på avmönstringshyran. 
Nu är skulden över två tusen bagis. Det 
fixar jag inte. Det blir inga mer svenska 
båtar för mej hädanefter.

Telegrafisten såg framför sig hur chiefen 
en mörk natt försvann överbord. Det var 
den föreställningen som blåste bort hans 
upprördhet. Själv skulle han dock aldrig 
någonsin kunna vara den som hjälpte till i 
ett sådant sammanhang. Han visste att det 
som matros Lindberg sagt var ett talesätt 
bland sjöfolk när de var förbannade på 
befälet. Trots sin korta tid till sjöss hade han 
hört det förut. Men tanken hade lugnat 
honom och han hade redan börjat tänka 
annorlunda och resonligare om chiefen. 
Andre maskinisten hade berättat för ho
nom att det var en av de bästa chiefar han 
seglat med.

-  Gå ner i maskin, så förstår du vad jag 
menar.

Telegrafisten visste. Han hade varit nere 
och tittat. Maskinrummet var som ett dock
skåp.

Allt var putsat, rent och snyggt. Det var 
välmålat. Rören i olika färger beroende vad 
som fanns i dom. På värmen hände det att 
chiefen gick ner i bländvit uniform och kom 
upp igen utan en ända fläck på den.

Förste styrm an hade också beröm t 
chiefen.

-  Allt som ligger inom hans domvärjo 
fungerar som det ska. Det är mer än man 
kan säga om allt annat i den här gamla 
skorven

Telegrafistens tankar gled över på andre 
maskinisten igen. Det var en man i 40- 
årsåldern, liten, mager och senig med 
stripigt svart hår. Han hade markerade 
drag i ansiktet och utstående tänder i 
överkäken som gav honom ett kaninlik- 
nande utseende. Telegrafisten gillade 
honom och de kom bra överens. Han 
frågade honom en kväll varför han gick till 
sjöss.

-  Ja, det kan man fråga sig, sa andre- 
maskinisten. Slumpen eller ödet, kalla det 
vad du vill.

Jag är uppvuxen i en liten bondby i Skåne 
och jobbade som cykelreparatör. Då har 
man inga större vyer. När jag var i 25- 
årsåldern fick jag för mej art jag ville se 
världen. Vad gör man då? Jo, man mönstrar 
på en båt. Det var vad jag gjorde. Jag gick

ut som mässuppassare på en gammal 
stimbåt som hette Polaris. Det var på som
maren 1939. Vi gick en resa på Medelhavet. 
Sedan bar det av över Atlanten. Vi gick 
några resor Kanada Kuba och 1940, då 
kriget hade brutit ut på allvar, började vi 
gå mellan Nord- och Sydamerika.

-  Att ni inte blev kommenderade till 
konvojfarten mellan Amerika och Europa, 
frågade telegrafisten.

-  Det var den stora skräcken för oss. Vi 
hörde ju så småningom hur det var med 
tyska ubåtar och sånt. Det blev aldrig så. 
Vi gick samma trad hela kriget så när som 
en resa Sydamerika till Lagos i Afrika. Där 
fick jag förresten malaria.

-  Ville du inte hem till Svedala då?
-  Jovisst, jag gjorde flera försök men jag 

ansträngde mej väl inte tillräckligt. Jag blev 
uteseglare och hade det ganska bra, tyckte 
jag. Jag mönstrades om till eldare. Det var 
ju ont om sjöfolk och jag hade ju i alla fall 
jobbat med cyklar, så det skulle väl gå 
tyckte skepparn. Det var ett stort steg för 
mej, cykelreparatör till eldare. Men det gick 
bra. I början av 1944 fick tredjemaskinisten, 
en yankee sparken. Han söp för mycket och 
när han blev full slogs han. Han skötte inte 
jobbet heller. Du vet, oduglig till sjöss och 
livsfarlig i hamn. Man mönstrade upp mej 
till tredjemaskinist. Det gick också bra. Hux 
flux hade bondgrabben från Broby blivit 
befäl och åt i befälsmässen. Inte dåligt när 
allt i pappersväg man hade var betyg från 
sexårig folkskola.

-  Kom du hem när kriget var slut?
-  Nej minsann, inte förrän i december 

1945.
-  Råkade ni inte ut för någonting, tor

peder och sånt?
-  Inget sådant alls. Vi hade väl tur kan

tänka. Mina bestående minnen från kriget 
är malarian jag fick i Lagos och två utslagna 
tänder i överkäken.

-  Hur gick det till?
-  Det var på en krog i Rio. Vi var där 

några stycken och drack en öl. Det bröt ut 
allmänt slagsmål och jag fick en smäll på 
käften så två tänder rök. Jag som är en 
fridens man och som inte ens var full. Du 
vet ju att jag tar bara en öl då och då, inget 
mer.

Andre maskinisten tog tag om de två 
kanintänderna och tog ut dom. Sedan satte 
han in dom igen med ett sugande slurpljud.

-  Jag fick dom här insatta av en dentist i 
Boston. Dom passar inte riktigt, det vet jag. 
Skulle kanske gå till en tandläkare hemma 
men jag har vant mej vid dom.

-  Du kan ju äta med dom har jag sett.
-  Ja, men jag aktar mej för hårda grejer, 

skorpor, hårt bröd och sånt. Man vänjer sig 
vid allt.

Telegrafisten kom att tänka på alla udda 
människor han träffat på under sin tid till
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sjöss. Hökam, matros Lindberg och andre- 
maskinisten var bara några av alla de han 
mönstrat på. Omsättningen på folk ombord 
var stor. Av en besättning på 26 personer 
var det bara en dryg handfull som var kvar 
sedan han kom ombord. Han hade för 
länge sedan förstått att ångaren Vestria inte 
var ett första val om det fanns nya och 
moderna fartyg att tillgå. De flesta som 
kom ombord fick han ett gott förhållande 
till. Trots sin ungdom anförtrodde man 
honom ofta sina bekymmer. Han undrade 
allt emellanåt vad det kunde bero på. 
Kanske för att han hade så mycket med alla 
ombord att göra. Han räknade ut deras 
löner, mönstrade på och av, delade ut 
pengar i hamnarna, såg till att de skrev på 
tobakslistan inför hamnanlöp och många 
andra småsaker. Han var helt enkelt per
sonalmannen ombord och som inte var en 
befälsperson.

Han vaknade upp ur sina tankar, tittade 
ner på den svarta vattenytan och rös till. 
Mest för att han frös. Han stod i bara 
skjortan och det började bli kallt. Det kunde 
inte vara mer än några plusgrader. Han 
gick ner från bryggan, slank snabbt förbi 
mässdörren. Han hade ingen lust att tala 
med någon. Väl inne i sin hytt tog han av 
sig skorna och slängde sig i kojen. Han 
hade glömt Natasja för en stund och kände 
sig skuldmedveten. Nu kom tankarna på 
henne tillbaka med full kraft.

-  Hur skulle det bli i fortsättningen, 
tänkte han. Lastrummen var nästan fulla 
och sedan skulle de börja med däckslasten. 
Det kunde väl inte ta så många dagar. Han 
visste inte. Och sedan? Vad skulle hända 
med Natasja? Skulle de någonsin mer 
kunna träffas när Vestria var fullastad och 
gått till sjöss igen?

Han funderade hela kvällen men fann 
ingen lösning. Han drog av kläderna, 
vaskade sig, kröp ner i kojen och fortsatte 
att grubbla. Strax innan han somnade kom 
han på något som kanske skulle fungera. 
Han skulle tala med försten imorgon.

Mångsysslare, telegrafistjobbet
Nästa morgon stod han på kajen strax före 
sju med två muggar kaffe, en i var hand. I 
fickan hade han stoppat några kex. Natten 
hade varit kall och det rök av havsvattnet 
kunde han se. Han läppjade på den heta 
drycken och det värmde skönt när den 
rann ner genom strupen. När Natasja kom 
tog hon tacksamt emot kaffemuggen. De 
tuggade i sig några kex och drack snabbt 
upp kaffet. Slingen kördes fram och 
lastningen började. Ryssarna ställde för 
första gången upp med tre gäng. Det 
innebar mer jobb för Natasja och tele
grafisten. Han fick senare veta av försten 
att ryssarna lovat att köra klart rummen så 
att man kunde lucka på och börja med

däckslasten nästa dag. Det högre arbets
tempot krävde mer av telegrafisten och 
Natasja och innebar att de inte fick några 
tillfällen att vara för sig själva. De stal sig 
till några ljuva ögonblick under brädtaket 
men blev strax utropade av stuvarna. Ändå 
var de nöjda. De fick ju vara tillsammans. 
Dagen gick fort som alla dagar med 
Natasja. När lastningen var klar på kvällen 
var också rummen fyllda. Däckarna börja
de lucka på. Med winscharnas hjälp satte 
man skärstockarna på plats. Mellan dessa 
passade man in luckbräderna och över 
dom drogs en pressenning som kilades fast 
på karmsidorna.

Arbetet leddes av Wolfgang Braun. Det 
var en tysk, som innan telegrafisten kom 
ombord, mönstrats upp från matros till 
tredjestyrman. Det fanns ingen båsen 
ombord så tredjen hade fått ta det jobbet. 
Han var inte populär bland däckarna. De 
fick ingen chans att då och då ta sig en extra 
paus och kanske en kopp kaffe. Tredjens 
kunskaper om sjömansjobbet var begrän
sade. Kanske var det därför han försökte 
kompensera sig genom att köra tjuv- 
kommiss och uppträda som slavdrivare. 
Försten gillade honom inte heller. Men 
skepparn höll honom om ryggen.

Tredje styrman var några och fyrtio år 
men han såg ut som tjugotvå. Han var av 
medellängd med smärt kroppsbyggnad 
och hade tjockt, mörkt och lite vågigt hår. 
Hans ansiktsdrag var regelbundna med 
sammetsmjuka bruna ögon och de längsta 
ögonfransar telegrafisten hade sett på en 
man. Han gjorde närmast ett flickaktigt 
intryck.

-  Han är en djävel på fruntimmer, hade 
kocken sagt om honom.

-  Flickornas Alfred, var förstestyrmans 
betyg.

Med det utseendet kunde telegrafisten 
förstå att han låg bra till hos det motsatta 
könet.

Tredjestyrmans uniform var ett kapitel 
för sig. Ja, några uniformsbyxor ägde han 
inte. Kavajen var svart och hade inga slag. 
I stället någon slags ståkrage som gick en 
bit upp på halsen. Han hade epåletter på 
axlama med en guldträns men inga galoner 
på ärmarna. Uniformsmössan var också 
svart och stukad högt framtill. Rederi
märket satt inte som vanligt i bandet 
ovanför skärmen utan på kullen högre upp. 
Uniformen bar omisskännliga drag av tysk 
SS-mundering som telegrafisten hade sett 
på foton och i krigsfilmer.

I början av sin tid ombord gick telegra
fisten i land med tredje styrman när försten 
inte hade tid eller lust. Tredjen berättade 
en kväll i Dakar efter några öl att han fått 
sin uppfostran i Hitlerjugend. Vad det inne
bar visste telegrafisten inte riktigt men han 
blev intresserad.

-  Vad gjorde man i Hitlerjugend, frågade 
han.

Men tredjen ville inte närmare gå in på 
det. Telegrafisten gav sig inte.

-  Vad gjorde du under kriget då?
-  Jag var i Waffen-SS på östfronten.
Sedan var det stopp. Tredjen bytte snabbt

samtalsämne. Det verkade som om han 
ångrade vad han sagt.

Telegrafisten upptäckte att tredjen ljög 
eller åtminstone friserade verkligheten. 
Han nämnde i förbigående att han talade 
flytande franska, spanska och engelska. 
Telegrafisten som trodde vad folk sa, var 
imponerad. Men så i Huelva i Spanien, där 
de låg i flera dagar och väntade på last, 
upptäckte han att tredjen inte kunde mer 
än han själv.

-  Dos servesas por favor, rapido, var en 
av de fraser som ingick i ett tiotal som 
telegrafisten hade lärt sig. Tredjestyrman 
kunde ungefär lika många.

-  Så var det med den flytande spanskan, 
tänkte telegrafisten. Det borde jag ha 
begripit. Han talar ju inte ens flytande 
svenska efter fem år i svenska båtar.

I England klarade han språket bättre än 
tredjen. Så också i Frankrike trots att han 
bara läst franska en termin i realskolan. 
Han var böjd att instämma med matros 
Lindberg som sa om tredjen:

-  Den där djävla hornblåsarn är en bluff.
Telegrafisten kom att tänka på när tredjen

kom ombord efter tre veckors vistelse i 
Pireus, som han delvis tillbringat på 
sjukhus. Hans bildsköna ansikte hade blivit 
en smula tilltygat av det som hänt.

De låg i Pireus och lossade trä. Telegra
fisten såg inte riktigt vad som hände trots 
att han stod vid akterkant på kajen och 
räknade last. Plötsligt blev det ett hulla- 
baloo bland de grekiska stuvarna. De skrek 
på honom:

-  Chief chief, come here!
Han sprang förut och kom fram just som 

stuvarna hade fått en tamp runt midjan på 
tredjestyrman och halade upp honom ur 
det skitiga vattnet mellan kajen och båten 
bemängt med flaskor, träbitar, oljefläckar, 
kondomer och allsköns bråte. Tredjen blöd
de kraftigt ur, vad telegrafisten tyckte, ett 
sår i pannan. Blodet pulserade fram och 
rann över ansiktet och ner på hans dyblöta, 
färgfläckade overall. Någon hade skaffat 
fram en taxi och tredjen hängde som en 
säck i armarna på telegrafisten. Med hjälp 
av stuvarna lyckades han släpa in honom i 
taxin. Taxichauffören behövde inte gissa 
vart han skulle köra.

Det tog bara några minuter till ett sjuk
hus. Läkarmottagningen såg ut som de 
flesta sådana telegrafisten hade sett. Fullt 
med människor som stod och satt runtom 
i väntrummet. Det måste ha varit en hemsk 
syn när han och taxichauffören mer bar än
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ledde in tredjen vars ansikte nu var full
ständigt nedblodat. Folket ryggade tillbaka 
och de fick fri passage in till läkaren som 
omedelbart tog hand om honom. Efter en 
halvtimme meddelade man att han var 
utom fara. Telegrafisten fick lov att komma 
in till honom där han låg nerbäddad med 
ett stort bandage om huvudet som täckte 
allt utom ögonen och en liten öppning för 
munnen. Han var på gränsen till medvets
löshet och när han försökte tala blev det 
bara obegripligt sludder. Läkaren berättade 
för telegrafisten att om slaget träffat några 
centimeter längre ner hade näsbenet slagits 
in i hjärnan och tredjen hade dött på 
fläcken.

Vad var det då som hänt? Jo, tredjen hade 
kommit ner på kajen och sagt något till den 
estniske matros som stod och fläckade 
utsidan på förkant med en långborste. Det 
var säkerligen inga vackra saker han sagt 
till honom. Matrosen slog utan förvarning 
till honom med långborsten så att han stöp 
i vattnet. Estländaren gick utan att säga ett 
ord ombord och låste in sig i sin hytt. Det 
framkom senare att han hatade tyskar. Det 
antogs att det kunde vara ett arv från kriget. 
Matrosen fick sparken med omedelbar 
verkan och mönstrades av påföljande dag.

Det blev något av en chockupplevelse för 
telegrafisten. Inte genast, men på kvällen 
mådde han inte bra. På sätt och vis var han 
ändå glad. Tidigare hade han ofta tuppat 
av när han såg blod. Nu hade han klarat 
det. Allt hade skett så snabbt och han hade 
tack och lov reagerat på rätt sätt.

Tredjen kom ombord tre veckor senare, 
när de låg i Sfax i Tunisien och lastade gräs, 
med ett plåster över näsan. När han så 
småningom tog bort det hade han ett brett 
ljusrött ärr över näsroten och näsan hade 
blivit en aning sned. Hans tidigare flicksöta 
ansikte hade fått karaktär.

Historier och skrönor
När telegrafisten, som vanligt försenad, 
klev in i mässen tystnade samtalet och han 
kände sig besvärad efter vad som hänt 
dagen innan.

-  Gnisten jag visste inte om att det var så 
allvarligt mellan dej och den där ryska 
tjejen, sa chiefen. Jag är skyldig dej en 
ursäkt för mitt klumpiga uttalande igår.

Telegrafisten blev glad. Hans ansikte 
speglade glädjen och alla såg det.

-  Det är okej, sa han tyst.
Stämningen lättade och snacket kom

igång igen.
-  Jag ska banne mej bjuda dej på en 

whisky efter maten, fortsatte chiefen.
-  Nej förresten, jag hämtar flaskan så tar 

vi oss alla en klämtare.
Kvällen blev avspänd och trevlig. Det var 

inte ofta alla i befälsm ässen umgicks 
samtidigt. När chiefens flaska började sina,

bångade telegrafisten ut en ny av stuerten. 
Det hade inte gått att göra i någon annan 
hamn utanför Sovjet så där på stående fot 
utan att blanda in tullen. All sprit skulle 
varit införseglad och att få ut ny skulle varit 
förenat med byråkratiskt krångel.

Historier och skrönor avlöste varandra.
-  Jo, började andremaskinisten. När 

gnisten sista gången bytte skeppsbiblio- 
teket hittade jag i det nya en bok av Harry 
Martinson, författaren ni vet. Han hade ett 
förflutet till sjöss, som eldare tror jag, innan 
han började skriva. Det var en bok med 
dikter och det är ju inte min melodi precis. 
Jag slöbläddrade lite i den och hittade av 
en slump en dikt om Kaolack i Senegal. Vi 
gick ju två vändor dit för några månader 
sen. Harry Martinson gick sexton resor 
uppför Salum River till Kaolack. Apnöts- 
traden kallar han den.

-  Tänka sej, sexton resor i den värmen 
och som eldare dessutom. Det måste ha 
varit ett helvete.

-  Det är just vad han säjer i dikten. Jag 
tycker ni skall läsa den, fortsatte andre
maskinisten. (Dikten återfinns i slutet av 
berättelsen.)

-  Ja fy fan, sa förstemaskinisten. Skönt 
att vi slapp gå dit igen. Då är till och med 
Arkangelsk bättre. Men man vet aldrig var 
man hamnar när man går i trampfart.

-  Den ende som tycktes gilla att gå upp 
till Kaolack var skepparn, sa förstestyrman. 
Han sköt ju fåglar längs flodstranden med 
salongsgevär.

-  Kommer du ihåg andrestyrman Osmo 
Karvo, finnen, som var mönstrad några 
månader innan han fick sparken, sa försten 
och vände sig till Wolfgang Braun. Ja, du 
var ju också ombord då, sa han till telegra
fisten. Det var en knepig man. Det var en 
ung, snygg och prydlig kille, duktig yrkes
man och intresserad av jobbet. Men han 
tålde inte sprit. Hade han druckit blev han 
konstig och irrationell. Han slogs inte eller 
så men han kunde hitta på vad som helst.

-  Vi gick ut från Sunderland där vi lastat 
kol för Danmark dan före julafton. Julmid
dag åt vi i salongen. Lutfisk förstås. Den 
hade gnisten lutat. Det fanns ingen annan 
ombord som kunde konsten. Hökarn var 
tysk och kocken finne. I sanningens namn 
var den inte särskilt god. Den var hård och 
lite gulare än vanligt.

-  Jag vet nu vad som var fel. Jag bytte 
vatten för ofta och då blir den hård. Detta 
trots att jag hade lutat tillsammans med 
mor många gånger, så jag borde veta

-  Nåväl, det blåste styv kultje med snudd 
på storm. Men vi hade sjön akterifrån, så 
vi kunde äta vår middag i någorlunda lugn 
och ro. Det som förhöjde stämningen var 
en passagerare, en ung tjej i tjugoårsåldern 
som skulle hem till Svedala.

-  Det hade till följd att alla kom upp

sträckta i uniform och vi hade en riktigt 
trevlig julafton. Vi hade fått julklappar från 
sjömanskyrkan och flickebarnet agerade 
jultomte. Vi drack nog inte mer än två 
snapsar till maten och allt gick städat till.

-  Andrestyrman gick på vakt klockan 
åtta och tredjen löste honom klockan tolv. 
Det första andren gjorde när han kom ner 
efter sin törn var att svepa två stadiga 
groggar och ingen såg något märkvärdigt 
i det. Strax efter tolv började vi bryta upp. 
Den unga damen drog sig sej tillbaks till 
sjukhytten där hon logerade. Den gränsade 
till skepparns sovhytt. Allt blev tyst och 
lugnt. Men så hörde skepparn ett högt och 
gällt skrik på hjälp från sjukhytten. Också 
tredjen på bryggan uppfattade det. Båda 
rusade till sjukhytten. Där fann man andre
styrman som mer eller mindre var på väg 
att våldta flickan. Med förenade krafter 
lyfte de ut honom och släpade iväg honom 
till hans hytt. Där låste de in honom. Så blev 
det lugnt igen. Men inte länge. Ett nytt 
illtjut och skrik på hjälp. Andrestyrman 
hade på nytt tagit sig in i sjukhytten och 
försökte sätta på henne. Ingen vet sedan 
exakt vad som hände men det troliga är att 
skepparn tappade tålamodet och gav and
ren en rejäl omgång. Sen tog han fram 
handbojorna och kedjade fast honom i hans 
hytt.

-  Andren hade när han fann sej inlåst, 
öppnat ventilen och krupit ut på utsidan 
och klättrat upp på båtdäcket och tagit sej 
in till tjejen igen. Han måste ha tornat runt. 
Klättra på utsidan i det vädret bara några 
meter från sjön. Han kan inte ha varit vid 
sina sinnes fulla bruk, femfemma när han 
fick sprit i sej.

-  Vad hände sen, frågade förstemaski
nisten.

-  Ja, om ni tror mej eller inte, så kom 
andren upp och löste mej prick klockan 
åtta. Skepparn måste ha låst upp hand
bojorna på honom. Han var nykter, nyra- 
kad och prydlig. Det hade jag inte väntat 
mej. Men han var lite svullen i ansiktet och 
hade ett stort blårött märke på ena kind- 
knotan. Så han hade nog fått sina fiskar 
varma av skepparn.

-  Han fick sparken förstås.
-  Japp, det första gnisten gjorde i Aarhus 

var att mönstra av honom. Sens moral i den 
här historien är nog att tål man inte sprit 
ska man inte gå till sjöss. I varje fall inte 
som befäl.

Whiskyn hade också fått den annars så 
tyste Erik Holm, andrestyrmannen, att ta 
till orda.

-  Många stolliga grejer har man fått vara 
med om när man seglar på de sju haven. 
Jag var fjärdestyrman i en styckegodsare 
och vi skulle gå genom Suezkanalen. I Suez 
köpte trikarn, båsen och timmergubben en 
flaska konjak av en tjingsare. Dom gick ju
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alla dagmän och efter middagen under 
gång i kanalen plockade dom fram sin 
flaska och slog upp var sitt glas.

-  Här ser ni grabbarna som har varit 
förutseende och inte handlat en massa 
tingel-tangel och skitsaker i Suez, sa båsen 
till en matros och en jungman som var kvar 
i mässen. Skål gubbar!

Alla tre svepte i sig konjaken men gri
nade illa och spottade eller hellre fräste ut 
drycken som om den smakade riktigt illa.

-  Fy fan, sa timmergubben. Vad var de 
för nått?

Båsen luktade på flaskan.
-  De luktar som piss, ta mej fan!
Han såg sig omkring och hoppades att 

ingen hade observerat deras förnedring. 
Men förgäves. Både matrosen och jung- 
mannen var kvar och hade sett vad som 
hänt. Matrosen asgarvade. Jungmannen 
var till en början allvarlig av respekt för de 
äldre sjömännen men till slut exploderade 
han också av skratt.

-  Vissa köper skitsaker och andra köper 
piss, sa matrosen och fick ett nytt skratt
anfall.

-  Så gick det till berättade den jungman 
som varit närvarande för mej när vi gick 
vakt på natten. Trikarn, båsen och timmer
gubben hade det inte lätt de följande 
dagarna.

Historien gick som en löpeld runt båten. 
Båsen, som förresten hette Nils Hansson, 
fick sen heta Piss-Nisse.

-  Mycken dålig sprit har jag druckit i min 
dag, sa förstestyrman, men aldrig piss. Du 
då gnisten har du inget att berätta?

-  Har ju inte varit till sjöss så länge. Jag 
lyssnar helst på er. Men nog var det 
konstigt när vi skulle gå på lätten från 
Skottland till Västafrika, när vi gjöt cement
kistor för brunnarna på akterdäck och 
fyllde på vatten från utsidan några dagar 
senare när vi gick genom Engelska kana
len. Ni sa att man gjorde så för att trycka 
ner aktern, så att propellern skulle gå 
djupare i vattnet. Men vad hjälpte det. När 
vi kom ut i Biscaya och fick grov förlig sjö, 
vispade ju propellern i luften i alla fall när 
förskeppet doppade nosen i. Hela båten 
stod ju och darrade.

-  Ja, det var då vi fick lov att strypa 
maskin på känn. Det var jobbiga vakter, sa 
andremaskinisten.

-  Det kan inte ha varit lätt, insköt Erik 
Holm.

-  Nä, vi missade ju då och då.
-  Men det var ju inte det värsta, fortsatte 

telegrafisten. Det var när fören reste sej på 
en våg och när vi var på väg ner, så klap
pade nästa till under botten. Då stod ju 
båten och skakade och jag trodde den skul
le gå av på mitten. Det var riktigt otäckt.

-  Ja, det kan du ha rätt i men den här 
båten har gått i malmfart. Den är stabilt

Telegrafisten var stilig i sin uniform. Foto från 
författaren.

byggd men i ett sånt där läge var det en 
nackdel att ha vatten på akterdäck.

-  Det var den grejen, fortsatte telegra
fisten. Men varför den där vidriga slussing- 
oljan?

-Jo , det kan jag tala om för dej, sa förste
styrman. Vissa gamla skeppare hade för sej 
att det stoppade rosten.

-  På däck ja, men varför i gångarna 
midskepps? Jag drog in en massa äcklig 
rostbemängd olja i hytten.

-  Jag kan förstå slussingolja på väder
däck men ingen annanstans. Vi fick ju gans
ka snart spika trätrall och lägga i gångarna. 
Konstigt att vår unge skeppare inte hade 
modernare idéer.

Allteftersom whiskynivån i flaskorna 
dalade, sjönk också historierna ner under 
bältet. Chiefen som inte sagt så mycket 
under kvällen berättade om en tidig mor
gon när de låg i Huelva i Spanien och vän
tade på last. I det vackra vädret tog han sin 
kaffekopp och ställde sig vid relingen och 
tittade ut över stan. Klockan var strax för 
sju och smörj are Nilsson kom stegande upp 
för fallrepet med ett saligt leende på 
läpparna.

-  Vad du ser nöjd ut, sa chiefen till 
honom.

-  Jag är en lycklig man, sa smörjarn.
-  Varför då?
-  Jo, igår på krogen stötte en mullig 

hjälpsyster på mej. Eftersom jag gillar 
runda tjejer så gick jag med henne. Jag sa 
ju att hon var mullig ända till hon tog av 
sej korsetten. Då fullkomligt flöt hon ut.

Hon är den fetaste brud jag nånsin varit 
med så sant jag heter Johan Nilsson från 
Abekås i Skåne.

-  Vad säger man till en sån som har ett 
lyckligt fånflin på läpparna, undrade 
chiefen.

Det hade blivit dags att bryta upp. Trots 
den sena timmen bad telegrafisten att få 
tala med försten.

-  Javisst, kom in i min hytt.
Försten korkade upp två öl och de tände 

var sin cigarett.
-  Nå gnisten, vad har du på hjärtat?
-  Jo, jag undrar om du när vi imorron 

börjar med däckslasten kunde göra nåt 
slags rum så att jag kan gömma Natasja 
där?

-  Jodå för fan, jag kan bygga henne en 
trerummare, inga problem. Jag kan fixa till 
ett kök också.

-  För fan gnisten, menar du allvar? Vill 
du smuggla med dej flickebarnet?

-  Banne mej, jag tror han menar det, sa 
försten mera för sig själv.

-  Ja, jag kan inte släppa taget om henne.
-  Du är värre däran än jag trodde. Inbillar 

du dej att jag kan bygga ett rum åt henne i 
lasten utan att någon märker det?

-  Ja, jag tänkte . . .
-  Gnisten gnisten. Alla ombord känner 

till ditt förhållande med den där Natasja. 
Chiefen var undantaget. Till och med skep
parn har sett er tillsammans och undrade 
häromdagen om du har ihop det med 
henne. Dessutom tror du inte att stuvar- 
gängen och soldaterna har koll på er? Det 
har dom. Och politruken?

Den man som av besättningen kallades 
så, var en ryss i femtioårsåldern. Han var 
liten men kraftigt byggd, klädd i en blank
sliten mörkblå kostym, lindrigt ren vit 
skjorta och en brunmurrig slips som var 
flottig runt slipsknuten som om han alltför 
ofta knutit den med kladdiga fingrar. På 
ena kavajslaget hade han ett ganska stort 
rödfärgat märke av metall i form av en 
stjärna och på den hammaren och skäran i 
gult. Denne man hade så länge Vestria legat 
vid kaj, hela tiden funnits i närheten. Han 
tycktes inte ha någon funktion att fylla när 
det gällde lastningen.

Politruken talade av och till med skep
parn och någon gång med försten. Han 
kom före alla ryssar på morgonen och 
stannade kvar tills alla hade åkt. Han kom 
i egen bil, en Mercedes av äldre modell, 
som försten trodde var ett krigsbyte.

Andre styrman visste besked.
-  Varje gång jag har varit här uppe och 

lastat har vi haft en sån där runt oss. Han 
tillhör kommunistpartiet. Kanhända är det 
en sån som kallas politisk kommissarie. 
Hans uppgift är att se till så att inget otill
börligt händer mellan ryssarna och oss.

-  Det verkar nästan som dom är rädda
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för honom, sa telegrafisten.
-  Skriv upp det, sa andrestyrman. Han 

har stor makt och lägger inte fingrarna 
emellan. Ryssarna får se sej för. Stöter man 
sej med honom eller gör nått olämpligt blir 
det raka vägen till Sibirien.

-  Då förstår jag varför stuvarna ser sig 
omkring innan dom tar en cigarett när jag 
bjuder dom.

-  Tror du inte att den där förbannade 
politruken skulle observera om jag byggde 
ett hålrum i lasten stort nog att rymma en 
människa, fortsatte försten. Det skulle han 
säkert. Ponera att du lyckades smuggla 
ombord Natasja, vilket jag betvivlar. Men 
säj att det gick. Vad tror du skulle hända 
när vi kommer till kontrollstationen? Jo, 
man skulle hitta din lilla älskling och då 
skulle det ta hus i helvete, det kan jag lova. 
Skepparn skulle få ett litet helsike och jag 
också som har lastat båten. Vi skulle inte 
släppas iväg på många dagar och kanske 
skulle vi bli tvungna att lossa lasten igen 
så att myndigheterna skulle kunna kolla att 
vi inte har fler rymlingar. Men allra värst 
skulle din väninna få det. Enkel biljett till 
Sibirien, gissar jag. Tror du det är degos du 
har att göra med som du kan sticka till 
några dollar så blundar dom?

Efter denna förstens utgjutelse, sjönk 
telegrafisten ihop i sin stol, tillintetgjord. 
Inom sig säckade han för ett ögonblick ihop 
totalt. Han kunde inte förstå varför han och 
Natasja inte skulle kunna få ett liv tillsam
mans. Jo, han visste ju att Sovjetunionen 
var en diktatur men han begrep inte varför 
så obetydliga människor som han, Simon, 
och lasträknaren Natasja var så betydelse
fulla. Men han var ung och hämtade sig 
snart. Han vägrade att ge sig. Natasja hade 
fått något nytt att växa upp inom honom. 
Hon hade väckt känslor som han inte 
trodde han var kapabel att hysa. Han kände 
sig stark och en tanke slog honom.

-  Då sticker jag, sa han.
-  Rymmer du, sa försten.
-Ja !
-  Då blir det än värre. Tror du verkligen 

att du skulle få leva med henne resten av 
ditt liv?

-  Du är så blåögd, gnisten. Sovjetunionen 
skulle få ett präktigt offer att använda i 
propagandasyfte. Man skulle slå på stora 
trumman. "Hoppar av från väst till Sovjet
unionen för att förverkliga sitt liv" eller nåt 
i den stilen skulle man få läsa i Pravda och 
i telegram till tidningarna i väst. Man skulle 
få dej att säja precis det man ville med hot 
att göra din lilla sovjetmedborgare illa. När 
man sen inte har användning för er längre 
skickar man henne till Sibirien och du skul
le möjligen, jag säjer möjligen, skickas hem 
efter påtryckningar från svenska myndig
heter. Men chanserna för dej att också ham
na i Sibirien är stora. Och du och hon skulle

inte hamna på samma ställe. Ditt liv skulle 
vara förstört. Dessutom kan vi inte gå 
härifrån utan telegrafist. Du skulle ställa till 
stort besvär för rederiet. Det skulle gå 
många dagar innan man kunde få fram en 
ny telegrafist. Så grattis till en snygg fram
tid och en massa problem för oss om du 
gör allvar av ditt infall att rymma.

Telegrafisten insåg att försten hade rätt 
men han gav ändå inte upp. Det måste helt 
enkelt finnas en lösning. Vilken visste han 
inte. Kanske skulle något dyka upp i mor
gon. Han trodde inte på Vår Herre men 
ödet skulle kanske ha något i beredskap för 
honom.

-  Ta med dej henne till gnisthytten. Lägg 
henne bakom sändarna och dra nått gam
malt över henne, en filt eller nått sådant. 
Det är så chansartat att det kanske går hem. 
Då är det ingen annan än du själv som åker 
dit om dom hittar henne.

-  Kanske, kanske, sa telegrafisten halv
högt. Ingen sökte ju genom radiohytten när 
vi kom in till kontrollstationen. Man för
seglade bara sändarna. Det kan vara en 
möjlighet.

-  Det har blivit sent nu. Gå och lägg dej. 
Det löser sej på ett eller annat sätt de när
maste dagarna, sa försten.

-  Okej, hyggligt av dej att lyssna på mej.
Nästa morgon stod telegrafisten på kajen

med sina två muggar kaffe när bussen med 
stuvargängen kom. Som vanligt klev stu- 
varbasen av först och sedan stuvarna. Na
tasja kom efter en kort stund.

-  Nej, vad fan var detta?
Det var fortfarande mörkt. Kajen lystes 

sparsamt upp av några strålkastare på höga 
master. Det var en bit till bussen och han 
kunde inte riktigt urskilja vem det var. Det 
var en kvinna, det märkte han och det var 
inte Natasja.

-  Herregud, det är ju Madame Russia no 
smoke, såg han när hon kom närmare.

När hon var fem meter ifrån honom, 
begrep han att det verkligen var hon. Han 
sträckte tveksamt fram kaffemuggen mot 
henne när hon var framme hos honom och 
hon tog den. Besvikelsen var så intensiv att 
han vacklade till och spillde ut några drop
par kaffe. Missräkningen gjorde honom 
osäker och han kände sig frusen.

-  Varför kom hon inte? Skulle hon kom
ma senare eller imorron? Skulle det var två 
ryskor som räknade idag? Men var fanns 
då Natasja?

Äntligen fick han mål i munnen.
-  Wo ist Natasja?
Madame Russia no smoke såg sig om

kring. Så pekade hon bara på politruken 
som stod och pratade med stuvarbasen 
med ryggen vänd mot dom.

Telegrafisten förstod halvkväden visa 
och förbannade sig själv. Han hörde inom 
sig försten säga:

-A lla ombord känner till ert förhållande. 
Tror du inte stuvargängen och soldaterna 
har koll på er? Och politruken?

-  Hur kunde jag vara så in i helvete för
bannat dum, tänkte han. Här har jag klam- 
pat ner på kajen till allmänt beskådande 
med kaffemuggar och lunchbrickor till 
henne. Hur korkad får man vara? Det är 
klart att alla häromkring har märkt det, 
politruken möjligen sist av alla. Men nu har 
han vidtagit sina mått och steg och mönst
rat av Natasja.

Telegrafisten begrep nu först att han 
borde varit försiktigare men han hade inte 
haft en tanke åt det hållet. Han hade varit 
så full av känslor för henne att allt annat 
blivit oväsentligt.

Lastningen började. Telegrafisten jobba
de som i trans. Han var närmast apatisk 
och brydde sig inte om vilka siffror han 
skrev ner i sitt i sitt nu alltmer tummade 
tallymanshäfte. Men Madame Russia no 
smoke fick honom att rycka upp sig. Hon 
räknade noggrant varje sling och skrev in 
antalet prudentligt också i hans häfte.

Dagen sniglade sig fram och det blev 
lunch. Han gick in i byssan till kocken och 
fick en smörgås och en mugg kaffe. Han 
ville inte träffa någon men på väg till sin 
hytt stötte han på försten. Denne hade fullt 
klart för sig vad som hade inträffat.

-  Beklagar, sa han bara.
Telegrafisten svarade inte. Han gled förbi

och in i sin hytt och la sig på kojen fullt 
påklädd. Där låg han som i dvala. Han hör
de när vinscharna gick igång efter lunch
uppehållet och tänkte strunta i att gå ner. 
Men trots sin ungdom var han så indokt
rinerad hemifrån att alltid göra sitt bästa, 
så han masade sig iväg.

Madame Russia no smoke var redan i full 
gång. Hon tog beskäftigt hans häfte och 
skrev dit antalet på de sling som redan 
hunnit lastas ombord. Mitt i sin liknöjdhet 
kände han något som liknade förvåning. 
Hon som de första dagarna helt hade av
visat att de jobbade tillsammans. Nu räk
nade hon för honom också. Han tittade för 
första gången noga på henne. Han hade 
inbillat sig att hennes sneda ögon tittat elakt 
på honom. Så var det kanske de första da
garna som de jobbat ihop men nu såg han 
något annat i dom. Nu uttryckte de med
känsla, tyckte han. Håglösheten släppte lite 
av sitt tag om honom.

-  Wo ist Natasja, frågade han.
-  Zu Hause. Komt nicht mehr, glaube ich.
-  Warum?
-  Mit dir zu viel gesprochen.
-  Kan ich Natasja besuche?
-  Nein geht nicht, sa hon och pekade på 

politruken
Telegrafisten förbannade på nytt att han 

varit så tanklös men han insåg till slut att 
han inte kunnat handla annorlunda.

16 Länspumpen 2001:4



S/s Solhavn med full däckslast banar sig väggenom ett isfyllt hav på väg söderut. Foto från Alf Johan 
Kristiansen.

Också den här arbetsdagen tog slut. När 
han kom in i mässen fick han en känsla av 
att alla var välvilligt inställda mot honom. 
Det verkade som om dom kände till vad 
som hänt men ingen berörde det med ett 
ord till att börja med.

-  Var är Natasja, frågade försten till slut 
rakt på sak.

-  Jag har tydligen umgåtts alltför flitigt 
med henne. Den där djävla politruken har 
stoppat vidare arbete för henne här. I alla 
fall säger Madame Russia no smoke så.

Det utbröt en kakafoni av åsikter om 
Sovjetunionen i allmänhet och kommunis
men i synnerhet.

-  Man trodde kanhända att ryssarna 
skulle ändra sej och bli mer utåtriktade och 
öppna när Stalin nu är död. Men, m en... 
man måste ha i minnet att det ju bara är 
några veckor sedan han dog. Det tar nog 
sin tid, trodde andremaskinisten.

-  Man kan ju inte lära döda hundar att 
sitta, sa tredjestyrman på sin brutna svens
ka.

Det blev allmänt skratt. Hans behandling 
av svenska språket var som alltid en källa 
till förnöjelse och nu som grädde på moset 
hans förvrängning av ett gammalt välkänt 
ordspråk.

Det knackade på mässdörren och skep
parn kom in. Efter sitt Väl bekomme sa han:

-  Jag har fått en inbjudan av kamrat Di- 
mitrij Ivanovski politruken, till, jag tror han 
kallade det för Intourist Club inne i Ar- 
kangelsk, imorron eftermiddag. Jag behö
ver tre frivilliga. Vem följer med?

-  Jag vill inte ha med dom rackarna att 
göra mer än nödvändigt, sa chiefen. Jag 
avstår.

-  Jag följer inte heller med, sa Helmuth 
Rath, förstemaskinisten. Jag tror inte vi 
tyskar är så väl sedda här.

-  Vad säjer du Johan, fortsatte skepparn.
-  Jo, det är okej. Bara det inte blir några 

problem med lastningen, svarade försten.
-  Det är all right. Vi åker inte förrän dom 

slutat för dagen. Då är vi två. Någon mer?
-Ja g  kan ställa upp, sa andrestyrman.
Telegrafisten satt tyst. Han skulle gärna 

velat följa med. Det slog honom att han 
kanske skulle få en chans att träffa Natasja 
eller åtminstone kunna ta reda på var hon 
bodde. Men han tänkte att en sådan utfärd 
bara var för styrmän och maskinistrar.

-  Följer du med gnisten, frågade skep
parn.

-  Ja, gärna.
-  Dåså, då åker vi med politruken imor

ron efter arbetet.
Han lämnade befälsmässen efter ytter

ligare ett Väl Bekomme.
Nils Algot Wahlström var inte mer än 29 

år och mycket ung för att vara befälhavare.
-  Bara tio år äldre än mej, tänkte telegra
fisten.

Elaka tungor menade att hans befäl- 
havarskap berodde på att han var brorson 
till huvudredaren.

-  Han är kompetent, hade försten sagt 
när telegrafisten undrade hur man kunde 
bli kapten så ung. Han är mer eller mindre 
född till sjöman. Han är en kullaboyanke 
och hela hans familj, ja troligen de flesta i 
hans släkt sysslar med sjöfart. Så det är 
inget fel på hans uppfostran precis.

Telegrafisten tyckte bra om honom. De 
hade haft några små kontroverser när han 
var ny ombord mest beroende på att han 
var så orutinerad i sin roll som telegrafist. 
Nu tyckte han att jobbet gick lättare vilket 
kom an på att skepparn var bestämd och 
rak. Han hade gett telegrafisten mer och 
mer förtroende och nu hade han hand om 
hela det administrativa jobbet ombord. Det 
var bara slutavräkningen till rederiet varje 
månad som skepparna tog hand om själv. 
Den fick telegrafisten aldrig se.

Kapten Nils Algot Wahlström var lång, 
kraftigt, nästan atletiskt byggd. Hans 
ansikte var ovalt med regelbundna drag 
och det var nästan alltid nollställt men man 
kunde läsa av hans sinnesstämning i de grå 
ögonen.

Telegrafisten hade med beundran sett 
hur han vrickade över målarekan till andra 
sidan Umeälven när de låg och lastade trä 
i Holmsund. Det var en vacker sommar
söndag och han hade sin fru och en korg 
med kaffe med sig. Hustrun hade kommit 
ombord i Malmö och följde med runt kus
ten. Telegrafisten hade ofta försökt lära sig 
att vricka en eka men aldrig uppnått någon 
större skicklighet.

Under tiden de låg i Holmsund skulle

hans majestät konung Gustav VI Adolf 
passera förbi med en kommissbåt på väg 
till Umeå. Skepparn hade låtit flagga över 
topp. Telegrafisten tyckte det var tjusigt. 
Men man fick aldrig veta om kungen hade 
observerat deras artighetsbetygelse. Man 
visste inte ens när eller om hans fartyg gått 
förbi.

Zehn Minuten, nicht mehr
Telegrafisten vaknade inte längre av sig 
själv nu när han visste att Natasja inte 
skulle komma. Det kändes som det kvit
tade. Kvart i sju väcktes han av mässkalle. 
Han drog på sig kläderna och när han kom 
ut på däck var det vitt av rimfrost. Det var 
kallt och han kände att han fått på sig för 
lite kläder men struntade i att gå in och klä 
sig bättre. Han gick in till kocken och 
tappade upp en mugg kaffe ur kaffeappa
raten.

-  Ska du inte ta med dej en extra mugg 
som du har gjort den sista veckan, undrade 
kocken. Hon den andra tjejen kanske skulle 
gilla att få lite varmt inombords.

Kocken tappade upp en mugg till och 
räckte honom.

-  Ta med dej några kex också. Det skadar 
inte att vara lite generös. Du kanhända får 
veta ett eller annat om Natasja.

Vid det här laget visste alla ombord att 
telegrafistens fästmö, dom sa så, hette 
Natasja.

Han stoppade ner ett halvt paket kex i 
fickan och tog en mugg i vardera handen. 
Den ena dolde han innanför uniforms
jackan. Det var onödigt att öppet visa att 
han hade med sig kaffe till Madame Russia 
no smoke. Då skulle han kanske sätta
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henne i klistret också.
Lastningen hade redan börjat när telegra

fisten kom ner på kajen. Han kontrollerade 
så att politruken var ur vägen när han 
räckte över kaffemuggen till Madame 
Russia no smoke.

Två sling var redan hissade ombord och 
dom väntade på nästa. Man lastade både 
för- och akterut. Under tiden drack dom 
sitt kaffe, tuggade på de torra kexen och 
hade hela tiden koll på var politruken 
fanns. Telegrafisten hade nu den hårda 
vägen lärt sig vilken makt han och kommu
nistpartiet hade och vilka ögontjänare de 
vanliga ryssarna var. Han saknade Natasja 
så att det gjorde ont i honom. Om han inte 
varit så blåögd och trott alla människor om 
gott hade de fortfarande räknat last 
tillsammans.

Klockan blev nio. Ny kaffetid. Telegra
fisten hämtade två nya muggar kaffe. 
Madame Russia no smoke gjorde tally- 
mansjobbet åt honom också när han var 
borta. Han hade hela tiden tänkt på henne 
som Madame Russia no smoke. Men hon 
måste ju ha ett namn. Han blev nyfiken och 
frågade henne.

-  My name is Simon, what is yours?
-  Meine Name ist Olga.
Hon talade helst tyska hade han vid det 

här laget kommit underfund med. Det 
verkade som om ryssarna här uppe hellre 
talade tyska än engelska. Det gjorde 
stuvarbasen och flera av stuvarna. Försten 
hade berättat att det gjorde politruken 
också.

-  Har dom lärt sej det under kriget, fun
derade telegrafisten.

En av spindeltruckarna kom körande 
med ett nytt sling. När föraren skulle sätta 
ner det stötte han med ett av benen till det 
så att det rasade. Brädhögen som låg där 
på kajen gick knappast att slå en vajer
stropp om för att hissa ombord det. Det bröt 
ut en stor palaver mellan stuvarbasen och 
truckföraren. Också politruken blandade 
sig i ordväxlingen. Strax efter kom nästa 
spindeltruck körande med ett sling för 
akterdäcket. Samma sak inträffade också 
nu. När truckföraren satte ner slinget så 
rasade det också samman. Nu utbröt något 
som liknade kaos. Stuvarna sprang hit och 
dit till synes rådlösa, stuvarbasen gormade 
och politruken skällde på allt och alla. När 
det var som värst ryckte Olga telegrafisten 
i armen.

-  Kommt schnell!
Hon tog honom i armen och drog iväg 

bort från kajen och in mellan virkes- 
staplarna. När de kommit en bit bort från 
kalibaliken vek hon av mot en liten öpp
ning mellan virkesstaplarna och där stod 
Natasja. Olga släppte sitt tag om telegra
fistens arm och sa:

-  Zehn minuten, nicht mehr.

Telegrafisten stannade till. Han trodde 
inte det var sant. Överraskningen var total. 
Natasja kom sakta emot honom. Han tog 
några snabba steg framåt och slog armarna 
om henne. De höll krampaktigt om varand
ra som om de aldrig skulle mötas mer. Så 
kanske det skulle bli. De lossade lite på 
famntaget och kysste varandra länge och 
väl. Han kände hennes darrande läppar 
mot sina. De var svala men ändå heta. Han 
var spänd men slappnade av och de befann 
sig i förälskelsens himmel. Det gick flera 
minuter. Telegrafisten kunde inte släppa 
taget om henne och hon höll ett fast grepp 
om honom.

När de till slut lossade lite på famntaget 
höll han henne på en armlängds avstånd 
och sög in anblicken av henne. Hon hade 
ingen huvudbonad på sig. Hennes långa 
kastanjeröda hår föll i mjuka slingor ner på 
hennes axlar. Hon hade inte tillstymmelse 
av kosmetika i ansiktet. Inget läppstift, 
inget puder. Hennes ungdom och renhet 
behövde inga artificiella hjälpmedel. Hon 
var det vackraste han någonsin sett. Hon 
slog med hästlängder Laureen Bacall och 
Jean Simmons, hans favoriter på vita du
ken. Hennes gröna ögon var tårfyllda men 
glada. Hon blinkade bort tårarna och log 
mot honom. De kysstes på nytt. De hade 
inte sagt ett ord till varandra. När de var 
tvungna att ta en andningspaus, frågade 
Natasja:

-  How are you?
-  I'm okej, and you?
-  I'm okej.
Telegrafisten kände stolthet. Den lilla 

engelska hon talade hade han lärt henne. 
Han såg nu att hon inte hade den fula och 
missklädsamma vaddjackan på sig som 
hon brukade. Den var utbytt mot en sliten 
grå kappa. På fotterna hade hon högklacka
de skor. Hon hade klätt sig fin.

Hon stoppade handen i kappfickan och 
tog upp en liten docka och gav honom. Det 
var en liten figur i trä, trodde han, med 
ansikte och kläder målade i klara färger. 
Hon tog tillbaks den, lyfte på huvudet och 
tog ut en likadan men mindre. I den låg 
ytterligare en mindre. Allt som allt fanns 
det fem små dockor med samma målning. 
Natasja kallade den Babuska. Hon kysste 
den och gav den åter till honom.

Telegrafisten blev själaglad över den lilla 
dockan. Men vad skulle han ge henne? Han 
kände i fickorna och fick grepp om sin 
käraste ägodel -  Ronsontändaren. Den som 
hon alltid tagit från honom och tänt hans 
cigaretter med. Han gav den till henne. Han 
hade inget annat. Han hade velat ge henne 
hela världen.

Så plötsligt stod Olga bredvid dom.
-  Kein zeit mehr. Du komst mit mir, sa 

hon till telegrafisten.
-  Ein Augenblick, svarade han.

Han slog armarna om Natasja och ville 
inte släppa henne. Men han måste. Olga sa 
något på ryska till Natasja. Nu grät hon 
öppet, sträckte upp handen och strök 
honom på kinden, vände sig om och för
svann bakom närmaste virkesstapel. Tele
grafisten följde med sorg i hjärtat med Olga 
tillbaks till kajen.

Stuvarna hade vid det här laget plockat 
ihop brädhögarna till prydliga sling färdiga 
att hissas ombord. Olga och telegrafisten 
började sitt räknejobb igen. Sling på sling 
kördes fram utan vidare malörer. Telegra
fisten undrade hur Natasja hade kommit 
hit ut till sågverket som låg ett gott stycke 
från Arkangelsk. Det sammanföll lägligt 
med de rasade slingen. En förbryllande 
tanke dök upp i hans hjärna.

-  Det måste vara samordnat på något 
sätt, tänkte han. Men hur och av vem? Olga 
måste vara inblandad och truckförarna och 
stuvarna och kanhända stuvarbasen också. 
Inte någon gång under snart tre veckor 
hade truckförarna schabblat med slingen. 
Telegrafisten hade beundrat deras skick
lighet med de klumpiga fordonen. Och så 
helt överrumplande hade båda två samti
digt burit sig klantigt åt. Nu såg han det 
klart. Alla hade varit engagerade utom 
politruken. Om han hade begripit vad som 
försiggått, hade Natasja säkerligen råkat 
illa ut och förmodligen de andra också. En 
sådan medkänsla och vilken samman
hållning mellan dessa vanliga ryssar bara 
för att han och Natasja skulle få träffas. Nu 
förstod han för första gången riktigt vad 
orden solidaritet och medmänsklighet 
betydde.

Det blev tid för eftermiddagskaffe. Det 
var inte längre sanktionerat ombord i 
Vestria. Men alla smög sig till en kaffe
mugg. Medan Olga räknade gick han efter 
kaffe till henne och sig själv. Han hämtade 
dessutom sina sista två stockar Camel i 
hytten. Han stoppade undan dom, en i var 
innerficka. De drack sitt kaffe. Vid ett kort 
uppehåll i lastningen drog han med sig 
Olga utom synhåll för politruken.

-  Viel, viel dank for what you have done 
for Natasja and me.

I sin tacksamhet och upprördhet blanda
de han samman tyska och engelska. Men 
hon förstod. Han slog armarna om henne 
och hon fick en björnkram.

-  Du bist unsere . . . unsere . . . Duska. 
När hon inte fann rätt tyskt ord tog hon till 
ryska.

Duska betydde vän hade Natasja lärt ho
nom. Han tog upp cigarettkartongerna ur 
fickorna och gav henne.

-  Für dich und die anderen.
-  Spasiba, sa hon aber du braucht nicht.
Men hon tog cigaretterna stoppade dom

innanför sin vadderade jacka och blev ännu 
rundare.
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Intourist Club
Klockan fyra nockade stuvarna av. Kocken 
ordnade tidigare mat åt de fyra som skulle 
åka med i politrukens bil till Arkangelsk. 
Skepparn hade för en gångs skull övergivit 
salongen och åt middag med övriga i 
befälsmässen. Det var på väg att mörkna 
när de en halvtimma senare stuvade in sig 
i politrukens Mercedes. Skepparn satte sig 
fram och försten, andrestyrman och tele
grafisten klämde ihop sig i det trånga bak
sätet. Det var ingen stor och flott bil. Den 
såg ut som de Mercedes 170 som telegra
fisten sett hemma i Göteborg. Det var ett 
skamfilat exemplar där rosten hade fått 
fäste här och var. Baksitsen var inte i bästa 
skick. Det kändes som de satt direkt på 
bakaxeln eller vad det nu var. Politrucken 
körde långsamt och försiktigt. Skepparn 
som satt närmast hastighetsmätaren sa att 
det gick i 40-50 kilometer i timman.

Telegrafisten, som var nyfiken på omgiv
ningen, fann till sin besvikelse att han inte 
såg särskilt mycket. Med fem i bilen im
made rutorna igen. Han putsade bort den 
med handen men den var strax tillbaka 
igen. Politruken gned framrutan med en 
smutsig trasa. Det räckte några minuter, så 
måste han göra om proceduren igen.

När de passerade ut genom grindarna till 
sågverket, såg telegrafisten genom fram
rutan till sin stora förvåning, att belägg

ningen på vägen bestod av plankor. Våta 
plankor som såg hala ut, tyckte han.

-  Har ni sett, sa han till de andra. Vi kör 
på en väg av bräder.

-  Det är nog för att klara tjälskotten på 
vintern, trodde skepparn.

Det saknades plankor lite varstans och 
här och där såg de ruttna ut. Det blev en 
skumpig färd. När de långt om länge bör
jade köra på något som liknade asfalt blev 
det inte mycket bättre. Det fanns stora hål 
i beläggningen så färden blev fortsatt 
obehaglig.

Efter en omskakande trekvart stannade 
bilen. De klev lätt mörbultade ur bilen 
framför en stor trevånings stenbyggnad. 
Gatan var sparsamt upplyst men telegra
fisten tyckte att den liknade posthuset på 
Drottningtorget i Göteborg, fast mindre. 
Rappningen på fasaden visade på dåligt 
underhåll. Putsen hade släppt på sina stäl
len och blottade den underliggande tegel
väggen. De gick in genom en stor tung port 
med ornamenterade järnbeslag och uppför 
en bred stentrappa till andra våningen.

-  Det här är nog en kåk som kommu
nisterna tagit över från nån adelsman vid 
revolutionen, sa försten. Sen har dom inte 
gjort ett skit för att hålla den i ordning.

De klev in i ett enormt rum.
-  Stort som Östra Reals aula därhemma, 

tänkte telegrafisten.

Stuckaturen slingrade sig runt sidorna av 
taket och det var högt dit upp. Det fanns 
flera rundlar av stuck med jämna avstånd 
mitt i taket där det förmodligen hade hängt 
kristallkronor en gång i tiden. Nu hängde 
där dystra vita glaskupor. Det måste ha 
varit ett praktfullt gemak då när förstens 
adelsman hade varit ägare. Nu var det 
närmast avmöblerat. Mitt i salen stod ett 
väldigt ovalt bord. Runt detta fanns det 
minst ett tjugotal stolar. Både bord och 
stolar var vackert profilerade men mycket 
skamfilade.

Det måste ha tillhört adelsmannen, trod
de telegrafisten. Ena hörnet av bordet var 
dukat med vanliga dricksglas och en bricka 
med flaskor. Runt väggarna stod ett antal 
hyllor sparsamt fyllda med böcker. På 
några små bord låg också böcker utspridda.

Framför det stora bordet stod en man och 
en kvinna. Mannen var klädd i en kostym 
liknande den som politruken bar, dock lite 
mindre blanksliten. Samma röda märke i 
knapphålet indikerade att han tillhörde 
kommunistpartiet, trodde telegrafisten. 
Han var magerlagd, fårad i ansiktet och 
hade något fel på sitt vänstra öga. Hans 
högra var brunt medan det andra hade en 
diffus blekblå färgton. Ögat såg ut som om 
det var täckt av en hinna av mjölk och 
pupillen var oskarp. Telegrafisten hade sett 
ett sådant öga tidigare på Abdel Aal Has-
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san, en smörjare som mönstrat på i Alex- 
andria. Försten hade trott att det kunde 
vara trakom, en ögonsjukdom som var 
vanlig i Afrika men han visste inte säkert.

Kvinnan var i 35-årsåldern, gissade han 
och var ganska knubbig. Hon var iförd en 
uniformsliknande grå dräkt. Kjolen slutade 
strax nedanför knäna. Strumporna var av 
något stickat grovt material och, tyckte 
telegrafisten, missklädsamma. Nylon
strumpor hade inte gjort sitt intåg i Sov
jetunionen ännu. Hon hade samma runda 
ansikte med asiatiska drag som Olga och 
sneda ögon. Håret var kolsvart, kortklippt 
och rakt. Hade han bara sett hennes ansikte 
och inte den fylliga figuren, skulle han trott 
att hon var en man. Också hon bar det röda 
märket på jackslaget.

-  Välkommen till Arkangelsk och Intou- 
rist Club, sa hon på klingande svenska. Jag 
skall be att få presentera föreståndaren 
kamrat Sergej Andropov.

Den magre mannen bugade sig en aning.
-  Kamrat Dimitrij Ivanovski känner ni 

sen förut. Jag heter Jelena Kovaljeva och 
skall vara tolk åt er om det skulle behövas.

Telegrafisten var förundrad och impo
nerad över hennes sätt att tala svenska. 
Hon talade perfekt utan minsta brytning 
eller dialekt. Ännu underligare var det att 
höra svenska språket talas av någon som 
såg så osvensk ut.

-  Jag hoppas att vi skall få en trevlig 
kväll. Vi börjar med en skål för Sverige.

Hon tog en flaska från brickan och 
började slå i glasen. Telegrafisten smuttade 
nyfiket på sitt.

-  Herregud, det är ju vodka. Och hon slår 
glasen fulla. Det är ju minst tjugo sang, 
tänkte han som centiliterfixerad svensk.

-  Prost, meine Herren. Fur Schweden, sa

föreståndaren kamrat Sergej Andropov.
De skålade. Telegrafisten såg med häp

nad att ryssarna tömde glasen. Ja, inte 
Jelena, hon drack något annat, en bärn- 
stensfärgad dryck.

-  Här är det bäst att ta det lilla lugna, 
tänkte han

Vodkan lossade tungbanden och konver
sationen kom igång. De två ryssarna talade 
tyska. Alla talade tyska lika bra eller ännu 
hellre lika dåligt. Men de förstod varandra 
riktigt hyggligt. Nästa gång föreståndaren 
kamrat Sergej Andropov höjde glaset skå
lade de för Sovjetunionen.

-  Titta gärna på den litteratur som ligger 
på borden, sa Jelena. Ni får ta med er det 
ni tycker är intressant.

De reste sig och gick runt i rummet. 
Telegrafisten fann till sin förvåning att det 
mesta var skrivet på svenska. Trots sin ung
dom och blåögdhet begrep han att det var 
propaganda. Han bläddrade lite förstrött i 
en bok, tjock som en bibel, när Jelena kom 
fram till honom och sa: -  Ta den med dej.

Så gick det till när han blev ägare till 
"Lenismens problem".

-  Hur har du kunnat lära ej tala så perfekt 
svenska, frågade han henne. Du måste ha 
studerat i Sverige?

-  Jag har aldrig varit i Sverige. Det 
behövs inte. Vi har bra skolor i Sovjetunio
nen.

-  Men du talar ju utan minsta brytning.
-  Jag har tillstånd att lyssna på svensk 

radio.
-  Där ser man, tänkte han. Nån frihet att 

lyssna på utländska radiostationer finns 
inte här. Då måste man tydligen ha tillstånd 
av myndigheterna vilket nog är detsamma 
som kommunistpartiet.

-  Jag har arbetat tillsammans med en

rysk flicka som heter Natasja. Skulle du 
kunna hjälpa mej att träffa henne innan vi 
går till sjöss igen?

Efter nästan ett helt glas vodka hade 
telegrafisten blivit djärvare. Men han fick 
inget svar. Han försökte igen.

-  Skulle du kunna skaffa hennes adress 
så att jag kan skriva till henne?

-  Varför frågade jag inte Natasja om den 
när jag hade chansen, tänkte han.

Han ställde samma frågor ännu en gång. 
Jelena tittade länge på honom med sina 
svarta, sneda ögon, så sa hon:

-  Natasja är bara en ung flicka som inte 
är medveten om att hon inte får fraternisera 
med utländska sjömän.

-  Vilket fint ord hon använde, tänkte han. 
Vad fan betyder fraternisera? Umgås 
kanske?

-  Du är också ung Simon, fortsatte hon. 
Bara 19 år och omogen. Nu ställer du inga 
fler frågor om Natasja, så ska jag glömma 
vad du frågat om.

-  Jaha, tänkte han. Där fick jag så jag teg. 
Men hur kunde hon veta mitt namn? Jag 
har ju inte blivit presenterad för henne. Och 
hur gammal jag är? Hon måste haft tillgång 
till Vestrias besättningslista och därmed 
god koll på vem jag är och de andra också 
för den delen. Vem vet, hon har kanske 
andra källor dessutom. Det är lite skräm
mande.

Han drog sig långsamt bort från henne, 
satte sig på sin stol och svepte det som var 
kvar i vodkaglaset. Han kom att tänka på 
vad morseläraren på telegrafistkursen hade 
berättat om tyskarna. De hade under kriget 
spelat in alla svenska telegrafister och 
marinens fartyg. Varje telegrafist hade sin 
stil och var lätt igenkännbara och alla sän
dare hade sina små, små skiljaktigheter 
som också kunde kännas igen. Ryssarna 
gjorde förmodligen likadant. Kanske inne
fattades även handelsfartyg och dess tele
grafister. Det skulle innebära att han an
tagligen fanns i något ryskt register. Otäckt 
om det nu var så.

De andra kom tillbaks och satte sig. Mer 
vodka slogs upp. Telegrafisten lyckades 
undvika att få fullt glas. När man nästa 
gång skålade var det för vänskapen mellan 
Sverige och Sovjetunionen. Andrestyrman 
höjde sitt glas och sa högt och tydligt:

-  To hell with mister Malenkov.
Det blev dödstyst. Antingen begrep rys

sarna inte engelska eller också valde de att 
låtsas som om det regnade. Det sistnämnda 
var nog mest troligt. Samtalet kom igång 
igen. Andrestyrman verkade nöjd med sin 
insats och sa inget mer. Telegrafisten såg 
att han hade fyllnat till. Om han inte tog 
fel var andren inne på sitt tredje glas vodka. 
Det innebar att han druckit en dryg halv
liter. Inte underligt om han var rejält be
rusad.
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-  Han e bra på drecken, skulle kocken 
ha sagt.

-  Jag tror det är dags att gå ombord, sa 
skepparn.

Han tackade ryssarna för en intressant 
kväll. Det kunde telegrafisten hålla med 
om. Av alla underliga situationer han råkat 
ut för sedan han mönstrat på Vestria var 
det här den märkligaste, den skumpiga 
resan hit på en väg av timmer, i en bil som 
vilket ögonblick som helst kunde förväntas 
rasa ihop och till ett förfallet hus som 
säkerligen en gång varit en vacker bygg
nad. De hade blivit bjudna på förfriskning- 
ar som bara bestod av alkohol i stora 
dricksglas och mer eller mindre blivit 
påtvingade rysk propaganda skriven på 
svenska. Deras värdar fick de ingen riktig 
kontakt med. Ja, det hade onekligen varit 
en intressant kväll. Efter ömsesidiga artig- 
hetsbetygelser var det dags att sätta sig i 
politrukens tavaritj Dimitrijs bil.

-  Bara den djäveln kan hålla sig på vägen 
efter all vodka han har druckit, sa försten.

Men de behövde inte vara oroliga. Po- 
litruken verkade helt oberörd när de skum
pade iväg. De satt tysta på hemvägen. 
Andrestyrman somnade och hängde tungt 
på telegrafistens axel.

Telegrafistens tankar vandrade iväg och 
han kom att tänka på den arabiske smör
jaren igen. Strax efter, när denne hade 
mönstrat på och installerat sig i sin hytt, 
kom han upp till telegrafisten i radiohytten 
och berättade olyckligt att hans radio inte 
fungerade. Telegrafisten visste genast vad 
det kunde vara fråga om. Det var likström 
ombord och han skulle bara behöva skifta 
poler genom att vända på stickkontakten. 
Men han kunde inte avhålla sig från att, 
för syns skull, mixtra lite på baksidan av 
radion innan han vände kontakten. Han 
slog på radion och den fungerade! Smör
jarens tacksamhet visste inga gränser och 
fick telegrafisten att känna sig lite falsk.

Telegrafisten var inte helt nykter där han 
satt inklämd i baksätet på bilen som ska
kade fram längs den ojämna vägen. Kanske 
var det därför tankarna skenade iväg. Han 
tyckte att han var kristallklar i huvudet. 
Trots sina unga år hade han nu minnen att 
falla tillbaka på, tyckte han. Han log för sig 
själv när han kom att tänka på jungman 
Olofsson. Vestria skulle gå genom Kiel- 
kanalen. Den vikarierande tyske chiefen 
och hans landsman förstem askinisten 
skulle ha sina fruar med. Enligt tyska 
bestämmelser, var det visst, skulle besätt
ningen läkarundersökas så att inga smitt
samma sjukdomar fanns ombord. Telegra
fisten satt som någon sorts sekreterare i 
salongen tillsammans med läkaren. Som en 
av de sista skulle jungman Olofsson under
sökas. När han visade upp sin Petter Nik
las, som inte var det vackraste organ man

kunde se. Den var svullen, blå, röd och gul, 
varig och allmänt äcklig att titta på. Läka
ren tittade länge och under tystnad på den. 
Så sa han till slut:

-  Fy fan, du har satt staken i ett hål där 
jag inte skulle sätta min spatserkäpp.

Jungman Olofsson var ängslig redan när 
han kom in i salongen. Nu höll han på att 
säcka ihop av rädsla. Nu var det trots allt 
inte så farligt. Telegrafisten fick gå upp med 
honom till läkarstationen i Kiel. Där konsta
terades att han hade något man kallade 
mjuk schanker och som helt berodde på 
bristande renlighet. Jungman Olofsson var 
okej efter fjorton dagar. Både han och 
telegrafisten hade lärt sig något nytt.

Telegrafisten funderade vidare. Varför 
hände det alltid något utöver det vanliga 
när de låg i hamn men sällan när de var till 
sjöss? Visst inträffade det då och då att folk 
skadade sig även under gång men i hamn 
var det alltid någon han fick eskortera till 
sjukhus. Var det inte det ena så var det 
veneriska sjukdomar. I Aberdeen hade han 
följt tio man till en klinik för könsjukdomar. 
Alla hade drulle. Han hade löst ut folk från 
finkan där de hamnat efter krogslagsmål 
och betalat deras böter. Han hade hämtat 
dom från sjukhus efter skador från rån och 
andra våldsamheter. Det var lugnast till 
sjöss, tyckte han.

När de klivit ur bilen och var på väg 
uppför fallrepet sa försten:

-  Nu pojkar har vi bara imorron onsdag 
kvar. Möjligen några timmar på torsdag så 
är vi fullastade. Sen sticker vi till sjöss. Det 
skall bli skönt att lämna den här gudsför
gätna platsen.

Ingen av de andra protesterade. Inom sig 
bara telegrafisten. Men han sa inget.

Epilog

Telegrafisten vaknade abrupt till. Vad var 
på gång? Han lyssnade. Han hörde sjöarna 
slå mot fartygssidan och vindens tvåtoniga 
sång, när den träffade ventilen till hans 
hytt. Ventilen var skev och gick inte att 
stänga till helt. När vinden slog mot 
springan åstadkom den omväxlande ett 
väsande och ett visslande ljud som han nu 
efter lång tid ombord hade vant sig vid. 
Gick sjön hög och slog upp efter fartygs
sidan hände det att några vattendroppar 
läckte in och rann ner efter skottet. Ventilen 
hade säkert varit otät länge. Vattnet hade 
lämnat efter sig en tunn rostrand från 
ventilspringan och ner till durken. Han 
tände kojbelysningen och tittade på klock
an. Den var halv fem och det var kolsvart 
ute.

-  Äh fan, vi har nog bara ändrat kurs och 
har sjön in mot sidan, tänkte han.

Han släckte ljuset, drog filten över sig och 
somnade om.

-  Gnisten, gnisten!
Telegrafisten vaknade av ett ihärdigt 

knackande på hyttdörren.
- Ja ,  kom in!
Dörren öppnades och lättmatros Söder

berg kom in.
-  Förstestyrman vill att du kommer upp 

på bryggan.
-  Är det någonting på gång?
-  Tror jag inte. Han ville bara att du skulle 

komma upp.
-  Okej, jag kommer.
Lättmatrosen lämnade hytten. När tele

grafisten drog på sig byxor och skjorta 
märkte han att Vestria nu gick stilla och
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Vestria lossar sin trälast i London, ett tidsödande arbete. Foto från Per-Erik Johnsen.

lugnt. Sjögången hade upphört. Han 
slängde på sig uniformskavajen och tog de 
tre lejdarna upp till bryggan i rask takt. På 
vägen tittade han på klockan. Den var kvart 
över sju. Det var en aning ljusare än 
kolmörkt.

-  God morgon gnisten. Sömnen har varit 
god hoppas jag, sa försten.

-  Jotack, men vad sysslade ni med vid 
halvfemtiden? Jag vaknade då.

-  Vi ändrade kurs men se dej omkring.
Telegrafisten gick ut på bryggvingen och

såg i det tilltagande ljuset höga branta berg 
på båda sidor om fartyget. Han hade aldrig 
tidigare sett fjäll. Nu såg han sådana som 
tornade upp sig och vars toppar försvann i 
halvmörkret och diset. Bergsidorna stupa
de nästan lodrätt ner i vattnet. Färgerna 
gick från svart till ljusgrått. Det fanns inte 
en färgklick någonstans. Men det var inte 
dystert eller hotfullt, snarare oerhört stor
slaget. Telegrafisten kände sig liten. Vestria 
var en liten skit som gled fram i den väldiga 
omgivningen.

-  Hur brett kunde det vara mellan berg
sidorna, undrade han. En kilometer? Två 
kanske. Han såg på vattenytan och kände, 
där han stod på bryggvingen, att det fort
farande blåste duktigt.

-  Det blåser en 5 -  6 Beaufort och jag an
såg det var bäst att gå inomskärs och ha 
sjölä. Skepparn och jag tyckte så igår kväll

om det blev för mycket sjö. Utsikten bjuder 
jag på.

Telegrafisten var tacksam att försten 
väckt honom. Han skulle inte velat gå miste 
om synen av bergen i den trolska gryning
en mitt emellan ljus och mörker. Det var 
inte första gången som försten låtit purra 
honom. Han mindes en annan arla morgon 
på Medelhavet för ett halvår sedan. Då lät 
han utkiken purra ut telegrafisten tidigt. 
Klockan kan inte ha varit mer än sex, 
kanske halv sju. Solen höll på att gå upp. 
När telegrafisten kom upp på bryggan blev 
han stående förstummad. Just när solen 
gick upp över horisonten fylldes himmel 
och hav av guld och silver. Havet låg som 
en glänsande silvrig spegel. Inte en vind
pust krusade ytan. Mot horisonten förgyll
des himlen av guld från den uppgående 
solen. Det var en praktfull blandning av 
guld och silver och skönhetsupplevelsen 
fyllde honom med förundran och en stor 
tacksamhet över att få se det under som 
utspelades framför hans ögon. Både försten 
och telegrafisten stod tysta. Det behövdes 
inga ord. Sjömän, hade han lärt, kan vara 
busar, supa och slåss i hamn men de har 
en stark känsla för naturens skönhet, för 
havets växlingar.

Han kom att tänka på den engelske 
eldaren som en dag när de var på väg till 
Västafrika satt hukad över ett föremål på

däck. När telegrafisten tittade närmare på 
det såg han att det var en flygfisk som 
hamnat ombord. Förmodligen uppskrämd 
ur havet av fartyget eller möjligen jagad av 
en rovfisk och under sin flygfärd landat på 
Vestrias däck. Telegrafisten hade de se
naste dagarna sett flera komma upp ur 
havet som flugit 25, 50 meter eller kanske 
ännu längre innan de försvann ner i vat
tenmassorna igen. Deras vingar hade 
glittrat i solstrålarna under flygfärden när 
de graciöst svävade fram några meter över 
vattenytan. Eldaren bredde varsamt ut de 
vackra, genomskinliga vingarna. Så tittade 
han upp på telegrafisten och sa:

- 1 feel sorry for this beatiful creature.

S/s Vestria lämnade sågverket utanför 
Arkangelsk torsdag förmiddag och förtöjde 
efter en halvtimmas gång vid kontroll
stationen. Inspektionsproceduren tog den
na gång betydligt kortare tid än vid 
ankomsten. Enligt försten letade man nu 
efter stowaways. Man fann inga. Telegra
fisten kunde väl förstå att man ville lämna 
denna gudsförgätna plats i det kalla och 
ogästvänliga land som kallades Sovjet
unionen med dess frihetsfientliga och 
övervakande myndigheter. Här levde, 
hade han förstått, de människor han lärt 
känna i armod och med något som liknade 
fruktan för överheten. Om man inte hade
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en röd stjärna i kavajslaget och var medlem 
i kommunistpartiet förstås. Då verkade det 
som om man hade det betydligt bättre än 
gemene man.

Samma kraftiga kvinna som förseglat 
radiostationen klippte nu bort blyplom
berna och lossade banden kring sändarna. 
Hon fick syn på den lilla dockan han fått 
av Natasja och som han ställt på skriv
bordet, tog den i handen och hennes annars 
så dystra ansikte sprack upp i ett leende.

Sehr schön, sa hon.
Hon satte tillbaks den på skrivbordet och 

sa: -  Spasiba.
Sedan gick hon sin väg.
-  Fan, tänkte telegrafisten. Jag skulle ha 

kunnat göra som försten sa, stuvat Natasja 
bakom skrivbordet och sändarna och lagt 
en filt över henne. Madammen hade aldrig 
upptäckt henne. Hon brydde ju sej bara om 
sigillen och Natasjas docka. Hon tittade ju 
inte ens på andra sidan skrivbordet.

Men han insåg att det skulle varit näst 
intill omöjligt att få med sig henne ombord 
även om de jobbat tillsammans hela tiden. 
Det hade verkat som om politruken räknat 
över att alla var med på bussen varje dag 
då arbetet var slut.

Innan Vestria lämnade sågverket efter 
avslutad lastning hade telegrafisten gått 
runt på kajen och sagt dasvedania, farväl, 
till ryssarna. Han hade inte glömt hur de 
hade lurat politruken för att han skulle få 
träffa Natasja. Han fick nu praktisera den 
märkliga proceduren för avskedshälsning

som han sett ryssarna utöva. Först ena kin
den mot den andres ena kind, så de mot
satta kinderna mot varandra och slutligen 
de första mot varandra igen. När han till 
sist kom till Olga avverkade han hennes 
ena kind och därefter den andra. Sedan flög 
fan i telegrafisten. Han slog armarna om 
henne och pussade henne mitt på munnen. 
Stuvarna tjoade glatt och applåderade ho
nom. Han släppte henne och såg till sin 
förvåning att hon rodnade. Han sa lågt:

-  Spasiba Olga, viel dank fur alles.
-  Spasiba, dasvedania tavaritj. Gute 

Reise.
Telegrafisten gick dröjande mot fallrepet. 

Han fylldes av ett stort vemod och saknade 
redan, inte bara Natasja utan nu också alla 
vänner, ja han tyckte att ryssarna som han 
lämnade efter sig på kajen verkligen hade 
blivit hans vänner. Han var ju den ende om
bord som dagligen hade umgåtts med dom 
under den nästan tre veckor långa vistelsen 
i Arkangelsk. Telegrafisten var ung och 
hans känslor hade ännu inte trubbats av. 
Det vemod han nu kände tycktes honom 
vara en sorglig förnimmelse men inte desto 
mindre en nästan behaglig känsla. Den 
skulle ganska snart övergå i något helt 
annat.

Efter ett dygn på väg hade vemodet 
förbytts i en molande saknad. En vardags- 
saknad efter Natasja som var svårare att 
hantera än den intensiva vemodskänslan 
han upplevt när han gick ombord sista 
dagen i Arkangelsk. Det han kände nu var

närmast en dyster aning om att han aldrig 
mer skulle få träffa henne. Hur skulle det 
gå till? Om Vestria efter lossning i England 
på nytt skulle gå till Arkangelsk, så kanske. 
Om inte, kunde han mönstra på en annan 
båt som skulle lasta där? Hur skulle han få 
tag på det fartyget? Han trodde inte riktigt 
på något av alternativen och insåg att hans 
chanser att komma tillbaks var ytterligt 
små.

Natasja var ständigt närvarande i hans 
tankar. Han undgick att törna runt av det 
faktum att han måste göra besättningens 
månadsavräkning. Debet- och kreditsidor
na i besättningsmedlemmarnas små blå 
avräkningsböcker sysselsatte honom i flera 
dagar. Han skrev för hand in inkomster 
såsom lön, övertid och diverse andra tillägg 
på plussidan och skatt, penninguttag i 
hamnar, pensionsavgifter och andra av
drag på minussidan. Inte heller den här 
månaden hade någon hamnat på minus.

I mässen försökte man distrahera honom 
och få honom att glömma Natasja.

-  Det skall bli skönt att komma till Eng
land och gå på pub och dricka en rejäl pint, 
sa andremaskinisten.

-  Ja, och få tala ett språk så man blir 
förstådd, la försten till.

Försten kom in i radiohytten där telegra
fisten satt vid skrivbordet översållat med 
avräkningsböcker, penninglistor och diver
se papper och sa:

-  Gnisten, jag vet att du inte uppskattar 
vad jag säjer nu men det är faktiskt så att 
tiden läker alla sår. Så har det alltid varit 
och så kommer det att bli för dej också.

Telegrafisten blev snudd på förnärmad. 
Han var säker på att hans mor skulle kun
nat säga något liknande. Men han höll tyst.

-  Ut ur syn ut ur sinn, hade andremaski
nisten sagt till honom.

Telegrafisten bevärdigade honom inte 
med ett svar.

En morgon kom försten in i radiohytten 
och slängde en tidning på skrivbordet 
framför honom. Telegrafisten kastade ett 
öga på den. Det var Sjöfolksförbundets 
medlemsorgan Sjömannen.

-  Läs de första raderna i ledaren.
Telegrafisten läste inledningen: "Samta

let i mässen var det vanliga, fruntimmer 
och sista fyllan..." Han tittade upp på 
försten och kunde inte undertrycka ett 
leende. Försten såg nöjd ut, tog tidningen 
och lämnade radiohytten utan ett ord.

Men allas välmening hade i det närmaste 
motsatt effekt på honom. Ju mer dom 
försökte få honom att glömma Natasja 
desto mer saknade han henne. Men föränd
ringen kom när han stod på bryggvingen 
och tittade upp på de mäktiga fjällsidorna 
när Vestria ångade på i den trånga inom- 
skärsleden i Nordnorge. Han fann till sin 
bedrövelse att han inte tänkt på Natasja i
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Vestria med flaggning över topp på Holmsunds redd 1953. Konungen förväntades åka förbi på sin 
Eriksgata. Foto författaren.

Länspumpen 2001:4



flera minuter. Han visste inte riktigt om han 
kände sorg eller lättnad. Men han tänkte 
på vad försten hade påstått: Tiden läker alla 
sår. Och det som andremaskinisten hade 
sagt: Ut ur syn ut ur sinn. Kanske var det 
så.

Någon dag senare lämnade Vestria 
inomskärsleden och gick ut i rum sjö på 
kurs mot Hull i England. Det blåste fort
farande frisk västlig vind. Det stänkte högt 
upp på däckslasten när hon mötte sjöarna 
på styrbords bog.

-  Vi har ju nästan 1200 standards om
bord och med full trälast rider hon sjön som 
en svan. Vi gör knappt sex knop men det 
får man ta, sa andrestyrman.

-  Ja, hon rör sej fint i sjön, svarade tele
grafisten. Är det något särskilt med trälast, 
frågade han.

Men han fick inget svar. Andren hade 
gått in i karthytten. ■ ^ ^  Foto %/ofos

Bättre tjäna dräng i underjorden 
än som eldare på s/s Alma.
Vi var chartrade på apnötstraden, 
Salum River, känner ni den floden?

Den går fram genom heta saltträsk 
och är själv tre gånger saltare 
än det hav den giftigt ond går ut i 
vid en punkt strax nord om Guinea.

H årda år av H arry  M artin son

S/s Alma strävade den vägen
sexton gånger mellan Dieppe och Kaolack.
Sexton gånger välvde Kaolacks öknar
sina ytterugnar över floden
där vi själva vid innerugnar sleto.

Oss om misskund tiggde själva järnen 
när vi motströms i kompakta hettor 
övade vårt helvete i grunden.

Men vi stödde oss på starka njurar, 
starka hjärtan och vårt hat till floden. 
Rakt mot strömmen tog vi s/s Alma. 
Att vi lever än är knappast sanning. 
Men vi har ett sätt att le mot andra 
spöktlikt när de nämner apnötstraden.

Kort om Vestrias historia

Av Bertil Söderberg

Vestria anlände till Trelleborg 
under bogsering av Per Victor 
från Holmsund den 15 januari 
1957 på grund av dåligt väder. 
Destinationen var Hamburg. 
Foto av Bertil Palm den 19 
januari 1957.

B i¿åäbt’tKDEMM
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Vestria omdöptes till Juhanna och blev liggandes i Trelleborg i nästan 10 år och var ett bekymmer för 
hamnförvaltningen. Toto Bertil Talm 1964.

Vestria byggdes 1931 av International S B 
& Eng. Co Ltd i Danzig, på beställning av 
Skibs A/S Karaibien (Görrisen & Co) i Oslo, 
tillsammans med tre systerfartyg. I dopet 
erhöll ångaren namnet Dalvangen. Hon 
var på 3 440 ton dw.
Ångmaskinen var på 1100 ihk och tillver
kad på varvet.

I januari 1950 inköptes hon av Rederi AB 
Virginia (O.M. Thore) i Jonstorp och fick 
namnet Vestria. Hon anlände till Stock
holm, som första svenska hamn efter över
tagandet, den 7 mars med kokslast. Vest
ria var ett av få från utlandet inköpta fartyg 
som inte behövde dispens från dåvarande 
fartygsimportförbudet. Hon hade nämli
gen inte uppnått 20-årsgränsen.

Hos Thorerederierna sattes Vestria i 
trampfart och gjorde bl a många resor i den 
s k träfarten.

Den 16 december 1955 fastnade Vestria i 
packisen vid Holmögadd och drev på 
grund med svåra bottenskador som följd. 
Besättningen övergav ångaren och upptogs 
av isbrytaren Tarmo. Bärgningsförsöken 
uppgavs och Vestria köptes senare av est- 
ländare, som satte igång med nya bärg
ningsförsök. Den 16 oktober 1956 lyckades 
man få loss henne från grundet. Hon bog
serades först in till Snipagrundet och där
efter till en sandbank vid Holmsund. Som 
ägare uppgavs sjökapten Karlis Tuvikene.

Efter provisorisk tätning började hon 
bogseras till ett tyskt varv för reparation. 
På grund av dåligt väder blev man tvungen 
att söka nödhamn i Trelleborg, som anlöp- 
tes den 15 januari 1957. Estländarna hade 
givit henne namnet Juhanna men på skors
tenen satt fortfarande Thorerederiernas 
märke (se bild).

Av någon anledning blev Juhanna lig
gandes kvar i Trelleborg. I takt med att åren 
gick gjorde Hamnförvaltningen förtvivlade 
försök att bli av med Juhanna, man var 
rädd att hon skulle sjunka i hamnen. När 
det i stort var klart med att ångaren skulle 
bogseras bort dök det upp en ny ägare och 
man fick börja om från början. Ägarna till 
vraket varierade men talesman för samtliga 
var Karlis Tuvikene. I folkmun benämndes 
ångaren Spökbåten.

Den 23 juni 1965 skulle fartyget säljas på 
exekutiv auktion, men i sista stund inställ
des den och Juhanna blev liggandes kvar. 
Så äntligen hände något på sommaren 1966 
då en tysk upphuggningsfirma köpte vra
ket för skrotning i Hamburg. Tidigt vid 3- 
tiden på morgonen den 14 juli släpptes 
förtöjningarna på Juhanna och den tyska 
bogserbåten Langenort började dra ut 
gamla Vestria från den plats där hon legat 
i nästan tio år i Trelleborgs hamn. De an
svariga inom Hamnförvaltningen kunde 
dra en lättnadens suck när bogsersläpet 
försvann vid horisonten. g

Mannen i hatt Karlis Tuvikene (ansågs vara ägare) 
representerade ägarna, baltiska intressen. Toto från 
Bertil Palm.

Resterna av Juhanna ex Vestria, ex Dalvangen
vid skrotvarvet i Hamburg 1966. Toto från Bertil 
Palm.

Äntligen bogserades Juhanna bort från Trelleborg vid tretiden på morgonen den 14 juli 1966 av tyska 
bogserbåten Langenort, med destination Hamburg för upphuggnirig. Toto från Bertil Palm.
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ÅNGBÄTSGODIS
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Som nämnts i föregående artikel var många ångare från Haugesund i den s k träfarten på Vita havet. Även pappersmassa 
lämpade sig för dessa ångare. Då och då kunde man i Göteborgs hamn i början på 1960-talet se dessa gamla lastdragare 
lasta pappersmassa. S/s Vard vid kaj i Majnabbehamnen i Göteborg 1964 i väntan på att inta sin last. Vard var 
Haugesunds sista ångfartyg och gick till skrot efter 41 år 1971.

Haugesundsångaren Marvel lastar massa vid Masthuggskajen i Göteborg 1964. Det tog lång tid att fylla rummen 
och jag kunde följa arbetet dag för när jag promenerade hem från Götaverken efter dagens arbete. Marvel var byggd 
1921 och skrotades 1968.

Text och foto Bertil Söderberg
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Reg.
nr

Typ
Namn.

Versaler = Namn under svensk flagg.
Sm å 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

401 SS SVECIA ex Mudir 1884 Paisley 570 391 1894 28.2.1926 strandat Hermanö
402 s CELINE ex Neva ex Merry Monarch 1859 Sunderland 297 281 1903 kondemn Tyne
403 SS TRAFIK 1892 Motala 129 100
404 S ENIGHETEN - 22 18 1894 underdräktig, blev GUNNAR?
405 s SAGA ex Patriot 1866 Ueckemunde 243 227 2.7.1904 strandat Östergran
406 s ANNA MARIA 1856 Tosteberga 27 24 ca 1900 upph Kivik
407 s LOTTA 1873 Kilane 157 149 1897 kondemn Ystad
408 s MINERVA ex JOSEFINA 1839 Karlstad 143 126 sep 1924 kantrat Ålands hav
409 s HOPPET ex Haabet 1817 Bornholm 54- 51 1909 upph
410 s FREJ ex Bürgermeister Kirsten 1861 Loitz 396 367 28.5.1901 strandat Skagen
411 s MARIE 1856 Randers 120- 114 17.7.1903 strandat Wulstow
412 s M ROOSVAL 1874 Oskarshamn 309 281 26.5.1915 sänkt Nordsjön
413 s Uranus ex EDVIN 1883 Kilane 158 144 1919 såld Dk, upph 1934
414 s JAMES 1849 Bermuda 156 149 3.6.1894 strandat Svenska Björn
415 s ELLEN ex IDOG 1863 Barth 41 39 1904 pråm
416 s ALBERT 1857 Karlshamn 73 65 1915 pråm blev 5695
417 s VERITAS 1857 Kings Lynn 268 256 11.9.1898 strandat Holmögadd
418 SS TUA 1890 S Garn 342 227 9.9.1914 kollision Nordsjön
419 S ZAIMA 1883 Göteborg 351 318 18.3.1920 strandat Pater Noster
420 SS HLDUR 1892 Torskog 167 110 1915 konfiskerad
421 SS TELLUS 1892 Eriksbergs 227 114 5.11.1906 strandat Refsnäs
422 S AUGUSTA ex AUGUSTE GROSSHERZOGIN VON MECKLENBURG 1849 Wismar 128 107 1902 kondemnera
423 S SVEA ? 70- 66 ej SL-05
424 S EBBA ex SOFIA 1850 Brunnsberg- ? 67 59 8.7.1908 sjönk Göta älv
425 SS NERVA 1888 Torskog 184 96 24.10.1912 strandat Laesö
426 SS TRIO 1889 Torskog 396 283 8.11.1908 strandat Faludden
427 S GURLI 1879 Göteborg 748 691 1901 såld Finl, pråm 1910
428 S MARIA GUSTAFVA 1839 Viken 49 47 1902 pråm
429 S Hl RAM 1847 Arild 87 83 3.12.1903 strandat Lolland
430 s TJELVAR ex Friede 1857 Oldenburg 189 173 18.10.1898 strandat Arbroath
431 s THEMA 1867 Bastholmen 167 161 1905 lastbrygga
432 s TÄRNAN 1874 Cederslund 35 30 1925 avriggad
433 s CARL 1870 Piteå 329 298 1911 upph
434 s HEINRICH MOLL 1867 Rostock 286 272 15.9.1903 strandat Burg
435 s MOYA ex Udjus 1869 Grimstad 329 318 15.12.1897 strandat Nidingarne
436 s FREJA ex Brazilian 1869 Lossiemouth - 237 1894 kond Kings Lynn
437 SS Kaija ex RURIK ex FRITHIOF ex RURIK 1886 Gävle 463 319 1934 såld Finl, sänkt 18.2.1940
438 s CLINTON 1838 East haven 316 299 1906 upph Varberg
439 SS Antonios ex Effie ex RONNEBY 1890 Bergsunds 247 177 19445 såld Grekl, förlist 21.11.65
440 SS BLEKINGE ex SMÅLAND ex Arcona ex Dalarne 1868 Kristiania 256 191 27.10.1902 brand Kalmarsund
441 SS Carl ex CARL VON LINNÉ 1884 Norrköping 409 289 1938 såld Dk förlist 25.10.1948
442 s CHARLOTTA 1856 Pukavik 33 30 30.6.1913 strandat Fårö
443 s SIRIUS 1872 Söbbön 197 146 1911 pråm
444 s ALFHILD 1875 Eckerna 197 173 1915 såld Dk, kond 1919
445 s ELIDA 1876 Eckerna 212 184 2.12.1917 strandat Haugesund
446 s IDUN 1878 Eckerna 215 189 7.1.1918 förlist Egerö, No
447 s Margrethe ex FEX ex HANNA CECILIA ex Ulrika 1858 Al linge 41 38 1912 såld Dk, avförd 1927
448 SS TURISTEN 1888 Stockholm 130 75 1946 upph
449 s CLARA ex Clara Petrea 1860 Rönne 24 18 9.10.1924 förlist Kivik
450 SS ELNA ex PASS ex SKOKLOSTER ex LIDEN 1892 Stockholm 47 32 1940 upph



451 S MARIA ex Fehmarn
452 S TRAFALGAR
453 S FRITHIOF
454 S AGNES ex JaneTatham ex Jane
455 SS NORRA SVERIGE
456 SS STRÖMKARLEN
457 SS FRIGGA
458 S ODEN ex El LER ex PARADIES
459 S Svea ex EINAR ex ERSTA ex FÖRTROENDET
460 SS STRAND ex WULFF II ex LINDÅS ex URANUS ex STRAND
461 S HELMI
462 S FAMILJEN
463 SS Broussa ex Mela ex LULEÅ ex SKANDIA
464 SS PITEÅ
465 S GUSTAF
466 SS ADOLPH MEYER
467 S CANADA
468 s ELISE
469 SS HEBE
470 SS Orm Jarl ex HAMBURG
471 SS Enrique lllueca exAugusto ex Jalme D'Urgell ex NORDEN
472 S ARGO
473 S GERDA ex Minerva
474 S THULE ex LEUFSTA
475 S IDUNA
476 s SVITHIOD
477 s CAROLINA
478 SS NIORD
479 S IDA
480 s ALFRED
481 s SVANEN
482 SS Patria ex San Filipe ex EGIL ex SAMUEL GUSTAF HERMELIN/S.G. HERMELIN
483 S CARL
484 SS PER ENNES ex ARKÖSUND ex GAMLEBY ex NORRA VIKEN ex PER ENNES
485 SS VANLAND
486 s SOPHIA
487 s VALFRID
488 s HANNA ex Anna
489 s IDA ex Immanuel ex Selma ex Klinteberg
490 s MARIE ex SOPHIE ex SOFIA
491 s JULIUS
492 s JONEHELD
493 s NORDSTJERNAN
494 s SYDPOLEN
495 s VICTOR
496 s ANDREAS ex FRITHIOF ex George
497 s FERDINAND ex ERBGROSSHERZOG FRIEDRICH FRANZ
498 s AGNES ex MARIE MARGRETE
499 s Rita ex SUSANNE
500 SS GÖTEBORG

Kiel 257 245 1895 såld No, åter som 4382
Sunderland 295 285 6.11.1898 strandat Jylland
Loftahammar 85 74 ca 1897 förlist m m o allt Östersjön
Pr Edw Isl 269 257 9.12.1895 övergavs Skagen upphuggen 1915
Gävle 723 576 7.12.1914 mlnspr Mäntyluoto
Stockholm 187 130 1946 pråm
Oskarshamn 379 247 23.12.1916 mlnspr Raumo
Cranz 83 81 27.8.1896 strandat Ölands N
S Garn 113 98 1930 såld Finl, ej FISL-42
Stockholm 62 10 existerar
Finland 339 324 23.12.1894 övergavs Nordsjön
Väddö 162 155 1896 pråm
Bergsunds 617 473 1913 såld Turkiet förlist 8.1.1915
Bergsunds 644 515 1939 såld Tyskl för upph
Timmernabben 2112 177 1917 kondemn Stockholm
Lindholmen 801 536 jan 1918 borta m m o allt, minspr
Windsor NS 346 327 6.8.1895 strandat Holmön
Kalmar 164 143 sep 1903 borta m m o allt Nordsjön
Oskarshamn - 271 21.1.1895 strandat Sernaten
Sunderland 765 476 1913 såld No haveri 30.1.1919
Sunderland 694 448 1913 såld Spanien 1970 upph
Björneborg 702 661 1899 såld No hulk 1917
Odense 106 106 1914 pråm
Ängskär 208 180 1927 förstörd
Kolboda 203 184 6.11.1912 strandat Öland
Bergkvara 372 346 22.7.1903 kollision Brighton
Umeå 377 356 1902 kondemn
Norrköping 639 484 1950 upph
Påskallavik 232 211 1901 förolyckad
Pataholm 71 61 1909 pråm
Horsens 164 154 1908 nedriggad
Norrköping 715 553 1946 Såld Pa, upph 1950 Haifa
Grämkulla 48 39 1917 pråm, förstörd 1920
Oskarshamn 167 139 20.11.1905 strandat Fagerviken
Campbeltown 1270 945 23.7.1917 torpederad England
Gävle 230 218 1899 upph
Vätö 83 79 1919 inkom Harnäs, ligger kvar 1925
Svendborg 44 41 12.9.1893 strandat Kalmar
Odense 74 65 11.4.1913 strandat västra Öland
Michelsdorff - 37 sep 1893 strandat Visby
Börstil 186 166 1904 pråm
Kolboda 259 226 1926 pråm, 1938 sänkt
Häverö 147 140 1897 pråm
Stockholm 273 259 1899 kondemn
Häverö 246 234 15.11.1897 strandat Dalarö
Pr Edw Isl 221 198 1915 upph Råå ex PEI
Rostock 258 250 1906 pråm
Hasle 22 20 1938 upph
Rudkjöbing 49 39 1935 såld Dk, sjönk 12.2.1939
Rostock 1017 708 apr 1941 sänkt Nordatlanten
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1862
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1860
1870
1873
1868
1880
1868
1855
1889
1888
1885
1873
1855
1873
1875
1876
1859
1855
1855
1865
1856
1876
1869
1872
1893
1865
1874
1844
1858
1859
1872
1871
1876
1851
1852
1873
1858
1858
1859
1893
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Böcker till salu Möteskalender 
Västra Kretsen

"KLOT ÖVER TRATT" av avslutningsskriften i Terje 
Fredhs långa serie med skrifter om svensk sjöfart i kris
tider. Huvuduppsatsen är Suezkriserna från 60-talet 
där Killara, Nippon, Kyoto, Timmerland och Thuleland 
var involverade.

Pris inkl frakt 95:-

En del av de 38 skrifter som utkommit sedan 1975 finns 
i lager.

SVENSKT SJÖFOLK I KRIG OCH FRED. 1 delar 
inbundna.
Dödskalleklubben. (Ny roman om det tyska spionaget 
mot kullagertrafiken), häft.
Svenska sjömän som dog under andra världskriget, 
häftad
Thorsten Jonsson. Konvoj. Roman 1949
Fiskare och fästfolk (roman om backefisket i början av
seklet

57 ex av GV:s skrift Skeppsbyggaren från 1950-1970. 
Harald Hjerns bok om Stor-Göteborg, utkom 48. 

Svensk sjöfolk i krig och fred 2 delar.

ÖNSKAS KÖPA
Neutralitetens pris, Sjöhistorisk epilog, Nautisk krigshistoria, 
Utanför spärren del 1 och 2, Innanför spärren och Segla i 
krigstid.

Terje Fredh Gränsgatan 16 45330 Lysekil 
Tel och fax 0523-10421 

E-post: fredh.terje@jobbet.utfors.se

V

Komplettering till Båtarna från Lundby
I LP 2001:2 berättade Bertil Söderberg om den lilla bogserbåten Maj, 

som byggdes vid Lundby Mekaniska Verkstad AB 1918 för Lavéns 
Kolimport AB.Han nämnde då att den främst skulle användas i 
Bällstaån, det smala farvattnet mellan Stockholm och Sundbyberg. Här 
är något mer om bakgrunden till dena beställning.
Lavéns Kolimport AB hade bildats på hösten 1904 för att "idka handel 
med kol, koks, tegel, kalksten, props och dylikt" och driva annan där
med förenlig rörelse. Det blev nog ändå mest bara handel med kol och 
koks, som under första världskriget var så lönsam att aktiekapitalet 
1916 ökades från 115 000 kr till 345 000 kr, 1917 vidare till 690 000 kr och 
1918 till 1 035 000 kr, genom överföring från besparade vinstmedel.

Lavéns valde också den 25 september 1915 att bredda verksamhe
ten genom att köpa in J E Erikssons i Sundbyberg vedförsäljning med 
fastigheter vid Bällstaån. Det var för denna hantering man behövde 
en passande liten bogserbåt som Maj. Att man väntade ända tilll918 
med köpet av henne är ändå förvånande.

Arne Sundström

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 21
Foton ur C.G. Nyströms negativsamling. Många av fotona tagna av Kjell A. Axelson.

Kopiorna (R=repro) görs på plastpapper i format 10 x 15 (9 kr/ st) samt 18 x 24 (45 kr/st). Tillkommer porto och exp. kostnad 15 kr. 
Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet tillkommer postgiroavgift på 50 kr eller kontant.

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN. OBS!

KUSTFARTYG Rane Stockholm 7333 Siljan Göteborg 8901
Camp (bogser) Göteborg 12851 Sirius Stockholm 8766 Slngö Stockholm 10271
Petrotank Skärhamn 11074 Skirner Stockholm 6087 Skeldervik Jonstorp 9822
Polar Reefer Mölle 10028 Siva Lödöse 6655
Polar Viking Mölle 10508
Porgy Wallhamn 10519 MOTORFARTYG
Ranskär Nordvik 9980 Orient Clipper Malmö 10232
Rita (sjunken) Malmö 7518 Orion Stockholm 9882
Rone Ronehamn 10201 Otis Göteborg 8566 BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING
Royal Board Stockholm 9756 Pearl Sea Trelleborg 10032 Atos Göteborg 7348
Royal Paper Stockholm 9787 Porjus Stockholm 9203 Buna Rostock 9399
Salome Styrsö 9394 Primula Helsingborg 10029 Marga Stockholm 11096
Samo Göteborg 9778 Roland Göteborg 11000 Rlgoletto Stockholm 9577
San Antonio Skilllnge 8941 Saga Göteborg 8767 Stella polar Finland
Ran (bogser) Landskrona 9444 San Bruno Stockholm 10797 Thorshall Sandefjord

ÄNGARE
Sandhamn Stockholm 8478
Sarek Stockholm 8544

Olof Trätälja Säffle 2386 Sea Friend Stockholm 9278 Antal foton

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

N am n..................................................................................................................................................

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

Sista beställningsdag 
25 januari 2002

därefter leverans inom 6-10 veckor
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Galaxy, Amsterdam och Crown Princess vid Langelinie den 5 juli i dr.

Köpenhamn -  kanonbra kryssningsmetropol
Text och foto Anders Rydberg

S ommaren 2001 gick för författarens del 
helt i kryssningsbåtarnas tecken. 

Eftersom jag är lärare kan jag glädja mig åt 
åtta veckors sommarlov, något som brukar 
ses med oblida ögon av många kompisar. 
Om man frågar dem om de skulle vilja vara 
lärare får man dock oftast svaret "nej, aldrig 
i livet". Avundsjuka tar sig lite märkliga 
uttryck emellanåt. Alltnog, redan innan 
sommarlovet börjat hade jag fått en lista 
som hade rubriken Krydstogtsaeson 2001 
från Kobenhavns Havn och som upptog 
alla väntade kryssningsbåtar under året. 
Listan visade att den danska huvudstadens 
hamn skulle komma att besökas av kryss
ningsfartyg vid 210 tillfällen under som
maren, och antalet aviserade fartyg upp
gick till 56.

I listan kunde man se att årets första 
besök var Norwegian Dream som skulle 
anlända den 9 maj. Samma fartyg stod 
också för årets näst sista visit den 18 sep
tember medan Saga Rose väntades som 
sista båt den 21 september.

Jag bodde hos en dansk kompis och från

hans lägenhet på Norrebro planlade jag 
attackerna för att kunna fotografera så 
många kryssningsbåtar som möjligt. Nar- 
rebro ligger inte särskilt långt från Lange
linie, där de allra flesta fartygen lägger till. 
Langelinie finner man strax norr om den 
kända skulpturen av Den lille Havfrue, och 
alldeles söder om den världsberömda 
damen ligger kajen vid Amaliehaven där 
mindre kryssningsbåtar ibland förtöjer. 
Kvaesthusbron ligger också i närheten och 
den är tilläggsplats för dels Bornholms- 
båtarna, dels för DFDS Seaways trafik med 
kryssningsfärjor till Oslo. En annan plats 
där kryssningsbåtar ibland går in är Fri- 
havn men det är mycket svårt att foto
grafera fartyg som ligger där eftersom man 
inte släpps in utan ett giltigt skäl och mina 
försök att prata mig in genom att säga att 
jag var intresserad av att ta kort på fartyg 
gillades inte alls, så jag fick vackert stanna 
utanför. Under gynnsamma omständig
heter går det dock att ta kort på fartyg då 
de kommer till eller lämnar Frihavn.

För att återgå till Langelinie så består

tilläggsplatsen av mer än 900 meter spikrak 
kaj vilket gör det möjligt för fyra medel
stora eller tre jättestora skepp att ligga där 
samtidigt. Den 5 juli låg således 77 000- 
tonnaren Galaxy, Amsterdam på 61000 
bruttoton samt 70 000-tonnaren Crown 
Princess förtöjda efter varandra på denna 
kaj. Samma dag fanns också två lite mindre 
kryssningsbåtar i hamnen, nämligen Seven 
Seas Navigatör och Sapphire som båda 
kunde ses i Frihavn. Längst ut på Lange
linie ligger molen (det är danska för pir) 
där en fyr finns placerad. Runt denna fyr 
har man fantastiskt goda chanser att ta fina 
kort på fartygen när de kommer eller avgår. 
Vid ett tillfälle kunde jag räkna till ett 
femtontal båtologer, de flesta danska, och 
det var då Pearl of Scandinavia skulle avgå 
på sin premiärtur till Oslo.

Langelinie är också centrum för ett tidvis 
nästan kaotiskt trafikliv. De stora kryss
ningsfartygen ska fylla på sina förråd av 
matvaror och andra förnödenheter till i en 
del fall mer än tretusen personer per skepp, 
besättningen inkluderad, och till det ford
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Författaren med piren (molen) och fyren i bakgrunden.

Costa Marina ex Axel Johnson på ingående till Köpenhamn den 10 juni.

Flamenco, byggd 1972, var i Köpenhamn 13 gånger i år. Här den 8 juni.

ras en massa lastbilar och skåpbilar som ska 
lossa sin last på den smala kajen. Turist
bussar ska hämta de tusentals passagerarna 
för en rundtur i Köpenhamn med omnejd 
och det tar tid att få ombord dem. Lange- 
linie är även ändhållplats för busslinie 29, 
som kör i lokaltrafik och som vänder ute 
vid molen. Till detta kommer massor av 
personbilar, motorcyklar, vanliga cyklar, 
taxibilar och fotgängare som alla ska 
trängas på en begränsad yta. Målet för de 
privata fordonen är den yttersta punkten 
på Langelinie där man kan parkera och gå 
och köpa sig en glass eller en kopp kaffe 
med tilltugg i de två kiosker som finns där, 
samtidigt som man beskådar det ymniga 
folklivet.

Redan i maj, alltså innan sommarlovet 
börjat, hade jag varit nere i Köpenhamn och 
plåtat de första kryssningsskeppen. Mycket 
snart märkte jag att många av fartygen 
verkade gå nästan som efter en regelbun
den turlista eftersom de återkom med 
jämna tidsintervall. Rekordet i antal besök 
hade Costa Marina med sexton aviserade 
ankomster, dvs hon gjorde veckolånga 
kryssningar där Köpenhamn norm alt 
besöktes på söndagar. Costa Marina är ett 
intressant fartyg för en svensk båtolog 
eftersom hon byggdes som containerbåten 
Axel Johnson för Rederi AB Nordstjernans 
Nordpacifictrafik där hon sattes in efter 
leveransen från finska Wärtsilä 1969. Hon 
såldes utomlands under åttiotalet och 1990 
byggdes hon om till passagerarfartyg med 
plats för mer än 1000 personer.

Detta förvandlade henne från ett con
tainerfartyg på ungefär 15 000 dödviktston 
till en kryssningsbåt på närmare 26000 
bruttoton. Systern Annie Johnson har 
också genomgått en liknande metamorfos 
och hon har dessutom förlängts; hon heter 
numera Costa Allegra och är på ungefär 
28000 brt.

Costa Marina är försedd med det som 
blivit ett kännetecken för Costa Lines 
kryssningsbåtar, nämligen det unika skors- 
tensarrangemanget som lite vanvördigt 
skulle kunna beskrivas som stående öl
burkar, fast gulmålade och med ett blått C 
(för Costa) på sidan. Fartyget har efter 
ombyggnaden till kryssningsbåt fått ett 
ganska platt och kantigt utseende som gör 
det lätt att känna igen henne. Om man 
anser hon är vacker eller inte är ju en fråga 
om tycke och smak, men faktum är att hon 
är ett omtyckt och effektivt skepp. Costa 
Lines ingår numera i det amerikanska 
Carnival Corporation.

Den näst mest frekventa besökaren var 
också en gamling. Flamenco, byggd redan 
1972 i Italien som Spirit of London, var i 
Köpenhamn tretton gånger under 2001; 
oftast rörde det sig om enveckorskryss- 
ningar men någon tur var lite längre. Hon

är ganska liten med sina 17 042 brt och har 
möjlighet att ta med cirka 700 passagerare. 
Hon drivs av Festival Cruises som hittills 
seglat med andrahandsinköpta skepp men 
som alldeles nyligen har tagit emot sitt 
första nybygge. Flamenco har också burit 
namnen Sun Princess, Starship Majestic

och Southern Cross under sin livstid innan 
hon fick sitt nuvarande namn 1997. Fla
menco har en vacker, strömlinjeformad 
exteriör som stod på toppen estetiskt sett 
då hon levererades och som än i dag kan 
väcka beundran då man jämför henne med 
dagens nybyggda kryssningsbåtar som

(ÉMUÁi

FLAMENCO
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Galaxy på utgång den 6 juli.Norsk dröm på ingång till Langelinie den 14 juni.

ofta mer påminner om stora strandhotell 
än om fartyg.

Norwegian Dream som redan nämnts 
var också en flitig besökare. Hon syssel
sattes med kryssningar som hade en var
aktighet på tolv dagar och hann med tolv 
besök under tiden maj till september. Hon 
byggdes som Dreamward på Chantiers de 
l'Atlantique i Frankrike 1992 men för
längdes sex år senare med en fyrtio meter 
lång sektion på Lloyd Werft i Bremerhaven 
varvid hennes brutto ökade från 39 200 ton 
till 50 760 ton och passagerarkapaciten är 
numera nästan 2 000 personer. Hennes 
utseende påverkades av ombyggnaden på 
så sätt att skorstenen kom relativt sett att 
hamna mycket långt akterut och detta i 
kombination med att hennes fördäck är 
mycket kort gör att hon ser ganska speciell 
ut. Det bolag som driver henne marknads
förs under beteckningen NCL, som är en 
förkortning av Norwegian Cruise Line. 
NCL är i dag ett dotterbolag till Singapore- 
baserade Star Cruises.

Nästan lika många gånger som Nor
wegian Dream, eller elva besök, hann 
Noordam på nästan 34 000 bruttoton med. 
Hon ägs av Holland America Line, som 
numera är ett dotterbolag till amerikanska 
Carnival. Noordam gjorde 10-dagarskryss-

ningar under sommaren 2001 i nordiska 
farvatten. Noordam är byggd på samma 
franska varv som Norwegian Dream men 
åtta år tidigare, alltså 1984. Utseendet är lite 
ovanligt för en modern kryssningsbåt 
eftersom hon mer verkar vara byggd på 
längden än på höjden och hon är försedd 
med en ganska hög, traditionell skorsten 
placerad akter om midskepps. I likhet med 
de andra skeppen i Holland Amerika- 
linjens flotta är skrovet svartmålat, vilket 
är ganska ovanligt då det gäller kryssnings- 
båtar. 1340 passagerare får plats ombord 
på Noordam.

Femteplatsen då det gällde antal besök 
delades mellan tre fartyg, nämligen Galaxy, 
Crown Princess och Marco Polo. Vart och 
ett av dem skulle enligt kryssningslistan 
hinna med tio visiter i Köpenhamn.

Galaxy var det största kryssningsfartyget 
som kom med passagerare till den danska 
huvudstaden under året. Med ett brutto på 
76 522 ton är hon nästan lika stor som den 
kända Atlantexpressångaren Queen Eliza
beth, som i ett halvsekel hade rekordtiteln 
"V ärldens största passagerarfartyg". 
Queen Elizabeth kunde på sina resor över 
Atlanten ta nästan 2 300 passagerare, 
Galaxy klarar av som mest ungefär 1900 
personer på sina kryssningar, men då attra

herar de också det mest exklusiva klientelet 
och servicegraden är mycket hög ombord. 
Galaxy lämnade Meyer Werft i Papenburg, 
Tyskland 1996 som nybygge och beställare 
var Celebrity Cruises som startades av den 
grekiske skeppsredaren Chandris, men 
som numera är ett dotterbolag till Royal 
Caribbean International. Celebrity Cruises 
skepp kännetecknas av kantiga linjer och 
en skorsten som också är helt kantig, byggd 
som ett fackverk och försedd med ett 
gigantiskt X.

Crown Princess är också hon en stor båt 
med sina 69 845 bruttoton. Det är Princess 
Cruises som ingår i den brittiska P&O- 
koncernen som driver henne. Hon byggdes 
vid det italienska Fincantierivarvet i Mon- 
falcone 1990 och har ett utseende som 
skulle kunna beskrivas som ett mellanting 
av ett rymdskepp och en delfin. Plats finns 
för 1900 passagerare ombord. Princess 
Cruises var för övrigt det första bolag som 
sprängde etthundratusentonsvallen då det 
gäller passagerarfartyg genom att man
1998 tog emot Grand Princess på nästan 
109000 brt. Det mycket mjuka och ström
linjeformade utseendet i skrovet och över
byggnaden på Crown Princess står i stark 
kontrast till skorstenen som i profil är helt 
rak och burkliknande. Inför kryssnings-
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Holland Amerika Line's Moordam den 10 juni. 
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Marco Polo byggd redan 1965 som Alexandr Pushkin. Langelinie 19 juni.

Vackra Saga Rose är också byggd 1965. Foto den 10 juni.

säsongen 2002 ska fartyget tas in på varv 
och fräschas upp, och från nästa år ska hon 
segla för Aida Cruises, som numera är ett 
dotterbolag till P&O.

Marco Polo är byggd så tidigt som 1965 
och ser också ut som ett traditionellt 
passagerarfartyg från femtio- eller sextio
talet. Hennes vagga stod i det dåvarande 
Östtyskland. Mathias-Thesen-Werft i Wis- 
mar levererade henne under nam net 
Aleksandr Pushkin till Sovjetunionen men 
sedan 1991 drivs hon under sitt nuvarande 
namn av Orient Cruises. Hon (eller "han" 
skulle kanske passa bättre att säga med 
tanke på namnet?) är på 22080 brt och tar 
760 passagerare. I jämförelse med moderna 
kryssningsbåtar har hon ett i mitt tycke 
mycket vackert linjespel med sitt sluttande 
däck, strömlinjeformade överbyggnad och 
dito skorsten.

Många andra fartyg anlöpte också 
Köpenhamn men med lite lägre frekvens 
än de som nämnts tidigare i artikeln. Ett 
av dem var Saga Rose som i likhet med 
Marco Polo är ett vackert kryssningsskepp 
av den gamla modellen. Hon byggdes för 
Den Norske Amerika Linje 1965 i Frankrike 
som Sagafjord och var avsedd dels för 
trafiken över Nordatlanten mellan Norge 
och USA, dels för att användas på kryss
ningar. Under något års tid från 1996 bar 
hon det anrika namnet Gripsholm i sam
band med en charter. Hennes brutto är 
24528 ton och hon drivs av Saga Holidays.

Sköna, svepande linjer kännetecknar 
Saga Rose, som bara tar drygt 500 passa
gerare.

En av de riktigt stora båtarna som kom 
till Köpenhamn var Legend of the Seas 
som drivs av Royal Caribbean Cruise Line, 
i vanliga fall förkortat RCCL. Det bolagets 
kännetecken har i många år varit att dess 
fartyg har utrustats med en stor bar som är 
ihopbyggd med skorstenen och som fram
går av bilden är Legend of the Seas inget 
undantag. Enligt författaren har konstruk
törerna lyckats mycket väl med detta 
fartygs exteriör som kännetecknas av

mycket harmoniska linjer. Chantiers de 
1'Atlantique levererade 1995 det 69 490 
bruttoton stora skeppet som har hytter för 
nästan 2100 passagerare.

Renaissance Cruises har från 1998 och 
framåt låtit bygga en serie med åtta lika-

dana kryssningsbåtar vid det franska var
vet Chantiers de F Atlantique, alltså samma 
varv som byggde Legend of the Seas. När 
det gällde att hitta på namn till dem verkar 
det som om fantasin tog slut. Tre av syster
båtarna som besökte Köpenhamn under

”  **«•
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Legend o f  the Seas lämnar Langelinie den 22 juni. 
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R Eight, en av tre systrar. Foto den 25 juni.
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Amsterdam lämnar Köpenhamn den 29 juli.

sommaren 2001 var de utseendemässigt 
identiskt lika R Six, R Seven och R Eight 
och som synes är det inte stor skillnad på 
namnen heller. Det rör sig om relativt små 
kryssningsfartyg, ungefär 30 000 bruttoton 
och med plats för 700 personer, och pas- 
sagerarkapaciteten i förhållande till besätt- 
ningsantalet är liten, dvs det är luxuösa 
fartyg som har byggts för resenärer med 
mycket höga krav på komfort och service. 
Estetiskt tycker jag de här skeppen påmin
ner mycket om de stora strandhotellen på 
Gran Canaria med sin höga överbyggnad 
och med det stora antalet balkonger som 
hör till de utsides belägna hytterna. R Eight 
blev färdig år 2001.

Amsterdam seglar i likhet med Noor- 
dam för Holland America Line men är ett 
betydligt större och nyare skepp. Bruttot 
är nästan 61000 ton och hon levererades 
förra året från det italienska Fincantieri- 
varvet. Hennes linjer är rena och väl- 
proportionerade, men författaren tycker att 
man kunde givit henne en vackrare skors
ten än det konservburksliknande arrange
mang hon nu är försedd med. Amsterdam

Costa Romantica innan

har flera systerfartyg eller nästan syster
fartyg som byggts vid samma varv för 
rederiet. Holland America Line tillhör det 
mer exklusiva skiktet bland världens kryss- 
ningsbolag, och detta stora skepp tar bara 
knappt 1400 passagerare.

Costa Romantica är systerfartyg med 
Costa Classica som har valsat runt i olika 
sjöfartstidskrifters spalter i år på grund av 
att Costa Line hade beställt en förlängning 
vid det engelska varvet Cammell Laird, 
men då förlängningssektionen redan var 
sjösatt och fartyget var på väg till varvet 
beslöt rederiet att låta fartyget vända om 
och nu har det blivit en stor rättsak av hela 
affären.

Förlängningen av Costa Romantica är 
beställd vid ett annat varv och när den är 
utförd kommer fartyget att växa från sina 
nuvarande 53 000 bruttoton till en bra bit 
över 70 000 ton. Hytter finns i nuläget för 
mer än 1900 passagerare. Bägge fartygen 
byggdes vid det italienska Fincantiervarvet 
i Venedig och leveranserna skedde 1991 
(Costa Classica) respektive 1993 (Costa Ro
mantica). De är utrustade med de typiska

planerad förlängning. Foto den 7 juli.

Costa Line-skorstenarna, alltså stående 
cylindrar med ett blått C på. Som tidigare 
nämnts i artikeln ägs Costa Line numera 
av Carnival och utgör en egen division i 
den amerikanska koncernen.

Seven Seas Navigatör sjösattes redan 
1991 i Ryssland men färdigställdes först
1999 vid Mariottivarvet i Italien, och hen
nes utseende är ganska typiskt för många 
nya kryssningsbåtar av medelstorlek. 
Fartygssidan kännetecknas av mängder 
med balkonger som hör till hytterna och 
skorstenen är lika långt akterut placerad 
som på en tankbåt. Bruttot är strax under 
29 000 ton och hon har plats för 550 passa
gerare. Seven Seas Navigatör sköts av 
Radisson Seven Seas Cruises, som också 
har kryssningskatamaranen Radisson 
Diamond i sin flotta.

Ett mycket flott fartyg tycker jag det tysk- 
ägda Europa är. Det var Kvaerner Masa 
Yards i Finland som byggde denna 28400- 
tonnare för Hapag-Lloyd, där namnet 
Europa tidigare burits av åtskilliga skepp. 
Dagens Europa ersatte 1999 en annan båt 
med samma namn, byggd 1981 och betyd-
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Seven Seas Navigator på utgång den 5 juli. Hapag-Lloyds Europa byggd i Finland. Foto 1 juli.

Länspumpen 2001:4 31



ligt större. Europa är ett mycket lyxigt 
fartyg och tar, sin storlek till trots, bara 408 
kryssningsgäster.

Seglande kryssningsbåtar i det lite större 
formatet är inte särskilt vanliga men ett 
exempel är den 117 meter långa och 3849 
bruttoton stora Sea Cloud II. Byggd som 

. en tremastad bark och levererad från ett 
spanskt varv förra året har hon möjlighet 
att ta med 96 passagerare. Då hon går för 
motor kan hon göra 14 knop; det finns två 
dieslar inombords. Detta segelskepp ägs av 
ett tyskt bolag men seglar under Maltas 
flagga.

Club Med 2 är också hon ett seglande 
kryssningsskepp men i en betydligt större 
klass än Sea Cloud II. Hon byggdes i 
Frankrike 1992 och mäter 187 meter i längd 
och har ett brutto på nästan 15 000 ton. I 
Lloyd's Register anges hon som "schoo- 
ner". Plats finns ombord för 441 passa
gerare, vilket är ganska litet för ett så pass 
stort fartyg. Club Med 2 drivs av Club 
Meditterranee och är också utrustad med 
fyra dieselmotorer som kan ge henne en 
fart på 14 knop om vinden skulle ta slut 
för seglen på de fem masterna.

Avslutningsvis tycker jag det passar bra 
med en bild på DFDS Seaways nya kryss- 
ningsfärja Pearl of Scandinavia. Hon gjor
de sin premiärtur mellan Köpenhamn och 
Oslo den 26 juni. Från början var detta 
skepp svenskt. Hon byggdes som Athena 
för Rederi AB Slite i Finland 1989 för att 
sättas in i Viking Lines trafik mellan Sverige 
och Finland. I samband med att Slite- 
rederiet gick i konkurs såldes hon 1993 till 
Star Cruises och har gått i kryssningsfart i 
Fjärran Östern under namnen Star Aqua- 
rius (först) och Langkapuri Star Aquarius 
(senare). DFDS köpte henne tidigare i år 
och har låtit bygga om och fräscha upp 
henne inför hennes nya uppgifter. Med sina 
40000 bruttoton är hon storleksmässigt i 
klass med de medelstora kryssningsbåtar 
som brukar ligga vid Langelinie, men 
hennes tilläggsplats är vid Kvaesthusbroen, 
i närheten av Nyhavn.

De fartyg som har nämnts i den här 
artikeln utgör blott en tredjedel av alla de 
kryssningsfartyg som besökte Köpenhamn 
under 2001. Författaren lyckades ta bilder 
på de flesta av dem som inte har avhandlats 
nu, så kanske kan det komma en fort
sättning vid ett senare tillfälle.

Källor:
Diverse sjöfartslitteratur, men fram för allt 
Lloyd's Register och Ocean Ships (David 
Hornsby).
Uppgifterna om fartygens passagerarantal 
skiljer sig ofta åt mellan olika källor, och detta 
kan bero på att fartygen byggts om, eller att de 
tar olika antal passagerare på olika typer av 
kryssningar. ■
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Sea Cloud II, kryssningsfartyg och barkskepp i ett. Foto den 29 juli.

Club Med 2 är väl det mest udda fartyget i denna skara. Foto den 2 augusti.

Ex-svenska Pearl o f  Scandinavia på utgående den 26 juni.
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Chandris kryssningsfartyg Romanza var till åren kommen då jag hade förmånen att åka på en 14-dagars kryssning 1975.

Båtolog på kryss och tvärs
Text och foto Jan-Erik Andersson

En dag på senvintern 1975 frågade min 
far mig om jag hade lust att åka på en 

14-dagars kryssning med föräldrarna, ett 
par goda vänner till dem och systern. Jag 
hade just fyllt 20 och det fanns milt sagt 
andra nöjen än att kajka runt med mossiga 
"åldringar". Men, efter att ha hört namnen 
på alla underbara hamnar som båten skulle 
lägga till i, så gav jag lätt efter.

Sagt och gjort. Den 26 juli 1975 landade 
vi vid middagstid i Venedig för att gå 
ombord på fartyget -  Chandris kryssnings
fartyg Romanza av Piraeus, byggd 1939 i 
Hamburg vid Blohm & Voss som Huas- 
caran och med ett förflutet som bl a itali
enskt emigrantfartyg. Hon var vit och 
grann med den rätta patinan för en medel
ålders dam i sina bästa år.

Venedig bjöd bl a på ett par trevliga halv
gamlingar; Blue Diamond av Panama 
byggd 1954 i Bremerhaven som Angola,

å

Till passagerarnas förnöjelse.
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Zuca var en ångdriven lastdragare byggd i Norge 1953 som Ingerfire.

Zueca av Crotone byggd 1953 i Kristian
sand som norska Ingerfire samt Anto- 
nelloesse av Roma byggd 1949 Fredrikstad 
som Luigi Montanan.

Romanza avgick i kvällningen. Venedig 
visade sig i all sin prakt i den nedåtgående 
solen. Vilken början på en båtologkryss- 
ning. Nu väntade Grekland som första 
stopp. Men först ett dygn till sjöss.

Nina -  min tonåriga syster -  och jag hade 
fått en insides hytt ganska långt ner i 
fartyget. Det gällde att inte ha ett klaustro- 
fobiskt sinnelag, för då hade det varit kört. 
Det första kryssningsdygnet var underbart. 
Varmt, strålande sol och lagom vind. Vi 
avnjöt kökets alla läckerheter och gick på 
upptäcksfärd ombord. Romanza var inte 
så stor, men det tog sin tid att gå runt -  från 
maskinrummet ända upp till den häftiga 
gammaldags bryggan.

Den 28 juli ankrade vi upp utanför Kata- 
kolon på Peloponnesos. Vi fördes i livbåtar 
in till land och fick bl a se arenan i Olympia 
där de första festspelen genomfördes till 
Zeus ära. När vi kom tillbaka till hamnen 
hade italienska passagerarfartyget Auso- 
nia ankrat upp. Dagen var räddad -  en båt 
att skriva upp, förutom Romanza förstås.

Sedan blev det dags för ett två dagars 
stopp i Piraeus, för att vi riktigt skulle få se 
Athen. Gissa om jag var spänd. Det gick 
knappt att sova och klockan ställdes på 
absolut första bästa tid då jag förmodade 
att solen gått upp. Inga människor på däck, 
så jag kunde i lugn och ro göra mig redo. 
Snart nalkades ett skröpligt flytetyg, Kyri- 
aki av Famagusta. En milt sagt bedagad 
skapelse byggd 1925 i Elbing som Maersk. 
Vilken start. Sen blev det bara bättre och 
bättre. Vi passerade bl a den gamla engels
kan Nikos ex Agapenor byggd 1947 i 
Greenock och dussinet andra ankarliggare. 
När vi närmade oss den inre hamnen såg 
det riktigt lovande ut, med bl a Sophia ex 
Munkedal, Minos ex Soya-Margareta och 
Solon ex Hillersborg vid kaj. En liten 
Chant tanker, Sofoklis, passerade oss och

Kyriaki, en 50-åring som sett sina bästa dagar.

flera andra intressanta fartyg. Efter två 
dagars sightseeing i Athen styrde Romanza 
åter till havs. Nästa mål Jalta i Svarta Havet.

Men först skulle vi ju igenom Istanbul. 
Förväntningarna var minst sagt högt ställ
da. Som vanligt klev jag sent till sängs och 
var uppe tidigt vid relingen. Vi skulle pas

sera Istanbul på förmiddagen så när jag 
kom upp på däck, så befann vi oss i Mar- 
marasjön. Lite trafik, men så i fjärran bör
jade en prick växa fram. Det var ett mid- 
skeppsbygge, en tanker som verkade 
bekant. Jojomen, här kom Tzina M ex Eric 
K. Fernström i full fart. Vilken start!

Att Nikos var ett gammalt engelskbygge syntes tydligt. 
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Solon hette Hillersborg som svensk.
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Wallenius gamla tanker Soya-Margareta blev passagerarbåten Sophia på Många Chant-tankers blev bunkerbåtar runt om i Europa. Här Sofoklis. 
ålderns höst.

Istanbul växte sakta fram. Man kunde 
skönja minareterna på alla de storslagna 
moskéerna. Och en del ankarliggare. Bland 
andra låg det en tanker som förmodligen 
skulle skrotas, nämligen Capetan Giorgis 
av Monrovia, byggd 1950 i Haverton Hill 
som Solor. Ju närmare stan vi kom desto 
bättre artade sig fartygen. En riktig pärla 
var den drygt 50-åriga Ufuk av Istanbul, 
byggd 1924 i Hartlepool som Karetu. Hon 
såg ut att vara välhållen. Sen följde en 
parad av mer eller mindre museala flyte
tyg. Här fanns bland andra Merve ett N3 
standardbygge byggd 1945 i Tampa som 
John J. Jackson och Hakan byggd 1944 i 
Port Glasgow som Lloydcrest.

Däcket var fullt av folk när vi passerade 
igenom Bosporen. Och det var många 
frågande blickar när jag febrilt knäppte den 
ena bilden efter den andra på alla fartyg vi 
passerade. "Vad håller han på med" verka
de många fråga sig. Men så är det ju när 
man är båtolog.

Romanza stävade vidare upp i Svarta 
Havet och vi kunde från nära håll se alla 
vackra byggnader som kantar vattenvägen. 
Vilken känsla att färdas på vattnet som 
separerar Europa och Asien. Det var inte 
mycket trafik, men när vi kommit en bit 
norrut från staden dök ungerska Hajdus- 
zoboszlo och sovjetiska tankern Drezden 
upp.

Tidigt den 1 augusti stod jag som vanligt 
på däck för att se om det fanns fartyg i sikte. 
Vi var på väg in mot Jalta. Krims berg reste 
sig som en fond, men i strandlinjen låg en 
hel armé sälar på tork? Mystiskt, men när 
vi kom närmare kunde jag se att det bara 
var morgontidiga sovjetmedborgare med 
klar övervikt, som redan var på plats för 
att bada och sola.

Hursomhelst så blev det en mager dag. I 
hamn låg bara helt nya Gruziya av Odessa, 
en färja byggd 1975 i Åbo. Vi togs på sight
seeing och fick bl a besöka Levadijskij-
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palatset där de tre stora -  Roosevelt, Churc
hill och Stalin -  träffades i februari 1945och 
drog upp Europas nya gränser. Tänk att 
detta möte avgjorde miljoner europeers väl 
och ve ända fram till 1989. Efter en hel dag 
i sovjetstatens mycket vackra lustgård, 
stävade Romanza vidare. Nu mot Odessa.

Tänk dig att du vid Stenas Danmarks- 
terminal skulle mötas av stridsvagnar med 
besättningar. Det var vad som mötte oss vid 
passagerarterminalen i Odessa. Två stora 
sovjetiska pansarskyttebilar med strids
beredda soldater. Ganska lustigt sätt att 
säga välkommen på. Hamnen bjöd på en 
och annan goding. På håll lyckades jag 
fånga den ålderstigna tankern Beshtau som 
visade sig vara tyskt krigsbyte, byggd 1916 
i Kiel som Usedom. Vid kaj låg också Alma, 
Ostasiats gamla Bali. Odessa är en vacker 
stad och jag fascinerades framförallt av de 
berömda trapporna vid hamnen. Står man 
längst ner ser man inte trappstegen. Och 
står man längst upp, ser man bara själva 
trappstegen. Det var här den berömda 
scenen spelades in med den herrelösa 
barnvagnen i Sergej Eisensteins film Pan
sarkryssaren Potemkin.

Nästa stopp blev Constanta i Rumänien. 
Förutom att bese den berömda badorten 
Mamaia så fick vi också se det obligatoriska 
rumänska standardhemmet. På ytan såg 
det ut att vara ett relativt välmående land, 
men så var tydligen inte fallet, nu med facit 
i hand. Båtologiskt var hamnen en besvi
kelse. Inga speciellt intressanta fartyg. För 
att nämna några, så fastnade Liban, ex 
Monte Umbe byggd 1954 i Bilbao och Sea- 
horse, byggd 1953 i Fredrikstad som 
Harpefjell.

Vad gjorde vi då en vanlig kryssningsdag 
för 25 år sedan? Ja förutom att hänga vid 
relingen som i mitt fall, så var det fullt 
program. Efter frukost var det oftast rund
tur iland, följt av lunch ombord eller iland,

S/s Beshtau byggd 1916 hade förmodligen seglat färdigt.

Känns SOAK:s gamla Bali igen ? Här som Alma i en klassisk hamnmiljö med kranar och båtens bommar.

Issa hade ett förflutet som Ahlmarks gamla Toften.

ny rundtur på eftermiddagen och till sist 
middag. Var man ombord så blev det också 
sol och bad i fartygets pool. Och på kväl
larna fanns det olika aktiviteter som bio, 
dans till orkester eller någon form av 
underhållning. Det var svårt att få tiden att 
räcka till.

Vi lämnade Rumänien och gick ner mot 
Istanbul igen. Denna gång skulle vi lägga 
till i staden. Uppe med tuppen belönades 
jag än en gång med några härliga fartyg. I 
den tidiga morgonsolen passerade vi några 
ankarliggare, bl a Ahlmarks gamla Toften, 
nu som Issa med hemort i Tripoli och 
Xenia, byggd 1947 i Odense som Kirsten 
Skou. I Lloyds anges hennes första namn 
till Hansa och med tanke på utformningen 
så var hon säkert byggd efter en gammal 
Hansa B-ritning. När vi närmade oss kaj 
så låg ännu en gammal goding, Lloyds

36 Länspumpen 2001:4



gamla Saga nu som bulgariska Nessebar.
Istanbul är en otrolig smältdegel och bara 

taxiresorna i de gamla amerikanska illa 
tilltygade vrålåken var en upplevelse i sig. 
Efter diverse inköp i bazarerna och besök i 
Hagia Sofia var det dags för avfärd. Nu 
stävade vi ut tillbaka till Grekland och next 
stop Mykonos. När vi kom fram blåste det 
ganska kraftigt. Dagens fartyg blev Aga- 
pitos I, byggd 1948 i Birkenhead som St 
Patrick. Efter en skumpig båtfärd till ön 
Delos och dess ruiner från en svunnen 
civilisation, återvände vi till Romanza som 
avgick på kvällen.

Nu väntade Kreta och Heraklion. Den 6 
augusti lade vi till och jag gick på upp
täcktsfärd i hamnen. Ganska snart kom 
Minos på ingående i god fart. Mitt i hamn
bassängen kastade hon ett ankare, snurrade 
och lade sig perfekt mot kaj. Inga bog
propellrar här inte. Heraklion bjöd på fler 
svenska ex-kändisar som Dimitris Giorgos 
ex Frans Gorthon och Salaminia ex Siljan. 
Dessutom fastnade kryssningsfartyget 
Princess Sissy på plåten. Hon var byggd 
1947 i Cowes som franska Sidi Okba. Det 
är en viss skillnad på dåtidens kryssnings
fartyg och de kolosser som seglar idag.

Dagarna på Romanza gick mot sitt slut. 
Vi hann dock med att besöka både Korfu 
och bese Dubrovnik innan vi åter kom 
tillbaka till Venedig den 9 augusti. De sista 
dagarna innebar inga båtologiska sensa
tioner, men jag var väldigt nöjd över både 
upplevelserna och alla härliga fartyg som 
fastnat på filmerna. Som avslutning belöna
des jag med steambåten Ive av Panama, 
byggd 1949 i Troon som Hudson River.

Kryssningar är härliga. Tyvärr har jag 
ännu ej haft möjlighet att återuppleva 
denna resform, men det är ju inte försent 
än. Största hindret är nog familjen. De ser 
framför sig en familjefar som bittida och 
sent är på däck med kameran i högsta 
hugg, ointresserad om vad som försiggår 
för övrigt. Men sista ordet är inte sagt än. 
Den som lever får se. ■

Svenska Lloyds gamla Götaverksbygge Saga hörde hemma i Bulgarien.

Agapitos I  var byggd i Birkenhead 1948.

Att Minos varit en tankbåt gick inte att ta miste på.

Som dansk bar Xenia namnet Kirsten Skou. 
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Skeppsgossebriggen Gladan återuppstår som

Stockholmsbriggen
Av Sture Haglund

Det är ett mäktigt fartyg som reser sig på byggplatsen på Skeppsholmen. Foto Ulf Hedbom.

År 1857 sjösattes briggen Gladan i Karlskrona. I närmare 70 år tjänstgjorde hon därefter 
i Svenska flottan. Hon användes som fraktfartyg och övningsfartyg i Östersjön men 
också under vetenskapliga expeditioner under ledning av A.E. Nordenskiöld.

Närmare 150 år senare byggs åter en brigg, Stockholmsbriggen, med Gladan som 
förlaga. Denna gång sker byggnationen på Skeppsholmen mitt i centrala Stockholm. 
Stockholmsbriggen är tänkt att bli en symbol för svensk sjöfart, handel och kultur, 
men ska även ge vanliga privatpersoner möjlighet att segla ett äkta råtacklat fartyg. 
Därför genomförs just nu en nyemission där alla som vill får möjlighet att bli delägare 
i fartyget.

När Gladan byggdes var avsikten att hon 
skulle användas för transporter av olika 
slag. En av de viktigare lasterna var am
munition där man hade intresse av att få 
fram lasten i tid. Gladan byggdes därför 
med slanka linjer för att segla väl, något 
som alla hennes bevarade loggböcker 
bekräftar att hon gjorde.

Med Nordenskiöld till Grönland
Under sina första tio år seglade hon med 
last i Östersjön. 1871 rekvirerades hon av 
Nordenskiöld för en expedition till Disko- 
ön på Grönlands västkust. Från den öppna 
stranden hämtades en, vad man då trodde 
var, järnmeteorit på 22 ton. Den transpor
terades ut till fartyget och vinschades 
ombord med handkraft. En bedrift av ofatt
bara mått.

Innefrusen vid Spetsbergen
Redan följande år var det dags för nästa

expedition med Nordenskiöld, denna gång 
till Spetsbergen. Gladan fraktade expe
ditionens utrustning till Moselbukta där ett 
övervintringsläger byggdes upp.

Härifrån skulle Gladan ha avseglat den 
16:e september men oväder och drivis 
gjorde det omöjligt att ge sig av. Först i juni 
året därpå lyckades man såga en 7 meter 
bred och en kilometer lång ränna i den 
metertjocka isen och segla hem.

1880 konverterades Gladan till utbild- 
ningsfartyg för skeppsgossar och seglade 
som sådant fram till 1924 då hon utran
gerades.

Återuppstår på Skeppsholmen
Det fartyg som nu växer fram på Skepps
holmen i Stockholm baseras på ritningarna 
från Gladan. Upphovsmannen till projek
tet är sjökapten och läraren Jan-Erik Mans- 
nerus som ville ha ett seglande skolfartyg, 
för att ge sina elever en bättre förberedelse

inför studierna på Sjöbefälshögskolan. Han 
fann ritningarna i Krigsarkivet och såg att 
det var ett vackert och välseglande fartyg 
som passade hans behov.

1997 startade byggnationen. Det som då 
var två man och en syrenberså har idag 
vuxit till ett av Nordens största träbåtsvarv, 
med tiotalet anställda och ett färdigspantat 
trettiofem meter långt träfartyg på stapel
bädden.

Traditionellt 
skeppstimmermanskap

Stockholmsbriggen byggs på samma sätt 
som när Gladan byggdes. Spanten sågas 
ur krokvuxen ek, 6,5 tum tjock, och fogas 
samman med trögbult. Bordläggning och 
garnering tillverkas av 2,5 till 3,5 tums ek 
som basas och pressas på plats. Därefter 
drevas alla nåten med lindrev. Även gar
neringen drevas för att öka styrka i skrovet.

De som bygger fartyget är yrkesmän 
med flerårig erfarenhet från att renovera 
gamla träfartyg.

Med sig har de duktiga lärlingar som får 
möjlighet att tillägna sig yrkesmännens 
kunskaper i ett nära samarbete. Detta är 
viktigt för att bevara kunskapen så att vi 
även i framtiden ska kunna vårda det 
seglande kulturarv som våra träfartyg 
utgör.

Privatfinansierat
Stockholmsbriggen är ett privatfinansierat 
projekt. Företag och privatpersoner har 
möjliggjort det genom att köpa aktier och 
delar i fartyget.

Som delägare i projektet gör man en 
viktig insats för svensk maritim kultur och 
medverkar till att bevara kunskapen om 
traditionellt skeppstimmermanskap sam
tidigt som man kommer att få möjlighet att 
själv segla ett äkta råtacklat fartyg i 
framtiden.

Under november och december genom
förs en stor nyemission där allmänheten 
inbjuds att köpa aktier i projektet. Aktien 
är en rent kulturell investering som inte 
kommer att ge någon avkastning förutom 
möjligheten att få segla fartyget.

Seglingar i Östersjön
Stockholmsbriggen ska seglas i Östersjön 
som en representant för svensk sjöfart,
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kultur och handel. Hon ska också erbjuda 
möjlighet till en kvalificerad sjöpraktik för 
ungdomar som önskar studera till sjöbefäl.

Briggen historiskt viktigt fartyg
Briggen var ett av 1800-talets viktigaste 
handelsfartyg och seglades över hela 
världen. Briggen definieras som ett två- 
mastat fartyg med råsegel på båda master
na. Denna rigg gav fartyget mycket goda 
manöveregenskaper. En brigg kunde segla 
både framåt och bakåt och nära nog vända 
på sin egen längd.

Nackdelen var att det krävdes stor 
besättning vilket gjorde att briggarna 
konkurrerades ut mot slutet av 1800-talet 
när ångan gjorde sitt inträde. En av de sista 
traderna för briggarna blev em igrant
trafiken till USA. Att Moberg lät sin 
Kristina från Duvemåla segla med briggen 
Charlotta är därför historiskt korrekt.

Brigg med tre master
När Gladan utrangerades 1924 sparades 
stormasten. Ragnar Östberg som ritade 
sjöhistoriska museet i Stockholm lät placera 
en mast framför ingången. Det blev Gla
dans mast som fick ta den platsen, och stod 
där fram till 1973 när den togs ner av 
säkerhetsskäl.

I maj 2000 restes en kopia av Gladans 
mast framför museet. Den nya masten 
tillverkades av skeppstimmermännen på 
Stockholmsbriggen.

Man kan säga att Stockholmsbriggen 
därigenom blir världens enda brigg med 
tre master, två på fartyget och en framför 
Sjöhistoriska Museet.

Mer information om projektet och emis
sionen finns på www.stockholmsbrig- 
gen.se eller kan beställas från Stock
holmsbriggen, Östra Brobänken, 111 49 
Stockholm. Tfn 08-545 024 10.

Fakta
Brigg: Tvåmastat råtacklat fartyg. 
Viktigt handelsfartyg under 1800-talet. 
Den komplicerade riggen gav fartyget 
unika manöveregenskaper men kräv
de stor besättning. Från 1800-talet 
konkurrerades därför briggarna suc
cessivt ut. Idag finns ingen brigg i 
bevarad Sverige.

Stockholmsbriggen
Längd över stäv 35 m, bredd 8 m 
Djupgående 3,3 m 
Segelyta ca 700 m2 
Deplacement 350 ton

Visionen av Stockholmsbriggen under segel av Björn Senneby.
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Drevning garnering: Även den invändiga bordläggningen drevas. Drevningen styvar upp fartyget och 
gör skrovet starkare.

Tobias turar spantinsida. Skeppstimmerman Tobias Ed turar av insidan av spanten innan balkvägarna 
som ska bära upp däcksbalkarna monteras.



Fiskefartyg identifierat
Fiskebåten, som efterfrågades i 
Länspumpen 2001:2 med be
teckningen SIN 152 är Viking (i 
fiskarmun kallad strykjärnet). 
Sedan Viking kommit till Bran- 
tevik ägdes hon av min svärfar 
Hjalmar Ekelund tillsammans 
med Henrik Hendriksson. Hen
rik övertog senare ägandeska- 
pet och lät då täta sumpenvilket 
utfördes i Brantevik som bifo
gade bild visar. Sedermera över
togs hon av Lennart Lindström 
och Erik Persson. Viking blev 
senare delbetalning vid beställ
ning av ett nybygge vid Davids- 
sons Skeppsvarv i Simrishamn.

Nybygget blev Silvana. Davids- 
son restaurerade Viking i olika 
etapper åt dr Henrik Kristens- 
son i Brantevik. Denne har låtit 
göra flera förbättringar såsom 
ny motor, plastat skrovet och 
bogpropeller. Resultatet kan 
beskådas vid hamnen i Brante
vik. Namnet är Cone Ammore.

Då båten var i fiske hade hon 
en 35 hk Bolinder med frislags- 
regulator. Har själv några gång
er som ersättare fiskat med 
Viking i mitten av 1940-talet.

Knut Fröjd

Vikings sump tätas på slipen i Bran
tevik. Foto från Knut Fröjd.

Kuttersvar
Jag har en gammal förteckning 
över fartygen från Strömstads- 
distriktet och om den okända 
kuttern i förra numret hade SD 
39 är det Charles av Fjällbacka.

Berne Pettersson

Vi tackar även Anders Olsson 
som inkom m it med samma 
svar.

Ur Eric Damberts Kutteröden

hämtar vi båtens historia i kort
het:

Byggd av Philip & Son i Dart- 
mouth som Chales and Ada för 
Charles Thomas Pannell i Lon
don. Förlängd 1888 i Gorleston. 
Såld i mars 1902 till ett part
rederi i Fjällbacka med följande 
ägare: Carl Petter Påhlsson (1/ 
5), Carl Albert Paulsson (1/5), 
Robert Ludvig Paulsson (1 /10), 
Carl Viktor Johansson (1/5),

Carl Otto Ahlenius (1/10), Carl 
Anton Hjort (1/10) samt Lean
der Svensson (1/10). Namnet 
förkortades samtidigt till Char
les. Fick som svensk reg-nr 
4017.

Sålt i februari 1908 till ett part
rederi i Kungsviken med föl
jande ägare: Anton Johansson, 
Johan Olsson, Gustaf Karlsson 
och Carl Johan Larsson.

I december 1910 löste Carl

Johan Larsson ut de övriga del
ägarna och blev ensam ägare till 
skutan. Hemorten ändrades 
samtidigt till Ängön. I februari 
1914 sålde han 1/3 till den 
tidigare delägaren Johan Olsson 
i Kungsviken.

I juni 1920 såldes hon till 
bröderna Benno och Bruno 
Bieber i Memel, Tyskland och 
lämnade den svenska handels
flottan.

Red.

Gamla ångbåtar
Jag har under många år målat 
otaliga tavlor av ångaren Ös
tern, en legendarisk skärgårds
båt med sitt ursprung i Göte
borg 1873 på Berzelius Varf, 
döpt till Lilla Edet. I den äldsta 
skeppslistan 1902 heter båten 
Särö. Hon ägdes då av Nya 
Ångfartygs AB Lilla Edet i Gam
la Lödöse. År 1908 såldes hon 
till Finland och hette Finby för 
Finby Ångbåts AB i Finby 
(Åbo).

1 1916 års skeppslista är hon 
Östern och efter några ägar
byten trafikerade hon i 40 år 
Åbolands skärgård. 1964 såldes 
hon som logementspråm och

skrotades i mitten av 1980-talet.
Mina frågor är: Är det någon 

som har ett foto av henne som 
Lilla Edet eller Särö? Kan nå
gon fylla i historiken före 1908?

0

Så några gamla bilder. I Läns
pumpen 1989:4 frågar Lennart 
Pettersson efter en finsk ångare 
med trälast. Det måste vara 
Constantia. Hennes historik är: 
Byggd 1923 på Chantiers Na
vals Français, Blainville-Caen 
som Enseigne Marie Saint-Ger- 
main för franska staten med 
hemort i Le Havre. Såld samma 
år till Jules Cavroy & Cie i Paris, 
men fortsatt hemort i Le Havre.

1950 kom hon till Finland och 
Korpo Rederi AB (Northern 
Chartering OY), Helsingfors 
och fick namnet Constantia. 
Den 16 augusti 1961 utbröt 
brand ombord då fartyget låg 
på Klamila redd och skadades 
svårt. Reparerades och såldes 
1963 till Panama. Skrotad 1969.

I Vykortshörnan i Länspum
pen 1993:2 fanns en bild tagen 
på Kubikenborgs redd. Där låg 
bl a en norsk Fernley-båt. Den 
tillhörde en serie på fyra från två 
varv och till två rederier, varför 
små skillnader kan ha funnits 
från början. De fyra båtarna är: 
Haslemere, byggd 1917 i Sun
derland, sålt 1920 till Fernley &

Eger och omdöpt Holmedal;
Keighley, byggd 1917 i Sun

derland, sålt 1919 till Fernley & 
Eger och omdöpt Graziella;

Oria, byggd 1920 av Osbour
ne Graham för Fernley & Eger 
samt

Navarra, byggt 1920 av Os
bourne Graham för Fernley & 
Eger.

Ångaren till vänster bakom 
norrmannen har på skorstenen 
två korslagda gruvhackor på ett 
vitt band ovanför ett lika brett 
rött band, som tillhör Hedwigs- 
hiitte Anthrasit-Kohlen und 
Kokeswerke och dess ångare 
Hedwigshiitte.

Chris Edelman

40 Länspumpen 2001:4



Sveakasse-konterfej
Jan-Crister Halls bild i förra 
numret har frestat mig att klia 
skalpen. Förvisso fanns det mel
lan världskrigen nästan lika 
många Svea-kassar som löss på 
en tiggare. Dock var antalet 
three island-byggen med fyra 
lastluckor i Sveabolaget begrän
sat.

Bilden visar, närmast kame
ran, med största sannolikheet 
antingen Aslög eller Gunlög. 
Jag är dock villig att satsa minst 
en tolvskilling på den senare. 
Detta grundar jag på att hon bl a 
hade högre (och sm alare?) 
pannrumsventilatorer ("lu ft
rör") än Aslög.

Gunlög, med reg-nr 5920, 
levererades 1917 till Stockholms 
Rederi AB Svea från J & A van 
der Schuyt i Papendrecht. Gun
lög sänktes, malmlastad, på resa 
från Oxelösund till Rotterdam, 
den 27 oktober 1941 av brittiskt 
bombflyg utanför holländska 
nordsjökusten.

Att identifiera den bakom
liggande stimbåten är natur
ligtvis knepigare. Av bilden tror 
jag mig kunna säga att det är en 
"treluckebåt". D v s den hade 
endast en lastlucka akter om 
midskeppshuset. Direkt akter 
om överbyggnaden står en mast 
med en enkel bom och akter om 
trealuckan står en singel pål- 
mast. Det mest karakteristiska 
är kanske att hon har ett osed
vanligt långt och smalt "kamin
rör". Man kan även, för om 
Gunlögs brygga, ana en vit
målad brädgång på ett fördäck 
med samma höjd som brygg
däcket. Det är alltså inget three 
island- eller welldäckat fartyg.

Nu klämmer jag till med en 
okvalificerad gissning: Kare 
med reg-nr 5976. Hon var 
byggd i Helsingör 1902 som 
Luleå för H. M. Gehrckens i 
Hamburg och inköptes av Svea
bolaget 1918. Den 18 april 1940, 
då hon var på resa från Halm
stad till England med smör, 
fläsk och papper, beslagtogs 
hon i Larvik i samband med 
Norges ockupation. Hon togs 
till Tyskland och döptes om till 
Hela. År 1947 kom hon tillbaka 
till Sverige och inköptes av 
Monark Line. Hon reparerades 
och döptes till Monestra. Den 
17 november 1957 kolliderade

hon i tät tjocka med den tyska 
ångaren Mönkedamm vid Ut- 
klippan och sjönk. Besättningen 
räddades.

John E Persson

Överst Sveas three island-bygge 
Gunlög. I mitten en klassisk stock
holmsvy med sveaångaren Kare. 
Underst Kare som Monark Lines 
Monestra.
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Angående Götaverkens 
ånggenerator

Var ombord på Avanti från den 
17 april 1951 till den 16 augusti 
1952. Jag var lite tveksam på om 
minnet svek mig, hade näm
ligen för mig att i Avanti var en 
"ångmotor". En turbin, var det 
inte. Tror till och med att den var 
placerad på babordssidan. Frå
gade Gert-Owe Eriksson och 
Tomas Johannesson vid ett sam
manträffande i Viken, men i den 
sam m anställning som Gert- 
Owe hade med sig stod endast 
om talat om en Götaverkens 
ånggenerator.

I Båtologen nr. 5 står följande: 
I maskinrummet finns två die- 
seldrivna generatorer, vardera 
105 kW samt en ångdriven 
generator om 85 kW.

Har bestämt för mig att ång- 
generatorn var utformad som 
en ordinär hjälpmotor. Om så 
var fallet, kunde det ha varit ett 
licensbygge av Lentz ångmotor, 
eller? Efter så många år är det 
svårt att komma ihåg, när man 
inte har stöd av några anteck
ningar. Men har en vision av att 
när "ånggeneratorn" var i drift 
var det en lisa för öronen, ett 
härligt sussande ljud, långt ifrån 
dieslarnas dunkande.

(Är namnet Lentz korrekt 
eller ska det vara Leitz?)

Min fråga är:
Var det en typ av "ångmo

tor?" Var det ett licensbygge? 
Eller byggde Götaverken vid 
denna tidpunkt ånggenerato- 
rer?

Tror att Länspumpens läsare 
kan svara på mina frågor och 
därmed stilla min nyfikenhet. 
Ni har väl god kontakt med f d 
Götaverken och förmodligen 
även äldre anställda och inte 
minst "m ängder" av anteck
ningar från äldre fartyg. I hopp 
om svar slutar jag med

En Vänlig Hälsning
Åke H Johansson

Vykort
För en tid sedan inhandlade jag 
detta vykort på mässan i Göte
borg föreställande sex lastbåtar 
uppankrade vid Köpmannebro. 
Är det någon som vet vilka des
sa båtar är? Skulle själv gissa på 
vänerbåtar men är inte säker.

Känner någon igen?
Den här musicerande tjörntrion 
befinner sig ombord i en skuta. 
Vilken? Platsen? Han med vega- 
kepsen är Albert i Tådås, den 
andre Torsten Ahlstrand. Men 
vem är den tredje 'baskerville'? 
Fotot är troligen taget under se
nare delen av 1920-talet.

A K H
S ------------------------------------- \

STOPPDAG
för manus till nästa

HORISONTEN RUNT
är den 4 februari

2002
Finns det någon som kan berätta om denna episod från 1920-talet?

Ett udda fiskefartyg fotograferat av Erik Hag på Sumatra.

Fiskebåt sien tog jag bifogade bild ev ett de man vanligtvis ser på väst-
När jag för några år sedan fiskefartyg. Som synes är hon av kusten.
arbetade på Sumatra i Indone- en helt annan konstruktion än_______________________ Erik Hag
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Olle Lindh Vykort från Köpmannebro med okända kanalpesar.
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Vem vet om Manne?
Jag söker upplysningar och 
foton av en bât jag nyligen blivit 
ägare till efter att senaste ägaren 
övergivit den vid Sjötorps varv, 
där den legat i flera är. Enligt ett 
certifikat utfärdat 21 mars 1978 
heter båten Manne och har sig
nalen SGMX.

Den verkar vara en ombyggd 
bogserbåt med nitat järnskrov 
och anges byggd i Torskog 1917 
och mäter 16,36 x 4,22 m.

Båten kom till Vänern från 
Göteborg för 15-20 år sedan, 
men har senaste åren legat still 
i Sjötorp, tills nu i höst då jag 
för egen maskin flyttade den till 
Hönsäters hamn vid Hällekis.

Alla upplysningar om båtens 
tidigare historia är av intresse 

Klas Andersson Götene
Manne byggd i Torskog 1917. Alla uppgifter önskas. Foto Klas Andersson. 0511-56010, 070-7412943

De okändas bildkavalkad

En ex-trålare stadd iförfall. Foto Bernt Ålund 17 juli 1981.

En okänd skonare i full skrud. Är det Svanen av Värnanäs?

Vilken skuta?
Vi söker namnet på denna skuta 
som är ur Yngve Malmquists

samlingar? Kan det vara Sva
nen av Värnanäs eller vem? 

Per-G Winnestad, Stig Larsson

Okänd fiskebåt
Bifogat foto visar ett fiskefartyg 
möjligen under upphuggning 
och liggande i Halmstad som
maren 1981. Jag har aldrig 
lyckats utröna hennes identitet

men har ett minne av att man 
någonstans kunde urskilja nam
net Carina eventuellt med till
läggen I. Finns det någon som 
kan hjälpa mig?

Bernt Åhlund

Kan det vara Camilla av Valleviken som är under restaurering tillfritidsbåt? 
Foto Sven Sjöstrand.

Vilken båt?
Vid en resa till Gotland hittade och det ser ut att ha varit en
jag den 18 juni i år detta skrov i fiskebåt. Men vilken?
Valleviken. Skrovet är plastat Sven Sjöstrand

Ett sjunket fartyg i Karlstad, men vilket? Foto Klas Andersson.

Vilken är båten? Kan någon identifiera den och
Vid det nedlagda varvet i Karl- berätta vad den har för historia? 
stad har båten på bilden legat Klas Andersson Götene
sjunken sedan förra vintern. 0511-56010, 0707412943

Länspumpen 2001:4 43



Hjelmaren på väg genom Engelska kanalen. Foto Skyfotos.

Hjelmarens maskinhaveri och vidare öden
Av Elmer Eliasson

Hjelmaren levererades i september 
1946 från Eriksbergs Mekaniska 

Verkstad och var det första i en serie på tre 
systerfartyg för Transatlantics sydafrika- 
fart. De övriga var Mälaren levererad 1947 
och Sunnaren 1948. Mälaren brandhär- 
jades efter ett år och ersattes av Lommaren, 
som levererades 1952.

Hjelmaren var på 6 275 ton dw och var 
utrustat med en 7-cylindrig B&W tvär- 
stycksmotor på 6 700 ihk. Denna motor gav 
fartyget högre fart än de äldre sydafrika- 
fartygen, som hade ett maskineri med två 
trunkmotorer. Till skillnad från andra 
fartyg på Sydafrika var hela 3:ans lastrum 
isolerat för transport av kyllast.

Sommaren 1952 vikarierade jag som l:e 
maskinist. Jag kom från Klipparen, som 
hade två gamla 4:takts trunkmotorer som 
huvudmaskineri. Hjelmaren hade ett mo
dernt maskineri. Maskinchefen hade inte 
sparat när det gällde att utrusta fartyget 
med reservdelar. Bl a hängde på ett skott

en hel sektion av kylvattenledningen till 
huvudmotorn, ett långt tungt gjutjärnsrör. 
Jag frågade en gång om det var nödvändigt 
med en så ovanlig reservdel. "Det kan vara 
bra att ha" svarade maskinchefen. "Man 
vet inte vad som kan hända." Han visste 
inte hur sant han talade för det skulle 
inträffa fel på huvudmotom, då man skulle 
behöva en ännu ovanligare reservdel.

Under de följande resorna uppträdde 
oförklarliga och mystiska haverier på 
huvudmotorn. Stagbultar gick av och upp
repade varmgångar i tvärstyckslager. Ofta 
fick fartyget ligga extra tid i hamn medan 
tvärstyckslager skavdes in och justerades.

Vid ett tillfälle fick Hjelmaren gå in till 
Dakar i Västafrika, då en tvärstyckstapp 
behövde slipas. Där fanns ej de resurser 
som skulle behövts utan tvärstyckstappen 
blev bara provisoriskt åtgärdad efter 
mycket möda och besvär. Efter 13 dygn i 
hamn i Dakar kunde Hjelmaren avgå.

Vid diskussion m ellan rederiet och

Eriksbergs Mekaniska Verkstad om anled
ningen till de återkommande maskinhave
rierna kom man till slutsatsen att det 
berodde på sättningar i huvudmotorn. När 
Hjelmaren lastat i Beira och Lorenzo Mar- 
ques i Östafrika och i hamnar i Sydafrika 
kom fartyget därefter till Kapstaden för att 
lasta frukt med 3:ans lastrum helt tomt och 
tungt nedlastad förut och akterut. Detta 
hoggingtillstånd, som då uppstod, böjde 
skrovet och påverkade även huvudmo
torns uppriktning. En bidragande orsak till 
skrovets böjning var att på Hjelmarens tid 
byggdes fartygen oftast tvärspantade i 
botten och under däck. Senare gick man 
över till långspantning, som ger ett styvare 
och starkare skrov. Det blev bestämt att 
Hjelmaren skulle in på varv för upprikt
ning av huvudmotorn.

I augusti 1953 togs Hjelmaren in på 
Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Cylinder
blocken togs iland och motorn demon
terades ned till lagerramen, som visade sig
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Klar för sjösättning 11 maj 1946. På väg ner i sitt rätta element.

Provtur den 11 september 1946. En nöjd skeppsredare.

Lyxhytt med sovrum. Verandakafé för 12 passagerare.

Minnesbild för gamla sjömän. 
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vara skev. Efter uppriktning byggdes mo
torn upp. I november 1953 efter nästan 90 
dagar var arbetet klart och Hjelmaren 
sattes åter in på sin ordinarie trad. Last- 
ningsrutinerna i Sydafrika ändrades och 
bl a lastades koppartackor från Beira i 
botten på 3:ans underrum. Under resten av 
fartygets tid i Transatlantic fungerade 
huvudmotorn utan anmärkning.

Men Hjelmaren skulle råka ut för en del 
andra haverier och missöden. I september 
1954 grundstötte fartyget vid västra Saxar
fjärden vid inloppet till Stockholm och fick 
en läcka i förskeppet, men kunde för egen

maskin ta sig in till Värtahamnen för loss
ning.

På hemgående i april 1955 kolliderade 
Hjelmaren i tät dimma med ett Liberty - 
fartyg i Engelska kanalen. Båda fartygen 
fick skador i förskeppet ovanför vatten
linjen. Hjelmaren kunde fortsätta till Göte
borg, där skadorna reparerades.

I maj 1960 gick Hjelmaren på grund i 
finska skärgården i farleden mellan Kotka 
och Borgå. Fartyget hade lots, men då flera 
sjömärken skadats av isen under vintern, 
hamnade fartyget fel i rännan och grund- 
stötningen var ett faktum. Fartyget bogse

rades till Malmö, dockades och reparerades 
vid Kockums Varv.

I augusti 1964 grundstötte hon vid inlop
pet till Köpenhamn men utan några större 
skador.

I juli 1972 såldes Hjelmaren till en gre
kisk redare och fick namnet Dido. Fartyget 
chartrades av Transatlantic för en rundresa 
på Västafrika under våren 1978 och för en 
nordgående resa från Sydafrika under 
hösten 1978.

I september 1979 påbörjade Hjelmaren 
sin sista resa, som gick till Taiwan för upp- 
huggning. ■

Dykeriplattformen Chemil hade jobb i Mexikanska gulfen. Vykort.

L j ugare-Karlsson
Av Gunnar Heikenberg

Jag var skeppare på en dykeriplattform 
som hette Chemul. Det var Liberia-flagg 
pä "flytetyget" som var chartrat av det 

mexikanska statliga oljebolaget Pemex.
Chemul betyder "flytande sak" på Inka

indianernas språk.
Året var 1992 och vi jobbade i Mexikans

ka gulfen, gjorde underhållsarbeten på de 
bottenfasta oljeproducerande installatio
nerna där.

Driftbesättningen ombord var till största 
delen skandinavisk. Det tyckte Pemex inte 
om. Därför beslutades det hastigt och 
lustigt, att all besättning i manskapsgrad i 
fortsättningen skulle vara mexikansk.

Tillsammans med rederiets lokale repre
sentant upprättade vi ett anställningskon- 
tor i Veracruz, som ligger inne i Campeche-

bukten. Det var mycket mexikanskt sjöfolk, 
som ville ha dessa åtråvärda jobb. Man 
ställde upp sig i en lång rad och fick kom
ma fram till oss, och tala om vad man hette, 
visa sjöfartsbok , om man talade engelska 
eller något annat språk förutom spanska.

Det var typiska mexikanska namn som 
Pedro Gonzalez, Javier Villa etc. De flesta 
hade fina betyg och referenser men att 
"Habla ingles" var det sämre med. Visser
ligen svarade nästan alla "Si, si" när de fick 
frågan om de talade engelska. Men när man 
kollade upp det, så var det inte mycket 
bevänt med språkkunskapen i engelska. 
Det blev mest "Good day" och "Good bye" 
och andra hälsningsfraser. Men viljan och 
det personliga självförtroendet var det 
inget fel på. När man försiktigt påpekade

att deras engelska inte var så mycket att 
skryta över, blev de mycket förnärmade. 
Hur kunde gringon vara så oförskämd och 
ha åsikter om deras engelska, när han själv 
talade spanska på ett sätt som var långt 
ifrån perfekt, tycktes de tänka

Efter en stund stod det tre bröder framför 
bordet. Om det rådde inget tvivel. De hade 
svart yvigt hår och stora buskiga mus
tascher. De var urtypen för hur man före
ställer sig en mexikanare.

"Como te jama" (vad heter Du) frågade 
jag. Den förste svarade: "Ragnar Karlsson", 
den andre "Oskar Karlsson" och den tredje 
"Johan Karlsson".

Naturligtvis blev det stor uppståndelse 
bland oss bakom bordet. Hur kunde det 
komma sig att tre mexikanska män hade 
skandinaviska namn. Ragnar Karlsson, 
som hade talets gåva och förde brödernas 
talan, löste mysteriet genom att berätta för 
oss att deras far var en svensk sjöman. Han 
hade mönstrat av i Veracruz och gift sig 
med en mexikansk kvinna. Den dröm han 
hade haft under hela sitt långa sjömansliv 
gick i uppfyllelse, då han öppnade en bar i 
hamnområdet, som han levde gott på 
resten av sitt liv. Lyckan blev fullkomlig då 
hans mexikanska kvinna födde honom tre 
söner. Det var dessa som stod framför oss 
nu. Ragnar Karlsson avslutade sitt lilla 
anförande på engelska med att säga: "I 
know they called him Lying-Karlsson".

Visst tusan kom jag ihåg Ljugare-Karls- 
son. Han seglade båtsman när jag var jung- 
man, mestadels var han i Broströms-båtar, 
och framförallt i orientare. Nu var han död. 
Han hade fått cancer i strupen, enligt sonen 
Ragnar. Vilket öde för en man som verk
ligen kunde svänga ihop en historia och få 
lite knorr på tampen.

Jag skall här berätta en "sann" historia 
som jag själv kommer ihåg att Ljugare- 
Karlsson berättade den i dagrummet på 
den båt där vi seglade tillsammans. Han 
som båsen, jag som jungman.

Jag var båtsman på en orientare, och vi
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Ljugare-Karlsson nämnde inte vilken SOL-båt det var. Så här såg många av SOL-båtarna ut på 1940-talet, välkända i de svenska hamnarna. Foto Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad.

kom in till den turkiska hamnstaden Izmir. 
Här var det ont om kajplats, därför låg alla 
båtar akterförtöjda. Förut hade vi lagt av 
både styrbords och babords ankare. Vi låg 
säkert förtöjda och lastade från pråmar som 
släpades längs båda fartygssidorna.

Då vi var färdiglastade och skulle lämna 
Izmir, så kärvade det till sig riktigt ordent
ligt. Skepparen och lotsen hade delade 
meningar hur avgången skulle ske. Den 
ene skrek ett, som den andre hade en annan 
åsikt om. Det slutade med att styrbords 
ankarkätting snodde in sig i den intillig
gande båtens ankarkätting. Hur vi än 
hivade och trixade, så kom inte ankaret 
loss. Rätt som det var så gick en märla av 
på vår ankarkätting, och styrbordsankaret 
blev kvar på botten i Izmirs hamnbassäng. 
Vi fick avgå utan något styrbordsankare. 
Eländes elände.

Skepparen ombord var en hedersman. 
Men nu var han riktigt skraj. Vår nästa 
hamn var Göteborg, och vi skulle ligga i 
frihamnen. Det skulle betyda att vi skulle 
passera förbi huvudkontoret vid stenpiren 
utan något styrbords ankare. Vilken vanära 
för en skeppare som ville göra karriär inom 
Broströms. Detta fick bara inte hända!

När vi hade varit under gång några 
dagar i Medelhavet, så kallade skepparen 
upp timmerman och mig till salongen. Han 
tog själv fram tre glas och en flaska whisky

av märket 'Johannes Fussgänger' den 
svarte sorten (sjömansslang för Johnny 
Walker Black Label). Han slog upp tre 
ordentliga supar.

Så efter lite rundsnack kom han fram till 
sitt problem. Vi kunde ju inte med äran i 
behåll komma hem till hemmahamnen 
Göteborg utan styrbords ankare. Därför 
ville han att timmerman och jag skulle 
snickra ihop någonting som liknade ett 
ankare, måla det svart och hänga fast det i 
styrbords ankarklys.

Vi lovade skepparen att göra så gott vi 
kunde. Han blev så glad och lättad, så han 
bjöd på en sup till.

Efter ett par dagar var vi klara med vårt 
nya ankare. Timmerman och jag var inte 
så lite stolta över vad vi åstadkommit. På 
tio meters avstånd kunde man inte se att 
det var en förfalskning. Skepparen sken 
som en sol, och tackade oss för gott sjö
mansarbete.

Någon vecka senare tog vi en måndags
morgon lots vid Vinga. Färden uppför Göta 
älv kunde börja. Skepparen hade tagit på 
sig bästa uniform en och gick ute på 
styrbords bryggvinge och gnolade på 
"Maria Maruska från Petrograd upp på 
Reval American bar". Då vi kom i höjd med 
stenpiren så gjorde skepparen ett elegant 
honnör emot Broströmia-huset. Han visste, 
att bakom gardinerna så satt rederiinspek-

törema med kikare och kollade hans fartyg. 
Men det hade de inget för, inte en rostrand 
så långt ögat kunde se på styrbordssidan. 
Den sken och blänkte nymålad. Babord
sidan skulle vi fixa till under hamnuppe
hållet i frihamnen. När båten skulle lämna 
frihamnen så var det planerat att babords
sidan skulle lysa nymålad och grann emot 
Broströmia-huset. Det var inget ögontjäneri 
utan rätt och slätt bevis på gott sjömans- 
skap. Det visste alla, inspektörerna inklu
derade. Gud nåde den skeppare som inte 
uppfyllde denna oskrivna regel.

Då fartyget kom in i frihamnen bestämde 
lotsen sig för att vända fartyget, så att det 
skulle få babordssidan till kaj. Därför 
beordrade han med myndig stämma: 
"Lägg av styrbords ankare, så att vi kan 
svänga runt på det".

Ni skulle sett minen på lotsen då styr
bords ankare flöt iväg nedför Göta älv.

Vän av ordning undrar kanske hur det 
gick för Ljugare-Karlssons tre söner, fick de 
jobb ombord på Chemul. Svaret är ja, Rag
nar som matros, Oskar som motorman och 
Johan som kranförare. Tyvärr kunde vi ej 
vara ihop så länge. Vårt rederi lyckades 
med konststycket att rationalisera bort inte 
bara mig utan allt övrigt skandinaviskt 
befäl. Efter några månader ersattes vi, sorg
ligt nog, av mörkhyade gossar som talade 
spanska flytande utan brytning. g
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Till flydda tider återgår. . .
Fo to

0  Bertil Palm @

S/s Atos köptes av Stena A.OIsson 
1956 från Rederi AB Götha och bar 
dä namnet Ardennia. Ligger här i 
Malmö 1958 och lossar koks. Hon 
var på 1 968 tdw och byggd 1909 i 
Newcastle. Såldes 1965 till Skrot &
Avfallsprodukter (Torsten Johannis
son) i Göteborg, för att ändras till 
pråm. Av detta blev intet och hon 
höggs upp helt och hållet på skrot
varvet i Tingstad. 1976 i Santander.

Från sommaren 1968fram till april 1969 gick Stella Polar 
mellan Trelleborg och Köpenhamn med utflyktsresenärer. 
Därefter var det slutseglat påt raden, hon klarade inte 
brandsäkerhetskraven. Köptes i december för 15 000 engelska 

Wallenius Traviata byter namn till Rigoletto i Trelleborg pund av belgiska upphuggare. Byggdes 1930 avB& Wsom
den 28 oktober 1968. Köptes av Grimaldi och avgick med Vistula till DFDS och gick på många olika linjer. Var tyskt
Palermo som hemort. Byggd 1955 i Kiel och anlände La lasarettsfartyg under kriget med namnet Wurzeburg.
Spezia den 21 april 1981 för upphuggning. Flaggade finskt som Stella Polar.

Buna, som övertogs i juli 1962 av 
DSR i Rostock, ses här lämna 
Göteborg på första resan. Köptes 
som Titania från Svenska Lloyd 
och var byggd 1953 vid Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad. Skrotades

Uddevallabygget Tliorshall för- 
Vegetabiloljetankem Marga byggdes , töjd i bojarna i Port Said, väntar
i Falkenberg 1969 till Rederi AB på plats i konvojen våren 1963.
Svea. Hon var på 1 340 tdw när hon Grundstötte vid Java 1964, bärga
här lämnar Rotterdam den 23 juli des först 1966 och bogserades till
1970. Förlängdes 1977 med 13,85 m Kobe där hon blev liggande till
och växte till 2 600 tdw. Såldes 1985 1970, då hon såldes till upp
till Gibraltar och blev då Synetta. huggare i Kaohsiung. Lämnade
Förliste tragiskt med alle man den 26 Uddevallavarvet 1962 med bygg-
december 1986 på Islands östkust. nadsnummer 188.

. . .  min tanke än så gärna
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Minnet av en ung levnadsglad sjöman
Av Axel H. Gustafsson

Dessa minnesanteckningar är från en 
tid då ordet 'överflödssamhälle' inte 

var uppfunnet och ej heller fanns det något 
sådant samhälle. Händelsen ägde rum 
under andra världskrigets dagar.

En finsk motor
galeas, Tieuhaare, 
med hem ort H el
singfors hade gått 
på grund utanför 
Landskrona. Grün
det heter Valagrun- 
det. Det var höst, i 
slutet av oktober 
1941, med regn och 
dålig sikt. Galeasen, 
som var lastad med 
rörtegel, hade 
sprungit läck.
Landskrona hamns 
bogserbåt drog den 
av gründet och med 
styvt arbete vid 
länspumpen kunde 
man hålla skutan 
flytande när den 
bogserades in till AB 
G ustafsson &
Söners Skeppsvarv i 
Landskrona för 
reparation.

Slipen var vid detta tillfälle upptagen av 
ett annat fartyg, varför man förtöjde 
galeasen vid reparationskajen, allt medan 
den manuella länspumpningen fick arbeta 
oupphörligt.

Besättningen ombord bestod av tre man, 
skepparen, matrosen och kockjungman- 
nen. Den senare var ute på sin första resa 
efter att ha slutat skolan. Hans namn vara 
Matti och vi skulle komma att bli vänner.

När detta ägde rum var jag skolgrabb. 
Kom hem till varvet på eftermiddagen där 
jag hade mitt barndomshem. Man ville 
alltid kontrollera vad som hände på varvet. 
Det var då som galeasen kom in till kajen.

Vi var tre pojkar som växte upp på detta 
varv och en fjärde som tillbringade all sin 
fritid där. Detta skulle idag vara omöjligt 
med nuvarande lagstiftning om arbets- 
skydd för verkstäder och industrier, men 
vi blev instruerade och visste vad som 
gällde. Vi klarade oss också från olyckor.

Men åter till galeasen. Nu skulle den 
'myras' för att kunna hålla sig flytande till 
dess att slipen blev ledig. Materialet, som

man använde till myrningen var sågspån, 
det skulle vara lätt sådan. Sågspån från 
furu och gran var lämpligt, eksågspån var 
för tung. Den flöt inte upp i läckorna så som 
var önskvärt.

Myrningen gick till så att man arbetade 
från en flotte som var väl förtöjd vid 
fartyget, men på ett sådant avstånd att man 
kom emellan med myrningspytsen. På en 
lång kraftig båtshake surrade man fast en 
pyts som på den tiden var i galvat utför
ande. I denna pyts hälldes sågspånen 
Därefter kom konsten att föra upp pytsen 
ner i vattnet och snabbt vända upp och ner. 
På detta sätt höll vattentrycket spånen var 
i pytsen till dess den kom ner under 
fartygets botten. När man hittat den rätta 
positionen för läckan vändes pytsen igen 
och sågspånen flöt upp i de läckande nåten 
och tätade dessa.

Detta var för en skolgrabb spännande 
och roligt att få hjälpa till med att myra ett 
fartyg. På så sätt blev jag bekant med Matti, 
som nu efter en dags arbete blivit en våt, 
frusen och trött sjöman.

Galeasen kom efter några dagar upp på 
slipen och fick en bra bit ny köl, strököl 
samt nytt stävkri. Dessutom blev hela 
botten driven, beckad samt bottenmålad.

Varje dag efter skolans slut hälsade jag 
på Matti och vi blev goda vänner. Men en

dag lyste hans ansikte som en sol och han 
bad mig följa med ombord ner i skansen. 
Där i kojen väl invirat och gömt i filtar tog 
han fram ett bylte. Det var med stor 
försiktighet och stolthet han tog bort 

filtarna och så små
ningom kom det 
fram en skokartong. 
När han öppnade 
denna låg där ett par 
nya vinterpjäxor. 
Hans stolthet var 
obeskrivlig när han 
sade till mig:

-  Är dom inte fi
na! Dessa har jag fått 
av skepparen för att 
jag arbetade så bra 
då vi hade gått på 
grund och blev 
haverist. Jag ut
tryckte min beund
ran över de fina 
pjäxorna, men var 
nog mest impone
rad av den stora 
g läd jeu tstråln ing  
som Matti preste
rade. Han tog dem 
på sig och slog en 

stäpp på durken, varefter han tog dem av 
och virade in pjäxorna omsorgsfullt.

Flera eftermiddagar efter denna upp
visning var jag och besökte Matti. Besöken 
slutade alltid med att Matti föreslog;

-  Skall vi inte gå och se på mina fina 
pjäxor?

Så blev det också. Varje gång provade 
han dem, tog några stäppsteg, hoppade 
omkring lite, varefter han lika noggrant 
lade tillbaka pjäxorna i skokartongen och 
virade omsorgsfullt in dem, allt under det 
att han stålade som en sol.

Så, en dag, var galeasen färdigreparerad. 
När jag kom från skolan hade den avseglat 
mot nya öden.

Matti hade hälsat till mig.

Har aldrig mera återsett honom efter 
denna händelse, men han har hos mig 
efterlämnat ett fint minne av en finsk sjö
man, som utstrålade livsglädje, arbetsam
het och tacksamhet. ■

Reparationskajen en vinterdag vid AB Gustafsson & Söners Skeppsvarv.
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Den gamla tändkulemotorn
Av Sigge Bergh

När jag växte upp på 1940-talet ägde 
pappa en skuta som hette Roald. Vid 

inköpet hette den Bris och var från Has- 
selösund, men pappa döpte 
om den till Roald efter sin 
bror.

Skutan lever fortfarande 
som fritidsbåt och heter 
numera Anne Mon och hör 
hemma på ostkusten. Den är 
renoverad nästan till oigen
kännlighet, men mycket fin, 
fast motorn är förstås inte 
den jag skall berätta lite om 
här.

I gamla Roald (som las
tade någonstans mellan 75 
och 100 ton) satt en ency- 
lindrig Bolinder på runt 50 
hk, en riktigt gammaldags 
tändkulemotor, som gick 
med ett jämnt och trevligt 
dunk som förmodligen hör
des kilometervis.

Svänghjulet var nästan 
lika stort som pappa i dia
meter, och vid start fick han gå ner i något 
som liknade ett dike framför svänghjulet 
där han med ett spett satte svänghjulet på 
den plats det skulle vara innan han drog 
ut en hylsa på svänghjulet och HOPPADE 
på hylsan så att svänghjulet kom i rörelse.

Men innan detta skedde fick en jätte- 
blåslampa värma upp 'kulan' på toppen av 
den säkert två meter höga cyliderkroppen. 
Det tog sin tid. Jag minns inte hur länge 
men det tog säkert bortåt 20-30 minuter. 
När motorn så startade kunde det hända 
att den gick baklänges. Den tände så att 
säga åt fel håll. Då saktade pappa ner 
varvet till kanske 75-100 varv/minut och 
var man då riktigt snabb kunde man vända 
'varvet' så att den gick rätt. Ibland fick man 
även stanna motorn för att försöka igen att 
få den att gå åt rätt håll.

Motorn var otroligt pålitlig och det var 
sällan det var något mankemang. Den gick 
ofta dygnet runt om man inte låg i någon 
hamn, för det var så omständligt att starta

den. Till en början fanns det inte elektricitet 
i båten men så småningom skaffade pappa 
en generator och en jätterem som gick runt

svänghjulet vilken drev generatorn. Det var 
en festdag när vi fick ljus i båten från den 
gamla dunkande Bolindermotorn. Tidigare 
hade vi ju bara fotogenlampor.

Förmodligen var varvet på Bolindern 
bara 500-600 varv/minut men det var ett 
mycket 'hemålt' (trevligt) dunkande. Vi 
pojkar kunde avgöra långt innan de olika 
båtarna kom i hamn vilken båt det var och 
vilken motor som satt i just den båten.

Resorna med en gamla skutan gick ofta 
mellan hamnar på västkusten, upp till Oslo 
och någon gång över till Danmark. Detta 
skedde efter kriget. Vi bodde sommartid 
ombord i båten när pappa var på fraktresa, 
och gissa om vi ungar var kolsvarta när 
man gick med kol/koks eller briketter. 
Lasten bestod annars ofta av gatsten, 
kantsten och virke av olika slag. Namnet 
på en plats som ofta besöktes var Krok
strand i Idefjorden (stenlaster). Det var 
också spännande att komma till Göteborg 
eller Oslo för en vetgirig 6-7-8-åring.

Någon gång gick vi på grund eller fast
nade i leran när vattendjupet inte räckte till 
om Roald var fullastad, men annars tror 

jag att pappa som alla andra 
skutskeppare var en duktig 
sjöman. Han seglade bland 
annat med Gustaf Thordéns 
privata segelbåtar och var 
bogserbåtsskeppare i Udde
valla. Innan han skaffade egen 
skuta seglade han med sin far, 
var fiskare eller seglade med 
morfar Axel på Hovenäset som 
hade en tremastare som hette 
Beda.

Ibland kan jag nästan höra ett 
dunkande av den gamla 
Bolindern inne i huvudet och 
då vi varit ute några dagar 
kändes också dunket i hela 
kroppen när man kom hem. 
Detta varade i flera dagar. Och 
tänk så gott man somnade till 
dunket av Bolindern när man 
en natt var på väg till någon 
hamn för att lasta eller lossa.

Under senare år har jag även ägt en 
tändkulemotor. Det var en Seffle 15 hk i den 
båten som numera heter Esmeralda av 
Hovenäset, pietetsfullt renoverad av Pelle 
Karlsson i Hovenäset och jag känner mig 
ofta nostalgisk när jag hör en Skandia, en 
Seffle, eller annan gammal tändkula. Det 
finns inte så många nu. Och det är fest när 
Laurinföreningen i Lysekil visar sina gamla 
arbetshästar vid den årliga 'Tändkulemo- 
torns dag'.

Det är klart att det var skitigt. Olja över
allt. Det rök ordentligt. Ibland kunde man 
få mycket sot på sig när det 'brann i tjo- 
röret', men det var ett otroligt trevligt ljud 
i dessa gamla lågvarviga tändkulemotorer, 
som gör att man minns dem med stor 
glädje.

Ur minnet runt 50 år sedan vi sålde gam
la Roald. |

Sigge Bergh avled i somras. Strax före sin
död skickade han oss detta manus.

BrislRoald heter numera Anne Mon.

En riktig God Jul och E tt Gott Ny tt År 
tillönskas alla läsare från redaktionen.
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Romira and sisters!

W ârtsila 12,600 kW  (+ 2,000 kW ). 20 knots. Iceclass 1A. 2,750 lanemetres w ith 7.0 m free height in all three decks. 
H igh redundancy in all systems, All environmental levels available, Casette fitted. StoRo fitted.

Prepared for car decks and other tailor made modifications, depending on specific trade.

Impressing cargo capacity and flexibility, as well as excellent 
economy and low fuel consumption - get in touch with us!

Engstrôms
Shipowners, Operators, Consultants, In-House Management 

Phone +46-523 14035, Fax +46-523 14943, e-mail: dag@engstromshipping.se 
PO Box 115, SE 453 23 LYSEKIL, Sweden

Modern svensk sjöfart
Utställning som belyser svensk 

modern sjöfart

Sjôfartsmuseét Göteborg

Utställningen pågår 
20/10-01 - 12/1-02
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