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Omslagsbilden:
Monark passerar genom Södertälje kanal på väg till Stockholm den 
16 augusti 1964. Foto Arne Sundström.

Redaktionellt
För första gången på många år ökar nu den svenska 

handelsflottan. Det är ett gott tecken för komm ande 
generationer. En förutsättning för att skapa ett intresse för 
sjöfarten är att vi har en handelsflotta. Om Du fotograferat 
något av de nya svenskflaggade fartygen kunde det vara 
trevligt med ett collage i nästa nummer!

Nu är sommaren här och det brukar innebära mycket 
aktiviteter utomhus. Men blir det några regniga dagar är Du 
välkommen att skriva några rader till Länspumpen.

Nummer ett blev, som många kunde konstatera, något 
försenat i sin utgivning. Det berodde på att huvudredaktören 
under färdigställandet råkade få influensa och blev säng
liggande. Men Länspumpen är ju inte en tidning som i första 
hand sprider aktualiteter så någon dag spelar ju inte så stor 
roll i det perspektivet.

Ha det bra så hörs vi igen i oktober.
Redaktörerna
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N ästa num m er 
utkom m er i m itten av oktober, 

sista m anusdag är den 19 augusti 2002.

[ftréniMttüstremd 
SKEPPSLISTA 2002

NU AR DEN HAR !
Svensk Illustrerad Skeppslista 2002
En maritim uppslagsbok i fickformat med bl a fartygsfoton och fartygsbeskrivningar, 
rederiadresser och signalbokstäver -  en höjdare! Läses av branschfolk, båtologer och 
fritidsbåtägare i hela landet.

O B S !  Länspumpens redaktion har för klubbens medlemmar förhandlat fram samma 
pris för Svensk Illustrerad Skeppslista som SST:s prenumeranter betalar d v s  205 kr. 
Icke medlemmar betalar 240 kr. O B S !

Beställer gör du enklast genom att sätta in beloppet på postgirokonto 439 50  28  -  6 
Klubb Maritim Västra Kretsen, så sänder vi Skeppslistan 2002 till dig.
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Den 18 maj 1963 var Monark på väg in i Årstaviken i Stockholm. Samtliga färgbilder i artikeln är tagna av Arne Sundström, och finns hos Sjöhistoriska 
museets fotoarkiv.

Maskinelev på sista koleldade lastfartyget
Berättat av Kent H offför Bertil Söderberg

I höstas fick jag en förfrågan om ett foto på s/s Monark av Kent Hoff i Eslöv. Jag 
rekommenderade honom att vända sig till Arne Sundström, som hade många fina 
färgdiabilder på Monark och av vilka flera varit publicerade i Länspumpens års- 
nummer 1996. Kent hade 1963 jobbat ombord i Monark som maskinelev och på min 
förfrågan om han ville berätta om sina upplevelser ombord, i en artikel i Länspumpen, 
blev svaret ja.

Det visade sig att Kent liksom jag själv har arbetat som brandman i många år och 
efter flera trevliga samtal så blev resultatet denna artikel.

Bertil Söderberg

Första gången jag hörde Evert Taube sjunga 
"Eldarevalsen" kunde jag inte ana att jag 
själv skulle segla med en gammal last
ångare och uppleva allt vad sången inne
höll. I min vildaste fantasi kunde jag inte 
förstå vad Evert Taube menade när han 
sjöng "Vi var sex man på durken och två i 
var box, det var kolboxar stora som hus". 
Men efter att ha seglat med Sveriges sista 
koleldade oceangående lastångare s/s 
MonarK, fick jag svar på mina frågor.

Maskinelev på Monark
I oktober 1963 mönstrade jag på som 
maskinelev i s/s Monark då hon låg i Mal
mö Frihamn. Vid den första anblicken av 
ångaren fick jag "fjärilar" i magen när hon 
kom inseglande i Frihamnen, med en 
kolsvart rökpelare bolmande ur den höga 
skorstenen. Det var ett gammalt fartyg 
byggt redan 1917 på Oskarshamns varv 
som Masilia för Rederi AB Svenska Lloyd 
i Göteborg. I början av 1960-talet fanns

fortfarande koleldade fartyg i handels
flottan men Monark var störst och dess
utom det sista sorn gått och gick i oceanfart, 
om man nu skall kalla Skottlands västkust 
för det.

På 1950-talet blev hytterna moderni
serade men det var ändå mycket trångt att 
bo två man i varje hytt.

Maskinfolket bodde på babords sida och 
däckspersonalen på styrbords sida och rakt 
under hytterna var propelleraxeln med sin 
entoniga malande. Någon vidare sömn 
blev det inte för mig i början, men man 
vande sig snabbt.

Åter till "Eldarevalsen" då Evert Taube 
sjunger "vi var sex man på durken". Några 
sex man i maskin var vi inte ombord på 
Monark när vi jobbade, men väl två man 
på durken och två man i pannrummet. Jag 
jobbade ihop med förste maskinisten, som 
alltid skulle ha kaffe klockan fyra på mor
gonen. Han och jag hade 4 - 8  vakten.

Länspumpen 2002:2 3



Aven denna detaljbild togs den 18 maj 1963.

Andre maskinisten jobbade med en annan 
maskinelev från Stockholm, och chiefen 
gick ihop med donkeymannen. Han med 
åsnepannan!

Om man gick från maskinrummet ge
nom stockhålet kom man till pannrummet, 
där eldarna och lämparna arbetade. Läm- 
paren stod i kolboxen och skyfflade fram 
kol till eldaren som i sin tur matade de 
omättliga pannorna med kolet för att hålla 
stimmet på topp så att maskinen kunde gå 
för fullt. Monark hade två pannor och två 
kolboxar. Eldaren hade även fullt sjå med 
att raka och slejsa fyrarna när vi gick för 
full maskin. Det var mycket varmt och 
tungt att stå och arbeta framför fyrarna. Jag 
prövade själv ett par gånger men då låg vi 
i hamn.

Ångmaskinen var stor och imponerade 
på mig. Det var en trecylindrig maskin med 
olika dimensioner på cylindrarna. Två 
manöverhandtag fanns: Pådrag och back
slag. När man skulle manövrera fick man 
först svara på maskintelegrafens signal från 
bryggan, veva på pådraget eller upp och 
ned på backslaget. Detta var manövrar som 
tog lång tid så befälet på bryggan fick räkna 
med extra tid när vi skulle förhala t ex. Bäst 
av allting i maskin var att vi som jobbade 
där nere aldrig behövde tänka på några 
hörselskydd. Det är som bekant stor 
skillnad på en ångmaskins och en diesel
motors ljudnivå. Det sämsta jobbet i 
maskin var nog när vi skulle trycka tuberna 
i pannorna eller göra pannrent. Oftast

gjorde vi det när vi låg i hamn. Man kröp 
in genom en manlucka och längst bak i 
pannan fanns det tuber som skulle tätas. 
Det var inte roligt att stå längst inne i 
pannan när dom samtidigt eldade i den 
andra pannan och dessutom tänka på att 
ingen skulle slå igen manluckan, precis 
som Evert Taube sjunger i visan.

Jobbet i maskin var som sagts rätt så

tufft. Det fanns ej någon tid till att sitta stilla 
under vakten. För min del skulle jag tömma 
lagerboxarna i hela propelleraxeltunneln. 
Det fanns ungefär tio stycken. Under varje 
lagerbox hängde en spann som samlade 
upp överbliven olja som passerat lagret. 
Oljan skulle hällas tillbaka i lagret. När 
detta var gjort skulle jag trimma barlast
tankarna. Ångaren skulle ligga rätt i sjön 
under gång. Många gånger försköt sig 
lasten så det blev till att trimma tankar i 
ett. Evert Taube sjunger ju om när han 
"började segla till sjöss som trimmer på 
"Aileen Alanna". Så allt som finns i visan 
stämmer exakt in på det jag gjorde.

Maskinens pistonger skulle smörjas en 
gång i halvtim m an. Pistongerna var 
vevstakarna som gick från vevaxeln till 
cylindrarna. En särskild oljeblandning med 
vatten gjorde att de gled lättare in i cylind
rarna. Jag hade en stor borste som jag 
doppade i en spann, sedan var det bara att 
hålla borsten stilla på pistongen när den 
gled upp och ned.

Många gånger när vi låg i hamn skulle 
cylinderblocken tätas, dom blev slitna när 
pistongerna gled in och ut. Ångmaskinen 
var ju inte precis ny, så det var lite glapp 
både här och där. När man tätade i blocken 
skulle man vika en asbestfläta så den blev 
rund och passade i en fläns som delades 
mitt itu. Asbesten användes för ångans 
höga temperatur. En episod som fick mitt 
hjärta att slå "frivolter" var när jag vid ett 
tillfälle jobbade med chiefen. Donkeyman

var sjuk så jag fick ta hans vakt. Vi låg i 
Aberdeen och skulle förhala till en annan 
plats i hamnen. Chiefen, som var dan efter, 
satt på en låda i maskin när bryggan blåste

Eldaren rakar ur fyren ur ångpannan pä Monark för sista gången den 16 augusti 1964. En epok inom 
handelsflottan var slut.
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Monarks skorsten såg imponerande ut från kommandobryggan. a f  Chapman lossar tunggods från Monark den 14 juli 1962.

i talröret. Han var oförmögen att resa sig 
upp, eftersom han var rejält trött, så jag fick 
order att svara.

-  Vi skall flytta på oss, sa kapten. Starta 
maskin!

-  Det får du göra, sa chiefen till mig.
Jag hade nog sett och lärt en del när jag

jobbat en tid härnere i maskin, MEN ATT 
KÖRA MASKINEN! Nej. Nej. Nej.

-  Jo. Jo. Jo. sa chiefen, det klarar du fint.
Man protesterade inte så mycket på den

tiden. Nåväl. Jag besvarade telegrafen med 
sakta fram, samtidigt som jag skulle upp 
på gretingen och starta lysmaskinen. Det 
var två ventiler som skulle skruvas upp och 
ner, så förståeligt tog det längre tid än 
normalt. Så det var bara att springa för fullt 
för normalt var detta ett tvåmansjobb. Den 
ene körde maskinen och den andre sprang 
runt och skruvade på en massa ventiler. 
Långt om länge då svetten lackade på mig 
slogs stopp i maskin.

Oj, tänkte jag! Klarade jag verkligen av 
det? Minuten efter ringde telefonen, vi 
hade faktiskt en sådan! Det var Kapten som 
skrek.

-  Vem i helvete är det som kör därnere? 
Vi var bara en halv meter från att ramma 
en annan båt.

-  Det är chiefen som kör, sa jag.
-  Får jag prata med honom, sa kapten.
-  Går inte för han gick på toa. Men jag 

vet vad som hände, han missade ett back
slag. Han är ju inte så van att köra. Normalt 
kör donkeyman, men han är ju sjuk.

Nödlögnen gick hem. Någon dag senare 
när jag mötte kaptenen, tittade han så 
konstigt på mej, så förmodligen hade 
chiefen sagt som det var.

Maskinchefen
Maskinchefen var en stor kraftig karl från 
Stockholm, gick alltid klädd i basker med 
"åskledare". Han var bred som en ladu- 
gardsdörr och stark som en oxe. Det hände 
alltid något då jag jobbade ihop med 
honom. En gång när vi var på väg till 
Skottland och rundade Skagen på väg ut i 
Nordsjön blåste det 30 m/sekund. Vågorna 
som var 8 till 10 meter höga slog hårt mot 
fören och stackars matrosen som stod uppe 
på bryggan, såg inte mycket när vattnet 
yrde om styrhytten. Vi hade däckslast av 
oljefat som stod surrade vid relingen. Det 
var inte roligt när man måste gå ovanpå 
oljefaten då man skulle från aktern till 
maskinrummet. Det fanns bara en tamp att 
hålla sig i och några slippriga plank att gå

på. När Monark befann sig på vagiopparna 
kunde jag skönja de brittiska fiskebåtarna, 
som låg utanför Aberdeen och fiskade.

När jag passerade förstestyrmans hytt, 
såg jag att det lyste. Jag tänkte inte så 
mycket mer pa det då, men fick senare veta 
att försten inte tålde sjön när det blåste så 
kraftigt.Han var ålänning och hade seglat 
i 40 år, men blev aldrig av med sin sjösiuka. 
Han fick alltid byta vakt med andre- och 
tredjestyrman vid denna vindstyrka och 
inta ryggläge! För mig och alla andra var 
det mycket märkligt men han hade varit 
anställd många år i Monark Line, så man 
såg kanske lite mellan fingrarna.

Nåväl. Jag tog mig över däckslasten till 
maskinrummet där vi hade ett fasligt sjå 
att hålla oss på benen i stormen. Jag skulle 
jobba ihop med chiefen och allt var frid 
och fröjd i en timme när han plötsligt skrek.

-  Kondenstrycket stiger! har du öppnat 
ventilen?

-  Ja visst, sa jag.
Han litade tydligen inte på vad jag sagt 

för minuten efter kom han själv och kände 
på ventilen. Det var en stång som från 
durken till maskintoppen var 11 meter 
lång. I änden satt en ratt som man skulle 
öppna kondensorn med, där ångan kyldes

Länspumpen 2002:2 5



En Caterpillar tas upp ur Monarks lastrum av Stockholms hamns pontonkran a f  Chapman. Kranarna 
på kajen klarade inte så tunga lyft.

ner till vatten. Förståeligt nog var ventilen 
mycket svårmanövrerad. Tiden flöt iväg 10 
till 15 minuter, då chiefen högröd i ansiktet 
skrek -  För helvete vi kommer att spränga 
båten om inte trycket sjunker i kondensorn 
och då får vi överge fartyget. Jag måste 
varsko skepparen, sa chiefen.

-  Vi får försöka en gång till. Stick och 
hämta en rörtång fort.

Jag återkom med rörtången och med lite 
tur och mycket gemensam styrka lyckades 
vi öppna ventilen. Vi var alldeles kall
svettiga när vi märkte att trycket började 
sjunka. Då sa chiefen på bred stock
holmska:

-  Du Kent, nu lurade vi honom.
-  Vem då?
-  Döden, flinade han.
Många gånger skojade manskapet med 

honom för han var så stark, helst då när 
han hörde på. I Aberdeen en gång bråkade 
ett par fiskare med honom, för de trodde 
att han tagit deras fruntimmer. Chiefen bar 
ut dom båda på var sin axel och kastade ut 
herrarna på trottoaren utanför puben. Den 
historien fick han höra många gånger. Då 
skojade jag alltid och sa att jag vet en som 
han inte rått på i första taget.

-  Vem då, sa alla.
-  Ventilen till kondensorn, sa jag och då 

skrattade chiefen helhjärtat.

Förstemaskinisten
Normalt hade jag samma vakt som förste
maskinisten som var från Härnösand. Han 
ville alltid börja passet med en kopp kaffe. 
Den här morgonen purrades jag som van
ligt ut av Hagberg, den andre maskin
eleven, som jag delade hytt med. När jag 
reste mig upp och satte mig på kojkanten 
kände jag att vi hade hårt väder. Som 
vanligt skulle jag hoppa ner på durken när 
Monark kom i en kraftig rullning. Jag 
tappade balansen och for rätt in i skottet 
med huvudet före och slog emot ångele- 
mentet. Eländet var inte slut med detta. 
Klockan halv fyra på morgonen var jag på 
väg till byssan och skulle hämta förstens 
kaffemugg. Kaffet skulle vara rykande hett 
och inget blask, för då fick kocken veta att 
han levde. Monark rullade och stampade i 
den grova sjön då jag började gå nerför 
lejdarna till maskinrummet med kaffe
muggen i ena handen och den andra på 
lejdarräcket. Den sista lejdaren ner till 
durken var ca 6 meter lång och på väg ner 
för denna tappade jag plötsligt balansen. 
Jag trillade ner med förstens kaffemugg i 
handen, den skulle räddas till varje pris, 
och hamnade på durken. Försten kom 
springande och skrek!

-  Hur gick det med dig? Har du brutit 
något?

-  Skall känna efter, sa jag, fortfarande 
med kaffemuggen i handen.

-  O fan har du kaffet kvar!
-  Ja i alla fall till hälften.
-  Du är fan i mej en riktig cirkusartist, 

skrockade han på sin norrlandsdialekt, 
men du har ju skrapat dig från pannan till 
tårna. Som du ser ut!

-  Ja, men det ordnar sig.
På den tiden var det bara att bita ihop 

och fortsätta att jobba. Det var ingen som 
ens hade en tanke på att ta min vakt 
eftersom jag var yngst. Slicka såren fick 
man göra på fri\ akten. Det visade sig sedan 
när vi kontrollerade lejdaren att det fanns 
en stor oljefläck som kom från ett rör som 
sprungit läck. Det var den jag halkat på.

Det hände i Norrland
Många roliga episoder fick jag vara med 
om under min tid i Monark. En rolig sak 
som jag minns tydligt än idag var när jag 
för första gången seglade pä vintern i 
Bottenviken. Jag vaknade av ett förfärligt 
oväsen, det lät som om hela fartyget vred 
sig i metall. Snabbt rusade jag upp på däck, 
för jag var helt övertygad om att vi hade 
gått på grund eller kolliderat med ett annat 
fartyg. Döm om min förvåning när jag såg 
statsisbrytaren Ymer som cirklade runt vårt 
fartyg och bröt loss isen. När de stora 
isflaken tömade mot Monarks skrov lät det 
som man stod och slog med något hårt mot 
fartygssidan,

Resan gick till Sundsvall där vi skulle 
ligga på redden och lasta från pråmar. Det 
var ungefär 30 grader kallt. På kvällen 
föreslog någon att vi skulle ta oss iland och 
gå till Folkets Hus för att dansa. Sagt och 
gjort. Vi avtalade med lotsbåten att hämta 
oss och vid åttatiden var vi en mangrann

trupp på 15 danslystna som steg iland. Vi 
avtalade med båtmannen i lotsbåten att 
hämta oss vid ettiden efter dansen, för att 
köra ut oss till Monark igen.

Efter en mycket trevlig kväll med dans 
och flickor, vilka föi övrigt inte gjorde som 
vi var vana vid i Skåne, där alla stod på ett 
ställe när man bjöd upp. Här fick killarna 
springa tvärs över dansgolvet och bjuda 
upp.

Nåväl. Klockan närmade sig ett på natten 
och vi begav oss ner till hamnen för att bli 
upplockade av lotsbåten. När klockan 
slagit två och ingen lotsbåt hade siktats, 
undrade vi hur vi skulle ta oss ut till 
Monark igen. Vi frös nu ganska rejält i den 
bistra kölden på ca 30 minusgrader. Så 
plötsligt fick en av oss en snilleblixt:

-  Vi lånar en roddbåt!
Det låg flera roddbåtar upplagda för 

vintern och vi valde ut en som snabbt sattes 
i sjön.

-  Är isrännan farbar?
-  Ja, ja men.
Det blev tre turer kryssandes mellan 

isflaken ut till Monark, för vi kunde bara 
vara fem man åt gången. Efter sista turen 
förtöjdes roddbåten vid Monarks lejdare. 
Det kändes skönt att komma in i hytten där 
ångelementet spred en härlig värme.

På morgonen nästa dag kom lotsbåten 
långsides. Båtmannen beklagade att han 
försovit sig och som plåster på såren fick 
han ta roddbåten på släp och lägga upp den 
på sin plats igen.

En rundresa
Bolaget trafikerade svenska östersjö- 
hamnar och Skottland. Masthamnen i
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s. s. "M o-nita”  s. 3. ” M o n e str a "

MONARK LINE A. B.
(A rn o ld  de Chanips)

Östersjön —  Skottland
last och passagerare 

«TOCKHOLM Kungsgatan 7V
T el. 11 17 50. 11 17 51 T c l.-a d r .: "R ed in o n ”

Annons nr svensk Sjöfarts Tidning 1955.

Stadsgården var Monark Lines vanliga 
tilläggsplats när man lastade i hemma
hamnen. Sedan gick färden mot Norrland 
där hamnar som Holmsund, Skellefteå 
med flera besöktes. Det mesta som lastades 
var papper och andra skogsprodukter. 
Resan gick söderöver mot Skåne och 
Falsterbokanalen, där min farfar tjänst
gjorde som bromaskinist. Jag var uppvuxen 
vid kanalen eftersom vi bodde i Höllviken, 
och på den tiden såg jag många fartyg 
passera. Då krävdes det lots för att segla 
genom kanalen. Vi kände lotsarna och då 
och då tog de med sig lite grejor till min 
far.

Resan fortsatte upp genom sundet till 
Malmö, där vi lastade bilar som skulle till 
England, och då passade jag på att hälsa 
på min tjej. Vidare upp genom Öresund och 
ut i Kattegatt. När vi passerat Skagen sattes 
kursen på Aberdeen. Andra skotska ham
nar vi besökte var Grangemouth och Leith. 
En gång åkte vi faktiskt till Edinburgh med 
taxi och shoppade skor, som var billiga i 
Storbritannien då. Whiskey i stora ekfat var 
en vanlig last som togs ombord i Aberdeen. 
Det hände att gubbarna blev törstiga och 
då slogs en och annan skruvmejsel in 
mellan ekplankoma och så fylldes en rostfri 
bringare med den ädla drycken. Sedan kom 
tuggummi att tjänstgöra som propp i hålen.

Så gick färden tillbaka över Nordsjön och 
in i svenska farvatten och hamnar.

Smuggling
Sjömän har i alla tider mer eller mindre 
försökt dryga ut hyran med att smuggla. 
Sånt hände även på Monark. Min hyra var 
400 kr i månaden inklusive mat och logi, 
så nog försökte även jag dryga ut hyran 
ibland. Tips om hur man gick tillväga fick 
jag av dom äldre sjömännen. Smuggel
godset gömdes i kolboxarna, där tullarna 
stack med sina spett för att hitta cigarett
stockar. I fartygsbiblioteket hade någon 
stoppat in en stock cigaretter bakom 
böckerna. Naturligtvis kom en tullare ner 
och öppnade skåpet, tog ut en bok och såg 
ordet Camel. Propelleraxeltunneln var 
också ett populärt gömställe under durk
plåtarna. I ventilationstrummorna band vi 
svart sytråd i stockarna och förde dem 
bakom rörkrökarna. När tullarna kom och 
tittade med sina speglar, kunde de inte se 
mer än en massa damm. Extra rör sattes 
upp i maskinrummet bland alla de andra 
rören och fylldes med allehanda godsaker. 
Naturligtvis var tullarna medvetna om att 
det smugglades, för ibland letades hela 
fartyget igenom.

En gång var vi på väg från Leith till 
Aberdeen för att lasta bilar, då försten sa åt 
mig att jag skulle ha vakten när vi kom i 
hamn. Jag fick i uppdrag att pumpa upp 
400 liter olja med en handpump till en tank,

och dessutom sköta fyrarna för att vi inte 
skulle tappa för mycket stim ifall vi skulle 
förhala. När vi närmade oss kajen stod jag 
på däck och tittade. Det stod en massa 
människor på kajen och väntade, men jag 
tog ingen större notis om det. Det visade 
sig senare att det var Tullens s k Svarta 
Gäng.

I m askin hade vi diverse brandbe- 
kämpningsmateriel: slang, strålrör, hand- 
brandsläckare, asbestfiltar m m. När en 
halvtimi la gått av vakten, kom plötsligt en 
tullare ner för lejdaren. Han hälsade och 
innan han tagit sista steget ner mot durken 
pekade han på en handbrandsläckare som 
hängde alldeles nedanför lejdaren. Det var 
en gammal typ av kolsyresläckare med en 
stor ratt på toppen.

-  Take it down.
Jag tog ner släckaren.
-  Open it.
-  No. No. No.
Jag pekade på blyplomberingen. Den kan 

explodera om du öppnar den försökte jag 
att förklara och bredde på lite extra. Det 
finns väl ingen som gömmer något i en 
släckare som dessutom är plomberad, 
tänkte jag. Han skakade den, vände upp 
och ner på den och sa ät mig att sätta 
tillbaka den. Därefter gick han runt i 
maskinrummet och tittade och försvann 
sedan upp på däck.

Tio minuter senare kom donkeyman ner 
till mig.

-  Tittade han i släckaren?
-  Du har väl för fan inte gömt något i 

den?
-Jo v iss t det gör jag alltid.
-  Men plomberingen ?

-  Enkelt, jag har egna plomber och tråd.
När kusten var klar skruvade han av 

locket och drog fram en filt med två stockar 
Camel och en flaska whiskey. Tullaren säg 
kanske att det var en gammal släckare och 
inte hörde hit, eller så visste han var man 
brukade gömma smuggelgodset. Men den 
gången gick han bet.

Alla som har seglat på Skottland vet hur 
de skotska tullarna arbetade. Dom var 
hatade av de flesta av oss för dom bar sig 
ibland mycket klumpigt åt. En morgon när 
jag gått av min vakt klockan åtta och hade 
slafat i en timma, vaknade jag av att någon 
kom in i hytten. Jag tänkte att det var min 
hyttkompis, men förstod snart att det var 
en tullare. Jag lättade lite på draperiet som
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Maskinmässen julen 1963 med från vänster donkeyman Lindqvist, Kent Hoff och eldare Dahlqvist. 
Foto från Kent Hoff.

hängde på framsidan av kojen och såg en 
tullare som vräkte ut alla lådorna på 
durken. Rotade igenom alla kläder med 
händer som han nyss varit i kolboxen med. 
Kläderna blev alldeles svarta. Jag låg tyst 
och sa inget. Då tullaren försvann ut på 
däck sprang jag halvt yrvaken och hämtade 
andrestyrman och visade honom vad som 
hänt. Han i sin tur sprang upp till skep
paren som i sin tur kontaktade chefen för 
tullarna. Resultatet blev att alla kläderna 
skulle kemtvättas och tullmyndigheten fick 
stå för kostnaden.

Julen 1963
Vi var tre sjömän på väg till Sjömanskyrkan 
för att äta gröt. Monark låg i hemmaham
nen

Och skulle ligga där till någon dag före 
nyårsafton. Vi kom då på idéen att åka till 
Finland efter en av juldagarna. Åtta ur 
besättningen ville åka och så bar det av 
med taxi till Finlandsbåten. När vi kom dit 
var det jättemycket folk som skulle med 
båten. Långt om länge kom vi också 
ombord.

Vi beslöt att sätta oss i matsalen med det 
samma för ingen av oss hade ätit något 
särskilt under dagen. Döm om vår förvå
ning då vi inte fick något bord. Alla var 
upptagna. Det fick bli Caféet istället. När 
vi passerat skärgården och kom ut på 
Ålands hav märkte vi att det blev sjögång 
och en kraftig sådan. Jaha, sa eldare Dahl
qvist nu kan vi snart bege oss till matsalen, 
för jag har en känsla av att det är ledigt där 
nu. Mycket riktigt, när vi kom upp till 
matsalen satt där väl 20 personer, så att få 
bord nu var inget problem. Blåsten tilltog

ju längre ut på Ålands hav vi kom och fler 
och fler lämnade matsalen. Serverings
personalen frågade om vi skulle beställa, 
och det gjorde vi. Nu kom det fram fuktig 
duk på bordet med tallrikar och glas. 
Servitören undrade förvånat om vi inte 
skulle gå och lägga oss i våra hytter för det 
skulle bli ett fruktansvärt oväder. Vi höll 
alla masken och nämnde inte ett ord om 
att vi var sjömän. Nu var det bara vi från 
Monark som satt kvar i matsalen. Perso

nalen hade fullt sjå med att hålla sig på 
benen, de höll sig i bord och vad dom kom 
åt för att inte ramla omkull när det gungade 
som mest. Serveringspersonalen undrade 
säkert vad vi var för några figurer som satt 
och åt middag i stormen. När vi åt som bäst 
kom en äldre man i uniform fram till vårt 
bord och presenterade sig.

-  God dag, jag är kapten här ombord. Nu 
har vår personal undrat i nästan två timmar 
vad ni är för några. Flera har gissat at ni är 
sjömän, är ni det?

-  Ja visst svarade vi. Vi ligger med s/s 
Monark vid Mastkajen i Stockholm.

Då vände sig kaptenen om och sa till 
serveringspersonalen.

-  Ta hit en omgång dricka så sitter jag 
här en stund och umgås med dessa för
tjusande herrar, sa han på bruten finska. Ja 
förresten, jag bjuder er på maten också.

Många roliga minnen fick jag uppleva under 
min tid ombord i s/s Monark. De flesta har 
etsat sig fast i minnet. Jag vill rikta ett tack 
till Arne Sundström för hans fina bilder på 
Monark som jag fått av honom. Ett lika stort 
tack till Bertil Söderberg i Klubb Maritim som 
gjort det möjligt för mig att dela med mig av 
mina minnen från tiden ombord i Monark.

Det jag berättat hoppas jag har väckt ett 
och annat gammalt sjömanshjärta som 
tjänstgjort på någon ångbåt. Om det är någon 
i besättningen på Monark från den tiden som 
läst denna artikel, hör gärna av er till mig. 
Redaktionen har min adress.

Som så många andra ångare blev Monark nedskuren till pråm. Här ligger hon vid Skeppsbron i Göte
borg i augusti 1976.
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Lite om kameror
Av Olle Gustafsson

Hasselbladskamera i format 120 eller 6x6 cm (eg 55x55 mm).

I nummer 1997:4 av Länspumpen skrev 
Göran Ohlsson en utmärkt artikel om 
att fotografera fartyg. Den är väl värd 

att begrunda av alla båtologer som själva 
fotograferar eller tänker börja fotografera.

Som ett slags komplement till den arti
keln skulle jag vilja slå ett slag för den sk 
mellanformatskameran. Med mellanfor- 
mat menar man i första hand kameror som 
använder 120-film. Denna typ av film 
kommer nog många äldre amatörfoto
grafer ihåg från lådkamerornas tid.

Numera finns det en hel del system
kameror som använder dessa filmer. Man 
får i regel 12 eller 10 exponeringar på 
filmerna i format 6 x 6  eller 6 x 7  cm. Andra 
format t ex 4,5 x 6 cm (16 exponeringar) 
förekommer också.

Vad är då fördelarna med detta format, 
och nackdelarna? Fördelarna är lätta att 
beskriva, man får stora negativ som är 
enkla att beskära om så önskas, bilderna 
får hög upplösning, även små detaljer syns 
tydligt. Vill man använda bilderna för 
publicering är de utmärkta, alla redaktörer 
blir glada åt de stora negativen. I vissa 
sammanhang är det ett krav att bilderna 
är av mellanformat.

Vill man ta dia så är resultatet fantastiskt!

Dessa stora detaljrika bilder kan förstoras 
på duken nästan hur mycket som helst. 
Projektorer kan emellertid vara ett pro
blem. Marknaden för nya är begränsad och 
de få som finns är fruktansvärt dyra, så 
man får leta begagnat. Det tog mig över ett 
år att finna en äldre men mycket fin Zeiss 
i, av alla tidningar, en biltidning. Pris? 250 
kronor! Ett varningens ord är dock på sin 
plats här. Till dessa äldre projektorer an
vänds som regel 220V iampor till skillnad 
från modernare, som använder lågvolts- 
lampor. Det kan vara svårt att få tag i vissa 
220V projektorlampor. Innan du köper 
fyndet kolla med en erfaren fotohandlare. 
Glasade ramar finns att köpa i välsorterade 
fotoaffärer.

Och nackdelarna? Ja först och främst pri
set. Ett startpaket, kamera plus ett normal
objektiv kostar från ca 12000 kr (Mamiya 
645E) upp till ca 25000 kr (Hasselblad 
501CM). Mer professionella utrustningar 
kan kosta i princip hur mycket som helst. 
Som jämförelse får man en systemkamera 
i småbildsformat från ca 5 000 kr. Allt 
hämtat ur tidningen Foto nr 11 år 2000. En 
annan nackdel är vikten och storleken.

Nu skall man inte låta avskräcka sig av 
vad som sagts ovan. Det går att få tag i

begagnat från några tusen och uppåt. Vad 
gäller vikt och storlek så är man ju i regel 
bilburen och då spelar det inte så stor roll 
om utrustningen väger något kilo mer eller 
mindre. Dessutom är behovet av extra 
objektiv inte så stort som med en småbilds- 
kamera.

Hittar du en bra begagnad Hasselblad är 
bara nöjet att äga detta precitionsinstru- 
ment värt många tusenlappar och dess
utom är det säkerligen en bra penning
placering. En annan sak med Hasselblad, 
de utbytbara filmmagasinen! Man kan 
alltså ha ett magasin med svart-vit film och 
ett med färg. Magasinen byts i dagsljus 
utan att man förlorar några filmrutor.

Kom bara ihåg att många begagnade 
Hasselbladskameror kommer från profes
sionella fotografer och kan mycket väl vara 
kraftigt förslitna. En normal översyn hos 
fabriken kostar inte så förfärligt mycket och 
man har sedan garanti på arbetet. En sådan 
översyn förutsätter emellertid att kameran 
var funktionsduglig om än sliten vid köpet. 
Bäst är ändå att köpa en som kommer från 
en aktsam amatör. Kan ta tid att hitta, men 
är värd besväret.

Tycker du det verkar besvärligt med det 
kvadratiska formatet så kom ihåg att man 
kan beskära bilden. Troligen får du ändå 
ett negativ som är större än ett småbilds- 
dito.

En annan möjlighet är att köpa en be
gagnad bälgkamera från 1950-talet eller en 
Rolleicord eller Rolleiflex från samma 
period. Dessa kan fås för 500 till 1500 kr 
(Zeiss Super Ikonta) och 2500 till 3000 kr 
för en bra Rollei. Leta i fotoaffärer och på 
auktioner! Kom bara ihåg att kolla att det 
är en typ som det går att få tag i film till 
först!

Lycka till med fotograferandet!

24x36

55x37 mm

55x55 mm (6x6)

En jämförelse av negativ ytorna hos småbild (864 
kvmm) och "6x6" (3025kvmm). Används 6x6 vid 
samma bildproportioner som småbild (streckade 
linjen) får man hos mellanformatskameran 55x37 
mm (2035 kvmm) eller 2,5 gånger småbildens yta.
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En magisteruppsats om Thorskogs 
mekaniska verkstad

Av Olle Gustafsson

I början av 1960-talet skrev dåvarande 
kandidaten Hans Svensson i Göteborg 
en magisteruppsats om ovannämnda 

verkstad, mer känd bland båtologer som 
Thorskogs Varv. Torskog ligger i Väster
landa socken, Inlands Torpe härad, Bohus
län, vid Göta älv ca fyra mil från Göteborg. 
Först skall kanske stavningen redas ut. Den 
lilla orten där varvet ligger heter Torskog, 
och så står det också på kartan. Varvet har 
gamla anor och stavade därför sitt namn 
på det gamla viset d v s  Thorskog. Detta 
som en parentes.

På 1960-talet började också jag intressera 
mig för detta varv som byggt så många 
bogser- och kanalbåtar. Jag tog reda på var 
varvet hade legat, for dit några gånger i 
början på 1960-talet för att se vad som fanns 
kvar av det forna varvet som på 1800-talet 
hade varit ett av landets ledande.

Jag fann något av ett spökvarv. Gamla 
byggnader stod kvar, till synes såsom de 
lämnats när den sista varvsarbetaren gick 
därifrån. Man kunde vid de forna stapel
bäddarna hitta gamla rostiga nitar i gruset, 
resterna av de gamla kajerna och bryg
gorna syntes tydligt och som ett utrops
tecken satt vällingklockan kvar på taket till 
en mindre byggnad. I bakgrunden, uppe 
vid vägen, tronade det gamla slottet där 
Petter Larsson hade residerat. Något av 
stämningen hoppas jag kunna förmedla 
genom vidstående bilder.

Min vidare forskning i ämnet kom 
abrupt av sig när jag på Sjöfartsmuseet i 
Göteborg fick i min hand ett exemplar av 
ovannämnda uppsats. Där fanns allt jag 
hade drömt om att få fram och mycket till.

Mitt exemplar av uppsatsen har jag noga 
bevarat och den har varit min källa när jag 
av någon anledning behövt få fram uppgif
ter om varvet.

För några är sedan gavs ut en liten skrift 
av Inga-Lill Rydén, Thorskog förr i tiden, en 
bok som på ett utmärkt sätt kompletterar 
Svenssons uppsats. Boken fick mig att ta 
upp Thorskogs varv på nytt. Jag letade upp 
Hans Svensson via Telias förnämliga tele
fonkatalog på CD. Det var en givande 
kontakt som visade mig vägen till mer 
underlag om varvet och trakten därom-

Thorskogsvarvets grundare, Petter Larsson.

kring. Jag fick vidare en karta över Göta 
älvdal som visar att Thorskog och Lödöse 
förvisso inte var de enda varven i trakten.

I uppsatsen finns en förteckning över vid 
varvet byggda fartyg. Jag har med stor 
hjälp av Erik Hag och John E. Persson 
kompletterat denna. Dock är det nog som 
Hans Svensson säger, omöjligt att så här 
långt efteråt få listan fullständig.

Hans Svensson gav mig tillåtelse att 
bearbeta och förkorta den 54 maskinskriv
na sidor långa uppsats han hade skrivit till 
den version som följer här.

O.G.

Vid Thorskogs kronogård anlades 1738 
ett järnmanufakturbruk av göteborgs- 
köpmannen Olof Wenngren. År 1866 för
sattes den dåvarande ägaren, den danske

hovjägmästaren A.F. Ostwald, i konkurs. 
Egendomen ropades in för 51 400 rdr rmt 
av ett ombud för handlanden Jacob Trahn 
i Hamburg. Den 31 juli 1866 överlät Trahn 
egendomen för oförändrat pris till ett bolag 
bestående av handlanden C.F. Carlbom, 
Göteborg, grosshandlaren P. Möller, Göte
borg och handlanden Petter Larsson, 
Lödöse. Intressenterna satsade 1/3 var.

Möller gick i konkurs 1867 och hans 
andel inlöstes av P. Larsson. 1871 löste 
Petter Larsson även ut Carlbom och blev 
därmed ensam ägare till Thorskogs bruk 
och lantegendom.

Petter Larsson 1833-1912, 
en kort biografi

Då Thorskogs storhetstid, om man nu skall 
tala om en sådan, sammanfaller med den 
tid då bruket och egendomen var i Petter 
Larssons ägo, anser jag det befogat med en 
kort biografi över denne man. Nedan 
kallad Petter Larsson eller i undantagsfall 
P. Larsson, som han skrev sitt namn.

Petter Larsson föddes i Jakobsbyn, en 
landsförsamling till Åmål den 8/2 1833. 
Fadern var hemmansägare. Petter Larssons 
uppväxtförhållanden och eventuella för
värvsarbeten i Åmål är okända.

År 1853 flyttade Petter Larsson från 
Jakobsbyn till Qvastekulla gård i Partille. 
Han anställdes hos gårdens ägare, konsul 
Reimers.

Larsson titulerade sig vid denna tid 
dräng eller handelsbetjänt. Hur kontakten 
med konsul Reimers knöts har jag inte 
kunnat utröna.

Tre år senare (1856) flyttade Petter Lars
son till Göteborg och 1864 därifrån till 
Gamla Lödöse. Under göteborgstiden var 
Petter Larsson bl a anställd hos firman 
Gustaf Åkerling, som drev spannmåls
handel, kommissionsaffär, handel med 
mjöl, fisk och salt och även hos firman J W 
Wilson, som vid denna tid drev en omfat
tande havrehandel med export till England. 
Beträffande tituleringen så avancerade 
Petter Larsson under denna tid från han
delsbetjänt till handelsbokhållare.

I Gamla Lödöse flyttade han in i fastig
heten Brattetomten eller Gamla Varvskro-
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Vykort från 1902 som visar full aktivitet vid varvet med många reparenter. En av ångarna är Wisborg.

gen, som den också kallades.
Han var nu spannmåls- och 
virkeshandlare med havre
handel som huvudobjekt.

I Lödöse och trakten där
omkring rådde vid denna tid 
en livlig skeppsbyggeriverk- 
samhet. Larsson kom som vir
keshandlare i kontakt med 
denna verksamhet och insåg 
snabbt, vilka möjligheter som 
fanns där. Endast träfartyg 
byggdes. För att slå sig på ett 
sådant bygge fordrades i stort 
sett endast virke och timmer
män. Några större anlägg
ningar för stapelbäddar erford
rades ej, ty det blev ej tal om 
några större tyngder på skro
ven. Enligt en biografisk upp
gift, tillkommen i samband 
med Göteborgsutställningen 
1923, skulle Petter Larsson 1865 
ha börjat bygga mindre sko
nare, galeaser och skärgårdsjakter i Lödöse. 
Jag har ej med säkerhet lyckats identifiera 
någon av dessa. Det är mycket troligt, att 
galeasen Lincoln, för vilken Petter Larsson 
var korrespondentredare, var ett av hans 
lödösebyggen.

Båtbyggeriet, jämte den övriga affärs
rörelsen, bör ha givit god avans.

Vidare ingick Petter Larsson 1865 äkten
skap med mamsellen och handlanden 
Hanna Maria Olsson från Lilla Edet (född 
den 4/11 1827 i Nödinge, död den 12/11 
1922).

Då taxeringslängder från denna tid 
saknas går det alltså ej att så här i efterhand 
exakt fastställa hur Petter Larsson finansi
erade sina andelar vid inköpet av Thor- 
skog. Allt talar för att äkten
skapet med Hanna Olsson gav 
de pengar som erfordrades.

I och med inköpet av Thor- 
skog började Petter Larsson 
successivt avveckla sina intres
sen i Lödöse. Han flyttade 
skeppsbyggeriverksamheten 
över älven till Thorskog. I no
vem ber 1868 flyttade också 
Petter Larsson och hans hustru 
över till Thorskog. Den del av 
Petter Larssons verksamhet som 
berör varvet tas upp i ett senare 
avsnitt. Hans övriga verksam
heter såsom jordbruk, tegelbruk 
och social verksamhet berörs ej 
i denna artikel.

Några synpunkter 
på lokaliseringen av 

varvet
Genom valet av plats för sin 
fortsatta varvsrörelse kom Pet

ter Larsson att från början begränsa varvets 
framtida möjligheter till att bygga kanal-, 
nord- och östersjötonnage. Fartygens 
maximala storlek begränsades av möj
ligheterna att sjösätta dem i älven. Maxi- 
milängden är omkring 100 m. Så stora 
fartyg har dock aldrig sjösatts på Thorskog. 
Det största fartyget torde ha varit Petter 
Larsson som mätte 53,1 m och var byggt 
1914. Sjöfartens utveckling kunde dock inte 
förutses vid den tidpunkt. Petter Larsson 
förläde varvet till Torskog. Dessutom hade 
man den gamla bruksrörelsen att bygga 
vidare på. De nödvändigaste byggnaderna 
fanns redan. Man hade dessutom tillgång 
till billig energi i den vattenkraft som redan 
fanns. På lödösesidan fanns ej tillgång till

vattenkraft, något som kom att hämma 
dessa varvs utveckling fram till det att 
elektriciteten slog igenom.

Tillgången på råvaror, d v s i första hand 
virke, var god. En hel del togs från egna 
skogar. Rotposter köptes i de närbelägna 
kronoskogarna. Vad som därutöver behöv
des, kom till stor del båtledes från Petter 
Larssons egendomar i Dalsland.

Angående kommunikationer kan följan
de sägas: Båtförbindelserna med Göteborg 
var goda, flera båtlägenheter per dag. Isen 
i älven utgjorde dock ett hinder vintertid. 
Järnvägsförbindelsen var emellertid myck
et besvärlig. Närmaste station 1873-1905 
var Nygård vid bergslagsbanan, ca 5,5 km 
från Lödöse, varifrån godset måste trans-

Länspumpen 2002:2 11



Fengersfors var ett av flera fartyg som byggdes för Dalslands Kanal.

Stapelbädden låg på denna plats.

porteras över älven med pråmar. Virket 
flottades över.

Då järnvägen Alvhem-Lilla Edet tillkom 
1906 minskades transportvägen till tvärs 
över älven vid Lödöse station. Kvarstod 
gjorde dock omlastningen.

Anläggningarnas 
lokalisering på platsen

Det gamla järnmanufakturbruket låg i 
direkt anknytning till vattenfallet. Nere vid 
älven låg endast några magasin. De komp
letteringar som tillkom i början anlades 
också i anslutning till fallen. Är 1868 
kompletterades spik- och svartsmedjan 
med ett gjuteri och en smältugn. Ar 1870

tillkom också en spantplan och en spant
ugn. Som drivkraft utnyttjades vid denna 
tid 5 vattenhjul.

Tillverkningen av järnfartyg, ångmaski
ner, pannor mm. fordrade en annan verk- 
stadsutrustning än den som fanns. Gjute- 
riet jämte de övriga verkstäderna behövde 
förstoras. Det var dessutom opraktiskt att 
verkstäderna låg uppe vid fallen. En kraftig 
modernisering genomfördes därför under 
1880-talet. Verkstäderna flyttades ner till 
älven, gamla verkstäder revs successivt. 
Verkstadsutrustningen kompletterades bl a 
genom att Petter Larsson inköpte nya, eller 
bättre begagnade maskiner från England.

Kartskissen visar i huvudsak de olika

byggnadernas placering. Med lite möda 
kan man identifiera en del byggnader på 
bilderna med hjälp av kartskissen.

Verkstädernas kraftförsörjning
Problemet i samband med nedflyttningen 
till älven var hur verkstäderna skulle förses 
med drivkraft. Under en övergångstid 
skedde kraftöverföringen från vattenhjulen 
uppe vid fallen med en lindriftsanordning 
(kanske menas här någon form av stång
gång). Denna fordrade stor skötsel och 
några pojkar anställdes som smörjare. 
Anordningen ersattes därför av en järntub 
av asfalterade gjutna järnmuffrör, som 
ledde vattnet från Spikdammen, belägen 
på bergen ovanför Torskog, till turbiner 
som installerades nere vid varvet. Även i 
ladugården installerades en turbin som 
drev tröskverket och mjölkmaskinerna. 
Järnrören beställdes från England och 
installerades omkring 1890.

Turbinerna var enkla överfallsturbiner 
och konstruerades mellan 1884 och 1887 av 
de vid varvet anställda konstruktörerna 
J.A. Särenholm och Aegidius Elling. I 
maskinverkstaden installerades en turbin 
på 30 hkr, i plåtverkstaden en på 40 hk, i 
sågverket och kvarnen en på 40 hk, i snicke
riverkstaden en på 25 hk och slutligen en 
bredvid gjuteriet på 35 hk, som drev en 
generator, vilken levererade ström till be
lysning i verkstäderna och herrgården samt 
i några närliggande bostadshus.

Den elektriska anläggningen togs i bruk 
1886 och var den första på Bohusläns lands
bygd.

Likaledes installerades telefon 1883-1884 
via en linje från Kungälv och även detta 
var den första på Bohusläns landsbygd. 
Avståndet mellan Torskog och Kungälv är 
omkring 2 mil.

Trycket i rören var ca 5 kp. Man hade god 
vattentillgång tack vare en serie dämmen. 
Nivåskillnaden mellan Spikdammen och 
verkstäderna var ca 40 m.

Vid landsvägen nedanför slottet anlades 
1938 en liten kraftstation.

Verkstädernas utrustning
Verkstädernas m askinella utrustning 
genomgick en successiv förbättring under 
årens lopp fram till 1923. Beträffande 
utrustningen kunde man hela tiden kvali
tativt mäta sig med de större varven i Göte
borg. Under 1890-talet anskaffades en hel 
del maskiner, bl a från Lindholmens kon
kurs 1891.

I slutet av 1890-talet började man anlita 
professor Lindfors i Göteborg som konst
ruktör. Han ritade utkasten till de "stora" 
båtarna, t ex Atlas, Leif, Ingvar och Petter 
Larsson. Denna fartygstyp fordrade mo
derna verktyg och lyftanordningar för att 
kunna byggas snabbt och rationellt. Därför
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Några av byggnaderna som låg nere vid vattnet.

anskaffades bl a en travers. (Fundamenten 
kunde man fortfarande se vid mitt besök 
1964-1965).Man konstruerade också verk
tyg i egen regi t ex pneumatiska nitnings- 
stänger. En inventarieförteckning finns på 
Göteborgs sjöfartsmuseum och kan stude
ras av den som är närmare intresserad av 
dessa ting.

Petter Larssons 
sätt att driva varvet

För att kunna driva varvet med ett visst 
minimitillverkningsvärde på ca 100 000 kr 
per år, vilket i sin tur motsvarade priset på 
två kanalfartyg, började Petter Larsson 
bygga för egen räkning. På detta sätt 
garanterades sysselsättning för yrkesarbe- 
tarna. Den mindre kvalificerade arbetskraf
ten friställdes dä det var lite att göra och 
återanställdes då det behövdes. De speku- 
lationsbyggda båtarna försökte Petter Lars
son sälja så tidigt som möjligt. Helst medan 
de ännu låg på stapelbädden. Gick ej detta 
såldes de senare. En sådan affär kunde ta 
många år innan den var helt genomförd. 
De osålda fartygen fick ej ligga overksam
ma. Petter Larsson redade dem själv och 
sålde dem sedan partvis. Befälhavaren t ex 
fick ofta köpa in sig med 1 / 10-del för att få 
befattningen. De större fartygen redade 
Petter Larsson själv. De såldes sedan direkt 
till annan redare. Ett tredje försäljningssätt 
för spekulations- och beställningsbyggda 
fartyg var att ta inbyte då köparen lämnade 
ett äldre fartyg i dellikvid.

Maskiner och pannor byggdes också 
utan att beställare fanns. Fördelen vid köp 
var naturligtvis den korta leveranstiden.

Leveranstiden för en kanalbåt var ca 3 
månader om det var frågan om ett kompo- 
sitbygge och 4 månader om det var ett järn/

stålfartyg. Motsvarande leveranstider från 
andra varv, t ex Sjötorp, där endast trä/ 
kom positfartyg byggdes, var minst 6 
månader.

Priset på en kanalbåt var mellan 35000
60000 kr beroende på storlek, byggnads
sätt, maskinstyrka o sv .

Genom sitt sätt att driva varvet åstadkom 
Petter Larsson sin egen konjunktur och 
kunde undvika konkurser och allt för djupa 
neddykningar i samband med periodvis 
minskad efterfrågan. För att ej falla på eget 
grepp fordrades en bärkraftig rederirörelse 
och god tillgång på rörelsekapital. Petter 
Larsson skaffade sig detta under årens 
lopp.

Det kan nämnas att behållningen i

bouppteckningen efter Petter Larsson var 
1229472:83 kr. Saluvärdet på de efterläm
nade tillgångarna torde ha varit mellan 4 
och 6 milj kr i dåtida pengar.

Åren 1908-1910
Under denna period drabbades "arvet av 
en nedgång. Storstrejken 1909 berörde inte 
varvet direkt, då arbetarna ej var fack- 
föreningsanslutna, men däremot indirekt 
genom svårigheterna att få fram produkter 
från underleverantörer.

Svårigheter beträffande ledningen torde 
också ha inverkat. Petter Larsson var nu 
gammal och sannolikt senil. Han hade 
heller ingen tilltro till sonens förmåga att 
leda företaget. Mera om detta nedan.

År 1911 lämnade Petter Larsson ledning
en för varvet ifrån sig.

Eskil Larsson
Petter Larssons enda barn, sonen Mårten 
Eskil, föddes den 21 februari 1871. Modern 
var då 43 år gammal. Eskil Larsson, fick en 
mycket ombonad och isolerad uppväxttid. 
Han undervisades av en guvernant och 
genomgick i 19-20-årsåldern en privat 
handelsskola. Petter Larsson hade inget 
inflytande på sonens uppfostran. Hans 
önskningar att sonen i 17-18-årsåldern 
skulle börja praktisera på varvet, avvisades 
av hustrun.

I 20-årsåldern började Eskil tituleras 
prokurist, och han tillbringade en del av 
sina dagar på varvskontoret. Han vistades 
aldrig mer än nödvändigt ute i verkstä
derna. Han åkte droska till och från kon
toret. Fadern gick. Avståndet var ca 500 m 
Varken Petter eller Eskil var tekniker. Där
för fanns det nästan alltid anställda ingen
jörer vid varvet. Petter Larsson lärde sig det
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mesta genom att intresserat följa arbetet i 
verkstäderna och på stapelbäddarna så 
länge han orkade. Eskil inhämtade däremot 
aldrig dessa kunskaper. Han förblev en 
goddagspilt. Faderns stora, och senare 
Eskil Larssons ärvda förmögenhet gav 
honom makt och myndighet. I grund och 
botten måste Eskil anses som snäll och 
lättledd. Han ägnade sig efter hand mest 
åt aktieaffärer med katastrofalt resultat.

Eskil Larsson bestämde egenmäktigt vad 
som skulle byggas på varvet. Varvsingen- 
jören hade sedan att handla efter dessa 
direktiv, hur ödesdigra de än var.

Eskil drabbades tidigt av sjukdomar som 
långa tider nedsatte hans hälsa och ibland 
gjorde honom totalt arbetsoförmögen.

Eskil Larsson avled den 9 april 1926.

Krigsåren 1914-1918
Dessa år var för varvet, som för många 
andra varv i landet, goda år. 1914 byggdes 
Petter Larsson, varvets genom åren största 
fartyg, på 900 ton dwt. Från 1914-1916 
fördubblades prisena och man fick svårt att 
få fram material.

Åren 1920-1926
Några tidigare påbörjade, men på grund av 
materialbrist ej färdigställda bogserbåtar 
såldes, Tyra och Esbjörn. Nybygge 206, som 
projek-terats 1917, påbörjades. Fartyget

döptes till Biynolf och lastade 650 ton. Hon 
såldes först i samband med avvecklingen 1926.

1921 byggdes kanalbåten Ester. Även 
hon förblev osåld till avvecklingen. Hon 
såldes som bekant till gruvbolaget Vieille 
Montagne och blev Vieille Montagne IV.

Åren 1922, 1923 och 1924 byggdes en 
bogserbåt om året, för att man skulle kunna 
behålla en del av arbetarna. De permit
terades dock större delen av året. 1925 och 
1926 byggdes inga fartyg. Endast några 
mindre reparationer utfördes. l q25 upptog 
man tillverkning av smidda remskivor. 
Tillverkningen bar sig men upphörde i och 
med avvecklingen.

Den magnifika herrgårdens finns 
kvar än idag. Nu är den ett populärt 
konferenscentrum.

Fartyg byggda 
på Thorskogs varv

Vid Thorskog sjösattes, som nämnts 214 
skrov. Att identifiera alla dessa i efterhand 
går inte. Det kan dock framhållas några av 
de problem man möts av vid ett sådant 
försök. Vid Thorskogs varv fördes ej någon 
speciell leveransbok. I stället hänvisas man 
till officiella källor med deras många 
luckor, och till i detta fall de kvarvarande 
ritningarna. Många äldre ritningar saknas. 
I flera fall har det ej funnits några ritningar, 
da fa rty g en  byggdes efter s k utslag pa plan. 
Huvudkällan till detta avsnitt har varit 
Sveriges Skeppslista 1866-1926, som ut

Ångaren Lars-Erik byggdes vid varvet 1887 under namnet Uddeholm. Fotograferad i Göta Älv av Tore Granath, troligen den 27 augusti 1942.
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Ångaren Thore fotograferad av Tore (Granath) i Norsholm den 29 juni 1947.

kom regelbundet med några års intervall. 
I denna finner man många fartyg, som är 
byggda på Thorskog. Tyvärr återfinns inte 
alla. De som förlist mellan två utgivnings- 
perioder förekommer inte. T ex i mitt fall 
Viola som förliste 1897.

Fartyg som såldes direkt till utlandet 
registrerades ej. Vidare saknas praktiskt 
taget alla bogserbåtar, eftersom dessa var 
under 20 nettoregisterton, vilket var den 
nedre gränsen för registrering i Skepps- 
listan. Fartyg som var över 20 nettoregis
terton och sålda till utlandet kan i många 
fall återfinnas i de stora Klassificerings- 
sällskapens register.

Det är mycket mödosamt att leta sig fram 
i dessa, då man inte känner namnen på 
fartygen. Jag har av denna anledning fått 
utesluta denna metod såsom allt för tids
krävande. Bogserbåtar under 20 netto
registerton finns normalt ej registrerade 
någonstans.

De resultat jag kommit till redovisas i 
följande tabell. Fullständigt är materialet 
endast i fråga om bogserbåtar av den s k 
Isbjörnstypen. (Författaren hänvisar i en 
not här till en lista som äges av adjunkt 
Brita Ahlmén i Göteborg.)

Tabellen omfattar 169 fartyg. Om alla 
byggnadsnummer hade resulterat i ett 
fartyg så fattas 45 st. Dessa ligger i perioden 
1870-1900. Det är troligt att några projek
terade fartyg aldrig byggdes, en del num
mer kan gälla bara maskin och panna, en 
del endast maskin eller endast panna. En 
del av de saknade fartygen utgöres av 
pråmar, ångslupar, ångtrålare och lustfar
tyg. De saknade fartygen utgöres troligen 
till största delen av till utlandet direkt sålda 
fartyg.

Många av de vid Thorskog byggda 
fartygen såldes direkt eller efter några år 
av sina svenska redare till Norge, där de 
rönte stor uppskattning för sina maskiner. 
De flesta Thorskogsbåtarna är numera 
borta. I dag finns endast en handfull kvar 
(februari år 2001).

Samtliga kvarvarande fartyg är såvitt 
mig är bekant numera motordrivna med 
undantag av bogserbåten Rex i Hallsta- 
hammar.

Fartygstyper
Thorskogs varv specialiserade sig på i 
huvudsak tre olika fartygstyper. För det 
första en fartygstyp för kanal-, kust- och

östersjöfart. Dessa fartyg byggdes så, att de 
gav största möjliga lastdryghet på de 
dimensioner som dikterades av slussarna 
i Göta Kanal.

Den andra typen byggdes för Nord- och 
Östersjöfart. De var på 400-900 ton dw. 
Nordsjöbåtarna genomgick de största 
förändringarna. De första var försedda 
med akterstagade master och hade efter 
tidens sed hjälpsegel. Maskinen var place
rad midskepps. Med tiden försvann hjälp- 
seglen och maskin och bostäder placerades 
akterut. Äktem ändrades också till k±yssar- 
akter, som var betydligt rymligare.

Bogserbåtarna var den tredje fartygs
typen. Tillverkningen upptogs på 1880- 
talet. Ar 1886 var man framme vid den sk 
Isbjörnstypen. Thorskog är för de, som kän
ner till det, mest känt som ett bogserbåts- 
varv. 42 st bogserbåtar av Isbjörnstypen 
byggdes.

Ytterligare några typer byggdes, t ex 
passagerarbåtar för älven, lastskutor av trä, 
båtar för Dalslands kanal, ångtrålare och 
slutligen en del pråmar.

Träfartygen utvecklades och blev efter
hand sk kompositbyggen, dvs träfartyg 
byggda på järnspant.
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Ett av de sista fartygen som byggdes vid varvet var norska Solskin. Bildarkiv Fotopumpen.

Thorskogsmaskinen 
samt övrig tillverkning

De första fartygen försågs med maskiner 
av Lindholmens, Motala Werkstads, Eriks- 
bergs eller Bolinders fabrikat. 1878 började 
man tillverka egna maskiner och pannor. 
Under åren 1885-1887 konstruerades den 
s k Thorskogsmaskinen av den unge norske 
ingenjören Aegidius Elling. Den första 
installerades i Märten 1887. Den tidigare 
typen ersattes nu av en modern com- 
poundmaskin, som med några föränd
ringar tillverkades så länge verkstaden var 
i gång. Maskinen tillverkades antingen 
med strål- eller ytkondensor. Den Ellingska 
maskinen skiljer sig från övriga konven
tionella maskiner främst genom slidrörel- 
sens konstruktion.

"Maskinene var bygget som totrinns-

maskiner, utstyrt med expansionsleider på 
både höytrykks- og lavtrykkssylinder. Det 
gjorde ytelsefordelningen mellom sylind- 
rene meget javn under enhver belastning. 
Sleiodsbevegelsen ble tatt ut fra veivstang- 
en og var genialt enkelt og lett manövrer- 
bar. Da det ikke var eksenterskiver eller 
bueslag, og da sleiden och sleideslaget var 
mindre enn ved andre maskiner, var maski
nens mekaniske verkningsgrad meget 
god." (En norsk läsövning som kanske inte 
är så lättförstålig för den oinvigde).

I slidrörelsen fanns inga lager utan slid- 
tappar. Dessa härdades enligt en speciell 
metod. Få andra verkstäder nådde samma 
resultat, vilket medförde att tillverkningen 
av slidtappar var en god inkomstkälla för 
varvet.

Maskinen tillverkades på Thorskog i

storlekar från 60-320 ind.hk En trippel
maskin byggdes (se listan), övriga var 
compoundmaskiner.

Den Ellingska maskinen kom att betyda 
mycket för varvet och den fick ampla 
lovord. Allt som allt tillverkades maskinen
i 124 exemplar vid Thorskog och samman
lagt med tillverkningen i Norge i 194 
exemplar. I Norge tillverkades maskinen i 
storlekar upp till 1272 ind.hk. Sannolikt är 
det när det gäller de större frågan om 
trippelmaskiner.

Thorskogs varv var i likhet med de flesta 
jämvarv nästan fullständigt integrerat, dvs 
de tillverkade nästan allt de behövde själva.

De tillverkade egna ångpannor av sk 
Morrison-typ. Allt som allt tillverkades 321 
pannor.

Man tillverkade själva allt gjutgods, 
liksom  all grövre armatur, winschar, 
ankarspel, propellrar, maskintelegrafer, 
inredning och möbler.

Aegidius Elling
Aegidius Elling, maskinens upphovsman, 
avled 1949. Han var då 88 år gammal. Hela 
hans tekniska produktion överlämnades 
till norges tekniska museum i Oslo. Elling 
räknas i Norge som en av landets största 
uppfinnare och konstruktör genom tiderna. 
Sina största personliga framgångar hade 
han med sina ångmaskiner. För eftervärl
den är dock det Ellingska namnet knutit 
till tillverkningen av gasturbinen. På detta 
område gjorde han sin största insats, vilket 
förtjänar världsberömdhet enligt professor 
Dag Johnsson, Trondheim. I Norge firas 
hans minne på flera sätt, bl a går han då 
och då igenom spalterna i samband med 
något flygevenemang.

Avvecklingen av 
bruksfirman Petter Larsson

Då Eskil Larsson avled i april 1926, efter
lämnade han sin hustru Ester som enda 
arvinge. Studerar man tabellen över vinst 
eller förlust på rörelsen finner man, att åren 
efter första världskriget var en enda lång 
utförsbacke. Företaget drev under Eskil 
Larssons ledning en omfattande handel 
med aktier. Denna utföll mycket olyckligt 
och förstörde totalt företagets tidigare 
mycket solida ekonomi.

Med dessa synnerligen dystra siffror för 
ögonen fanns det endast en möjlighet för 
änkan, som ej var insatt i affärer, nämligen 
att sälja Thorskog för att rädda vad som 
räddas kunde. Att tänka sig att hon skulle 
ha vågat sig på att fortsätta varvsrörelsen 
är orealistiskt. Hon måste ha varit rädd, och 
inte utan skäl, att bli helt ruinerad. Thor
skog bjöds ut till försäljning. Det var 
mycket besvärligt att finna en köpare. 
Ingen vågade satsa några pengar på ett 
tynande varv. Thorskog såldes ej heller

Efter ett långt liv på kanalen blev många fartyg ombyggda till tankfartyg. Ett av dem var Sigvard som 
levererades 1907 och som senare blev Västtank. Foto den 12 april 1973 i Göteborg av Krister Bång.
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Varvet byggde också många bogserbåtar. En av dem var Rånnum som kom till 1905. Här på väg på Göta älv den 23 november 1965 fotograferad av Tore 
Granath.

utan byttes bort mot några fastigheter i 
Göteborg och ett antal tomter i Mölndal.

De nya ägarna, direktör J.E. Mollstedt 
och handlanden J. Helidén, hade synner
ligen trassliga affärer och Thorskog inteck

Det gamla sågverket.

nades till fulla värdet. (Vid överlåtandet 
fanns inga inteckningar i byggnaderna) 

Vid Mollstedts frånfälle övertog banken 
egendomen. Verkstädernas utrustning 
såldes i stor utsträckning av Mollstedt för

att hålla det hela flytande. Att fortsätta 
dritten var det aldrig tal om. Rörelsekapital 
saknades helt. Därtill kom det faktum, att 
Thorskog var ett typiskt nybyggnadsvarv. 
Man saknade slip eller docka och kunde 
därför ej utan stora besvärligheter torrsätta 
fartyg. På grund av detta kunde man bara 
ta emot ett begränsat antal reparenter, 
vilket medförde ett stort avbräck.

Den 15 november 1926 meddelades till 
Kommerskollegium i Stockholm, att firman 
Petter Larsson med Thorskogs mekaniska 
verkstad och skeppsvarv hade upphört. 
Därmed var en 60-årig epok till ända.

Epilog
Här slutar Hans Svenssons magisterupp
sats. Det finns inte så mycket mer att 
tillägga. De som är intresserade av att gräva 
djupare i varvets och traktens historia 
rekommenderas först och främ st den 
kompletta uppsatsen och den ovannämnda 
boken Thorskog förr i tiden. I mer litterär 
form finns boken Älvens vatten blänker mot- 
sols som är en ljus och fin barndomsskild
ring från trakten, där även varvet och 
patron Larsson figurerar. Författaren heter 
Ernst Manker. Man kan också kontakta 
föreningen Varfshistoriska Föreningen i
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Göta Älvdalen, adress: Långgatan, 463 71 
Lödöse.

Jag kan slutligen nämna att jag besökte 
Torskog i början av mars 2001. Alla bygg
naderna som syns på mina foton, tagna ca
35 år tidigare är borta. Kvar fanns bara 
jordbruksbyggnaderna, delar av gjuteriet 
och ett par små hus i mycket förfallet skick. 
Det ena är den gamla kraftstationen, det 
andra svårare att identifiera.

Marken var snötäckt så några spår efter 
husgrunder e dyl kunde man inte se. Vissa 
delar är dessutom inhägnade. Patron 
Larssons gamla slott, som såg ut som 
någonting ur Törnrosa på 1960-talet har nu

rustats upp till konferenshotell i lyxklassen 
och strålar som i forna dagar.

Jag vill nämna något om Listan över vid 
Thorskog byggda fartyg. Ursprungligt namn, 
tonnage, effekt och i något fall byggnads
material har för ett antal fartyg varierat 
mellan olika listor jag fått i min hand och 
använt för att komplettera Svenssons lista. 
Jag har, där det inte går att med säkerhet 
avgöra vilken uppgift som är den rätta, valt 
den jag anser mest trolig. Här finns plats 
för ytterligare forskning!

Jag vill slutligen tacka nedanstående 
personer utan vars hjälp denna bearbetning 
ej hade kommit till stånd: Först och främst

naturligtvis Hans Svensson som generöst 
ställt sin uppsats till mitt förfogande samt 
kompletterat med ytterligare material och 
dessutom gått igenom vad jag skrivit. Inga
Lill Rydén har bidragit med flera ovärder
liga foton. Vidare har jag, som vanligt haft 
hjälp av Erik Hag, i detta fall med listan 
över Thorskogsbyggen. En stor hjälp med 
ovannämnda lista har jag också fått av John 
E. Persson. Sven Amnell, Varvshistoriska 
Föreningen i Göta älvdalen, har också 
bidragit med många råd och tips. De flesta 
bilderna av varvet på 1960-talet samt de 
ny tagna bilderna av bl a Thorskogs slott 
kommer från eget arkiv. ■

Nybyggnadslista för 
Thorskogs varv 1870-1924

Listan omfattar 167 nybyggen. 47 stycken saknas, vilka ligger i perioden 1870-1900. Det är även troligt att några projekterade 
fartyg aldrig byggts. En del av de saknade fartygen utgörs av pråmar, ångslupar, ångtrålare och lustfartyg. De saknade fartygen 
utgörs troligen till största delen av till utlandet direkt sålda fartyg.

Nybyggnadslistan är gjord av Hans Svensson och kommer från Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Byggår Namn byggnr beställare typ b-mtrl hk brutto

1870 Ymer O Melin, Gbg EF 180
1871 Maria M T Warmark, Gbg EF 120 3992
1871 Torskog O Lindberg, Gbg EF 208 208
1872 Södra Dal E Stenström, Gbg Fjsp 40 48
1872 Vestra Dal E Stenström, Gbg Fjsp 40 48
1872 Minnet 142
1873 Göteborg A Meyer, Gbg Fjsp 240 427
1873 Tirfing Rederi AB Svea, Sthlm Fjsp 200 288 1514
1873 Triton A Meyer, Gbg EF 240 449 648
1874 Kongahella A T Welin, Gbg Fjsp 80 213
1874 Mölnbacka AB Wermland, Gbg EF 80 119 2669
1875 Donia C Carlsson, Styrsö skonare F 97
1876 Frej J Röhss, Gbg Fjsp 120
1876 Hagen P J Rapp, Gbg älvbåt Fjsp 74 1801
1876 Tekla C J Krokner, Gbg skonare Fjsp 99 1960
1877 Amorosa B Samuelsson, Orust skonare EF 199 1989
1877 Eskil E Johansson, Fjellholmen galeas EF 102 1654
1878 John Eriksson A O Andersson, Gbg Fjsp 120 117 1519
1878 Olof Wenngren P Larsson, Torskog Fjsp 120 102 1724
1879 Olof Trätälja G Silvén, Säffle J 120 134 2386
1880 Hebe 47 A V Natt & Dag, Holmen J 80 37
1882 Aron J D Grönvall, Gbg J 140 174
1882 Ferm Axel Broström; Kristinehamn Fjsp 210 1026
1883 Otto E Abrahamsson, Gbg J 300 254 76
1883 Svenborg S Åman, Göteborg EF jsp 120 117 2172
1883 Ida A Eriksson, Elgarås Fjsp 100 111 614
1884 Delfin (Delphin) F Blom, Norrköping Fjsp 80 108 532

V J
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1884 Arvika II G Olsén, Arvika Fjsp 120 120 1469
1884 Bengt Jansson
1884 Skandia Norsk beställare pass-fartyg
1884 Mandal Bakke, Arendal, Norge 150
1884 Ajax Dansk beställare
1885 Svante P Larsson, Torskog Fjsp 140 135
1885 Felix P Larsson, Torskog Fjsp 60 117 2478
1885 Göta Elf S Olsson, Lödöse 140 83 2496
1886 Eos P Larsson, Torskog J 140 214
1886 Solid P Larsson, Torskog Fjsp 100 119 1576
1886 Solon P Larsson, Torskog J 220 302
1886 Karlstad H Svensson, Karlstad EF 140 155 1832
1886 Capella J Andersson, Buterud EF 60 46 2019
1886 Upperud J F Bodén, Lilla Edet EF jsp 60 132 2330
1886 Björn 104 Gbgs Renhållningsverk bogs J 80 18
1887 Primus P Larsson, Torskog ångslup 60 10
1887 Uddeholm (Mårten) C Pettersson, Gbg Ejsp 100 139 1972
1887 Gustafsfors II J Ekman, Gustafsfors 60 57 2545
1887 Röst Norsk beställare ångtrålare 77
1887 Forskaren II Norsk beställare ångtrålare
1888 Dingelvik P Larsson, Torskog J 33 1542
1888 Signhild J 80
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1888 Nerva C L Larsson, Gbg EF 100 133 425
1888 Vera R W Lindhe, Gbg F 120 138 576
1888 Fia H Ling, Gbg EFjsp 140 165 1074
1889 Trio C L Larsson, Gbg Fjsp 240 302 426
1889 Vista Angf AB Vista, Jönköping J 80 52 1286
1889 Bismarck
1889 Storm 111 C F Larsson, Gbg bogs J 80 18
1890 Hjalmar H Ling, Gbg Fjsp 120 181 546
1890 Tor T Schéle, Halmstad Fjsp 200 228 2350
1890 Viktor H Ling, Gbg Fjsp 120 169
1890 Newton J N Sanne, Uddevalla S 300 446 1046
1890 Ring Andersson & Lindberg, Gbg Fjsp 100 144 1711
1890 Stormking 116 Andersson & Lindberg, Gbg 80 18
1890 Hilding 117 C H Liljegren, Gbg bogs 80 18
1890 Kullen 214
1891 Tua 198
1891 Julia Odenius, Gbg EF jsp 200 206 693
1891 Alpha J Lundvall, Malmö EFjsp 240 300 737
1891 Hildur A G Andersson, Åmål Fjsp 40 115 420
1892 Eros P Larsson, Torskog 320 363 293
1892 Ternen Norsk beställare 212
1892 Fairy P Larsson, Torskog Fjsp 200 308 334
1892 Göta Kanal IV E B Thorsell, Sthlm 120 102 2205
1893 Visborg P Larsson, Torskog 200 155 616
1893 Stella Norsk beställare 80 115
1894 Isbjörn C F Larsson, Gbg bogs 160 22 1259
1894 Karolus P Larsson, Torskog 160 168 1523
1894 Kotlas 120
1894 Frej 120
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1895 Stella J Andersson, Buterud J 80 115 2619
1895 Flora J E Biesérte, Lennartsfors J 80 38 2799
1895 Tyra A Andersson, Jönköping Fjsp 100 114 2819
1895 Victoria 120
1896 Arla E Larsson, Torskog Fjsp 100 123 2948
1896 Viola E Larsson, Torskog Fjsp 160 123
1896 Isbjörn 133 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1897 Ulabrand Norsk beställare 120
1897 Sembla 136 Kohlswa Jerm erks AB bogs 80 18
1897 Ragnar A P Björklund, Karlstad EFjsp 120 124 3032
1897 F Hollender 140 Nors Jembruks AB, Edsvalla EF jsp 120 122 3115
1897 Erik Sparre Inlands Pappersbruk, Hjärtum J 80 45 3131
1897 Serla J A Svensson, Gbg J 80 129 3134
1897 Fix 141 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 16
1898 Ingeborg G H Witt, Helsingborg 240 263 3219
1898 Nordre Elf Ångbåts AB Inland, Kungälv 160 95 3301
1898 Runa P Larsson, Torskog EF jsp 80 34 3322
1898 Isbjörn 145 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1898 Sätra Sätra Bruk, Sätra Fjsp 120 124 3328
1898 Ole Bull Norsk beställare ångtrålare
1898 Hildur 147 J Kristenson & Co, Gbg bogs 80 18
1899 Klarelfven 146 A Svensson, Gbg EFjsp 120 135 3461
1899 Buterud J Andersson, Gbg EFjsp 40 37 3547
1899 Jönköping 149 A Andersson, Jönköping EFjsp 120 98 3668
1899 Björn K Rising, Sthlm J 56 15 4419
1899 Sulfit 150 Billerud AB, Säffle bogs 80 18
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f  "N
1899 Hilding 151 J Kristenson & Co, Gbg bogs 80 18
1899 Isbjörn II 153 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1899 Isbjörn III 154 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1900 Mars E Hagström, Oskarshamn 135 155 3686
1900 Visna P Larsson, Torskog EF jsp 240 306 3758
1900 Gösta Ångbåts AB Fryksdalen, Vitsand 200 106 3777
1900 Stormqueen 156 J A Eriksson & Son, Gbg 80 18
1900 Herman 157 Söderbergs Kolimport, Sthlm 80 18
1900 Isbjörn IV 158 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1900 Isbjörn V 159 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1901 Vasa P Larsson, Torskog 100 113 3942
1901 Märta 120
1901 Isbjörn VI 164 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1902 Nordmarken J E Biesérte, Lennartsfors 60 55 4002
1902 Hertha P Larsson, Torskog 120 124 4023
1902 Rex 161 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1902 Dux 168 Andersson & Lindberg, Gbg bogs 80 18
1903 Ingvar P Larsson, Torskog 320 418 4154
1903 Svea Inlands Pappersbruk, Ström 120 49 4200
1904 Tor P Larsson, Torskog 120 143 4325
1904 Öm P Larsson, Torskog 100
1904 Färdig Gbgs Bogsersällskap pråm 70 5386
1904 Eold 173 Slottsbrons Sulfit AB bogs 100 18
1905 Rånnum 174 Vargöns AB, Vargön bogs 100 18
1905 Leif P Larsson, Torskog 320 417 4498
1905 Härnösand 176 C A Sundvall, Billingsfors bogs 80 18
1905 Nore 177 Billingsfors AB bogs 60 18
1906 Rolf 178 Borgviks AB Göta, Göta bogs 100 18
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22 Länspumpen 2002:2



1906 Inez 179 Sulfit AB Göta, Göta bogs 120 18
1906 Stål 180 P Larsson, Torskog 155 183 4597
1906 Max 181 C F Larsson, Gbg bogs 80 18
1906 Harnäs 182 Söderfors AB, Söderfors bogs 60 18
1906 Oscar I 183 Oscar Tiderman & Co, Gbg bogs 80 18
1907 Dalsland 184 G Andersson, Åmål 120 131 4737
1907 Sigvard 185 P Larsson, Torskog 120 128 4760
1907 Rolf 186 Alb Svensson, Gbg 120 124 4796
1907Ran 187 Halla AB, Kotka, Finland bogs 100 18
1908 Gustaf 188 P Larsson, Torskog 100 131 4859
1909 Atlas 189 P Larsson, Torskog 320 415 4973
1909 Argo 190 H Silvén, Säffle 120 127 5051
1911 Sonja 191 E Larsson, Torskog 120 140 5245
1912 Torgny 192 Sulfit AB Göta, Göta 120 144 5373
1912 Maria 193 O Jensen, Karlstad 120 147 5387
1913 Ing-Maj 194 Charles Svensson, Gbg bogs 80 18
1913 Ingegerd 195 Sulfit AB Göta, Göta 120 144 5486
1914 P Larsson 196 E Larsson, Torskog 320 450
1914 Munkfors 197 Uddeholms AB, Uddeholm 160 149 5655
1915 Sture 198 Alb Svensson, Gbg 146 134 5683
1916 Sverker 199 O Modén, Simrishamn 310 286 5785
1916 Lilly 200 C N Andersson, Gbg 160 211 5840
1916 Dagmar 201 Adolf Bratt & Co AB, Gbg bogs 80 18
1917 St Marcus 203 Wilson & co, Gbg bogs 80 18
1917 Aros 204 Uddeholms AB, Uddeholm bogs 80 18
1918 Solid 202 Alb Svensson, Gbg 250 269 5982
1918 Balder 207 C Haglund, Stugsund bogs 80 18
1919 Birger 205 Gbgs Bogser & Bärgnings AB bogs 320 18 6189
1919 Atlas 208 P V Andersson, Holmsund bogs 80 18
1919 Hjalmar 209 Otto Wallenius, Gbg bogs 80 18
1920 Halvard 210 Adolf Bratt & co AB, Gbg bogs 120 18
1920 Solskin (Brynolf) 206 Holger Fischer, Oslo 250 270
1921 Vieille Montagne 213

T \ 7

Otto Torell, Åmmeberg 120 90
A  1

1922 Arne 211 Ludvig Gustafsson, Sthlm bogs 80 18
1923 Hamnen II 212 Kristinehamns Stad bogs 80 18
1924 Nicke 214 Ume Älv AB, Umeå bogs 120 18

P. LARSSON
THORSKOGS MEK. VERKSTAD.

d e nSKEPPSREDERI  RÖRELSE.

TELEGRAMADRESS:

T H O R S K O G - G Ö T E S O R G

RI K S T E L E F O N .
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M osel Ore byggd 1995 vid Daewoo. Foto i Hamburg den 7 augusti 2001.

"Freie und Hansestadt" Hamourg på två dagar

De senaste åtta åren har jag och min 
bror Anders varje år tillbringat en 
vecka i Rotterdam för fotosafari. 

Av olika anledningar blev det inte någon 
Rotterdamresa 2001. Vad göra då?

Finns det någon stor hamnstad på närm
re håll? Det är givetvis Hamburg som om
sätter 85 miljoner ton last och 4,25 miljoner 
TEU (jämför Göteborgs siffror som är 33 
miljoner respektive 685000 TEU). Under 
1995 gjorde Länspumpen en uppskattad 
resa till Hamburg och då det vid detta till
fälle endast medgav nosande på hamnen 
tänkte jag i år fördjupa mig något. För att 
få ut mesta möjliga på två dagar tog jag 
Stenas nattbåt till Fredrikshamn och satte 
mig att bila till de 52 milen till Hamburg 
klockan fem på morgonen. Efter en avstick- 
are till Aarhus hamn där jag endast hittade 
svenska ro-ro fartyget Finnforest, fortsatte 
jag på motorvägen söderut och kom till 
Hamburg vid 10-tiden. Jag bänkade mig på 
Elbes sydstrand där solen är bäst för foto
grafering vid en plats i närheten av Finken
werder som heter Bubendey Ufer där lots
stationen är belägen och som också är en 
tilläggsplats för färjorna över Elbe. Mitt
emot ligger de flotta villorna i Altona som

Text och foto Lennart Rydberg

prismässigt säkert ligger långt över det 
vanliga dödliga har råd med. Det första 
fartyg jag fick se röra sig ut från Hamburg 
visade sig vara ett brasilianskt marint skol
fartyg som hette Brasil. Hon är byggd 1983 
och deplacerar 3400 ton. Tittar man väster
ut utefter Elbe kan man se så långt att 
ankommande fartyg blir synliga cirka en 
timme innan de passerar Bubendey Ufer. 
Eftersom inget ankommande fartyg var 
synligt tog jag en tur till Hansaport och 
Sandauhafen som är hamnen för malm
fartyg. Där tar man emot fartyg (visserligen 
inte fullastade) ända upp till Neckar Ores 
storlek (322000 ton dw). Nu låg inget så 
stort fartyg inne men ändå en 122 000 tons 
bulker vid namn Mosel Ore. Hon är byggd 
1995 vid Daewoo och ägs av Krupp (som 
nyligen sålt sina bulkfartyg till Hugo Neu 
och hans General Ore International Corp.). 
Fullt lastad sticker hon 15,4 meter och vilket 
är maxdjup för ankommande fartyg. Där
efter åkte jag vidare till Kattwykhafen som 
är oljehamnen vid Shells raffinaderi. Där 
låg en nybyggd produkttanker tillhörande 
BP, nämligen British Enterprise på 36000 
ton dw. Hon är levererad i år från Daedong 
Shipbuilding i Chinhae och ägs av ameri

kanska OMI. Tyvärr låg hon inte vid någon 
fotograferings vänlig kaj.

Från Kattwyk kan man också se en kaj 
för bulkfartyg, Kalikai, och där låg en 45 000 
tons "geared" NYK bulker, White Dove, 
byggd 1994 i Oshima, och lossade något 
som sannolikt var spannmai. Efter denna 
utflykt återvände jag till Bubendey Ufer 
och kom lagom för att få se 29000 tons 
tankem Auriga passera in mot Hamburg. 
Hon är byggd på Khersonvarvet i Svarta 
Havet 1996 och är registrerad på Cypern 
och tillhör en lång serie systrar byggda vid 
varvet. Under eftermiddagen passerade en 
rad containerfeederfartyg i storleken 4 
7 000 ton dw in till och ut från Hamburg 
med namn som Annegret, Antje, Svea
land, Emil Nolde, Baumwall, Taurus, 
Frisian Trader m fl. De flesta tycks byggda 
vid Sietasvarvet i Hamburg. Två finskägda 
systerbåtar kom in strax efter varandra 
nämligen Fassaden och Klenoden, båda 
byggda byggda på Sietasvarvet i Hamburg 
1991. De är på 4455 ton dw och tar 372 
containers och ägs av Engship. Ytterligare 
en feederbåt med skandinavisk ägare var 
norskflaggade Ingvild, 4418 ton dw byggd 
1977 som Planet vid J.J. Sietas i Hamburg.
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Hon har också burit namnen Ville de 
Levant, Planet I, Pegasus, Maersk Turbo, 
Maersk Euro Decimo och Ole. Hon tycktes 
gå i charter för Maersk av skorstensmärket 
att döma. Vidare kom Ahlmarks Hollands- 
flaggade Saxen in under eftermiddagen. 
Navibulgar är det bulgariska rederi som 
sysslar med containertransport och ett av 
deras 14 000 tons fartyg gick ut, nämligen 
Plovdiv byggd 1989 som Waterdrager vid 
Mathias Thesen Werft i Wismar. Hon har 
också burit namnen Nedlloyd Mame och 
Armada Sprinter och kan lasta 1034 boxar. 
Ett 11000 tons Bulconfartyg gick in, Nesse
bar, också byggd 1989 men i Varna med 
namnet Pavel Mizikovich. Hon lastar 490 
containers.

Mer intressant var kanske kylfartyget 
Transporter på 10000 ton byggd som Del 
Monte Transporter 1990 vid AESA i Sevilla 
och som fick namnet förkortat 2000. Hon 
går idag för Norbulk Shipping och för 
Liberiaflagg.

Ett stort tyskägt fartyg utchartrat till 
China Shipping Line och med namnet 
CSCL Ying Kou gick under eftermiddagen

ut från containerhamnen. Hon är på 34 000 
ton dw, byggd vid Daewoo, Okpo som 
Buxfavourite och har också hetat Sea 
Puma. Hon ägs av tyska NSB Niederelbe 
och lastar 2460 boxar. Sista fartyget på Elbe 
för dagen blev det thailändska tyngdlyfts- 
fartyget Phayao Navee på 22000 ton dw 
byggd 1978 vid Mitsubishi Heavy Indust
ries i Nagasaki. Hon hette ursprungligen 
Wakamizu Maru och har också burit nam
net Far East Navee. Hon har möjlighet att 
lyfta 150 ton med sina bommar. En titt in i 
Waltershoferhafen, vilket är en stor con
tainerhamn, gjorde att jag hittade brasi
lianska containerfartyget, Alianca Europa, 
33000 ton och 2045 TEU:s kapacitet. Hon 
byggdes 1995 i Niteroi nära Rio de Janeiro 
och ägs av Alianca baserat i Rio de Janeiro. 
Därefter körde jag vid 18-tiden in till 
Landungsbriicken nå nordsidan av Elbe 
och fotograferade två fartyg, nämligen 
50000 tons kinesiska (COSCO) container
fartyget River Wisdom byggd på Kawa
saki, Sakaide. Hon tar 3 700 containers 
vilket idag är en relativt blygsam kapacitet. 
Vidare fotograferade jag turbindrivna

LNG-tankern Mostefa Ben Boulaid, 67 000
ton dw och 81000 ton brutto som låg för 
reparation i Blohm och Voss flytdocka. Hon 
är byggd 1976 vid Chantiers Navale de 
1'Atlantique, La Ciotat och ägs av Soc. Na
tionale de Transport Maritime des Hydro
carbures et des Produits Chimiques (SNTM 
/Hyproc) i Algeriet (långt och imponeran
de rederinamn).

Efter en natts välgörande sömn, utan 
några utsvävningar i centrala Hamburg, 
var det åter dags att klockan nio bänka sig 
vid Bubendey Ufer. Eftersom det var lugnt 
på Elbe fotograferade jag containerfartyget 
Penang Senator 63000 ton dw och 4545 
TEU liggandes vid kaj i Waltershoferhafen. 
Hon är byggd 1997 vid Hyundai, ägs av 
tyska Laeisz och har tidigare hetat Cho 
Yang Atlas. En tur till Kattwykhafen med
förde att jag fick kort på den lilla kemikalie- 
tankern Pyla på utgående. Hon är på 6500 
ton dw och byggd så sent som i år Tuzla. 
Intressant nog var hon registrerad i Luxem
bourg hos ett rederi med namnet Petro
marine S.A. Tillbaka till Bubendey Ufer fick 
jag se containerfartyget LT Giant, 43000 
ton dw passera. Hon är byggd 1984 vid 
Ishikawajima Harima H.I., Kure, ägs av 
Lloyd Triestino som ju i sin tur ägs av 
Evergreen. Hon lastar 2 700 boxar och har 
tidigare burit namnet Ever Giant och för 
Panamaflagg. En liten Jebsenbulker i 
Wilsontrafik passerade in mot Hamburg, 
Northern Launes, 3700 ton byggd 1997 i 
Slovenien. Hon förde Maltaflagg. Litet 
senare kom DFDS färja Admiral of Scan
dinavia in. Hon är på nästan 19 000 brutto
ton och är byggd i Rendsburg 1976 som 
Kronprins Harald och har även burit nam
net Hamburg.

På utgående fångade jag bulkern Cap
tain Diamantis, 63 000 ton dw byggd förra 
året vid Hudong Shipyard i Shanghai för 
grekiska Lemos. Ytterligare ett exempel på 
kinesernas framgångsrika intåg i skepps- 
byggnadsmarknaden.

Isländska Eimskips containerfartyg Det- 
tifoss, 17000 ton dw, byggd 1995 och re
gistrerad i St. Johns passerade in. Hon har 
en kapacitet på 1457 TEU, byggdes vid 
Örskovs varv i Fredrikshamn och sjösattes 
med namnet Helene Sif. Hon har senare 
burit namnen TSRL Tenacious, Maersk 
Durban och Maersk Santiago.

Under eftermiddagen kom tre stora 
containerfartyg med kort mellanrum in. 
Först kom postpanamaxaren MOL Rhine, 
63 000 ton dw, 300 m lång, 37 meter bred 
och med kapacitet för 4743 TEU. Hon är 
byggd på Ishikawajima Harima Heavy 
Industries, Kure 1995 för Mitsui OSK Line 
och registrerad i Panama. Nästa fartyg var 
bjässen NYK Canopus på 82200 ton dw 
byggd 1998 vid Mitsubishi Heavy Indust
ries, Nagasaki för Nippon \usen Kaisha

25

Finska Klenoden på ingående till Hamburg den 6 augusti 2001 .. .

■%

. . .  liksom liberiaflaggade Transporter ex Del Monte Transporter.

Länspumpen 2002:2



Turbindrivna LNG-tankern Mostefa Ben Boulaid i en av Blohm & Vbss Norska Kvitnes var utrustad med "julgran" för stenlossning. 
dockor den 6 augusti.

NYK Canopus med pammaflagg och gott om "burkar" på däck. Foto 7 augusti Konkurrensen om bogseringarna i Hamburg var hård. Här holländska Z P 
2001. Chalone, byggd 1982 i USA.

som är ett av världens största rederier. 
Även hon är registrerad i Panama. Hon är 
300 meter lång och 40 meter red och hennes 
kapacitet av boxar är 5800 stycken, dvs 
inte riktigt i klass med Maersks S och C- 
serie. Sist i raden kom Lykes Pioneer, 38 000 
ton dw byggd 1998 vid Kvaemer Warnow 
Werft som P&O Nedlloyd Auckland. Hon 
ägs av P&O Nedlloyd. Hennes container
kapacitet är 2 902 TEU. På en kort stund 
kom alltså containerfartyg med en kapaci
tet på 13 500 TEU in. Litet mer "busy" än i 
Göteborg!

Nästa objekt som jag fick se långt i väster 
såg ut som ett fartyg med en julgran på 
förskeppet. När hon så småningom närma
de sig visade det sig vara ett nybygge från 
Sietasvarvet på väg in till dockning i 
Hamburg. Hon heter Kvitnes, byggd för 
norska Beltships (Jebsen-gruppen), är på 
28000 ton och "julgranen" visade sig vara 
anordning för självlossning. Hon byggs för 
stentraden från västra Norge (sedermera 
har meddelats att hon skall konverteras för 
offshoreverksamhet). Något senare gick en 
gammal konventionell lastbåt ut, nämligen 
Ibn Khaldoun II, 8 000 ton dw byggd 1977

vid Schlichtingwerft, i Travemiinde och 
hemmahörande i Alger (Societe Nationale 
de Transport M aritime & Compagnie 
Nationale de Algerienne de Navigation 
Maritime). Hon har en tyngdlyftsbom för 
lyft upp till 80 ton.

Framemot 18-tiden på kvällen, när jag 
var beredd att packa ihop, kom först 
tankem Taipan, 22000 ton dw, på väg ut 
från Hamburg. Hon är byggd 1981 vid KK 
Uwajima Zosensho, Uwajima som Globe 
Overseas och också burit namnen Guer
lain, Stolt Courier och Courier. Hon ägs 
av grekiska Drytank. Därefter kom den 
slutlossade Mosel Ore och eftersom solen 
tittade fram fick jag hyggliga bilder på 
henne.

Förutom beskrivna fartyg fick jag se en 
rad bogserbåtar. Konkurrensen i Hamburg 
verkar mördande. Där finns tyska Fairplay 
och Bugsier samt holländska Kotug och 
Smit. De senare har tydligen alldeles 
nyligen beslutat sig för att kasta in hand
duken. Jag förevigade Kotugs Z P Chalone, 
byggd 1982 vid Valley Shipbuilding Inc., 
Brownsville, Texas. Hon är 28,5 m lång och 
10,4 m bred och mäter 337 bruttoton och

utgör en i en rad amerikanskbyggda systrar 
hos Kotug. I dessa tider gör man reklam 
för företaget genom hänvisning till en 
internetadress på skrovsidan.

Efter tankning och byte av en trasig 
strålkastarlampa kom jag iväg från Ham
burg vid 20-tiden på tisdag kväll. Då öpp
nade sig himlens portar i ett rejält skyfall 
och jag tackade min lyckliga stjärna över 
den tur jag hade haft med vädret. Efter resa 
genom Danmark tog jag 4-båten från 
Fredrikshamn och kom till Göteborg vid 
sjutiden på morgonen. Vad ser jag när jag 
passerar Skandiahamnen? Jo, flera feeder- 
båtar som jag sett i Hamburg, t ex Frisian 
Trader och Taurus. Vidare när jag kommer 
hem och skummar Göteborgs-Posten ser 
jag bland väntade fartyg tankern Pyla. 
Världen är liten!

Sammanfattningsvis blev det två inten
siva båtologdagar med en hel del foto
graferande av fartyg som vi inte får se i 
Göteborg. De sociala aktiviteter som vi 
hade på Länspumpens resa 1996 saknade 
jag dock mycket. Blir det någon ny i fram
tiden tro? ■
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Reg.
nr

Typ
Namn.

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

Namn med fet stil = finns foto som

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

601 S CARL FREDRIK-60 ex ORPHEUS ex LEPANTO I8 6 0  East Boston NS 952 913 1905 kondemn, kolholk på Island
602 s ELBA ex FREDMAN ex ORMEN LÅNGE 1860 Åkerholm, V-vik 67 56 1910 pråm
603 s NORD ex LORENTZ -  Stenungsund 42 36 1927 slopad
604 s MARIE 1867 Stralsund 313 301 1903 såld Finl, fanns LR-13
605 s NJORD 1858 Jemtö 56 53 1905 lagd på land som vrak
606 s ANNA SOFIA fb 1880 Söderköping 39 34 1899 slopad
607 s ALFRED ex ALFREDO 1867 Oskarshamn 90 79 1907 pråm
608 s FILIP 1890 Kilane 100 96 24.8.1911 sjönk Trollhätte kanal
609 s PRINS CARL 1845 Härnösand 397 358 1904 pråm
610 s WILMA ex ALBATROSS 1893 S Garn 71 66 1959 sjunken
611 s HELMI 1872 Finland 65 53 1913 upph
612 s NORNAN ex John C Munro 1862 Sunderland 641 618 juli 1896 strandat Thurday Isl
613 SS Ernst C ex THULE 1848 Norrköping 520 414 1935 pråm såld Dk upph 1969
614 SS ALFHILD ex IDA 1883 Torskog 176 107 16.10.1916 sjönk Bottenhavet
615 s ÖRNEN 1893 Sjötorp 39 36 16.4.1911 strandat Visby
616 SS EDVARD ex VISBORG 1893 Torskog 284 199 1939 upph Lödöse
617 s ZARITZA ex Cour de Lion 1854 Portsmouth NH 953 902 1.9.1915 kollision Skagen fyrskepp
618 SS TB 381 BARD ex SÖDERHAMN ex VESTERBOTTEN 1866 Nyköping 475 360 1914 pråm, 1961 upph
619 SS KEMI ex KÖPMANHOLMEN ex RONNEBY 1879 Oskarshamn 180 110 1913 såld Dk, återkom som 4436
620 s VALIDA 1882 Grämvik (0) 34 32 1894 upph
621 s FRANK ex FERDINAND 1874 Sarpsborg - 301 10.1.1894 strandat Jamaica
622 SS Trefolev ex WOIJN 1893 Kockums 1072 871 1893 lev till ryska marinen, upph ca 40
623 SS BELLEVUE ex OSLO ex OSCAR DICKSON 1876 Lindholmen 304 184 1956 såld Tyskl för upph
624 SS FJELLBACKA ex CHRALOTTENBERG 1873 Gäddvik 174 119 ej SL-03
625 SS ALBERT EHRENSVÄRD ex ALEXANDER VON HUMBOLDT 1859 Nyköping 202 130 1918 upph, blev 6038
626 s LYCKAN 1862 Vätö 68 65 27.3.1897 strandat Knäbäck
627 s Hutitu ex FRIEDRICH 1876 Apenrade 685 635 1900 såld No ej LR-13
628 s PETER 1852 Boston, Me 542 497 27.11.1906 strandat Mecklenburg
629 s JOHN 1874 Hvittisbofjärd 557 539 16.10.1894 strandat Nova Scotia
630 s ANNA - Skottland 73 64 1903 såld Dk öde?
631 s AUGUSTA ex JUNI 1875 Nagu 86 77 1930 pråm
632 s NORDEN fb 85 Västervik 49 42 1902 slopad
633 s Arlette ex Vonin ex ARLA 1893 Helsingborg 105 100 1902 såld Dk, strandat 22.1.1920
634 s CARL 1866 Långö, Misterhult 46 44 1911: sedan 6 år sjunken
635 SS SIGRID II ex OSCARSHAMN 1875 Oskarshamn 101 68 1927 upph
636 S AMANDUS 1867 Kårö - 53 19.4.1906 strandat Sandhammaren
637 S ADELE & LOUISE 1864 Nantes 403 369 1.10.1905 övergavs Nordsjön
638 s ÖRNEN ex Auguste ex Morning Light 1856 Dartmouth NS 313 286 1899 kondemn i Harwich
639 s MAGNUS 1873 Krogane 194 172 10.6.1897 gasexplosion Swansea, kond
640 s HOPPET 1873 Kaskö 62 57 1900 slopad
641 s FAMILJEN ex Joseph 1876 Maitland NS 1545 1445 1898 såld Frankr. kolholk
642 s AUGUSTA ex Sailor Prince 1862 St John NS 449 433 1907 upph Houf
643 s ALMA fb 91 Sätra varv 53 46 1924 sjunken sedan 1923
644 s PAULINA fb 81 Västervik 57 50 1927 pråm
645 s JOHANNA MARIA 1826 Inland (0) 55 47 1906 pråm
646 s EMELIE 1877 Vätö 48 45 1912 förstörd
647 s BERTHA 191 Skåpesund 2 20 1904 såld No
648 SS TRITON 1873 Torskog 586 440 1902 såld No ej LR-13 pråm 1912
649 SS ALEKBER 1893 Lindholmen 561 424 1893 lev rysk beställare
650 s MÄRTHA ex MARTHA 1857 Stavanger 77 75 1910 avriggad för flera år sedan



651 S AMARANTH 1874 Timmernabben 290 279 4.3.1895 strandat San Domingo
652 S VICTORIA 1872 Väddö 196 173 maj 1901 borta m m o allt Östersjön
653 S VVITCH 1865 Perth 298 282 1907 såld No, ej LR-13
654 S CARL GUSTAF -  - 50 46 1912 upph
655 S ELETS -  - 42 40 1910 upph
656 S LAVENS No 1 ex CARL 1860 Skebäck 88 84 1916 pråm
657 S ALBERT EHRENSVÄRD 1874 Göteborg 620 550 2.4.1902 strandat Terschelling
658 S GEORGE ex Dr Witte 1874 Rostock 297 270 25.3.1895 strandat Öckerö
659 SS AEPOS ex TORKEL ex UMAN 1873 Stockholm 621 439 1920 såld Grekl öde?
660 S FRÖJDEN 1867 Gåsvik, Väddö - 58 1898 pråm
661 S JOHANNES ex EXPRESS 1893 Gävle 203 280 1900 såld No öde? Förlist -19 -9  1905
662 S AXEL 1893 Pukavik 42 37 8.11.1912 strandat Hanö
663 S REFORM -  Werkebäck - 42 1898 pråm
664 S ALBERT 1858 Barth - 151 22.4.1894 sjönk Möen
665 S VIOLA ex JOHANNA 1886 Studsboda 57 48 1970 kremerad Skms frihamn
666 S ANNA 1881 Vätö 44 42 1914 upph
667 S ZEPORA ex ZEFORA 1878 Uddevalla 58 50 1905 pråm
668 S JUNO 1850 Bro (B) 46 46 1905 slopad
669 S HILDA ex ANDREAS -  Roslagen 64 61 1907 pråm
670 S JUNO ex ST PATRICK 1871 St John NS 717 693 1899 kondemn, såld Dk
671 S FLORIDA 1874 Helsingborg 310 297 8.10.1910 strandat Falsterbo rev
672 S INGEBORG 1886 Vätö 49 46 1909 pråm
673 SS Saltsild ex Hemne ex UDDEVALLA 1878 Lindholmen 265 186 1942 såld No. läktare 1954
674 S FIGARO 1875 Oskarshamn 161 141 1915 pråm
675 s ASTREA 1877 Ö edsvik 320 301 1907 kondemn Swansea
676 s FREJ 1873 Sundsvall 328 302 1897 kondemn i Port Natal
677 s BARRANCA 1869 Aberdeen 672 648 19.2.1895 strandat Paranagua
678 SS SUNDSBORG ex GAMLEBY 1892 Stockholm 246 174 1957 upph Ystad
679 s Jeanette ex ÄKERHJELM 1880 Landskrona 361 344 1896 såld Tyskl öde?
680 s NORDSTJERNAN fb 82 Söderköping 57 55 1913 upph
681 SS TURISTEN ex GUNNEL ex ARENDAL ex KOSTER ex VVICTORIA ex ROMEO

ex CARL GUSTAF ex LIDINGÖ 1866 Lindholmen 46 33 1937 upph
682 s GUSTAF 1814 Danmark 66 63 31.8.1897 strandat Grömnitz
683 s CARIN 1877 Framnäs 486 448 7.11.1909 kollision Nordsjön
684 s JOHN 1888 Gävle 266 240 21.7.1906 strandad Varberg
685 s FENJA 1888 Gävle 268 255 13.12.1902 strandat Pembroke
686 s STELLA ex Vorvärtz 1870 Elsfleth 363 325 3.6.1907 kollision syd Gotland, pråm
687 s LAURA 1864 Harburg 352 324 13.11.1906 övergavs Östersjön, kond
688 SS VERDANDI 1893 Kristiania 947 694 15.6.1915 sänkt Skagerack
689 SS Sarpsborg? ex GOTTSKÄR 1893 Stockholm 106 71 1896 såld No upphuggen 1927 DK
690 S ATLANTIC ex NILS 1863 Roslagen 59 50 1916 pråm
691 s ANNA fb 79 Sjötorp 69 60 1933 upph
692 s GUSTAFVA 1852 Mönsterås 55 49 1.9.1907 strandat Torhamn
693 SS Rosario ex Giulio Cosulich ex Fausto Cosulich ex IVETE ex JULIA 1891 Torskog 277 161 1907 såld It förlist 13-4 1926
694 s AMFION 1866 Åkerholms varv 55 47 1.11.1906 satt på grund
695 s ANNA ex Helena 1860 Stralsund 62 59 1.10.1899 strandat Skillinge
696 SS GÖTA 1877 Norrköping 265 174 29.12.1929 strandat Stenskär (E)
697 SS Ingerman ex Transporter No 12 ex Ingermann ex NORRKÖPING 1871 Motala 277 211 1911 såld Ryssland, upph 1928
698 SS Planeta ex Pregrada ex Aura 1 ex Boris ex NORDEN 1858 Norrköping 289 221 1907 såld Finl. struken 1921
699 S ARACAN 1876 Vindskär 716 654 1911 kond Cork, Irland
700 S HILMA 1889 Harö (B) 45 37 1929 förstörd
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f  s
Resetips för norrlandsturist

SJÖFARTSUTSTÄLLNING 
I SUNDSVALL

Ett skepp kommer lastat
Hamnar, sjöfart och skeppsbyggen i Sundsvallsdistriktet. Historia 
och nutid. Visas på Sundsvalls museum 11 maj -  29 september.

Museets sommarutställning 2002 har som tema Sundsvalls 
sjöfart i historisk tid och i nutid. I utställningen ingår ett fyr
tiotal fartygsmodeller, kaptenstavlor , foton m m. Besökaren 
kan ta del av fartygens historia som beskrivs utförligt.

Sjöfolket har sin historia. Både enskilda sjömäns öden 
beskrivs och med datorns hjälp får man tillgång till Sunds
valls sjömanshus arkiv.

Hamnverksamheten är en del av sjöfartens historia som 
visar hur lasterna skiftat genom åren.

Dagens hamnverksamhet i Sundsvall och Timrå har doku
menterats av fotografen Peter Hamberg, en kontrast till 
gångna tiders verksamhet.

Har du vägarna förbi Sundsvall i sommar så besök gärna 
utställningen. Den kan rekommenderas!

V_____________ ______J

Möteskalender 
Västra Kretsen

Nakterhuset är öppet som vanligt på tisdagskvällarna under 
hela sommaren.

Höstens mötesverksamhet startar lördagen den 7 septem
ber. Programmet är inte fastställt men någon film- eller dia- 
bildsvisning blir det.
Övriga datum är 5 oktober, 9 november och 7 december.

Ring vår telefonsvarare eller tisdagskväll då lokalen är 
bemannad. Telefon: 031 -  24 65 15

Trevlig sommar och 
välkomna till Nakterhuset!

\ ___________________________________________  ____________ J .

Ti eu lig ó ü i n mar 
äiislmr m pä 

Lämwumpm

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 23
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 50 öre/ st) samt 18 x 24 (45 kr/st). 
Tillkommer porto och exp. kostnad 15 kr, utlandet 25 kr.

Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant..
OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN. OBS!

KUSTFARTYG Ven (Bogs) Landskrona 8368
Silvia Vrångö Veronica Bohus -  Malmön 9116
Sinvik Vrångö 11017 Vlngö Mölndal 9713
Siva Waxholm 11081

ÅNGARESivona Donsö 11132
Sundex Kalmar 10369 Tor Stockholm 5230
Tankfjord Kalmar 10285 Tortuga Stockholm 9800
Thunpall 1 Lidköping 11335 Utö Stockholm 7266
Thuntank 1 Lidköping 11313 Verna Göteborg 5579
Thuntank 3 Lidköping 11139
Thuntank 7 Lidköping 11468 MOTORFARTYG
Thuntank 9 Lidköping 10298 Scantic Göteborg 10698
Thuntank 10 Lidköping 11084 Sonette Landskrona 10871
Thuntank 11 Lidköping 10452 Tidaholm Göteborg 8616
Trelleborg SJ (Bogs) Trelleborg 5078 Tilia Gorthon Helsingborg 11489
Ulla Karin H ovenäset 8286 Tltania Göteborg 9399
Vattengrogg Stockholm 10723 Torsholm Göteborg 9195

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

Vaxholm
Vicia
Victoria
Victoria
Vretaholm

Göteborg
Göteborg
Jonstorp
Jonstorp
Göteborg

9652
8560
7588

10917
10289

BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING
Anco Spring
Mimer
Lenny
Pireo
Afrodite
Mathilda

Antal foton.

Göteborg
Stockholm
Mariehamn
Puerto Limon
Göteborg
Norrköping

9880
9247

10503
10086

Namn

Adress

Sista beställningsdag 
2 augusti 2002

därefter leverans inom 6-10 veckor
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1900-talet
Av Gösta Bågenholm

historiaSkeppsbyggandets 
under 1800- odh

Världens största fullriggade segelfartyg var tyska Preussen. Hon var byggd 1902 och på 5142 ton. Besättningen var på 58 man. Foto från Sjöfartsmuseet i 
Göteborg.

Här följer de viktigaste dragen i handelsfarty
gens tekniska utveckling under den senare 

delen av 1800-talet:

Broströms Ulla Småland hade segel till hjälp. Foto från Eva Lundin. 

Länspumpen 2002:2

1 Förenkling av segelfartygens riggar
Man strävade efter att göra riggarna lätt
hanterliga och att minska besättningarnas 
storlekar för att spara in på lönerna. Kring 
förra sekelskiftet kunde man driva lönsam 
sjöfart med stora seglande skepp trots stark 
konkurrens från ångfartygen. Världens 
största fullriggade segelfartyg byggdes av 
stål så sent som 1902. Hon hette Preussen 
och lastade 5 142 ton. Preussen hade fem 
master och var 133 meter lång. Blott 54 man 
skötte hennes 5 560 kvadratmeter stora 
segelyta. Hon gick i salpeterfart mellan 
Sydamerikas västkust och Europa. En gång 
1903 gjorde hon resan mellan Kapp Lizzard
1 Engelska kanalen och Iquique i Chile på 
57 dagar. Hon loggade som mest, ett dygn, 
368 nautiska mil.

2 Övergången från segelfartyg 
till ångfartyg
De första ångfartygen hade både segel och 
maskin. Ångmaskinerna var svaga och de 
var egentligen bara till för att underlätta 
segeldriften. Senare när ångmaskinerna 
blev effektivare behölls seglen för att öka 
farten där så var möjligt, men också för att 
man inte hade fullt förtroende för ångdrif- 
ten.
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Great Eastem var ett för dåtiden mycket stort fartyg. Hon drevs farm med segel, propeller och skovelhjul. Bild ur boken Shipping wonders ofthe world.

3 Övergång från 
hjulångare till propellerfartyg
De första m otorfartygen byggdes för 
paddeldrift. Propellerns uppfinnare anses 
i de flesta uppslagsverk vara svensk
amerikanen John Ericsson (1803-1889).
S/s Stockholmshäxan, världens första 
motordrivna propellerfartyg, "seglade" re
dan 1816. John Ericssons propellerpatent 
är daterat 1836. Hur går detta ihop? Jo, John 
Ericssons patent gäller en särskild slags 
propeller. Väldens äldsta propeller patente
rades redan 1753 av Schweizaren D. Ber
noulli. Det var Bernoullis patent som drev 
s/s Stockholmshäxan. Världens första sjö
gående propellerdrivna fartyg var 237- 
tonnaren s/s Archimedes. Hon sjösattes 
1«39, med en ericssonpropeller. S/s Great

Britain var det första större ångfartyget av 
järn med ericssonpropeller. Hon sjösattes 
1843. Sveriges första fartyg med ericsson
propeller var s/s Linköping. Hon var 
byggd på Hammarstens varv i Norrköping. 
Jungfruresan gjordes på Göta Kanal 1846. 
Propellern ansägs skonsammare än skovel
hjul mot kanalbanken. Idag finns pro
pellrar med vridbara blad vilket egentligen 
är den största förändringen, och enda större 
innovationen sedan 1836. Den mest kända 
typen är Kamewan.

4 Ångfartygens
successivt ökande medelstorlek
1858 beställde Eastem Steam Navigation 
ett över 200 meter långt fartyg, s/s Great 
Eastern. Hon hade skovelhjul (som en

hjulångare), propeller, sex master, segel och 
fem skorstenar. Hon var helt byggd i järn. 
Farten var 14 knop och hon hade plats för
4 000 passagerare. Hon byggdes med bi
drag från staten. Ett så stort fartyg kunde 
transportera 10 000 brittiska soldater till 
Indien på mindre än två månader.

I väntan på indiska uppror arbetade s/s 
Great Eastern i atlantfart mellan England 
och New York och som kabelutläggnings- 
fartyg. Hon var för stor för sin tid. Få 
hamnar kunde ta mot henne. Hon var svår 
att få lönsam. När hon höggs upp 1887 var 
hon alltjämt världens största fartyg.

5 Förändring i fartygens byggmaterial,
Förändringen gick först från trä till järn och 
därefter från järn till stål. Stål är en teknisk 
term för järn där kolhalten är 1,7 % eller 
mindre. Generellt sett har stål högre håll
fasthet än järn.

6 Införande av winschar och kranar
I äldre tider lastades och lossades fartygen 
med taljor och ginor, som kraftbesparande 
mekanik. Dessa kopplades till bommar, 
och/eller rå. Det är framför allt bommarna 
som över tid utvecklades till däckskranar. 
På mindre fartyg var bommen kombinerad 
segel- och lastbom. Till dessa bommar kom 
först separata winschar som inget annat var 
än mekaniska vajertrummor för manöv
rering av bommen och än mer lastlinan. Så 
småningom byggdes däckskranar som inte 
samtidigt var en del av fartygets segel- 
föring.

7 Bättre ångmaskiner.
Enkla ångmaskiner ersattes först av com- 
poundmaskiner, och senare av trippel- och
i viss mån av quadruplemaskiner. De nya

Tirfings turretångare Nyland kan räknas till specialfartyg, även om hon drog vanliga bulklaster. Här 
målad i röd/vitt som lejdfartyg underförstå världskriget.
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En av ångmaskinerna på Göteborgs isbrytare Göta Lejon, får representera alla typer av ångmaskiner. Foto Bertil Söderberg 1967.

typerna av ångmaskiner siktade mot bättre 
effektivitet, större ångtryck, fler hästkrafter 
och minskad kolförbrukning. I slutändan 
betydde det att maskinerna blev starkare, 
fartygen fick högre fart och de blev mindre 
vindberoende.

8 Tillkomsten av specialfartyg
Fartygen renodlades för sina laster och så 
kom specialfartyg som passagerarfartyg, 
isbrytare, färjor, kylfartyg och tankfartyg.

sista motorseglaren försvann ur det svens
ka fartygsregistret på 1970-talet.

2 Övergång från ångfartyg till motor
fartyg
Ännu år 1950 var tre fjärdedelar av världs- 
handelstonnaget ångfartyg, motorseglare 
eller rena seglare. Blott en fjärdedel av 
världshandelstonnnaget var motorfartyg.

Sverige låg långt framme. År 1950 fanns i 
Sverige 900 motorfartyg och 628 ångbåtar. 
Det gick raskt utför för ångarna. År 1964 
fanns blott 23 ångbåtar kvar, alla utom en 
var oljeeldade. Den 16 augusti 1964 såldes 
Sveriges sista kolfyrade stimbåt Monark. 
Försäljningen uppgavs bero på stigande 
kolpriser, och svårigheter att överhuvud
taget finna bunkerkol i hamnarna.

De viktigaste dragen i 
handelsfartygens tek
niska utveckling de se
naste sextio åren 
(1940-2000):

1 Definitiv utmönstring av segelfartyg 
och motorseglare
År 1950 fanns 674 svenskflaggade motor
seglare. En ny motorseglare tillkom 1950, 
men 29 avfördes. De 29 avförda motor
seglarna höggs upp, förliste eller byggdes 
om till icke seglande maskinfartyg. Ännu 
år 1960 fanns det 289 motorseglare. Den Eriksbergsbyggda kylfartyget Croisine levererades 1936. Foto Eriksbergs Mekaniska Verkstad.
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Redan 1941 byggde Eriksberg två fartyg för Trelleborgs Ångfartygs AB utrustade med däckskranar. Här syns Bohus på provturen. Foto Eriksbergs varv.

3 Införande av fartygskranar.
Inom lasthanteringen var nyheterna främst 
fartygskranar, lastpallar och gaffeltruckar. 
Fartygskranar var i och för sig ingen ny het. 
Nyheten var att lastbommar och vinschar 
byttes mot elektriska- och senare hydrau
liska kranar. Kranarna minskade liggetiden 
i hamn, särskilt då i hamnar utan egna 
kranar. Genom att stuva smågods på last
pallar, som kunde hanteras av gaffeltruckar 
undvikek man småkollin, och minskade 
lossningstiden. Nästa steg i utvecklingen 
blev den standardiserade containern, 
avsedd för såväl båt- som järnvägsfrakt. 
Med containeriseringen minskades ytter
ligare liggetiden i hamn.

4 Tillkomsten av tekniskt avancerade 
specialfartyg
En tendens som började redan under 
mellankrigstiden var den ökande andelen 
specialfartyg i förhållande till "general 
cargo ships". Främst har det rört sig om 
tankfartyg och kylbåtar. I ett senare skede 
minskar efterfrågan på rena kylbåtar 
eftersom de utsattes för konkurrens från 
kylcontainrar. Den första gastankfartyget 
(LPG liquid petroleum gas) hette Methane 
Princess. Hon dockade ut från Algeriet i 
oktober 1964 med 12 000 ton naturgas 
ombord. Gasen var nerkyld till minus 161 
grader Celsius. Att kunna överbrygga alla

de tekniska problem som är förknippade 
med LPG är måhända det bästa exemplet 
på den enorma skeppsteknologiska ut
veckling som kännetecknar andra halvan 
av 1900-talet.

5 Minskning av be sättningsutrymmena.
Moderna skepp drivs med mindre fartygs- 
besättningar än i tidigare epoker. En mo
dern 10 000-tonnare har förutom kapten 
och maskinchef, två styrmän, en maskinist, 
en kock, tre matroser och en motorman.

Summa tio man. År 1956 hade Svenska 
Ostasiatiska Kompaniets m/s Kyoto om 
9 000 ton, 38 man ombord.

6 Övergång från nitade till helsvetsade 
skrov
Ett helsvetsat fartyg är mycket lättare än 
ett nitat fartyg. Det betyder att ett helsvetsat 
fartyg kan ta mer last än ett nitat jämförbart 
fartyg. Svetsade fartyg är också billigare att 
bygga. Svetstekniken uppfanns i slutet av 
1800-talet. Men först på 1940-talet började

LPG-carriern Roland byggdes 1968för Ångfartygs AB Tirfing. Arkivbild Bertil Söderberg.
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amerikanska varv svetsa fartygsskrov. 
Experimenterandet med mindre kända 
elsvetstekniker gav fartygen en ojämn 
kvalitet, vilket dessvärre satte spår i haveri
statistiken. Däck, bordläggning och skott 
kunde spricka på grund av inbyggda mate
rialspänningar i fartygsskroven. Dessa 
spänningar accelererade vid hårt väder och 
felaktig lastning. Genom intensiv forskning 
löstes en bit in på 1950-talet alla dessa 
problem, varefter varven övergav byggan
det av nitade skrov.

7 Handelsfartygens explosionsartade 
storleksökning
Tanksjöfarten kännetecknas åren efter 1950 
dels av en fortgående storleksökning av de 
oceangående båtarna. Det hittills största 
fartyget är 554 000-tonnaren Pirre Guilla- 
umat som levererades av ett franskt varv 
1977 till det franska rederiet Cie National Ostasiatiska Kompaniets Kyoto, byggd 1955, hade 38 mans besättning. Bild Skyfotos.

de Navigation. Sveriges hittills största 
fartyg levererades 1978 från Uddevalla- 
varvet. Hon hette Nanny och lastade 
499 000 dödviktston.

Fyrmastade Lisa från Bergkvara, får representera skutorna i vår handelsflotta. Arkiv Bertil Söderberg.

Nanny byggd på Uddevallavarvet var ett imponerande bygge.

8 Elektroniserad navigations- och maskin
teknik
Våren 1950 hade 114 svenska handelsfartyg 
navigationsradar. Andra navigations- 
tekniska nyheter var automatisk styrning, 
handlodet fick vika för ekolodet, magnet
kompassen för gyrokompassen, sextanten 
fick konkurrens av radiofyrar, decca navi
gatorsystem och navigationssatelliter. På 
1990-talet började sjökort av papper vika 
för elektroniska sjökort. Den gamla morse
telegrafen byttes mot kortvågsradio och 
satellitbunden telefoni. Megafonen byttes 
mot walkie talkie. Hemdatorer gör numera 
kontorstjänst i kajutan. Last- och maskin
beräkningar läggs på data. Maskinen över
vakas elektroniskt.

9 Navigationsutrustningens successiva 
datorisering
Efter kriget (1945) kom radiofyrar för ma
nuell och senare automatisk krysspejling. 
De mest kända är Decca, Loran, NELS och 
den ryska kedjan Tjajka. Automatisk kryss
pejling var de första egentliga datasy
stemen ombord. Ytterligare framsteg gjor
des när krysspejlingsmottagarna digi
taliserades. Mest kända, i våra vatten, är 
AP-navigator och decca-navigator. AP be
tyder automatic plotting aids. Systemet bygg
de på att mottagaren omvandlade signaler 
från fasta landbaserade radiofyrar till läs
bara koordinater (latitud och longitud) på 
en display. De första AP-enheterna kom i 
slutet på 1970-talet. De mönstrade av när 
deccakedjorna avvecklades i slutet på 1990- 
talet. AP:n är idag ersatt med GPS som är 
ett satellitbaserat krysspejlingssystem. g
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Till flydda tider återgår . . . . . .  min tanke än så gärna
Byggd 1958 i Venedig till Rederi A/B 
Transoil, som Dodona, men här lämnar hon 
Rotterdam i juni 1966 som Anco Spring. 
Detta namn fick hon 1964 då hon sattes in 
på Anco Services "solventfart". Såldes 1967 
till Salén och vid charterns utgång i juli 1972 
fick hon namnet Sea Spring. Såld i november 
till Liberia och blev Anco Gunvor. I januari 
1973 blev namnet Carbo Cougar. Såld 1974 
till Anemone Shipping Co, Ltd., Monrovia, 
omdöpt till Anco Elias. I februari 1978 blev 
hon Elias med grekiskflagg. Hickory Invest- 
ment Inc, Piraeus köpte henne 1979, och gav 
henne namnet Elpis. Anlände till Kaohsiung 
den 8 augusti 1983 och skrotades där.

Bogserad av Stein, hemmahörande i Kiel, 
ankom ångaren Pireo av Puerto Limon till 
Trelleborg den 6 maj 1956, med maskin och 
propellerskada från Swinemttnde. Avgick 
den 13 maj till Malmö för egen maskin. 
Pireo varpå 2 400 ton dw och byggd 1916 
i Helsingör som Lilleborg till Rederi A/S 
Dannebrog i Köpenhamn. Seglade som 
dansk fram till 1955 dä hon såldes till Hugo 
Pace & Son Ltd., Valletta och fick då 
namnet Mary Pace. Efter bara ett år var 
det ägarbyte igen, då hon köptes av Antony 
G. Antoniadis i Piraeus, och fick namnet 
Pireo med Costa Rica-flagg. Namnet 
ändrades 1957 till Georgios Antoniadis 
och lades upp i Ambelakia den 13 augusti 
1960. Bogserades iväg den 30 november till 
St. Georges Bay och skrotades där av 
Sidiremboriki i Perama.

Berti Palm

Algot Johansson i Mariehamn köpte 1962 
motortankern Herdebred, som var byggd 
1948 på Götaverken som Beduin till A. O 
Andersen i Oslo. Hon var pä 17 460 ton dw 
och fick  som ålänning namnet Lenny. 
Lämnar här Rotterdam den 21 juli 1970. Fem 
år senare såld till finska upphuggare och 
skrotad 1978 i Helsingfors.

M athilda avgår Trelleborg den 4 augusti 
1962, efter att man lossat bilar från Lon
don, med destination hemmahamnen Norr
köping. Hon byggdes 1960 av J. Pattje i 
Waterhuizen till Åke Danielsson, Kåre- 
holm, med hemort i Norrköping, och gick i 
charter för Sveabolaget. Den 1 000 ton dw 
stora Mathilda såldes 1963 till Norge och 
blev Jotunheim, som hon sedan hette fram 
till 1980, då hon såldes till Per Hagens 
Rederi i Port Moresby, Papua New Guinea, 
och fick namnet Niugini Co ast. Flaggar 
idag kinesiskt sedan 1986, som Zhedai 
319.

Sveabolagets Mimer lämnar Rotterdam i september 1966. Två år 
senare såldes hon till Wan Fung S.S. Co Ltd., Kaohsiung, med 
taiwanflagg och fick då namnet Wanchang. Yi Tay S.S. Co Ltd. i 
samma stad köpte henne 1971, namnet blev Yi Shang med samma 
flagg. Rapporterad upphuggen 1981 i hemstaden. Mimer var på 
2 320 ton dw och byggd vid Finnboda Varfl951, hennes tre systrar 
hette Magne, Mode och Munin men var byggda i Landskrona.

I passagerarfart mellan Trelleborg och Kastrup passerar här Stenas 
Afrodite i Falsterbokanalen i september 1966. Byggd 1964 i 
Elmshorn till Sten A Olsson Handels A/B, Göteborg, och sattes in 
mellan Kiel och Nakskov. Hon tog 350 passagerare och var på 564 
ton brutto. Såldes 1971 till Förde Reederei G.m.b.H i Flensburg, 
med samma namn. Förlängdes 1978 från 42,52 m, till 49,23 m. 
Fick Panamaflagg 1998 som Nordlicht II, ägd av Reederei Gert 
Müller G.m.b.H & Co, KG och seglar fortfarande.
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Motorfartyget Apollo under väster ås tiden. Foto Olof Fredholm, Västerås. Samtliga foton arkiv Pauli Ohlsson.

Apollo och Engelbrekt -  två udda trafikanter 
på Göta Kanal

Av Pauli Ohlsson

Motorfartyget Apollo 
M/s Apollo byggdes i Motala 1876 som 
passagerarångaren Kalmarsund IV och 
inköptes i början på 1920-talet till Västerås- 
Torshälla Ångbåts AB. Hon överfördes 
1925 till det nybildade Rederi AB Mälaren- 
Göteborg, där Rederi AB Göta Kanal även 
var delägare. Min far Oscar Ohlsson tjänst
gjorde i Apollo 1923-1926.

Apollo var ett midskeppsbygge och helt 
annorlunda än Torskogs- och Sjötorps- 
byggena. Hon var utrustad med en 80 hk 
bolindermotor men saknade såväl backslag 
som vridbara blad, vilket gjorde att hon inte 
var helt idealisk för kanalfart med många 
manövrer. Motorn fick alltså stoppas och 
skjutas igång vid övergång från fram till 
back. Hon var dessutom försedd med 
kraftig köl och var därför svår att manöv
rera i kanalens krökar. Ofta fick man 
använda svängända för att komma runt, Besättningen på Apollo 1926. Foto Olof Fredholm.
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och ändå hände det inte sällan att hon rände 
in i kanalbanken och fastnade. Till skillnad 
från de flesta andra kanalbåtar hade hon 
bara en maskintelegraf- men en stor sådan
-  placerad styrbord om nakterhuset. Var 
hon besvärlig i kanalen så var hon en desto 
bättre sjöbåt. Det skulle mycket blåsande 
till för att hon inte skulle kunna gå ut från 
Rödesund och korsa Vättern. I en 
bandinspelning, som jag gjort, berättar far 
hur han flera gånger gick över Vättern då 
både båtar tillhörande Samseglingen och 
Göta kanal låg kvar i Rödesund för hårt 
väder. Trots att hon inte lastade mer än 150 
ton hade hon 7 mans besättning plus 
restauratris och städerska. Då hon gick 
mellan olika mälarhamnar och Stockholm 
bar hon sig men inte på 14 dagars turerna 
till Göteborg. Hon avyttrades därför och far 
övergick till Engelbrekt.

Ångfartyget Engelbrekt 
Engelbrekt var byggd 1901 på Brodins varv 
på Beckholmen. År 1925 kom hon till Rederi 
AB M älaren-Göteborg där far var be
fälhavare 1927-1936, och som pojke fick jag 
varje sommar följa med på en rundresa. Det 
är därför många minnen förknippade med 
dessa resor mellan Örebro och Göteborg. 
Engelbrekt skilde sig också den utse
endemässigt från de traditionella kanal
båtarna från Sjötorp och Torskog. Sålunda 
var hon inte rundbyggd akterut utan helt 
öppen. Vidare låg kaptenshytt och salong 
akter om styrhytten på båtdäck. Befäls- 
mässen låg rakt under bryggan. Besätt
ningens mathytt låg akter om köket på 
styrbordssidan. En annan egendomlighet 
var den ovanligt höga styrhytten. Far 
berättade, att han hade hört, att den

Engelbrekt vid Gullbergskajen med Frihamnen i bakgrunden. 
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Kapten Oscar Ohlsson.

kanalen beroende på sitt grundgående, 2 
meter. Hon var dessutom otroligt lätt- 
manövrerad. Det var därför aldrig tal om 
att släppa förbi passagerarbåtarna. Hon 
hade en 140 hk ångmaskin från Jönköpings 
Mekaniska Verkstad och gjorde god fart, 
men kunde rulla rätt bra med sjön på 
låringen.

Rederi AB Mälaren-Göteborg ägde fyra 
fartyg: Engelbrekt, som gick tillsammans 
med Trollhättan, och Västmanland som 
hade gemensam turlista med Hilmer. 
Fartygen uppehöll 14-dagars trafik mellan 
olika mälarhamnar och Göteborg. För 
Engelbrekt och Trollhättan var det upp
delat så att Engelbrekt gick ända upp till 
Örebro, medan Trollhättan anlöpte Väster-
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Engelbrekt vid sin vanliga tilläggsplats längst inne i Lilla Bommen. På kajen finns diverse gods som 
stora glasflaskor i korgar med halm som stötdämpande, oljefat, tunnor, säckar m m. Vanligt förekommande 
laster. Engelbrekt är lövad som synes. Kanske togs bilden vid midsommartid. Gamla Cellfängelset i 
bakgrunden används av Frälsningsarmén. På banderollen står: "Frälsningsarméns Sociala avdelning 
förmän".

kommit till i samband med att en av de 
tidigare befälhavarna på ålderns höst börjat 
se sämre. Det var därför bra om rorgäng- 
aren från sin plats kunde kontrollera 
akteröver att man låg rätt i enslinjema. Själv 
minns jag hur jag många gånger satt i knät 
på rorgängaren Kjellkvist från Sjötorp och 
styrde. Han var där i många år och gick 
därefter över till Göta Kanals båtar och 
slutade sedan som styrman i Vieille Mon- 
tagne II. Engelbrekt var mycket snabb i



ås och Eskilstuna. I bandinspelningen 
berättar far lite om vilket slags gods 
Engelbrekt lastade i de olika hamnarna. I 
Örebro fanns det varje resa kex från kex
fabriken och likaså skor från de olika 
skofabrikerna. I Kungsör var tvättklämmor 
och aluminiumkärl vanligt förekommande 
bland styckegodset. Engelbrekt gick 
dessutom alltid in till Strömsholm, där man 
ofta lastade kätting från Ramnäs. För
modligen var det mycket av den varan som 
gick till varven i Göteborg. En 50 ton kätting 
nederst i rummet passade bra. I Stömsholm 
lastade man också pappersrullar, som man 
i Göteborgs frihamn lossade till utgående 
båtar, vilka förde ut det svenska tidnings
papperet över hela världen. Viss komplet
tering kunde också ske i Stockholm om så 
behövdes, annars gick man direkt till 
Södertälje. Vidare förekom det givetvis att 
man lastade och lossade vid de olika 
kanalstationerna hela vägen ner till Göte
borg. Det var styrman, som hade ansvaret 
för att hålla reda på godsets placering i 
båten, och det var inte alltid det lättaste, 
men de blev experter. Det var också 
styrm an som höll kontakt med kom- 
m issionärerna vid de olika kanalsta
tionerna och värvade gods. Såväl styrman 
som befälhavare hade viss procent på 
bruttot. Så det gällde ju att få så mycket 
gods som möjligt i konkurrens med de

Engelbrekt passerar Lanthöjden i gamla Bergkanalen den 22 juli 1929. År 1933 hade man sprängt 
färdigt en ny sträckning av kanalen som ersatte denna vackra men trånga och besvärliga passage.

Författaren somfemåring tillsammans med sin far 
på Engelbrekts brygga.

andra båtarna. En och annan pilsnerflaska 
till slussvaktarna underlättade det hela. 
Från Göteborg hände det inte så sällan att 
man hade ett lastbilschassi från Volvo på 
luckan med upp till Stockholm. Bland 
styckegodset från Göteborg fanns mycket 
ofta fruktlådor. De flesta gånger gick man 
även in till Lidköping och lastade 50 100 ton 
socker. I Göteborg hade Engelbrekt sin 
kajplats vid Lilla Bommens tvärkaj, medan 
Göta Kanals båtar låg vid den västra kajen. 
Här hade Göta Kanal även sin kiosk, där 
godsmottagaren Gustavsson residerade. 
Vid den östra kajen låg alla Samseglarna 
och längst ute Värmlandsrederiets Karlstad

och Forshaga. Fredag kväll eller lördag 
förmiddag rådde full aktivitet vid Lilla 
Bommen. När sista godset var intaget 
kastade man loss och backade ut och 
kappkörning uppför älven började. Det 
gällde ju att inte få för många före sig i 
slussarna i Trollhättan med långa vänte
tider som följd. Ar 1937 lades Engelbrekt 
upp och far blev befälhavare på Västman
land och sedermera Trollhättan tills bola
get 1939 gick i likvidation.

År 1938 såldes Engelbrekt till Rederi AB 
Norden i Norrköping och då kunde man 
få se henne med pråm på släp till och med 
nere i Öresund. ■

:ga » b
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Vituw*

Ny fiskebåt levererad
För en trettio -  fyrtio år sedan tog man för givet att varven i 
Göteborg varje månad skickade ut två fartyg på leveransprovtur. 
Sverige hade storvarv också på många andra orter. Nuförtiden är 
det annorlunda. Inget av alla dessa storvarv finns kvar och de varv 
som levererar nybyggen idag är räknade på ena handens fingrar.

Ett av de kvarvarande varven är Tjörnvarvet i Rönnäng på Tjörn. 
Därifrån levererades den 9 maj nybygge 129, fiskefartyget H-87-K 
Fjelldur, till Haugesund i Norge. Hon är ett snurrevadsfartyg och 
skiljer sig en del från tidigare leveranser från varvet, även om 
skrovet är byggt i Riga i Lettland.

För beställaren av Fjelldur, bröderna Kjell Henning och Atle Dag 
Sjo i Soebovik, är det inte första kontakten med svenskt fiske. Redan 
i januari 1996 köpte man Lövön av Rönnäng byggd 1987 vid Tjörn
varvet som fick namnet Fjelldur och i april 1998 köpte man 
Sunnanö av Fiskebäck som också fick heta Fjelldur. Detta fartyg 
byggdes av plast i Karlskrona 1981 som Astrid II men kallades 
skämtsamt ibland för Plastrid.

Efter leveransen av Fjelldur har varvet order om ombyggnad 
av de båda irländska båtarna S. 381 Lövön och S. 383 Carmona. 
Man skall sätta in RSW-tankar, installera bulb och förse dem med 
nya vinschar på 25 ton av Lidans fabrikat. Detta arbete skall vara 
klart när denna tidning når läsarna i juni.
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Dessa båda fartyg är identiska med Tjörnvarvets tidigare 
leveranser Lövön (1996) och Carmona (1997) som i september 2000 
såldes till Cork på Irland där de alltså fick behålla sina dopnamn.

Under vintern har varvet också byggt om och fräschat upp Göta 
Kanalbåten Juno. Hon sattes åter i trafik under maj månad.

Fjelldur, H-87-K, Haugesund
Längd: 27,43 m.
Bredd: 8,70 m.
Brutto: 359 ton.
Netto: 107 ton.

Huvudmaskin: Volvo Penta D65AMT R 3 ,1610 kW vid 1800 v/m 
Hjälpmaskiner: 2 x Volvo Penta TAMD 103 A, 1 x Valmet 320DSG 
Lastrum: 255 kbm 
RSW-anläggning: Aquaterm
Thrusters: Mjosundet Båt og Hydralik A/S 200 hk. Sternthruster 
Mjosundet Båt og Hydralik A/S 250 hk
Däcksutrustning hydraulik: Lorentzen Hydr og mek Verksted A/S 
Kranar: Gjerdde A/S
Nautisk utrustning: Brummeland Elektronik A/S.
Konstruktör: Kvernevik Engineering A/S
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I Länspumpen 2000 publicerade vi boken ÅNGA
REN av Åke Williams. Nu har Åke skrivit boken 
LINJEFARTYGET. Tyvärr så kan vi inte publicera 
boken i LP på grund av platsbrist.

Eftersom inga foton finns i boken, tyckte vi att 
vi ville delge läsarna Åkes egna bilder från resan 
med Bolivia. För att göra detta valde vi att till
sammans med fotona publicera de första kapit
len i boken.

Boken är lika trevlig som ÅNGAREN. Åke 
berättar på ett livfullt sätt om livet ombord och 
iland. Jag kan varmt rekommendera boken för 
den som är intresserad av hur livet till sjöss var 
för 54 år sedan! Hur man köper boken finner du 
sist i denna artikel.

Bertil Söderberg

Sverige och nedfärden

Det stora skeppsvarvet
Det är i augusti år 1948. Jag har just muckat från en första period 
av värnplikten i Flottan och sitter ensam hemma i lägenheten på 
Pålsjögatan i Hälsingborg och vantrivs.

"Va fan ska man ta sej till", tänker jag så högt att jag tycker mig 
höra min egen röst.

De skrynkliga civila kläderna som jag för några dagar sedan 
hämtade ut från Stumholmen nere i Karlskrona sitter på mig, 
fortfarande opressade. Ingen där hemma, allraminst jag själv, har 
tagit något initiativ till att snygga upp dem.

Jag springer runt på de olika rederierna i Hälsingborg, stora 
såväl som små, för att få jobb. Ingenstans blir det napp. Efter lite 
brevväxling med Sven Lindström i Göteborg, min bäste kamrat 
från skolan däruppe, beslutar jag mig för att lämna stan.

"Varför ska du va kvar i den där hålan?" skriver den gode 
Schwen som i egenskap av äkta göteborgare tycker att allt i Skåne 
är kass.

"Kom hit upp i stället!" fortsätter han i brevet men säger 
ingenting om vad han tycker jag skall göra.

Jag packar mina väskor, en stor och en liten.
I halv fart slamrar tåget fram utefter Södra Kustbanegatan i
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Johnsonlinjens Bolivia i Engelska kanalen fotograferad av Skyfotos.

Vapor ...........  . % . . B O U V I Ä ............................
Compañía .............Johnson Lina« ....
Ficha del tripulante WIUiIAMS, Áke N i l s ...........
Nacionalidad sueco edad 21 años 1949
Hijo de D oris W illiam s y d e ....... ...........
Estado civil s o l t e r o  sabe leer? s i  sabe escribir? s i

Estatura 1 m. 81 cent.
Color del cabello ru b io  

¡ (tyaciz (chica, grande, regular, 
refia, etc.) r e g u la r
Color de ojos azu l
Color de p iel..b la n c o ...........
Serias particulares  ——

IM PR E SIO N E S D IG IT A L E S

M a n o

d erecha j|% Aw
M a n o

izq u ierd a

--------- -----------------

"Förbry tarpasset". Pass till Argentina för sjömän. 
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stadsdelen Gårda i Göteborg. Takten i ljudet 
från skenskarvarna stämmer överens med 
en visa som en känd fransk sångerska 
(Edith Piaf?) brukar sjunga. Fast jag nynnar 
en svensk text som just passar för tillfället: 

"Kom me mej till Göteborg, 
där vilar ingen sorg, 
å inga lessamheter"

Jag står ensam ute i snäll tågsvagnens 
vestibul med mina väskor när jag trallar 
fram melodin med den uppmuntrande 
texten. Men det hjälper inte.

Det känns inget vidare.
Inne i vagnen samlar mitt ressällskap 

ihop sitt bagage. Det är Jan Lodin, en något 
år äldre skolkamrat från läroverket i Häl
singborg. Han är kommunist, säger han, 
och har under hela resan pucklat på mig 
med sin propaganda.

Trots att jag är trött på honom och han på 
mig, jag har varit en dålig lyssnare, så skiljs 

vi inte när vi några minuter senare stiger av tåget på stationen.
Vi har all anledning att hålla ihop ett tag till. Ingen av oss har 

något rum i bostadsbristens Göteborg.
Det visar sig att det är jag som har mest anledning att slå följe 

med Jan Lodin till rumsförmedlingama. När vi går perrongen fram 
tar nämligen min nya kompis fram sin studentmössa. Den gör 
nytta redan på det första stället vi besöker, en trappa upp inne på 
en mörk bakgård på Drottninggatan. Tanten vid det skrangliga 
skrivbordet ger oss adressen till varsitt inackorderingsrum. Under 
den långa väntetiden i rummet utanför hennes "byrå" har vi sett 
hur den ene efter den andre kommit ut från hennes kyffe besvikna 
och skakande på huvudet.

Vi tar också följe till den gata som jag fått anvisning till nämligen 
Terassgatan, fint belägen strax ovanför där Viktor Rydbergsgatan 
svänger upp till Johanneberg. Vi går upp och ringer på men ingen 
öppnar.

"Äh, ta du själv å gå till de andra stället. Ja bryr mej inte om å 
jaga rum mer i da. Ja kinesar hos bekanta så länge!"

Därmed ger sig Lodin av. Han har ledsnat på springet och har 
tydligen någon släkt eller kompis häruppe. Det är långt lidet på 
eftermiddagen och vi är rejält trötta.

Jag tar Ringlinjen till Linnéplatsen och åker sedan stans kortaste 
busslinje till Änggården. I en stor, ganska nybyggd trävilla får jag 
ett av vindsrummen. Kvinnan som tar emot mig verkar smått 
hysterisk. Hon talar om för mig att hennes man bara är underläkare 
och att han som sådan är så dåligt avlönad att de måste hyra ut 
vindsrummen. Tre skrikande barn har hon runt sig hela tiden hon 
pratar.

"Kom å jobba me mej på Götaverken, de e faktiskt inte så dumt!" 
säger Sven till mig när jag nästa dag träffar honom.

"Bra gubbar e där också!"
Sven berättar om arbetet på stapelbäddarna på Götaverken. Det 

är hårt arbete men kompisarna är bra. Hans förarbetare kallas 
Masen och är tydligen en rolig prick. De går tillsammans på 
lördagseftermiddagarna och tar sig en öl på Tuas bakficka.

Nästa morgon åker jag  över till Götaverken, går in på 
anställningskontoret och möter en sympatisk äldre man som tyd
ligen är chef där. Han ser lite formell ut när han frågar:

"Känner ni någon på varvet här? Förman, ingenjör eller 
inspektör?"

"Nä, de gör ja inte!"
"Jo förresten, ja har en morbror, han var inspektör för en ångare 

som låg här intill i Uppläggningshamnen i fjol sommar!"



Eriksbergs varv den 6 juli 1948.1 augusti började Åke Williams arbeta på varvet. Foto Eriksbers varv.

Anställningschefen tror mig kanske men det jag säger gör inget 
intryck på honom.

"Ja, vi har fullt just nu så ni får försöka någon annanstans!"
"Ajö då!"
Han tar mig faktiskt i handen till avsked.
"Va haru gjort de sista månaderna då?"
Kontorsknodden, i vågigt hår och brun kostym, på anställ- 

ningskontoret på Eriksbergs varv tittar på mig överlägset.
"Ja har legat i kommissen!"
"Haru papper på de då?"
"Nä, inte me mej!"
Efter att ha frågat mig om namn och ålder och lite annat reser 

sig kontorsknodden upp från skrivbordet. Han ställer sig i givakt 
framför en dörr med frostglas och knackar hovsamt på:

"Här e en arbetssökande, herr Wickberg!"
"Släpp in honom!"
Kontorsknodden lägger några skrynkliga papper på anställ- 

ningschefens bord och drar sig smygande tillbaka.
"De begriper ni väl att ni inte kan komma här å söka arbete när 

ni inte kan redogöra för vad ni gjort de sista månaderna!"
"VA HAR NI HAFT FÖR ARBETE NU SENAST?"
Anställningschefen höjer rösten och sticker med ögonen. Han 

ser ut som en förhörsledare som frågar ut en misstänkt.
"Ja sa ju därute att ja legat i Flottan!"
"NI KAN GÅ NU!"
Anställningschefen blir uppbragt, tycker antagligen att jag är 

uppkäftig och visar mig på dörren. Han verkar vara fullt över
tygad om att jag nyss avtjänat tre månaders fängelse. Men han 
kallar ändå in kontorsknodden. Han mumlar något till denne som 
jag kort därefter får reda på innebörden av.

När kontorsknodden kommer ut igen säger han till mig, torrt:
"Du kan få börja!"
"Infinn dej här klockan kvart i sju i morron bitti!"
När jag tidigare på dagen lämnar Götaverken, utan att få arbete 

där, vet jag ganska väl vad jag skall göra. Och inte göra.
Att gå till Lindholmens Varv är meningslöst. Det är det bästa 

varvet i stan. Ingen slutar där. Jobben går från far till son.
Återstår Torpet, det vill säga Eriksbergs varv. Alla kallar det för 

Torpet, naturligtvis av ringaktning. Där har de svårt att få

arbetskraft, stället är inte 
alls populärt.

Varvet har varit tvunget 
att anställa tyskar och för att 
ordna med bostad åt dem 
har de tagit hit ett gammalt 
logem entsfartyg som nu 
ligger längst västerut på 
varvsområdet.

När jag kliver in i den 
gråtrista träbyggnaden vid 
färjeläget där Eriksbergs 
anställningskontor är in
rymt är jag nästan säker på 
att jag skall få jobb.

"Morrn, gubbar!" säger 
Eskil Sjöberg när han möter 
oss nästa morgon utanför 
anställningskontoret, vi 
som under gårdagen fått 
anställning på varvet. Eskil 
Sjöberg är huvudskydds
ombud och som sådan är 
hans uppgift att visa oss 
varvet och varna oss för de 
farliga ställena.

Det gör han bra:
"Därude på pirera ska I akte er för kranera! Di går så näre kånten 

så I kan trille i om I ente ser er för!"
På samma småbuttra masthuggsdialekt varnar han oss för att 

gå för nära där det svetsas:
"Å di där svetsloppera, di kan komme i ögera på er å då e de 

inte rolit!"
Det lilla sällskapet nyanställda går varvet runt, betittade av 

väderbitna varvsarbetare i skitiga overaller och med keps på huvu
det. En del har slips också. De är förmän.

På ett ställe som vi går förbi ser jag någon som bär vit overall 
och hatt i stället för keps på huvudet. Han är ingenjör. Han har 
slitit sig från ritbordet och gått ut för att se på verkligheten.

Alla som har overaller på sig har dem uppknäppta i halsen. 
Ännu har inte stortröjor och lädervästar kommit på. Det är tidig 
höst fortfarande.

Benämningen Torpet fick Eriksbergs varv för längesen då det 
nog inte såg bättre ut. Nu när jag börjar arbeta här är varvet det 
modernaste av göteborgsvarven. Hela den nya delen av varvet 
med tre stora stapelbäddar och en jättelik plåthall är endast några 
år gammal.

Varje sjösatt båt har en namnbräda uppsatt på den stora 
plåthallens fasad. Jag kan räkna en sju, åtta fartygsnamn för varje 
bädd.

Det går undan på det här varvet, förstår jag. Det tar inte mer än 
tre, fyra månader från kölsträckningen förrän skrovet är i sjön. På 
varvet i Hälsingborg stod skrovet på bädden i nära ett år liksom 
fallet är inne på Götaverken.

Antalet nybyggen per år är ungefär lika för de båda största 
varven i Göteborg men antalet bäddar på Götaverken är mer än 
dubbelt så många. Förklaringen till den större effektiviteten på 
Eriksberg ligger i sektionsbyggeriet som utvecklats mer på de stora 
ytorna på det nya Eriksberg.

Till en början hjälper jag Gustav med att transportera tunga 
gjutgodsdelar från de öppna förrådsplatserna till maskinverksta
den. Han är en liten och seg man i sextioårsåldern, lite ettrig till 
sättet och snabb i talet. Helt annat än gubbarna på varvet i 
Hälsingborg som var tröga och masiga.

Jag får veta när jag bär mig felaktigt åt. Gustav småskäller på
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I Gustavsviks docka i Ådalen, julen 1948.

N B J U D N I N G S K O R T
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Inbjudan till julfest i Härnösand.

Bolivia i Göteborgs frihamn, klar att avgå till Sydamerika. 
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mig ideligen när vi skall "länga" gjutgodsstyckena :
"Kom igen här, 67-an! Ta runt stroppen där om kanta såan ente 

gliir. Annars gåre åt helvete!"
Jag lägger den tjocka, nästan oböjliga wirestroppen runt änden 

på gjutstycket och får öglan så småningom om kroken.
Gustav gapar vidare:
"Neeej, för faan! Inte bara den kroken! Den ANDRA åsså!"
Jag hade inte begripit att jag skulle använda båda krokarna i 

dubbelkroken som kranen hade sänkt ned.
"Se opp 67-an!"
"SE OPP NU NÄ KRANA LÖFTER!"
"STÅ ENTE IVÄJEN!"
Gustav tittar upp mot kranens hytt, snurrar med tummen och 

muttrar:
"Nu kan du taan, Kvisten."
Det fem ton tunga gjutgodsstycket går till väders med en av de 

stora varvskranarna för att efter en stund landa på en jättelik 
flakvagn som sedan en likaså jättestor traktor släpar in till maskin
verkstaden. Där skall den stora klumpen bearbetas till ett 
cylinderblock i en stor dieselmotor.

Gustav och jag har stått högst upp på ett upplag av varjehanda 
stora gjutgods. Ett felsteg och man faller handlöst till marken fem 
meter längre ned. Det är också lätt att man blir klämd när man 
baxar upp gjutgodsstyckena för att få runt wirestropparna.

Jag klättrar upp till kranförare Kvist. Jag får lätt svindel redan 
när jag kommit halvvägs men ger mig inte. Väl uppe i hytten pustar 
jag ut samtidigt som kranförare Kvist hälsar mig välkommen upp:

"De va när du hade benet å på Gystav!"
Jag förstår först inte vad han menar men erinrar mig att jag 

tidigare på förmiddagen rörde till det med stroppar, öglor och 
krokar när vi skulle slinga ett stort gjutgodsstycke. Gustav hade 
vid ett tillfälle fått sitt knä emellan.

Annars visar det sig att kranförare Kvist är en bussig gubbe. Jag 
har hittills bara sett honom som en liten ljus prick bakom hytt
rutorna uppe i skyn.

Han pratar om sina krukväxter som han har runt om sig uppe i 
hytten.

"En får la ha lite sällskap här uppe i ensamheten!" säger han 
och reser sig för en stund och tar fram vattenkannan och skvätter 
lite vatten i var och en av blomkrukorna.

Jag talar om för honom att jag nyligen varit uppe i Sjömanstornet 
vid Sjöfartsmuseet för första gången och att jag tycker att hans 
utsikt är lika fin. Det svarar han inte på utan säger i stället:

"Där kommer Gystav tebaks frå schappet! Ge dej iväg ner nu!"

Bland sjåare och sjömän
"Nu ska ja fixa lite apelsiner åt dej!"

Jag sitter nere i en av besättningens tvåmanshytter på Svenska 
Orientlinjens m/s Skogaland. Båten ligger i Frihamnen, jag har 
sett den ligga inne ett par dagar. Jag har en god vän från 
Hälsingborg ombord. Han heter Gustav Wettin och är mönstrad 
jungman.

Bäst att passa på att träffa Wettin innan båten ger sig iväg, tänker 
jag. Jag går ombord på en lördag eftermiddag sedan jag gjort min 
halva arbetsdag på Eriksberg.

"Du ska få ett par rejäla påsar me dej hem!" fortsätter Wettin. 
"Vi går upp på däck nu!"

"Ja, men se upp för luckbasarna! De e ena ilskna jävlar allihop!"
Det sista kommer från båsen ombord. Han har kommit in i 

hytten medan vi suttit och pratat med varandra, Wettin och jag. 
Båsen berömmer inför mig sin flinke jungman. Han är lite småfull. 
I sin iver att tala om hur okej min kamrat är spottar han ut snuset 
på durken och trampar in det i den grova röda mattan som förvisso 
är lortig förut.

Uppe på däck är det högt tempo. Båten skall vara färdiglossad i

41



Lloyds s/s Bothnia den 27 april 1947. Foto Curt S. Ohlsson.

Fördäcket på Bolivia i lugnt väder.

M/s Bolivia var byggd på Götaverken 1946.

dag så att rederiet får ut båten på sjön före helgen. Det är dyrt att 
ha båten liggande i hamn på söndagen.

Ur alla fem luckorna åker slingen upp i ett kör. Stora fång med 
apelsinlådor som förpassas ned på järnvägsvagnarna på kajen. 
Luckbasarna, en vid varje lucka, skriker och gormar till kranförare 
och till stuveriarbetarna nere i lastrummet.

"Ner me kroken i hörna där!"
"Sätt på nåra låder te så de blir fullt!"
"Nej för faan, inte så mycke! De rasar ju!"
Det är sent lidet på lördagseftermiddagen. Det är nästan kväll, 

mörkret har kommit redan eftersom det är höst nu. Lossningen är 
starkt försenad men enligt avtal åligger det stuveriarbetarna att 
jobba övertid så länge så att båten kan avgå på kvällen.

Strax efter det vi kommit upp på däck slinker Wettin ned i fyrans 
lastrum. Dessförinnan hojtar han något upp till kranföraren som 
denne nickande besvarar. Han säger åt mig att ställa mig vid 
luckkanten och passa på nästa lyft.

"Va faan haru här å göra!" skriker luckbasen åt mig när jag ställer 
mig bredvid honom för att titta ned i lastrummet. Jag flyttar mig 
något åt sidan. Krankroken är nere och basen ropar att de skall 
haka på nästa flak med lådor. Men i stället kommer det efter en 
stund upp ett tomt flak. Tomt så när som på två stora bärkassar 
med apelsiner som kranföraren elegant landar på däck alldeles 
bredvid mig. Jag skyndar mig att nappa åt mig påsarna och springa 
iväg. Men luckbasen är mig i hälarna:

"De va de jävliasste ja sett! Ja ska fantamme ge dej en snyting så 
du känner åat!"

Skummande av raseri återvänder basen till luckan utan att ha 
hunnit ifatt mig. Jag hinner ropa ned i rummet: "Hej då Gustav, 
tack ska du ha, vi ses snart igen!"

M/s Skogaland skall upp till Norrland och lasta pappersmassa. 
Båten kommer åter att vara i Göteborg om ett par veckor.

Tullarna i frihamnsporten är heller inte nådiga. De korsförhör 
mig om apelsinerna, dock mer av tjänstenit än av ilska mot min 
person. Jag framhåller energiskt att jag fått apelsinerna av en 
kamrat på Skogaland och inte alls stulit dem. Till slut blir jag trodd 
och släpps igenom.

Jaffaapelsinerna, minst tio kilo, är de godaste jag och mitt nya 
värdfolk smakat.

Jag har nyligen flyttat till Hisingen efter att ha tröttnat på den 
falska trädgårdsidyllen hos läkarfamiljen i Änggården.

När m/s Skogaland återvänder till Göteborg finns inte Wettin 
med.

"Han tröttna på båten å hoppa å i Stockholm!" säger båsen till 
mig när jag kommer ombord.

"Han e på Bothnia nu!"
S/s Bothnia, tillhörande Svenska Lloyd, är en trogen och ofta 

sedd gäst vid Masthuggskajen. Därför dröjer det inte länge förrän 
jag träffar Gustav Wettin igen. Han talar stolt om för mig att han 
nu fått mönstra lättmatros.

Inte dåligt! Han är ju ett par år yngre än jag!
"De här e en bra båt må du tro!" säger han till mig när vi sitter 

nere i skansen längst akterut på den lilla ångaren. För det är en 
skans av den gamla sorten, fast rederiet tydligen lyckats övertyga 
Kungl Sjöfartsstyrelsen att det är regelmässiga tvåmanshytter det 
är fråga om, de små kyffen med två kojer i varje som finns alldeles 
intill bordet vi sitter vid.

Övriga mannar i besättningen är mysiga stimgubbar som inte 
kan tänka sig att mönstra i stora, moderna motorfartyg. Jag förstår 
dem. Jag tänker på de skitiga hytterna jag såg ombord på 
Skogaland och den snusspottande båsen. Här är det fint, rent och 
fejat! Så gubbarna trivs.

Konstigt, tänker jag, Skogaland, ett stort, nytt, vitt och skinande 
motorfartyg ratas till förmån för en gammal sotsvart liten 
lastångare.
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"Du ska allri gå i Getas båtar!" säger en av matroserna som sitter 
med oss i skansen och vänder sig till Wettin. "De va en gniien 
jävel den där Geta sa farsan min!"

M/s Skogaland seglar för Svenska Orientlinjen som ingår i 
Broströmskoncernen. Den som byggde upp rederiet var ju Dan 
Broström, bland sjömän kallad "Geta" för att han hade bockskägg. 
Han hade också namn om sig att vara snål, ett ganska vanligt 
omdöme när det gäller redare.

En annan av matroserna vet något som är värre:
"Hah! De e väl ingeting jämfört me hur de e på stimbåtarna 

från Hälsingborg. Där e di snåla så de skriker omat! De e knappt 
så en kan äta sej mätt!"

Näste man fyller i: "De vet du välan! Skepparna får money te 
käket ombord å behåller de som e över! Nä du! Ja mönstrar inte 
en gång till i en båt där de står Hälsingborg i aktern!"

Jag vet att hälsingborgsbåtarna har detta rykte. När det gäller 
de många enbåtsrederierna är det dessutom ofta så att kaptenen 
har aktier i rederiet vilket gör att han håller extra hårt i slantarna.

Diskussionen om snåla redare tynar bort. De av besättningen 
som skall gå på kvällsvakten eller skall törna till vid midnatt går 
och lägger sig en stund. Det är avgång om ett par timmar.

Wettin och jag går upp på däck och in i den lilla mässen för en 
kopp kaffe innan jag går iland. Där sitter ett par eldare och en 
svartklädd, medelålders kvinna med svart, rufsigt hår. Hon skall 
just lämna mässen när vi kommer in. Hon har en kasse med något 
bylte i som hon lyfter upp från bänken när hon reser sig och går 
sin väg.

"Vem va de?" frågar jag lite aningslöst.
Jag förstår att hon inte är kocka ombord för då skulle hon inte 

ge sig ifrån båten på det sättet strax före avgång.
"Vaa? Känner du inte Strumplisa?" säger en av eldarna och flinar 

till. "Hon kom just ner från en av befälets hytter!"
"Jamen Strumplisa? Säljer hon strumpor på båtarna här på 

kajen?" frågar jag igen, osäkert.
De båda eldarna gapflabbar.
Nu griper Wettin in:
"De e inte STRUMPOR hon säljer! De e bara KAMOUFLAGE!"
"FATTAR du inte de?"
"Jovisst!" svarar jag, föga sanningsenligt.

Flicka med svart rosett
Efter ett par veckors slit på bäddar, plåtgårdar och utomhusupplag 
med gjutgods börjar det på varvet dyka upp sådana jag känner 
igen. Jag har hela tiden varje morgon sett Eskil Sjöberg, 
skyddsombudet, komma med sina nyanställda över varvs- 
området. En dag ser jag bland nykomlingarna ett bekant ansikte. 
Det är en kadett från kommissen i somras. Han förde då och då 
befäl över en grupp meniga som jag tillhörde.

Kadetten ser mycket besvärad ut när han får syn på mig. Även 
jag själv tycker det känns konstigt. Nu skall han jobba liksom jag 
här ute bland plåt och balkar. Vi kanske till och med kommer att 
vara ihop på något jobb.

Som befäl var han högdragen och snorkig, sa naturligtvis inte 
du till oss.

Näste man som börjar på varvet och som jag känner igen är 
Yngve, liksom kadetten och jag själv nästan direkt kommen från 
kommissen i Stockholm. Det var annat det, tänker jag, det var ju 
en av mina bästa kompisar där uppe!

Även om vi inte kommer på samma jobb någon gång så håller 
vi ihop, Yngve och jag. Vi träffas ofta vid schappen ute på varvet 
där vi tar oss en kopp kaffe. Jag kommer dit tillsammans med 
Gustav. Han skall inte ha kaffe utan beställer fram filmjölk.

"Men den ska va gommel!" skriker Gustav med sin pipiga röst 
till tanten i luckan till det lilla utrymmet under stapelbädden.

På Sydatlanten. Badbassängen är uppmonterad på akterdäcket.

I Las Palmas. Eleverna Olivecrona, Stenström och Williams.

Lastning av bananer på däck i Santos.
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S/s Brasil, ex Drottningholm, just anländ till Santos med emigranter.

Notis i tidningen Sjömannen, maj 1950. 
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"Käringa har allti lagt unnan nåra gamla te mej!" säger han till 
oss.

Han får sin flaska vars innehåll är vitt-grågrönt av ålder. Han 
halsar den på ett par sekunder.

"Nä, nu går vi tebaks igen, 67-an!" säger Gustav efter bara någon 
minut.

Han har högt tempo, Gustav. Men han bryr sig inte om att fråga 
vad jag heter. Det tycker jag är konstigt. Däremot vet han mycket 
väl att jag har anställningsnummer 7767, det måste kan ange på 
sin ackordslapp som han lägger i en låda någonstans varje morgon.

Yngve och jag träffas då och då på kvällar och på helger. En 
kväll då jag hälsar på hemma hos honom kommer vi överens om 
att gå ut och dansa någon gång. Vi har varit på Studentkåren förut, 
det är ett bra ställe och vi bestämmer oss för att bege oss dit. Det 
är populärt att gå till Kåren. I den mörka hösten är det många 
som vill dit så det gäller att skaffa biljetter i god tid. Detta lyckas 
vi med och när vi kommer dit en lördagskväll i mitten av 
september är där fullt med folk. Faktiskt fler unga män än flickor 
vilket är ovanligt.

Jag bjuder upp en flicka som jag tycker ser trevlig ut. Hon skiljer 
sig från de andra genom att ha ett svart band i håret, knutet ungefär 
som en rosett. Det är det första jag ser hos henne när jag närmar 
mig för att bjuda upp. Hon dansar mycket bra, är följsam i dansen 
på ett ovanligt fint sätt vilket jag uppskattar om inte annat för att 
jag själv är en usel dansör. Under dansen lägger jag också märke 
till att hon har bruna ögon och brunt hår, vackert tillbakakammat 
i nacken.

Det är redan långt lidet på kvällen när vi dansar tilsammans 
första gången så det blir bara ett par danser till. När sista dansen 
tillkännagives ser jag inte till henne. Jag vet att många flickor ger 
sig av före sista dansen för att slippa ha någon hängande efter sig 
som tvunget vill följa med hem. Lika bra det, tänker jag, jag kanske 
inte skulle bjudit upp ändå.

Anledningen till min tvekan att bjuda upp den trevliga flickan 
till sista dansen på Kåren har jag redan tidigare börjat känna i mitt 
inre. Under normala omständigheter hade jag nog velat ha just 
sista dansen med henne och också önskat följa henne hem till 
porten.

Nej, det som börjar gripa tag i mig nu är en stark längtan att gå 
till sjöss igen. Ju förr desto bättre. Jag vill komma ut på en riktig 
båt, inte en som det gamla vraket till ångare som jag mönstrade 
av för drygt ett år sedan.

Nu skall det bli ett stort, modernt motorfartyg gärna med 
destination Afrika, Fjärran Östern eller Sydamerika.

För att ytterligare befästa mitt beslut att ge mig av ut på sjön 
börjar jag läsa spanska. Jag ser en annons om en kvällskurs i detta 
språk som skall pågå under hösten. Det går naturligtvis knaggligt, 
jag är trött på kvällarna efter slitet på varvet. Det är heller inte så 
lätt att ta till sig det nya språket när man inte har läst språk på 
flera år. Att spanskan skulle vara lättare att lära sig än franska, 
vilket man hört flera påstå, finner jag inte vara fallet.

Ett annat starkt skäl till att gå till sjöss är den kommande vintern 
som närmar sig obevekligt. Att gå på varv då med jobb utomhus 
i kylan är inget som jag tänker på med välbehag. Redan nu i 
september känner jag av det sämre vädret. Det regnar veckor i 
sträck den här hösten. Overallen som jag hänger in blöt i 
klädskåpet på kvällen är lika våt nästa morgon.

Det ynkliga, tunna värmeröret som går under plåtskåpen i 
verkstadens omklädningsrum skulle inte kunna få en näsduk torr 
över natten.

Det är oktober nu. Det är mörkt när min hemmagjorda elektriska 
väckarklocka ringer och jag skall gå upp ur sängen. Värdfolkets 
lilla baby har denna natt liksom de flesta andra skrikit nästan hela 
tiden. Mamman, Siv heter hon, hörs stiga upp, hasar med tofflorna 
ut i köket och sätter på havregrynsgröten. Därefter går hon in i
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M/s Bolivia. I ett skeppsmötesutta- 
lan.de fram hålles a tt mässmän bör fin 
nas för m anskapet. Nu har motorelever 
få tt  göra sådant arbete, men elevernas 
arbetsplats är maskin, om inte få r  de

ej praktik  så a tt  de kan bli motormän. 
I  de flesta  andra större fa r ty g  finns 
uppassare, sägs det, varför då ej i John- 
sonbåtarna ?



Herkules möter upp vid ankomsten till Göteborg.

badrummet. När hon inte kommit därifrån efter en eller två 
minuter förstår jag vad som kommer att hända på spisen. Jag tar 
mig snabbt upp ur sängen, hastar ut i köket och räddar gröten 
från att förkolna.

Bertil, pappan, säger att han sover gott trots barnskriket. Han 
går motvilligt upp efter att ha ruskats om av sin fru. Han arbetar 
på en fabrik nära Brämaregården, inte så långt bort.

Det är inte alltid det går så här bra på morgnarna. Ibland sover 
vi över oss allesammans av olika anledningar, till exempel när 
lille Olle har fört väsen ända till fem på morgonen. När vi sedan 
vaknar och fattar att vi inte hinner till arbetet bestämmer vi oss 
för att "fira" från våra jobb och somnar om. Senare på förmid
dagen äter vi allesammans och i god stämning en sen frukost, 
struntar i gröten och tar ägg och bacon i stället.

Familjen Bergman möter vid landgången.

Regnet skvalar ned. Det är inte bara försovningarna som håller 
mig borta från arbetet då och då utan också verkliga förkylningar 
förorsakade av det eviga regnandet. Varvsområdet ligger också 
alldeles öppet för den envisa västanvinden som går rakt igenom 
kroppen på rni .̂

Gubbarna på varvet har börjat ta på sig sina tjocka skinnvästar, 
de verkar kunna hålla ute både blåst, väta och kyla. Jag borde 
också skaffa mig en sådan men det blir aldrig av. Jag vet inte heller 
om man överhuvudtaget kan köpa dem. De ser nästan hemma
gjorda ut i sin grovhet och enkla utförande.

Yngve ser jag inte till så mycket nuförtiden. Han kanske har 
flyttat in i den stora plåthallen, tänker jag avundsamt. Själv går 
jag fortfarande här ute på plåtgårdar och stapelbäddar. Jag har 
även börjat arbeta tillsammans med ställningsbyggare n u ...//

LINJEFARTYGET

Av Åke N Williams

Boken är bunden i enkelt utförande med mjuka pärmar och formatet A-5 
med 215 sidor och helt utan illustrationer.

Priset är 110 kr vilket inkluderar porto och emballage.

O B S !  Upplagan är endast 200 exemplar. O B S !

Beställer boken gör du via brev eller e-post: 

Adressen är: Länspumpen Box 421 401 26 Göteborg. E-posten är: 
lanspumpen@partille.mail.telia.com
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Mer om Hjelmarer 
maskinhaveri och 
vidare 
öden \
Av Helge Olsson

Hjelmaren i väntan på provtursgäster 11 september 1946.

E lmer Eliasson skriver mycket 
intressant om Hjelmarens många 
haverier och kollisioner etc, under 

dess seglatser på världshaven. Jag kan intyga 
detta, ty jag var själv med om en del under 
min tid ombord i detta stolta fartyg på 
Transatlantics Sydafrikalinje.

Den 13 januari 1960 mönstrade jag ombord 
som l:e maskinist. Gunnar Wikström var 
chief. Som Elmer Eliasson mycket väl skriver, 
var han mycket förutseende vad reservdelar 
anbelangar. Som den erfarne sk krigsseglare 
han var under andra världskriget, visste han 
vad det betydde att vara utan.

-  Man lärde sig snart var den och den båten 
var byggd någonstans, på vilket varv, när vi 
låg tillsammans och träffades i hamnarna runt 
om i världen. Då tog man en spridare till en 
bränsleventil, en spindel till en utströmmare, 
en o-ring eller en packning och sprang 
ombord till chiefen. Bytte det man hade mot 
det man behövde, precis som man gjorde när 
man bytte frimärke med varandra hemma i 
Majorna när man var skolgrabb.

Skulle man få stopp och bli efter i kon
voj erna, så var risken större att bli kvar där 
ute på djupen nånstans. Så det rådet vill jag 
ge dig Olsson:

-  När du blir chief en gång, se till att du 
har reservdelar ombord. För det är då på dig 
ansvaret ligger. Du kan inte ringa eller fara 
till någon ute på böljan och få hjälp. Det är 
vad du kan göra själv som gäller ute på 
vattenöknen.

Vad Gunnar Wikström inte kunde om 
Hjelmarens motorer var inte värt att kunna. 
Han berättade med inlevelse om Hjelmarens 
många oförklarliga varmgångar i tvärstycks- 
lager och om brustna stagbultar.

-  Varvtal och smörjoljetryck. Vad kunde 
man mer kontrollera? Att motorn var fel 
uppriktad ville ingen lyssna på. När de sedan 
långt om länge kom fram till detta, lättade

min huvudvärk. Jag hade fått rätt. Att detta 
ursprungligen hade med lastningen och 
ständigt uppkomna hogginglägen var en 
annan sak. Jag stod på mig. Motorn måste 
demonteras och bäddens läge mätas upp och 
kontrolleras. Sedan började man att syna 
lastplanerna. Då kom man fram till att 
elektrolytkopparn, som lastas uppe i Beira, 
skulle in i botten av 3:ans kylrum för att 
kompensera för hogginglägena. Allt har 
fungerat utan bekymmer sedan dess. Jobbet 
med nerkylningen av 3: ans rum och få det 
godkänt för inlastning av fruktlådorna när 
man kommer till Cape Town, är förstås en 
annan sak. Det hör denna traden till. Men när 
kopparn väl är nerkyld, håller den tempen i 
schack. Den hjälpen får man i gengäld.

Jag vikarierade en resa för Gunnar Wik
ström som chief. Han råkade klämma höger 
tumme när han skulle syna en utströmmare. 
Vi höll på att slipa vid en kannhalning i 
Frihamnen i Stockholm. Han och den l:e 
motorman som stod och slipade, lyckades 
med konststycket att få loss wiren som höll 
ventilspindeln i traversen. Ventilspindeln for 
ner och plattade till Gunnar Wikströms 
tumme. Det blev bil till Karolinska och 
avmönstring.

Jag fick ta ansvaret som förste till Helsing
fors där lastningen för en ny rundresa till 
Sydafrika började. Där mönstrade jag upp 
som chief. Den 28 december 1960 i Göteborg 
kom Gunnar Wikström tillbaka med en något 
tillplattad tumme.

Islänningen som "hjälpte" honom med 
konststycket i Stockholm, hade då lämnat 
Gunnar Wikström fartyg.

-  Han va lite trög den där. Jag ville visa 
honom. Men han gilla nog inte mig, sa 
Gunnar Wikström.

Vid tiden i mitten av 1950-talet hade 
bunkringspriserna stigit rätt kraftigt, särskilt 
på vanlig dieselolja. Redarna började då

laborera med att byta ut den 
vanliga dieseln mot en typ kallad 
1500 Rd olja. Det var en bland
ning av vanlig diesel och tjock
olja, som ställde till stora pro
blem för oss i maskin. Huvud- 
motorena kunde någorlunda 
klara oljan, fast avgaserna steg 
och blev tyngre, vilket i det 
långa perspektivet ställde till 
problem, med spolluftbränder 
etc.

Hjelm aren hade en Eriks- 
bergs B&W:s tvåtaktare som 
huvudmotor och tre Nohabs 
hjälpkärror, två 6-cylindriska 
och en 3-cylindrisk. Hjälp- 
kärrorna fick sina tilloppsrör 
och bränslepumpar uppvärm
da med hjälp av avgående färsk- 
vattenkylningen. Allt isolerades 
i ett tjockt paket. Spolluftbränder 
såväl som avgas-bränder i ljud
dämparna inträffade gång efter 
annan under resorna ner och 

hem. Det var närapå katastrof några gånger.
Jag minns, att Gunnar tog med sig en pyts 

med avgassot från en ljuddämpare från en av 
hjälpkärrorna och satte framför inspektor 
Arne Jönsson uppe på Transkontoret.

-  Här ser du rester av helvetet som orsakar 
rök och bränder i maskinrummet som jag 
skriver till Er om. Nu får I ändra på det, innan 
vi brinner opp och försvinner.

Någon ändring blev det inte. Spolluft- 
brändema och avgasbränderna fick man leva 
med. Men nära katastrofer var det ofta.

Under den resan jag vikarerade chief 
ombord i Hjelmaren, inträffade en mycket 
allvarlig olycka på resan från Las Palmas där 
vi varit inne för bunkring och vidare till Cape 
Town. Efter avgång Las Palmas spikade 
timmerman och några andra deckare upp 
simbassängen, enligt sedvanlig rutin, på 
förkant om midskepps på trealuckan. Där fick 
sedan passagerare, befäl och besättning enligt 
uppgjord plan ta sig ett dopp och svalka av 
sig när det passade.

Efter vaktavlösning vid lunchtid i septem
ber 1960, den 24:e om jag minns rätt, skulle 
3:e styrman, en norrman som vi fick i Göte
borg, ta sig ett dopp i sällskap med 3:e 
maskinisten. I en lätt dyning lade Hjelmaren 
över åt ena sidan i samma stund .som 3:e 
styrman dök i bassängen. Han hade oturen 
att slå skallen i tvärstöttan över bassängen då 
han dök i. Hela huvudsvålen med hårfäste 
och allt skalades av. Bassängvattnet blev med 
ens färgat av blod och liknade bokstavligt 
talat svartvinbärssaft.

Befälhavare ombord var smålänningen K.E. 
Eriksson från Söderåkra. Vi hade just satt oss 
till bords uppe i salongen tillsammans med 
passagerarna, när vakthavande jungman kom 
springandes in på order från 2:e styrman, att 
en svår olycka ägt rum i simbassängen. Vi 
rusade upp från respektive bord, kapten 
Eriksson, överstyrman Selin och jag. 3:e
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maskinisten höll hans huvud upp ur vattnet, 
så att han inte skulle drunkna. Med hjälp av 
tillrusande kamrater, fick de upp honom ur 
bassängen när vi kom ner. Vi hade passerat 
linjen och hade Guineabukten ungefär tvärs 
österut och cirka 10 dagar ner till Cap Town.

Telegrafisten fick givetvis besked om att 
genast gnistra om hjälp. Här gällde det liv 
eller död för 3:e styrmannen ombord i 
Transatlantics Hjelmaren av Göteborg.

Vi hade tur. Brittiska ångaren Dominion  
M onarch svarade direkt. De var på väg från 
Cape Town till Las Palmas och hade läkare 
ombord. En kontroll i sjökortet och justering 
av den kurs vi hade, sade oss, att om ca 4 
timmar kunde vi mötas och föra över vår 
svårt skadade 3:e styrman.

Jag fick frågan av kapten Eriksson om vi 
kunde forcera och nå fortare fram till mötet 
här ute i Sydatlanten.

Vad skulle jag svara? Måste först gå ner i 
maskinrummet och kolla upp varvtal och 
avgastemperaturer. Varvtalet kunde jag nog 
öka en smula. Men avgastemperaturen med 
risk att få avgasbrand på grund av oljan 1500 
Rd vid hade som drivmedel?

Jag ökade ut ett par hack på bränslespaken 
nere vid manövern. Såg att vi hade lite 
temperaturdifferens.

Med beskedet till mina mannar på vakt att 
avläsa avgastemperaturen varje kvart, och 
minska ner om den överskred givet värde, 
gick jag upp och meddelade kapten Eriksson 
att vi nu pressade Hjelmarens huvudmotor 
så mycket den hade att ge.

Jag vill inte glömma att nämna i detta 
sammanhang, den ovärderliga hjälp vi fick 
av de två svenska sjuksköterskor vi hade med 
oss som passagerare ner till Cape Town. De 
skulle sedan vidare ut till en missionsan- 
läggning i södra Afrika någonstans. Jag hade 
dem vid mittbord i salongen. Två underbart 
rara och ödmjuka damer. Vi hade mycket 
trevligt vid våra måltider. De kunde prata om 
mer än religion och frågor som berörde detta. 
Om musik, litteratur. Om forna dagars Små
land. De ville veta hur jag använt mina 
levnadsår i tiden. Litet om mina barndomsår 
i Bohuslän, om mina uppväxtår i Göteborg 
med omnejd, och att jag var gift med en 
kollega till dem, med rötter i Blekinge, så nära 
det mörka Småland man kan komma, och hur 
egentligen detta hade gått till.

-  Jo, att sjömän i allmänhet är ena riktiga 
charmörer, har vi förstått inte minst här i 
samtalen med dig.

När jag nu läser brevet jag skrev hem till 
min fru, dagen innan ankomsten till Cape 
Town, den 2 oktober 1960 om denna händelse, 
blir allt så levande igen. Hon tyckte det var 
helt otroligt och greps av det jag berättade.

-  Där ser du vad vi sjuksystrar kan.
Min fru är död sedan sex år tillbaka i tiden. 

Så nu är det i gamla brev hennes ord blir som 
liv igen i tankar och minnen för mig, när jag 
läser om dem .

Våra två sjuksystrar gjorde verkligen en 
respektingivande insats. Deras lugna, trygga

uppträdande och handlingskraft imponerade. 
De gav honom den blodvätska, Makrodex, vi 
hade tillgänglig ombord. Lade tryckförband 
och hävde med sitt fantastiskt kunniga och 
varma sätt den chock som också hotade hans 
liv.

Timmerman fick med hjälp av kunniga 
däckskamrater order om att snickra till en 
bårställning i motorlivbåten, som vi hade 
nerfirat jäms med styrbords brädgång mid- 
skepps.

När skymningen lagt sig över dessa sydliga 
breddgrader utanför Västafrikas kust, såg vi 
ljuset av brittiska D om inion  M onarchs  
lanternor. Jag drog mig ner i maskinrummet 
som plikten ålade mig. En tacksamhetens 
tanke gick i tysthet till vår himmelske Fader 
att allt hittills löpt väl.

När ordern: Stop, tätt följt av Astern Dead 
Slow och Stop var man glad i själ och hjärta. 
Jag fick besked från bryggan, att vår livbåt 
med 3:e styrman var på väg och mötte 
Dominion Monarchs motorlivbåt på knappt 
en halv kabellängds avstånd. Våra sjuksystrar 
var med i båten och gav lungnade medel och 
hade hela tiden koll på temp och puls. De 
gjorde verkligen en Guds välsignad gärning, 
här ute på ett öde hav, där den lätta dyningen 
stundtals väckte den svårt sjuke ur dvalan. 
Då ingrep genast de två barmhärtiga damerna 
med sina varsamma händer och mjuka röster 
och gav honom ro. I britternas båt fanns 
läkaren och en sjuksköterska. Sedan av
skedshälsningar skett på övligt vis av 
respektive befälhavare sattes kurs och fart 
enligt givna destinationsorter. Alla kände vi 
en stor lättnad inombords. Inget mer kunde 
vi ha kunnat göra. Nu låg vår så vanlige glade 
skeppskamrat säkert på operationsbordet 
under kunniga läkarhänder och sjuksysters 
medverkan. Säkert kommer hans liv att 
räddas.

Följande morgon fick vi telegram att 
operationen utlöpt väl. Vår styrman kommer 
att sändas iland till sjukhus i Las Palmas för 
fortsatt vård, hette det i telegrammet.

Vid sjöförklaringen i Cape Town föreslog 
kapten Eriksson, att våra två passagerare
systrar, som gjort en sådan enastående insats, 
borde få resan hit till Cape Town gratis som 
erkänsla, vilket också rederiets representanter 
vid sjöförklaringen förordade. Rederiet i 
Göteborg hade inte något att genmäla mot 
detta. Det blev så.

I mitten av 80-talet hade Karin Falk ett 
teveprogram som hette Uppdraget. Dit kunde 
man sända förslag till just uppdrag som, om 
förslagen ansågs ha allmänt intresse, de gärna 
åtog sig att utföra, visa bilder över och berätta 
om. Jag skrev och sände in mitt uppdrag till 
dem, om detta dramatiska vi var med om, 
ombord i Transatlantics Hjelmaren i septem
ber 1960 utanför Västafrikas kust, på resan 
från Las Palmas till Cape Town.

Jag ville gärna veta om vår hurtige 3:e 
styrman från Norge fortfarande var i livet, och 
var någonstans i Sverige eller i utlandet de 
två sjuksystrarna finns, om även de är vid liv.

Teve anammade mitt förslag. Hjelmaren 
visades på bildskärmen. 3:e styrman levde 
och var i norska handelsflottans tjänst. De två 
sjuksystrarna levde även de och bodde strax 
utanför Jönköping.

Jag tänkte då att ta vägen om Jönköping 
någon gång och hälsa på dessa frejdade 
damer, som jag hade haft som bordssällskap. 
De som var oss till en sådan ovärderlig hjälp 
när denna olycka drabbade oss. Det blev inte 
av. Men fortfarande bevarar jag deras namn 
och adresser. Så kanske ett telefonsamtal till 
dem kan bli av. Det skulle säkert vara 
spännande för oss alla tre, efter alla dessa år 
som svunnit hän sedan denna dramatiska 
händelse inträffade i Sydatlanten.

Elmer Eliasson nämner också om H jel
marens grundstötning i Finska viken i maj 
1960. Om den kan jag även berätta, som 
Fänrik Stål säger, "ty jag var med".

Det var fortfarande tjock is kvar i farleden 
och flera prickar var borta eller knappt 
synliga. Vi var på väg från Stockholm till 
Kotka för lastning när olyckan inträffade. Vi 
hade lots ombord och gick för halv maskin 
när det hände i kvällningen. Om jag minns 
rätt var det den 2:a eller 3:e maj.

Gunnar Wikström och jag satt inne i min 
hytt och talade om jobb vi skulle försöka 
hinna med under lastresan på kusten. Plöts
ligt kändes en kraftig skälvning i skrovet, det 
var nära att Gunnar for i durken. Vi rusade 
båda ner i maskinrummet. Där syntes ingen 
läcka, men ute i "kyrkan" märkte vi inbuck- 
lingar och läckage på akterstäven och på 
hylsan vid propellerlagret.

Vi kunde givetvis inte fortsätta någon lastresa. 
Efter sjövärdighetsbevis blev det bogsering till 
Kockums i Malmö där skadorna reparerades, 
vilka visade sig vara rätt kraftiga. Akterstäv, 
häcktank, skädda, roder och propeller.

Bogseringen tog en vecka. För oss i maskin 
var det en lugn resa på många sätt. Vi hann 
göra en hel del jobb med pumpar, hjälp- 
motorkannhalningar, frysmaskinsjobb etc, 
som vi annars inte skulle ha hunnit klara av 
på någon kustresa.

Under varvstiden på Kockums hann jag 
också att vara med när vårt första barn och 
dotter föddes på Karlskrona lasarett. Det hade 
jag naturligtvis inte någonting emot.

Man fick plötsligt och oväntat tillfälle att 
åka mellan Malmö och Karlshamn till fru och 
nyfödd dotter, fram och åter under vecko
helgerna som följde.

Några av många rika minnen jag bevarar 
från min tid ombord i Hjelmaren av Göte
borg.

Jo, mycket utspelades ombord av händel
ser och äventyr under fartygets 33-åriga 
seglationshistoria.

Men jag trivdes bra i Hjelmaren, trots alla 
bekymmer med kyllast, (vi hade kolsyrefrys), 
spol- och avgasbränder. Och ibland kunde 
man få några s k rötägg mönstrade ombord, 
som ställde till extra besvär. Sådana man inte 
gärna vill titulera och kalla sjömän. Men det 
är en annan historia, som Kipling säger, g
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Apropå förra numret
A rtikeln om Brasilienfisket 
väckte minnen till livs, så därför 
vill jag berätta något från den 
tiden.

Påsken 1955 låg vi med At- 
lanta -  Helsingfors i Rio de 
Janeiro. Vi var på uppresa från 
Bahia Blanca i Argentina och 
skulle ännu lasta en del kaffe i 
Rio. Jag undrade nog en del 
över de skandinaviska fiske
båtar som passerade i hamnen, 
men sedan fick jag förklaringen.

På Skandinaviska sjömans
kyrkan i Flamengo-skrapan vid 
Avenida Rui Barbosa träffade 
jag Folke Bryngelsson och hans 
kamrat, namnet har jag tyvärr 
glömt. Dom behövde komma 
hem till Sverige och vi lyckades 
ordna med vår förste styrman 
att dom skulle jobba sig över till 
Europa ombord på vårt fartyg. 
Folke jobbade i maskin och hans 
kamrat skulle jobba på däck, 
men jag tror att han fick hoppa 
in som mässkalle för en gosse 
som blev akterseglad (med eller 
utan avsikt) i Rio. Atlanta av
gick från Rio den 14 april och 
via Santa Cruz de Tenerife (där 
vi bunkrade) och Kielkanalen 
anlände vi till Helsingfors den
4 maj. Där mönstrade svenskar
na och jag av.

På uppresan hade Folke före
slagit att jag skulle komma till 
Göteborg och Hönö för att hälsa 
på. Jag skulle nämligen besöka 
min syster i Borås i början av

juni samma år. Så blev det också 
och jag stannade också ett par 
dagar där. Bland annat var jag 
med på en söndagsskoleutflykt 
med två fiskebåtar till någon 
annan ö. Efter detta hade vi 
ännu lite brevväxling, men den 
tog slut. Min syster sände några 
år senare över ett urklipp när 
Folke skulle fara ut igen med 
Sarita.

På sidan 9 berättas att Slavnyj 
avfördes 1981 som skrotad. Den 
19 oktober 1980 låg hon vid 
skrotvarvet i Fredriksham n 
(Hamina), men var borta i juli 
1981. Bilderna av hennes 
strandning är intressanta efter
som jag försöker hålla reda på 
finskbyggda fartyg. Slavnyj 
byggdes mycket riktigt av Val- 
met Oy:s helsingforsvarv (ny
bygge 198) i dockan på Svea
borg, men skrovet byggdes av 
Valmet Oy:s varv i Abo/Pansio 
(nybygge 250).

På sidan 39 berättas att Law- 
hill överfördes till Portugal 
samt skrotades där. Riktigt så 
var det nu inte. Hon fick portu
gisisk flagg men hörde hemma 
i Lourengo Marques (numera 
Maputo) i dåvarande Portu
gisiska Östafrika (numera Mo
zambique). Lawhill strandsat
tes 1957 i Tembefloden och skro
tades där två år senare. Se för 
övrigt Longitude nr 20 (sidorna 
58-59). Gustaf Erikson skrev sitt 
efternamn med ett s.

Bengt Sjöström

Stoppdag 
till nästa 

Horisonten Runt 
är den 

19 augusti 
2002

Foto av Hertha
Jag är intresserad av foto på 
Hertha som byggdes 1905 för 
Stettiner Dampfsgesellschaft 
och seglade som passagerarfärja 
på linjen Trelleborg-Sassnitz. 
Det fanns ett vykort av fartyget 
i Länspumpen 1991:2 på sidan 
32. Om någon har ett sådant 
vykort är jag intresserad också 
av detta.

Ove Rasmussen

Även här är Lilly galeasriggad. Foto i hemmahamnen, tyvärr okänt år.

Okänd 
skonare i Hovenäset

Skonaren i fråga är inte bekant 
för oss heller, men det kan ju 
konstateras att hon är intill för
villelse lik en annan och väl 
känd sådan nämligen Polstjär
nan (5891). Detta ger i sin tur 
en saklig grund för misstan
ken att den okända har samma 
ursprung, och med ett fortsatt 
spånande i den riktningen är 
det inte så svårt att välja ut en 
passande kandidat heller, 
näm ligen L illy ,H ovenäset 

' ------------------------------------

(6368), byggd i Svendborg 
1897. I Länspumpen 1980:1 
anger registerredaktören att 
foto finns på damen i fråga, så 
av detta bör det väl framgå om 
vårt förslag är rätt eller fel. 
Enligt skutbibeln blev Lilly 
nerriggad till galeas redan 
1933, men i oljebristens dagar 
var det dags för många att 
rigga upp igen och med varie
rande resultat som följd.

j-O SvenssonfP-G Winnestad 
____________________________)

En akterbild av Lilly tagen 1951.
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Korrektion til artikel 
om Trafiken på Hven 

S/s Bore, Länspumpen 2001:1, 
side 37:
21.12.1962: Anmeldt til Dansk 
Register som kobt af Ingen- 
ierfirmaet Minerva v. Ingenior 
Jorgen Hastrup, Kobenhavn.

Efter kobet forsejlet til Red- 
havnen i Kobenhavns Havn 
og oplagt. D am pkedel og 
dampmaskine fjernet under 
oplasgningen i Redhavnen. 
Herefter ombygget til sand
suger og udrustet med en 
dieselmotor i Frederiksvaerk.

27.04.1965: Forst på dette 
tidspunkt endelig indregist- 
reret i Dansk Register som 
sandpum per efter ombyg- 
ningen. M/s Bore II af Koben
havn.

10.05.1965: Hjemsted an
meldt og registreret aendret til 
Frederiksvaerk. M/s Bore II af 
Frederiksvaerk.

Arbejdet som sandsuger.
02.1977: Anmeldt og regist

reret ophugget i Frederiks
vaerk, og dermed slettet af 
Dansk Register.

Seren Thorsse
\__________________________ J

Ella av Skövde i sin glans dagar. Foto frän Krister Bång.

Elias historia
Tremastskonaren Ella av Sköv
de (reg-nr 8533, signal SIYG), 
som efterfrågades i förra num
ret, var byggd 1942 av ek på 
kravel av AB Holms Skepps
varv i Råå efter mottagen be
ställning från Gullhögens Bruk. 
Varvet och bruket hade den 11 
december året innan träffat 
överenskommelse om att farty
get skulle färdigbyggas och 
levereras i april månad 1942 för 
en kostnad av 133 750 kronor. 
En 130 hkr 2-cyl marinmotor av 
Skandia-Verkens i Lysekil AB 
tillverkning blev inmonterad 
liksom en motorvinsch om 5 hk. 
Fartyget var främst avsett för 
seglation med kol från Polen till 
Sverige.

Ella anmäldes till registrering 
den 11 juli 1942 ägd av Gull
högens Bruk (Erik Wingårdh) 
och med Skövde som hemort. 
J.F. Gustafsson från Vänersborg 
blev befälhavare. Hon mättes i 
Helsingborg den 4 juli nämnda 
år till 149,66 bruttoton, 95,26 
netto, lastade 220 ton dw och 
hade dimensionerna 26,93 x 6,93 
x 3,01 meter.

Såldes den 30 oktober 1953 till 
kapten Emanuel Danielsson och 
kapten Erik Bernes i Farsund i 
Norge för 115000 kronor och 
döptes om till Ellan. Där stan
nade hon i tio år och gick under

denna tid med cement, kalk
sten, gödning och trävaror 
främst på hamnar i de nordiska 
länderna men också på Tysk
land.

År 1963 såldes hon till Ber
gens distrikt, ägd av rederiet 
John Olaisen i Haugesund, un
der vilken tid hon genomgick 
reparation, byggdes om och fick 
bl a nytt styrhus och ny stor
lucka. Mellan 1966 och 1970 var 
Ole H olgersen i Kopervik, 
Grimstad ägare och därefter 
Gunv. Nilsen i Farsund.

År 1971 köptes Ellan av rede
riet Norvald Lunde i Stamnes- 
hella, en ort som ligger längst in 
i fjorden där Osterfjorden och 
Sörfjorden möts, blev återigen 
skriven i Haugesund och sys
selsattes med sandtransporter 
på Bergen och inom dess dis
trikt. Samma år hade hon för
setts med en ny, 2 SA 3-cyl di
eselmotor 300 BHP av Wich- 
mann Motorfabrikks tillverk
ning.

Hon återkom till Sverige 1989 
ägd av Bengt Holm på Holms 
Skeppsvarv i Råå där skrovet 
sedan dess varit liggande och 
där hennes tillstånd försämrats 
alltmer alltefter som tiden gått.

Enligt Båtologens haveriupp
gifter i nr 6-2001 skulle hon den
25 september 2001 bogseras från 
Råå till Gilleleje för sliptagning

men det läckande skrovet tog i 
höjd med Gilleleje plötsligt och 
hastigt in så mycket vatten att 
hon gick till botten på 25 meters 
djup cirka tre sjömil från land.

Bernt Åhlund

Ellan av Farsund i Varberg. Foto Rune Dahlgren.

Ellans skrov på Råå den 15 maj 1996. Foto Krister Bång.
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Fiskebåt identifierad
Matti Pietikäinen frågade i förra 
num ret efter en okänd fd  
svensk fiskebåt som han foto
graferat i Pärnu. Båten är med 
all säkerhet gamla Tessin från 
Hyppeln.

I den nyligen utkomna boken 
om de svenska träfiskefartygen 
kan man läsa att hon byggdes 
1936 hos Bergs på Hälsö för fis
kare på Hyppeln som GG 444 
Tessin. Hon fanns kvar där än
da fram till 1991 då hon såldes 
till Karlstad och blev sportfiske
fartyg. 1997 såldes hon till Drö- 
bak i Norge men har nu tydli
gen hamnat i Estland.

Gunnar Utbult

Rättning av 
poststämpeldatum

I föregående nummer i min 
artikelserie om Lundby-båtarna 
slarvade jag då jag läste post
stäm peln på vykortet med 
Kungsholm på sidan 43. Hade 
jag tänkt mig för så kan inte 
kortet vara poststämplat 1925 
som jag skrev, eftersom Kungs
holm byggdes först 1928 i Ham
burg. Detta påpekade Lennart 
Johansson för mig och nu rättar 
jag till mitt misstag.

Vid en noggrann granskning 
med lupp av stämpeln så ser det 
ut att stå 2.3.29, vilket stämmer 
bättre med verkligheten.

Bertil Söderberg

Bogserbåt identifierad
Jan-Crister Hall frågade i förra 
numret om en dansk bogserbåt. 
Jag har kort på den vid min 
brygga i Furusund då den till

hörde Vägverket och heter Hol
ländaren. Senare såg jag den 
utanför Piteå då den tillhörde 
Wiréns.

Bosse Berntsson

DE OKÄNDAS B IL D K A V A L K A D

Tore Olsson undrar om någon känner till YD 51... ... liksom om någon vet vilket landskronabygge detta är.

Från Paul Nilsson har vi fått denna bild av SIN 212 tagen i Baskemölla 
omkring 1945. Men vilken är fiskebåten undrar Krister Bång.

En galeas i marvatten tagen ur tidningen Brevduvan. Kan någon berätta om 
vilken skutan är och var bilden är tagen undrar Georg Johansson.
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Apropå en 
Levnadsglad sjöman

I Länspumpen 2001:4 berättar 
Axel H. Gustafsson om sitt möte 
med Matti på den fiska motor
galeasen Tienhaara och slutar 
artikeln med att sedan fartyget 
färdigreparerats hade det seglat 
mot nya öden. Eftersom jag 
sysslat något med fartyget blev 
jag lite konfunderad. Slutade 
inte mina uppgifter med have
riet i Landskrona?

Helge Heikkinen skriver i sin 
bok Vaarallisilla Vesillä att Tien
haara avseglat från Bornholm 
den 26 september 1941 desti
nerad till Norge med 64,1 ton 
eldfast tegel och rör. På resan 
ankrade man på kvällen den 28 
utanför Klagshamn och fort
satte nästa morgon resan. Vid 
middagstid passerades Sten- 
grundets remmare och någon 
timma senare stötte man på 
grund. Remmaren man trodde 
var Stengrundet var i själva 
verket en remmare för neut- 
ralitetsleden. Man satte både 
lots- och nödflagg eftersom 
fartyget med sin tunga last 
rörde sig oroväckande i sjö
gången. Snart sprang skutan 
läck men sedan man kastat del 
av däckslasten kom man flott 
men törnade strax på ett nytt 
grund. På eftermiddagen kom 
lotskuttern från Landskrona ut 
och efter ett par försök var 
Tienhaara flott och bogserades 
in till Landskrona. Väl i hamn 
pumpades det ihärdigt men 
21.00 sjönk skutan och blev 
liggande på grunt vatten med 
lite slagsida. Styrbordssidan var 
då helt under vatten. Så långt 
Heikkinen.

Eftersom finska sjöfartsstyrel- 
sen rapporterar Tienhaara som 
totalförlust den 29 september 
1941 efter grundstötning kunde 
man tro att det var slutet, men 
så var det alltså inte. I lotsrap- 
porter från Landskrona kan 
man läsa att fartyget redan den 
24 oktober samma år lotsades 
ut. På resa Landskrona-Oslo 
lotsad från Landskronasjön står 
det i rapporten. Men vad hän
der sedan? Hur långt kommer 
man? Tienhaara har inte anlitat 
lots i västra lotsdistrikten under 
1941 men sådana små fartyg 
seglade många gånger utan lots. 
Kom man kanske fram till Oslo

och skutan såldes där?
Tienhaaras ägare, C.H. Barck- 

mann från Helsingfors, köpte 
redan den 9 januari 1942 ett nytt 
fartyg som tog över namnet 
Tienhaara, men inte heller detta 
fartyg hade någon större tur. På 
resa H elsingborg-Å bo med 
'svavelsyrad lera' sjönk skutan 
den 15 oktober 1942 vid Tell- 
holm i Ålands hav efter att ha 
gått på grund. Kanske var Matti 
med även här?

De bägge Tienhaara hade 
båda svenskt förflutet och bäg
ge seglade på finska interims- 
papper. Den första var byggd 
1876 av Henrik Hansen, Svan
eke som Freya och var dansk 
fram till oktober 1909 då Johan 
Filibert Gunnarsson, Halmstad 
förvärvade galeasriggade fiske- 
kvassen Freya för 850 kronor. 
Som svensk omdöpt till Alma 
(5121). Sedan följer ett flertal 
svenska ägare och i augusti 1922 
anmäles att en Avancemotor på 
15 hk inmonterades. Ett part
rederi i Båstad hade blivit ägare 
1930 och den 9 december 1940 
sålde man Alma till skepps- 
mäklare C.H. Barckmann, Hel
singfors i befintligt skick i Tore- 
kov för 950 kronor. Det är fråga 
om en liten skuta, den svenska 
listan anger 1939 tonnaget till 
38/25 ton med en längd av 16,87 
meter.

Den andra Tienhaara var
byggd 1894 av skeppsbyggmäs
tare August Andersson i Rät- 
taregården som Maria (1116) för 
ett partrederi i Göteborg. Även 
hon hade ett flertal svenska 
ägare hemmahörande i Lysekil, 
Lerberget, K lädesholm en, 
Stockholm, Karlshamn och slut
ligen Skärhamn. Hjälpmaskin 
inmonterad enligt anmälan i 
juni 1929. Alfrida Lovisa Au- 
gustsson sålde enligt fullmakt 
för ett partrederi fartyget enligt 
köpekontrakt den 9 januari 1942 
den i Skärhamn upplagda Ma
ria till C. H. Barckmann i Hel
singfors för 15000 kronor att 
betalas kontant vid övertagan
det 13 000 kronor, resterande två 
månader senare. Redan två da
gar senare rapporterades köpa
ren ha fullföljt sina åtaganden 
varför han helt övertagit far
tyget. Här är det från om en 
något större skuta. Tonnaget 
uppges till 98/90 medan läng-

den är 23,58 meter. singfors: Haverirapporter. Korn-
Källor. Helge Heikkinen: Vaaral- merskollegium: fartygsregistret.
lisilla Väsillä, översatt av Bengt Lotssstyrelsen: Lotsrapporter
Sjöström. Sjöfartsstyrelsen i Hel- Erik Hag

En klinkbyggd jakt i Oxevik 1948, men vilken?

Okända fartyg
Vem känner till bifogade båt 
på ett foto som jag avfoto
graferat från en dansk bok? 
Året är 1930. Båten är dansk 
och heter Iceland och har en 
120 hk Bolinder. Fisket som 
bedrevs, var snurrevadsfiske 

l ______________________

vid Island. Men nog ser hon 
ut att vara en svenskbyggd 
båt. Kan någon av Länspum- 
pens läsare svara på detta?

Och vem känner igen jak
ten som ligger vid guano
fabriken i Oxevik 1948?

Henry Jansson
_________________ J

Vem är danska Iceland?
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” Verner Ulvstig var skomakarson 
från Solna och 
gick till sjöss som 
fjortonåring 1925. 
Han arbetade som 
mässpojke, eldare 
och motorman.

| Han berättar här 
detaljerat, själv

utlämnande och kanske egensinnigt 
om arbetslivet ombord och arbets
lösheten iland, om relationen 
mellan manskap och befäl, om 
kamratskap och brist på sådan, om 
hamnar och städer på fem 
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båtar, om människors levnads
historia, kulturförhållanden m.m.

Ulvstig hade som övergripande 
mål att förbättra sjöfolkets arbets
förhållanden och kom efter 1949 
att arbeta fackligt några år som 
redaktör i facktidningen 
Sjömannen. Därefter började han 
ett nytt liv som nybyggare i 
Australien. Verner Ulvstig skrev 
den här boken ur sitt fotografiska 
minne under de sista två åren före 
sin död T999.”
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