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Nästa nummer 
utkommer i mitten av juni 

sista manusdag är den 15 april 2003

Redaktionellt

Så tar ett nytt spännande länspumpsår sin början. Intresset 
för tidningen har ökat markant, inte minst från förra numret 
där många artiklar väckte intresse. Även detta nummer är 
utökat på grund av den stora inströmningen av manuskript. 
Det är glädjande. Sluta aldrig att skriva till Länspumpen!

Nu kommer första delen av historien om den legendariske 
skutredaren Axel Kindbom i Rödesund. Tyvärr har det varit 
svårt att få fram riktigt bra bilder till artikeln. Många är 
avfotograferade mer än en gång.

Sjöfartsverket har givit oss frihet att fritt disponera sjökortet 
på framsidan. Det är glädjande eftersom det upplevs mycket 
positivt bland läsarna.

Redaktionen får hela tiden tips på trevliga sjöfartsprofiler 
att intervjua. Dessvärre kan vi inte utföra alla dessa samtal 
eftersom vi inte har den tid som behövs. Då hade vi behövt 
jobba heltid och sådana resurser har inte Länspumpen.

När nästa nummer kommer ut är det sommar och man går 
omkring i kortbyxor. Just nu är det minus 10 grader ute. Så 
olika det kan vara.

Redaktörerna

Innehåll
4 Hillerströmstiden......................................Gunnar Heikenberg
14 Före motorvinschen.........................................Anders Olsson
16 Kindbom, hans skeppare och skutor...... Per-G Winnestad
24 Till flydda tid er...........................................................Bertil Palm
26 Ranja fiskar i Svarta havet........................... Sven Bryngelsson
31 Passagerarbåtstrafiken på Bråviken.........Arne Sundström
48 Skånska strandhugg i Kilaneviken.............Roland Ekeroth
54 Horisonten R unt............................................red Jan Johansson
59 Böcker på Frivakten................................... Lennart Bornmalm

O m slagsbilden :
S/s Tanus i Vänerns is. Foto ur Tore Granaths arkiv.

Långsam befordran
Häromdagen blev jag uppringd av en dam som frågade: -  Är Du den Krister Bång som är 
intresserad av segelbåtar?

Vad svarar man på sådant? Jag har ju knappt varit ombord på en segelbåt. Damen 
förklarade att hon framför sig hade ett brev som jag skrivit 1969. Det innehöll en fråga om 
det fanns något foto av segelbåten Helén. Nu slumpade det sig så att detta brev hade 
kommit fram samtidigt som några dior av "fartyget". Var jag fortfarande intresserad?

Och det var jag. Helén är, vad jag misstänker, det minsta fartyg som varit infört i 
fartygsregistret. Hon saknade motor och hade en längd av bara 6,95 m. Ett foto av Helén 
visas här bredvid. Hennes reg-nr var 10526. Nu saknas bara 4 båtar på foto med 
registernummer på 10000. Kanske kan någon hjälpa till med fiskebåten Ocean av 
Simrishamn (10315), sjunken i Skillinge 1971. Eller den fyrkantiga Nod av Trollhättan (10435) 
som var 10,01 x 10,01 m? Eller den lilla fiskebåten Gun-Britt (10470) av Åby? Eller lustfartyget 
Carin II av Stockholm och en gång ägt av K.G.L. Mårtensson i Tierp. Hör av Dig i så fall.

Krister Bång
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SANDBERGS BOGSERING& SJÖTRANSPORT
BOGSERING -  ISBRYTNING - TUNGTRANSPORTER - PRÅMAR

O cen su rera t
Till Bertil Söderberg och redaktionen för Länspumpen.

Nummer 2002:4 !!

Tack för ett mycket innehållsrikt och bra nummer av tidningen. Hos mig väcker det en 
rad frågor och synpunkter.

ISHANTERINGEN på västkusten av Sven Bryngelsson.
Underbar och bra artikel. För mig, och många andra, som vuxit upp i en modernare tid, 
är detta inte helt känt. Kunde ha fyllt ett helt nummer. Hade varit bra med en karta 
där man kunde se platserna och resorna.

FAMILJEN ÖSTS pråm och bogserbåts-bolag av Bertil Söderberg.
Mycket bra artikel. Mera, mera!
Ni har tidigare skrivit om Motorbogserarna AB. Var detta ett kokurrerande bolag? 
Jobbade de samtidigt? Hårda fejder? Dråpliga händelser? Hur många anställda var det? 
Hur var ekonomin? Vad kostade en pråmbogsering? Hur slutade bolaget? Konkurs?
Det skulle vara intressant att veta mera om trafiken på Sävån, kanalerna och 
slussningarna.
EN HELT UNDERBAR FÄRGBILD FÄN 1939!! Tack för den.

KARLS GRAV av Jan E Andersson 
Mycket bra. Mera, mera!!
På den fina omslagsbilden fattades tyvärr bogserbåten som hjälper Vestanhav genom 
isen. Kanske finns den med på föregående negativruta? Det vore en riktig höjdare. 
Jag saknar en karta, eller sjökort över platsen, där man kan se broar, slussar och 
kurvor i kanalen. Publicera gärna mer av Jan Erik Anderssons bilder från Karls Grav!!

BOJLASTARE av Lennart Rydberg
Modernt och bra reportage. Saknar en världskarta. Var lastar man? Var lossar man? Hur 
går det att angöra bojarna i hårt väder? Bilder från boj lastningen!!

BERTIL PALMS nostalgiska bilder
Mycket fina. En ren njutning. Återkom gärna.

SÄ GICK DET TILL I MONARKS MASKINRUM av Bengt Dahlberg
Mycket lärorik, tänkvärd och bra artikel. Tag gärna in mera sådana berättelser för 
oss som inte var med och alla intresserade.

Det finns även andra bra artiklar och fina bilder, men jag har begränsat mig till det 
som berör mig mest. Ni får gärna publicera detta brev i Länspumpen men då skall det 
vara helt oredigerat.  .— » / /

(  k  d S  ( > r  ¿ 7
Med vänliga hälsningar __„ - , /
Claes Sandberg

INGEMARSGATAN 3 B, 113 54 STOCKHOLM, TEL 08 - 612 32 52 säkrast morgon o kvällstid

Pg 273639-5
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Milos på väg upp till Brisbane, Australien. Foto från Warwick Foote.

Hillerströmstiden

Av Gunnar Heikenberg

J ag gick på Sjöbefälsskolan på Kvarn- 
berget i Göteborg, och läste till styr
man. Året var 1957. Det var tufft efter

som jag hade inte lyckats spara så mycket 
under mina år i manskapsgrad i svenska 
handelsflottan. Hyrde ett rum ihop med en 
kompis på Prinsgatan, och för att hålla 
kostnaderna nere så mycket som möjligt, 
gjorde vi ett långkok på ärter som räckte 
en god del av veckan. Det var inget liv som 
jag kan rekommendera. Vi hade det helt 
enkelt för knapert.

Visserligen hade jag under sommarlovet
1956 varit ute till sjöss som 3:e styrman på 
Bifrostbolagets s/s Bohus, men de pengar
na som jag då tjänade räckte ju inte i en 
evighet.

Man kunde få ett räntefritt studielån på 
2 500:- per läsår av staten. Det fick jag också, 
och klarade mig från augusti 1956 till juni
1957 på den summan + vad jag fått över 
från sommarjobbet på s/s Bohus.

Därför sökte jag direkt jobbet som styr
man i Hillerströmsrederiet då det en dag i 
maj utannonserades på skolans anslags
tavla. Jag kallades ner till kontoret i 
Helsingborg för att visa upp mig. Bara det 
att få fri resa Göteborg-Helsingborg tur och 
retur, var för mig som skolgrabb en upple
velse. Karlsson hette den rederitjänsteman 
som tog hand om mig. Kan ni tänka er, han 
bjöd mig på lunch! Det hade jag aldrig varit 
med om förr. Han såg nog att skulle de ha 
någon nytta av det benrangel som stod 
framför honom, så var det säkrast att se till 
att jag fick något att äta. Jag kommer än 
idag ihåg de mängder jag åt denna vårdag 
i maj 1957 i Helsingborg 

Han berättade under tiden jag åt om 
rederiet. Man hade då 4 båtar, Aros, Citos, 
Delos och Milos. Man seglade på Fjärran 
Östern och hade sin bashamn i Sydney i 
Australien. Befälet var i huvudsak euro
péer, men allt manskapet var Hong Kong-

kineser. Rederiets trade var australiska 
hamnar-genom barriärrevet-Filippiner- 
na-Hong Kong-Japan-tillbaka till Hong 
Kong-Filippinerna-söderhavsöar-Aust- 
ralien. Rederiet hette AWPL som stod för 
Australian West Pacific Line.

Jag fick jobbet.
Detta var ju rena rama drömjobbet för 

en 23-årig falkenbergspojke. Naturligtvis 
ville jag ha jobbet som 3:e styrman. Att jag 
skulle skriva kontrakt på 4 1/2 år bekym
rade mig då inte så mycket, trots att jag 
förlovat mig med en falkenbergstjej som 
heter Maivor på nyårsafton 1956. Det skulle 
nog ordna sig. Jag hade ju tänkt fortsätta 
och läsa till sjökapten, men ville göra en 
paus. Det hade varit för jobbigt att vara så 
fattig som jag varit under styrmansåret. 
Hade jag inte haft min fästmö Maivor i 
Falkenberg, som jag åkte hem till varje 
veckoslut, så tror jag aldrig jag klarat av 
skolan. Därför såg jag med spänning fram
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emot att få bli 3:e styrman på ms Milos
Karlsson förklarade vidare att det för

väntades av mig att man i tjänsten bar uni
form, som han bad mig inhandla. Jag kände 
en spårvagnskonduktör i Göteborg och 
köpte hans begagnade cheviotsuniform. 
Maivor och min mor sydde på en guld
galon på vardera ärmen. Va fin jag var 
tyckte jag själv. Speciellt sen jag köpt en ny 
båtm össa med mössmärke i guld och 
rederiflagga!

Maivor fick låna sin pappas Mercedes 
och körde mig en lördag i juni 1957 upp 
till Torslanda. Jag kommer ihåg att rederiet 
sagt till mig, att hade jag mer bagage än 20 
kg, så skulle det sändas med båt. Då jag 
packat ner allt som jag ägde och vägde 
väskan blev det allt som allt 12 kg. Mer blev 
det inte, och det skulle jag klara mig på i 
fyra och ett halvt år. Från Torslanda tog jag 
flyget till Köpenhamn och sen vidare över 
Nordpolen till Tokyo i Japan. Det var en 
resa som hette duga för en ung man som 
aldrig tidigare flugit. Jag minns att vi gick 
ner i Anchorage i Alaska och bunkrade. 
Rutten över Nordpolen förkortade resan 
till Japan avsevärt, men den tog trots det 
36 timmar i luften.

Då jag landade på Hanneda Airport i 
Tokyo var det måndagseftermiddag. Rede
riets agent mötte mig och körde mig in till 
deras kontor i Tokyo. Jag var alldeles 
vimmelkantig, hade aldrig tidigare varit 
van vid sådan uppassning. På kontoret 
möttes jag, som om jag var en kunglighet, 
och man frågade mig om jag behövde 
några japanska pengar. Ja tack, blev mitt 
svar, 1000 yen var 14:50 i svenska pengar. 
Jag fick 10000 yen, vilket var omräknat i 
svenska pengar 145 kronor! Jag kände mig 
rik! Man körde mig till ett elegant hotell 
som låg på Tokyos paradgata Ginzan 
Street, har jag för mig att den hette. 
Enkelrum, jo jag tackar jag! Vilket kanon
land jag kommit till. Som grädde på moset 
kom en tjänsteman på kvällen och hämtade 
mig, och bjöd mig på middag! Jag var helt 
omtumlad då jag sent på kvällen kom 
tillbaka till mitt hotellrum. Bara det att ha 
eget rum med eget badrum. Den natten 
kommer jag ihåg att jag duschade minst 2 
gånger. Vilken lyx!

Nästa dag flög jag vidare till Osaka där 
en ny agent mötte mig, och körde mig till 
Milos som låg i Kobe. Milos var byggd i 
Japan några år tidigare. Den hade 3 last
luckor för om midskeppsbygget och 2 
akterut. 2 bommar till varje lastlucka. Vi 
gjorde ca 15 knop, men i gott väder och 
vinden i ryggen så kunde vi komma upp 
till 17 knop, men då fick chiefen länka ut 
lite extra. På bryggan fanns det den 
utrustning som var allmän på den tiden i 
modernare styckegodsbåtar, även radar. 
Men vad skulle man med den till i sådana

Jag hade tidigare varit 3:e styrman på Bifrostbolagets Bohus. Foto i Göteborg den 9 oktober av 
Tore Granath.

här farvatten, där tjocka var ytterst säll
synt? Så resonerade man på den tiden. Att 
mäta avstånd till öar och dylikt då använde 
man sig av pejlskivan på bryggvingen, så 
de så. Under de 18 månader jag var om
bord på Milos, kan jag inte komma ihåg 
att vi vid något tillfälle startade radarn. Jag 
hade varit radarmatros i flottan, och kunde 
radarn. Men när jag talade om det för 
kaptenen, så fnyste han bara och sa; 
"Styrman skall inte komma här och försöka 
att införa några idiotiska nymodigheter 
som kan äventyra hela navigationsarbetet. 
Pejlskivan har i alla år varit nog för mig, 
och då räcker den säkert till styrman 
också." Punkt slut.

Det råkade vara japansk helgdag den 
dagen jag kom ombord. Hela befälsgänget

Hemma i Falkenberg fanns Maivor, min stora 
kärlek.

hade avskedsfest för den 3:e styrman som 
skulle mönstra av. Alla var närvarande 
utom kaptenen och chiefen. De höll sig lite 
på sin kant fick jag lära mig redan första 
timmen ombord.

Men de övriga, överstyrman, en est- 
ländare som var bosatt i Australien, 2:e 
styrman, Nils Månsson från Norrköping, 
gnisten, Sven Tyche från Helsingborg, l:e 
maskinist B. Svensson från Sundsvall, men 
numera bosatt i Australien, 2:e maskinist 
Nisse Lind från Halmstad, också han bosatt 
och gift i Australien, 3:e maskinist en est- 
ländare bosatt i Australien, samt chief 
stuert (hökarn) en lettländare bosatt i 
Australien. Jag var den avgjort yngste i 
gänget men blev med en gång upptagen i 
gemenskapen, för det skulle visa sig med 
tiden att Milos var och är den bästa båt jag 
någonsin varit i under mina 47 1/2 år till 
sjöss!

Kaptenen, han var från Helsingborg, 
men sedan många år bosatt i Sydney, där 
han och hans familj hade ett stort hus med 
"sea-view". Man uttalade detta med "sea 
view" som om det var något otroligt märk
värdigt. Men på den lille falkenbergs- 
grabben imponerade det absolut inte. Bo 
utmed kusten där det troligen var både 
dragigt och kallt, när man kunde bo lum
migt och lugnt nere i en dalsänka. Kapten 
hade en annan egenhet. Hans engelska var 
starkt påverkad av hans skånska härkomst. 
Därför borde hans engelska tungomål 
kallas "skångelska". Kaptenen höll på sin 
värdighet. Han blev aldrig du och bror med 
sina styrmän, inte ens med överstyrman. 
Han var dock nästan alltid korrekt i sitt 
uppträdande emot oss styrmän.
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Min quater-master "Solly mistel mate. I  was sailing on wlong ships."

När vi på kvällen skulle avgå från Kobe, 
så var 3:e styrmans plats på bryggan, där 
han skulle assistera befälhavaren. Slå 
manövrar på maskintelegrafen, skriva in 
alla tider i loggboken, se till att lotsen och 
befälhavaren hade allt som de kunde 
tänkas behöva, kikare, kaffe etc.

Då jag kom upp på bryggan hade jag i 
mitt eget tycke tagit på mig min fina uni
form som jag hade med mig hemifrån. 
Båtmössan satt som den skulle i mitt tycke, 
lite lätt på svaj.

När kaptenen fick se mig gav han till ett 
gapflabb och skrek så att det hördes över 
hela Kobes hamnområde: "Va i hilvete är 
det styrman har fått på sig. När vi kommer 
till Hong Kong går styrman till vår skräd
dare där och får sytt upp några ordentliga 
uniformer. Här ombord får man inte gå 
omkring i sådana lumpor."

Vad jag skämdes, jag som tyckte att jag 
var så fin. Galonen på kavajärmarna som 
min mamma och fästmö sytt dit, såg lika 
ledsna ut som jag. Efter den välkomst
hälsningen från herr kapten, så var jag 
alltid på min vakt emot honom. Han skulle 
inte få en sådan chans att offentligt genera 
mig, det bestäm de jag  mig vid detta 
ögonblick.

Då vi kom till Hong Kong, lät jag sy upp 
uniformer, som föll kapten på läppen.

Manskapet ombord var helt kineser från 
Hong Kong. De bodde akterut och i mast
huset mellan 4:ans och 5:ans hade de sitt 
mässrum. De hade egna kockar och skötte 
sitt hushåll helt själva. Runt mässen fanns 
det flera hönsburar med höns och andra 
flygfän. Kineserna gillar ägg. Under den tid 
som jag var ombord i Milos, så var jag 
aldrig nere i deras hytter akterut. Det skulle 
ha ansetts som ytterligt olämpligt för en

befälsperson att gå ner till kineserna. Det 
var många sådana här oskrivna regler som 
man fick lära sig de första dagarna ombord. 
Men jag var ung, och hade lätt för att lära, 
och ifrågasatte inte reglerna.

"Number one boatswain" var bas för 
däcksgänget, "number two boatswain", 
timmerman, 17 matroser och 3 "quarter
masters". De sista var rorgängare, som gick 
varsin vakt. De hade uniform som en 
matros från svenska marinen. Rundmössa 
som det stod Milos i samt sjömanskrage. 
Dessa tre "gentlem en" tjänstgjorde på 
bryggan. Styrde båten ut och in i hamn, och 
när vi var till sjöss, och det var automat

styrning, var de utkik. I hamn var de vakt- 
män vid landgången.

Jag kommer ihåg att jag en kväll, då min 
quarter-master och jag var ensamma på 
bryggan, frågade honom om hans bak
grund. Han talade om att han hade avlagt 
sjökaptensexamen i Hong Kong men att 
han under 2:a världskriget hade seglat på 
japanska båtar. Efter kriget tog man helt 
resolut hans behörighet ifrån honom. Att 
ha jobbat för japanerna under kriget det 
kunde det "eng elsk a" Hong Kong ej 
acceptera. I början hade jag svårt att förstå 
hans engelska, beroende på att kineser inte 
kan uttala bokstaven "r". Som till exempel 
då han skulle förklara att man tagit hans 
behörighet från honom, sade han: "Me 
wolking on wlong side mistel mate:" (Jag 
arbetade för fel land, styrman.) Men han 
var en riktig "gentleman". Han lärde mig 
mycket på ett fint sätt så att jag aldrig skulle 
förlora ansiktet. Att förlora ansiktet eller 
blamera sig offentligt är något oerhört i 
fjärran östern. "Om jag var i edra kläder, 
så skulle jag ha gjort så här i stället, mistel 
mate." Det sa han till mig då jag för första 
gången försökte mig på att ta en stjärnhöjd 
med sextanten. Han var minst dubbelt så 
gammal som mig, och hade lång erfarenhet 
av sjömanslivet som fartygsbefäl.

Båsen (number one boatswain) var en 
annan hejare. Med järnhand höll han sina 
matroser i herrans tukt och förmaning. Det 
fanns ingen som stack upp mot honom. 
Han ritade alltid en egen lastplan i sin hytt, 
och följde noga med så att lasten kom i rätt 
lucka och på rätt däck. Han visste natur
ligtvis att blev det fel någonstans med 
lastningen, så blev det han och hans

B

Kinesisk djonk i Hong Kong.
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matroser som fick flänsa lasten. Det måste 
ha varit underbart att ha en sådan båsen 
om man var överstyrman.

I maskin "härskade" l:e  motorman 
(number one engine). Liksom båsen på 
däck, rundade han hela maskin. Då de hade 
kannhalning så var det bäst för maskinis
terna att hålla sig på behörigt avstånd, 
annars gick det snett. Vi fick ombord en ny 
l:e maskinist då jag varit på båten i väl ett 
halvår. Denne maskinist kom från Trans- 
atlantics australienbåtar. Han hade fått för 
sig att han skulle leda kannhalningen själv. 
Allting gick snett och höll på att sluta med 
en ordentlig olycka, om inte chiefen räddat 
situationen genom att själv ta över ansva
ret. Han skickade upp l:e  maskinisten på 
ett jobb på däck, och lät l:e motormannen 
som vanligt leda arbetet och basa över 
maskinkineserna. Då gick allting som 
smort. l:e  maskinisten tog så illa vid sig, 
så han sa upp sig och mönstrade av. Det 
var nog bäst så. Han hade nämligen helt 
förlorat ansiktet emot kineserna.

Inom intendenturen härskade number 
one stuert. Visst fanns chief stuert i bak
grunden, men han hade sett till att den 
kinesiska personal som han anställt var av 
hög klass. Vi hade plats för 12 passagerare. 
Det var alltid fullbelagt. Mestadels austra- 
lienska pensionärer som gjorde en 90 
dagars rundresa med oss.

I min hytt, under bordsskivan, fanns det 
en ringklocka. Om man tryckte på den, så 
efter en liten stund knackade en kinesisk 
uppassare på dörren och sa: "You called 
sil". Man kunde beställa vad man ville ha, 
"one beer", "gin-tonic" eller någon soft- 
drink. Fantastiskt tyckte man i början. Men 
snart föll man in i den allmänna trallen, och 
det var inte så märkvärdigt längre. För-

A U S T R A U A  -  WEST P A C IF IC  U N E

MENU

L_ll N C II E 0 N

Assorted Cold Cuts 

Crabraoat with Mayonnaise 

Salads in Season

Omelett with Buttered Aspargus 

File Mignon with Pot. Chix>s 

Vegetables in Season 

Luncheon Rolls and Asstd. Cheese 

Fruit in Season 

Coffee Served in the Lounge

Så här kunde en lunch-matsedel se ut ombord 
på Milos.

Gatubild från Hong Kong på 1950-talet.

delen med detta systemet var att det hände 
ytterst sällan att någon fick för mycket. 
Man ville ju inte blamera sig inför kine
serna och visa att man var påverkad av 
alkohol. Återigen det där med att förlora 
ansiktet. Jag kan inte komma ihåg att jag 
såg någon av befälet full någon gång 
ombord under den tiden jag var på Milos.

Maten ombord var helt fantastisk liksom 
mässen. Vita rena dukar på borden, linne
servetter och ny matsedel till varje måltid. 
Vi åt samma mat som passagerarna. Det var 
annat än ett långkok på ärter vill jag lova. I 
början åt jag allt som stod på matsedeln, 
men efter en tid lärde jag mig att sovra 
bland rätterna. Det var nog tur det, för 
annars hade det nog gått snett. Då jag kom 
ombord på Milos vägde jag 65 kilo. När 
jag åkte hem 1 1/2 år senare hade min 
kroppsvikt ökat till 85 kilo. En liten 
fetknopp med andra ord.

Efter att ha varit runt i flera japanska 
hamnar så gick vi till Hong Kong. Det är 
en fantastisk känsla att komma in i bukten 
där och ankra upp. Alla våra kineser var 
lediga under den tiden vi låg i Hong Kong. 
De hade själva ordnat med avlösare, som 
var i tjänst under hamnuppehållet där, så 
Milos blev på intet vis lidande på deras 
ledighet. Kineserna betalade själv sina 
avlösare. Allting fungerade toppenfint, det 
gällde bara att inte vara för nitisk och kolla 
upp alla bagateller som alltid inträffar.

Under den tiden jag var mönstrad i 
Milos så var vi åtskilliga gånger i Hong 
Kong. Inte under något tillfälle låg vi vid 
kaj, utan alltid förtöjda i bojar på redden. 
Om man skulle iland, och det skulle man 
ju, så fick man anropa en "speedboat" som 
körde mellan fartygen på redden och 
Kowloon. Man gick upp för några trappor

och så var man på "Peninsula H otel". 
Något mer engelskt royalistiskt hotell får 
man leta efter.

Mitt första besök i Hong Kong blev att 
prova uniformer hos rederiets skräddare, 
som jag nämnt tidigare. På två dagar 
förvandlades jag från en liten falken- 
bergspojke i kakikläder till en ung man 
med vit uniform, på dagen med kortbyxor 
och knästrumpor samt kritade skor. På 
kvällen vita långbyxor. Jag var inte helt 
förtjust i den nya uniformeringen, men nu 
var stilen sådan ombord i det här fartyget. 
Det kunde inte en 3:e styrman ändra på.

Jag fick också lära mig att i Hong Kong 
gjorde man vissa inköp eftersom det var 
en frihandelshamn. Jag tog ut alla pengar 
jag hittills tjänat + ett förskott. För de 
slantarna köpte jag på 2:e styrmans inrådan 
en "Rolex-herrarmbandsur". Jag kommer 
ihåg att det kostade många Hong Kong- 
dollar, men jag litade på 2:e styrman.

Efter Hong Kong gick vi till Filippinerna, 
till Manila, huvudstaden. Här gick vi till 
kaj. Direkt efter att vi satt landgången, så 
drällde det ombord tullare och hamn
tjänstemän. De kom inte för att göra någon 
razzia eller dylikt. De kom ombord för att 
höra vad vi hade att sälja. Då kom min 
"Rolex-klocka" väl till pass. Kontant be
talning i amerikanska dollar, det var vad 
som gällde. Man gjorde en hyfsad förtjänst. 
Filippinerna var ett fantastiskt land i mit
ten på 1950-talet. Man var otroligt ameri
kaniserade och allt som hade något med 
USA att göra var bra. Idag är det säkerligen 
helt annorlunda. Vid ett tillfälle, då jag var 
i Manila, så blev landets president mördad. 
Han hade varit oerhört populär bland 
folket, eftersom han hade försökt att stoppa 
korruptionen från myndigheternas sida.
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Men det gick naturligtvis inte. Han mörda
des.

Den dagen då han skulle begravas, så 
utlystes det landssorg. Alla barer och andra 
nöjesställen skulle vara stängda hela dagen. 
Begravningen var klockan 13, mitt på 
dagen. Klockan 18 på kvällen kunde en 
krogägare ej hålla sig, han öppnade sitt 
"näringsställe". Klockan 19 var alla barer 
och restauranter öppna och det var som 
vanligt full rulle. Så var det med den lands- 
sorgen.

Efter Manila gick vi genom den filip
pinska övärlden ut i Pacific Ocean och 
vidare till ön som ligger öst om New 
Guinea, nämligen New Britain. Hamn
staden hette Rabaul och är en känd plats 
från 2:a världskriget. Här utkämpades flera 
duster mellan japaner och amerikaner.

Därefter bar det av mot Solomon Islands 
och deras hamnstad Honiara. Ön heter 
Guadalcanal. Här liksom i Rabaul lastade 
vi bl. a. skrot från 2:a världskriget. Det 
lossades sedermera i Japan. Huvudbefolk
ningen på dessa öar var melanesier. Ett 
mörkhyat folkslag som vid denna tidpunk
ten, mitten av 1950-talet, ej kommit så långt 
i sin personliga utveckling. Men det var 
snälla människor, som aldrig på något sätt 
störde den vite mannen. Den vita befolk
ningen som bodde på öarna, mest austra- 
lienare, måste ha levt ett underbart liv. 
Billig och foglig arbetskraft som inte 
bråkade. Melaneserna accepterade fullt ut 
den vite mannen, men japanerna hade varit 
hårdhänta emot dem under 2:a världs
kriget och var inte så populära längre. De 
hade svårt att skilja på japaner och kineser, 
så "våra" kineser sågs inte med blida ögon. 
Man var rädd för dem. Det uppskattades

8

mycket om någon av det vita befälet skällde 
på kineserna. Något som vår kapten ofta 
gjorde.

Då arbetsdagen började i Honiara, så 
kom den vite arbetsledaren ner med de 
melanesier som skulle arbeta med lossning 
och lastning av Milos. Deras kunskap i det 
engelska språket var inte så stort, men man 
hade lärt dem vissa nyckelord. Ett sådant 
var belong = tillhör. Arbetsledaren förde
lade melanesierna genom att peka på dem 
och säga: "You belong to hatch (lastlucka) 
number two." Det fungerade fint.

En dag fann jag en melanesier som stod 
och hängde uppe på däck, och med en 
drömmande blick tittade ut över det 
villande blå havet. Jag frågade honom: 
"Which hatch do You belong to?" Med en 
fjärrskådande blick svarade han mig: 
"Master, me no belong hatch, me belong 
Jesus." Till saken hör att på ön fanns det en 
missionärsstation som tillhörde Pingst
rörelsen, där denne man troligen tillbringa
de en stor del av sin fritid.

Efter Honiara fortsatte vi sydostvart på 
södra halvklotet till en liten ö som heter 
Vanikoro. Denna ö ligger mycket ensligt 
ute på Stilla havet. Här arbetade 12 stycken 
australienska skogshuggare, en äldre sjuk
syster samt några hundra melanesier. De 
fällde skogen som växte på ön. Omkring 
var 3:e månad kom Milos och lastade vad 
man avverkat under mellantiden. Vi hade 
med oss alla förnödenheter till skogshug- 
garna, samt post och mediciner. Vi var 
deras enda förbindelse med yttervärlden. 
Man jobbade hårt här några år, reste hem 
med oss med en ordentlig summa pengar i 
fickan. Det ansågs som en god möjlighet 
att därefter förverkliga sina drömmar. Men

tiden på Vanikoro var säkerligen tuff i 
överkant. Det var inte vem som helst som 
pallade för detta liv. Tänk er själv, posten 
de fick hade vi haft ombord i två månader, 
minst. Ingen radio, TV fanns inte vid denna 
tidpunkt.

Det fanns inget riktigt sjökort över 
Vanikoro. Därför hade vår kapten gjort ett 
eget på ett smörpapper. Han hade själv 
klättrat upp på öns topp och målat två 
ensmärken, så att han hade en enslinje att 
gå efter då han angjorde ön. Där fanns 
nämligen bara ett smalt inlopp genom 
korallrevet som om slöt ön. Innanför 
korallrevet var det lugnt vatten, rena rama 
lagunen. Här ankrade vi upp -  var det 
tänkt.

Då vi skulle angöra Vanikoro, första 
gången för mig, var det fortfarande tidig 
morgon. Solen hade inte hunnit upp. Men 
kapten hade bråttom. Han skulle fylla 50 
år om ca 10 dagar och den dagen hade han 
planerat att vi skulle ligga i Brisbane i 
Australien. Han hade angjort Vanikoro 
många gånger. Men då alltid väntat till dess 
att solen gått upp, för den lyste upp in
loppet genom korallrevet och han kunde 
tydligt se enslinjen. Nu var det bråttom, 
ansåg han, och han ville inte ligga och driva 
utanför ön. Han satte sin tillit till att han 
gått in och ut här flera gånger. Man kunde 
inte passera genom inloppet med redu
cerad fart, eftersom det alltid gick en 
ordentlig dyning utanför revet. Det var full 
fart som gällde.

Naturligtvis gick det snett. Vi smällde på 
inre delen av revet och körde upp ordent
ligt på det. Djupgåendet förut minskades

\

' i

“No Master. Me no belong hatch. Me belong 
Jesus."
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från 3 meter till noll. Vi satt ordentligt fast, 
och hur mycket vi än backade så rörde vi 
oss inte en millimeter. Som väl var, hade vi 
gått på grund på den inre delen av korall
revet, så det var relativt lugnt vatten om
kring oss.

Kaptenen bankade sitt huvud i bordet på 
bryggan. Han bannade sig själv för att han 
hade haft så bråttom att komma in i lagu
nen. Vår telegrafist lyckades med konst
stycket att få telefonkontakt med rederi
kontoret i Helsingborg. Idag är det inte så 
märkvärdigt, men att i september månad
1957 ringa till Sverige från en relativt 
obekant söderhavsö, på andra sidan jord
klotet, det var en bedrift.

Vi började att hiva last från l:ans och 
2:ans lastrum överbord. Det var ganska 
meningslöst eftersom det behövdes mer för 
att ändra vårt djupgående förut. Vi försökte 
att lägga ut ett av våra ankare på korall
revet, men att få ut det med hjälp av endast 
en livbåt var lönlöst. Den orkade inte med 
både ankare och kätting. Det fanns ju en 
dyning, som gjorde att livbåten rörde sig 
ordentligt i sjön. Vi började undersöka om 
det fanns några andra större fartyg i 
närheten. Det visade sig att närmaste fartyg 
var ett amerikanskt trupptransportfartyg, 
och det var 4 dygns resa från oss. De fick 
order att gå mot Vanikoro. Vem som gav 
dem den ordern vet jag inte, men 4 dygn 
senare dök de upp.

En ordentligt tjock wire manades runt 
vårt aktra poophus och vidare över till 
amerikanarens akter. De drog till i ett 
alldeles för kraftigt ryck så att wiren brast 
med en kraftig smäll. Vår kapten bölade 
som tjur och knöt nävarna i sin förtvivlan. 
Till dess att han märkte att vi glidit av 
grundet och att vi flöt. Då blev det fart på 
honom. Kvickt upp på bryggan där han 
tutade i tyfonen och hoppade upp och ner 
av pur glädje.

Vi pejlade tankarna förut och kunde 
konstatera att de inte sprungit läck. Even
tuell skada låg i dubbelbotten. Men det 
bekymrade inte kapten. Han stävade in till 
ankarplatsen i Vanikoros lagun och ankra
de upp Milos. Där lastade vi de trälogs som 
skogshuggarna avverkat. Det tog några 
dagar, och under en av de sista dagarna 
fyllde kapten 50 år, men se det firades inte. 
Det var hans eget straff till sig själv som 
han uttryckte det. Han tänkte inte på att 
vi, besättningen, gick miste om ett party.

Att lasta dessa trälogs var för en fantas
tisk upplevelse. Det fanns ju inga stuvare 
på ön, så allt stuverijobb fick utföras med 
egen besättning. Loggarna var ca 10-15 
meter långa och vägde några ton. Winch- 
arna kördes av våra kineser, som diri
gerades av båtsman, timmerman eller 
quater masters. I 2:an lastrum basade 
överstyrman, i 3:ans rum jag, 3:e styrman,

Ön Vanikoro där vi gick hårt på grund.

i 4:ans var kapten högsta hönset och 
slutligen i 5:ans rum härskade 2:e styrman. 
Det gällde att se till att trälogsen kom ut i 
lastrummets sidor, så att all kapacitet i 
rummet utnyttjades. Med hjälp av kast
block och wirestroppar och flinka kineser 
gick det fint. Det gällde att lasta snabbare 
och bättre än kapten. Det var hela tiden 
huvudsyftet. Men det var inte så svårt, för 
han gormade och skrek på de kineser som 
arbetade i hans lastrum. Kontentan av det 
blev att kineserna vart nervösa och stres
sade och gjorde allting fel i 4:ans lastrum. 
Det noterades med skadeglädje av oss 
styrmän. Vi låg alltid före kapten med 
lastningen. Ju mer skrek han, ju mer galet 
gick det i 4:ans lastrum.

Det var jobbigt, men alla visste att det 
skulle betala sig. Då lastningen efter 4-5 
dagar var klar, så skulle stuvarpengarna 
fördelas. Min månadslön som 3:e styrman 
med utom europeiska tillägget var 990:- 
svenska riksdaler.

Fördelningen av stuvarpengarna tillgick 
så att kaptenen hade fått utav den austra- 
lienska befraktaren en okänd summa 
pengar. Number one båtsman kallades upp 
till kapten och fick ett okänt antal austra- 
lienska pund (kursen 1957 var 1 pund = 
11,40 svenska kronor.), dessa skulle han 
enligt eget gottfinnande fördela bland de 
kineser som deltagit i lastningen. Nästa 
man in till kapten var 3:e styrman, det var 
jag, "Styrman skötte lastningen som en hel

De australienska skogshuggarna på Vanikoro tjänade bra med pengar.
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Trädstammarna på M ilos förskepp var inga vanliga kaffevedsbitar.

karl, och som tack för det får han här 100 
pund." 100 pund det var 1140 svenska 
kronor, rätt ner i fickan, jag höll på att 
svimma av lycka.

Naturligtvis bockade jag och tackade. 
Senare fick jag veta att 2:e styrman fick 125 
pund och överstyrm an 150 pund för 
samma jobb som jag gjort. Hur mycket 
kapten själv "ansåg" att hans eget arbete 
var värt -  för se det är en väl förborgad 
hemlighet. Under den tiden jag var ombord 
på Milos var vi flera gånger och lastade 
trälogs på Vanikoro. Varje gång fick jag 100 
australienska pund, men hur m ycket 
kapten behöll för egen del, det fick vi 
ombord aldrig veta. Hur som helst 100 
pund 1957 var en hiskelig massa pengar 
för mig. Mer än en månadslön, intjänad på 
4-5 dagar! Skattefritt på toppen.

Nästa hamn var Brisbane på austra
lienska ostkusten. Här var det samma 
procedur varje gång. Australienska tullen 
med svarta gänget i spetsen väntade på oss. 
Hillerströmsbåtarnas kineser var ökända i 
Australien. Tullen gick minutiöst igenom 
kinesernas domäner ombord. Man hittade 
ytterst sällan något. Gjorde man det så 
fanns det ingen ägare till smuggelgodset. 
Tullen meddelade kapten vad man funnit 
och ålade honom att få fram en syndare. 
Kapten kallade upp number one båtsman, 
som fick besked att man skulle få fram vem 
som var skyldig. Så gjordes också, och den 
"skyldige" blev dömd att erlägga böter. 
När det var gjort var alla parter nöjda och 
glada. Knark på den tiden var ett okänt 
begrepp. Smuggelgodset bestod mest av 
klockor, radioapparater etc. Ingen sprit 
eller cigarretter, sådant var av noll och intet 
värde ombord på Milos på den tiden.

Efter Brisbane fortsatte vi söderöver 
utmed den australienska kusten. Sydney,

Melbourne och slutligen till Adelaide där 
vi vände och gick tillbaka Melbourne, Syd
ney, Brisbane, innanför Barriärrevet till 
Townsville och Caims upp till Thursday 
Island i Torres Strait. Så var Australien 
avverkat.

I Sydney bodde Kapten och hans familj i 
ett stort hus med "sea view". Naturligtvis 
låg huset i ett fashionabelt område.

Då vi förtöjt i Sydney vid Wooloomooloo 
(det enda ord jag känner till med åtta o), så 
kallades jag upp till kapten. Det hör till 
saken att i Sydney låg även det ameri
kanska trupptransportfartyg som dragit 
oss av grundet i Vanikoro. Man skulle ha 
sjöförklaring ombord nästa dag. "Jo, styr
man" sade kapten till mig, "Jag har tänkt 
på en sak. För att göra det lite enklare för 
styrman, så säger vi att jag var ensam på

bryggan då vi gick på grund i Vanikoro. 
Styrman behöver inte vara med på sjöför
klaringen. I stället vill jag att styrman i 
morgon tar med sig 8 kineser och åker ut 
till mitt hus. Där kan kineserna göra rent i 
rabatterna, skrapa och måla huset. Styrman 
kan ju ta med sig en bok eller något annat 
att läsa. Kineserna får äta ute i trädgården. 
Min fru har lovat att laga en god lunch till 
styrman."

Så gick det till 1957 att bli av med ett 
osäkert och oerfaret vittne som kanske 
skulle ha försvårat sjöförklaringen genom 
att sanningsenligt tala om vad som hade 
hänt.

Hade jag något alternativ? Nej. Alltså 
åkte jag nästa dag ut till kaptens fashio
nabla residens med åtta kineser, som 
påtade i jorden, själv drack jag mest saft- 
kobbel.

2:e styrman Nils Månsson och jag var de 
enda av befälsgänget som inte hade familj 
och bodde i Australien. Några år senare 
gifte även Nisse sig med en kinesiska. Han 
och hans familj bor i Brisbane än i denna 
dag. Där äger han några hotell utmed "The 
Gold Coast". '

Men för att återvända till 1957 så jobbade 
Nisse och jag extra mycket då vi gick längs 
australienska kusten. På så vis kunde 
överstyrman vara ledig och vara tillsam
mans med sin familj. Det funkade fint. När 
vi sen kom upp till Hong Kong och Japan 
så tog överstyrman igen den tid han varit 
ledig i Australien. Både Nisse och jag tyckte 
att detta var toppen. Australien var ju inget 
upphetsande land på den tiden om man 
nu inte var gift och bodde där stadig
varande och det gjorde ju varken han eller
jag-

Men en av de första sakerna jag gjorde 
då jag kom till Sydney första gången, det

På väg in till Sydney med Harbour Bridge i bakgrunden.
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M ilos på redden i en japansk hamn.

var att "hyra ett rum" hos överstyrman. 
Han hade fast bostad i Melbourne. Det 
upprättades ett "hyreskontrakt" mellan 
överstyrman och mig. Med det i handen 
gick jag upp till svenska konsulatet i Syd
ney och fick det registrerat. Lämnade över 
det med svenska konsulns stämpel försed
da "hyreskontrakt" till vår kapten. Han 
meddelade sen via rederiet myndigheterna 
i kungariket Sverige att jag numera hade 
fast bostad i Australien, och att jag därmed 
betalade skatt till Australien. Man behöver 
inte betala skatt till mer än ett land. När 
därför året var slut så fick jag tillbaka de 
skattepengar ca 15 % som jag betalat till 
Sverige + ränta. Till Australien betalade jag 
skatt med endast 1,5 % på min grundlön 
som var ca 700 kronor. Räntan som jag fick 
från Sverige var större än den summan jag 
betalade till Australien i skatt. Oj, vad jag 
tyckte att jag var smart!

Några år senare var det slut på denna 
härligheten, att tjäna på att betala skatt. 
Sjöfolkets fiende, socialdemokraten Gun
nar Emanuel Sträng, Sveriges finansmi
nister, införde sjömansskatten. Så var det 
"adjöss" med meningen att vara skriven i 
utlandet, och ändå jobba på svenskregist- 
rerade fartyg.

Liggetiden i australienska hamnar blev 
alltid lång. Det berodde på att stuveri- 
arbetarnas fackförening var mycket stark. 
Man jobbade ytterst sällan övertid, och 
man strejkade ofta, och ibland länge. Detta 
gjorde att jag fick stora möjligheter att 
bekanta mig med landet. Det fanns flera 
svenskar som slagit ner sina bopålar, ofta 
f.d. sjömän som gått iland för gott. Tyvärr 
måste jag dock konstatera att alla lyckades 
inte så bra. Jag träffade flera svenskar som 
levde under miserabla förhållanden och 
hankade sig fram genom att tigga. Bekläm

mande att se för en ung grabb som jag var, 
men också nyttigt. Man skulle vara rädd 
om det jobb som man hade!

Vi tog 12 passagerare. Det var för det 
mesta pensionerade rika australienska 
farmare som gjorde en rundresa med oss. 
Från Sydney upp innanför barriärrevet, 
Filippinerna vidare till Hong Kong, Taiwan 
och Japan. Tillbaka till Hong Kong och 
Filippinerna sen Söderhavsöar och slutli
gen åter till Australien. En sådan rundresa 
tog ca 3 månader. När vi passerade ekva
torn så var det alltid stort party för passa
gerarna. De fick certifikat, undertecknat av 
Neptun på att de passerat "linjen". Till 
dessa partyn inbjöds eller rättare sagt 
beordrades allt befälet att närvara. Det 
förväntades att vi yngre skulle dansa med

de kvinnliga passagerarna. Det kunde vara 
rätt så jobbigt -  men inte alltid. Vi hade fått 
en ny telegrafist, Hugo Strömhäll. Han 
träffade sin blivande fru på ett sådant 
"linjeparty". De lever idag fortfarande 
lyckliga som pensionärer i Australien. Då 
Hugos tillkommande kom ombord med 
sina föräldrar i Sydney för första gången, 
så kommer jag ihåg att hon omgående 
döptes till "10 000-får-tjejen". Hennes 
pappa ägde just bl a 10 000 får.

Jag kommer speciellt ihåg en resa. Vi var 
på väg från Manila, Filippinerna till Rabaul, 
New Britain och passerade ekvatorn öster 
om Nya Guinea. Linjepartyt blev mycket 
lyckat, så till den milda grad, att en 
passagerare, en australiensk pensionärska, 
skrattade käken ur led. Hon gapade och 
kunde inte stänga munnen. Det gjorde 
säkerligen ont på tanten, men hon tycktes 
ta det med jämnmod. Men det var ju inte 
så bra för fartygets renommé. 2:e styrman 
Månsson och jag slog våra kloka huvuden 
ihop och sände ett s k "Medical request" 
till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Sva
ret kom omgående: "Ställ dig framför 
damen, stick in båda tummarna i hennes 
mun och tryck till där käkbenen går ihop. 
Gör det samtidigt på båda sidor. Tryck inte 
för hårt eftersom damen är så pass gam
mal. Det finns en stor risk att käkbenens 
ledband skadas så att underkäken faller 
ned och att hon inte kan stänga munnen 
alls. Dra snabbt ut tummarna eftersom 
käken går igen med en smäll."

Inte vågade varken Månsson eller jag 
utföra en sådan behandling. Därför beslu
tades det att vi måste angöra en nödhamn. 
Det blev Madang på Nya Guineas sydost
kust. Vi gick in där och direkt till kaj. Nere 
på kajen stod en vit 'gentleman' med tro-

En typisk atoll i Söderhavet. Bild ur SST:s arkiv.
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Vi låg ofta på redden och lastade.

pikhjälm och vit kostym. Vi såg på långt 
håll att han hade svårt med gången efter
som han var ordentligt rund under fotter
na. Troligen för många Gin & Tonics. Då 
landgångstrappan firats ner, började den 
vite gentlemannen, som var ortens doktor, 
sin stapplande gång uppför landgången. 
Vid landgångens slut ombord stod den

gapande kvinnan och vår kapten. När dok
torn kommit fram till damen så tog han 
upp en vit näsduk och torkade svetten ur 
pannan. Sen gav han damen en örfil. Klick 
sa hennes käkar och gick igen. Doktorn 
vände på klacken och gick iland utan att 
ha sagt ett ord. Han var ombord i högst 10 
sekunder. Men vad gjorde det. Vår passa-

gerardam var botad och lycklig, och far
tyget kunde avgå efter endast cirka en 
halvtimma i nödhamn. Vilket lyckligt slut!

Jag undrar än idag om doktorn i Madang 
vet om att han varit ombord på ett svenskt 
lastfartyg och kurerat en australiensk 
pensionärska. Jag tror inte det.

Då vi närmade oss Hong Kong blev det 
alltid oro bland kineserna ombord. 6 kine
ser skulle alltid ha sparken var gång vi kom 
från Australien, 2 från vardera däcks-, 
maskin- och intendenturavdelning. Varför? 
Jo av den enkla anledningen att för varje 
nyanställning av kineser ombord så fick 
kapten 100 Hong-kong-dollar av crew- 
agenten. Så var det och alla accepterade 
detta. Överstyrman, Chiefen och Chief 
Steward fick lämna besked till kapten nam
nen på dem som skulle avskedas. Detta 
gjorde att kineserna var för sig alltid kom 
med "små gåvor" till överstyrman, chiefen 
och chief steward för att just han inte skulle 
få sparken. Tala om katten på råttan osv .

Första gången vi kom till Hong Kong 
efter Australien och 6 kineser fått sparken, 
så fick även jag besök av crew-agentens 
representant. Han resonerade väl som så, 
man kan aldrig veta. En vacker dag blir 
kanske den unge mannen kapten på en 
Hillerströmbåt. Därför är det lämpligt att 
stå på god fot med honom för framtida
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Jag mönstrade av i Hong Kong och följdes till flyget av bl a steward Zodiac från  Lettland.

samarbete. Jag fick ett kuvert av honom, 
samtidigt som han hälsade mig välkom
men till Hong Kong och hoppades att vi 
skulle kunna samarbeta i framtiden.

Jag öppnade kuvertet och i det låg det 
en 10 dollarsedel. Av mina föräldrar var jag 
uppfostrad att tacka för det som man fick. 
Därför höll jag upp 10-dollarsedeln emot 
crew-agenten och sa. "Ten dollar, Thank 
You, but for what?" Modet svek crew- 
agenten han slet till sig 10-dollar sedeln. 
"Solly, mistel mate, it must be a misstake." 
I stället fick jag en 100-dollar sedel. Han 
hade resonerat som så: Den nye styr
mannen vet säkert inte vad som gäller här 
i Hong Kong, att varje ny styrman fick alltid 
100-dollar. Därför hade han på eget bevåg 
bytt ut 100-dollar sedeln mot en 10-dollar 
sedel. När jag med min kanske något 
överdrivna "artighet" hade visat upp en 
förvånad min, så svek modet kinesen. Han 
hade tänkt stoppa mellanskillnaden på 90 
dollar i egen ficka. Detta fick jag veta långt 
senare, men då det hände begrep jag 
ingenting, utom att jag tycke kinesen bar 
sig underligt åt.

Då vi vid ett annat tillfälle var på ingå
ende till Hong Kong, så blev kapten irri
terad på den quater-master som var ror- 
gängare. Kapten fick för sig att han åtlydde 
hans order för långsamt, därför skrek han 
till kinesen: "You are sacked" (du är av
skedad). Kinesen lämnade Milos då vi 
hade förtöjt vid lastbojen på redden.

Då vi några resor senare kom till Hong 
Kong, så låg där en stor nybyggd kinesisk 
tanker på redden. En båt kom över till oss 
från tankern. En styrman därifrån ville tala 
med vår kapten. Han hade en inbjudan till 
lunch påföljande dag till vår kapten från 
tankbåtens kapten. Vår kapten tackade ja 
till invitationen och åkte nästa dag över till 
tankern. När han senare samma dag kom 
tillbaka ombord, så hade jag vakten, och 
han kam fram till mig och sa: "Kan styrman 
tänka vem som var kapten på tankern. Det 
var vår gamle quater-master som jag sände 
iland för några resor sedan. Det var en 
riktigt trevlig karl, och vi hade en riktigt 
trevlig stund tillsammans." Det gick aldrig 
upp för vår kapten vilken sinnrik hämnd 
det var för vår forne quater-master, att som 
kapten på en betydligt större båt än Milos 
kunna visa vår kapten att jobbet på Milos 
inte var allt här i världen.

Vid ett annat tillfälle i Hong Kong kom
mer jag ihåg en natt då jag hade ansvaret 
för lastningen, som alltid pågick dygnet 
runt. Jag tyckte att jag blivit lite varm i 
kläderna och behärskade mitt jobb. Därför 
så bjöd jag in den kinesiske stuvarförman- 
nen till min hytt på en öl. Han var inte van 
vid en sådan gest från en vit styrman, och 
han tyckte väl att han skulle visa sin upp
skattning på något sätt för ölen. Det gjorde

han på det sätt som det var kutym i Fjärran 
Östern på den tiden då man ville visa sin 
uppskattning för god mat och dryck. Han 
rapade. En sådan rapning hade jag aldrig 
hört förut och höll på att ramla av stolen i 
ren förvåning. Kinesen såg min reaktion 
och misstolkade den fullständigt. Han 
trodde att hans rapning var för dålig. 
Därför tog han i av alla krafter. Den rap
ningen som följde, det var något i hästväg. 
Varken förr eller senare har jag hört någon 
som kom upp i hans klass. Det är skillnad 
på seder och bruk runt om i världen.

Då vi kom upp till Japan igen efter 
grundstötningen på Vanikoro, så skulle vi 
gå på varv och undersöka om vi fått några 
bottenskador. Men först lossade vi all last i 
Yokohama, Nagoya, Kobe och Osaka. Då 
vi låg i Kobe kom number one boatswain 
och sökte upp 2:e styrman och mig. Han 
undrade om vi kunde tänka oss att hjälpa 
kineserna med att ta iland några klockor i 
Kobe. Det var "Omega Seamaster"-klockor. 
Det lät ju rätt så oskyldigt, så vi accep
terade.

Vi gick några vänder genom tullen med 
klockor på armar och ben. Tullen på den 
tiden i Japan skulle inte komma på iden att 
visitera ett befäl från en Hillerströmsbåt. 
Vi bar på det sättet iland väl tusen klockor 
Allt gick bra. Naturligtvis gjorde vi inte 
detta gratis.

Då vi kom på varvet i Tamano, så visade 
det sig att vår botten såg ut som ett dragspel 
förut. Åtskilliga bottenplåtar skulle skiftas 
ut. Det blev tre veckors varvsvistelse. 2:e 
styrman och jag fick ledigt under stor del 
av varvsvistelsen. På den tiden väl 10 år 
efter kriget var det relativt billigt i Japan. 
Därtill kommer att vi var rätt solventa efter 
"klockbärningen" i Kobe. Därför hyrde vi 
en bil med chaufför, och gjorde en resa i

Japan. Det blev något i hästväg, vilken fin 
resa. Vi var i Hiroshima och såg skadorna 
efter atombomben samt att man börjat 
bygga ett nytt Hiroshima. Det var ruggigt. 
Men fram för allt var vi i många fina 
trädgårdar och fick lära oss nyttan att 
kunna slappna av. Jag kommer ihåg en 
kväll då vi satt i restauranten på ett hotell 
som låg högt uppe på ett berg. Man kom 
dit genom att åka linbana. Nedanför berget 
låg staden. Solen höll på att gå ner och man 
började tända stadens ljus. Urtjusigt. Då 
kom hotellchefen fram till oss och sa på 
japanska: "Jag förstår att herrarna är från 
Osaka." "Nej varför tror Ni det." Svarade 
vi. "Jo", sa hotellchefen: "Ni talar ju ja
panska med Osakadialekt." Tala om smick
er, vi höll på att smälla av, av lycka.

Jag gjorde allt som allt sex stycken 90- 
dagars rundresor med Milos. Detta var den 
absolut lyckligaste tiden jag hade under 
min sjömansbana. Tänk er bara det faktum 
att medeltemperaturen på ett år på vår rutt 
var omkring + 20 grader C.

Under 1958 år första hälft, blev jag 
medveten om att tiden för att läsa sjökap
tensexamen skulle förlängas från ett år till 
två. Detta meddelade jag rederiet, och trots 
att jag ej på långa vägar fullgjort min 
kontraktstid, så sändes jag hem och kunde 
vara med i sista årskullen som läste sjö
kaptensexamen på ett år.

Hillerströms var ett mycket bra rederi. 
Heders! ■

Alla foton ur författarens arkiv om ej 
annat anges.
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E lisab eth  av Ellös. Reg.nr 5212. Liggande 1912 (troligen) i en tysk hamn. Min morfar seglade i många år bästeman på kuttern.

Före motorvinschen

Av Anders Olsson

När m an förr frågade gam la 
b o h u slän sk a  sjöm än , som  
seglat i den mindre sjöfarten, 

om  vad  de h ad e  u p p le v t som  det 
svåraste arbetet om bord, förväntade 
m an sig att få ett svar typ:
-  Upp och bärga topparna i en hård 

snöby. M en m er tro lig t är, att m an 
istället fick höra något helt annat.
-  A tt det var allt när vi stod i langen, 
när v i lossade gatsten i en tysk eller

dansk ham n.
I s lu te t  av  1 8 0 0 -ta le t o ch  n å g ra  

d ecennier in på 1900 var det en b e
tydande stenexport (granit) från Bo
huslän till kontinenten och då först och 
främ st till Tyskland och Danm ark. Det 
var m est gatsten av olika storlekar, som 
kallades för H am burgersten , Tyske
sten, Bum ling, Storsten o s v .

Stenen vägde 15 till 20 k ilo  styck. 
D essa frakter om besörjdes till stor del

med seglande sm åtonnage.
M otorvinsch fanns inte vid denna 

tid, i dessa små skutor, utan det var till 
använda hand spel (A rm strongs P a
tent) e lle r också k asta  (langa) upp 
stenen m an till m an ur rum m et. Inte 
förrän i slutet på 1920-talet blev m otor
vinschar m era allm änna. N ågot som 
givetvis kom  att underlättade arbetet i 
hög grad.

I Bohuslän fanns vid denna tid flera
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Splitsningsarbete ombord. Riggen på kuttern efterses.

hundra fiskekuttrar. Inköpta fram för 
allt från England och Tyskland.

I Sverige kom  de ofta att användas i 
fra k tfa r t  jä m sid e s  m ed  fisk e  e lle r  
enbart fraktfart. De var en m ycket om 
tyckt fartygstyp. Sjövärdiga, händiga 
och välseglande som  de var.

De hade bara ett stort fel för att riktigt 
passa in till att bära laster. De var skar
pa i botten, d jupgående och m ycket 
d jupa i rum m et. E ftersom  a llt loss- 
n in g sarb ete  h e lt sk ed d e m ed egen  
besättning kan m an lätt föreställa sig 
vilket slit det var att langa upp en hel

kutterlast m ed storsten.

Bilderna på uppslaget kom m er från 
A nders O lssons vykortssam ling och 
har retuscherats i m ycket ringa grad. 
Bilderna på denna sida är i naturlig 
storlek.

Paus i lossningsarbetet i dansk hamn. Min morfar, Fredrik Olsson, står som nummer två från vänster. Observera 
stenen som en besättningsman håller på kanten av luckkarmen. Kortet är taget 1912.
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Kindbom, hans skeppare och skutor

Av Per-G Winnestad

Skeppsredare Kindbom
Grosshandlare Axel Carlsson-Kindbom 
föddes den 26 september år 1866 i Undenäs 
socken, Skaraborgs län. Han gifte sig med 
Vilhelmina Eriksdotter som var född i 
Brevik 1868. År 1895 flyttade Axel med sin 
hustru och döttrarna Kerstin Axelina och 
Märta Evelina från Svanvik till Rödesund. 
Där föddes sedan sonen Carl-Axel.

År 1904 var familjen Kindbom skriven 
på villa 'Nynäs', men vilket av husen som 
kallades så är oklart.

År 1920 skrev Axel Kindbom arrende
kontrakt på en tomtmark som ägdes av 
Göta Kanalbolag. På tomten uppfördes se
dan 'Villa Kindbom'.

Axel Kindbom växte upp i Svanvik. Där 
började han driva jordbruk och sälja jord
bruksprodukter och skog och kom på så 
vis i kontakt med handlaren Alfred Anders
son i Vång som var delägare i flera part
rederier. Kindbom kom på så sätt in i 
rederibranschen. Redan i slutet av 1800- 
talet var Kindbom delägare i slupen Dia
manten och galeasen Carl-Gustaf och hade

16

bryggan, idag 'Idas Brygga'. Det ena, som 
var avsett för fartygens utrustning, kallades 
segelboden. I det andra magasinet för
varades allehanda livsmedel, som på den 
tiden fraktades kanalvägen. Med åren blev 
Axel Kindbom en driven affärsman och 
titulerades grosshandlare. Han levererade 
åtskilligt med varor till de militära depå
erna i Skövde och Karlsborg, bland annat 
ved, säd och potatis. Till A 6 i Jönköping 
såldes och seglades till och med halm!

Kindbom köpte upp ved, massaved och 
timmer som fraktades med egna skutor till 
Jönköping och Olshammar. Han seglade 
även stora mängder sågade trävaror från 
sågen i Olshammar till Göteborg. Det 
seglades också virke från sågen i Forsvik 
till hamnar i Vänern som Mariestad och 
Vänersborg. Virket omlastades till större 
fartyg och gick sedan på export.

Grosshandlare Kindbom var under 1930- 
talet även delägare i AB Forsviks Bruk och 
i Forsviks Skogar AB. Han var också 
styrelseledamot i flera företag och banker 
och deltog i det kommunala arbetet med

Länspumpen 2003:1

etablerat sig som skeppsredare. Han ägde 
flera segelfartyg och var också delägare i 
tre segelfartyg. Han lät därför bygga ett par 
magasin nere vid kanalen i närheten av

Axel Kindbom

Parti från Rödesund

F o to  o im p o rt Axel S jöberg  & Co., K arlsb o rg



Kindbom var under en period också delägare i Forsviks Bruk. Vykort ur Robin Holmstedts samlingar i 
Länspumpens arkiv.

flera förtroendeuppdrag. Han ägde också 
egendomen Tyssingen, ett stort lantbruk 
med många anställda.

År 1938 överlät han firmans ledning på 
sin son, notarien Carl-Axel Kindbom. Den
ne var, liksom hustrun Ruth och inspektor 
Esaias Sandberg, delägare i företaget. 
Firman ombildades till aktiebolag år 1942. 
Efter att såväl svärfadern som maken 
avlidit drev sonhustrun med hjälp av tro
tjänaren, kamrer Ohlsson, företaget vidare 
en tid, varefter det såldes till Munksjö AB i 
Jönköping.

Skeppare

der den svåra nordanstormen den 22 okto
ber år 1921 då skutan låg för ankar utanför 
Brevik, strax söder om Karlsborg, hårt 
lastad med massaved. Calle var hemma 
och höll på att slakta julgrisen då molnen i 
norr började torna upp sig. På kvällen sade 
Calle åt sina båda söner, som var med som 
besättning, att vi ror ut till skutan och 
sticker ut ett ankare till. De stannade se
dan kvar ombord om något skulle hända.

Frampå nattkröken kom stormen och 
snöyran med full styrka. Skutan började 
dragga så besättningen hade inget annat 
att göra än att sticka ifrån sig de båda 
ankarna och sätta storseglet som dock snart 
blåste ur liken. Skutan seglade för bara

I Axel Kindboms rederi fanns många färg
starka skeppare och de stannade länge i 
skutorna, vilket tyder på att Kindbom var 
en human och omtyckt redare. Hos skep
parna kallades han enbart för grosshand
larn.

Carl Edvard Jonsson
En av skepparna var Carl Edvard Jonsson 
från Brevik i Skaraborgs län. Han gick un
der smeknamnet 'brevikaprästen'.

Carl Jonsson var befälhavare i slupen 
Ricktor i 35 år innan han på grund av 
sjukdom gick iland år 1939. Axel Kindbom 
fick skeppare Jonsson så att säga på köpet 
när han förvärvade Ricktor år 1906. Jons
son utmärkte sig nog mest för sitt goda 
sjömansskap, men också för sitt mustiga 
språk och sina uttryck. Många historier om 
honom får nog tas med en nypa salt då de 
också förekommer med andra skeppare 
inblandade. Ett tillfälle då Calle Jonsson 
visade prov på gott sjömansskap var un

riggen i mörkret och stormen 
drev skutan söderut. De tre 
männen spanade ut i mörkret. 
Snökornen kändes som små
spikar i ansiktet. Kläderna 
blev genomsura av sjöstänk 
och snö. Att under sådana 
omständigheter fatta kloka 
beslut förefaller otänkbart, 
men Calle kände sin kust och 
lite trevande lotsade han fram 
skutan till inloppet i Hjo 
hamn. Här upptäckte han till 
sin fasa att hela hamnen var 
full av stormliggande fartyg 
och att det inte fanns plats för 
ett till. Kvickt fattade Calle 
situationen i det han föll av 
med skutan och seglade rätt 
upp på en lerbank. Här stod 
skutan säker. Nästföljade dag 
lossades däckslasten och sku
tan flöt igen. (Historien om 
stormseglatsen är hämtad ur 
Yngve Malmqvists bok "De 
seglade på Vättern")

Carl Rogsberg
Carl Rogsberg var en skeppare som börjat 
sin sjömansbana tidigt. Redan som tretton- 
åring gick han till sjöss som kockjungman. 
Sin första befälhavarebefattning blev på 
slupen Svanen av Hjo i början av 1920-talet 
sedan den föregående befälhavaren fallit 
över bord och drunknat i hamnbassängen 
i Hjo. Skepparen Calle Jonsson på slupen 
Ricktor skrev ett intyg att Carl Rogsberg 
seglat bästeman med honom och var fullt 
kapabel att bli befälhavare på Svanen. Carl 
Rogsberg fick segla på Svanen som oexa
minerad skeppare.

År 1924 köpte bröderna Carl och Rune 
Rogsberg slupen Augustus (783) från Kål- 
landsö och seglade henne fram till vinter
uppläggningen år 1928. Samma höst reste 
Carl Rogsberg till navigationsskolan i Kal
mar och läste in en andraklass skeppar- 
examen.

På våren 1929 blev Calle antagen som 
befälhavare i tremastskonaren Kajsa hem
mahörande i Stockholm. Skonaren brukade 
frakta styckegods från ostkusthamnar och 
upp efter hela norrlandskusten.

Hösten 1933 slutade Calle sin tjänst som 
skeppare på Kajsa. Året därpå blev han 
styrman i en ångbåt som hette Arne och 
var hemmahörande i Norrköping. Carl 
Rogsberg var också befälhavare i bogser- 
båten Atlas som tillhörde samma rederi.

Därefter seglade Calle i olika fartyg som 
styrman eller bästeman. Bland annat en 
period i motorseglaren Shell S 18.

Efter denna period var Calle fiskare i 
några år innan han kom till Kindboms 
rederi som skeppare i slupen Anna.

Skepparen Carl Edvard Jonsson och hans 
hustru Elin.
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Junian vid vägs ände. Fotograferad i Söderköping den 21 juni 1954 av Calle Nyström. 
Negativarkiv Klubb Maritim, Göteborg.

Karl G ustav Karlsson
Karl Gustav Karlsson (Lille-Kalle) föddes 
1912 på Skäljen i Örberga församling 15 km 
söder om Vadstena. Kalle växte upp i en 
liten by med bara skeppare och fiskare. 
Hans far var skeppare, 'Gösse på Anna'. 
Det var därför naturligt att Kalle valde 
sjömansbanan. Efter skolavslutningen år 
1925 fick Kalle följa med sin far som kock- 
jungman på slupen Anna hemmahörande 
i Rödesund. Ett slitsamt jobb för en tretton- 
åring. Men på detta sätt började sjömans
livet för de flesta.

Efter att ha seglat med sin far i ett och ett 
halvt år fick Kalle på hösten 1927 följa med 
sin morbror på galeasen Lars. Åren därefter 
och till och med 1932 seglade han som 
matros med sin far på Anna. På våren 1933 
mönstrade Kalle bästeman på slupen Svea, 
också hon hemmahörande i Rödesund. 
Skepparen hette Axel Engdahl. Kalle 
trivdes bra och stannade till hösten 1935.

seglade mest meterved från skärgården in 
till Norrköping. Han seglade med sin skuta 
i tre år innan han sålde den till ett partrederi 
i Södertälje.

I mars månad 1947 köpte Kalle Karin 
som var ett sjötorpsbygge från år 1918. Men 
hon lastade inte mycket mer än Ester så 
Kalle sålde henne vidare efter endast en 
månad. Samtidigt köpte han en betydligt 
större skuta, Juni an, av ett partrederi i 
Vänersborg. Hon var byggd i Sjötorp 1894 
och lastade 190 ton. Kalle bildade part
rederi med sin kusin Sven Sturwe. De 
seglade skutan i tre år men blev av någon 
anledning oense så skutan blev först lig
gande i Mem 1951 och sedan vid dockan i 
Söderköping. Där låg hon utan underhåll 
tills 1955 då hon mastades av och motorn 
togs ur. Skrovet bogserades ut i skärgården 
och blev till en brygga.

På vårvintern 1935 var Kalle i Kalmar och 
läste till andraklasskeppare. På våren 1936 
fick han sitt första befäl i slupen Diaman
ten.

På vintem 1936-1937 hade grosshandlare 
Axel Kindbom köpt skonerten Kerstin från 
Kållandsö. Kalle fick erbjudande om att bli 
skeppare i henne. Han antog anbudet och 
stannade i detta fartyg till och med 1943. 
Kalle seglade flera laster med ammunition 
från Karlsborg till Gotland och fick kalk- 
stenslaster tillbaka till Jönköping. Kerstin 
låg upplagd periodvis under andra världs
kriget. Det var ju oljeransonering och inte 
var det så stort behov av tonnage heller.

På våren 1944 köpte Kalle galeasen Es
ter av ett partrederi i Motala och blev egen 
redare. Ester var en relativt liten skuta som 
bara lastade 83 ton. Men skutan var bred 
och hade plats för stora däckslaster så Kalle

Kalle köpte tillsammans med Uno Strandberg galeasen Gertrud. Foto av Krister Bång den 15 
juni 1967 i Motala.

På vintern 1950 köpte Kalle en annan 
skuta och blev nu hälftenägare och huvud
redare i galeasen Hilda av Skärhamn. Den 
andra hälften ägdes av styrmannen Sixten 
Johansson från Västervik som blev Hildas 
befälhavare. Sixten var bördig från Örberga 
och flyttade senare tillbaka till sina hem
trakter. Hilda var för djupgående för att 
segla på kanalen, så det blev östersjöfart. 
Kalle och Sixten seglade Hilda tills år 1954 
då de sålde skutan till en skeppare på 
Öland.

Därefter stannade Kalle i land ett par år 
eftersom hustrun var svårt angripen av 
reumatism och inte klarade sig själv. Kalle 
jobbade på plastfabriken i Vadstena. Men 
det var inget liv för en gammal sjöman att 
arbeta på en fabrik och sköta hushållet, så 
Kalle ordnade så att hustrun fick kommu
nal hemhjälp.

På våren 1957 mönstrade Kalle bästeman 
i motorgaleasen Munksjö III och på våren
1958 fick Kalle bli befälhavare i motorseg
laren Munksjö I efter morbrodern David 
Gustafsson som gått i pension. I Munk
sjöbolaget stannade Kalle tills rederiverk
samheten avvecklades i början av år 1962.

Han blev nu erbjuden att köpa Munksjö
II för 50 000 kronor och att fortsätta segla 
med Munksjöbolagets produkter. Men 
Kalle avstod erbjudandet och köpte i stället 
Gertrud tillsammans med Uno Strandberg 
från Hästholmen. De blev hälftenägare 
med Uno Strandberg som huvudredare och 
Kalle Karlsson som skeppare.

Gertrud avyttrades år 1964 och samar
betet dem emellan avslutades.

Samma år köpte Kalle Hjelmaren av 
Vadstena och seglade med henne till och 
med halva säsongen år 1969. Hjelmaren 
såldes sedan på våren år 1970 till Stockholm 
och omdöptes till Hjernet.

Kalle seglade sedan styrman i tankfar-
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Calle Larsson var skeppare på Lars 1923-1929. Arkiv Tore Granath.

tyget Terma av Vadstena och blev sedan 
befälhavare i tankfartyget Örebro Tank av 
Vadstena. Tankfartygen hade köpman Lars 
Stenberg som huvudredare. Slutligen vika
rierade Kalle på passagerarfartyget Wetter- 
våg av Vadstena när skepparen och redaren 
Lennart Rogsberg var upptagen av fiske.

Calle Larsson
En annan färgstark skeppare var Calle 
Larsson från Skäljen i Örberga socken. 
Calle Larsson började hos Kindbom som 
skeppare i slupen Norden år 1918. Sedan 
följde galeasen Lars åren 1923-1929 och till

Skepparen Calle Larsson från  Örberga.

sist slupen/galeasen Olov år 1929. 'Calle 
på Olov' som han för det mesta kallades, 
var nog en av de snällaste människor som 
trampat ett däck. Han var för det mesta 
glad och skrattade hjärtligt och ofta. Han 
hade en del lustiga uttryck; 'jävla special
ist' var ett; 'idag blåser det så sju käringar 
inte kan hålla en syl i vädret' var ett annat.

År 1920 sökte han platsen som befäl
havare i Tändsticksbolaget Wulcans jakt 
Freja II. Då rederichefen frågade Calle om 
han hittade dit eller dit och räknade upp 
några platser svarade Calle: -  Ge mig bara 
kort så kan jag gå åt helvete om det kniper.

Han fick jobbet i Freja II.
På Freja hade han med sig Einar Svens

son från Motala som bästeman och Gustaf 
Hellman som motorskötare/maskinist och 
som också han var från Motala.

Freja I och II hade lastat asptimmer 
(tändsticksvirke) i Mem till fabriken i Jön
köping och hade sällskap i kanalen upp till 
Motala. II:ans maskin hade inte gått så bra 
så man låg i Motala och reparerade den. 
Därför stannade även Freja I kvar om II:an 
skulle behöva bogserhjälp. Ettans befäl
havare Tore Pettersson och bästem an 
Manfred Holmberg var från Motala så det 
passade bra att få vara hemma några

timmar. För en krånglande motors skull 
kom de ut i den svåra oktoberstormen år 
1921.

Freja hade tagit över en tross till Freja II 
ifall maskineriet skulle krångla igen, vilket 
det gjorde. Motorn stannade. De hade 
kommit överens om att kapa trossen utan
för inloppet till Jönköpings yttre hamn om 
det skulle gå illa, så att bara en av dem blev 
vrak. Men det gick bra. Manfred Holmberg 
högg av trossen när de närmade sig fyren i 
Jönköping och Freja II seglade förbi Lan 
och kom innanför vågbrytaren. Som en tur 
i oturen hade brovakten vid järnvägsbron 
uppfattat att allt inte stod rätt till och höll 
bron öppen.

-  Vi seglade rätt in i Munksjön med minst
8 knop, sade Calle Larsson och skrattade 
samtidigt som han slog sig för knäna.

En gång låg Olov och Anna i Hästhol
men och skulle lasta massaved till Ols- 
hammar då Calle fick ett meddelande från 
hamnvakten att han skulle ringa redaren 
Axel Kindbom. Calle ringde till honom och 
fick order att gå till Stocklycke på Omberg 
och lasta 18 kubikmeter massaved. Men 
Calle svarade 'grosshandlaren' att säg åt 
kronjägarn att det kan han ta på en kärra 
och dra till Olshammar. Calle gick inte dit 
för så lite ved. Så han kunde säga ifrån.

Enligt en uppgift från framlidne skep
paren Gustav Svensson från Motala var 
Calle Larsson den förste andreklass skep
pare som fick dispens att föra motorfartyg. 
År 1919 hade Calle motorfartyget Transit 
från Hjo som lastade 110 ton.

Våren 1953 var Calle Larsson med Sven 
Holmberg på sandsugningsfartyget Iris 
från Örberga. Sven Holmberg hade på 
hösten 1952 köpt en järnbåt, Ymer, som han 
lät bygga om till sandsugningsfartyg i

Motala där det fanns mekanisk verkstad för 
järnarbeten. Holmberg tog en och annan 
sandlast till Borghamn samtidigt som han 
byggde om Ymer. Calle var med Sven på 
Iris. Det var roligare än att gå ute i Skäljen. 
Som pensionär träffade han mycket folk 
och gamla bekanta, bland andra bröderna 
Lindstrand, som seglat med honom när 
han hade Lars. På Lars var det fyra mans 
besättning.

Våren 1953 hade jag muckat från rekry
ten. En del kvällar satt jag och en kille från 
Visingsö som heter Sten Svensson och lyss
nade på Calles historier. Synd att båtintres
set inte var lika stort då som idag.

En period när Calles som Alvar Larsson 
hade befälet på Olov, var Calle lite av en 
hoppjerka. Han vikarierade bland annat på 
Munksjös ångare Björn som befälhavare. 
Det var om detta Calle berättade en gång:

-  När vi kom med ångbåten höll folk på 
att springa benen av sig för att ta en tamp. 
Men när en kom med en seglare och höll 
på att trassla in klyvaren i stolpar och 
jävelstyg på kajerna, då var det ingen som 
ville ta en ände åt en.

Därefter vikarierade Calle på bogser-

Olov som i "Calle på Olov".
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Slupen Svea varför  stor fö r  Gösse att föra.

båten Björn vid Olshammar. Två säsonger 
seglade han bästeman med Axel Martin 
Gustafsson på Irene från Jönköping. Irene 
seglade ofta massaved från smålands- 
skärgården. Det var inte Gustafssons far
vatten, utan Calle var väl mest med som 
lots.

Åren 1948-1951 arbetade jag i samma 
byggnadsfirma som en brorson till Calle, 
Hans Sturwe. Denne talade om att hade de 
inte haft farbror Calle när deras far dog i 
spanska sjukan år 1917 hade de fått svälta 
och fara illa. Men Calle tog hand om tre av 
syskonen. (Fadern var Johan Gustafsson på 
Viktoria)

G ustaf Theodor Karlsson
Gustaf Theodor Karlsson var född år 1887 
i ett litet torp som heter Kullen på Ulfåsa 
egendom. Gustaf gick till sjöss år 1906 som 
obefaren jungman med sin svåger Carl 
Gustav Larsson som var befälhavare i slu
pen Gerda från Motala. Gustaf seglade se
dan i olika fartyg som jungman och matros, 
utom år 1911då han seglade kanalstyrare i 
en av Rederi AB Göta Kanals lastångare. 
Carl Askenbäck seglade styrman och han 
hade hört att redaren för slupen Anna från 
Vång sökte en befälhavare. Han föreslog 
Gustaf att söka platsen, vilket han gjorde. 
Han fick platsen och han seglade Anna i 
34 år och blev mest känd som 'Gösse på 
Anna'. Gustaf seglade som oexaminerad 
skeppare till år 1936. Detta år bestämde 
Kommerskollegium att alla skeppare som 
seglade som obehöriga skulle få ett förar
bevis räknat efter det fartyg de seglade, 
eller efter den största båt de varit befäl
havare på, så Gösse fick ett förarbevis

gällande inre fart för segelfartyg på högst 
50 bruttoregisterton.

År 1946, när Gösse erbjöds att bli skep
pare i galeasen Svea, blev det besvärligt för 
honom eftersom hans behörighet inte 
räckte till. Svea mätte ju över 60 bruttoton. 
Gösse fick sätta sig på tåget och åka till 
Kalmar och sjöbefälsskolan för att läsa. 
Men det blev bara en dag för Gösse i Kal
mar. Han kom hem med ett andraklass 
skepparbrev gällande för 100 bruttoton i 
kustfart.

-  Dom bara skrattade åt mig och undra
de vad jag hade där att göra, sade Gösse 
när han kom hem.

O lle W elander
En annan skeppare som stannade länge hos 
Axel Kindbom var Olle Welander från 
Borghamn. Efter att ha seglat befälhavare i 
motorseglarna Märta och Habil började 
han som befälhavare i Gunhild på våren
1930. Olle Welander stannade sedan kvar i 
rederiet till och med seglationsåret 1953. 
Som fjortonåring, fem dagar efter konfir
mationen, gick Olle till sjöss som kock- 
jungman på slupen Wiktoria för endast en 
resa till Stockholm, men blev kvar i fyra 
år! År 1919 var Olle delägare i en skuta som 
hette Wega. Åren 1920-1923 seglade Olle 
befälhavare i skonaren Märta från Borg
hamn. År 1924 seglade han bästeman i 
motorseglaren Pax, också den hemma
hörande i Borghamn, sedermera med hem
ort i Stockholm.

Olle hann under dessa år besöka de flesta 
länderna runt Östersjön.

År 1925 åkte Olle till Kalmar och läste 
till andraklass skeppare och blev samma 
år befälhavare på Märta från Borghamn. 
Åren 1926-1929 var han skeppare på en 
annan borgham nsbåt, m otorseglaren 
Habil.

Olle Welander var fåordig när det gällde 
sjölivet. "Det är i alla fall ingen som tror på 
skepparhistorier", sade han och skrattade.

En egendomlig olycka inträffade en gång 
ombord i motorseglaren Habil. Hon låg 
och lossade massaved i Olshammar när 
åskan slog ner i stormasten och elden spred 
sig till kajutan. Men som tur var fanns det 
folk ombord som kunde släcka elden och 
ingen ombord blev skadad. Detta enligt 
Nils Johansson, 'Nisse Talang' kallad, som 
seglade bästeman med Olle Welander på 
Habil.Olle Welander var bl a befälhavare på Märta. Arkiv Tore Granath.
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Fartygen
D iam anten, slup

Reg-nr 2212. 1894-1902 1916-1930

Diamanten byggdes av ek och furu på 
klink vid Råssnäs varv i Motala socken 
mellan åren 1873 och 1875 av skepps
byggmästaren Erik Andersson från Motala 
Verkstad. Fartyget mättes första gången i 
Göteborg år 1877 till 25 nettoregisterton. 
Skutan hörde då hemma i Forsvik med L.G. 
Carlsson som redare och J. Johnsson från 
Svanvik i Undenäs socken som befäl
havare.

Ar 1883 blev skutan åter mätt. Denna 
gång i Motala och bestämd till 25 nettoton. 
Ar 1890 blev slupen reparerad och för
byggd till kravell vid Sjötorps varv. Slupen 
blev därefter ommätt i Motala den 4 augus
ti 1890. De nya måtten blev: 34 bruttoton 
och 31 nettoton. Längd 14,29 m, bredd 5,75 
m, djup i rummet 2,01 m, djupgående 2,75 
och lastförmåga 70 ton. Fortfarande var 
hem orten Forsvik med Carlsson som 
redare och J. Jonsson som skeppare.

Den 4 januari 1894 blev Diamanten 
inregistrerad med Svanvik i Undenäs sock
en som hemort. Huvudredare var lantbru
karen Axel Carlsson-Kindbom i Svanvik. 
Kindbom var ägare till 1/16 i fartyget, 
medan oexaminerade skepparen Carl 
Carlsson från Svanvik, som var befälhava
re, ägde 3/16. Handlaren Alfred Andersson 
i Vång ägde ?? osv.

Den 28 juli 1902 sålde partrederiet i 
Svanvik sin skuta till skräddaren Gustaf 
Alfred Andersson i Motala och dennes 
hustru Selma Andersson. Slupens nya 
hemort blev Motala. Ny befälhavare i 
skutan blev oexaminerade skepparen 
Anders Petter Johansson från Vadstena.

Redan den 12 augusti samma år begär
des makarna Andersson i konkurs. Den 3 
juni 1904 köptes skutan av köpmannen 
John Atterling i Motala med oexaminerade 
skepparen Carl Gustafsson från Varamon 
i Motala socken som ny befälhavare för 
Diamanten. Atterling betalade 1000 kro
nor för skutan till Selma Andersson.

Diamanten mättes på nytt i Vadstena 
den 20 juni 1904. Fartyget angavs då till 
34,99 bruttoton och 28,68 nettoton. Längd 
14,46 m, bredd 5,76 m, djup i rummet 1,98 
m, djupgående 2,75 m och lastförmåga 70 
ton.

Den 11 maj 1905 blev skepparen Gustav 
Sandell från Hjo befälhavare på skutan, 
men redan den 28 juni samma år byttes 
skeppare på Diamanten då oexaminerade 
skepparen David Malmkvist övertog befä
let. Den 19 maj 1913 angavs Johan Karlsson 
från Samuelsberg i Motala som slupens

befälhavare. Han ersattes den 22 september 
samma år av oexaminerade skepparen Os
car Dufva.

Den 21 juni 1916 tillhörde Diamanten 
åter Kindbom, som nu flyttat till Rödesund 
och blivit handlare. Skutans hemort blev 
också Rödesund. Ny befälhavare blev 
skepparen Carl Johansson från Högshult i 
Undenäs socken.

Den 6 maj 1925 blev skeppare Karl Her
man Pettersson från Stora Forsa i Hammars 
socken skutans befälhavare.

Diamanten fick en 16 hk råoljemotor av 
märket Munktell inmonterad 1928. Slupen 
mättes ånyo den 23 mars 1928 i Lidköping.

Den 13 februari 1930 hade Diamanten 
sålts till skepparen Albert Carlsson från 
Stigslund i Borghamn. Denne förde själv 
skutan. Inköpspriset var 2 500 kronor.

Den 18 maj 1936 köpte skepparen Sven 
Ivan Holmberg slupen av Albert Carlsson 
för 1200 kronor. Sven Holmberg var då 
skriven på Boön i Västra Ny socken i Öster
götland.

Holmberg, som vid denna tid ägde flera 
fartyg, anställde skepparen Karl Gustav 
Karlsson från Örberga som befälhavare. 
Den 19 november 1939 anmäldes att Holm
berg flyttat till Vadstena som också blev 
Diamantens nya hemort.

Den 3 februari 1940 såldes skutan till 
bröderna Nils och Patrik Johansson från 
Eneby i Nässja för 1200 kronor. De ägde 
hälften var. Patrik blev huvudredare och 
Nils befälhavare.

Den 13 mars 1945 blev Nils Johansson 
ensam ägare genom att lösa ut brodern

Patrik med 1000 kronor. Efter endast en 
månad sålde sedan Nils Diamanten till 
Centrala Torpedverkstaden i Motala. Där 
användes skutan som "fast mätbas", vilket 
betydde att skutan ankrades upp på ett 
visst avstånd från provskjutningsstationen 
för torpeder för att försöka följa torpedens 
bana genom vattnet.

Den 2 maj 1947 anmäldes att Diamanten 
sålts för 900 kronor till ingenjör Per Jonell i 
Göteborg. Redan den 5 juli samma år såldes 
hon för 1 200 kronor för upphuggning till 
K.G. Svenningsson på Öckerö och den 18 
november 1947 skrevs ett intyg från Öckerö 
Båtvarv att Diamanten var förstörd.

Carl-G ustaf, galeas
Reg-nr 938.1898-1911

________ Signaler JCGL/SHYO.________

Skrovet av en äldre pråm av ek och furu 
förbyggdes till galeas vid varvet i Sjötorp 
år 1893 av skeppsbyggmästaren Sixten 
Groth för egen räkning. Fartyget döptes till 
Carl-Gustaf.

Mätbrev utfärdades i Karlstad den 4 maj 
1893 och måtten angavs till: Brutto 106,80 
ton, netto 94,28 ton. Skutan lastade 210 ton. 
Längd 28,46m, bredd 6,40 m, djup i rum
met 2,07 m och djupgåendet var 2,82 m.

Den 8 februari 1898 meddelades att 
handlaren Axel Kindbom i Rödesund 
bildat ett partrederi för galeasen Carl- 
Gustaf med sig själv som huvudredare och 
ägare till 1/3, handlaren Alfred Bergstedt 
ägare till 1/3 och skepparen Johan Fredrik 
Eriksson från Svanvik i Undenäs socken 
hade också 1/3 i skutan och utsågs till

Hästholmen är 1922 under Per Brahes bärgning. Carl-G ustaf närmast kajen. Foto ur Yngve 
Malmqvists samling.
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befälhavare. Enligt ett köpebrev, daterat 
fyra dagar senare, sålde skeppare Eriksson 
sin andel i skutan till skeppare Carl Jo
hansson från Näs i Undenäs socken som 
blev ny befälhavare.

Carl-Gustaf erhöll en ångmaskin på 8 
nominella hk (25 hk) år 1904.

Den 1 maj 1911 ändrades ägarförhållan
dena. Ett partrederi i Harge med Harald 
Giöbel som huvudredare köpte skutan. 
Han ägde själv 3/8, Axel Giöbel 3/8 samt 
skepparen Daniel Engdahl i Harge 2/8. 
Den senare utsågs till befälhavare i skutan.

Enligt ett meddelande den 1 april 1921 
blev skepparen Albin Casper Pettersson 
från Bastedalen i Harge ny befälhavare.

Den 9 december 1925 meddelades att 
Harald Giöbel blivit ensam ägare genom 
köp av Axel Giöbels sterbhus för 3000 
kronor och skepparen Daniel Engdahls 
andel för 5 000 kronor.

Köpebrev utfärdades den 10 oktober år 
1925 då 1/3 av fartyget såldes till skeppa
ren Bror Carl Karlsson från Askersund för 
1333:33 kronor.

Den 21 december 1936 meddelade Ha
rald Giöbel att Carl-Gustaf fortfarande låg 
upplagd i Harge och att upphuggningen 
hade börjat med master och allt löst gods. 
Den 8 november 1937 intygades att Carl- 
Gustaf var helt upphuggen och att botten 
hade blivit sänkt utanför fyren i Harge.

En sorglig händelse inträffade ombord i 
skutan på sommaren år 1908, då befäl
havaren Daniel Engdahl fann sin son 
kvävd till döds av en kudde i sin koj i 
skansen. Oenighet hade tidigare förekom
mit mellan sonen och en ombordanställd. 
Saken blev aldrig helt klarlagd.

Carl-Gustaf var med och bärgade ånga
ren Per Brahe år 1922. Ångaren hade förlist 
under en höststorm år 1918.

som huvudredare. I april 1927 såldes 
skutan till slaktaren Per Aug Carlsson i 
Kalmar. Nu var priset nere i 8 000 kronor. 
Fjorton dagar senare såldes Tellus vidare 
till ett partrederi på Torsö i Vänern för 8 500 
kronor. Huvudredare och befälhavare blev 
skepparen Oscar Andersson bosatt på 
Torsö. Detta rederi lät inmontera en 40 hk 
Väner-motor i skutan.

Den 1 december 1932 såldes Tellus till 
skepparen Anton Andersson på Kållandsö för 
16 000 kronor. Ett partrederi bildades med 
sönerna Abel och Erik. År 1936 övertog sonen 
Erik befälhavarens roll. I augusti 1945 löste 
sönerna ut fadern Anton för 8 000 kronor.

Fartyget såldes i mars 1946 för 29000 
kronor till ett partrederi i Skillinge med 
skepparen Artur Andersson både som 
befälhavare och huvudredare. Denne ägde 
21/63-delar i fartyget.

Den 30 juli 1952 sjönk Tellus vid Gedser 
på resa mellan Wismar och Mönsterås med 
glaubersalt. Man hade avgått tidigt på 
morgonen. Frampå förmiddagen märktes 
en stöt i fartyget, men man kom inte under
fund med vad det kunde vara. Några tim
mar senare började motorn hacka. Då 
konstaterades att motorns svänghjul gick i 
vatten. Man började genast pumpa men 
efter en kort stund hade vattnet stigit 
ytterligare en fot och motorn stannade. 
Situationen bedömdes som hopplös och 
besättningen gick därför i livbåten. Besätt
ningen gick emellertid åter ombord vid ett 
par tillfällen och hissade bland annat 
storseglet, men efter fyra timmar sjönk 
skutan. Med livbåten rodde besättningen 
in till Gedser. Sjötekniske konsulenten var 
kritisk och menade att man borde försökt 
segla mot grundare vatten vid Gedser 
Odde. Med den rådande vinden hade gått 
att nå dit!

W iktoria, galeas, slup, jakt, råbock
Reg-nr 4211.1904-1917

Wiktoria byggdes ursprungligen som 
råbock i Harge okänt år, men troligen före 
1828, av ek och furu på klink. Hon förbygg
des första gången år 1860 vid Hammar, ett 
samhälle söder om Askersund, och fick 
1860 som byggnadsår. Hon riggades då 
som jakt. Wiktoria mättes samma år till
40,51 nettoregisterton.

Mellan 1882 och 1896 redades skutan av 
grosshandlare Carl Wallin på Heldeholm. 
Befälhavare mellan 1882 och 1886 var 
oexaminerade skepparen Alfred Petters
son.

Den 3 juni 1884 mättes jakten på nytt. 
Denna gång i Motala till 45,60 nettoregister
ton och längd 18,40 m, bredd 6,28 m och 
djup i rummet 2,02 m.

År 1887 blev Oscar Andersson från 
Motala antagen som befälhavare. Två år 
senare blev Carl Jansson befälhavare. 
Denne var dessutom delägare i skutan. 
Från 1896 till 1903 redades skutan av änkan 
Oliwia Wallin. I handlingar daterade den 
5 november 1903 anges Oliwia Wallin som 
ägare, änka efter grosshandlare Carl Wallin 
i Heldeholm. År 1896 hade skutan blivit 
reparerad och riggad som slup, även denna 
gång i Hammar. Befälhavare var den oexa
minerade skepparen C. Carlsson från Svan
vik och skepparen Daniel Engdahl från 
Harge.

År 1904 tillhörde Wiktoria handlaren 
Axel Kindbom och skepparen Fredrik 
Eriksson, båda från Svanvik och ägare till 
var sin hälft. Kindbom blev huvudredare 
och Eriksson befälhavare i skutan. År 1906 
förbyggdes skutan på nytt, från klink till 
kravell. Det arbetet utfördes av varvet i 
Harge. Den 11 juni samma år angavs i

Tellus, galeas
Reg-nr 3523.1903-1918

_________ Signaler: JKTG/SJYL_________

Tellus byggdes av ek och furu på kravell 
vid Sjötorps varv av skeppsbyggmästaren 
Sixten Groth år 1899 på beställning av ett 
partrederi i Rödesund med brovakten Gus
taf Adolf Eriksson i Rödesund som huvud
redare. Eriksson var huvudredare till och 
med år 1902. År 1903 tillträdde handlaren 
Axel Kindbom som huvudredare och be
höll den posten tills i maj 1918 då Tellus 
såldes till ett partrederi i Kalmar för 45 000 
kronor med skeppsfourneraren Fritiof Olof 
Wirén som huvudredare.

Skutan mättes i Kalmar år 1919 till: Brutto 
92,10 ton; netto 71,89 ton och dw 160 ton.
Längd 21,15 m, bredd 6,81 m, djup i 
rummet 2,74 m och djupgående 3,00 m.

År 1920 hade priset sjunkit till 38 000 
kronor då hon köptes av ett partrederi i W iktoria (4211) hörde under slutet av sin levnad hemma i Jönköping. Foto ur Harry Karlssons
Kråkelund med kronolots Albert Tillman samling.

22 Länspumpen 2003:1



Karlsborg under 1910-talet. Båtarna är från  vänster Don Carlos, Hugo, Tellus, Junian och Munksjö. 
Vykort ur Robin Holmstedts samling, Länspumpens arkiv.

handlingarna flera delägare men 
Axel Kindbom var huvudredare. 
Befälhavare var fortfarande Fredrik 
Eriksson från Svanvik. Efter för
byggnaden mätte Wiktoria 45,85 
nettoregisterton och hade måtten
18,51 m lång, 6,68 m bred och 2,15 m 
djup i rummet. Djupgåendet var 
2,50 m.

Den 20 december 1909 köpte skep
paren Thor Gustafsson från Stora 
Forsa i Hammars socken Erikssons 
andel i skutan och blev ny befäl
havare. Axel Kindbom kvarstod som 
huvudredare.

Den 2 oktober 1910 köpte skep
paren Johan Gustafsson från Rogs- 
lösa församling Thor Gustafssons 
andel i Wiktoria och blir ny befäl
havare.

Den 27 juli 1916 var Kindbom fort
farande delägare. Samma år, den 21 
juli, fick Wiktoria nytt mätbevis 
utfärdat i Lidköping. Hon angavs nu 
som motorslup. Aret därpå, efter 
Johan Gustafssons död, blev Axel Kindbom 
ensam ägare till slupen.

På hösten 1917 såldes Wiktoria till skep
paren Albert Carlsson från Stigslund i 
Borghamn. År 1919 bytte slupen på nytt 
ägare. Den nya ägaren blev oexaminerade 
skepparen Axel Martin Gustafsson i Jönkö
ping. Köpeskillingen var 24 000 kronor. 
Gustafsson förde själv sitt fartyg. År 1933 
blev Wiktoria omtacklad till galeas. 1935 
blev Wiktorias sista år. Då förolyckades 
hon vid Östra Blackans grund i Vänern på 
resa från Norsholm till Henån.

Utdrag ur sjöförklaringen:
Galeasen Wiktoria från Jönköping med 

Axel Martin Gustafsson som skeppare, 
förolyckades den 29 oktober 1935 då hon 
gick på Östra Blackans grund i Vänern 
strax utanför Sjötorp. Vädret var disigt med 
sydostlig vind och obetydlig sjö. Vid för
höret framkom följande:

Sedan Oxholmsgrundet passerats kl 1605 
på en gissad distans av ?? distansminut 
styrdes mot högt land mellan Forshems och 
Björkullsvikarna mot vilket befälhavaren 
förut brukat styra. Avsikten med denna 
kurs var att taga kvastpricken syd om Östra 
Blackan om styrbord. Under utkiken efter 
denna prick, som till följd av det disiga 
vädret var svår att upptäcka, tornade 
fartyget på Blackans grund. Vid grund- 
stötningen befunno sig befälhavaren och 
bästem annen akterut, medan kocken 
uppehöll sig i skansen. Då fartyget rände 
upp på grundet lade det sig på styrbords
sidan med överkant av relingen i vatten
ytan, varför befälhavaren befarade kant
ring och lät klargöra livbåten. Styrbords 
ankare kunde ej åtkommas, men sedan 
man låtit gå babords ankare, lämnade

befälhavaren och besättningen efter en 
timmes tid fartyget i livbåten och landstego 
vid Årnäs.

Någon undersökning av i vad mån far
tyget blivit läck efter grundstötningen 
synes ej ha blivit gjord. Med rådande sjö 
förelåg, enligt skepparen, ingen fara för 
fartyget. Bästemannen uppgav emellertid, 
att man lämnat detsamma 'enär det hade 
ansetts att man icke kunde stanna kvar 
ombord'.

Påföljande morgon mellan 07.00 och
08.00 rådde full sydvästlig storm med grov 
sjö, varför alla försök att nå fartyget 
misslyckades. Omkring 10.00 kom fartyget 
självt av grundet och drev upp mot Ox- 
holmama där det på nytt grundstötte. Först 
andra dagen kunde man komma ut till det 
nu helt sönderslagna och vattenfyllda 
fartyget.

A nna, slup
Reg-nr 4403 1905-1954

Anna byggdes vid Sjötorps varv 1904 av 
ek och furu på kravell av skeppsbygg
mästaren Sixten Groth. Slupen fick måtten: 
Längd 14,60 m, bredd 5,69 m och djup i 
rummet 2,23 m. Djupgåendet var 2,97 m. 
38,45 bruttoton, 36,01 ud., 30,10 netto
registerton. 70 ton dw.

Handlaren Alfred Andersson i Vång 
köpte slupen samma år och döpte den till 
Anna. Som befälhavare antogs oexamine
rade skepparen F.G. Eriksson från Svanvik 
i Undenäs socken.

Den 29 april 1905 överlät Andersson 
hälften av sin andel i slupen till handlaren 
Axel Kindbom i Rödesund varvid de ägde 
var sin hälft i fartyget. Andersson kvarstod 
som huvudredare. Skepparen Eriksson

kvarstod som befälhavare tills seglations- 
säsongens slut 1911.

År 1912 efterträddes han av oexami
nerade skepparen Gustaf Theodor Karls
son från Skäljen i Örberga socken.

Den 25 april 1923 utsågs handlaren Axel 
Kindbom till ny huvudredare. Han löste 
sedan ut sin delägare genom att köpa 
dennes andelar, dels den 25 juni samma år, 
dels den 11 februari 1940, då han blev 
ensam ägare till slupen. Gustaf Karlsson 
var fortfarande befälhavare på Anna.

År 1923 blev Anna utrustad med en 
hjälpmaskin på 16 hk. År 1937 fick skutan 
en starkare motor, en June-Munktell på 32 
hk.

Den 19 juni 1942 överfördes slupen på A 
Kindbom AB i Karlsborg. Skutans hemort 
förblev Rödesund. Skepparen Gustaf 
Karlsson kvarstod som befälhavare till 
utgången av år 1945. Året därpå blev 
skepparen Stig Sturwe antagen som befäl
havare. År 1947 övertogs befälet av skeppa
ren Carl Alfred Rogsberg från Borghamn 
som seglade Anna till hösten 1951.

Sista året, 1952, som Anna seglade för A 
Kindbom AB, var skepparen Rune Petters
son från Motala befälhavare. Sedan låg 
skutan upplagd till sommaren 1954, då hon 
köptes av Sven Ulrik Lindberg från Stock
holm. Hon riggades om och blev lustfartyg. 
Höggs upp omkring år 1967?

Anna var den första skutan som Sven 
Ulrik Lindberg köpte av Kindbom. Han 
köpte efter hand samtliga Kindboms sku
tor, sju stycken.

Fortsätter i nästa nummer.
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Till flydda tider återgår . . .
Motortankern Daisy av Panama väntar på 
att få  en plats i konvojen från Port Said 
till Suez i april 1964. Lämnade Deutsche 
WerfA. C., Finkenwerder-Hamburg 1938 
som Ferncourt, till Fearnley & Eger i 
Oslo. Fick 1954 panamaflagg som Amil- 
car och köptes 1957 av Daisy Tankers 
Corp. Inc., Panama, omdöpt till Daisy. 
Hon var på 14 770 ton dw och hade en 
svensk syster med namnet Regulus, samt 
senare logementsfartyget Eriksberg, skro
tades i Spanien fyra månader efter fo to 
tillfället.

Text & Foto 
0 Bertil Palm 0

Cygnus Kingav Skudeneshavn, lämnar Rotterdam den 21 juli 
1970. Var tidigare göteborgsbåt som Cygnus. Byggd 1956 i 
Sölvesborg till C. Manne och lastade 1 010 ton dw. Lämnade 
Sverige 1965 såld till Norge, där hon blev Kung. År 1971 såld 
inom Norge, ombyggdes tillfiskekylfartyg 1972 och sattes i fart 
som King Frost. Blev 1975 inköpt av Inapeche S.A., Abidjan, 
fick  nu namnet Aghien och tjänar fortfarande detta bolag.

På utgående från  Rotterdam, passerar här 
Chemical Enterprise Hoek van Holland 
den 24 juli 1970 under liberiaflagg, ägd av 
Eurochem Shipping N. V., Amsterdam. Hit 
köptes hon 1965 som B erta Dan från  
Rederiet Ocean A/S (J Lauritzen), Köpen
hamn. Hemorten var Esbjerg. Levererades 
1953 från  Lindholmens Varv i Göteborg 
och var på 16 180 ton div. Anlände den 6 
november 1975 till Aviles fö r  upphugg- 
ning. Skrotningen började den 20 januari 
1976 i San Esteban de Pravia.
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. . .  min tanke än så gärna
D orita -  Puerto Limon, lossar kol från  
Brake i Trelleborg den 16 april 1957 och 
avgick på kvällen till Oxelösund. Byggd 
1883 i Sunderland som Cairngowan  
och blev  1906 sv en sk  m ed nam net 
Odensvold av Uddevalla, hette sedan 
O ddevold . Blev sänkt 1941 den 28 
november efter kollision, bärgad 1942 
och äter i fart. Fick 1950 namnet Tors
ten med hemort i Stockholm, men såldes 
1954 till Compania del N orte S.A., 
Puerto Limon och fick  nu sitt sista namn 
Dorita. Skrotades under andra halvåret 
1957 i Hamburg. Hon var pä 1 670 ton 
dw.

Kirk-Fram i New Orleans 1967, hemmahörande i Georgetown, 
ägd av R. B. Kirkconnell & Bro. Ltd. Byggdes 1964 i Kalmar 
som Fram, till Lars Gabrielsson i samma stad, men med hemort 
i Stockholm. Hon såldes 1967 till R. B. Kirkconnell & Bro. Ltd., 
Georgetown och blev då Kirk-Fram. Gick som detta fram  till 
1975 då hon blev cypriot som Catalina. Hon lastade 1 950 ton 
dw. Blev 1978 libanes som Cedar H ope och g ick som en 
vandringspokal mellan olika libanesiska ägare sin återstående 
tid. Bytte namn 1980 till Sinno M. E. 3, namnändring 1985 
fö r s t  till S eacrest och sedan till R oba  samma år. Såld i 
november 1986 till skrot i Famagusta.

Romulus av Panama lämnar Las Palmas 
den VI april 1968 efter att ha bunkrat.
Ägd av Maregida Nav. S. A., inköpt 1967 
från  Cie. Mar. Française, Dunkerque, 
med namnet Ile Grande. Levererades 
1945 från Eriksbergs M/V, som M alm- 
land till Broström och var då Sveriges 
första malmtanker. Hon var på 12 620 
ton dw. Såldes 1962 till Frankrike och 
blev då Ile Grande. Som Romulus gick 
hon fram  till den 13 december 1969 då 
hon var på resa till Bayonne med last av 
fo s fa t  i vackert väder, då man f i c k  
m askin haveri precis u tan för ham n- 
pirarna i Bayonne. Man ankrade uppför 
reparation, men den 15 december blåste 
det upp till fu ll orkan och hon draggade, 
drev på den norra hamnpiren och bröts 
itu totalt. Vraket sjönk och 6 man om
kom.

OORITA
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Ranja fiskar i Svarta havet

Det finns många händelser som 
timat på Hönö, den ö där jag är 
född och fortfarande bor på. En 

del episoder är ännu levande för många, 
men mycket försvinner i glömskans dim
ma. Detta är en tilldragelse som jag försökt 
fånga i minnenas periferi.

Jag bläddrade i ett gammalt album från 
mitt hem och hittade bland några lösa 
fotografier ett par bilder av en fiskebåt med 
GG100 målat i bogen. Detta GG nummer 
hade ju "Pontarns" båtar, S G Bolinder och 
Laila från Hönö Klova, haft under många 
år, men det var ingen av dessa båtar, det 
såg jag med det samma.

Av Sven Bryngelsson

Där fanns ytterligare en bild av en 
fiskebåt, fotograferad akterifrån, hängande 
i en kran. På namnbrädan kunde jag med 
förstoringsglasets hjälp läsa, Ranja - Göte
borg. Då började det klarna vad det hand
lade om. Den båten hade jag hört talas om 
som pojk.

Konsulterade den nyutkomna fiskebåts- 
bibeln, för att se vad det var för ett bygge. 
Men där fanns inga spår som kunde bringa 
någon klarhet för mig. Var Ranja kanske 
byggd i Danmark eller Norge?

Jag tog korten och travade iväg till en 
som kan en hel del om fiskebåtar, Jan Krook 
på Hönö Klova.

-  Det, sa han, är ju Ranj a. Den hyrde min 
svärfar, Arvid Karlsson, tillsammans med 
sin far Alban Karlsson omkring 1927/1928. 
Ägare till Ranja var Uno Hasse i Göteborg.

Arvid har berättat att dom skulle frakta 
med båten, men hon var för låg, så skrovet 
höjdes två bordgångar. Han berättade 
vidare att detta utfördes vid Bergs varv på 
Hälsö. Det var en som hette Nicklas och 
hans två pojkar som utförde jobbet.

Arvid var inte säker på vilket varv som 
byggt Ranja, men han trodde det kunde 
vara i Viken eller Landskrona. Byggnads
året var han lite osäker på också.

Däremot visste han att Uno Hasse köpt
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Från vänster: Okänd besättningsman från Hemland, Holger Bryngelson, Vindy Larsson, Ludvig 
Eliasson och Lars Karlsson på lastluckan. Ranja i bakgrunden.

båten under namnet Saga av någon som 
kallades "Karl den tolfte" från Styrsö.

Ranja var 58 fot lång och försedd med 
en Ideal motor på 25 hk. Skrovet var byggt 
av bok i botten och ek ovan vatten.

Ranj as tid hos Alban och Arvid blev inte 
så lång. Uno Hasse hade andra planer. Han 
hade idéer om fiske i avlägsna vatten.

På Hönö fanns en man, Ludvig Eliasson, 
som seglat ute i många nationers segel
fartyg, men som numera etablerat sej som 
fiskare ombord i GG 428 Ally från Hönö.

Ludvig var också duktig segelmakare 
och riggare från sin tid i segelfartygen, och 
sydde en del segel till fiskebåtarna på ön. 
Kanske kände Ludvig Uno Hasse genom 
sitt kunnande. Denne var ju också i segel 
och riggarbranschen.

Planerna var att Ranja skulle fiska stör i 
Svarta Havet och att Ludvig skulle vara 
skeppare. Ranja utrustades för snurrevads- 
fiske.

Snurrevadsfiske
I enkla drag, för den oinvigde, kan förkla
ras, att detta fiske går till så här: Man lägger 
först ut ett ankare med en boj fäst i ankar- 
wiren, samt en piptunna med en hög vaka- 
re på. I vakaren sätter man fast ena änden 
på snurrevadståget (ca 3/4 tum tjockt) som 
ligger uppskjutet på däck. Varje tågrulle 
innehåller ca 120 famn och man brukar ha 
ca 8-12 rullar på varje arm, beroende på 
vilket djup man fiskar på. Båten kör ut tåget 
i en kurs och när ca 1000 famnar stuckits 
ut, girar båten omkring 90°. Resten av tåget 
körs ut tills vaden, där andra änden av

tåget är fast, går ut. (Vaden ser ut som en 
liten trål, med långa fångstarmar och 
uppsamlingsstrut). Båten fortsätter att köra 
ut det tåget som är fast i andra armen på 
samma kurs tills det återstår ca 1 000

famnar tåg på däck. En ny gir och båten 
styr upp mot vakaren och kör ut resterande 
tågvirke.

Snurrevadstågen är nu utsatta som en 
trubbig ellips och vaden står med öppna 
fångstarmar 180° ut från ankaret.

Väl framme vid bojen krokas ankarwiren 
fast i stäven på båten. Båda tågen läggs på 
vinschnockarna som spelar in och skjuter 
upp dessa på däck med hjälp av en speciell 
skjutmaskin som drivs via vinschen.

De långa snurrevadstågen skrämmer 
ihop fisken emellan sej och när tågen 
sträckts upp och är parallella ökas vinsch
hastigheten för att vaden snabbt skall fånga 
in den ihopfösta fisken.

Ytterligare besättning
Det behövdes ju ytterligare besättning för 
att bedriva detta fiske, men det gick trögt 
för Ludvig att få folk. Till slut hade han 
inspirerat ytterligare fyra man.

Det var Lars Karlsson (Lars på hamna), 
hans son Vindy Larsson samt Holger 
Bryngelson från Hönö och från Öckerö var 
Agne Corneliusson (Agne i Kanndalen) 
med ombord.

"Lars på hamnas" andre son, Karl Johan, 
har berättat för mig, det som han fått reda 
på av sin far och bror, en del episoder från 
Svartahavsresan. Holger Bryngelsons son 
Ivan, hittade flera gamla negativ med 
bilder som var tagna under resan och som

Ranja ombord på Hemland.
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han generöst lånat ut till denna artikel.
På våren 1929 var Ranja klar för avfärd, 

men först skulle besättningen mönstras på. 
Detta gjordes i vanlig ordning på Sjömans
huset i Göteborg. Mönstringsförrättaren 
ville se behörigheten för skepparen. Det 
visade sej då, att Ludvig inte hade någon 
sådan att visa upp. Efter en stunds palaver 
sa Lars; -  Vi får la gå på minna papper då.

Detta var ju inte vad Ludvig tänkt sej, 
för skepparen skulle ha en månadslön på 
300 kr som nu gick till Lars. De övriga i 
besättningen skulle ha 250 kr i månaden.

Resan till Svarta havet 
Ranja skulle inte gå för egen maskin till 
Svarta havet, utan skulle lastas ombord på 
Broströms Hemland som däckslast. Mas
ten riggades av och lyftes ur däcket. Till
sammans med det övriga rundhultet 
surrades detta liggande på Ranjas däck. 
Den lösa delen av barlasten plockades 
också ur och lades ombord på Hemland.

I babords sida på Hemlands akterdäck, 
byggdes upp bockverk för att få ordentlig 
pallning för Ranja. Hon lyftes upp och 
placerades i sina bockar och vajrar spändes 
runt skrovet och fästes i Hemlands däck 
för att Ranja skulle stå fast när man kom 
ut i sjön.

Ranjas besättning logerade i sin egen 
skans på nerresan.

Färden gick bra tills man gick ut i 
Biscaya. Där träffade man på dåligt väder 
och Hemland började ruska på sej. Då 
började även Ranja röra sej i sina surrning- 
ar. Hemlands befälhavare tyckte det var för 
riskfyllt att ha folk boende i däckslasten så 
han gav dom hyttplatser tills vädret bättrat 
sig igen.

M edelhavet var behagligt och Lars 
berättade att dom hade sett många sköld
paddor som låg uppe i vattenytan och 
solade.

Hemland angjorde Istanbul (Konstan- 
tinopel) i Turkiet, för att sjösätta Ranja.

Destination för Ranja var Constanta i 
Rumänien, men eftersom inte fanns någon 
kran med kapacitet att lyfta ner henne från 
Hemland där, fick detta göras i Istanbul, 
som var närmsta hamn med tillräcklig 
krankapacitet.

Sjösättningen med kran gick bra. Mast 
och rigg kom på plats igen.

Medan man väntade på avfärd mot 
Constanta var besättningen, som brukligt 
är, uppe och besåg sej i staden. Efter en 
sådan rundtur upptäcktes att tjuvar varit 
framme och stulit en del av trossarna som 
skulle användas i fisket.

Holger Bryngelson på promend i Istanbul.

Hemland skulle också fortsätta mot 
Constanta och man satte bogserkabel på 
Ranja. Det bar iväg med 12 knop. Sån fart 
genom vattnet hade den lilla fiskebåten 
aldrig upplevt förut!

Väl framme i Constanta skildes Hem
land och Ranja åt och besättningarna tog 
farväl av varandra.

Efter sedvanlig pappersexercis som 
brukar dra ut på tiden, kom man ut på 
fiske. Exakt var man började fiska har det 
inte gått att få klarhet i.

Holger har berättat, att i första draget fick 
dom 3 stycken stora störar och Ludvig 
sprang fram och tillbaka på däck och 
ropade "Vi blir miljonärer allihop"! Det var 
ju ämnet till rysk kaviar man hade fått upp 
på däck!

Ivriga satte man ut snurrevaden igen och 
spända väntade man att få se innehållet i 
struten på vaden när den halades in. Besvi
ket konstaterades att det var ett bomdrag. 
Struten var tom. Nästa drag likadant och 
nästa och nästa med...

Många försök gjordes och Ranja var 
ända uppe vid den ryska gränsen och 
gjorde många kast med vaden. Man fick 
inte någon mer stör. Däremot annan fisk. 
Något som liknade småmakrill, men det 
var inga stora kvantiteter.

Besättningen på Ranj a var förstärkt med 
folk från Constanta. När inte snurrevads- 
fisket gav någon utdelning, så försökte 
dessa att stånga fisk med långa bambu
stänger. Det var en större fisk som gick 
uppe i ytan dom var ute efter, men även 
detta misslyckades.

Lars hade några hundra backor (långrev) 
och en liten landvad med sig ombord i 
Ranja. Troligen gjordes något försök med 
dessa redskap också.

Det dåliga fisket och kanske problem 
med avsättningen för det lilla man fångade, 
gjorde att missmodet började gro hos flera 
i besättningen och man började fundera påI Istanbul sjösattes Ranja som varit däckslast ombord på Hemland.
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Ranja efter en tids fiske liggande i Constantas hamn. Vitfärgen äv avskavd. Holger vid styrhytten, Lars i vit skjorta och Vindy fö r  om masten.

att ta sej hem till Sverige igen. Efter några 
månader mönstrade Lars, Vindy och Hol
ger av Ranja och reste hem med tåg från 
Constanta.

Innan Lars lämnade Rumänien sålde han 
sina redskap. Hur mycket han fick för dessa 
är obekant, men kanske sköldpaddan som 
hade han med sej hem till Hönö var en del 
av betalningen. Sköldpaddan levde i 
många år. När vintern kom grävde den ner 
sej i ett höm av "Lars på hamnas" trädgård. 
På somrarna ville den gärna ut och simma 
i hamnen i Klova. För att den inte skulle 
rymma fäste Lars ett garn i ett hål i skalet 
och kunde sen hala till sej sköldpaddan 
igen när den badat färdigt!

Resan hem måste ha varit en upplevelse 
för dessa öbor och fiskare. Åka tåg genom 
hela Europa, från Conststanta i Rumänien 
till Berlin i Tyskland 1929! Hur dom åkte 
från Berlin och hem till Sverige är bort
glömt, men hem kom dom!

Tillsammans med Ludvig var Agne kvar 
ett tag, men snart reste även han hem och 
Ludvig blev ensam kvar. Ludvig fick en 
släng av den malaria, som han fått vid sina 
tidigare sjömansår och blev liggande sjuk 
en tid innan han kunde ta sej hem.

När Ludvig kom hem till Hönö igen, 
hösten 1929, startade han upp sitt företag 
Eliassons segelmakeri på hamnen i Hönö 
Klova. Där han sydde segel, mastkragar

och kapell av alla förekommande slag.
Vid denna tid fordrade assuransen att 

alla fiskebåtar måste ha segel uppe när man 
lämnade hamn, så det blev mycket repara
tionsarbete också. Många fiskebåtar har fått 
sina master riggade av Ludvig och senare 
av sonen Leif.

Eliasons Segelmakeri finns kvar ännu 
och drivs av tredje generationen Eliasson, 
men flyttade för ett par år sedan in till 
fastlandet.

Hennes vidare öde är inte känt av mig, 
inte heller med säkerhet vid vilket varv 
eller vilket år hon byggdes. Kanske finns 
det någon annan som kan mer om detta?

Sven Bryngelsson frågar sig om Ranjas 
tidigare öden och måhända har hon en 

märklig historia. Fartyget var byggt redan
1903 av Landskrona Nya Warfs AB. Hon 
var byggd efter mottagen beställning som 
det alltid brukar heta. Detta intygade kvar-

Ranjas tidigare historia

Av Krister Bång

termästare Frithiof Pettersson och skepps
byggmästare A.K. Gustafsson vilken senare 
också hade konstruerat båten.

Fartyget byggdes under namnet Saga för 
fiskare från Borstahusen alldeles utanför 
Landskrona. Hon försågs redan från början

med maskinell kraft, nämligen en ång
maskin. Den hade tillverkats av Lindmans 
mek Verkstad i Hälsingborg, drevs med 
koks och hade en m askinstyrka av 3 
nominella hästkrafter. Ångmaskinen drev 
också en mindre maskin på 1 hk för dra
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Hemland på jungfrutur den 16 april 1929. Foto från  Fotopumpen.

gande av vinschen, samt en centrifugal- 
pump som länspump.

Skeppare på Saga var Henrik Andersson, 
kallad Store Hinrik. Fiskelaget bestod av 6 
man. Av dessa känner man idag bara till 
Johan Hansson.

Linorna blev lagda i Grenå av repslagare
F. Scheel och vaderna blev bundna av P. 
Venö, också han i Grenå.

Saga var byggd som kvass, det vill säga 
att den fångade fisken hölls levande genom 
att förvaras i "bassänger" ombord. Last- 
utymmet stod i kontakt med havet genom 
små hål i skrovet.

Landskrona Varv, och även varven på 
Råå, byggde vid denna tid flera ångkvassar 
som t ex Velox och Freja. Den senare var 
på hela 65 fot. De största kvassarna kunde 
ha sex mans besättning.

Fisket ägde i huvudsak rum på Kattegatt.

Varberg var centrum. Där samlades hela 
silldrivarflottan. Man fiskade med driv- 
garn på grunden i Kattegatt.

Uppsvinget för fisket i Halland gjorde att 
skeppsbyggmästare A.K. Gustafsson från 
Landskrona flyttade till Varberg och där 
anlade ett varv tillsammans med kapten 
Magnusson. Efter ett tag upphörde sam
arbetet och Gustafsson flyttade tillbaka 
igen till Skåne.

År 1911 registreras Saga på Styrsö Tånge 
med nummer GG 455. Ägare var Alb. 
Andersson. I handlingarna benämns far
tyget som motorkvass. Troligen hade man 
i samband med köpet rivit ur ångmaskinen 
och ersatt den med en motor. Under åren 
från leveransen 1903 och fram till 1911 hade 
ju motorn erövrat fisket.

Den 25 april 1922 registreras motorjakten 
Lissy på Styrsö Tånge. Hon var då motor

jakt och kanske var det då hon byggdes om 
från kvass till jakt. Som ägare angavs K.G. 
Andersson. Redan året därpå ägdes hon av 
Charles Andreasson på Styrsö med samma 
nummer men med namnet Saga.

Den 3 mars 1928 såldes Saga till AB Uno 
Hasse i Göteborg. Köpeskillingen var 5 500 
kronor. Samtidigt ändrades båtens namn 
till Ranja. Man hade tänkt använda jakten 
till fraktfart men hon var alldeles för låg 
för detta. Därför togs hon till J. W. Bergs 
varv på Hälsö där man höjde henne med 
två bord. Samtidigt renoverades motorn, 
en Ideal på 25 hk. I samband med ombygg
naden fick hon sitt tredje GG-nummer, 
nämligen 100.

Under ombyggnadstiden hade planerna 
ändrats. Ranja skulle gå till Svarta havet 
och där bedriva fiske. Kanske var man 
inspirerad av att Ringens Varv i Marstrand 
under 1928 byggt en fiskebåt, Ellwe (reg- 
nr 7528), för export till Rumänien. Detta 
fartyg skulle gå för egen maskin och ägdes 
av AB Svenska Maskinverken i Södertälje. 
Ellwe avregistrerades först i november 
1931 såsom försåld till Rumänien. Kan 
kanske någon berätta om detta fartyg?

Ranja åkte ju som däckslast ner till Is
tanbul. Det var Broströms Hemland som 
tog henne med på sin jungfrutur. Hemland 
levererades den 16 april 1929 och sedan bar 
det av söderöver.

Ranjas fiske var ju inte helt lyckat. Hon 
såldes enligt ett köpebrev daterat den 9 
oktober 1929, för 10 000 kronor till Pescuitul 
Romanes Romanes i Bukarest. För redska
pen fick man 3 200 kr. Och därmed försvin
ner hon från vår horisont. ■

Ett tack till Axel Gustafsson som bidragit 
med uppgifter om båtens tidiga historia och 
illustrationen på sidan 26.

Registernummer

Länspumpens absolut längsta serie tar med detta nummer slut. Det var i nummer 1 år 1974 vi gjorde vår trevande början 
och vi är alltså nu inne på vårt trettionde år! Första numren ut var 7901- 8000. Listorna var på den tiden skrivna för hand 
och kanske inte lika utförliga som nu.

Efter ett bra tag började vi göra listorna på skrivmaskin. Det var ett evigt räknande av bokstäver och mellanslag för att 
få högermarginalen rak. Så småningom kom registerredaktörerna Gunnar Ståhl och Tore Olsson med i bilden och då 
blev listorna ännu mer noggranna.

Under årens lopp har det stundtals varit livlig diskussion i tidningen om de olika båtarnas öden. Och det är så vi vill 
ha det. Varje rad i listan kan bli en artikel. Se bara på de trevliga artiklarna om Figeholms-skutorna som nyligen var 
publicerade.

Eftersom Länspumpen år 1974 inte hade lika många prenumeranter som nu och, att dessutom listorna var handskrivna, 
har gjort att vi har beslutat att köra 7000 i repris med början i nästa nummer. Fartygen blir då lite "modernare" och 
kanske kan det väcka upp någon med kommentarer och berättelser.

Väl mött bland registerdammet.
Krister Bång
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Bilaga

Registersidorna 
0901-1000

M edea (983) förliste i november 1917 i Östersjön med man och allt.

Registerredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl

J f n
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Reg.
nr

Typ
Namn.

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

Namn med fet stil = finns foto som

901 S MARIE ADELAIDE
902 S SVEA ex Constantin V Reinecke
903 S DANI0
904 s SERAPH
905 s ELVIRA
906 s Anna ex CALEB
907 s HILMA
908 s CLARA
909 s DIANA
910 s ANNANUT ex JONSTORP ex J CUMMINGS
911 s ELIEZER
912 s SOLAMITH
913 s BLANCHE
914 s ELEGANT
915 s VICTOR
916 s ULRIKA
917 s NEPTUNUS ex Jeanne Alerte
918 s SKATAN ex Hero
919 s BLENDA ex SVALAN
920 s ANNA OLIVIA
921 s SIGNE ex Ernst Brockelmann
922 s J A NO 35 ex JUPITER
923 s HELENA
924 s SLEIPNER
925 s SIGRID
926 s EXPRESS
927 s GUSTAF ADOLF ex Empress
928 s ANNI
929 s NORDSTJERNAN
930 s CANTON
931 s EXPRESS
932 s TRITON ex ENIGHETEN ex FÖRENINGEN
933 s ADELAIDE
934 s MATHILDA
935 s ELI DA
936 s Monika ex VALBORG ex EMELIE
937 s SPORT
938 s CARL GUSTAF
939 s SAGUR ex OTTO
940 SS BOX ex Leverington
941 s ANNA SOFIA
942 s EMMA SOFIA ex Emma Sophie
943 s GUSTAF ex S:t Pierre
944 s AMADEUS
945 s EUNOMiA
946 s MARTIN LUTHER ex DONELDY ex MINERVA
947 s MARIN ex Axel ex Marin
948 s MÅNS ex ELLI DA
949 s SVAN
950 s AMANDA

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

1858 Danzig 415 397 3.7.1903 strandat Söderarm
1858 Rostock 328 303 15.1.1902 strandat Hall Väderö
1861 Pukavik - 47 24.3.1898 strandat Köpenhamn
1857 Bandholm 143 131 1907 kondemn i Helsingfors
1861 Värnanäs 73 64 1911 såld Dk, upph
1876 Timmernabben 141 124 1913 séld Finl,, apr 1925 förlist
1867 Viken 199 174 15.3.1905 strandat Burntlsland
1876 Timmernabben 32 31 1910 avriggad
1858 Bergkvara 297 285 1904 pråm
1863 Londonderry NS 443 413 1909 såld Finl, beslagtogs 1914 i Tyskl
1875 Ljungsnäs 165 142 19.10.1898 strandat Dumber
1875 Ljungsnäs 172 153 26.11.1899 strandat Pillau
1868 Littlehampton 328 310 1906 kondemn Kopervik
1872 Spången 83 63 1947 upph
1847 Libau 169 155 juli 1898 övergavs Östersjön
1853 Gävle 148 137 1911 upph Houf
1857 Fecamp 97 84 15.12.1901 förlist i Simrishamns hamn
1863 Pr Edw Isl 374 350 10.9.1903 övergavs Östersjön
1852 Stockholm - 24 18.4.1897 strandat Ebeltoft
1885 S Garn 54 47 1915 pråm
1853 Rostock 359 347 28.9.1896 övergavs Nordsjön
1855 Hamburg 295 272 1906 pråm
1868 Karlshamn 248 217 1910 upph Torekov
1870 Oskarshamn 112 99 1910 upph
1876 Ljungsnäs 273 245 1909 pråm Åsbacka
1877 Oskarshamn 97 86 ej SL-19 pråm?
1875 Pr Edw Isl 266 246 24.11.1898 strandat Rönne
1871 Hjellö 165 156 1911 upph Fiskebäckskil
1870 Gävle 229 194 1926 såld Finl, ej LR-30
1863 Harburg 383 345 1914 såld Finl, Öde?
1877 Hästenäs 54 52 1911 upph Bergkvara
fb 1815 Wirbo (H) 238 212 29.8.1895 kollision Stockholms ström
1881 Uddevalla 536 519 17.7.1902 strandat Madagaskar
1868 Gävle 406 364 1910 såld Portugal, pråm
fb 1890 Sjötorp 58 55 1951 slopad, ej i fart sedan 41
1893 Sjötorp 110 97 1962 såld Finl, ej FiSL-67
1893 Sjötorp 75 70 19.4.1903 strandat Kolberg
1893 Sjötorp 106 85 1937 upph Harge
1893 Sjötorp 100 89 5.11.1948 sjönk ost Landsort
1869 Sunderland 1101 699 1898 pråm, blev 4541
1869 Karlskrona 43 39 1.12.1897 strandat Kristianopel
1852 Aarhus 157 134 1907 pråm
1869 Les Sables 194 173 1.10.1899 strandat Forth of Firth
1869 Grämkulla - 79 4.9.1897kolllsion 0 Sandhammaren
1861 Hamburg 156 150 3.11.1904 övergavs Östersjön
1864 Bremen 321 307 23.9.1908 strandat Firth of Forth
1866 Dunkerque 208 190 1910 upph Torekov
1850 Karlshamn 32 32 1918 pråm
1861 Västervik 54 44 20.3.1901 strandat Staberhuk
1872 Krogane 232 202 16.4.1917 uppbränd Nordsjön



951 S CHRISTIANE 1866 Kiel 142 136 1904 pråm
952 S SKÅNE 1863 Nyhamn 193 162 20.11.1913 strandat Ölands S
953 S AMANDA ex J.A. Pierce 1863 Annapolis NS 297 281 1908 kondemn Krlstansand
954 S FREDRIKA 1870 Karlskrona 50 39 1944 förstörd
955 S EXPERIMENT 1840 Gävle 224 214 15.9.1902 strandat Dueodde
956 S ACTIV 1878 Ekenäs 68 59 1921 kondemn Stockholm
957 S NICOLINA 1872 Wilhelmsberg 35 32 20.2.1903 sjönk Möen
958 S AMALIA 1873 Timmernabben 224 195 1911 såld No, upph?
959 S KRONAN 1862 Mjösund 33 30 dec 1913 borta m m o allt Östersjön
960 S SELMA 1866 Trollhättan 70 60 1948 upph, Bromösund
961 S HANS 1886 Fin by 142 126 apr 1903 borta m m o allt Östersjön
962 S ADRIAN fb 1881 Sjötorp 52 46 18.6.1918 strandat Askeröen
963 S CARL JOHAN 1876 Sundsvall 57 50 3.7.1908 strandat Lickerhamn
964 S BELIZE 1853 Nordamerika 214 197 23.11.1899 övergavs Östersjön
965 S TILLY 1866 Tillingenabben 144 129 8.12.1895 övergavs Nordsjön
966 SS P Herf0ll ex S:T ERIK 1872 Stockholm 436 327 1898 såld No kvar 1903 läktare 1903
967 SS GÖTHE 1874 Oskarshamn 437 321 23.11.1906 strandat Landsort
968 SS ÖSTERSJÖN ex VIKING ex RIDDARFJÄRDEN ex VIKING 1890 Oskarshamn 200 141 11.1.1968 strandat finska Utö
969 SS PAMPUS ex BORGHOLM 1877 Oskarshamn 142 106 15.11.1919 strandat S Södertälje
970 S HEINRICH JÄDE ex Ernst und Elise 1854 Ribnitz 404 392 1901 upph
971 s CAROLINA 1854 St Kiintebo (0) 39 34 troligen avförd 1910
972 s JOHANNA SOFIA 1851 Stenungsund 27 23 19.4.1920 strandat Simrishamn
973 s OTTO ex ELLEN ex CARLEN ex CARL 1869 Tösse 95 83 1916 pråm
974 s PEPITA 1869 Karlshamn 260 232 13.8.1916 bränd Nordsjön
975 s SKANDINAV 1870 Oskarshamn 211 189 6.4.1903 strandat Dierhagen
976 s FAMILJEN 1874 Spången 108 95 9.11.1895 strandat Albuen
977 s UNION 1848 Flensburg 117 112 18.4.1903 strandat Kråkelund
978 s OTTO 1868 Timmernabben 214 183 1914 såld Finl, 1916 avförd i beslag?
979 s BRITANNIA ex NORDEN - Norge fb 82 Hbg 45 39 1902 såld Dk
980 s FORTUNA 1883 Skeppsmyra 218 199 1914 såld Dk för upph
981 SS Ran ex J.A. GRIPENSTEDT 1872 Västervik 449 318 1899 såld No strandat 4.10.1903
982 s GUNHILD 1880 Krogane 304 264 3.8.1908 kollision Boness
983 s MEDEA 1869 Rostock 318 291 nov 1917 borta m m o allt
984 s BOTILDA ex Kennet Kingsford 1848 Danzig 180 172 7.9.1897 sjönk Finska viken
985 s ORION 1869 Werkholmen 61 61 10.4.1904 strandat Heligholm, Gotl
986 s INGRID MATHILDA 1848 Kolboda 39 35 1897 upph
987 s MATHILDA CHRISTINA 1841 Bollsta 498 478 15.12.1895 strandat Jederen
988 s HILDEGARD 1866 Sundsvall 266 238 1910 slopad
989 s RAN 1854 Hudiksvall 413 393 1895 kondemn i Grimstad
990 s FREJA ex KRONAN 1884 Figeholm 58 49 1920: sjunken sedan flera år
991 s BIRGER 1883 Figeholm 200 181 1916 prisdömd av Tyskland
992 SS MARIA 1870 Torskog 223 163 6.12.1899 strandat Pommern
993 s CESAR 1868 Pr Edw Isl -240- 180 1905 pråm
994 s MARGRETHA 1871 Martenshoek 58 55 1896 pråm
995 s EIDERN ex Pröven 1858 Marstal 62 50 1919 pråm
996 s CARMELITA ex Carmelia & Ida 1864 Hammelwarden 420 376 11.9.1907 strandat Terschelling
997 s ELLEN 1824 /Er0skj0bing 21 16 1895 underdräktig
998 s JOHAN SCHYLANDER 1862 Söderköping 74 70 1902 såld Dk, ej DSL-13
999 s MARIA ex Southern Belle 1855 Islip, Nordam 284 274 1902 pråm

1000 s CHRISTIAN ex Laura ex Haabet 1856 Aalborg 68 65 juli 1907 övergavs syd Trelleborg
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Klubb Maritims 
40:de årsmöte

Möteskalender 
Västra Kretsen

AVHALLES I GOTEBORG 
LÖRDAGEN DEN 10 MAJ 2003

Kl. 11.00 Samling på Terra Novavarvet där Ostindiefararen 
byggs. Platsen är gamla Eriksbergs varv vid Bock
kranen. Titta gärna på varvets hemsida: www.soic.se 
Vi börjar med kaffe och fralla.

Kl.12.00 Guidad tur på varvet. Inträde 70:-
Kl.13.00 Arsmötesförhandlingarna startar.
Kl.14.30 Avbrott för lunch. Denna intages på en restaurang 

på området.
Kl. 15.40 Fortsatta förhandlingar. Vi disponerar lokalen till 

18.00.
Därefter en hamntur med veteranbogserbåten Herkules. 

Sedan samkväm med överraskning och 
enklare förtäring i KMVK:s lokal Nakterhuset.

För anmälan och utförligt program med priser m m 
se Båtologen 2-03.

Välkomna!

Göteborg 
Torsdagen 3 april
Programmet ej fastställt. Ring telefonsvararen för infor
mation.

Samtliga månadsmöten startar kl 19.00. Vår lokal 
Nakterhuset är öppen alla helgfria tisdagar kl 18.00 -
21.00 och torsdagar kl 12.00 -15.00. Telefon till 
Nakterhuset är 031 -  24 65 15.

Uddevalla
Tisdagen 1 april
Vi visar videofilm om modern sjöfart.

Tisdagen 6 maj
Videofilmer från svenska varv.

Samtliga möten kl 19.00 i Sjömanshusmuseet,
St. Hellvigsgatan 4, Uddevalla. Upplysningar på telefon 
0522 -  13 460 09.00 - 16.00 vardagar.

Sjöman 1942 -1993
Länspumpens Ärsnummer 2002 handlar om sjömannen,

Vänerlotsen och båtologen Tore Granath
Årsnumret som utkom i början av februari blev mycket väl mottaget att döma av de positiva omdömen som kommit 

till redaktionens kännedom. Årsnumret är på 32 sidor och innehåller, förutom Tores egen berättelse,
98 utvalda foton ur hans negativarkiv tagna under hans sjömansbana !

Missa inte detta årsnum ret!
Enklast är att sätta in summan 65 kronor, inklusive porto, på Tidningen Länspumpens postgiro: 81 57 68 -  7

Glöm inte att sätta ut avsändare!

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 26
Foton ur C. G. Nyströms negativarkiv.

Kopiorna 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 FRAN LISTAN. OBS! Antal foton

SKUTOR Dagny Mariehamn _ Tor Finlandia Göteborg 11389
Eros Stockevik 7453 Hanna Höganäs 7830 Tor Wallonia Hamburg —
Hamnfjord Göteborg 8438 Mergus Helsingborg 7606 Traviata Stockholm 9577
Nordkap Fisketången 9281 Skuild Stockholm 7660 Tigris Göteborg 10094
Oma Helsingfors -- Voosi Puerto Limon 5638 Travancore Göteborg 9781
Svanvik Stockholm 8348

MOTORFARTYG
Trelleborg
Trojaland

Trelleborg
Göteborg

13005
10358

KUSTFARTYG Beau Moss --
Londa Stockholm 9269 Gdynia Göteborg 7980
Monica Malmö 8424 Italia (Ex Kungsholm) Panama 7479
Saxen Skärhamn 10580 Kärnan Helsingör -- BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING
Sommen Karlstad 14601 Lagnö Stockholm 9428 Chemical Express Liberia —
Tento Göteborg 8602 Ryholm Göteborg 9252 Cygnus King Skudeneshavn 9646
Trean Göteborg 8405 Svan Oslo -- Daisy Panama —

ÅNGARE
Talarah Göteborg 10858 Dorlta Puerto Limon 4611
Tatrina Piraeus 10234 Kirk Fram Georgetown 10553

Betula (Innan omb.) Malmö 9488 Tor Dania Göteborg 11336 Romulus Panama 8549

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

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

Adress

Sista beställningsdag 
15 april 2003

därefter leverans inom 6-10 veckor

Beställning via E-post (bertil.soderberg@telia.com) eller skicka in kupongen.
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Leveransfoto av ångaren Bråviken 1895. Från Motala Verkstads arkiv.

Passagerarbåtstrafiken på Bråviken
Av Arne Sundström

Jag har tidigare berättat en del om den lokala ångbåtstrafiken på V ättern (i nr 
1996 :3 ), i O sk arsh am n s- och  V ästerv ik so m råd et (nr 1998:3) och  uppe i 
Bottenviken (nr 2001:2, 3 och 2002:1). H är är en liknande genom gång av 
passagerartrafiken m ellan N orrköping och olika platser vid Bråviken. M itt 
källm aterial är främ st notiser och annonser i N orrköpings Tidningar, hand
lin g ar i R ik sark iv et från  P aten t- och R eg istrerin g sv erk ets  b o lag sb y rå , 
fartygsakter från Kom m erskollegiets Sjöfartsbyrå och Fartygsinspektionsbyrå, 
tillverkningslistor från varven och en del av det som John E. Persson tog upp  
i boken Sjöstaden Norrköping, Skeppare Gillet & Skeppare Societeten 1641-  
1991.

Start med två ångslupar
Den första linjetrafiken mellan Norrköping 
och platser vid Bråviken inleddes 1862. Ett 
nybildat bolag med C.E. Dahlgren som 
företrädare hade året dessförinnan för 
13000 kr inköpt ångslupen Vikingen, ny
byggd vid Bergsunds mek. verkstad i 
Stockholm och försedd med en ångmaskin 
om 10 nom. hk, och 1862 även en systerbåt 
med namnet Pampus från samma verkstad 
för 13 500 kr. Hur stora dessa var anges inte
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i tillverkningslistan från Bergsund, men de 
två 10 hk ångslupar man byggde 1864 
(Kroppa och Filipstad) var 50 fot långa,
11,6 fot breda och 4,2 fot djupgående.

I Norrköpings Tidningar annonserade 
C.E. Dahlgren därefter att de två ångslu- 
parna sommaren 1862 gjorde reguljära 
turer från Norrköping, dels långt ut till 
brukssamhällena Kvarsebo och Näve
kvarn, dels på den något kortare sträckan 
till Marmorbruket vid Sandviken.

Framgången för denna linjetrafik tycks 
ha varit rätt begränsad. År 1863 annon
serade Dahlgren nämligen istället att de två 
ångsluparna kunde få hyras för bogse- 
ringar och lustresor i Bråviken och att det 
till dem fanns en större pråm om 400 å 500 
tunnors rymd, för transport av tyngre gods. 
Vikingen gjorde därutöver midsommar
dagen 1863 en annonserad lustresa till 
Kvarsebo kl 1 /210, "så vida väderleken det 
tillåter och ett tillräckligt antal passagerare 
anmäler sig". Under andra delen av juli och 
hela augusti 1863 gick Vikingen eller 
Pampus också varje lördagsafton från 
Norrköping på en tur till Marmorbrottet 
"och mellanliggande egendomar vid Brå
viken" och åter till staden efter en halvtim
mas uppehåll. Detta var sista året Vikingen 
nämns i annonserna.

I Länspumpen 2001:2 framförde jag min 
misstanke att det var denna Vikingen, som 
från 1864 hörde hemma i Nederkalix, men 
i Länspumpen 2002:1 var jag mer tveksam
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Propellerångaren Pehr Löfvenius (ex Lars Ahllöf), som 1865 sattes in på veckoturer mellan 
Norrköping och Nyköping och då anlöpte Nävekvarn, under sitt senare namn Nya Östergötland. 
Foto vid Riddarholmen, från  Stockholms stadsmuseum.

eftersom en ångbåt med detta namn tyd
ligen fanns kvar i Norrköping 1874. Nu har 
J. Roger Toll emellertid klarlagt i Båtologen 
att denna Vikingen var en helt annan typ 
av ångare, så min första misstanke är 
kanske riktig.

Systerbåten Pampus fanns däremot kvar 
i Norrköping och annonserade åren 1864 
och 1866 lustresor till Marmorbruket, vilka 
i Norrköping utgick från Lasarettsbryggan. 
År 1869 annonserades åter reguljära turer 
med Pampus, nu i form av närtrafik från 
Norrköping till Stridsudden just utanför 
Motala Ströms utlopp i Bråviken.

Nya initiativ
År 1865 annonserades också att ångaren 
Pehr Löfvenius (ex Lars Ahllöf, byggd i 
Motala 1858 för trafik Stockholm-Arboga), 
som detta år inledde veckoturer mellan 
Norrköping och Nyköping anlöpte Näve
kvarn i bägge riktningarna. De följande 
åren nämndes däremot inget sådant, men 
ångaren gjorde några gånger lustresor till 
Marmorbruket och Kvarsebo.

År 1868 gjordes så ett första försök med 
ångbåtstrafik mellan Norrköping och 
brukssamhället Valdemarsvik, inne i den 
djupa Valdemarsviken söder om S:t Anna 
och Gryts skärgårdar. Ett nybildat rederi 
insatte då hjulångaren Valdemar (ex Thor 
ex Örebro, byggd på Motala Verkstads filial 
Motala Warf i Norrköping 1847) på denna 
trad. I annonserna angavs att ångaren 
anlöpte "de flesta mellanliggande egen
domar".

Hela historien om Valdemars förflutna 
och fortsatta öden finns att läsa i Båtologen 
2-02. Här kan det räcka med att nämna, att 
den 1871 bogserade tim m erflottar på 
Vänern och året därpå hade liknande 
uppgifter under namnet Orkan för Trä-

varuaktiebolaget i Göteborg, varefter den 
i juni 1873 såldes till firman Henr. Gerner 
& Son i Moss i Norge. Vad som sedan 
hände med ångaren vet jag inte.

I annonserna för kustångaren Tjust (ex 
Wenersborg, byggd i Motala 1864) angavs 
därefter sommaren 1873, att den anlöpte 
Mauritzberg på sina resor Norrköping- 
Västervik "om passagerare anmäler sig". I 
motsvarande annonser för Pehr Löfvenius 
skrev man nu åter att den på sina turer 
mellan Norrköping och Nyköping kunde 
anlöpa Nävekvarn, ibland även Kvarsebo.

Det hade samtidigt inletts en ny typ av 
frakttrafik på Bråviken, nämligen med 
pråmar dragna av bogserångarna Thor och 
(nya) Pampus. Av dem var Thor byggd på

Motala Verkstad 1871 för Bogser-Ångbåts- 
bolaget Thor, och Pampus med skrov av 
trä på järnspant var byggd 1874 på E W 
Heggblads varv i Norrköping för Bogser- 
Ångbåtsbolaget Pampus. Dessa ångare 
annonserades också på lustresor, särskilt 
vid pingst och midsommar.

Tilläggsplatser vid Bråviken
De viktigaste målen för all denna trafik var 
brukssamhällena på norra sidan av Brå
viken.

Störst av dem var Nävekvarns stycke
bruk i öster. Detta bruk hade anlagts redan 
i början av 1600-talet på en egendom, som 
dessförinnan tillhört ståthållaren på Nykö
pings slott Peder Christersson Sjöblad. Den 
donerades nu av kronan till riksamiralen 
Carl Carlsson Gyllenhielm, som var son till 
kung Karl IX. Då fanns här bara mjölkvar
nar och en mindre gård. Den övertogs se
dan av de från Holland invandrade bröder
na Gillis och Hubert De Besche. De började 
exploatera gruvor i socknen och uppföra 
olika bruksanläggningar, som längre fram 
utvecklades så att det här fanns både ett 
gjuteri för kanoner, spisar och trädgårds- 
möbler, koppar- och koboltverk och olika 
manufakturinrättningar. Nävekvarn var 
också känt för en specialitet, odling av stora 
vita åkerärter med en delikat smak. Bruket 
ägdes från 1805 och till 1901 av släkten 
Sederholm, som därefter 1901 bildade 
Näfveqvarns Bruks AB.

Vid Kvarsebo längre in är Bråviken 
ganska smal. Här lär det redan på drott
ning Kristinas tid ha anlagts en vägför- 
bindelse ner till Bråviken, med roddturer 
över till Färjestaden på södra sidan, 
varifrån man sedan kunde ta sig till den

Hjulångaren Örebro, som under namnet Valdemar år 1868 inledde ångbåtstrafiken Norrköping 
-  Valdemarsvik. Akvarellskiss av P W Cedergren, i Sjöhistoriska M useets samlingar. Den 
handskrivna texten lyder: Svart skorsten, metallfärgat ångrör, Svart och röd i botten, Ljusgula 
hjulhus och rundhus såväl innan som utan, Rött galler på hjulhuset, Tältställning och flaggspel 
vita, grön jalusi, Namnbrädan grön med vita bokstäver.
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då betydande handelsstaden Söderköping. 
Till minne av detta finns idag Kristina- 
vägen på bägge sidor av Bråviken. I Kvar- 
sebo uppfördes vidare redan 1615 ett kapell 
med kyrkogård, och här fanns också en 
viktig gästgivaregård som i första hand var 
avsedd att användas av förbifarande rese
närer. Intill denna anlades senare ett stort 
tegelbruk, en kvarninrättning och ett såg
verk.

Från Kvarsebo levererades på 1860-talet 
varje år 400 000 tegelstenar, varav det mesta 
avyttrades i Norrköping. Det ordnades 
senare en bilfärjeled från Kvarsebo till 
Färjestaden på södra sidan av Bråviken i 
Vägverkets regi. Den finns kvar men flyt
tades 1959 något västerut till sträckan 
Skenäs-Säter.

En annan betydelsefull hamn vid Bråvi
ken var Sandviken, varifrån två viktiga 
bruk uppe i Kolmården fick mycket av sina

produkter utskeppade. Äldst av dessa bruk 
var Virå, som anlades av Gerdt Störning 
cirka 1623 och blev privilegierat 1638, vilket 
bland annat betydde att man fick utnyttja 
en stor skogsegendom för sitt bränsle- och 
träkolsbehov. Här tillverkades både stång
järn, spik, redskap och annan manufaktur. 
Det andra bruket, Stavsjö, anlades också av 
Gerdt Störning men något senare, år 1666. 
Stavsjö blev längre fram liksom Nävekvarn 
ett styckegodsbruk för kanontillverkning, 
troligen den främsta i landet eftersom man 
hade tillgång till lämplig malm från Förola 
gruva. Huvudansvarig för bägge dessa 
bruk var på 1870-talet av en av Norrkö
pings främsta grosshandlare, Per August 
Enhörning. Idag kallas denna plats mest för 
Kolmården på grund av sin närhet till 
djurparken.

Vid Marmorbruket nära Sandviken bröt 
man den kända Kolmårdsmarmorn. Detta

bruk ägdes och drevs också av P.A. Enhör
ning tillsammans med svärfadern Gustaf 
Levin.

Två rederier 
börjar reguljär trafik 1877

Sommaren 1877 inleddes så en mer omfat
tande reguljär ångbåtstrafik mellan Norr
köping och samhällena vid Bråviken och 
det av två olika rederier, Angbåtsbolaget 
Färdig och Angbåtsbolaget Bråviken.

Angbåtsbolaget Färdigbildades formellt 
i mars 1877 med ett aktiekapital på 40 000 
kr. I dess ledning satt majoren H. von Koch, 
skeppsbyggmästaren Erik Wilhelm Hegg- 
blad och handlanden A.G. Pettersson. Det 
startade i slutet av maj 1877 trafik med 
ångaren Färdig mellan Norrköping och 
bryggorna M auritzberg, Broxvik och 
Jonsberg på södra sidan av Bråviken samt 
Gränsö och Gottenvik söder om Arkösund.

Bilderna pä denna sida: Ångbåts
bryggan vid Kvarsebo med ånga
ren Bråviken. Två vykort från ca 
1900, i Kungliga B ibliotekets  
samlingar.

Sätersundet. Kvarsebo.
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Norrköpings inre hamn, vykort efter fo to  från  1890-talets första hälft. Närmast ångaren Bråviken av år 1877, därefter ångaren Skärgården av år 
1884 och på väg ut en Göta-Kanal-lastångare. Den handskrivna texten lyder: "Tack fö r  kortet och hälsningarna! Fröken frågar om jag  samlar 
vykort, det gör jag, men så många som 190 st. har jag  inte -  Härmed sänder jag Eder en vy från motsatta sidan av hamnen än det förra kortet. I 
lördags fo r  kungen genom staden, och Fröken skall se, att här var fin t och pyntat och rörelse sedan. Jag skulle hälsa Eder från  Er bror Gösta. Många 
hälsningar från  mig. Hälsa kamraterna. Carin Kunman."

Ångaren gick varje tisdag kl 6 fm och 
lördag kl 2 f m från Gottenvik och tillbaka 
från Norrköping kl 4 e m.

Färdig hade året dessförinnan byggts på 
E W Heggblads varv i Norrköping för 
varvsägarens egen räkning. Den hade 
skrov av trä på järnspant med en längd av 
70,3 fot och en bredd av 15 fot. Befälhavare 
var varvsägarens äldste son, kapten Carl 
Heggblad.

Det andra rederiet kallade sig först Bola
get för ångbåtslinien Norrköping-Bråviken 
men tog sedan namnet Ångbåtsbolaget 
Bråviken. Det höll sitt konstituerande sam
manträde 13 mars 1877 och valde då till 
styrelse fabrikören J.F. Schubert, bryggaren
G.C. Nyström och verkmästaren A. Sten
berg, med godsägaren P.A. Enhörning och 
fabrikören F. Blombergh som suppleanter. 
Redan i början av hösten 1876 hade initia
tivtagarna beställt en "stor och rymlig" 
propellerångare från Bergsunds mek. 
verkstad i Stockholm, vilket innebar att den 
var 90 fot lång, 16 fot bred och 4,6 fot 
djupgående. Den skulle framdrivas av en 
kompoundångmaskin om 25 nominella 
hästkrafter, som gav en fart av 9 knop.

Ångaren, som döptes till Bråviken, var 
nog i stora drag en systerbåt till två mälar- 
båtar som verkstaden tidigare byggt, Brage 
och Wenngam. Den hade i varje fall samma 
mått och maskinstyrka som dessa. Priset, 
som Bråviken-rederiet fick betala, 39 000 kr, 
var något högre än vad dessa föregångare 
var och en kostat. Rederiets aktiekapital var 
samtidigt bara 40 000 kr. Den nya ångaren 
blev försenad, sjösattes 9 maj 1877 och 
levererades först den 6 juli 1877 och sattes 
då genast i trafik med kapten O.H. Kindahl 
som befälhavare.

Avsikten hade tydligen först varit att 
Bråviken bara skulle trafikera orter längs 
norra sidan av Bråviken fram till Näve
kvarn, men så blev det inte.

Bråviken fick nämligen måndagar, ons
dagar och lördagar gå ända från Gränsö kl 
4 f m via Jonsberg, Mauritzberg och Färje
staden (alla på södra sidan), Kvarsebo, 
Säter, Timmergata, Fågelhamn (på södra 
sidan), Marmorbruket, Sandviken och Getå 
in till Norrköping. Tisdagar och fredagar 
gick ångaren istället in från Nävekvarn kl 
4 f m via Färjestaden, Kvarsebo, Säter, 
Timmergata, Marmorbruket, Sandviken, 
Djurön, Marby och Abborreberg (på södra 
sidan). I bägge fallen gjordes återfärden kl 
4 e m. På söndagarna gjorde Bråviken 
istället en lusttur från Norrköping till Kvar
sebo och åter. I pressen påpekades, att 
vardagsresorna med Bråviken innebar, att 
lantmännen på ett billigt och bekvämt sätt 
kunde få sina produkter införda till Norr
köping, där stadsborna redan kl 9 kunde 
inhandla sina förnödenheter av dem.

Detta innebar att de två rederierna delvis 
konkurrerade om samma frakter och rese
närer, men kort därefter lades turerna på 
måndagar, onsdagar och lördagar om så att 
Bråviken gick in från Gränsö redan kl 3 fm, 
och ångaren anlöpte då Nävekvarn även 
på dessa turer. År 1878 koncentrerade 
Bråviken sig ännu mera på norra traden 
från Nävekvarn och Färdig på traden 
söderifrån, som nu utgick från Gropviken 
vid Fruglöt i S:t Anna skärgård. Det ver
kade därför som om den inledda konkur
rensen delvis mattats av.

Oväntad ny konkurrens
Under 1879 blossade konkurrensen åter

upp och nu på allvar. På senvintern detta 
år annonserades nämligen i Norrköpings 
Tidningar att ångaren Gryt från i maj 1879 
skulle börja trafik mellan Norrköping och 
Valdemarsvik. På vägen skulle ångaren 
anlöpa Mauritzberg, Broxvik, Jonsberg, 
Gränsö, Lagnö, Hulvik, Tjärholm, Nya 
Lund, Fruglöt, Gryt och Fågelvik, alltså till 
stor del samma bryggor som Färdig gick 
till. Avgångsdagarna skulle också vara 
desamma som Färdig nu hade, onsdagar 
och lördagar.

Ångaren Gryt var byggd på Bergsunds 
mek. verkstad i Stockholm år 1873 som 
Gripsholm för Gripsholms Ångfartygs- 
bolag och gick på traden Stockholm-Marie- 
fred till dess den 1878 ersattes av en 
nybyggd namne, levererad av William 
Lindbergs Verkstads- och Varfs AB. Detta 
varv övertog samtidigt den första Grips
holm men lyckades inte hitta någon köpare 
till ångaren. Den låg därför upplagd 1878 
men hyrdes året därpå ut till någon här 
nere, oklart vem eller vilka. Ångaren hade 
emellertid samma kommissionär som Brå
viken, så det är troligt att det fanns ett nära 
samarbete dem emellan.

Konkurrensen här nere var inte lönsam, 
och hösten 1879 återvände Gryt därför till 
Stockholm. I februari 1880 såldes ångaren 
så till nybildade Sigtuna-Örsundsbro Nya 
Ångfartygs AB, som gav den namnet Nya 
Orsundsbro.

I slutet av 1888 inköptes ångaren därefter 
av Ångfartygs AB Valkyrian i Göteborg och 
insattes 1889 under namnet Valkyrian 1 på 
turer Göteborg-Halsbäck på Tjörn, i kon
kurrens med Marstrandsbolaget. Biljett
priset sänktes därvid från kr 1:50 till 25 öre, 
och det påstods i pressen att passagerarna
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Ångaren Valkyrian 1, byggd som Gripsholm 1873, vilken år 1879 gick på traden Norrköping -  
Valdemarsvik under namnet Gryt. Foto i Marstrand från  Göteborgs museum.

to m  trakterades med kaffe och smörgåsar. 
Senare på året blev Hälleviksstrand slut
station, men hela projektet gick föga för
vånande överstyr.

Valkyrian 1 utbjöds sedan på auktion 
och såldes till ett annat konkurrensföretag, 
Norra Skärgårdens Ångbåts AB på Öckerö, 
som 1890 satte in ångaren i trafik till bl a 
Öckerö, Björkö och Hälsö som Norra skär
gården. Inte heller detta lyckades, och tre 
år senare övertogs ångaren av Nsesoddens 
Dampskibsselskab i Oslo, som tidigare bara 
ägt den mindre och långsammare Bunde- 
fjord. Den började nu trafikera traden 
Oslo-Naesodden-Drobak under namnet 
Drobak.

På morgonen den 6 oktober 1893 upp
stod emellertid brand ombord, när Drobak 
låg över natten i Hallangspollen, förmod
ligen genom självantändning i ett utrymme 
ovanför ångpannan. Allt brännbart tog fyr, 
och ångaren blev totalförstörd. Den var 
ändå brandförsäkrad, så rederiet slapp 
stora förluster och fick dessutom behålla 
det eldhärjade skrovet, som togs in i Akers 
docka. Den 11 och 20 december utbjöds det 
på auktion och övertogs sedan av en gross
handlare Riegel.

Riegel lät återuppbygga ångaren, som nu 
omdöptes till Fanix. I maj 1894 övertogs 
den av nybildade Dampskibsselskabet 
Fonix för att insättas på en trad från Oslo 
till inre Bundefjorden. Även denna gång 
gick det inte utan problem. Provturen den 
27 juni blev enligt Morgenbladet mycket 
livlig och dagen därpå stötte Fonix av 
misstag emot en ö nära Baekkelaget. Sedan 
kunde ångaren i varje fall börja sina turer 
till Svartskog, Haslumtangen, Garder- 
strand, Brevik, Strandengen och Naesset. 
Längre fram hörde Fenix hemma i Ålesund 
och fanns där kvar in på 1920-talet.

N ybygge för södra traden
Konkurrensen från ångaren Gryt visade 
tydligt att Färdig var för liten och långsam 
för trafiken på södra traden och att det var 
en stor nackdel att den inte gick ända till 
Valdemarsvik.

Sommaren 1883 bildades därför ett nytt 
rederi, Ångbåts AB Skärgården, med 
grosshandlaren Frans Blom, E.W. Hegg- 
blad, H. von Kochs sterbhus och kapten 
Carl Heggblad som huvudintressenter. På 
deras begäran fick rederiet sin bolags
ordning fastställd av Kungl. Maj:t ^rege
ringen), vilket var något märkligt eftersom 
ett annat stockholmsrederi som ägde ånga
ren Öster-Åker och hade precis samma 
bolagsnamn redan 1876 fått sin bolags
ordning fastställd av Kungl. Maj:t. Det nya 
rederiet beställde sedan från Motala Warf i 
Norrköping en ångare som skulle kunna 
gå hela sträckan Norrköping-Valdemars
vik på bara ca 12 timmar. Den utrustades

med en ångmaskin på 30 nom. hk från 
Motala Verkstad, vilken gav en fart av ca 9 
knop.

Den nya ångaren fick namnet Skärgår
den och Carl Heggblad till befälhavare. 
Den gjorde den 10 maj 1884 sin första tur 
till Valdemarsvik och anlöpte mellan- 
bryggorna Mauritzberg, Broxvik, Jonsberg, 
Gränsö, Gottenvik, Stäksund, Tjärholm, 
Fruglöt och Hultenvik. Liksom föregång
aren gjorde den två turer i varje riktning 
varje vecka. Ångaren Färdig såldes därefter 
per annons och fick en ny ägare i Norge, 
med namnet förnorskat till Faerdig.

Förstärkt trafik till Sandviken
Även längre ut, längs den trad ångaren 
Bråviken trafikerade, ökade antalet som
margäster och andra resande. Den 15 maj 
1889 beslöt ledningen för Ångbåtsbolaget

Bråviken därför att köpa in en andra ånga
re och fastnade för den två år gamla ång- 
slupen Blenda från Jönköping. Den var 66 
fot lång och fick ta 120 passagerare men 
dess ångmaskin var något kraftigare, 12 
nominella hästkrafter.

Blenda hade byggts på spekulation av 
ägaren till Jönköpings mek. verkstad, fabri
kör F.G. Sandwall, liksom flera andra 
ångslupar från denna verkstad. När Sand
wall inte fått Blenda såld direkt hade han 
under 1888 låtit den göra turer på Munk
sjön mellan Jönköping och Rosendala. 
Vintern därpå hade den förbyggts och var 
därefter heldäckad och försedd med ett 
övre däck.

Sommaren 1889 fick Blenda göra två 
dagliga turer Norrköping-Högholmen- 
Getå-Sandviken genom Norrviken. Detta 
var första gången man kunde ta en förmid-

Ångslupen Blenda vid Jönköpings mek verkstad 1887. Foto från Jönköpings länsmuseum.
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Ångaren Skärgården av år 1884 vid norra sidan av Norrköpings inre hamn. Där bakom en liten 
okänd ångslup, ängslupen Bylgia och Gotlandsbolagets Visby. Foto ca 1900.

dagstur ut till dessa platser på vardagarna. 
Eftermiddagsturen utsträcktes till Koppar
bo.

Som befälhavare på Blenda tjänstgjorde 
första året ångbåtsbefälhavaren Pehr 
Heggblad, född 21 december 1865 och 
liksom Carl Heggblad en son till skepps
byggmästaren E.W. Heggblad. Han hade 
tidigt gått till sjöss, tog sedan styrmans- 
examen 1885 och ångbåtsbefälhavare- 
examen 1886. Pehr Heggblad höll sig se
dan hemma några år för tillsyn av det 
Heggbladska varvet i Norrköping, som 
fadern drivit till sin död 1885, men ville nu 
liksom brodern ut på Bråvikens ibland rätt 
skummande böljor. Redan året därpå, 1890, 
fick han så överta befälet på rederiets större 
ångare Bråviken.

Ett osäkert 1890-tal
Början av 1890-talet var en tid med flera 
ekonomiska kriser och stora förändringar. 
Motala Mekaniska Verkstads AB gick i 
konkurs 1891, och fastän företaget snart 
kunde rekonstrueras avvecklade det 1892 
helt sin norrköpingsfilial Motala Warf. På 
en del av dess markområde anlades nu en 
snickerifabrik för Norrköpings Träför- 
ädlingsbolag. Torrdockan och tillhörande 
verkstad övertogs av AB Mekaniska Verk
staden Vulcan, som här började åta sig olika 
underhålls- och ombyggnadsarbeten.

Ett av verkstadens första varvsarbeten 
var en fullständig ombyggnad av ångaren 
Glan. Den hade byggts av William Lind
bergs mek. verkstad i Stockholm 1873 för 
trafik på sjön Glan mellan Eksunds station 
och Finspång. Utbyggnaden av järnvägs
nätet medförde att denna trafik lades ner, 
och Glan såldes därefter till grosshand
laren Frans Blom. Ångarens skrov, 74 fot 
långt och 14 fot brett, forslades sedan våren
1891 ner till Norrköping på två vagnar, 
dragna av 14 par oxar, och genom staden 
till reparationsdockan.

Efter ombyggnaden omdöptes Glan till 
Betty efter en dotter till Frans Blom. Efter 
fåfänga försök att sälja ångaren satte han
1892 in den på turer Norrköping-Getå- 
Stenbäcken-Sandviken-Djurön. På sönda
garna gjorde den lustresor till Djurön. Frans 
Blom hade nämligen arrenderat öns sk 
Ekängar och lägenheten Vesterudden, som 
beskrevs som en särdeles naturskön och 
behaglig plats.

Ett annat nytillskott kom hösten 1892, då 
grosshandlaren Frans Blom satte in sin 
nyinköpta ångare Arkösund (ex Gamleby 
ex Norra Wiken ex Pehr Ennes, byggd 1872 
i Oskarshamn) på turer till Gryt, där den 
också gick in till Kvarsebo på norra sidan 
av Bråviken. Även Skärgården anlöpte nu 
denna plats. Detta måste ha irriterat 
Ångbåtsbolaget Bråviken, som ju annars 
skötte det mesta av trafiken till norra sidan

av Bråviken. Å andra sidan gick dess ånga
re Bråviken in till Mauritzberg och Skenäs 
på södra sidan utöver sina vanliga bryggor 
Kvarsebo, Säter, Timmergata, Fridhem, 
Marmorbruket, Sandviken, Stenbäcken och 
Getå på sin väg från Nävekvarn in till 
Norrköping.

O m bildat 
rederi beställer ny Bråviken

Kanske var det dessa konkurrensförsök 
som gjorde att styrelsen för Ångbåtsbolaget 
Bråviken sommaren 1893 beslöt ta fram 
ritningar och kostnadsförslag på en ny, 
modern ångare. En extra bolagsstämma 
hölls 31 oktober, och efter lång diskussion 
kom man fram till att bolaget skulle om
bildas till ett aktiebolag och att den gamla 
ångaren Bråviken skulle ersättas av ett 
nybygge.

Att bolagsnamnet skulle bli Ångbåts- 
aktiebolaget Bråviken var rätt självklart. En 
ny bolagsordning antogs redan 24 februari 
1894 och fastställdes av Kungl. Maj:t den 6 
april. Bakom ansökan stod bruksägaren 
Gustaf Beckman, bryggaren John Nyström 
och konsul Gustaf Fredrik August Enhör
ning, en son till Per August Enhörning som 
1874 övertagit ansvaret för dennes gross- 
handelsfirma. De satte sedan igång med 
aktieteckning för att få ihop kapital till
räckligt för det planerade nybygget.

En bolagsstämma i oktober 1894 beslöt 
sedan godkänna ett förslag till ny ångbåt 
från Motala Verkstad, som en gällde en 105 
fot lång och 20 fot bred ångare. Dess 
maskineri skulle vara en kompoundång- 
maskin på 180 hk, vilken skulle ge en fart 
av 10,5 knop. Skrovet skulle vara isför- 
stärkt, så att ångaren kunde ta sig fram i
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Foto av Oscar Fredriks bro i 
Norrköping vid svenskameri
kanska paraden 30 juni 1906, 
med ångaren Turisten till 
vänster. Vykort i Kungliga 
Bibliotekets samlingar.

lättare is. Den skulle vidare ha en l:a klass 
matsal på överbyggnadsdäcket, vilket var 
något nytt för skärgårdsbåtar av denna typ, 
och kök med mathissar på huvuddäcket.

Beställningen lämnades in till Motala 
Verkstad den 12 november 1894, och 
bygget av den nya ångaren som fick överta 
namnet Bråviken övervakades av Pehr 
Heggblad. Denne utsågs också till ångarens 
befälhavare och fick i april 1895 föra den 
in till Norrköpings inre hamn. Vid besikt
ningen avgjordes att ångaren vid turer till 
exempelvis Nävekvarn fick föra med sig 
210 passagerare men i trängre farvatten ta 
hela 280 passagerare. Gamla Bråviken 
såldes till A/S Dalen i Kviteseid i Norge, 
omdöptes till Dalen och sattes i trafik på 
Telemarkskanalerna. År 1913 kom den till 
Arendal och fick heta Eydehavn, 1919 till 
Risor som Nordfjord 3 och 1924 till Bergen 
som Hjeltefjord. Först 1951 blev den ned- 
skrotad.

N y trafik till södra sidan
Ännu vid sekelskiftet fanns det inte någon 
ångbåtstrafik till flera platser på södra 
sidan av Bråviken, som är grundare och 
mera svårnavigabel än norra sidan.

Våren 1900 bildade en rad intressenter 
på södra sidan av Bråviken därför ett nytt 
rederi, Vikbolandets Ångslups AB. Dess 
främste initiativtagare var sjökapten Johan 
August Delmar som bodde på gården 
Manhem i Dagsbergs socken, och en annan 
var maskinisten A.G. Sedin från Norrkö
ping. De övriga kom nästan alla från Östra 
Stenby socken. Även grosshandlaren Frans

Blom tecknade aktier i rederiet, och totalt 
fick man ihop ett aktiekapital på 10400 kr.

Vikbolandets Ångslups AB köpte så för 
18000 kr in den grundgående ångaren 
Turisten (ex Tatenberg) från Undrom- 
Sollefteå Ångbåts AB. Den var byggd vid 
Hein Brandenburg Schiffswerft & Maschi- 
nen Fabrik i Hamburg 1883, var 22,9 meter 
lång, 4,72 meter bred och bara 4 fot djup
gående. Maskineriet utgjordes av två hög- 
trycksångmaskiner med varsin propeller. 
Uppe på Ångermanälven hade Turisten 
bara gått i ett år.

Den sista juni 1900 skulle denna ångare 
under nya namnet Vikbolandet sättas in 
på turer Norrköping-Vikbolandet, men 
starten blev försenad till 14 juli. Som slut
brygga hade man då valt Lönö utanför 
Mauritzberg.

Det visade sig förstås att aktiekapitalet 
var på tok för litet. Man beslöt därför att 
försöka höja det till 30 000 kr, men intresset 
för mer insatser var klent, och redan på 
bolagsstämman 17 april 1901 valde man att 
istället upplösa aktiebolaget.

Ångaren övertogs istället av ett partre
deri med J.A. Delmar i spetsen. Den fort
satte därefter i två somrar med turer från 
Norrköping till de inre bryggorna på Vik
bolandet: Lindö, Abborreberg, Manhem, 
Djurön, Bråborg, Svinnerön (den ö som 
också heter Svinta skär och populärt kallas 
"Svinsta skär"), Näs, Fågelhamn/ Järstad 
och Ållonö, nu under namnet Turisten. 
Man hade nämligen aldrig fått namnbytet 
från Turisten till Vikbolandet godkänt. 
Detta gick inte mycket bättre, och i novem

ber 1902 tog kapten Delmar istället själv 
över ägandet av ångaren.

Ett andra nybygge 
för Å ngbåtsaktiebolaget Bråviken

År 1900 vände sig styrelsen för Ångbåts
aktiebolaget Bråviken till Motala Verkstad 
för att höra om verkstaden kunde lämna 
en förmånlig offert på en ny ångbåt, större 
än Blenda men mindre än Bråviken. Ett 
skäl var att Blenda bara gjorde 7 -8  knop, 
att den inte kunde medföra särskilt mycket 
gods och ofta var i minsta laget också för 
det växande passagerarantalet.

Ett särskilt skäl till förnyelse var det 
påbörjade arbetet på en mycket smalspårig 
järnväg (600 mm spårvidd) mellan Virå, 
Stavsjö och en slutstation vid Sandvikens 
hamn som man kallade Kolmården. Järn
vägen, som öppnades successivt de följan
de åren, hette officiellt Stafsjö Järnväg men 
brukade kallas "Nunnebanan", eftersom 
den tillkom för att transportera ner timmer 
från träd som fällts i samband med Nunne
fjärilens härjningar. Den hade från början 
ingen anknytning till någon annan järnväg, 
och ångbåtsförbindelsen med Norrköping 
via Sandviken var därför av stor vikt.

Ångbåtsaktiebolaget Bråviken fick där
efter ett anbud från Motala Verkstad på en 
ångbåt, som skulle vara rätt lik de sk  
"M otalabåtar" verkstaden under åren 
1896-1899 byggt för beställare i Stockholm. 
Den var ändå mindre än dessa, bara 26,72 
meter lång, 5,49 meter bred och försedd 
med en ångmaskin om bara 150 hk. Man 
beslöt först att vänta på gynnsammare

S v e n s k * A m e r i k a n « k a  p a r a d e n  i N o r r k ö p i n g  
d e n  30 J u n i  1906-

JSU1
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Sandviken, Kolmården.

konjunkturer, men på en extra bolags
stämma 30 november 1901 beslöt rederiet 
ändå att lämna in en beställning till denna 
verkstad på en ångare av föreslagen typ.

Denna ångare, som döptes till Kol
mården, sattes den 9 juni 1902 in på traden 
Norrköping-Getå-Sandviken med kapten 
Carl Ferdinand Englund som befälhavare. 
Han hade tidigare fört Blenda på samma 
trad.

Kolmården fick ta 177 passagerare och i 
trängre farvatten så m ycket som 235 
passagerare. Den gick kl 6 fm  och 1.30 em 
från Norrköping till Sandviken och på 
tillbakavägen in till Sjövik, och dessutom 
en kvällstur 6 e m som gick ända till Kop
parbo och därifrån åter in till Norrköping 
via Sandviken. Efter något år förlängdes de 
två första turerna till Järstad på södra sidan 
av Bråviken och den sista på lördagarna 
ända till Säter.

Man hade behållit Blenda över som
maren 1902 men sålde sedan den till 
Idefjordens Dampskibsselskab i Fredriks- 
hald i Norge för 8 900 kr. Den fick behålla 
namnet Blenda och gick sedan i närtrafik 
där i flera decennier.

En för rederiet och alla berörda mycket 
tragisk olycka inträffade den 8 augusti
1903. Då avled Bråvikens befälhavare Pehr 
Heggblad ombord vid 1/2 1-tiden på 
natten, efter en attack av blodhosta och 
andnöd. Han ersattes därefter på sin post 
av Frans Victor Jansson, född 1866, som 
tagit styrmansexamen 1892 och ångbåts- 
befälhavareexamen två år därefter.

På Kolmården övertogs vidare år 1906 
posten som befälhavare av Jacob Fredrik 
Malm. Han var född 1880 på Femörehuvud

vid Oxelösund, där hans far var fyrmäs
tare, hade vid unga år gått till sjöss och tog 
därefter ångbåtsbefälhavareexamen 1902.

Stor ny Skärgården
Ungefär samtidigt som Ångbåtsaktiebolaget 
Bråviken 1902 mottog sitt nybygge kom 
styrelsen för Ångbåts AB Skärgården fram till 
att den 1884byggda Skärgården var otillräcklig 
för trafiken till Valdemarsvik. Man beställde 
därför ett nybygge från Bergsunds mek. 
verkstad i Stockholm, vars konstruktion 
utformades av den erfame, nu konsulterande 
ingenjören Anders Fredrik Wiking.

Den nya ångaren, som liksom företrä
daren döptes till Skärgården, levererades 
20 maj 1903. Dess isbrytande skrov var 
35,96 m långt och 6,82 m brett och hade ett 
större och högre förskepp än vanligt med 
ett rymligt lastrum. På fordäcket fanns 
patentankare, ångvinsch mm. Överbygg
naden med matsal på övre däck gav plats 
åt 400 passagerare, och ångmaskinen på 
400 hk gav en fart av 12,5 knop. För detta 
fick Ångbåts AB Skärgården betala 120 000 
kr. Till befälhavare utsågs kapten Alfred 
Johansson, vilken hade fört gamla Skärgår
den i 10 år.

Ett problem var att man ännu inte hittat 
någon spekulant på företrädaren. Den fick 
tills vidare behålla namnet Skärgården, 
och det fanns därför från 1903 två ångare 
med detta namn, bägge med Norrköping 
som hemort och tillhörande samma rederi. 
Året därpå lyckades rederiet i alla fall hyra 
ut gamla Skärgården till en grupp intres
senter i Motala, som våren 1904 satte in 
ångaren på turer tvärs över Vättern till 
Karlsborg.

Ångaren Kolm ården av år 1902 
anlöper Sandviken, med St a f  sjö  
Järnvägs ändstation Kolmården. 
Vykort, i Kungliga B ibliotekets  
samlingar.

Detta gick tydligen bra, och i februari 
1906 bildades AB Trafikleden Motala- 
Karlsborg som året därpå också köpte 
ångaren och lät den behålla sitt namn, trots 
att detta inte passade särskilt bra på traden 
över Vättern. Som jag tidigare berättat gick 
Skärgården reguljärt här till 1930, såldes 
därefter hösten 1933 till AB Lindholmen- 
Motala men kom åter i trafik 1934, sedan 
ångaren övertagits av Gustaf Bryngelsson 
i Göteborg och omdöpts till Danafjord. 
Den byggdes om och gick kvar till 1949 och 
höggs till slut upp 1953.

A ngbåtsförsäljningar
I början av 1900-talet lämnade flera av de 
ångbåtar som skött trafik på Bråviken 
denna del av landet. Ångaren Turisten, 
som nu var nu i mycket dåligt skick, såldes 
i juni 1907 till varvschefen Carl Flach i 
Nyköping. Han använde den för olika 
ändamål, men den 28 juni 1911 totalförliste 
ångaren vid Rundkubben nära Landsort på 
resa Nyköping-Häringe med last av tak
vass.

Ångbåts AB Skärgårdens stora ångare 
Skärgården blev ingen framgång, ekono
miskt sett. När rederiet fick ett bud på den 
på 130 000 kr såldes ångaren redan 14 mars 
1908 till Waxholms Nya Ångfartygs AB, 
som behövde en ny ångare för sin skär- 
gårdstrafik. Skärgården omdöptes nu till 
Vaxholm III (stavningen ändrades senare 
till Waxholm III) och insattes på linjen 
Stockholm-Blidösundet-Rörvik. Den gick 
sedan i trafik till norra skärgården nästan 
alla år t o m 1950, i många år med Öregrund 
som slutmål. Undantaget var bara åren 
1940-1945, då den mest gick för Kustartil-
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Nya ångfartyget Skärgården och dess föregångare med samma namn i Norrköping vid leveransen i maj 1903.

leriet som permittent- och sjuktransportbåt.
Waxholm III fick sedan andra trafik

uppgifter, lades upp 1961 och såldes 12 
september 1964 till Sjögrillen Vaxholm 
III:an AB i Vaxholm för att tjänstgöra som 
grillbar och kafé vid bilfärjeläget i Vaxholm. 
Flera ägare gick i konkurs, och till slut 
såldes det illa medfarna skrovet på auktion 
och övertogs sedan av Strömma Kanal
bolaget, som sedan rustade upp fartyget 
totalt vid Tjörnvarvet i Rönnäng. Arbetena 
var genomförda i april 1994, och Waxholm
III används sedan dess mest på rundturer 
i Stockholms skärgård.

G am la båtar till Valdem arsvik
Huvudintressenten bakom Ångbåts AB 
Skärgården, grosshandlaren Frans Blom, 
gav inte upp trafiken Norrköping-Valde- 
marsvik trots försäljningen av 1903 års 
Skärgården. Den 26 mars 1908 inköpte han 
nämligen för 18 000 kr ångaren Turisten (ex 
Sigrid ex Garibaldi ex Tykö, byggd på 
William Lindbergs verkstad i Stockholm 
1860) som senast skött trafik på Göta Älv, 
och lät den få överta namnet Skärgården. 
Som befälhavare tillsattes sjökapten Johan 
Sigfrid Grandin. Denne var född 1870, hade 
avlagt styrm ansexam en 1890 och sjö-

kaptensexamenl895 och hade tjänstgjort 
som styrman på en rad ångare och senast 
på förra Skärgården.

Från den här tiden är följande ögon
blicksbild från ångbåtarnas avgångsplats i 
Norrköping, som funnits införd i Norrkö
pings Tidningar:

Å n gfartygen  K olm ården , B råviken  och  
Skärgården låg i rad vid kajen utanför Grand 
Hotell, alltmedan Bylgia, Östern, Hansa eller 
Polhem, Göta eller Norden låg vid norra kajen 
från  "Gamla Ullmagasinet", nu posthuset, ner 
till P. Jansson.

Kajen utanför Grand Hotell ser ut som en 
auktionsgård, ty sommargästerna skall flytta  
ut. De har nästan alla stora familjer, jäm te piga 
och har bohag med sig, stolar, bord, sängar, 
växter, väldiga packlårar, metspön, håvar. Och 
runt omkring gnor ägarna, rädda att inte få  med 
alla pinaler. Det hände, att en del gods blev kvar 
på kajen till nästa resa  -  om tre dar. Men 
sängarna kom alltid med. Styrman var alltid 
noga med det.

H är irrar den lärde lektorn  R osengren  
omkring, mumlande latinska kraftord ur sitt 
väldiga skägg, där går urmakare Qvarnström  
och ser förstrött på grejorna, där skymtar den 
lille grosshandlaren Kjell, ivrigt vägledd av sin 
manhaftiga maka, som inte vet vart osten tagit 
vägen i villervallan.

Och på "bryggan" står allas vår kapten  
Grandin -  på lediga stunder historiker och styv 
schackspelare  -  trygg, urban och leende, glatt 
hälsande alla habituéer.

De delägare i Ångbåts AB Skärgården 
som inte tillhörde familjen Blom verkadeM otorfartyget Waxholm I I I  (ex Skärgården) 2 augusti 2000. Foto Lars Berglöf.
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Trollhättan* Accidcnstryckeri 1908,

Aktiebrev fö r  Ångbåts-Aktiebolaget Turisten, Trollhättan, tryckt 1908. Fartyget som avbildades 
var rederiets äldre ångare Turisten av år 1860, som detta år såldes och ett år skötte trafik på 
traden Norrköping  -  Valdemarsvik under nya namnet Skärgården.

ha tappat tron på framtiden för trafiken 
Norrköping-Valdemarsvik. Denna gamla 
Skärgården ville man i varje fall inte satsa 
några pengar i. Den fick bara medföra 132 
passagerare mot föregångarens 300/400 
och den första Skärgårdens 250 passa
gerare, och någon matsal att skryta med 
hade den inte.

Frans Blom tog nu initiativ till. ett nytt 
fam iljerederi, Skärgårdsaktiebolaget i 
Norrköping, med ett aktiekapital om blyg
samma 25 000 kr varav Frans Blom stod för 
23000 kr.

Trafiken med denna Skärgården på 
traden till Valdemarsvik pågick ändå bara 
1908, och det behövdes uppenbarligen en 
bättre ångare än denna gamling. Av ekono
miska skäl var det bästa även denna gång 
att köpa en begagnad, och en sådan var just 
utbjuden till salu: Oskarshamns Ångfar
tygs AB:s lilla kustångare Borgholm, 
byggd i Oskarshamn 1877. Den var alltså 
också gammal men ändå i rätt bra skick.

Skärgårdsaktiebolaget i Norrköping blev 
dess ägare i början av april 1909, och den 
fick behålla sitt gamla namn fastän detta 
nu var helt missvisande på traden Norr- 
köping-Valdemarsvik. Om Borgholm på 
vägen gick in till platser inne i Bråviken har 
inte framgått. I Arkösund hade man nu 
samtrafik med Vikbolandsbanans tåg, så att 
resenärer därifrån kunde fortsätta till 
platser i S:t Anna och Gryt. Befälhavare var 
som på den senaste Skärgården J.S. Gran
din. Denna hyrdes istället ut för turer på 
Bottenviken, som jag berättade om i Läns- 
pumpen 2001:2.

En nackdel med Borgholm var att den 
inte alls var isbrytande. Istället skötte nu 
A.G. Sedin sådan vintertrafik till övärlden 
utanför Arkösund, från 1914 med den stora 
bogserångaren Frej som byggts för honom 
på W Söderströms mek. verkstad i Norrkö
ping 1913. Den var 19,5 meter lång och 4,57 
meter bred och hade en ångmaskin om 150 
ihk.

Ett sista nybygge
Det stod snart klart att starten för den 
statliga Fartygsinspektionen 1915 skulle 
medföra att ångaren Borgholm inte längre 
skulle godkännas för passagerartrafik utan 
en mycket kostsam ombyggnad och repa
ration.

Styrelsen för Skärgårdsaktiebolaget i 
Norrköping (alltså familjen Blom) beställde 
därför den 9 juli 1914 en ny och modern 
ångare från Motala Verkstad. Den skulle 
vara snabbgående, rymlig och passa även 
för vintertrafik, och det erbjudna priset var 
facilt, bara 120 000 kr.

Kontraktet lovade att nybygget skulle 
vara klart den 1 maj 1915, men det blev en 
dryg veckas försening. Den 10 maj 1915 
kunde rederiet i varje fall mottaga sin nya

ångare, som döpts till Nya Skärgården. 
Sjökapten J.S. Grandin blev dess befäl
havare.

Nya Skärgården var den sista skärgårds
båt av klassisk typ som byggdes i Motala. 
Den var 32,1 m lång, 6,23 m bred och 2,53 
m djupgående och framdrevs av en kom- 
poundångmaskin om 285 ihk, som gav en 
fart av 11 knop, vid forcering 11,75 knop. 
Därmed skulle restiden Norrköping-Val
demarsvik minska från 14 till 11 timmar. 
För att kunna gå i is hade den isbrytarstäv 
med m ellanspant och en akterstäv av 
kryssartyp. Nya Skärgården hade mat
salong på övre däck och röksalong akter 
därom. Köket låg på styrbordssidan av 
mellandäck, och maten fördes upp till 
matsalongen med en mathiss.

De förväntade fraktintäkterna uteblev

dock till stor del, och trafiken 1915 gav ett 
underskott på 8 372 kr.

Rederiets förra ångare på traden, Borg
holm, såldes 22 november 1915 till ett 
konsortium, omdöptes till Pampus och 
försågs med en 2-cylindrig, 2-takts foto
genmotor av Bolinders fabrikat om 65 eff. 
hk. Ägare var 1916 AB Pampus, året därpå 
Gustaf Månsson och 1919 en herr Olschans- 
ky, direktör för ett företag med det impo
nerande namnet AB Stockholms Rederi & 
Skeppsvarv vilket ägde Kummelnäs varv 
på Värmdö. Pampus råkade ut för flera 
grundstötningar, kondemnerades sedan 
och låg i februari 1920 på företagets varv 
för nedskrotning.

Trafiken 1916 blev riktigt problematiskt 
för Skärgårdsaktiebolaget i Norrköping. 
Bränslekostnaderna hade skjutit i höjden.
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Kajen i Norrköpings inre hamn,"När skärgårdsbåten inkommer". Den ångare vars akterparti vi 
ser är troligen Bråviken.

I början av december bröt Nya Skärgården 
dessutom sin akterstäv och måste vara 
borta från trafiken i två månader för att få 
den reparerad. Rederiledningen började nu 
diskutera att sälja sin fina ångare men valde 
istället att ställa in dess ordinarie vinter
turer. Nya Skärgården fick istället i april 
1917 göra en del turer Nävekvarn-Norr- 
köping innan den ordinarie trafiken till 
Valdemarsvik inleddes.

Våren 1918 fick man så en förfrågan från 
en av Frans Bloms kolleger i Stockholm, 
koldirektören Georg Lavén, om inte han

kunde få köpa Nya Skärgården. Det pris 
han erbjöd var 225000 kr, alltså långt mer 
än den kostat som ny, och det accepterades 
förstås. Köpet genomfördes 10 maj 1918, 
och ångarens namn blev sedan Torsby- 
fjärd. Lavén övertog kort därefter ägar
majoriteten i Rederi AB Stockholm-Werm- 
dö, och för att passa in i detta rederis 
namnserie fick Torsbyfjärd hösten 1918 
byta sitt namn mot Tor och året därpå mot 
Tor II.

Den 1 januari 1945 övertogs Tor II av 
marinförvaltningen, som tidigare hyrt den

under några krigsår, och en tid därefter 
omdöptes den till Tynningö. Ångaren 
användes i både militär och civil tjänst men 
såldes 18 februari 1958 till Bo Arne Julius 
Lindegren i Lindesvik norr om Stäket vid 
Mälaren och ombyggdes på dennes varv 
till lastmotorfartyget Linda II. Detta an
vändes för sandfrakter till Stockholm men 
utrangerades sedan, låg flera år vid Norra 
Hammarbyhamnen i Stockholm som ille
gal nattklubb och såldes i oktober 1994 till 
Rederi AB Kind i Motala, som tidigare ägde 
Motala Express och Kind och nu efter
frågade en ny passagerarbåt av äldre typ.

Linda II:s skrov var i bra skick, likaså 
dess motor, men en helt ny överbyggnad 
fick byggas upp. År 1996 kunde fartyget 
som återfått sitt ursprungliga namn Nya 
Skärgården så göra sin andra jungfruresa. 
Den var därefter först stationerad i Söder
köping och de senaste åren i Jönköping, 
varifrån Nya Skärgården gör utfärder på 
Vättern.

Bråv iken bolaget 
drabbat av tågkonkurrens

Under första delen av 1910-talet hade 
Ångbåtsaktiebolaget Bråviken en rätt god 
ekonomi. Seglationsintäkterna för Brå
viken var varje år ungefär 40 000 kr och för 
Kolmården ungefär 30 000 kr, vilket med
gav en 10 % utdelning på aktierna.

Även de första åren sedan den nya 
järnvägen Järna-Nyköping-Norrköping 
öppnats för trafik 1915 gick det rätt bra. 
Man lade dock ner bryggorna Hammar
udden, Getå och Torskär på Kolmårdens 
trad, eftersom resenärerna övergick till 
tåget som stannade vid hållp latser i

Ångfartygen Kolm ården och 
Bråviken i Norrköping. Vykort 
i Kungliga Bibliotekets sam
lingar.
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Ångaren Borgholm och därbakom kustångaren Dagmar vid norra sidan av Norrköpings inre 
hamn sensommaren 1915, med nya Hamnbron i bakgrunden. Vykort i Kungliga Bibliotekets 
samlingar.

närheten. Ångaren Bråviken seglade nu in 
80-100000 kr om året och Kolmården 40- 
50 000 kr om året. Vinsten var inte lika stor 
som tidigare på grund av de ökade bränsle
priserna men låg ändå på 10-30000 kr per 
år, och från 1917 till 1922 delade man varje 
år ut 20 % på aktiekapitalet.

Bråviken gick som tidigare varje var
dagsmorgon 5 f m från Nävekvarn in till 
Norrköping via bl a Kvarsebo och Sand
viken, och Kolmården gjorde nu två turer 
varje vardag till Sandviken och Järstad, 
vanligen via Malmö, Stenbäcken och Sjövik 
men ibland via Djurön. För att kunna ta last 
ombord på ett bättre sätt försågs ångaren 
med mast och lastbom, vilket Bråviken haft 
redan från början.

Fortsatt trafik till Valdem arsvik
Försäljningen av Nya Skärgården 10 maj 
1918 innebar inte att Skärgårdsaktiebolaget 
i Norrköping gav upp sin trafik på traden 
till Valdemarsvik. Istället övertog man 
mälarångaren Maria I från Stockholms 
Transport- och Bogserings AB för 105000 
kr och avkortade dess namn till bara Maria. 
Denna ångare var byggd i Motala redan 
1879 för Köpings Ångfartygsbolag, men år 
1898 hade den byggts om rejält och var 
fortfarande i rätt bra skick.

De första åren gick trafiken med Maria 
rätt bra, men rederiet fick i mitten av 1920- 
talet konkurrens av lastbilar. Även Vikbo- 
landsbanan hade bytt roll från samarbets- 
part till konkurrent. Från 1923 gick ång

båtstrafiken därför med förlust varje år, 
men man gav ändå inte upp. År 1928 och
1929 gjorde rederiledningen upp med kap
ten J.S. Grandin, som sedan 1908 fört befä
let på tradens ångare, att denne skulle 
tidsbefrakta ångaren, och från 1930 gjorde 
man upp ett liknande avtal med hans 
efterträdare, kapten Anton Mauritz Kröger- 
ström. Intäkterna härav täckte ändå inte 
kostnaderna.

Inför den sista passagerarfartygsbesikt- 
ningen 1933 gjordes en hel del förbättringar 
på Maria. De ekonomiska förutsättningar
na för denna typ av sjöfart hade ändå nu 
försvunnit, och våren 1934 beslöt Skär
gårdsaktiebolaget i Norrköping att gå i 
likvidation. Ångaren gjorde ändå en del 
resor, mest utfärder till S:t Annas och Gryts 
skärgårdar, även sommaren 1934. Den 26 
januari 1935 utbjöds Maria så på exekutiv 
auktion, men tyvärr dök det inte upp några 
seriösa spekulanter.

Rederiets huvudägare Hugo Blom ställ
de då upp och köpte ångaren för 1500 kr, 
men han tänkte ändå inte fortsätta någon 
trafik med ångaren. Han sålde den istället 
till Skibsophugnings- & Demonterings- 
kompaniet A/S i Fredriksstad i Norge i 
mars 1935. För detta fick Blom 6000 kr, men 
då skulle Maria levereras till skrotfirman i 
Fredrikstads hamn. Ångaren gick dit för 
egen maskin, med kapten Jacob Malm som 
befälhavare.

Å ngaren Bråviken säljs
Även för Ångbåtsaktiebolaget Bråviken 
innebar 1920-talet stora problem. Man hade 
nu fått konkurrens av lastbilar och bussar, 
och inkomsterna från strömmings- och 
spannmålsfrakter sviktade. 1927 var netto
vinsten bara 848 kr, och 1928 gjorde rederiet 
en förlust på 1526 kr.

Ångaren Bråviken togs på hösten 1928 
till Ekensbergs varv för lyft och besiktning 
av ångpannan, vilket skulle dra en hel del 
kostnader, och man beslöt därför att 1929 
bara ha denna ångare i trafik och försöka 
sälja Kolmården. Den fick därför ligga 
upplagd detta år, och kapten Jacob Malm 
ersatte då Frans Victor Jansson som befäl
havare på Bråviken. En bolagsstämma 30 
november 1929 beslöt sedan att rederiet 
skulle gå i likvidation, och beslutet bekräf
tades på en andra stämma 25 februari 1930. 
Dess bägge ångare hade då redan sålts till 
rederiet kom m issionär direktör Einar 
Andreen i Norrköping för 26 000 respektive 
4000 kr.

Einar Andreen lyckades därefter i april
1930 sälja Bråviken till det nybildade 
Rederi AB Södra Björkfjärden för 36 000 kr 
men behöll själv Kolmården.

Den sålda Bråviken sattes nu in i mälar- 
trafik som Sandviken, med Johan Frithiof 
Ankarholm som befälhavare, men fram-Ångfartygen M aria och Kolmården i Norrköping. Foto från 1920-talet.
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Ångfartygen Bråviken och Kolmården i Norrköping. Foto från 1920-talet.

gången var inte överväldigande. Våren 
1933 såldes Sandviken därför för bara 
15 000 kr till ett partrederi i Södertälje med 
sjökaptenerna Gunnar Joakim Lundqvist 
och brodern Herman Lundqvist i spetsen. 
Den senare hade fört befälet på ångaren 
1932 och tidigare på Södertäljeångaren 
Sirius, och detta blev nu det nya namnet 
på Sandviken.

Den 3 april 1933 bildade bröderna Lund
qvist tillsammans med maskinisterna A.E. 
Messing och A.E. Eriksson och styrmannen 
G. Runnman Ångfartygs AB Södertälje- 
Trafik, som fick ta över ångaren. Rederiet

övertog samma år en annan passagerar- 
ångare, Fyris I, som omdöptes till Sirius II 
och fick ta huvudansvaret för linjetrafiken 
Södertälje -Stockholm, medan Sirius mest 
användes för lustresor.

Ångfartygs AB Södertälje-Trafiks affärer 
blev med åren rätt trassliga, och det trädde 
till slut i likvidation i april 1936 och i kon
kurs i mars 1937. Ångaren Sirius inköptes 
därefter av direktör Gustaf Arvid Hägg
lund för 17000 kr. Denne var född 1900, 
arbetade som kassör i AB Betongbygg
nader och Garagebolag 1921-1922, var 
kamrer i AB Bilgarage 1922-1926 och

disponent i Garagebolaget AB 1926-1932. 
Under samma tid var han VD i Garage AB 
Union 1928 och i Förvaltnings AB Union
1931, och 1937 fick Hägglund samma 
uppgift i de av honom nystartade bolagen 
AB Nordbensin och Rederi AB Union.

Syftet med Rederi AB Union, som hade 
bildats 18 mars 1937, var att sköta "skepps- 
rederi och befraktningsrörelse". Dess 
aktiekapital var bara 18 000 kr, och i dess 
styrelse satt förutom Hägglund ångbåts- 
befälhavaren Anders Werner Andersson, 
Lövholmsvarvets direktör Johan Abraham 
Åberg, en advokat Silfverstolpe och en 
disponent Oelreich från Södertälje, som 
också blev rederiets hemort.

Någon formell överlåtelse av ångaren, 
som nu omdöptes till Södertälje, skedde 
aldrig, men Rederi AB Union skötte trafi
ken med ångaren som till stor del bestod 
av lustresor. Befälhavare var först ångbåts- 
befälhavaren Sigurd Antonius Ahlgren, 
född 1887, som tidigare tjänstgjort som 
befälhavare hos Eskilstuna Rederi AB och 
styrman hos Linköpings Nya Rederi AB. 
Han efterträddes i mitten av juni 1937 av 
Anders Werner Andersson, som av sär
skilda skäl fått lämna sin tjänst vid Ena- 
bolaget, och blev istället befälhavare på 
detta rederis Ena III. De fortsatte att 
efterträda varandra 1939, då S.A. Ahlgren 
först var befälhavare på m/s Bo Simson 
under vintern och i april efterträddes av 
Werner Andersson.

Under 1938 var Thore Hedlund, född
1904, istället befälhavare på Södertälje. 
Han fortsatte att ha den uppgiften även
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Ångfartyget M aria i Norrköpings inre hamn. Foto ca 1930. 
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Ångfartyget Stockholm  vid Lövholmsvarvet i Stockholm 1939. Foto frän  Stockholms-Tidningens 
och Aftonbladets bildservice.

sedan ångaren vintern 1938-1939 kraftigt 
ombyggts på Lövholmsvarvet och om
döpts till Stockholm. Avsikten var att nu 
koncentrera verksamheten till turer under 
Stockholms högbroar. Dessa planer spolie
rades dock, delvis av det andra världs
kriget, men redan på sensommaren 1939

upptäcktes vid en besiktning att ångaren 
hade alldeles för få livbälten och att en av 
livbåtarna var vattenfylld. Hägglund döm
des därför till 30 dagsböter å 6 kr.

Under kriget fick ångaren istället fick 
ligga som värmecentral för stadsjagarna i 
Hårsfjärden. Dessa hade nämligen inga

donkeypannor, och de kalla vintrarna fick 
de därför sin värme från inhyrda skär- 
gårds- och mälarbåtar.

Den 20 maj 1947 sålde Gustav Arvid 
Hägglund sedan Stockholm till OY John 
Dahlberg i Helsingfors för 65 000 kr, vilket 
visar att den då uppfattades vara i bra 
skick, omdöptes till Jonne och gick över för 
egen maskin till Mäntyluoto dit den an
lände 24 maj. Den 2 juni 1948 ommättes 
ångaren i Räfsö och kallades då bogserbåt, 
men visade sig så dålig att den fick ligga 
oanvänd vid en pir. Den 5 november 1950 
såldes Jonne som skrot till Werner Hacklin 
i Björneborg och vidare 30 juni 1951 till 
Viktor Lenkkeri i Fredrikshamn. Maskin 
och inredning togs bort, och sommaren 
upphöggs också skrovet.

Trots dessa problem fortsatte Rederi AB 
Union med bensinfraktrörelse. Under åren 
1961-1964 fanns en liten tankbåt med 
namnet Union (ex B. T. V.), som tillhörde 
Bil- & Verkstads AB Union med sonen Bo 
Hägglund som företrädare, en fortsättning 
av Gustav Arvid Hägglunds rederirörelse.

K olm ården blir ny Bråviken i tre år
Trots avvecklingen av Ångbåtsaktiebolaget 
Bråviken hade direktör Einar Andreen 
kommit fram till att det fortfarande behöv
des ångbåtstrafik till flertalet bryggor vid 
norra Bråviken, både för turister och andra 
passagerare samt för fiskarebefolkningens 
godstransporter.

Einar Andreen bildade därför tillsam
mans med direktör Per Swartz och några 
andra N orrköpingsföretagare ett nytt 
rederi, Nya Trafik AB Bråviken, som 
övertog ångaren Kolmården och som
maren 1930 satte in den i trafik på Brå- 
vikens gamla trad Norrköping-Sandvi- 
ken-Kvarsebo-Nävekvarn, med kapten 
Jacob Malm som befälhavare. Kolmården 
hade då först tagits till Västerviks varv för 
nödvändiga reparationer.

På hösten samma år fick ångaren byta 
namn till Bråviken, eftersom det uppstått 
stor oklarhet bland vissa kunder om vilken 
trad den trafikerade. Trafiken till Näve
kvarn fortsatte även 1931 och 1932, men det 
inseglade beloppet föll då från 30 000 kr till 
22 000 kr, vilket medförde ett underskott på 
nästan 6000 kr. Samtrafiken med Stafsjö 
Järnväg via Sandvikens brygga hade 
minskat kraftigt, och 1933 var sista året 
med passagerartrafik på denna bana.

Ångaren såldes därefter i april 1933 för
9 000 kr till kapten Claes Jönsson och 
direktör Rolf Abersten i Göteborg och 
döptes om till Styrsö Express. De bildade 
sedan Trafik AB Göteborgs Skärgård, som 
började konkurrera med Styrsöbolaget till 
öarna i södra skärgården. I dess styrelse 
inträdde våren 1934 kapten Gustaf Samu
elsson på Styrsö som ledande man, men
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Det förbrända ångfartyget H avsbandet (ex Kolmården) vid Varholmssundet 15 augusti 1939. 
Foto S. Palmqvist.

trafiken var tydligen inte särskilt lönsam.
Nästa trafikuppgift för ångaren var i 

norra skärgården, där varvschefen J.W. 
Berg på Hälsö inledde trafik som sedan 
skulle skötas av ett rederi med namnet 
Trafik AB Öckerö Skärgård. Han övertog 
28 april 1935 Styrsö Express för 11000 kr 
och överförde ägandet till det nya rederiet 
den 13 maj. Ångarens namn passade inte 
längre bra och utbyttes därför mot Havs
bandet. De första åren här gick bra, men 
den 15 augusti 1939 utbröt brand ombord 
på en resa med ångaren från Träpiren till 
Stora Varholmen och Hjuvik.

O rsaken var oklar -  det brann 3 -4

karbidlampor i maskinrummet, där elden 
började, men det kan också ha varit själv- 
antändning av trassel som allt började med. 
Havsbandet blev i varje fall helt övertänd 
och totalförstördes vid skäret Biskopen i 
Varholmssundet, men alla ombord rädda
de sig iland.

Kapten M alm  
skaffar en egen ångare

Trots försäljningen av Bråviken (ex Kol
mården) gav kapten Jacob Malm ändå inte 
upp. Han hyrde istället sommaren 1933 in 
Trafik AB Mälaren-Hjälmarens ångare 
Helgarö (ex Säbyholm ex Södertelge ex

Örsundsbro ex Ekholmen, byggd i Motala 
1864 men försedd med en ny 120 hk ång
maskin från Atlas M V 1888 och rejält 
ombyggd 1919) och lät den fortsätta med 
turerna till Sandviken, Kvarsebo och 
Nävekvarn. Den fick ta 225 passagerare 
innanför Skansudden-Nävekvarn. Av
gångstiderna var av klassisk typ: på var
dagar (inklusive lördagar) avgång från 
Nävekvarn kl 5.05 fm  till Norrköping via 
mellanliggande bryggor och återfärd från 
Norrköping 2.30 em, på söndagar en tur 
till Sandviken och Kvarsebo kl 9 fm  och 
återfärd kl 5.05 e m.

Helgarös ägare Trafik AB M älaren- 
Hjälmaren gick därefter omkull, och ånga
ren övertogs så den 31 december 1934 av 
Gunnar Thorslund i Västerås för 2000 kr. 
Jacob Malm fortsatte att hyra Helgarö och 
ville nog gärna köpa ångaren men fick veta 
att den inte var till salu för belopp under 
12000 kr. Den 8 oktober 1935 sålde Thors
lund ändå ångaren till Rederi AB Mälar- 
trafik, som han i huvudsak kontrollerade, 
för 2 000 kr.

I december 1935 anhöll detta rederi så att 
få byta namnet Helgarö mot Brage, ett 
namn med tradition inom mälarsjöfarten. 
Detta godtogs inte, förmodligen eftersom 
det redan fanns ett fartyg med detta namn, 
men i april 1936 återkom Thorslund och 
bad att få ge ångaren namnet Barbro, vilket 
också godtogs. Varifrån namnet hämtades 
är oklart, men det var inte någon i familjen 
Malm som hade detta namn.

Thorslunds ekonomi sviktade sedan, och 
kontrollen över Rederi AB Mälartrafik 
övertogs av Olson & Wright. Den 15 
september 1938 fick Jacob Malm så köpa 
ångaren Barbro för 5 000 kr.

Tillfälliga gäster
Även på traden söderut var det inte helt 
slut med trafiken efter utrangeringen av 
Maria. Två av de ångare som gjorde inhopp 
här hade tidigare använts vid Västervik, 
som jag berättade om i Länspumpen 
1998:3.

Den första av dem var ångaren Sanden 
(ex Roxen ex Skokloster ex Sandviken ex 
Väddö Kanal ex Eden ex Arendal ex Svea,
byggd på Göteborgs mek. verkstad 1888), 
som 1935 började turer hela vägen Norrkö- 
ping-Valdemarsvik. Den annonserade 
också söndagsturer till Espholm i S:t Annas 
skärgård och rundresor med ett par tim
mars uppehåll på Södra Finnö. Året därpå 
verkar den mest ha används för utfärder 
från Norrköping och förvandlades sedan 
till lastmotorfartyget Broxvik.

Nästa försök gjordes av maskinisten Os
car Martin Ekström, som i januari 1938 
övertog ångaren Stegsund av Loftaham- 
mar och lät den göra lördagsturer Norrkö- 
p in g -S ä te r-K v a rse b o -M a u ritz b e rg -
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Ångfartyget H elgarö i Norrköping, troligen premiäråret 1933.
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Kvarsebo brygga ochfärjeläge på 1930-talet. Till höger ångfartyget H elgarö/Barbro. Foto Dan Samuelsson, Nyköping, i Sjöhistoriska museet.

Gränsö-Hästö-Arkö-Arkösund och en del 
lustresor till Sandviken. Stegsund var 
byggd i Gävle 1899 för Stockholm Vax
holms Rederi AB och var från början 21,56 
meter lång och 4,80 meter bred men blev 
1920 förlängd fem spantdistanser d v s  
nästan tre meter och fick gå i inre fart, men 
var ändå i minsta laget för Bråviken och 
saknade bl a matsal. Stegsund såldes 
därför 3 februari 1939 till Aarhus-Samso 
Dampskibsselskab A/Si Danmark, där den 
dock aldrig kom i trafik och rätt snart gick 
till nedskrotning.

O.M. Ekström inköpte istället 1939 Rederi 
AB Mälartrafiks ångare Gunhild (ex Ljusterö 
ex Blidö ex Engsö, byggd i Nyköping 1866). 
Den var visserligen gammal men hade under 
åren moderniserats och bl a fått en ny ång
maskin från Atlas mek verkstad 1894. Första 
året gick den varje onsdag kl 2 em med Hjalmar 
F. Bergman som befälhavare Norrköping-Gryt 
via Säter, Kvarsebo, Mauritzberg och "vanliga 
bryggor i skärgården", med återfärd på 
torsdagarna kl 6 fm. Andra året gjorde ångaren 
söndagsutfärder hit och till Sandviken och 1941 
några söndagsresor till Kvarsebo kl 9 där 
"vanliga bryggor" anlöptes.

Krigsåren och tiden därefter 
Ångaren Barbro fortsatte sina turer även 
under krigsåren, och allt gick bra fram till

den dimmiga torsdagen den 26 juli 1941. 
Om detta berättade Jacob Malms fru Gulli, 
som var restauratris ombord:

När vi skulle gå från  Nävekvarn klockan 5 
på morgonen som vanligt låg en tät dimma över 
Bråviken. Tidtabellen måste dock som alltid 
uppehållas, och Barbro avgick pä utsatt tid. 
Utanför Nävekvarn ligger ett skär som måste 
rundas. O rdinarie tilläggsplats hade varit 
upptagen, när Barbro föregående kväll kom till 
N ävekvarn och en reservplats hade få t t  ut
nyttjas. Den invanda svängen runt skäret fick  
nu ersättas av en mindre invand.

jag  var på väg upp till kommandobryggan 
med en kaffebricka till min man. När jag kom i 
trappan upp från  akterdäck kände jag att båten 
skrapade mot ett grund men fortsatte. När jag  
komm it lite längre kom en annan stöt och 
Barbro satt fast och vi fick  slagsida. Min man 
sa åt mig att gå ner på akterdäck. Där halkade 
jag  ner mot babordssidan som redan låg under 
vatten.

Ett par besättningsmän bildade kedja och 
drog upp mig mot styrbords reling. Min man 
hade blåst med ångvisslan fö r  att påkalla hjälp 
och några fiskebåtar dök upp ur dimman. De 
tog de få  passagerarna tillbaks till Nävekvarn 
och satte iland oss och besättningen på skäret.

M ed hjälp av fartygets livbåtar räddade vi 
personliga ägodelar och mina i kristid så värde
fu lla ransoneringskort iland på skäret. Styrman

tog sig iland och ringde efter en bogserbåt från  
Norrköping. Bogserbåten kom efter ett antal 
tim m ar men förm ådde inte dra Barbro av 
grundet.

Att man inte genast lyckades bärga 
Barbro med bogserbåten Norden berodde 
på att ångaren efter någon timme fick svår 
slagsida, vilken sedan förvärrades så att 
den lade sig helt på sidan, delvis under 
vattnet. Det skulle ta en hel månad innan 
man lyckades bärga Barbro och bogsera in 
henne för reparation, och först våren 1942 
kunde ångaren åter sättas in på sin gamla 
trad. Under mellantiden fick Gunhild gå 
här med kapten Malm som befälhavare.

Våren 1942 såldes Gunhild så till Georg 
Fallander, som sedan bildade Ångf. AB 
Karlsborg-Motala och satte in ångaren på 
denna trad över Vättern, vilket jag berät
tade om i Länspumpen 1996:3. Efter krigs
åren fick den bara interimscertifikat, efter
som inte heller dess skrov undersökts 
ordentligt, och sista turerna gjordes 1948, 
den 7 augusti Motala-Fjuk och 15 augusti 
Karlsborg-Töreboda. Ångaren såldes se
dan till H.V. Selander i Göteborg, som rev 
bort mycket av dess överbyggnad och satte 
i en 2-cylindrig Avance-motor byggd unge
fär 1931 för att kunna göra fisketurer från 
Göteborg. Det blev nog också några sådana 
turer hösten 1950 och sommaren 1951, med
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Rex och Barbro som logements- 
fa r ty g för  Holmens Bruk i Edebo- 
viken, Hallstavik 1954. Foto Ivan 
Raborg.

interimscertifikat, men sedan var det slut. 
Gunhild låg sedan upplagd som pråm, 
kanske magasin, men gick tydligen till 
skrot 1955.

Efter andra världskriget försökte Jacob 
Malm fortsätta trafiken med Barbro men 
nu bara fram till Kvarsebo, Senaste gången 
ångaren torrsattes för besiktning var 1944, 
men 1947 lyckade Malm få dispens över 
sommaren för sliptagning på hösten, vilken 
dock ej blev av.

Kapten Jacob Malm avled sedan 9 mars 
1948, efter en tids sjuklighet. Bussbolaget 
AB Kolmårdens Omnibustrafik övervägde

därefter att köpa Barbro och låta ångaren 
göra sommarturer på Bråviken, men nu 
vägrade Fartygsinspektionen ge fortsatt 
dispens från torrsättning och då blev det 
inget köp. Någon fortsatt reguljär trafik till 
bryggor vid Bråviken blev det därför inte 
de närmaste åren.

Barbro lades därefter sommaren 1949 
som annex till Getå pensionat, en idé som 
Gulli Malm och fru Maj Casparsson på pen
sionatet kommit på. Ombord ordnades 
fjorton övernattningsbäddar, och fru Malm 
skötte verksamheten inklusive frukostser
vering ombord. Tyvärr fick en storm natten

till den 10 augusti ångarens ankare att drag
ga, och man fick avbryta detta experiment.

Ångaren Barbro såldes därefter 9 mars
1950 av Jacob Malms dödsbo för 10000 kr 
till Holmens Bruks & Fabriks AB för att 
användas som logement vid Hallstavik, 
tillsammans med fd Waxholmsbåten Rex. 
Maskineriet demonterades därvid delvis. 
Särskilt bekvämt kan det inte ha varit att 
bo ombord på denna gamla ångare, och 
den såldes därför och nedskrotades av O A 
Bloms Järnvaru AB vid Grisslehamns varv 
vintern/våren 1956. ■

Ångfartyget Gunhild i Norrkö
ping ca 1940.

Fortsättning 
i nästa nummer 
av Länspumpen
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Skånska Agne med välfyllda segel och god gång på öppet hav. Foto ur Jan Johanssons arkiv.

Skånska strandhugg i Kilaneviken

J ag vill härmed ge några personliga 
minnesbilder från mitten av 1900-talet, 
då det rådde en livlig sjöfart i vattnen 

kring Valön, Annenäset och Kilanevarvet 
på grund av att den rikliga förekomsten av 
kvarts och kvartsit i de omgivande bergen 
började utvinnas i stor skala.

Redan omkring sekelskiftet hade Ivar 
Setterberg förstått att slumrande rikedom
ar vilade i bergens innandömen och snart 
hade också Höganäs-bolaget, Wargön och 
Gullspång gjort sina "inmutningar", men 
det var först under andra världskriget som 
kvartsbrytningen tog verklig fart. Det var 
då som fraktskutor från när och fjärran 
letade sig fram mellan holmar och skär norr 
om Köpmannebro och lade till vid last
bryggorna i Kilaneviken. Fartygen och 
sjömännen utgjorde ett exotiskt inslag i vår 
vanligen så stillsamma vardag, och bland 
dessa är det en handfull skeppare och deras 
skutor som speciellt etsat sig in i minnet, 
och om vilka jag här kommer att berätta.

I snart hundra år har sprängskotten ekat 
i de kvartsrika bergen kring Kilaneviken i 
Ånimskogs sydvästra höm. Väldiga sår har

Av Roland Ekeroth

rivits upp i bergssidorna, skrotsten har 
dumpats kring stränderna och vägar har 
byggts kors och tvärs för lastbilar som 
transporterar sten från schakten till kross
verket, och för långtradare som dundrar 
fram med den krossade råvaran mot olika 
destinationsorter.

All denna aktivitet har medfört att trak
ten utsatts för en miljöförstöring av gigan
tiska mått, men det är endast under de 
senaste årtiondena som den blivit fullt 
märkbar. Det var helt annorlunda när 
vattenvägarna utgjorde de enda transport
lederna, när de stillsamma fraktskutorna 
bar fram stenlasterna på sina kölar. Det var 
endast råoljemotorernas dunkande som 
bröt tystnaden, men det var ett rytmiskt, 
nästan vackert oljud, som stod i en helt 
annan samklang med naturen än de vrå
lande dieselmotorerna i långtradarna.

Att sitta nere vid den gamla varvsplatsen 
en sommarkväll och se en av dessa frakt
skutor komma in i viken för sakta fart och 
lägga till vid bryggan var en oförglömlig 
upplevelse. Varje skuta hade sin egen speci
ella karaktär och främst var det i förstäven

man kunde utläsa de individuella dragen, 
nästan som i en människas anlete. När man 
såg dem ute i vattnet med ett stilla porlande 
kring stäven och hörde det lite dröjande 
dunket från motorn var det som om en 
levande varelse närmade sig. Snart tog alla 
detaljer form, tackel och tåg, skansluckan, 
styrhytten, lanternorna, ankarspelet och 
allt det andra som var en del av detta märk
liga flytetyg. Sedan en tross iland, rodret i 
ytterläge, en sista rusning av motorn och 
fartyget svängde elegant intill bryggan för 
att vänta på nästa dags lastning.

En stark minnesbild av dessa lastbåtar 
har jag från början av 1940-talet, då ett 
tjugotal skutor hade ankrat upp utanför 
Höganäs stenbrott på Valön i väntan på 
last. Att se så många båtar i Kilaneviken 
på en gång var dock en engångsföreteelse 
och berodde på att vänerflottan och kust
flottan legat för storm i vänerhamnarna 
under en längre period. Oftast var det 
endast två eller tre skutor som låg på törn 
och väntade på att få lasta.

Emellertid är det främst några frakt
skutor från Skånes västkust som dröjt sig
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Vid varvet i Kilaneviken låg Höganäsbolagets M agnesita såg dagens ljus i Spillersboda i Roslagen. Foto ur Tomas Johannessons samlingar, 
utlastningsplats fö r  kvartsit. Kartans område 
ligger strax öster om Håverud.

kvar i mitt minne under det halvsekel som 
svunnit hän sedan den livliga båttrafiken i 
Kilaneviken stod i zenit. Där fanns de båda 
nybyggena Magnesita och Kvartsita från 
Höganäs, de något äldre Svalandia och 
Vernadia från Fortuna, byggda i Råå på 
1930-talet, och så den äldsta och samtidigt 
den m insta, Agne från Höganäs som 
endast lastade 90 ton.

Magnesita var drottningen bland de 
båtar som gick på stentraden mellan Kilane 
och Höganäs på 1940- och 1950-talen. Hon 
var målad i stålgrått och hade ett smäckert 
skrov med starkt liggande förstäv och 
kryssarakter. Hon liknade mera en lustjakt 
än en lastbåt. Magnesita ägdes av Höga- 
näsbolaget och fördes av skepparen Lars 
Andersson. Från bolagets sida var det 
bestämt att såväl Magnesita som Kvartsita 
skulle ha förtur vid lastning och lossning, 
vilket innebar att om en båt höll på att lasta 
vid bryggan och Magnesita i fullt majestät 
uppenbarade sig bakom Abborrholmen 
måste den lastande båten hala undan och 
ge plats åt Höganäsbolagets stolthet. Detta 
medförde att Magnesita och hennes befäl
havare inte sågs med blida ögon av de 
andra skepparna.

Denna förväntan att alltid vara först och 
göra snabba resor m ellan Kilane och 
Höganäs hade skapat oro och stress hos 
den skånske skepparen. Han blev. som 
besatt av vilda demoner om han lagt till 
och inte loket med sina tolv vagnar stod 
fullastade på bryggan och väntade. Då fick 
arbetarna uppe i stenbrottet snart höra 
klappret av träskor på järnvägssyllarna och

strax uppenbarade sig Lars Andersson som 
vanligt iförd sin evinnerliga gamla tröja 
som genom åren antagit en obestämd 
nyans av fernissa, stekflott och motorolja.

När man såg honom stäva fram mellan 
bryggan och schaktet på ivriga ben bildade 
hans kropp 45 graders vinkel mot marken, 
ty hans hjärna var så starkt fokuserad på 
att utröna vad som var på färde att hans 
träskoförsedda fötter inte hängde med. Väl

Utlastningsbryggan i Kilane.

framme kastade han sig över förmannen 
med en störtskur av frågor: Hade gräv
maskinen gått sönder? Hade loket spårat 
ur? Hade man skjutit en bomsalva osv? 
När basen Anton Olsson lugnt förklarade 
att allt var under kontroll bedarrade det 
skånska ovädret, och när han något senare 
bjöds på en kopp ljummet kaffe ur någon 
halvtömd termos var friden snart åter
ställd.
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K vartsita lämnar Höganäs hamn. Foto Tomas Johannesson.

Ibland kunde det slumpa sig så att Mag
nesita och hennes besättning fick tillbringa 
helgen bland de dalsländska bergen. 
Eftersom vilodagen helgades även av en 
demonisk bolagsskeppare lägrade sig 
söndagsstillheten över fartyget. På lördags
kvällen kom Lars Andersson upp till 
gården med sin mjölkflaska och fick den 
fylld med nysilad mjölk och mestadels 
vankades det också kaffe och smörgås. Då 
förvandlades den bistre sjöbjörnen till en 
riktig mysgubbe och slog upp pratlådan 
och berättade om sitt sjömansliv.

Det blev en blandning av både roliga och 
sorgliga händelser, och skillnaden mellan 
komedi och tragedi kunde utläsas i hans 
ögon som än var muntert klara och än 
vemodigt beslöjade. Kanske var de allra 
mest sorgsna när han berättade om hur han 
en mörk och dimmig kväll hade miss
bedömt avståndet till en framförvarande 
båt vid ingången till en sluss och peket 
hade ränt rakt in i styrhytten och klippt av 
benen på rorgängaren lika snabbt och 
brutalt som en odygdig pojke klipper av 
benen på sin sprattelgubbe.

Min bror och jag satt andäktigt och lyss
nade på dessa historier, och när far på 
söndagsförmiddagen gick ner mot bryggan 
för att återgälda visiten från kvällen innan 
kastade vi oss snabbt in i kölvattnet.

Det var ett stort äventyr att baklänges 
klättra nerför den branta trappan till kaju
tan eller snarare salongen som liknade ett 
vardagsrum i miniatyr, men ändå var allt 
så annorlunda och fullt av mystik, och vi 
satte oss med stor tvekan ner i den gröna 
sammetssoffan och kände oss högtidligare 
än om vi varit i kyrkan. Far, som var hem
tam vart han än kom, var snart i färd med 
att bearbeta samtalsämnen som inte blivit 
helt uttömda under gårdagskvällen, spets

glasen kom på bordet, och det kluckade 
stilla ur buteljen med den vackra etiketten. 
"Di små gluttarna ska väll åsså ha nån
ting", sa sjöbjörnen och så hittade han ett 
par muggar och fyllde dem med något som 
vi tyckte smakade hav och salta vindar, 
trots att det bara var vanlig sockerdricka.

Efter denna spännande seans som vara
de ett par timmar, och där vi fått lyssna på 
ytterligare en mängd historier och visats 
runt i Magnesitas labyrintiska inre, hade 
min bror och jag kastat av oss lite av 
landkrabbornas roll och anammat en del 
sjötermer. När vi tog farväl av skepparen 
stod vi således på "durken" och sedan 
"äntrade vi lejdaren" för att komma ut på 
"däck".

Vi besökte skeppare Lars och hans skåns

ka drottning ytterligare ett par gånger, men 
som allt annat här i världen tog denna 
sjöfartsepok slut. De skånska lastbåtarna 
slutade segla på den dalsländska stentra- 
den. Magnesita började gå i kustfart och 
efter ett par år hörde vi berättas att hon fått 
motorhaveri under rykande storm någon
stans på Kattegatt. Lars Andersson lycka
des efter en heroisk kamp plocka isär 
motorn och reparera den i den starka sjö- 
hävningen och räddade således sin besätt
ning, sig själv och sin kära Magnesita.

Det blev emellertid den gamle sjöbjör
nens sista resa. Efter den otroliga kraft
ansträngningen blev han sjuk och måste 
stanna iland återstoden av sitt liv. Magne
sita rustades upp och såldes till Norge och 
enligt uppgift är hon idag hemmahörande 
någonstans i Oslofjorden.

Lars Andersson vilar idag i Skånes jord, 
förmodligen på någon kyrkogård i Höga
näs, men när jag någon gång går ner mot 
den gamla lastplatsen tycker jag mig för
nimma ett svagt klapprande av träskor.

Kvartsita och Magnesita var systerfar
tyg men endast till namnet, ty någon yttre 
släktskap kunde man inte förmärka mellan 
de båda fartygen. Magnesita var byggd på 
Spillersboda varv i Roslagen, medan Kvart
sita hade bordlagts i Råå och hade därmed 
de klassiska kännetecknen, en blänkande 
akterspegel och ett lätt rundat skrov.

Magnesita hade som tidigare nämnts 
kryssarakter och en smäcker bordläggning, 
vilket medförde att hon skar fram i vattnet 
med en delfins lätthet även när hon hade 
full last. Kvartsita däremot rörde sig tungt 
och trögt när hon manövrerade ut genom 
Kilaneviken med 145 ton kvartsit i lastrum
met.

Kvartsitas skeppare hette Axel Anders-

Svalandiafr&n Fortuna syntes då och då i Kilaneviken. Foto C.G. Nyström, negativarkiv Klubb 
Maritim Västra Kretsen, Göteborg.
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W ernadia av Fortuna ankommer Varberg med Rune Dahlgren som åsyna vittne.

son och var bror till Magnesitas demoniske 
befälhavare. Hans fysionomi präglades av 
ett par stora, mörka ögon under vildvuxna 
ögonbryn. Hjässan var ett kalhygge och 
öronen och näsan var tilltagna i överkant 
och förstärkte det vaksamma och intensiva 
uttrycket i hans ansikte. Axel hade inte 
drabbats av broderns hetsjakt mot tiden, 
utan intog lugnt sin plats i ledet när nästa 
båt halades fram till lastbryggan. Jag kan 
inte minnas att han någonsin utnyttjade 
den förtursrätt som Höganäsbolaget givit 
honom.

Av en slump kom både Magnesita och 
Kvartsita att tillbringa veckohelgen i 
Kilaneviken på samma gång, och detta 
ovanliga sammanträffande måste natur
ligtvis firas. Far hade gömt undan en liter 
konjak för att framtagas vid högtidliga 
tillfällen, och naturligtvis kunde den inte 
komma bättra till pass än när de båda 
skånska bröderna kunde trakteras sam
tidigt. Efter en enkel m åltid ställdes 
konjakslitern på bordet och nu skulle det 
vankas kaffe och konjak, ja inte konjak i 
eleganta kupade glas att sniffa över, utan 
konjak med kaffe, d v s  en kaffehalva 
blandad med den gulskimrande drycken 
till "angenäm styrka och smak".

När de båda skånska vikingarna tillsam
mans med den dalsländske odalbonden 
tömt sin andra kaffehalva var stämningen 
på väg mot paradisiska höjder, men just då 
inträdde ormen i paradiset i form av en 
granne som hette Rudström, vars bränn
vinstörst var av det ohämmade slaget. Han 
var en liten rund, och oftast gemytlig man, 
som av naturen utrustats med den präkti
gaste uppnäsa världen skådat, och det var 
sannolikt detta känsliga organ som gett 
utslag och ledde honom in i vårt kök, där

han genast fick syn på konjaksflaskan. 
Hans ansikte fick ett förklarat uttryck, och 
han ombads förstås att slå sig ner och delta 
i den fröjdefulla festen. Hans ankomst lade 
dock en viss sordin på stämningen, för min 
far visste att den objudne gästen kunde 
uppvisa ett oförutsägbart beteende när 
spriten fick grepp om hans sinne.

När konjaksflaskan hade tullats ända ner 
till ett par centimeter över botten och histo
rierna hade korsat varandra som ljungeldar 
kring bordet -  de flesta med motiv från 
sjömanslivet -  hade stämningen åter nått 
toppläge. Rudström, som också varit sjö
man, bidrog naturligtvis till denna flora av 
märkvärdiga och sällsynta händelser, men 
Axel på Kvartsita, som var den enda som 
seglade ute på de sju haven, hade natur

ligtvis de mest exotiska berättelserna att 
förtälja.

Konjaken hade nu framkallat en viss 
sentimentalitet, som fick Axel att berätta 
om en skeppskamrat som omkommit i en 
förlisning och som en gång på en krog i 
Buenos Aires till gästernas stora förnöjelse 
sjungit en sång som han skrivit och tonsatt 
själv. Axel kände nu att han ville hedra sin 
kamrat och reste sig upp och sjöng med 
klar och mäktig stämma visans alla strofer 
som slutade med refrängen "mitt vackra 
Höganäs". När han satt sig ner bleV det 
alldeles tyst vid bordet, och jag tror alla 
torkade en tår ur ögonvrån, ty den annars 
så barske skepparen hade lagt ner hela sin 
själ i sången och framfört den så vackert 
och med sådan känsla att det blev en oför
glömlig upplevelse för oss alla.

Den sympati som nu strömmade mot 
Axel gillades dock inte av Rudström, som 
under kvällens lopp tydligen känt sig som 
en andraplansfigur i detta sällskap, och 
efter en stund började han trakassera den 
skånske mästersångaren genom att ge 
honom gliringar och elaka stickord. När 
inte Axel reagerade för dessa verbala at
tacker, reste sig Rudström upp och måttade 
en högerkrok mot hans huvud, men skep
paren duckade smidigt undan detta hand
gripliga anfall.

Nu ingrep min far. Han reste sig snabbt 
upp, öppnade köksdörren och ytterdörren, 
grep Rudström i nacken med den ena 
handen och i byxbaken med den andra och 
hivade ut honom genom båda dörröpp
ningarna med sådan fart att han landade i 
en blomsterrabatt tio meter utanför trap
pan. Jag minns att höstflox och astrar vaja
de som i storm när Rudström svärande tog 
sig upp och försvann i augustimörkret.

Stämningen blev nu en smula tryckt,
En bild av K vartista sedän hon renoverats och som hon ser ut idag.
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men efter att min mor fått order att värma 
på kaffet ännu en gång fördelades de sista 
dropparna i konjaksflaskan broderligt och 
vänskapligt, och efter någon timma ving
lade de båda skånska bröderna ner till 
bryggan och sina respektive fartyg.

Jag träffade Axel Andersson sista gången 
sommaren 1957. Han var då nybliven pen
sionär och på resa i södra Sverige med sin 
familj och passade då på att besöka den 
plats, där han hämtat så många kvarts
laster, och det blev en återseendets glädje 
för oss alla. Han berättade då att Kvartsita 
sålts till Norge redan 1953, och att han se
dan dess hade arbetat i land fram till 
pensioneringen. Senare har jag fått veta att 
Kvartsita gick i norskfrakt fart under 
många år och hade då namnet Bono. Emel

lertid återbördades hon till Sverige 1986 
och är nu hemmahörande på Skaftö i 
Bohuslän, där hon av föreningen För Fulla 
Segel återfått sitt gamla namn Kvartsita, 
(reg.nr 8721). Hon har dessutom rustats 
upp och byggts om och tjänstgör numera 
som skolfartyg för läger- och seglarskolor.

Varken Lars eller Axel Andersson var 
typiska representanter för en "äkta skå
ning", åtminstone inte såsom vi dalslän
ningar föreställde oss honom -  rundhyllt, 
stillsam och lite sävlig. Båda bröderna var 
magerlagda, kvicka i sina rörelser och 
snabba i repliken.

Skepparen på Svalandia, Emil Anders
son, motsvarade däremot alla krav på en 
äkta skåning. Han hade en voluminös stoft
hydda och ett brett, vänligt ansikte som

utstrålade lugn och styrka och hade ett 
dröjande, lite trevande sätt att föra en 
konversation.

En dag i början av maj 1944 kom han till 
vår räddning, då vi strandat på en liten 
holme. Min far, lillebror och jag hade landat 
där med vår eka för att skölja ryssjor. Lille
bror satt kvar i ekan, medan vi ägnade oss 
åt fiskeredskapen.

Plötsligt upptäckte vi att vårt flytetyg 
drivit ut ett tiotal meter från stranden, och 
eftersom båten var vår enda möjlighet att 
nå fastlandet, gav far order till den lille 
"ensamseglaren" att ro mot holmen så vi 
kunde nå ekan. Kruxet var bara att min 
lillebror, som var fyra år gammal, inte hade 
en aning om roendets ädla konst. Han förde 
årorna fram och tillbaka och tittade hjälp
löst på oss, alltmedan ekan gled allt längre 
ut från holmen.

Min far började nu ge honom en lektion 
i konsten att medelst två åror föra en båt 
till en bestämd destination, men trots att 
han använde alla verbala instruktioner i 
ämnet och därtill utnyttjade ett energiskt 
kroppsspråk, fortsatte lillebror sin färd ut 
på böljan blå, utan att förstå att man måste 
lyfta på årorna för att sedan doppa dem i 
vattnet för att ge båten fart.

Far fortsatte dock oförtrutet sin distans
undervisning, tills distansen blivit så stor 
att han fann sina pedagogiska ansträng
ningar lönlösa. Lillebror var nu så långt ute 
på sjön att hans olyckliga lilla ansikte 
började förlora konturerna, och far anropa
de då Svalandia, som låg vid lastbryggan, 
och bad om hjälp. Snart uppenbarade sig 
Emil vid relingen, och efter någon minut 
firades jollen ner i vattnet, och vi såg hur 
Emil ställde sig i aktern och vrickade i 
riktning mot den drivande ekan. Det dröj
de inte länge förrän han bogserat den 
nödställde lille sjömannen iland, och vi var 
naturligtvis tacksamma för att den skånske 
skepparen räddat oss ur denna brydsam- 
ma situation. Far var dock en smula gene
rad över sin yngste sons dåliga sjöman
skap, och själv skämdes jag över att ha en 
så korkad bror som inte kunde tillägna sig 
en så enkel teknik som att ro, när han fått 
en så genomgripande lektion i ämnet.

Den godmodige skepparen log bara åt 
min fars ursäkter och sa: "Han ä ju bara en 
liden glutt ju". Det skulle också visa sig att 
"den lille glutten" om ett tiotal år skulle 
vara både min far och mig vida överlägsen 
när det gällde tekniska ting.

Emils bror Georg, som var skeppare på 
Vemadia, var betydligt mindre än vår jätte
like räddare, men eftersom han sällan gick 
iland lärde vi oss endast känna honom lite 
ytligt. Annorlunda var det med skepparen 
på Agne, Nils Nilsson, som aldrig för
summade att komma traskande med sin 
mjölkkanna upp till gården, när han låg påWernadia tar igen sig vid Trelle på Kållandsö. Foto Tore Granath den 16 juni 1966.
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D agskär hämtade den sista lasten i Kilaneviken. Foto Tore Granath den 8 juni 1969 i Trelle.

törn nere vid lastplatsen. Det medförde att 
han ofta var gäst i vårt kök, och satt då på 
kökssoffan och sög på sin pipa och pratade 
i stilla gemyt utan några åthävor och vilda 
sjömanshistorier. Han var alltid oklan
derligt klädd som det anstod en skeppare 
som endast ägnade sig åt navigering och 
lämnade alla grovgöromål till sin besätt
ningsman. Sålunda hade han svart kostym 
med väst och slips och därtill en skeppar- 
mössa med guldgaloner. Han var kortväxt, 
och hade den fylliga rondör som en skå
ning skulle ha enligt vår uppfattning. Han

log ofta och då sprack hans väderbitna 
ansikte upp i tusen rynkor och spred en 
värme som fyllde varje vrå i vårt kök.

En dag i mitten av oktober 1947 kom han 
med en present till min nyfödda syster. Det 
var en nallebjörn, som han förärade henne 
med en alldeles personlig känsla, ty hon 
var född på Nilsdagen den 8 oktober. Nalle- 
björnen blev hennes käraste leksak under 
flera år framåt.

Så fortsatte dessa strandhugg i vänska
pens tecken från tidig vår till sen höst, men 
så kom den obevekliga och kalla vintern

och satte stopp för all sjöfart. Under den 
mörka årstiden låg Kilaneviken tillfrusen 
och öde som om någon båt aldrig mer 
skulle glida intill bryggorna för att lasta, 
men när vårvindarna tärde på isen och 
förvandlade den till sörja visste vi att snart 
skulle förstäven på den första skutan dyka 
fram mellan Ruvön och Abborrholmen och 
förvandla vår lilla vik till en levande liten 
hamn under flera månader framåt.

Emellertid var de skånska strandhug
gens tid förbi i slutet av 1950-talet. Andra 
båtar fortsatte att uppehålla stentraden, 
men tidspressen hade medfört att fraktsku
torna kom och gick som efter en uppgjord 
tidtabell. Man började lasta på morgonen 
och hade full last på eftermiddagen, och 
därför var det ytterst sällan man såg någon 
av skepparna eller besättningsmännen gå 
iland.

Efter de genomgripande strukturföränd
ringarna på 1970-talet, när det gällde stål
tillverkning och framställning av eldfast 
tegel, förlorade kvartsitförekomsterna i 
Nedre Kilane sin betydelse. Höganäsbola- 
get rev sin lastbrygga och kvar står endast 
den brygga som Gullspångs Elektrokemis
ka AB uppförde omkring 1950. Det sista 
lastfartyget lämnade Kilaneviken i novem
ber 1977. Det var m/s Dagskär som med 
350 tons last var destinerad till Otterbäcken 
för vidare befordran till Gullspång, vars 
ståltillverkning då redan låg i själatåget.

Kilaneviken ligger nu öde hela året om. 
Kvar finns endast den nämnda bryggan, nu 
en grånad relikt från en svunnen tid. ■

Svalandia stävar mot nya äventyr. Foto Krister Bång den 6 maj 1978. 
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M era istider
I Länspumpen 2002:4 var det en 
god del stoff om istrafikken fra 
Röken i Oslofjorden, og fra 
Bamble ved Frierfjorden. Jeg var 
med flere sesonger og skar is på 
Sibjön i Voldsfjorden lenger 
nord i Bamble. Der lå et stort 
ishus med 3 rom som tilhörte 
Halfdan Realfsen på Knarrdal i 
Solum. Det et icke Sven Bryng- 
elson nevner det stedet er vel 
for at Hawila ikke gikk till Si
bjön. Gustaf i Grönli lastade der 
fast og Dahlia med Oskar Bo
berg fra Öckerö. Hans sönn. Alf 
Verner, var skipper på Dahlia. 
Så var en decksmann til ombord 
som het Henry Langberg. Hen
ry var en habil trekkspiller, og 
spilte Nya Värmlandsvalsen for 
oss. Senare kom Alf Verner 
Boberg med en noe större kutter 
som het Isvåg. Den gjorde 
mange turer på Sibjön. Det var 
ikke låv og ha radio i Norge 
under krigen, men vi satt på 
dekket ombord i Dahlia og lytta 
på nyheter fra London. Da 
nyheten gikk på lufta sto Sokar 
Boberg i kappen till lugaren 
forut klar til og slå av radion i 
tilfelde det kunne komme NS- 
folk. Jeg var en tur på Öckerö 
og besökte Alf i 1981. Han döde 
året derpå.

Når svenske skutere kom till 
Sibjön var det et duft fra den 
store verlden for oss unggutter, 
Gustaf med Nordstjärnan og 
hans sön Gösta var der på Sibjön 
og fikk di 3 siste islastene i sep
tember 1947. Då var jeg med og 
tok isen ut av huset.

Jeg hade mönstret en Aren- 
dalsbåt da, og på Sibjön mang- 
let di folk så jeg tok den jobben. 
Det var ikke telefon i nerheten 
der Nordstjärnan lasta, så Gus
taf rodde over fjorden til en 
bondegård som het Röra for og 
ringe til sin megler Realf Sören- 
sen i Porsgrund. Min mor hade 
en söster i Statene under krigen 
og Gustaf tok med brev for hen

Horisonten runt
Redaktör Jan Johansson

Tveilandstrand ishus. Den lange renna var fo r  og dra isen opp i huset fra  
Hamburgö.

ne og posta dem i Sverige. For 
postgång fra Norge till USA 
blev jo stopp når USA gikk med 
i krigen mot akselmaktene. Han 
var en Norgesvenn. Jag besökte 
Gustaf noen ganger på Slottet 
der han bodde, og siste gangen 
var i 1984.

Sunbeam gikk også i isfarta 
på Sibjön. Jeg tror skipperen het 
Sten Andersson. Han hade sin 
kone med som manskap, en 
riktig stilig dame. Sibjöndam- 
men var dyp så vi behövde ikke 
og rense den for grass som di 
måtte i andre dammer.

Dammane utover Frierfjor
den var stranddammer. Der blir 
det grass som måtte renskes 
vekk ver höst. Stranddammene 
var grunne bokter, som var 
demt opp mot Frierfjorden. 
Tveilandstranda var en strand
dam, og derfra seilte Carl Jo
hansson fra Hamburgö is med 
kuttern Sonny. Carl traff jeg i 
Hamburgsund der han var fer- 
jeskipper. Gösta, sönn till Gus
taf, var også ferjeskipper der.

Under krigen var det mangel

på mange ting i Norge. Ombord 
i Dahlia fikk vi kjöpt Mölnlycke 
trådsneller, og så var det gjevt 
og bytt varen med solarolje. Jeg 
kan huske at for 40 liter olje 
kunne en bytte til seg et par 
skor. Vinteren 1947 var kald, og 
isen blev 30 tommer tykk för vi 
fikk fylt ishusene den vintern. 
Vi skar isen på 24-26 tommers 
bredde, og da blei den tong så 
det var vanskerlig og handtere 
den. Det var en del forarbeite for 
og få isen tykk. Så fort isen var 
tykk nog på dammen til og 
komma indpå med hest, var det 
og få vekk snöen. På forvinteren 
vor det og gå over renna fra 
dammen og ned til ishuset så 
den var i orden når vi begynte 
og sjaera is.

Realfsen hade en isplass til. 
Det var Om borgnes som lå 
mellom Sortebogen og Krabbe- 
rödstrand. Det var stor iseks- 
port til Holland för krigen. 
Realfsen hadd ismölle vid Imö- 
ryden, og en båt som het Sko
ger gikk i den traden. Jeg sen- 
der med et foto av ishusene i

stranndammen. Foto Carl Johansson,

Tveilandstrand. Fotoet har jeg 
fått av Carl Johansson på Ham
burgö.

Cirka en kilometer fra Sibjön 
lä en bondegård som het Gå- 
dem. Der bodde Martha og Karl 
Olsen. Sönnen het Arvid og var 
med på isarbeide. Han plöjde 
render i isenn på längs så skar 
vi tvers av de rennane med 
handsager. På Gådem var det 
besök fra isskutene. Gustaf i 
Grönli var mye der og kjöpte 
melk og for og prate.

Jeg flötta hit til Asker i 1950- 
tallet og her traff jeg Svenn 
Carlen. Da hade han solgt Rag
nar og bosatt seg på Nersnes der 
han traff sin kone Elsi. Svenn 
var lekterförer på steinlekterane 
som gikk fra Langöya ved Hol- 
mestrand og til Slemmestad Ce
mentfabrik. Senere blev Svenn 
formann på fabriken.

Husene på Sibjön datt ned i 
1950, så da blei det slutt der med 
isen. Den siste skuta som gikk i 
istraden på Sibjön var Rigmor.

Anders Grindlia
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G lasplåtsbåten
Alf Strömbäck frågade i förra 
numret efter en ångbåt på glas
plåt. Det rör sig om 'skrufång- 
fartyget' Örn av Motala med 
registreringsnummer 2435 och 
signal JFLQ.

Hon var byggd 1963 på Mo
tala Verkstad av järn. Hon var 
en föregångare till Motala Ex
press på traden Jönköping- 
Motala.

Örn såldes år 1901 till brö
derna Nobel i St Petersburg och 
trafikerade Kaspiska Havet 
med namnet Est.

Per-G Winnestad

Örn av M otala vid Hästholmen 
omkr 1865. Bild Fotopumpen.

Om vykort
I senaste Länspumpen såg jag 
vykortet av Horisonten Runt- 
redaktörens förslag, Westkust 
av Donsö vid Löparö ångbåts- 
brygga mittemot Vettershaga. 
Vilket fartyg det är, och hur 
detta har hamnat vid Löparö, 
kan jag ej säga, däremot att 
vykortet är fotograferat 1950, 
sannolikt på sommaren.

Medan Elliord Mattsson lev
de besökte jag honom vid ett 
flertal tillfällen och fick då reda 
på vilket år de olika serienum
ren står för. Både serienummer 
16 och 17 fotograferades 1950. 
Varje serie omfattade ca 100 
olika motiv med löpande ord- 
ningsnummer. Elliord hade ord
ning och reda på sin vykorts- 
produktion. Han fotograferade 
ju många fartyg, som senare 
förvandlades till vykort. Något 
direkt båtintresse hade han väl 
inte, däremot tyckte han att ett 
fartyg livade upp bilden och 
detta skall vi vara tacksamma 
för nu.

Ar 1950 fotograferade han 
från Löparö 12 olika motiv med 
ordningsnummer 6-17, varav 
detta alltså har nummer 6a, 
vilket alltså skulle betyda att det 
även finns ett kort 6b som 
föreställer samma fartyg, fast 
fotograferat ur en något annor
lunda vinkel.

Kan årtalsangivelsen hjälpa 
till med identifikationen av vil
ket fartyg det är så är det bra!

Gunnar Lefrell

SM 150
Fiskebåten SM 150 är Britt av 
Lännersta. När vi gjorde fiske- 
båtsboken lade jag ner en hel del 
energi på just denna båt. Bl a 
ringde jag 27 telefonsamtal för 
att få reda på båtens första 
namn, men förgäves.

Britt byggdes 1951 i Klung- 
sten i Uppland av Arthur Holm
ström. Klungsten ligger någon 
mil från Forsmark och om Du 
passerar bilverkstan i Hjälm
unge och kör mot Enskär, ja då 
är Du på rätt väg.

Förste ägare var Einar Wallin 
i Klungsten. Han var en orolig 
ande som försökte sig på fiske 
på många ställen runt Sveriges 
kust, men han fick sällan så 
mycket. Vid ett tillfälle 1953, då 
Wallin och Britt låg i Gryt, som 
på kortet, tröttnade Wallin på 
båten och efter en glad kväll 
övertogs den av Georg Bex- 
ander i Lännersta. Efter hand
slaget gick Bexander och Wallin 
ut på provfiske och man fick då 
så mycket att man inte kunde 
bärga allt. Wallin insåg att han 
inte var någon stor fiskare och 
bosatte sig senare på Kanarie
öarna.

Georg Bexander hade lycka 
med båten. Georg grundade 
även Bexanders Rökeri som 
fortfarande säljer fiskdelika
tesser.

Britt såldes 1991 till Harry 
Wistedt på Ornö och båten an
vänds inte längre till fiske.

Krister Bång

Sjöklart fö r  Drottning Sophia vid premiärturen i juni 2002. Foto 
C-E Granlund vid bryggan i Kall.

Prem iärtur med  
D rottning Sophia

Uppe i den jämtländska fjäll
världen, närmare bestämt i 
Kallsjön, stävar en liten skön
het på 35 tdw omkring på 
som m aren. Fartyget heter 
Drottning Sophia, uppkallat 
efter Oscar II:s fru Sophie.

Drottning Sophia är byggd
1904 på William Lindbergs 
mekaniska verkstad i Stock
holm och gjorde till en början 
tjänst på Kallsjön för att dra 
timmer. År 1967, då flott- 
ningen upphörde, blev drott
ningen upplagd i tre år. Fram 
till den 22 februari 1990, då 
hon återkom till Kallsjön, har 
hon varit med om många pro
jekt.

Föreningen Drottning So
phia startades av några eldsjä

lar kring Kallsjön som byggde 
om henne till passagerarfar
tyg. Varje sommar går hon i 
beställningstrafik mellan olika 
bryggor i Kallsjön. Ombord 
kan man njuta av en god mid
dag med utsikt över fjä ll
världen. Drottning Sophia 
har sin hemmahamn i Kall, 
men brukar ligga upplagd un
der vinterhalvåret i Bonäs- 
hamn, där hon rustas upp in
för sommarens färder. Jag kan 
verkligen rekommendera en 
tur med fartyget.

Några data 
Längd 18,3 m 
Bredd 4,12 m 
Djupgående 2,25 m 
Maskin: Penta diesel 6 cyl 
Fart: 8 knop.

C-E Granlund

___________________>
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Finns det någon som kan tala om var denna Erly byggdes? Foto ur Jacky Leissners samlingar.

D en okända Erly
I förra numret av Länspumpen 
frågade Sven Sjöstrand vilken 
KA 455 Erly kunde vara. Av de 
ledtrådar som han skickade 
med kan man anta att det är 
följande båt:

Den 20 september 1916 mät
tes i Göteborg trålaren Elly av 
Öckerö och hon tilldelades GG 
664 med Albert Corneliusson 
som skeppare. Ganska snart, 
eller före 1923, har hon döpts 
om till Erly och som skeppare 
anges då Aron Larsson.

Den 7 januari 1937 beställde 
Aron Larsson och Andreas 
Hansson på Öckerö en ny fiske
båt hos J W Berg på Hälsö. 
Kontraktspriset för den var 
38 750 kr plus beställarnas gam
la fiskebåt Erly. När man 
frampå vårkanten 1938 kom 
igång med fisket med nybygget 
lämnades den gamla Erly till 
varvet.

Så kom kriget. Redan den 5 
september 1939 inkallades den 
nya Erly till Sydkustens Marin
distrikt och hon överlämnades 
i Kalmar. Hon blev sedan, skul
le det visa sig, kvar i Flottans 
tjänst fram till den 4 september 
1945.

Den gamla Erly fanns kvar 
hos J W Berg. Hon återvände till 
Öckerö och den 13 oktober 1941 
fick hon fiskepass med Karl A. 
Korneliusson som skeppare. 
Numret hade nu ändrats obe
tydligt till GG 665. Erly blev

kvar på Öckerö med oförändrat 
namn och nummer till 1949 då 
hon försåldes till Sven Nilsson i 
Träslövsläge där hon fick num
mer VG 42. Han behöll sitt 
fartyg till 1957 och vad som 
hände fram till hon blev regist

rerad av Tullverket i juli 1959 
vet jag inte.

Var denna Erly var byggd har 
jag inte kunnat få fram. Men det 
kanske finns någon i vår stora 
läsekrets som vet besked?

Krister Bång

Båtar ankrade vid Köpm annebroK ennedy identifierad
Stig Arwesson frågar i Läns
pumpen 2002:4 efter historien 
på fd  fiskefartyget Kennedy, 
som han fotograferat i Ekenäs. 
Eftersom fartyget har varit in
fört i det svenska registret med 
reg-nummer 7883 hittar man 
uppgifter om den svenska tiden 
på Riksarkivet.

Fiskaren Otto Henry Larsson, 
Hönö anmäler den 14 mars 1933 
till registrering den av honom 
ägda Kennedy vilken byggts 
för hans räkning av J W Berg, 
Hälsö enligt ett den 9 mars 1932 
undertecknat kontrakt. Kont- 
raktspris 21000 kr plus fiske
fartyget GG 460 Bele. Sölve 
Mauritz Karlsson, Hasslö an
mäler den 2 oktober 1947 att han 
tillsammans med tre andra per
soner (Sven-Oskar och Sigvard 
Karlsson) förvärvat fartyget. 
Anmälaren äger halva fartyget 
och har också utsetts till huvud
redare. Karlsson anmäler i mars
1951 att han nu äger 2/3 i

fartyget. Den återstående delen 
ägs av Sven Oskar Karlsson. 
Enligt avtal den 15 augusti 1960 
säljer man Kennedy till Håkan 
Sandvik i Lovisa, Finland. När 
fartyget registreras i Lovisa 
anges av någon anledning far
tyget heta Kennedy ex Hasslö. 
Med samma ägare hänger farty
get med i det finska registret 
fram till 1993 då fartyget för
svinner ur registret i samband 
med centraliseringen av det 
finska fartygsregistret. Kenne
dy var även införd i det finska 
fartygsregistret, först som Suo- 
mi 208, från 1972 som SF 71, 
med Håkan Sandvik som reda
re. Här anges dock Valkom som 
hemort.

Erik Hag

Redaktionen tackar också Hal
vor Olofsson, Tyrone Karlsson, 
Jonas Klingander och Jan Holm
berg som också inkommit med 
uppgifter om fartyget.

I Länspumpen 2001:4 sidan 42 
frågar Olle Lindh efter några 
båtar uppankrade vid Köp
mannebro.

Olle har nu skickat oss en 
kopia av kortets baksida. Post
stämpeln är otydlig, men kan 
vara 1901 eller 1904. Båda tycker 
vi oss kunna utläsa namnet på 
den yttre båten i mitten till Svea. 
Min morfar, respektive vår far, 
bodde då i huset i bakgrunden 
som heter Skogshyddan, Bron 
Södra och är beläget strax före 
slussen i Köpmannebro. Hans 
far, Erik Ryhr, var skeppare på 
en båt tillhörig Nors Järnbruk i 
Edsvalla. Den hette F Hollender 
efter en tidigare disponent på 
bruket. Denna båt var byggd på 
Thorskogs varv 1897. Rederi- 
betecknigen på skorstenen är 
"N".

Den inre båten i mitten har 
detta "N " på skorstenen. Båten 
är troligen inte F Hollender 
eftersom den hade en påbyggd

extra öppen kommandobrygga. 
Åtminstone under senare tid 
innan den såldes till Norge 1909. 
Vi tror snarare att det är Delfin 
som också utförde transporter 
för Nors Järnbruk vid denna 
tidpunkt.

Sedan blir vi mera osäkra. 
Svea han tillhöra Inlands Pap
persbruk i Hjärtum. Hon är i så 
fall byggd på Thorskogs varv 
1903. Samma färger på skorste
nen har båten akter om Svea. 
Den kan i så fall vara Erik 
Sparre byggd på samma varv 
1897, samma år som F Hollen
der.

I släkten finns en tavla med 
vykortets motiv, om än lite 
annorlunda beskuren. Den är 
gjord i Dresden i Tyskland i den 
teknik som var vanlig vid förra 
sekelskiftet.

Per O lof Falknäs, 
Lars och John-Erik Ryhr

______ :_
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Thorskog
Eftersom jag känner mig delak
tig i en milt uttryckt högst all
varlig felaktighet, som påtalas i 
Länspumpen 2002:4 så erkän
nes utan förbehåll att vi missat 
att stryka Gösta Berling i Thor- 
skogs varvslista. Fartyget fanns 
med i de ursprungliga listorna 
och vi visste mycket väl, liksom 
"alla" båtforskare, att det var fel. 
Vi missade att stryka fartyget. 
Sådant händer tyvärr ibland, 
och som jag för länge sedan 
lärde mig; den som ingenting 
gör, gör heller inga fel. Hur 
mycket vi än försöker kontrol
lera våra uppgifter så missar de 
flesta något och det är sådant vi 
får leva med. Positiva rättelser 
och kompletteringar vill där
emot gärna alla ha.

Erik Hag

Ännu m er 
om Thorskogs varv

I Olle Gustafssons artikel om 
Thorskogs mek verkstad i Läns
pumpen 2002:2 ingick en ny- 
byggnadslista över varvets 
fartygsbyggen 1870-1924, som 
Hans Svensson tidigare tagit 
fram och som främst byggde på 
det handskrivna material från 
varvet, som finns på Sjöfarts- 
museet i Göteborg.

Jag gick själv en gång igenom 
dessa handlingar och gjorde en 
egen liknande lista, där jag även 
tog med uppgifter från Lloyd's 
Register. Den blev något mer 
omfattande, särskilt vad gäller

fartygens tillverkningsnummer, 
och här är några komplette
ringar med detta som grund. 
Olof Wenngren, byggd 1877, 
hade nummer 31,
Upperud, byggd 1886 (?), hade 
nummer 51,
Olof Trätälja, byggd 1879, hade 
nummer 53,
Ajax, byggd 1884, hade num
mer 57,
Ring, byggd 1890, hade num
mer 58,
Harry, byggd 1883, hade num
mer 59,
Otto, byggd 1882, hade num
mer 61,
Tento, byggd 1884, hade num
mer 62,
Solid, byggd 1886, hade num
mer 63,
Karlstad, byggd 1887, hade 
nummer 64,
Eos, byggd 1886, hade nummer 
69,
John Eriksson, byggd 1878, 
hade nummer 70,
Ida, byggd 1883, hade nummer 
73,
Delfin, byggd 1884, hade num
mer 83,
Fia, byggd 1889, hade nummer 
84,
Göta Elf, byggd 1884, hade 
nummer 88,
Uddeholm, byggd 1887, hade 
nummer 90,
Aron, byggd 1882, hade num
mer 91,
Vera, byggd 1888, hade num
mer 95,
Nerva, byggd 1888, hade num
mer 101,

H jalm ar, byggd 1890, hade 
nummer 107,
Trio, byggd 1889, hade nummer 
110,
N ewton, byggd 1890, hade 
nummer 112,
Julia, byggd 1891, hade num
mer 115,
Hildur, byggd 1892, hade num
mer 121,
Eros, byggd 1892, hade num
mer 122,
Fairy, byggd 1892, hade num
mer 123,
Göta Kanal IV, byggd 1892, 
hade nummer 124,
Visborg, byggd 1893, hade 
nummer 125,
Carolus, byggd 1894, hade 
nummer 128,
Stella, byggd 1893, hade num
mer 129,
Kotlas, byggd 1894, hade num
mer 130,
Tyra, byggd 1895, hade num
mer 131,
Ragnar, byggd 1897, hade num
mer 135,
Nordre Elf, byggd 1898, hade 
nummer 142,
Sätra, byggd 1898, hade num
mer 143,
Mars, byggd 1900, hade num
mer 152,
Wisna, byggd 1900, hade num
mer 155,
Wasa, byggd 1901, hade num
mer 160,
Hertha, byggd 1902, hade num
mer 165,
Ingvar, byggd 1903, hade num
mer 167,
Ester, byggd 1904, hade num

mer 172,
I materialet på Sjöfartsmuse

et anges vidare att både Victor 
och Storm, byggda 1890 resp. 
1889, skulle ha haft nummer
111, att både Alpha och Hilding 
byggda 1891 skulle ha haft 
nummer 117, och att både Fix 
och Serla byggda 1897 skulle ha 
haft nummer 141. Detta måste 
vara felskrivningar.

Som Bertil Rydholm påpe
kade i Länspum pen 2002:4 
byggdes vidare inte någon 
ångare Gösta eller Gösta Ber
ling på varvet 1900. Den Gösta 
Berling som tillhörde Ångbåts 
AB Fryksdalen och trafikerade 
sjön Fryken var till både skrov 
och maskin byggd av Karlstads 
mek verkstad 1900. Den sattes 
ihop i Torsby, vilket kanske kan 
ha lett till förväxlingen med 
Torskog.

Ångaren Gösta Berling blev 
för övrigt inte särskilt långlivad: 
Fartygsinspektionen noterade 
redan 1918 en del frätskador i 
ångpannans botten, upp till 5 
mm djupa, och 1926 noterade 
man också en del nagelsprickor 
i eldrörens ändpartier. När så 
konkurrensen från andra färd
medel tillkom beslöt rederiet att 
lägga upp ångaren, och dess 
sista användning i passagerar- 
sjöfarten på Fryken avslutades 
redan 15 augusti 1929. Tio år 
senare såldes Gösta Berling för 
1500 kr till K V Grass i Karlstad 
och nedskrotades vintern där
på.

Arne Sundström

O kända fiskefartyg
På bilden på sidan 63 i förra 
numret efterfrågas vilken båt 
SM 150 var. Jag vet ingenting 
om denna, men den båt som 
ligger på styrbordssidan är KA 
405 Snörparen från Hasslö. 
Denna 40-fots båt var en väl
känd snörpbåt efter sill på 1950- 
och 1960-talen i Blekinge. Båten 
såldes i slutet av 1970-talet till 
Öland som garn/krokbåt efter 
torsk.

Under andra världskriget var 
Snörparen i marinens tjänst 
som tvättbytesbåt åt Kustartil
leriet i Blekinges östra skärgård.

Jan Holmberg

M era om  
Klara från Cederslund

Axel på Kirtane (platsen hette 
egentligen Kjertanne och låg 
under Anneröd i Skredsviks 
socken) hade den sista jakten i 
Gullmarn. Med Klara transpor
terade han famneved, tegel mm. 
Mycket av hans tid gick åt för 
att gå. Han gick fram och åter 
mellan Kjertanne och Ceders
lund och han gick hem  till 
skogsägarna för att skriva kon
trakt om leverans av ved. Han 
kallades 'Ved-Axel'. Jakten sak
nade styrhytt så Axel stod på 
däck och styrde. På senare år 
försågs hon med vinsch, som 
underlättade arbetet i hög grad

för Axel och hans båda söner.
Terje Fredh skrev om Klara i 

Bohusläningen 1985-04-18 un
der rubriken 'Borta är ved
skutornas segel mot horison
tlinjen'. Klara hade segel, men 
på senare tid gick hon mestadels 
för motor. Folk sade att motorn 
dunkade 'Axel och Tyra'. Tyra 
hette hans fru.
Familjen: Axel Ferdin Olsson, 
född 1896 under Utäng, Skreds
vik, död 1981 på Kjertanne, 
Anneröd, Skredsvik. Axels far 
var Olof Anton Olsson, född 
1858 i Bokenäs, död 1933 på 
Hästhagen under Gunnarby i 
Skredsvik och modern hette 
M atilda Augustdotter, född

1853 i Herrestads socken, död 
1938. Även sedan föräldrarna 
var borta tog Axel oftast vägen 
över Gunnarby och Hästhagen 
då han gick till Cederslunds 
brygga. Axel var gift med Tyra 
som dog 1936. De hade tre barn; 
Herbert, Margit och Olle. Alla 
födda på 1920-talet.

Bertil Skälegård

f  \ 
Vikingen

I registerlistan i förra numret 
fanns 851 Vikingen. Hon 
uppges vara byggd 1856 i 
Vänersborg. Rätt byggort 
skall vara Vänsbergs Varf i 
Tösse.

Styrbjörn Uggla
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Efterlyst bogserbåt
Evert Öst efterlyser i förra num
ret uppgifter om en bogserbåt 
(sid 62) ägd av Elektriska Svets- 
ningsbolaget.

Enligt min uppfattning bör 
det vara ångaren Elektra II, som 
jag har flera foton på. På detta 
foto passerar hon till vänster 
dåvarande Gustafsbergs Såg
verk i Alnösundet och fotot är 
taget av dåvarande sågställaren 
Axel Nyström.

Enligt de uppgifter jag har om 
Elektra II är hennes byggort och 
byggplats okända. Hon för
byggdes 1909 i Luleå. År 1914 
ägdes hon av Elektriska Svets

nings AB i Stockholm. Från 1920 
och till 1950-talet av samma 
bolag men hemort i Sundsvall. 
Hon bar då namnet Elektra II.

Dimensioner: 19,45 x 3,80 x 
2,55 m.

Hon hade en Bergsunds 2-cyl 
Comp ångmaskin.

Lars Pettersson

Evert Öst frågar om en bog
serbåt i Länspumpen 2002:4 
sidan 62. Kan det möjligen vara 
Trollhätte Kanalverks bogserare 
J G Schwan (reg-nr 9099)?

Bengt Gustavsson

Ett av förslagen till den okända bogserbåten är Elektra II. Foto Axel 
Nyström, Alnö.

Rättelse
I Bengt Dahlbergs intressanta 
artikel "Så gick det till i Mo
narks maskinrum" i föregående 
nummer, skrev jag i bildtexten 
till vänstra bilden på sidan 30 
följande:

"Det fanns många delar som 
skulle smörjas i Monarks ång
maskin."

Det kan tolkas som att det är 
Monarks ångmaskin på fotot 
men så är det inte utan fotot 
visar Monardas ångmaskin.

Jag beklagar att jag inte var 
mer uppmärksam då jag skrev 
bildtexten.

Bertil Söderberg

Förlist skepp
Jag har gamla handlingar från 
en orustsjöman där jag kan läsa 
att hans sjömansbok försvunnit. 
Detta skulle skett i samband 
med ett skepp som förliste 19 
november 1916. Skepparen het
te Göransson och fartyget, då
ligt skrivit, kan ha hetat Johan 
Johanna, Johanne eller Jolana. 
Vem vet något om detta?

Terje Fredh 
tel 0523-10421

Vem vet om Erato?
Jag är en läsare av tidskriften 
Länspumpen. Min farfars bror, 
Karl Vester, hade en segelskuta 
som hette Erato av Grimmered. 
Jag undrar om någon har några 
uppgifter om denna skuta och 
kanske några bilder?

ÖrjanKarlsson

r  >

OBS!

Stoppdag 
till 
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2003

i  ^

O känd ex-trålare
Hittade detta vykort med en 
okänd trålare. Finns det någon 
som kan säga vem hon är?

En okänd ex-trålare. Vågar vi föreslå Ver dandi 6405? Vykort från  Sven Sjöstrand. Sven Sjöstrand

Okänd bark
Kan någon säga något om 
denna bark som råkat ut för en 
besvärlig situation? Barken

heter Pegasus från Larvik och 
haveriet hände år 1912 i Kvar- 
ken.

Lars-Inge Olofsson
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BOCKER på frivakten

Skonerten Johan 
-  och den dramatiska sista resan
av Lars Wigenius 
Illustrerad, 118 sidor, inbunden.
Förlag: Breakwater Publishing AB, Göte
borg
Pris: 235 kronor inkl porto

Att läsa om äldre tiders segelsjöfart och den 
dramatik som oftast följde i dess kölvatten är 
alltid lika intressant. Lagom till jul förra året 
gavs boken -  Skonerten Johan -  ut, där det med 
hjälp av råsegelskonarens två sista skepps- 
dagböcker belyses vad som skedde ombord 
under fartygets sista år. Författaren, som 
tidigare bland annat varit rektor vid Sjöbefäls- 
skolan i Göteborg, låter sina synnerligen goda 
kunskaper om äldre tiders navigation, segling 
och sjölagstiftning komma väl till uttryck, 
vilket ger läsaren en stor insikt om hur sjö
manslivet var ombord. Mycket energi läggs 
ned på att försöka utröna varför Johan gick 
på grund den 1 november 1912 på Goodwin 
Sands vid engelska sydkusten och denna 
läsning är klart intressant, även om det inte 
på ett klart sätt framkommer vad som egent
ligen var orsaken till grundstötningen.

Ur båtologisk synvinkel hade det varit 
trevligt om författaren lagt ned lite mer tid på 
att söka i arkiv om fartygets vidare öde efter 
grundstötning. Detta kanske han har gjort, 
men det borde i arkiv finnas svar på om 
fartyget kondemnerades efter besiktningen. 
Enligt Skillinge-boken av Gunnar Ståhl, skall 
Johan ha reparerats och iståndsatts efter att 
hon bärgats och under fransk flagg och nam
net Professeur Jalaquier seglat ytterligare 
några år.

I vilket fall som helst är boken mycket läs
värd och rekommenderas.

Lennart Bornmalm

Skutskeppare och Skutor på Köpstadsö 
-  en skepps- och släktkrönika
av Claes Hugo
100 sidor inklusive 12 sidor bilder, häftad. 
Förlag: Claes Hugo, Solna, 2002 
ISBN 91-631-2895-0
Pris: 200 kronor inkl frakt. Beställes från 
författaren, helst per e-post: 
claes_hugo@hotmail.com alternativt tel 08- 
83 69 58 eller 031-9717 93.

Det är både hedersamt och beundransvärt 
som författaren tagit initiativ till genom att 
teckna ned och publicera Köpstadsös mariti
ma historia. Att skriva ned och publicera 
minnen och hågkomster från hur det var förr 
är en mycket viktig del i att föra vårt historiska 
arv vidare. Det ju det skrivna ordet som blir 
kvar när de alla som minns något är borta!

Hem igen 1946
Karl-Erik Brandt
110 sidor, ej illustrerad, häftad.
Förlag: Stallets Förlag, Uddevalla, 2002 
Pris: 150 kronor. Boken kan beställas under 
adress: Stallets Förlag, Box 734, 45125 
Uddevalla eller per tel 0522 -  33470.

Köpstadsö hade liksom t ex Fiskebäckskil 
och Fjällbacka sin storhetstid från mitten av 
1800-talet fram till tiden strax efter första 
världskriget. Denna tid brukar i folkmun 
kallas skutskepparepoken -  en tid då de och 
deras besättningar kom hem med pengar som 
bl a möjliggjorde byggandet av ordentliga 
dubbelhus och mindre hus som kunde hyras 
ut till badgäster. På Köpstadsö kom badgäs
terna i början av 1880-talet.

Författaren inleder med en kort historik om 
ön och samhället Köpstadsö. Därefter följer 
Kössöskutornas storhetstid, olika skutskeppar 
släkten, skutorna på Köpstadsö mellan 1850 
och 1930, haverier, livet ombord på skutorna, 
det välstånd fraktfarten förde med sig, bad
gästernas intåg i vardagen och mycket annat. 
Detta ger läsaren en intressant inblick om de 
gamla anor och traditioner som sjöfarten haft 
i Göteborgs södra skärgård och köpstadsö- 
flottans framväxt i slutet av 1800-talet i sam
band med industrialismens framväxt i Sverige 
och omgivande länder.

Under denna tid var skutsjöfarten definitivt 
huvudnäringen på ön. Det lilla jordbruk och 
boskapsskötsel som gick att bedriva räckte i 
stort sett endast till självhushåll och med 
undantag för sillperioderna har köpstadsö- 
borna inte bedrivit något fiske eller fiskhan
tering i något nämnvärd omfattning såväl då 
som idag.

Det är en klart intressant och givande läs
ning att följa de livsgärningar som dessa skut
skeppare och deras besättningar utförde och 
den betydelse de hade tillsammans med sina 
hustrur, som ensamma skötte hem, hus och 
barn, samt marker och kreatur, för öns ut
veckling och välbefinnande.

Kort sagt är boken ett nöje att läsa. Rekom
menderas varmt.

Lennart Bornmalm

Brandt har tidigare skrivit två romaner som 
handlade om livet i en bohuslänsk kustort 
samt en bok om Nordsjöfisket. Hem igen 1946 
börjar ombord i m/s Selma Thorden som 1946 
var på väg från Baltimore till Sverige. Ombord 
finns matrosen Gösta Blad som gick till sjöss 
hösten 1939 och kom tillbaka 1946. Han var 
ute hela kriget med olika båtar, bland annat 
m/t Pegasus och Kookaburra. Bakom nam
net Gösta Blad döljer sig Lennart Andersson 
som idag bor i Uddevalla.

Brandt tecknar en fin miljöbild av Udde
valla hamn och dess profiler från 1935-1960.

Brevväxling mellan sjömannen och hemmet 
i Uddevalla ger en bra bild om relationerna 
mellan den som var långt borta utan att kunna 
ta sig hem och de anhöriga.

Även om allt inte handlar om sjöfart är 
boken mycket läsvärd och ett viktigt bidrag 
att säkerställa historien om Sverige under 
andra världskriget.

Terje Fredh

Fartyg i Skaftöskrifter
60 sidor i A5-format, häftad.
Förlag: Vaskehörns Bokmaskin, 2002 
Pris: 40 kronor. Boken kan beställas från 
Erik Sundström, Gunnesbo 4624, 45034 
Fiskebäckskil.

Publikationen, som är nummer 24 i serien 
Skaftöhäftet, riktar sig till båtologer och har 
tillkommit på initiativ av båtologer med 
intresse för sjöfarten pä Skaftö. Häftet är ett 
register över de fartyg som omskrivits eller 
omnämnts någonstans i den rika litteraturen 
om Skaftö. Registret är alfabetiskt uppställt 
efter fartygsnamnen, med angivande av 
byggår, fartygstyp och hänvisning till källa. 
Sammanlagt 1193 fartyg ingår i registret.

I ett särskilt kronologiskt ordnat avsnitt 
beskrivs förlisningar och sjöolyckor, där 
dödsoffer krävts. Totalt 103 fartyg upptas i 
detta "olycksregister".

Häftet tillkom som ett svar på önskemål 
från båtologer som letade efter fartyg man 
visste fanns omskrivna i någon Skaftöskrift, 
men vilken bok och vilken sida? Häftet är 
alltså ännu ett i raden av hjälpmedel som 
riktar sig till såväl fackmän som allmän- 
intresserade läsare. För den som har ett all
mänt intresse för Skaftö finns även ett 25-tal 
andra skrifter från samma adress och till 
samma pris/styck.

Jag har läst igenom häftet och man får klara 
och enkla besked och hänvisningar till fartyg 
och källa, vilket bör underlätta för varje 
båtolog att finna rätt. Priset är rena självkost
nadspriset, och jag rekommenderar därför 
boken helt och fullt.

Jan Hermansson, sekreterare Klubb Maritim

Länspumpen 2003:1 59

mailto:claes_hugo@hotmail.com


Länspumpen, Box 421, 401 26 Göteborg

I Nya Sjöfartens Bok tar vi upp ämnen som världshandel,

sjöfartsmarknader, världshandelsflotta, miljö, säkerhet, 

infrastruktur, utbildning och hur ett rederi fungerar.

Vi gör det med ny layout, nyskrivna och reviderade artiklar, 

massor av färgbilder och inte minst med en förhoppning 

om att du som läsare både finner nytta och glädje i 2003 

års Nya Sjöfartens Bok.

Sjöfartens Bok är tänkt att vara -  och används som -  en 

lärobok och ett uppslagsverk där man kan hitta fakta om, 

och beskrivningar av -  de flesta av de verksamheter och 

företeelser som tillsammans utgör det vi kallar sjöfart.

Pris: 70 kr.

Betala direkt till postgiro 100 95 98-2 eller  
bankgiro 5211-8650

(glöm inte att ange namn och leveransadress 
samt att det gäller Sjöfartens Bok 2003).

Vid beställning av större upplagor över 
10 exemplar ring tel. 031-62 95 85. M  B r e a k w a t e r

I I P  PUBLISHING

Beställ Ditt eget exemplar 
av Sjöfartens Bok 2003




