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Omslagsbilden:
Fyrskeppet Svinbådan på sin station en vacker sommardag. 
Foto Charles Nyberg.

Redaktionellt

Sällan har vi väl haft så många artiklar att välja mellan 
som inför detta nummer. Egentligen skulle vi önskat att öka 
även detta nummer med 8 sidor, men ekonomin tillåter inte 
det just nu. Så hav tröst. Det som inte fått plats nu, kommer 
i nummer 3.

Men vi har alltid dörren öppen för nya artiklar. Så fortsätt 
att skriva till oss

Redan nu måste vi nog förbereda oss på en avgiftshöjning 
inför 2004. Tidningen har utvecklats mycket under senare 
år vilket kostat pengar. Vi tycker att vi vill upprätthålla den 
standard och kvalité som Länspumpen har idag.

Någon fotolista bifogas inte detta nummer utan det blir i 
stället ett blad med bokerbjudande. Dina bokinköp klarar Du 
alltid förmånligt genom Länspumpen.

Gå nu ut och ha en skön sommar!
Redaktörerna

Innehåll
4 Fyrskeppet Svinbådan............................. ........Pauli Ohlsson
9 Passagerarbåtstrafiken på Bråviken I I .. ....Arne Sundström

20 Bogserbåtsliv i Oxelösunds hamn 1949-1984...Bengt Ahlin
24 Pråmaktieboaget Linnéa......................... .... Bertil Söderberg
27 Den otursförföljde fripassageraren...... ...... Elmer Eliasson
28 Böcker på frivakten................................... Lennart Bornmalm
30 Pansarskeppet Oscar I I ............................ ...........Åke Jönsson
32 Göteborgs hamn från ett köksfönster till ett kontor.............

..... Lars Alfredsson
39 Kindbom, hans skeppare och skutor .... ....Per-G Winnestad
48 Horisonten R unt........................................ red Jan Johansson

Nästa nummer 
utkommer i mitten av oktober 

sista manusdag är den 8 augusti 2003

Svensk Illustrerad Skeppslista 2003
Nu har den kommit. Lika fullmatad som vanligt. Genom Länspumpen köper Du den lika billigt 
som om Du vore prenumerant hos Svensk Sjöfarts Tidning, som ger ut den.
Pris 215:- prutat och klart och levererat med Posten. (Ordinarie pris 255:-)

Det är den 25:e Illustrerade Skeppslistan som kommit ut. Som en jubileumsförmån erbjuder vi 
därför också

N OSTALGIPAKETET för 400:-
Då får Du 4 olika skeppslistor nämligen:
1979 (den första som kom ut), 1991, 2000 och den senaste 2003.

Sätt in pengarna på Tidningen Länspumpens postgiro 815768-7 så skickar vi böckerna 
snarast.

Svensk Illustrerad
SKEPPSLISTA 2003
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Välkommen
ttill
Västra
Kretsen

Var Du än bor är Du välkom m en att hälsa på oss i Västra Kretsen. 
H ögkvarteret är i G öteborg m en vi har också avdelningar i U ddevalla och  
Lidköping.
Vi kom m er här att närm are presentera vad vi har att erbjuda i G öteborg under 
resten av året.

Nakterhuset
vår trevliga och mysiga lokal -  är belägen 
i Klippans kulturreservat och där finns vi 
i ladugården till mangårdsbyggnaden av 
Kungens Ladugård.
Telefon till Nakterhuset är 031-24 65 15. 
Nakterhuset är öppet varje tisdag året runt 
mellan kl 18.00 och 21.00. Då samlas vi och 
pratar båt över en kopp kaffe. Om man så 
vill kan också utnyttja vårt fina och mycket 
omfattande bibliotek för studium.

Höstens möten
äger rum på torsdagar och är som följer:

Torsdagen den 4 september kl 19.00
Ämnet för dagen är Vad vill vi göra ? Vilka 
aktiviteter skall vi satsa på? Vad har vi råd 
med? Brainstorming. Vi lägger fast kretsens 
framtida kurs. Alla är välkomna med både 
kritiska och positiva inlägg.

Torsdagen den 2 oktober kl 19.00 
Ragnar Magnander och Bertil Söderberg 
fortsätter på allmän begäran att visa de
lar ur Robin Holmstedts unika vykorts- 
samling. Passa på att förkovra Dig med 
intressanta vykort och kunniga föredrags
hållare.

Torsdagen den 6 november och torsdagen 
den 4 december
Vi planerar att bjuda in någon intressant 
föredragshållare att berätta för oss. Mer om 
detta i nästa nummer av Länspumpen och 
i möteskalendern i Båtologen.

Studiecirkel
Under Lennart Bornmalms ledning kom
mer vi att kartlägga Kungsbackarederierna 
Kungsoils och Monacus historia. En del av 
detta arbete är redan gjort då kretsen för 
ett femtontal år sedan tog fram material. 
Målsättningen är att vi skall göra en års

bok om dessa rederier under 2004. Kom 
och delta Du också!
Vi samlas i Nakterhuset kl 19.00 torsda
garna den 11 september, 9 oktober, 13 
november och 11 december.
Anmäl Dig till Lennart på telefon 031- 
25 77 42 (telefonsvarare; Lennart ringer 
upp).

Öppet för forskning
Varje torsdag under tiden oktober -  mars 
har Nakterhuset öppet för egen forskning 
mellan 11.00 och 15.00.

Det är styrelsens ambition att locka nya 
intresserade till våra aktiviteter. Det gör vi 
genom ökad tillgänglighet och målinrik
tade insatser. Har Du synpunkter kan Du 
framföra dem den 4 september. 
Välkommen till alla våra aktiviteter!

Styrelsen
Sedan årsmötet 2003 består styrelsen av 
Krister Bång, Örjan H ellertz, Lennart 
Ramsvik, Lennart Bornmalm och Leif-Erik 
Tullock med Ragnar Magnander och Sten 
Zackrisson som suppleanter.

En artikels tillkomst
En artikels tillkomst kan ha sina olika 
vägar. För något år sedan läste jag i 
Gamla Masthuggspojkar jultidning en 
artikel av Lars Alfredsson. Jag känner 
Lars sedan 1962 då jag arbetade på 
Göthabolaget. Vad jag inte visste då 
var att vi hade samma intresse för bå
tar. Det fick jag först klart för mig då 
jag såg att Lars blev medlem i Klubb 
Maritim 1965. Lars blev Göthabolaget 
trogen och dess efterföljare Tor Line 
fram till pensioneringen.
Artikeln Lars skrev tyckte jag var så 
intressant att jag ville att han skulle 
publicera den i Länspumpen. Lars 
skrev om och kompletterade artikeln 
för Länspumpens läsare och således 
kom ett stycke sjöfartshistoria att sät
tas på pränt. Artikeln -  Göteborgs hamn 
från ett köksfönster till ett kontor -  finner 
du på sidan 36.
Trevlig läsning!

Bertil Söderberg
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FYRSKEPPET SVINBÅDAN

En magnifik bild tagen under orkan av Karl Persson den 3 oktober 1949.

Av Pauli Ohlsson

Det är måndagen den 3 oktober 1949. 
Den västliga vinden med kulings

tyrka har gått över på nordväst och ökat 
till orkan med 32-33 meter per sekund. I 
lotsbåtshamnen norr om malmbryggan 
i Höganäs ligger lotsbåten, som nyligen 
levererats från varvet i Ystad. Den är 
40 fot lång och försedd med en 60 hk 
Skandiamotor. Överlotsen Helge Romare 
beslutar att testa den nya båten under de 
verkligt svåra förhållanden, som nu råder, 
och göra en tur ut och runda fyrskeppet 
Svinbådan. Båtman Lennart Norin kallas 
in för att göra klart för avgång. Lotsarna 
Knut Sjölin och Torsten Gustavsson, fo
tografen Karl Persson och en journalist 
från en tidning går också ombord. Efter 
att ha satt i de två startpatronerna öppnar 
Norin för tryckluften och skjuter igång 
semidieseln. Förtöjningarna kastas loss, 
och snart är man utanför hamnpiren och 
möter den grova sjön. Med god fart tar 
man sig ut genom inseglingsrännan och 
faller av ner mot fyrskeppet, som dyker

Svinbådans fyr med lanternin uppställd i parken 
till sjömanshemmet Rosenhill i Göteborg. Foto 
Bertil Jeppsson.

så häftigt i sjöarna att halva bottnen syns. 
Det är väldiga krafter som är igång, men 
det stora skålankaret på 1530 kg och 378 
meter kätting håller än så länge Svinbådan 
kvar på sin station. Balanserande på det 
hala däcket tar fotografen, trots överspol- 
ning och stänk på objektivet, sin bild av det 
dansande fyrskeppet. Inga personer syns 
på fyrskeppets däck, men utkiken finns 
med all säkerhet i styrhytten, varifrån han 
iakttar lotsbåtens framfart. Romare och 
hans besättning konstaterar att nybygget 
är en verkligt god "sjöbåt", som klarar även 
detta väder. Med god fart återvänder man 
till hamnen och Karl Persson tar en sista 
bild, som visar hur den grova sjön vräker 
över hamnparapet och fyr.
Onsdagen den 5 oktober 1960 lämnade fyr
skepp nr 17, Svinbådan, sin station utanför 
Lerberget för sista gången. Troget hade hon 
legat på samma station i inte mindre än 
67 år och visat vägen förbi det förrädiska 
"Svinabonnsgrundet". Visserligen hade 
krig och hårda isvintrar ibland gjort, att
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hon för längre eller kortare tid hade fått 
lämna sin station och uppsöka hamn, men 
nu var det oåterkalleligen sista gången, 
eftersom den fasta fyren, Svinbådan, stod 
färdig att tas i bruk.

Vart tog hon då vägen? Efter att ha 
använts som verkstadsfartyg av Sjöfarts- 
styrelsen i samband med sjömätning, 
inköptes hon 1972 av stiftelsen Skepps- 
holm sgården för att rustas upp och 
tjänstgöra som skolfartyg. Hur långt 
dessa ombyggnadsplaner fortskridit är 
inte känt, men 1999 låg hon förtöjd vid 
Skeppsholmen i Stockholm. Själva fyren 
med lanternin finns däremot bevarad och 
finns uppställd i parken till sjömanshem
met Rosenhill i Göteborg.

Genom vänligt tillmötesgående av Svea 
Remberg har undertecknad fått tillåtelse att 
införa en av hennes framlidne make, Börje 
Remberg, i tidskriften Kullabygd införd 
artikel om fyrskeppet Svinbådan. Börje 
Rembergs fader, Konrad Remberg, var 
under många år lotsförman i Viken.

Här följer nu Börje Rembergs artikel:
"Första fyrskeppet vid Svinbådans 

grund utanför Lerberget -  fyrskepp nr 7
-  utlades på sin station den 4 december 
1877. Detta fyrskepp byttes den 26 juli 1894 
mot fyrskepp nr 17, som då var nybyggt.

Fyrskeppets uppgift var att leda sjöfarten 
förbi de farliga grund som finns i norra 
Öresund. Detta skulle ske dels genom fy
ren och dels genom att tillhandahålla lotsar 
till de fartyg som begärde lots. Fyrskeppet 
låg i höjd med Lerberget, lVi sjömil från 
Höganäs och 3 sjömil från Viken varifrån 
lotsbetjäningen ägde rum.

Något om fartyget
Under däck midskepps fanns maskin
rummet. Fartyget kunde för egen maskin 
gå från och till sin station. Akter om ma
skinrummet fanns förråd och förut hytter 
för manskapet. Man bodde två man i varje 
hytt. Förutom hytterna fanns en större "sal" 
och i denna fanns en stor trattgrammofon. 
Under däck fanns även en liten med verk
tyg välförsedd snickeriverkstad, som flitigt 
användes för hobbyarbeten. På undre däck 
akterut hade fyrmästaren sin hytt och sa
long. Bredvid fanns hytter för l.fyrvaktaren 
och maskinisten. För om dessa var lotsmäs- 
sen med två soffor längs sidorna samt ett 
litet utrymme med två kojer för gästande 
lotsar, som väntade på att bli ilandsatta. 
Längre förut fanns köket och stora mäss
en samt uppgången till fyrtornet.

Längst förut det stora ankarspelet. På 
babords sida dävertar med lilla lotsbåten. 
På övre däck fanns styrhytten, fartygets 
livbåt och den stora skeppsklockan.

Maskinisten Anders Knafve startar en av hjälp
motorerna. Foto Tore Nilsson.

N ågot om fyren  
och m istsignaleringen

Fyren var utrustad med agaljus och blin
kade 20 gånger i minuten. Fyrljuset hade en 
styrka av 600 normalljus och tändes varje 
afton vid mörkrets inbrott och släcktes när 
morgonen grydde.

Vid dimma och dålig sikt satte man 
igång mistsignaleringen till ledning för 
de sjöfarande och för att inte fyrskeppet 
skulle bli påseglat. Tidigare hade man för 
detta ändamål en ångsirén, men senare 
fick man en särskild tyfon, som gav ifrån 
sig ett ljud, som många kustbor säkert 
kommer ihåg. Tyfonen gav tre korta stötar 
varje minut. Den drevs med en kompres
sor. I detta sammanhang kan omtalas att 
fyrskeppet hade två verkliga dyrgripar 
ombord. På övre däck fanns nämligen två 
gamla kanoner från 1809. Vid dålig sikt 
och i händelse av att något fartyg kom oro
väckande nära och föreföll att gå på grund 
eller styra rakt på fyrskeppet, ådrog man 
sig vederbörandes uppmärksamhet genom 
att skjuta med kanonerna. Det var gamla 
hederliga mynningsladdare, i vilka man 
stoppade in 1 hekto krut jämte en del pap
per eller dylikt. På kanonrörets bakre del 
fanns hål för tändhatt och genom att med 
en respektingivande klubba slå på denna 
tändhatt avfyrades kanonen. Föröver vid 
sidan om kanonerna fanns också den stora 
skeppsklockan, som man klämtade i när 
det var fara på färde, och andra möjligheter 
inte stod till buds.

D ygnsrytm en
Arbetet ombord bestod i vakthållning. 
Samtliga fartyg, som passerade, skulle 
observeras. Man putsade och skötte om 
fyren och fartyget och hade dessutom vis
sa uppgifter för SMHI. Varje dag kl 08.00,
12.00 och 16.00 skulle man ta vattenprov 
från havsbottnen och mäta vindstyrkan 
och strömhastigheten. Mellan klockan
20.00 och 08.00 var en vaktstyrka avdelad 
på två man som i fyratimmarspass skötte

5

Fyrvaktaren Anders Bengtsson färdig att avfyra ett varningsskott från den gamla kanonen. Foto från 
John Oltin.
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Året är 1946. Hela den tjänstgörande besättningen på Svinbådan är samlad på däck för fotografering. Längst till vänster vid maskintelegrafen står fyrmästaren 
själv, Elof Justus Glifberg, som nyligen har tillträtt befattningen efter att ha varit fyrvaktare - styrman sedan 1934.1främre raden till höger om Glifberg står 
styrmannen Olle Oltinfrån Viken. Lutad mot nakterhuset ser vi fyrvaktaren Anders Bengtsson från Lerberget. Mannen längst ut till höger kan möjligtvis 
vara E. B. Ternström från Karlshamn. Övriga har varit svåra att namnge. Glifberg innehade befattningen som fyrmästare till 1957, då han avgick med pen
sion. Han efterträddes av Alfred Knafve som t ffyrmästare. Svinbådans siste fyrmästare blev Gustav Martinsson, som fick föra befälet då Svinbådan den 5 
oktober 1960för alltid lämnade sin station. Foto från John Oltin.

vakthållningen. Under övrig tid sköttes 
bevakningen under pågående arbete på 
fartyget. Kl 07.30 serverades frukost, 12.00- 
14.00 höll man middag. Då skötte kocken 
vakthållningen. Kl 15.00 serverades kaffe 
och 18.00 var det tid för kvällsmål.

Som kompensation för den långa arbets
dagen hade man tre månaders semester, 
som i regel delades upp på flera omgångar 
för att få lite tätare landkänning.

N ågot om besättningen
På 1920-talet fick jag några gånger följa 
med min fader, som då var lots i Viken, på 
några dagars vistelse på Svinbådan. Man 
kunde då träffa följande personal: 
Fyrmästare: Albin Lindblom, Viken
1.fyrvaktare: Petrus Smith, Viken 

Karl Wikdahl, Viken 
Anders Bengtsson, 
Lerberget
John Fogelberg, Höganäs 
Åke Sjöberg, Blekinge 
Erik Berglund, Höganäs 
Karl Lindblad, Höganäs

Fyrvaktare:

Maskinist:
Kock:

De var alla riktiga sjömän och präktiga

Gruppen med tulpaner vittnar om att det är vid julttid och den invirade flaskan med stor rosett talar 
sitt tydliga språk -  någon måste fylla år. Kocken Sven ",sjöman" Andersson serverar kaffe till Gunnar 
Lund, Tomas Thomasson, Ludvig Karlsson, E.B. Ternström och någon mer, kanske en lots. Året kan 
vara 1947 eller 1948. Foto från Rolf Hasse
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Kocken Anders Widén vid den kokseldade Agaspisen. Anders Widén serverar Chliwe Lund, Anders Knafue och fyrmästare 
Söder.

människor, som väl tog hand om en liten 
pojke.

N ågot om lotsningen
Som regel fanns det ständigt två lotsar 
ombord på Svinbådan. Byte skedde var 
sjätte dag. Då lots fanns tillgänglig om
bord var under dager lotsflagg och under 
natten lanterna hissad på en gaffel på akter
masten. Fartyget hade först haft två master 
men vid en översyn av fartyget 1908 togs 
främre masten bort.

När något fartyg önskade lots var det 
fyrskeppets besättning, som fick sätta 
lotsbåten i sjön och ro ut lotsen till fartyget. 
Detta kunde vid hårt väder och stark ström 
vara ett hårt arbete.

Det berättas att strömmen kunde vara så 
stark, att man inte kunde ta sig tillbaka till 
Svinbådan utan hamnade i Nyhamnsläge 
och någon gång även i Vikens hamn, och 
då fick lotsångaren bogsera ut dem till 
fyrskeppet. På 1920-talet fick Svinbådan en 
motordriven lotsbåt och detta underlättade 
avsevärt lotsbetjäningen.

Då stormvindar gjort sjön så grov så 
att lotsbåten inte kunde sättas i sjön, togs 
lotsflaggen eller lanternan på aktermastens 
gaffel ner. Om vakthavande lots i Viken 
misstänkte detta förhållande, gick han 
som regel bort till "Brunkmans hörna". I 
nordöstra hörnet fanns en ganska stor sten 
intill Storgatan, som gav lä för de värsta 
vindarna. Härifrån hade man god utsikt 
mot Svinbådan. Var flaggen eller lanternan 
borta fick lotsuppassningen ske från lots- 
stugan vid hamnen. Beredskapen förstärk
tes med vakt vid hamnen, och lotsångaren 
eller lotskuttern var beredd att gå ut. Viken

har en god hamn, som gjorde det möjligt 
att i så gott som alla väder komma ut och 
in med lotsångaren eller kuttern.

När en lots från Svinbådan gett sig av på 
lotsning söderut, som var det vanligaste, 
gick fartyget förbi Viken mycket nära 
stranden, ty vattendjupet tillät detta. Då 
gavs signal för att visa att fartyget hade 
lots ombord, och att det saknades en lots 
på fyrskeppet.

Vid lotsbyte, på fyrskeppet, eller då 
lots skulle ersättas, passade under som
marmånaderna badgäster i Viken på att få 
sig en sjötur. Genom tillmötesgående från 
lotsarnas sida fick badgäster följa med ut 
till Svinbådan om vädret var gynnsamt. 
Under årens lopp är det många, som fått 
tillfälle att besöka Svinbådan och dess trev
liga besättning, och många är de fotografier 
som tagits ombord. Mottagandet var alltid 
hjärtligt. Det var ju för fyrpersonalen stor 
omväxling i enformigheten.

M athållningen
Fram till mitten av 1910-talet skedde pro- 
vianteringen från Malmö med lotsverkets 
chefsfartyg.

Man fick då proviant för tre månader, 
och då blev det inte ofta det serverades 
färskvaror. Lotsarna fick under denna tid 
själva svara för sin mat. Jag minns hur min 
mor packade fars matväska med mat för 
perioden på Svinbådan.

I fartygsprovianten ingick "knallen" som 
en del. Knallen var den hårda, torra, fyr
kantiga bullen, som när man skulle äta den 
först måste doppas i kaffet, sedan strykas 
med smör innan man tog den i munnen. 
Ar 1913 fick Svinbådan en ny kock, och

det var Anders Bengtsson från Lerberget. 
Han hade då gjort sin värnplikt vid flottan 
i Karlskrona, fått kockutbildning och varit 
officersuppassare på pansarskeppet Man
ligheten. Han tyckte att det var onödigt att 
proviantera för tre månader, när man hade 
fastlandet så nära. Han lyckades övertala 
fyrmästaren och lotskaptenen i Malmö 
att efter anbudsförfarande upphandla 
proviant från Höganäs eller Viken. Catos 
skeppshandel på Höganäs nedre var under 
många år leverantör till Svinbådan, och 
transporterna utfördes av lotsbåten från Vi
ken. Nu blev maten bättre och nyttigare och 
lotsarna tilläts att inköpa sina måltider på 
Svinbådan. Alla utom fyrmästaren intog 
sina måltider i stora mässen. Fyrmästaren 
åt i sin salong.

Fartygets journal 
På Svinbådan förde man anteckningar 
över viktiga händelser och förändringar 
i rutinerna. Man kan där se när fartyget 
måste lämna sin station på grund av svåra 
isförhållanden, för översyn och för krig.

Den 19/10 1914 och den 12/4 1940 gick 
man från stationen på grund av krig. Den 
10/21919 och den 15/71946 gick man åter 
ut till sin station. Den 22/10-23/10 blåste 
det full orkan och motorgaleasen Magne
sita av Höganäs förliste och drev iland 
vid Höganäs.

Den 27/2-3/3 1880 drev fyrskeppet för 
storm 2Vi kabellängd i OSO.

Ja, det var många stormar, som Svin
bådan fick rida ut. Det berättas att vår
stormarna inte så sällan var så starka att 
de förde med sig jord och nysått frö ända 
ut på Svinbådans däck. Även isvintrarna
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Fyrmästare Elof Justus Glifberg tar långkikaren till hjälp. Foto från John Oltin

kunde besvära Svinbådan. När isen blev 
för svår måste man lämna sin station och 
gå till Helsingborg eller Höganäs för att där 
invänta bättre förhållannden. Ibland hann 
man inte undan isens grepp.

Så tex "Den 11/41947 fastnade fyrskep
pet i ett isflak och drev nordvart med 
strömmen omöjligt att få upp ankaret. 
Fyrskeppet drev till kl 03.10 den 12:e då 
vi lyckades få upp ankaret. Vi var då tvärs 
Mölle. Avgick sedan till Höganäs för repa
ration av maskinen. Avgick till stationen 
den 16:e april".

Så står det också i journalen att Svin
bådan den 5/10 1960 för alltid lämnade 
sin station utanför Lerberget och ersattes 
av en fast fyr utanför Viken."

Så långt Börje Remberg.

N ågot om livet om bord
Som vi sett tidigare var det i regel åtta man 
som samtidigt tjänstgjorde ombord. Efter
som man var i tjänst åtta månader och iland 
på semester fyra månader per år, så blev 
det med vikarier åtskilliga personer, som 
var engagerade under ett år. Det är därför 
många olika ansikten, som skymtar förbi 
på de mängder av foton, som under årens 
lopp tagits av såväl tidningsfotografer som 
privatpersoner. De flesta av de som tjänst
gjorde ombord hade sin hemvist i Kulla
bygden och då inte minst i Lerberget, men 
flera var också från Blekinge. Den som hade 
den utan jämförelse längsta tjänstgöringen 
ombord var säkert Anders Bengtsson från 
Lerberget. Han tillbringade säkert huvud
delen av sin tjänstgöring inom Sjöfartsver
ket på just Svinbådan. Andra kända ler- 
bergare var bröderna Gunnar och Chliwe 
Lund, Ludwig Karlsson, Axel Svensson, 
Sven Andersson och Torvald Lundgren. 
Flera av dessa hade tidigare seglat i han
delsflottan men på äldre dagar gått in på 
vikariat på Svinbådan. Dessutom fanns det 
en hel mängd ungdomar, som passade på 
att ta vikariat på fyrskeppet under längre 
eller kortare tid.

Det var alltid lika roligt att besöka fyr
skeppet. Själv kommer jag ihåg några 
sådana episoder.

Kustvakten Erik Walter, som bodde all

deles nere vid stranden, hyrde på somrarna 
ut till en familj Gärtner från Helsingborg. 
Pojkarna Gärtner och jag fick då ibland 
följa med ut till Svinbådan. Erik Walter 
hade sin norskbyggda snipa förtöjd vid 
"Skom akarens bro" rakt nedanför sin 
fastighet. När Walter drog igång sin en- 
cylindriga Götamotor utan koppling och 
backslag, då gällde det för pojkarna att 
hålla tungan rätt i mun och styra ut mellan 
de vitmålade stenarna, Trångsund kallade. 
På väg ut till fyrskeppet skulle eventuell 
drivved hämtas upp, och ibland kunde det 
bli rätt mycket av den varan.På fyrskeppet 
bjöds man alltid på kaffe, och om det var 
Sven "sjöman" Andersson, som var kock 
ombord, vankades det även vänstervispad 
sockerkaka.

N ya fyren Svinbådan
Den 5 oktober 1960 var den fasta fyren 
Svinbådan helt klar att tas i bruk, och 
fyrskeppet nr 17 Svinbådan kunde efter 
67 år på samma station avgå, men denna 
gång inte för egen maskin utan bogserad 
av tjänstefartyget Malmö. Men vad hände 
sedan?

Fyra dagar senare, söndagen den 9 okto
ber, ränner Svenska Lloyds 6550-tonnare 
Convallaria i klart väder med full fart upp 
på grundet innanför fyren. Efter att folk 
från såväl Viken som Lerberget hjälpt till 
att lossa en del av råfosfatlasten, som kas
tades över bord, lyckades Röda Bolagets 
bogserbåtar Einar och Karl dra haveristen 
av grundet.

Men redan den 17 oktober kl 22 på 
kvällen gör den spanska 2 000-tonnaren 
Lago Enol om samma bravad. Hon är på 
resa från Göteborg till Norrlandshamnar, 
när hon i gott väder och med full fart går 
upp på samma grund som Convallaria. 
Denna gång blir det danska Switzers bärg
ningsfartyg Uranus, som kommer till und
sättning och drar henne loss.

Nu tyckte sjöfartsverket att det fick vara 
nog och skickade upp en lotsbåt, som 
bemannad med Axel "O lja" Andersson 
och Vilhelm Johansson fick i uppdrag att 
patrullera ute vid fyren för att förhindra fler 
incidenter -  och fler blev det inte heller. ■Svinbådan avlöses på sin station av Reservfyrskepp och går för egen maskin till Malmö för översyn.

sYTmbaUXä
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Motorslupen Bylgia i Norrköpings hamn. Foto Arne Sundström 15 juli 1961.

Passagerarbåtstrafiken på Bråviken
Del II: Närtrafiken vid Norrköping

Av Arne Sundström

Första årtiondet
Som jag redan nämnt, annonserades 1869 
en reguljär närtrafik med ångslupen Pam- 
pus från Norrköping till Stridsudden, just 
utanför Motala ströms utlopp i Bråviken. 
Motivet var nog, att de mer välbesuttna i 
staden i flera fall skaffat lantställen i dessa 
trakter, och en sjöresa var det bekvämaste 
färdsättet dit.

Ett populärt resmål på vägen var också 
Röda stugan, nära Tegelbruket på Hospi- 
talsholmen. Denna lär ha uppförts av Norr
köpings Mässingsbruk (senare Holmens 
Bruk) som en bostad för ängsvaktare och 
fiskare sedan bruket år 1751 fått arrendera 
två tredjedelar av holmen, och den hade 
senare blivit ett enklare utvärdshus.

Dessa turer med Pampus pågick bara 
en sommar. För att få till stånd en mer 
ordnad närtrafik bildades emellertid 1871 
Ångslupsbolaget Näcken. Från baron Raab 
i Helgerum nära Västervik köpte detta bo
lag in ångslupen Helgerum, som omdöptes 
till Näcken och den 27 juni 1871 insattes på 
turer mellan Lasarettsbryggan och Strids
udden tre gånger om dagen varje helgfri 
dag. Kort därefter började den också med 
söndagsturer till Brädudden, som inte låg 
lika långt ut, fem gånger om dagen.

Näcken kunde medföra 45 passagerare, 
vilket snart befanns vara alldeles för lite. 
Ångslupsbolaget Näcken beställde därför 
en ny ångslup från Motala Verkstad för le
verans på försommaren 1873. Den skulle

vara av den standardtyp, som verkstaden 
1872-1873 också byggde fem exemplar av 
till olika ångslupsbolag i Stockholm och 
Göteborg. De var 14,05 meter långa och 
3,12 meter breda, kunde ta ca 70 passa
gerare och framdrevs av en ångmaskin 
om 4 nom. hk.

Leveransen av den nya ångslupen, som 
skulle få heta Kolga efter en av de nio 
döttrarna till sjöguden Ägir och hans hust
ru Ran, blev dock flera månader försenad 
och uppsköts därför på rederiets begäran 
till våren 1874.

Detta ledde till att verkstaden på sensom
maren 1873 stod där med en redan färdig 
men inte levererad ångslup. Motala Verk
stads ledning beslöt då, att den skulle få
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Utvärdshuset Röda Stugan med en av Sedins ångslupar. Detalj av vykort i Kungliga Bibliotekets 
samlingar.

behålla det redan påmålade namnet Kolga 
och användas för turer mellan verkstads- 
området och Motala stad.

En andra ångslup med namnet Kolga 
tillverkades sedan, levererades till Ång- 
slupsbolaget N äcken i maj 1874 och 
insattes därefter på söndagsturer Norr- 
köping-Brädudden och vardagsturer 
Norrköping-Händelö närmare staden. 
Föregångaren Näcken såldes samtidigt 
till Norrköpings Bomullsväfveribolag.

Ökad kapacitet på 1880-talet
Behovet av kapacitet i närtrafiken vid Norr
köping växte, och den 14 juni 1885 ersatte 
Ångslupsbolaget Näcken därför sin ång
slup Kolga med ett nybygge från Motala 
Warf i Norrköping. Även den fick sitt namn 
efter en dotter till sjöguden Ägir och hans 
maka Ran och döptes till Bylgia.

Bylgia framdrevs av en ångmaskin om 
10 nominella hästkrafter, var 66 fot lång och 
kunde medföra 120 passagerare. På sön- 
och helgdagar fick Bylgia gå till Brädudden 
och på vardagarna till Malmö/Högholmen, 
och på vägen anlöptes alla dagar Grymön, 
som blivit en populär utfärdsplats. Äng- 
slupens befälhavare var kapten P.G. Svens
son, som från 1879 skött samma uppgift 
på företrädaren Kolga. Denna ångslup 
såldes istället till Fritz Hedborg, Oscar 
Strindberg (ångbåtskommissionär och 
bror till August) samt Thure Engströmer, 
som satte den i trafik Sollefteå-Ed, omdöpt 
till Anna. Den fick senare Härnösand som 
hemort och omdöptes 1901 till Svea.

År 1887 tillkom en andra ångslup i när
trafiken vid Norrköping. Då satte ägarna 
till Mekaniska verkstaden Vulcan in sin 
nybyggda ångslup Vulcan på turer ut till 
Röda Stugan och Tegelbruket. På vägen dit 
anlöpte den också trappan vid Tullpackhu
set och Sjötullsbryggan. Vulcan förlängdes

1889 med hela 15 fot och kompletterades 
1894 av den motordrivna Trio, utrustad 
med en av de högvarviga petroleummo
torer som verkstaden byggde på licens av 
Daimler i Tyskland.

Vulcan fortsatte att gå här to m  1895 
men såldes sedan till Flemminge järnverk 
vid sjön Sommen och omdöptes till Flem
minge. Senare övertogs den av Ångbåts 
AB Sommen, omdöptes till Balder med 
Ernst Haag som ägare och nedskrotades 
i juni 1942.

Två herrar 
Sedin börjar egen trafik

År 1897 fick maskinisten A.G. Sedin till
stånd att trafikera linjen från Norrköpings 
inre hamn till Röda Stugan och Tegelbruket

med slupen Anglé. Anton Herman Sedin, 
som var född 1873, och tidigare haft arbete 
som sågare, fick motsvarande tillstånd för 
ångslupen Fortuna på resor innanför 
Grymön. Herman Sedin hade en svaghet, 
nämligen att inte bry sig så mycket om de 
föreskrifter, som stadens besiktningsmän 
ställt upp. Han bötfälldes redan första året 
för att ha haft för många passagerare om
bord på Fortuna, och problemen fortsatte, 
sedan han 1902 bytt ut denna ångslup mot 
en ny ångslup Fram. Han fälldes då, först 
för att ha framfört denna utanbesiktnings- 
bevis, därefter för att samma år ha tagit 
med för många passagerare på Fram.

Ett skäl till dessa överträdelser var nog, 
att intresset för resor med denna närtrafik 
hade vuxit kraftigt, sedan Norrköpings 
Bryggeri AB vintern 1902 byggt om Röda 
Stugan till ett modernt utvärdshus. År 1903 
skötte både Herman Sedins Fram och A.G. 
Sedins nya ångslup Frej, som var 15,86 me
ter lång och 3,48 meter bred och byggd på 
W Söderströms mek. verkstad samma år, 
täta turer dit ut. Året därpå hade Herman 
Sedin bytt ut Fram mot den större ångslu
pen Framåt, byggd på det Flachska varvet 
i Nyköping och försedd med en 28 hk 
maskin från Vulcans mek. verkstad. Fram 
såldes därefter för trafik på Göta Kanal från 
Mem och kom nog sedan till Björkfors vid 
Kinda kanal.

Även A.G. Sedins Frej lämnade Norr
köping för en ny trafikuppgift på sjön Bå- 
ven, tillhörde där sedan Backa-Hosjö AB, 
men avställdes för skrotning 1950.

Lindö nytt resm ål
Ett nytt resm ål, som lockade många 
resenärer, blev vid sekelskiftet Lindö,Ångslupen Bylgia. Foto Sjöhistoriska museets samlingar.

Utvärdshuset »Röda Stugan». Norrköping.
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Ångslupen Bylgia. i Norrköpings hamn. Vykort, Fröberg i Finspång.

som ägdes av AB Lindö Säteri.
Där anlades nu en l:a  klassres
taurang Lindöhäll, badhus för 
allmänheten och segelbåtshamn.
År 1902 gjorde ångslupen Maria 
varje söndag täta turer dit, och 
1904 kunde Vikbolandsångaren 
Turisten locka med att man med 
denna ångare kom till Lindö på 
bara en halvtimme. Den gick nu i 
reguljär trafik till bryggorna to m  
Ållonö, sedan ångaren förhyrts av 
ett konsortium med kapten Viktor 
Östling i spetsen.

Norrköpings Nya Träförädlings 
AB:s ångslup Carlsro, byggd på 
Eriksbergs mek. verkstad 1904, 
började också söndagsturer till 
Lindö via Granudden, Stridsud- 
den, Framnäs, Händelö och Hög
holmen.

Detta företag hade bildats 
1904 som efterträdare till Norr
köpings Träförädlings AB, som 
blivit uppsagt från sin tomt inne i 
Norrköping, men fått möjlighet att bygga 
en ny anläggning vid Karlsro längre ut 
efter Motala ströms utlopp. Härute fort
satte man producera företagets tidigare 
specialitet, förgyllda lister, men anlade 
också en stapelbädd och slip, först för att 
bygga pråmar men senare även lastfartyg. 
Verksamheten vid Karlsro gick dock inte 
helt tillfredsställande, och 31 mars 1917 
gick företaget i likvidation. Det efterträd
des dock senare av andra varvsföretag på 
samma plats.

Nästa ångslup som fick Lindö som slut
station, var Bylgia. Dess rederi hade 1903 
ombildats till Ångslupsaktiebolaget Näck
en, med bryggaren John Nyström som helt 
dominerande ägare, och dess syfte angavs 
då vara "ångfartygsförbindelse emellan 
Norrköping samt lantegendomar och lust
ställen i stadens grannskap".

Trafiken gick först utan problem, och sär
skilt Grymön blev från 1904 ett populärt 
resmål, där fru Anna Karlsson ställde upp 
med servering av kaffe och läskedrycker. 
Bylgias rederi ägde också en egen väl- 
belägen tilläggsbrygga vid Brädudden. 
År 1905 övertog ångaren Kolmården  
emellertid den trafik till bryggan Malmö/ 
Högholmen, som tidigare skötts av Bylgia, 
och denna ångslup fick nu istället Lindö 
som slutstation på sina vardagsturer.

Ångslupsaktiebolaget Näckens ekonomi 
var rätt bra ännu 1911 men försämrades 
sedan kraftigt, sedan järnvägen tagit över 
mycket av resandet genom lokaltåg till an- 
halterna Karlsro, Herstaberg och Loddby 
nära Motala ström. En del som tidigare rest 
med Bylgia till sina sommarställen hade 
också skaffat egna motorbåtar. I början av
1914 beslöt rederiet därför att helt lägga
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ner sin verksamhet och gå i likvidation. 
En gratifikation på 2500 kr skulle först 
lämnas till P.G. Svensson, som i 37 år varit 
befälhavare på rederiets ångslupar, först 
Kolga och sedan Bylgia.

Ångslupen Bylgia såldes därefter i maj
1915 till ett konsortium med lotsförmannen 
Oskar Lind i spetsen och flyttades 2 mars
1916 på järnväg upp till sjön Glan, där den 
sattes i trafik från Ysunda till Bogetorp, 
Kolsta, Ryssnäs, Svärtinge, Eksund och 
Ragntorp. Senare övertogs Bylgia av Fis
keby Fabriks AB och fick ångmaskineriet 
utbytt mot motordrift 1930.

För ångslupsägaren Herm an Sedin 
gick det inte heller bra. Han hade redan

1904 och 1905 bötfällts för två nya över
trädelser av gällande föreskrifter, sedan 
han gjort turer med Framåt långt utanför 
Grymön, i oktober 1909 dömdes han för att 
ha skadat en passagerare vid en våldsam 
ombordläggning och i juli 1910 för att ha 
haft fler passagerare på Framåt än tillåtet. 
Hamnpolisen tyckte också, att Sedin vid 
flera tillfällen varit vårdslös och liknöjd vid 
manövrer inom hamnområdet och lands
hövdingen beslöt därför, att han skulle 
fråntas sitt tillstånd att föra passagerar
fartyg av 4:e klassen.

Beslutet överklagades till regeringen, 
men dess beslut nyårsafton 1912 gav ingen 
ändring. I september 1912 hade Herman



Brage, som trafikerade bl a Lindö 1919-1922, i sitt senare skick som motorslup på västkusten.

Sedin också bötfällts en åttonde gång, nu 
för ett så högt belopp som 200 kr, för att ha 
forslat passagerare med sin ångslup utan 
att den blivit besiktigad. Följden blev, att 
Herman Sedin år 1916 fick gå i konkurs, och 
Framåt såldes och fick nytt namn och nya 
uppgifter som bogserbåten Getå. Den bar 
senare namnet Getå I, Oaxen I och Marsta 
och uppges ha gått til skrot 1957.

För att inte närtrafiken från Norrköping 
helt skulle upphöra efter dessa händelser, 
satte några intressenter istället från 1914 
in motorbåten Strand till Lindö via Boud
den, Udden, Strand, Grymön, Strömsberg, 
Brädudden, Granudden, Stridsudden, 
Framnäs, Händelö, Hanholmen och Hög
holmen.

Från ca 1909 hade en annan ångslups- 
befälhavare, Gustaf Adolfsson, börjat turer 
på den korta linjen till Röda Stugan och 
Tegelbruket med sin ångslup Svan, byggd 
av honom själv samma år med stålskrov,
10 meter långt och 2,25 meter brett. Den 
fick ta 20 passagerare innanför Händelö. 
Svan såldes dock 1918 till Stockholm och 
året därpå till Dalarna, där den länge var 
flottningsbåt på Venjansjön under namnet 
Trafik.

N ya båtar och redare i närtrafiken
I slutet av första världskriget började en ny 
epok inom närtrafiken. Turerna till Lindö 
och mellanliggande platser övertogs 1918 
av AB Östersjövarfvets ångslup Östersjö- 
varfvet I. Den hade tidigare gått i Karls
krona som Lyckeby och som Edda och 
var byggd på Ljunggrens mek verkstad i 
Kristianstad 1890. Varvet använde den 
även som bogserare.

År 1919 gick detta varvsföretag emeller
tid i konkurs, och Ostersjövarfvet I såldes 
till Essinge Ångtvätt i Stockholm som gav 
den namnet Essinge Ångtvätt I. Den om
döptes sedan till Tasse och gick från 1931 
i trafik vid Linköping, hette ett tag Nybro- 
baden men sedan åter Tasse. År 1948 åter
kom denna ångslup till Norrköping som 
Bråviken, se vidare nedan.

Från 1919 trafikerades Lindö istället av 
ångslupen Brage, som tillhörde ett annat 
varvsbolag, Varfs- & Rederi AB Brage. 
Varvets företrädare E.F. Appeltofft hade 
köpt in den från Stockholms Ångslups AB 
30 juli 1918, i vars ägo den burit namnet 
Filadelfia. Namnet kom sig av att den var 
byggd av Motala Verkstad som visningsbåt 
på världsutställningen i Philadelphia 1876. 
Även Varfs- & Rederi AB Brage gick dock 
omkull, men ångslupen Brage blev kvar 
och skrevs över på Rederibolaget Brage. 
Den fortsatte med trafik på Motala Ström 
och framför allt till Grymön to m  1922.

Brage såldes sedan till västkusten för 
trafik mellan Stenungsund och Stillingsön 
i motoriserat skick. År 1927 övertogs Brage
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av Ångbåts AB Bohusländska Kusten (som
1935 bytte namn till Ångbåts AB Bohus
länska Kusten), som fortsatte att använda 
den i närtrafik, bl a från Uddevalla. Hösten
1936 såldes den så via Carl A.L. Johansson 
(Maskinaffären Generator) i Göteborg till 
Vattenfall, som behövde en transport- och 
passagerarbåt på Stora Lulevattnet.

Brage fraktades nu på järnväg till Porjus 
och gick sedan som Suorva I här uppe till 
mitten av 1940-talet, då STF tog över trafi
ken. Den skrotades sedan först 1960.

Ett skäl till tillbakagången var att det 
redan 1920 hade inletts busstrafik mellan 
Norrköping och Lindö, och det följande 
årtiondet tillkom också busslinjer till en 
rad andra platser vid Bråviken.

I närom rådet behövde fram för allt 
Grymön fortfarande trafik. En liten passa
gerarbåt som 1920 började trafik dit och till

sommarrestaurangen Framnäs var Gustaf 
Adolfssons ångslup Gustaf. Den var byggd 
på W Söderströms mek. verkstad 1906, 
hade en 1-cylindrig högtrycksångmaskin 
om 12 hk och var 12 meter lång, 2,59 meter 
bred. Gustaf fick ta ombord 48 passagerare 
innanför Händelö udde, annars bara 35. År 
1923 fick den maskineriet utbytt mot en 
bensinmotor från Pentaverken.

Gustaf Adolfssons son Edvin valde skå- 
despelaryrket, och efter faderns död 1935 
såldes ångslupen först till G. A. Thörnqvist 
i Loftahammar, sedan till Gustaf Nilsson på 
samma ort och därefter till Edvin Carlsson 
i Linköping. Den nedskrotades på Hjulsbro 
Båtvarv 1943.

N y Sedin-trafik
Åren 1922-1928 gick åter en ångare med 
namnet Frej i liknande närtrafik. Den var

/

Ångslupen Tasse bogserar ut segelbåtar på Stångån i Linköping. Foto Folke Fromholtz.
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Norrköpings hamn med bl a ångslupen Framåt och lastfartyget Norrköping. Vykort från Pressbyrån, 1930-talets slut.

egentligen en bogserbåt, 14,5 meter lång 
och 3,51 meter bred, byggd i Motala 1883 
och försedd med en 50 ihk ångmaskin. 
(Dess tidigare historia är okänd, men det 
enda fartyg med liknande mått som kan 
komma ifråga är nog Göteborgs Bogse- 
ringsbolags Emil.) År 1922 fick denna Frej 
ta upp till 82 passagerare innanför Händelö 
udde och tillhörde liksom föregångaren 
med samma namn först A.G. Sedin, men 
1928 hade den övertagits av (sonen?) Karl 
Gustav Sedin och användes i fortsättningen 
nog mest som bogserbåt. År 1955 skrotades 
Frej vid Alholmens varv.

År 1925 började också en ångslup med 
namnet Fram sköta turer till Grymön och 
Brädudden via Tegelbruket och Ramshäll 
varje timme i kapten Herman Sedins regi. 
Han hade alltså åter fått behörighet att föra 
befäl på ångslupar. Denna Fram var rätt 
stor, 17,88 meter lång och 3,91 meter bred, 
och hade byggts på Lindholmens Varv 1869 
för Ångslupsbolaget Nya Föreningen som 
Carl XII. Den tillhörde sedan SÅA som Jarl 
och såldes därifrån 1917 till AB Waxholms 
Skeppsvarv & Motorverkstäder, där den 
fick heta Waxholmsvarvet II. Som Fram 
hade den först en Motala-ångmaskin från 
1872, som ca 1928 utbyttes mot en från 
Stavsjö mek verkstad om 30 hk.

År 1927 tillkom i Herman Sedins flotta 
även en ny Framåt, byggd på Eriksbergs 
m v 1883. Den hade ursprungligen un

der namnet Nils tillhört grosshandlaren 
S. Lidner i Söderköping, var heldäckad 
och försedd med två salonger och hade en
8 nom. hk ångmaskin. Nils hade därefter 
1900 sålts till Johansson och Jakobsson i 
Linköping för turer på Roxen och Borens- 
berg-Berg, och hade senare andra ägare 
och uppgifter där.

Ännu 1940 gick bägge två i trafik här, 
1941 endast Fram. Den hade då endast 
fått ett interimscertifikat och såldes sedan

till Yngve Johansson i Kisa, som använde 
ångslupen för bogsering av Iris och Age
4 på Kinda kanal. Fram skrotades senare 
samma årtionde. Framåt användes efter 
tiden här som bogserbåt för Tunabergs 
Trävaru AB och fanns kvar en bra bit in 
på 1950-talet.

Nytt resm ål 
från N orrköping: Esterön

I Norrköping började på 1940-talet en ny

Norrköpings hamn med ångslupen Fram. Detalj av vykort från Pressbyrån, 1930-talets mitt.
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Motorslupen Amaranth på väg ut från Norrköpings hamn. Foto Arne Sundström 21 juni 1963.

trafikepok: turer till Esterön. Bakgrunden 
var att Norrköpings stad här anlagt barn
bad och barnkoloni, men även servering 
och festplats för vuxna. Staden lät barnen 
åka ut hit utan avgift med en båttur varje 
vardag kl 10.

Från 1946 inleddes också åter turer för 
allmänheten hit och till Grymön med 
båtarna Amaranth och Pampus. Av dem 
gick Amaranth till både Grymön och 
Esterön, medan Pampus gjorde täta turer 
till Grymön.

Åtminstone den första av dessa båtar 
ägdes av företagaren Martin Alexanders- 
son. Han var född 18 december 1889 i 
Östra Stenby på Vikbolandet, övertog 
vid 19 års ålder faderns lantbruk, startade 
sedan åkerirörelse och flyttade 1939 till 
Norrköping, där sjötrafiken sedan blev en 
ny huvudsyssla.

Behovet av trafik till Esterön växte, och 
1948 köpte Alexandersson in den gamla 
motorslupen Bylgia och satte in den på 
turer hit. Det var veteranen från 1885, som 
därmed återkom från sina år på sjön Glan, 
nu med en förhöjd styrhytt. Den mindre 
Pampus fanns kvar och gick nu till både 
Grymön och Framnäs, och 1950 inledde 
även en motorbåt med namnet Koster 
turer på den korta sträckan mellan Lindö 
och Esterön.

Detta år annonserade även ägaren till 
ångslupen Bråviken att den gjorde turer 
till Granudden på Grymön. Denna Brå
viken var den tidigare nämnda Tasse från 
Linköping, som 12 september 1948 inköpts 
av järnarbetaren Erik Axel Gehlin och skep
paren Elof Valentin Ahlström i Norrköping, 
men året därpå fått Erik Gehlin som ensam 
ägare. Om den gick i liknande trafik 1951

är oklart, men 1952 annonserades åter turer 
med s/s Bråviken till Grymöns bryggor. 
Denna ångslup var emellertid nu i dåligt 
skick och såldes sedan 1954 till Vidfamnes 
Norrköpingskontor AB för nedskrotning, 
vilket dock inte genomfördes. Den fick i 
stället sedan en rad nya ägare, ändrades till 
dykarbåt, motoriserades och hamnade så 
småningom i Göteborg som lustfartyg.

År 1951 tänkte en skeppare Karl Nilsson 
börja trafik till Esterön, med sin passagerar
båt Diana. Den var byggd på Bergsunds 
mek. verkstad 1901 för passbåtstrafik vid 
Saltsjöbaden och hette där först Wood- 
cock, sedan Svalan, BMS I, Baldersnäs I 
och Ingaröstrand II samt sist Carmencita 
innan den kom ner till Norrköping. Det är 
oklart hur regelbundna turer den gjorde
-  jag har bara sett annonser att Bylgia och 
Koster detta år trafikerade Esterön.

M artin Alexandersson insåg i varje 
fall att han borde sätta in en andra passa
gerarbåt i Esterö-trafiken från Hamnbron 
utöver gamla Bylgia och köpte därför den 
22 april 1952 in Waxholms Nya Ångfartygs 
AB:s ångslup Tärnan.

Den hade året dessförinnan legat som 
förråd och personalutrymme vid Skär- 
gårdsbussarnas tilläggsplats vid Ström
bron i Stockholm. Tärnan konverterades 
nu till motordrift och sattes in i Esterö- 
trafiken med det namn Amaranth, som 
Alexanderssons tidigare Esteröbåt haft. 
Den hade först sitt gamla utseende med 
befälhavarplats på huvuddäcket, men efter 
något år fick Amaranth en rejäl styrhytt på 
övre däck.

Norrköpings stad fortsatte att ordna sina 
bambadresor till Esterön, och Martin Alex
andersson kompletterade med turer till ön

tre gånger om dagen från Hamnbron och 
fyra från Djurön. Året därpå skötte han 
upp till fem Esterö-turer om dagen från 
Hamnbron, på vilka man också anlöpte 
Grymön och Framnäs. Som befälhavare 
på Amaranth tjänstgjorde nu ofta sonen 
Hilding Alexandersson.

I november 1955 köpte Martin Alexan
dersson in Freja IV, ett lastmotorfartyg 
med träskrov, som han nu gav namnet 
Säter, men bara använde som förråd. 
Ursprungligen var detta fartyg en pråm 
med namnet Olle, som Norrköpings Nya 
Träförädlings AB byggde på sitt varv vid 
Karlsro 1909 för egen räkning, men samma 
år sålde. Den fick sedan namnet Anders, 
blev motoriserad 1920 och omdöptes då 
till Freja IV.

I maj 1958 utökade Alexandersson sin 
fartygsflotta ytterligare genom att köpa 
in motorfartyget Kinda, som skött passa- 
gerartrafik på Kinda kanal från Linköping, 
men inte kom under de nya broarna. Un
der 1958 och 1959 lär Kinda ha gjort en del 
utfärdsresor från Norrköping, men Alexan
dersson tog sedan bort båda fartygens mo
torer och gjorde pråmar av dem.

Han sålde sedan Kinda för 600 kr till 
en Norrköpingsbo, som använde den 
som stillaliggande husbåt med namnet 
Linda, och sålde Säter för 1 krona till en 
spekulant från Handen, som sedan fick se 
till att den sänktes av Norrköpings Hamn
förvaltning.

Under något år i slutet av 1950-talet gick 
Esteröbåtarna också på en del turer till 
Sandviken, och ännu 1961 anlöpte de flera 
mellanbryggor på Grymön, men detta var 
nog sista gången. De följande åren skedde 
nämligen många förändringar i Norrkö
pings hamnområde. De gamla planerna 
på en ny infartsled till Norrköping, Lindö- 
kanalen, höll på att förverkligas. När den 
var klar 1962, började man att fylla igen 
delar av den gamla leden mellan Händelö 
och Grymön,och det byggdes senare två 
broar, Händelöbron och Kardonbron, över 
Motala ström utanför Lindökanalen.

M artin Alexandersson hade fortsatt 
sin satsning på att utvidga rederiets verk
samhet. År 1959 köpte han in den tidigare 
militära motorfärjan Sandö (ex Lungö ex 
Trossö ex Rex, byggd i Ljusne 1911), som 
nu fick en Albin Diesel och därefter kunde 
användes som bogserbåt under namnet 
Lindö I. Den 17 september 1960 köpte han 
vidare in Waxholmsbolagets utrangerade 
ångslup Oden (ex Essingen I) för 7 000 kr. 
Den konverterades nu till motordrift med 
en Albin Diesel om 188 ehk och fick nya 
sittplatser på övre däck, serveringsutrym- 
men och namnet Östergyllen.

Motorslupen Bylgia togs samtidigt bort 
ur i passagerartrafiken och fick hösten 1961 
hela sin gamla aktre salong bortriven, så
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att den skulle kunna sköta enklare bogse- 
ringar. Detta varade dock inte länge, och 
Bylgia såldes sedan för att bli fritidsbåt. 
Även Amaranth utrustades med en enklare 
dragkrok i aktern.

Den 3 april 1962 avled emellertid Martin 
Alexandersson. Han hade testamenterat 
alla sina tillgångar till sin fru Ingeborg, 
som med hjälp av sonen Hilding Alex
andersson fullföljde hans östergyllenpro- 
jekt. Den kunde därefter, med sonen som 
befälhavare, den 9 juni 1962 sättas in på 
skärgårdskryssningar, vilka udda dagar 
gick från Norrköping till Söderköping

med två timmars uppehåll i Arkösund på 
vägen. Jämna dagar gjorde den samma tur 
i motsatt riktning.

Detta var mer trafikutbud än vad som 
efterfrågades vid denna tid, och under flera 
följande år fick den göra sådana resor bara 
vid veckohelgerna. Under 1969 trafikerade 
Östergyllen istället Kolmårdens Djurpark 
under artistnamnet Kolmården, mera 
härom nedan. I början av juni 1970 avled 
även Ingeborg Alexandersson. Det visade 
svårt att fördela boets tillgångar mellan 
arvingarna, så passagerarbåtarna behölls 
några år i dödsboets ägo.

Vykort av Norrköpings hamn 
med Östergyllen och inhyrda 
Sagan 1967. Ultra-förlaget.

Östergyllen gick 1970 på Esterölinjen, 
som rederiet fortsatte trafikera to m  1974. 
Den blev sedan fritidsbåt, först med oför
ändrat namn men 1978 ändrat till Bebban 
III, sedan den fått Berit Eva Margareta 
Gustafsson i Stockholm som ägare. År 1981 
byttes dess namn igen, nu till Oden Gamle, 
och har haft olika ägare. Den har därefter 
använts i Stockholm som passagerarfartyg 
i charterresor.

Amaranth tillhörde 1977-1981 Karl Gus
taf Kling i Norrköping och därefter Micael 
Brobeck i Stockholm. Den medverkade se
dan i en TV-serie med artistnamnet Bryn- 
hilda av Skälöga men övertogs 1985 av 
ideella intressenter i Stockholm, utrustades 
sedan med ångmaskinen från ångslupen 
Fritiof, återfick sitt ursprungliga namn 
Tärnan och kom i körklart skick 1996.

Sightseeingtrafik i N orrköping
År 1950 inleddes på initiativ av Norr
köpings Fritidsnämnd en ny typ av trafik, 
sightseeingturer från Karl Johans Park 
innanför Oscar Fredriks Bro i stadens cen
trum med motorbåten Vimman. Denna båt 
var 9,72 meter lång och 2,82 meter bred, 
framdrevs med en Pentamotor och hade 
byggts på Hammarön vid Karlstad 1948 
för fanjunkaren Gunnar Valdemar Olsson, 
som först använt den för turer vid Grums 
som Åsunda.

Det nya namnet Vimman, efter namnet 
på en karpfisk, som är vanlig i dessa trakter, 
kom till som ett resultat av en omröstning 
i Norrköpings Tidningar. Även 1951 gick 
denna sightseeingbåt i Norrköping, men 
inför trafikstarten året därpå bildade 
Gunnar Valdemar Olsson och A E Olsson
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Östergyllen under sitt artistnamn Kolmården 1969. Foto J.C. Lund. 
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Delförstoring av vykort med sightseeingbåten Vimman IV på väg under 
Oscar Fredriks bro. Foto N. Janzelius, Ultra-förlaget.

Öckeröbolagets motorfartyg Turisten 5 augusti 1968. Foto Arne Sund
ström.

tillsammans med Curt-Åke och Inga- 
Lill Wahlin ett nytt rederibolag, Rederi 
AB Sightseeingbåtar. Utöver den första 
Vimman tillsköt paret Wahlin en andra 
motorbåt, Vimman II, som 1951 gått på 
Stångån i Linköping, med Ivan Lange 
som befälhavare och ursprungligen sägs 
ha använts av flygvapnet.

Rederi AB Sightseeingbåtar lät nu bygga 
en något större sightseeingbåt med mahog
nyskrov vid Säffle Båtbyggeri AB, som fick 
heta Vimman III. Den var 11,14 meter lång 
och 3,02 meter bred och kunde ta 50 pas
sagerare.

Vimman I flyttades enligt uppgift sam
tidigt till Linköping, där Vimman II också 
fortsatte sin trafik, men insattes från 16 
augusti 1952 istället på rundturer i Gävle 
hamn och till Fredriksskans med smek
namnet "Gävlebönan". Denna trafik blev 
inte så långvarig, och från 1954 började 
Vimman I istället turer på Göta kanal med 
Motala som hemort och med Ivan Lange 
som redare, från 1959 också som dess ägare. 
Den återfick då först sitt ursprungsnamn 
Åsunda, men 1962 ändrades det till det mer 
inarbetade namnet Vimman. Denna första 
sightseeingbåt lär ha gått här till 1978.

Turerna med den nybyggda Vimman 
III gick bra, och efter Lindökanalens öpp
nande 1962 var det många som tog denna 
båt ut på de rundturer, som gick ut genom 
kanalen och tillbaka runt Händelö varje 
timme. Året därpå prövade man att mid
sommarafton låta båten gå något längre 
ut, till Abborreberg, som Norrköpings stad 
köpt 1949 och tio år därefter byggt om till 
friluftsgård med vandrarhem.

Detta gick så bra, att politikerna i stadens 
Fritidsnämnd på sensommaren 1963 tog 
upp förhandlingar med Curt-Åke Wahlin 
om att hans rederi borde skaffa sig en 
större båt. I så fall skulle Fritidsnämnden 
kunna överta Vimman III, vilket också 
skedde den 29 oktober 1963. Priset staden 
fick betala var 70 000 kr, och båten fick nu

det nya namnet Gull-Olle efter en mytisk 
figur. Man hade funderat på, om den skulle 
kunna gå på den övre sträckan av Motala 
ström vid Himmelstalund utställningsåret 
1964, men detta gick nog inte. Gull-Olle 
gick däremot 1965 i reguljär trafik ut till 
Abborreberg

Rederi AB Sightseeingbåtar köpte som 
ersättare den plexiglasövertäckta sight
seeingbåten Maarten Tromp från Reederij 
J H Bergmann i Amsterdam för 27 000 flo- 
riner. Köpet genomfördes den 2 december 
1963. Denna båt var byggd med stålskrov i 
Aalsmeer i Holland 1940 och blev nu Vim
man IV (men ordningsnumret var liksom 
på de andra inte påmålat). Den fick ta 85 
passagerare och framdrevs först av en 
Kromhout-Gardner-motor, men redan 
året därpå byttes den mot en Scania-Vabis 
på 205 hk.

Under 1965 gick alltså två sightseeing
båtar från utgångsbryggan vid Karl Johans 
Park, men Gull-Olle såldes i maj 1966 till 
kapten Bror Husell i Mariehamn, som gav 
båten namnet Bris och stationerade den 
i stadens Östra hamn. Den återkom till 
Sverige 1987, sedan den inköpts av Bo 
Fernlund i Stockholm för att användas 
som fritidsbåt.

Vimman IV fortsatte de sightseeing- 
rundturer i Norrköpings hamn som före
gångaren skött. Under årens lopp gjordes 
bara små förändringar av trafiken. Oscar 
Fredriks Bro ersattes av en ny, som fick 
heta Saltängsbron, och 1979 passade 
Curt-Åke Wahlin på att byta namn på sitt 
familjerederi till Kolmårdens Rederi AB, 
och 1980 bildades Rederi AB Göta Lejon 
som efterföljare.

Sista året Vimman IV gick i Norrköping 
var 1987. Året därpå flyttades båten istäl
let ner till Göta kanal, där den först gjorde 
korta slussturer från Berg och sedan turer 
från Söderköping. Vintern 1991 utbjöds 
Vimman IV så till salu och inköptes av 
Termar Shipping A/S, ägt av norrmannen

Terje Tomassen, som döpte om båten till 
Seemöwe och transporterade iväg den till 
sjön 0yeren öster om Oslo.

Turer till Kolm årdens D jurpark
Redan 1954 hade den ovan nämnda pas
sagerarbåten Diana (som fått ny motor 
1952) gjort turer till Serveringsberget 
vid Kolmården under sommartiden, och 
sådan trafik till denna festplats fortsatte 
också framöver. I slutet av 1950-talet be
stämde Karl Nilsson sig för att flytta ner 
till Gryt, där han satte in sin båt under 
namnet Havsörnen på turer till Harstena 
och Arkösund.

Turerna till den 1965 ordnade Kolmår
dens Djurpark verkar ha inletts 1967, då 
motorfartyget Sagan (ex AGA III ex Gas- 
accumulator III) sattes in på traden.

Detta motorfartyg hade gått som perso
naltransportfartyg till AGA:s anläggningar 
på Lidingö to m  1961 och användes sedan 
med nya namnet Sagan som charterbåt och 
i linjetrafik i Stockholms omgivningar.

I mars 1967 såldes Sagan till firma Brö
derna Ekeroths Metallkonstruktioner i 
Norrköping som 1962 övertagit det gamla 
varvet vid Karlsro. Tyvärr gick detta före
tag i konkurs i början av 1968, innan man 
formellt övertagit ägandet av Sagan, och 
efter några mellanled såldes den till Rederi 
AB Saxaren i Vallentuna och återbördades 
till Stockholmsområdet.

Året därpå insatte Rederi AB Sight
seeingbåtar istället den från Stockholm 
inchartrade Grisslan, byggd 1953 i Lü
beck och tillfälligt omdöpt till Kolmården, 
i daglig trafik till djurparken. I annonserna 
kallades den för ett "snabbt, modernt 
linjefartyg", vilket var en viss överdrift. 
Kolmården gjorde också turer till midsom
mardansen på Serveringsberget.

Sommaren 1969 hade Grisslan sålts till 
Strömma Kanalbolaget, men Curt-Åke 
Wahlin gjorde istället upp med Alexan- 
derssons och kunde låta "det dubbel-
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Vykort med Kolm ården (ex Turisten) och Am aranth i Norrköpings hamn. Foto Giovanni Trimboli, Bokman.

däckade turistfartyget" Östergyllen sköta 
trafiken hit, också den tillfälligt omdöpt till 
Kolmården.

År 1970 efterträddes dessa tillfälliga Kol- 
mården-båtar av ett passagerarmotorfartyg 
som verkligen hette Kolmården. Curt-Åke 
Wahlins Rederiaktiebolaget Sightseeing- 
båtar i Norrköping hade nämligen den 21 
november 1969 köpt in den rätt nerslitna 
passagerarbåten Turisten från Trafik AB 
Öckerö Skärgård för 66 000 kr och sedan 
rustat upp den till presentabelt skick.

Turisten var byggd på A/S Kjobenhavns 
Flydedok og Skibsvaerft 1914 och hade fak
tiskt burit detta namn redan som ny. Den 
var redan från början motordriven och 
framdrevs då av en 120 hk Bolindermo- 
tor. År 1919 omdöptes den till Syltholm 
av Bandholm, blev 1935 Th. Soeborg av 
Naestved, 1936 Samsa av Hou och återfick 
1937 namnet Turisten med Sander Nielsen 
i Bandholm som ägare. Därifrån köptes den
1937 av Julius Eliasson på Öckerö och Karl 
Erik Larsson i Långedrag och övergick året 
därpå till Trafik AB Öckerö Skärgård.

Denna Kolmården beskrevs som "ett 
större och snabbare fartyg med rymligt

soldäck, centralvärme, kioskförsäljning och 
båtvärdinna ombord". Man sålde båtbiljet
ter i vilka det ingick entré till Djurparken 
och rabatter på linbanan och Gayalen. År 
1974 lät man den också gå in till Sandviken, 
där resenärerna kunde vara iland i två tim
mar och kanske besöka Bodavikens fritids
område i väntan på båtens nästa ankomst, 
och rederiet hade också uppfört en brygga 
på Svin(s)ta skär, där man nu ordnade 
midsommardans och erbjöd platsen som 
ett utfärdsmål för grupper. Året därpå fick 
Kolmården också börja gå in till Esterön på 
vägen till Djurparken.

Som redan nämnts bytte rederiet 1979 
namn till Kolmårdens Rederi AB, och året 
därpå började Wahlins fundera på nya 
trafiksatsningar på Göta kanal och från 
Söderköping till Harstena och Arkösund.

Det visade sig sedan att de långa och 
branta trapporna till Djurparkens entré, 
med enligt uppgift 117 trappsteg, var ett 
hinder för många resande. Tilläggsbryg- 
gan var inte heller i bästa skick. Sista året 
Kolmården gick i reguljär trafik till Esterön 
och Djurparken verkar ha varit 1987, och 
under 1988 fick fartyget (liksom Vimman

IV) i huvudsak nya uppgifter och lockade 
med räkaftnar på Bråviken.

Kolmården såldes sedan till Wäddö Ka
nalbolag HB i Stockholm, byggdes om en 
del och användes 1989 som charterbåt med 
nya namnet Mälarö. Den övertogs därefter 
i början av 1990 av Sjö & Land i Stockholm 
AB och omdöptes igen, nu till Sjökronan. 
Sommaren 1992 prövade Sjökronan på 
en sejour som sjökrog vid olika bryggor 
i Stockholms skärgård och såldes därefter 
till Uppsala, där den fortfarande finns fast 
i rätt bedrövligt skick.

Nya trafiksatsningar
År 1988 försökte Norrköpings stads turist
organ Destination Norrköping satsa på ny 
sjötrafik genom att erbjuda hugade stads
bor att köpa ett "Länskort till sjöss" för 100 
kr. Med detta kunde man bland annat åka 
med sightseeingbåten Bellman från Karl 
Johans Park till Lindö, Abborreberg och 
Esterön och med Sophia Albertina II på 
turer Norrköping-Arkösund.

Av dessa båtar var Bellman troligen 
en av enheterna i Stockholms tidigare 
så omfattande flotta av sightseeingbåtar
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Kolmården under sitt senaste namn Sjökronan vid Norrsunds brygga på 
Blidö. Foto Christer Samuelsson 27 juli 1990.

Kolmården 1974. Foto J.C. Lund.

Kolingen i Norrköping 23 maj 1993. Foto Christer Samuelsson. Tidigare finska Legend i bedrövligt skick vid Karlsro varv i Norrköping. Foto
Christer Samuelsson 16 juli 1995.

med träskrov, och även Sophia Albertina
II kom ursprungligen från trafik i Stock
holm och hade 1968 byggts på Gustafsson 
& Anderssons varv på Lidingö för trafik 
Stockholm-Skokloster, men fått nya upp
gifter redan 1972.

Hela detta trafikförsök pågick nog bara 
ett år, men Sophia Albertina II övertogs
1989 av Per Larsson i Norrköping, som 
döpte om den till Atterbom efter den skald, 
som en gång kallat Esterön för "Lycksalig
hetens ö", och den gick kanske även detta 
år till denna ö, fast utan att annonsera i 
pressen. Atterbom såldes därefter våren
1990 till Johan Åkermans Ängsholmens 
Rederi AB i Stockholm, som därefter an
vänt båten i både reguljär trafik och på 
charterturer.

År 1990 bildades så ett företag med 
namnet Bråvikens Passagerartrafik AB, 
som övertog ett fartyg som bl a haft nam
net Middelgrund af Halmstad och gav 
detta nya namnet Kolingen. Detta fartyg 
var byggt 1922 i Nijmegen som Shell VIII 
och användes sedan med olika uppgifter 
och namn på olika håll, men byggdes 
1987 om till passagerarfartyg. Namnet 
syftade förstås på Albert Engströms figur,

som uppgavs ha härstammat från Norr
köping. Trafiken gick nog inte särskilt bra, 
och 1992 övertogs Kolingen av ett nytt 
rederi, som 1993 omdöptes till Bråvikens 
Skärgårdsturer AB. Den satsade på mer 
penningstarka resenärer, och 1993 tog man 
exempelvis 130 kr för en dagstur till Svinsta 
skär vilket då var ett högt pris. Kolingen 
såldes därefter för att 1995 under namnet 
Lindön II syssla med annan verksamhet 
på Vänern och Göta kanal.

Ett skäl till avvecklingen var nog, att 
Rederi AB Göta Lejon 1993 återupptog 
turer från N orrköping, nu med Svea 
Lejon. Detta fartyg hade byggts 1981 av 
Marinteknik i Öregrund för dagsturer på 
Göta Kanal, men visade sig dock vara i 
största laget för slussarna och fick istället 
först gå på turer från Söderköping ut mot 
skärgården och från 1990 från Nyköping, 
både på utfärder och räkkryssningar. De 
turer Svea Lejon gjorde var i första hand 
dagliga räkaftonsturer, men den användes 
nog också i trafik till Esterön. Våren 1994 
såldes Svea Lejon så till Reederei Seebode 
i Hasselberg i Tyskland och gick därefter 
to m  2002 i gränstrafik till Danmark som 
Stadt Kappeln men har nu åter blivit

svensk som Utö Express.

Finsk fd insjö
ångare till N orrköping

Hösten 1994 planerade skepparen Per 
Larsson att som ersättning börja trafik till 
Kolmårdens Djurpark, Esterön och Svin
sta skär med den f d Saimen-ångaren m/s 
Legend ex Lahti ex Orivesi ex Orivesi I ex 
Punkaharju. Den var byggd 1906 och mo- 
toriserad 1968 och i januari 1995 inköpt från 
Legend Kryssningar AB i Mariehamn på 
Åland. Det visade sig dock vid sliptagning 
av fartyget på Karlsro varv, att Sjöfartssty- 
relsen krävde, att i stort sett hela fartygets 
botten skulle bytas ut. Per Larsson hyrde 
därför som en övergångslösning in mo
torslupen Hebe från Wäddö Kanalbolag 
HB in Stockholm. Detta gick inte så bra, 
eftersom Hebe i början av säsongen körde 
in i Hamnbron i Norrköping och skadade 
sin styrhytt. Per Larsson lät också sightsee- 
ingbåten Bellman gå på turer som utgick 
från Vimmans gamla brygga i den centrala 
delen av Norrköping. Den hade dessförin
nan en tid burit namnet Albrekt och gjort 
turer längre söderut.

Nästa problem var att Legend plötsligt

18 Länspumpen 2003:2



Tidigare SÅA-slupen Hebe som i Norrköping fick ta hand om en del trafik 
som Legend skulle ha skött. Foto Christer Samuelsson 16 juli 1995.

Vimman af Norrköping ex Delfin III som trafikbåt i Norrköping. Foto 
Christer Samuelsson 10 maj 1996.

Sightseeingbäten Bellman som också fick ta hand om en del trafik som 
Legend skulle ha skött. Foto Christer Samuelsson 16 juli 1995.

Moa af Norrköping som de senaste åren skött turer till Esterön och andra 
mål från Norrköping. Foto Christer Samuelsson 26 maj 2002.

tog in vatten och sjönk, vilket gjorde att den 
aldrig kom i trafik. Både Hebe och Bellman 
såldes också i november 1995 till 0ygard 
Damp & Supply i 0 rje  i Norge, där den 
förstnämnda därefter fått vara servering 
vid en brygga, och den senare blev lig
gande på land i väntan på ev upprustning, 
så ingen av dem fanns längre till hands.

N y Esterötrafik -  m en hur länge?
Sommaren 1996 kunde man åter se en 
sightseeingbåt med namnet Vimman i 
Norrköping. Det var Rederi AB Göta Le
jons dotterbolag Royal Stockholm Cruise 
Line AB, som på våren detta år köpt in 
sightseeingbäten Delfin III från Stock
holm och satte in den in på turer mellan 
Hamnbron och Esterön under namnet 
Vimman af Norrköping. Den var byggd 
i Huddinge 1964 med lättmetallskrov, 
men var nu en minsting i Stockholms 
sightseeingbåtsflotta. Trafiken med den 
till Esterön pågick dock bara två somrar, 
och båten flyttades sedan till Söderköping 
för turer till Harstena, Norsholm och Arkö- 
sund. Från sommaren 2001 är dess namn 
förkortat till bara Vimman.

För år 1998 begärde Norrköpings kom
mun, som äger anläggningarna på Esterön, 
in offerter på skötsel av verksamheten där 
från olika spekulanter. De två, som gav det 
förmånligaste budet, en snickare och en 
sjuksköterska, hade inte observerat, att det 
bland villkoren stod, att man också skulle 
svara för båttrafik till ön. De försökte klara 
detta genom att sätta in en bräcklig plastbåt 
på turer till ön kortaste sträckan från fast
landet, utan några tillstånd för sådan trafik, 
och detta blev förstås ett fiasko.

Under 1999 lyckades man istället få Peter 
Näckå och hans företag Näckå Utveckling 
AB att svara för både verksamhet på Es
terön och trafik dit. Han hade då köpt in 
ett lämpligt fartyg, som döptes om till Moa 
af Norrköping efter den i staden födda för
fattarinnan Moa Martinsson. Detta fartyg 
var ursprungligen bogser- och stuveriånga- 
ren Greb, byggd 1904 på Bergsunds mek. 
verkstad för Stockholms Skeppsstufveri AB 
och döpt till detta namn efter företagets just 
avlidne VD sedan starten 1898, kamreraren 
Gustaf Fredrik Berg (stavat bakvänt). År 
1928 övertogs Greb av Kran- och Bogse- 
rings AB och motoriserades 1961.

Behovet av bogserbåtar av denna typ

minskade hastigt i Stockholm, och år 
1971 såldes Greb till skepparen Göran 
Hörlin vid Huvudskärs räddningsstation. 
Han använde den sedan som kombinerat 
passagerar-, bogser- och lastfartyg med 
bibehållet namn. Greb såldes därefter i 
slutet av 1996 till Peter & Marie Reklam AB, 
Arholma, och kallades då för Furusund.

Under år 2000 och 2001 gick Moa af 
Norrköping reguljärt till Esterön, men 
Norrköpings stad drog sedan in sitt stöd 
till båttrafiken. Näckå Utveckling AB fort
satte 2002 med mer sporadiska turer och 
försökte locka nya typer av besökare till ön 
med bland annat äventyrsevenemang på 
ön typ "Spökvandringar bland läskiga de
moner" och "Skattletning bland alla gamla 
nedgrävda sjörövarkistor med guld".

Trots den fina sommaren var detta nog 
inte tillräckligt, och det verkar inte bli 
någon trafik alls till ön 2003. Norrköpings 
stad överväger också att lägga allt på ön i 
malpåse, eftersom man tycker det skulle bli 
för dyrt att rusta upp de fina byggnader
nas VA-anläggning. Det vore ett snöpligt 
slut på de senaste årens nystart för passa- 
gerarbåtstrafik från Norrköping till öar i 
närområdet och ut på Bråviken! ■
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En tidig bild på Isbjörn assisterande ett fartyg i Oxelösunds hamn. Gränges skorstensmärke har ännu inte kommit på plats. Bild från författaren.

Bogserbåtsliv i Oxelösunds hamn 1949-1984
Av Bengt Ahlin

o

Ar 2002 var det 125 år sedan hamn- 
verksamheten i Oxelösund tog fart 

på allvar.
Förvisso har hamnen sedan utbyggna

den 1877 varit till stor nytta för utskepp
ning av malm, och införsel av kol, koks 
och olja.

Bogserbåtar har här funnits sedan 1896, 
Oxelösund ex Ernst och Oxelösund ex. 
Tor, ägda av P. Tham på orten. År 1900 
inköpte OFWJ (O xelösund-Flen Väst
manlands Järnväg) Isbjörn och 1915 
levererades Simson till samma bolag, 
båda med stationering i Oxelösund. De 
två sistnämnda övertogs i januari 1939 
av TGO, Trafikaktiebolaget Grängesberg

Oxelösund.
Under min tid ombord i bogserbåtarna 

under åren 1949-1984 var jag i huvudsak 
befälhavare på Isbjörn och Simson. Dess
utom var jag det i de två efterföljande 
bogserbåtarna med samma namn.

Nu på ålderns höst vill jag här presentera 
Gränges första nybygge m/s Isbjörn samt 
något om de år, som jag var befälhavare 
ombord.

N ybygge från Lödöse
År 1957 beställde Gränges ett nybygge vid 
Lödöse som ersättning för s/s Isbjörn, som 
nu föll för åldersstrecket efter 60 år.

Den nya Isbj örn levererades i oktober

1958, byggd i helsvetsat stål och med 
bordläggningen nitad till spanten. Huvud
maskinen utgjordes av en 6-cylindrig No- 
hab om 1260 hk, utrustad med KaMeWa- 
propeller med ställbara blad, 2 stycken 
Scania hjälpmotorer, brand- och bärg- 
ningspump etc. Den var ritad av en finsk 
professor i skeppsbyggeri, som strävade 
efter att få fram en båt, som gick bra i is. 
Att kombinera detta med bra bogserings- 
egenskaper är svårt enligt konstruktören, 
men han ansåg sig i detta fall ha lyckats 
mycket bra. Bogserbåten byggdes med två 
skorstenar för att ge fri sikt akteröver, vil
ken var den första konstruktionen av detta 
slag i Sverige. Dragkroken som var av tysk

20 Länspumpen 2003:2



Isbjörn under utrustning på Lödöse Varf. Foto Bengt Ahlin. Rexbolagets Adelsö på grund vid Vinterklasen efter att ha draggat i storm.
Foto Bengt Ahlin.

konstruktion ansågs "idiotsäker". Det vill 
säga, att bli nerdragen vid bogsering var 
praktiskt taget omöjligt. För övrigt var all 
övrig utrustning toppmodern. Hur tjock 
is som kunde brytas visste man av natur
liga skäl inte, men denna egenskap skulle 
snart testas. Is på upp till 12 tums tjocklek 
forcerades lätt.

Sammanställning under mina år på Isbjörn
1959-1965:
In- och utbogseringar 2962
Förhalningar 297

Isbrytning 614
Drifttimmar 4804

Det är givet, att under så lång tid som 
Isbjörn verkade i Oxelösunds för vind och 
sjö relativt öppna hamn, har det under åren 
förekommit både olyckor, haverier och an
nat, som gett bestående minnen.

Här följer ett litet utdrag av episoder från 
mina sex år ombord på Isbjörn.

I januari 1959 drog vi ner s/s Kalix till 
Ystad för skrotning. Fint väder rådde, och 
passagen genom Kalmarsund var inget 
problem.

Isvintern 1960 fick Isbjörn visa vad 
hon förmådde. Natten till den 18 januari 
drev Adelsö iland på Vinterklasen i full 
sydvästlig storm. Vi försökte komma till 
undsättning, men såg snart, att under rå
dande väder fanns inget för oss att göra. 
Det blev istället Neptunbolaget, som bär
gade Adelsö. Den 4 februari var Uddeholm 
på väg att av drivis skruvas upp på samma 
grund som Adelsö. Vi lyckades få fartyget 
ur riskzonen. Stort beröm kom från Ud
deholms kapten via UKV för insatsen. Is
barriär vid Lillhammars grund den 4 mars

Isbjörn bogserar s/s Kalix på sista resan till upphuggning i Ystad i januari 1959. Foto ur Åke Olofssons samling. 
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Adakgickhårt på grund vid Kränkan den 4 december 1963 medfull malmlast. Isbjörn som akterbåt
Bolagsbåten Kvikkjokk läktrar. uppslag Bengt Ahlin.

varvid Saggat fastnade i isen. Vi fick order 
att gå ut och assistera Saggat, men fick fel 
på kamewan, varför s/s Simson fick överta 
uppgiften, vilket hon inte klarade. På efter
middagen den 5 mars anlände isbrytaren 
Thule och tog över uppdraget.

Den 11 december 1961 gick motorfar
tyget Rita av Hamburg på grund vid 
Karten, utanför Hävringe, på resa Nykö- 
ping-Rotterdam med kornlast. Vi gick ut 
för assistans, men kunde inte göra något 
i den grova sjön, enär fartygets roder var 
skadat. Neptunbolagets Ajax anlände på

morgonen den 12 december och drog loss 
fartyget. Under bogsering in till Oxelösund 
sjönk Rita. Bärgades sedermera och blev 
skrotad.

Motorseglaren Carlsvik gick på grund 
vid Västra Grässkären den 9 maj 1962. 
Vi gick ut till haveriplatsen och drog loss 
skutan.

Den 16 maj samma år försökte bogser- 
båten Simson flytta Mällgrund. Bolags
båten Isbj örn kom till räddning och hjälpte 
henne ur den penibla situationen.

Drog loss Ingrid (7373) från en grynna

med Kvikkjokk till Adak för läktring. Foto detta

nord Örnklubb den 14 september 1962 och 
samma sak med Gunn-Marie (9583) vid 
Trätbådan den 14 november 1962.

Den besvärligaste issituation, som Is- 
b j öm var utsatt för, inträffade vintern 1963, 
när Britt kom i svårigheter vid Landsort. 
Hela havet var isbelagt, och isen delvis 
på drift. Vid första lossdragningsförsö- 
ket sprang trossen av och hamnade i vår 
propeller. Samtidigt kröp grova isstycken 
upp på vårt akterdäck, vilket inte gjorde 
arbetet muntrare. Vi fick loss trossen, och 
kamewan fungerade åter. Efter många

Istjocklek på upp till 12 tum forcerades lätt undergång. Här kämpar Isbjörn S/s Kalix sista resa på väg genom Kalmar sund till Ystad för skrotning,
med betydligt tjockare isvallar.
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Däcksarbete på bogserbåtar kräver god yrkesskicklighet. Ångbogseraren Isbjörn var en trotjänare i Oxelösunds hamn.

försök med motorn på höga varvtal både 
fram och back kom vi till slut loss.

Pressen av vinden avtog plötsligt, och 
den bästa isbrytaren, vindkantringen, 
kom väl till pass.

Vi kopplade Britt och drog henne till kaj 
i Oxelösund. Det visade sig, att hon hade 
fått svåra skador på spant och maskin och 
togs därför till varv. Även Isbjörn fick 
spant i förskeppet skadade och togs till 
Ekenbergs varv.

Den 20 april 1963 grundstötte tyska 800- 
tonnaren Editha på resa till Buskhyttan och 
blev lossdragen av Isbjörn.

Grängesbåten Adak gick hårt på grund

Artikelförfattaren i arbete med bestick i styrhytten 
på Isbjörn den 10 april 1963. Bild från förfat
taren.

vid Kränkan den 4 december samma år, 
och bärgades först efter en vecka av Nep- 
tunbolaget. Isbjörn utförde uppdrag åt 
bärgningsbolaget under tiden.

Jag skall inte trötta ut Länspumpens 
läsare med de otaliga gånger som bogser- 
båtarna varit i tjänst, men under mitt bog- 
serbåtsliv blev det säkert mer än 10000 
uppdrag skulle jag tro.

Under isvintrar blev det åtskilliga resor 
med ombordsättning och avhämtning av 
lotsar.

N ågot om  
det vardagliga arbetet om bord

Ett måste är, att det skapas ett gott sam
arbete mellan lotsen på ett fartyg och 
bogserbåten, för att möjliggöra fartygets 
rörelse vid ankomst och avgång.

Att det fordras ett speciellt anlag hos 
bogserbåtsmanskap har jag märkt under 
åren, vilket ofta har rekryterats bland 
fiskare, båtmän från lotsverket och äldre 
före detta ombordanställda i andra typer 
av fartyg.

Många inledde sin karriär inom Gränges 
bogserbåtar som däcksfolk, för att senare 
läsa och tjänstgöra som befälhavare. Jag 
tänker ibland tillbaka på tiden i de ång
drivna bogserbåtarna. Hur svårt det var att 
sätta lots ombord i mörker och dåligt vä
der. Hur arbetsamt det var med den tidens 
blöta och tunga trossar, som skulle halas 
ombord över höga brädgångar. Då fick 
man lita på sitt sjätte sinne många gånger, 
eftersom det inte fanns någon kommunika
tion mellan poop, back och brygga.

Själv upplevde jag det år 1948 som lust
fyllt med dessa ångbogserare i Sydafrika,

när den kraftiga ångröken svepte runt om 
mig.

En härlig påminnelse om mina unga 
år från 1938 till 1949, övervägande i ång
fartyg, en känsla som bestod, när jag blev 
skeppare i ångbogserbåten Isbjörn.

Som jag ser det, har den ursprung
liga bogserbåtsepoken i Oxelösund gått 
i graven genom försäljningen till Röda 
Bolaget.

Hamnens själ har lidit haveri!
Det är bara att beklaga det som sker, att 

utländska ägare övertar både svensk sjöfart 
och industri. ■

Maskinist Erik 'Texas' Karlsson demonterar 
Grängesmärket på s/s Isbjörn 1958. Bild från 
författaren.
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Pråmaktiebolaget Linnéas hamn och varv vid Kusten i Majorna. Bryggan iförgrunden är för ångslupstrafiken på linjen Frigången-Färjenäs. Till höger i bild 
syns en pråm uppdragen på Linnéavarvet för underhåll. Pråmhamnen var bakom pålvirket som syns bakom väntskjulet. Arkivbild Bertil Söderberg.

Pråmaktiebolaget Linnéa
Av Bertil Söderberg

I Länspum pen 1999:3 frågade G öte W allén om någon kunde ge upplysningar 
om Pråm aktiebolaget Linnéa och de personer som var antecknade på ett ak
tiebrev som han köpt. Göte, som sam lar aktiebrev från rederier, visste inget 
annat om Pråm aktiebolaget Linnéa än att det hört hem m a i G öteborg. Efter
som jag är intresserad av pråm - och bogseringsverksam het, har jag forskat 
om bolaget och fått fram  följande ur olika arkiv.

På konstituerande stämma den 15 januari
1917 grundades Pråmaktiebolaget Linnéa, 
varvid bolagsordningen antogs. Bolaget 
registrerades den 16 februari samma år. 
Bolagsordningens första paragraf löd 
som följer:

§ 1 Föremålet för bolagets verksamhet 
skall vara att under namnet Pråmaktie
bolaget Linnéa idka skeppsbyggeri och 
pråmuthyrning samt annan därmed sam
manhängande rörelse.

Vidare skulle styrelsen ha sitt säte i 
Göteborg och aktiekapitalet skulle utgöra 
minst 100 000:- och högst 300 000:-. En aktie 
skulle lyda å 100:-. Styrelsen bestod av tre 
personer; ångbåtsbefälhavaren Johan Hell-

stenius, Olof Söderlund och hamnfogden 
Martin Sjögren.

N Y B Y G  G N A D E R
OCH

R E P A R A T I O N E R
AV PRÅMAR 

P R Å M U T H Y R N IN G A R

Reparerar: S e g e l f a r t y g  
Tel. 44895 (Varvet) 

P r å m h a m n  vid K u sten  
Tel. 44895

Byggnadsföreningen Linnéa
Stiftare till Pråmaktiebolaget Linnéa var 
Byggnadsföreningen Linnéa i Göteborg, 
vilket registrerades den 22 februari 1899. 
Denna rörelse representerades av Johan 
Hellstenius, Olof Söderlund, Frans Wester
berg, Carl Alander och ångbåtsbefälhava- 
ren Gustaf Berntsson. Den sistnämnde står 
som ägare på bifogade aktiebrev nr 213.

Byggnadsföreningen ägde 995 aktier i 
det nybildade Pråmaktiebolaget Linnéa 
och var därmed störste enskilde aktie
ägare.

Byggnadsföreningens verksamhet var 
förmodligen inriktad på byggnation av 
pråmar på eget varv, att döma av de 
föremål som överläts på det nybildade 
pråmbolaget:

1 byggnad, 1 smedja, 1 brygga, nya slip
bäddar, 1 julle, 1 eka samt 56 pråmar. Drev, 
beck, verktyg, brädor, plank m m.

K ontor och varv
De första åren och några år in på 1920-talet
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stod på brevhuvudet att man utförde: 
NYBYGGNADER OCH REPARATIONER 
AV PRÅMAR -  PRÅMUTHYRNINGAR

-  Reparerar Segelfartyg.
Bolaget kallades också (Linnéa Warvet 

å Kusten) och skrevs Pråm AB Linnéa. År
1921 uppgavs att kontoret låg på Skepps
bron 1. Varvet var beläget vid Kusten 
strax väster om Röda Bolagets hamn vid 
Frigången. Även pråmhamnen låg här 
men för hela pråmflottan på 56 enheter 
räckte nog inte utrymmet till. Det behöv
des troligen inte heller för uthyrningen av 
pråmar medförde att de flesta var i trafik 
i hamnen.

På Riksarkivet i arkivet från Patent- och 
Registreringsverkets bolagsbyrå fanns 
räkenskapshandlingar från verksamhets
åren 1917-1932. Tyvärr gav inte dessa 
handlingar så mycket information utöver 
det ekonomiska utfallet.

Lite intressant material fanns dock så
som att man 1917 byggt fyra nya pråmar 
(nr 57,17,18 och 25) samt även en bogser- 
båt. Vad det var för bogserbåt och för vem 
den byggdes nämndes ej. Antagligen bygg
des den för egen räkning. Det var troligen 
en liten motorbogserbåt för bogsering av 
pråmar på kanaler och åar samt i hamnen. 
Tre gamla "bastarder " nr 17,18 och 25 hade 
sålts under året. "Bastarder" var pråmar 
som inte hade upphöjd stäv och var sma
lare än Göteborgspråmen och avsedda att 
passera slussen vid Drottningtorget för 
trafik på Fattighus- och Mölndalsån. Vid 
årets slut hade man 57 pråmar.

För 1918 angavs att en ny pråm byggts 
och 8 äldre sålts, vilket gjorde att pråmflot
tan bestod av 50 enheter.

År 1919 nämns inget om tonnaget men 
1920 angavs att 2 pråmar förbyggts och 
42 andra reparerats. Sedan görs ett hopp 
till 1932 då aktiekapitalet skrivits ner med 
50 000 kronor.

Aktiebrevet (ca. 40% av originalet) som blev anled
ning till denna artikel, samt en utdelningskupong 
från detsamma.

Nedan del av brevhuvud.

Pråm typer
Vid tiden för bolagets bildande var prå
mar ett viktigt transportm edel. Vilka 
typer fanns då i Linnéas pråmflotta? När

man ser aktiebrevets bild som visar en stor 
däckad pråm med stor lastlucka kan man 
anta att denna pråmtyp dominerade i bo
lagets flotta. Jag tror inte att så var fallet. I 
verksamhetsberättelsen för 1917 nämns att 
man ägde "bastarder". Ett stort antal sk 
Göteborgspråmar ingick säkerligen också 
i flottan, de var ju då den dominerande 
pråmtypen i Göteborgs hamn. Kanske 
ville man på aktiebrevet visa att man hade 
stora pråmar i flottan.

Den stora däckade pråmen var vanlig 
kring förra sekelskiftet och fanns med 
långt in på 1920-talet.

Konkurs
På 1920-talet kom lågkonjunkturen efter 
första världskriget vilken slog hårt mot 
sjöfarten. De sämre tiderna medförde att 
Pråmaktiebolaget Linnéa, som så många 
andra bolag, kom i ekonomiska svårighe
ter. Som tidigare nämnts skrevs aktiekapi
talet ner i maj 1932 med 50 000 kronor och 
bolagsordningen ändrades i ett försök att 
rädda bolaget.

Masthuggskajen vid Haket den 26 juni 1919. Pråmar var ett dominerande inslag i hamnbilden. Här är 
helt täckt med pråmar mellan m/s Suecia vid Masthuggskajen och bojliggare. Arkivbild Fotopumpen.

PRAM A.Æ. LINNEA
(LINNÉA-WARVET Å  KUSTEN)

RIKSTELEFON: 44895 KONTOR: KUSTEN, FRIGÅNGEN

ÆKTIEBREV
P R Å M  A K T I E B O L A G E T

..........._„_G.MM._Berratss©m .
«so/?? tillfullo in b eta lt beloppet fo r  en oklie i

Pråmaktiebolaget Isinnéw sned
J , KRONOR * t ©  ©  KRONOR
tillförsäkras genom cfetta aktiebrev m otsvarande andel i  bolagets tillga n gar 
och v in st, i  en lig h et m ed g ä lla n d e la g  och bolagsordning.

9>ngåendt förutvarande ek tii tg o r tj rätt t i l ! f b t t n  a f . aktie o id d e s i  å foagång  llll nu J i å V J t  $  ■S i  M agiordn/ngen d  om stätnde s/da.
a cfö teb o ro  den JD a p r if1917. ,

Pram aktieoo/agei L /n n e 7 i

'  ¿yfied doi/a okiiebrei> fo (/a  Hou/dc/ningsAupongerjåm fofa/ong.
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Berntsson som senare ägde ångbogserbåten 
Myran med hamn på Ringön.

Vad hände m ed varvet ?
Varvet övertogs av båtbyggarfirman K.G. 
Wahlborg & Söner på våren 1932. Företaget 
hade 1926 etablerat sig vid Klippan strax 
väster om Linnéavarvet. Nu kom det gamla 
varvsområdet att användas för fritidsbåts- 
byggeri och båtuppläggningsplats.

Vid Oskarsledens framdragning mot 
Ä lvsborgsbron 1967, blev båtvarvet 
tvunget att flytta och erhöll ny mark ute 
vid Hinsholmskilen i Långedrag. Firman 
som grundades 1906 är idag landets äldsta 
och namnet Wahlborgs Marina är välkänt 
inte bara på västkusten.

Linnéavarvet våren 1932 då K. G. Wahlborg & Söner övertagit varvet. Karl-Gör an med sönerna Oskar 
och Harald. Foto denna sida från Karl-Erik Wahlborg.

Arbetslista för Pråm A.-B. Linnéa, Varv.

• -MOf «nw i  »ont asthöm. om

N a m ti Timmar j Kronor öre ;

/ y /
1

^  /  j /.<*&' ^ (J
// / //

^  ^ 3 \ ¿C ~ ^ /o

../ K  ¿  y 2  \ / : - .____ *

Del av arbetslista för anställda. På baksidan står hur mycket material man använde. T ex spik, drev, beck . . .  L-a Nr. 5 stod för pråmen Linnéa Nr 5.

Detta lyckades inte och den 16 mars Personerna Källor
1933 beslöt styrelsen att låta bolaget träda Gustaf Berntsson är den ende av de namn- Riksarkivet: PRV:s Bolagsbyrå
i likvidation. Därefter, den 8 mars 1935 var givna personer i bolaget som jag tror mig Eva Lundin: Brevpapper, arbetslistor
konkursen avslutad, och bolaget upplöst veta vem det är. Det kan vara Gustaf Karl-Erik Wahlborg
enligt Patent och Registreringsverket.

Välklädda herrar hämtar sin båt som är sjösättningsklar våren 1932. I 
bakgrunden Röda Bolagets bogserbåtshamn. I dag lägger Älvsnabben till 
vid denna plats som såg likadan ut ända in på 1970-talet.

Trettio år senare år 1952 såg varvet ut så här. Jag minns mycket väl varvet 
då jag som ung grabb lekte på varvsområdet. Då hade jag inte en aning om 
att det hade varit ett pråmvarv. T hen KG-snipa klar för sjösättning.
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Bilaga

Registersidorna 
7001-7100

7018 Laidaure var en trotjänare i Grängesbergsbolaget. Copyright Per Johnsen.

Regis terredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Reg.
nr

Typ
Namn.

Versaler = Namn under svensk flagg.
Sm å bokstäver = utländsk flagg  

Namn med fet stil = finns foto som

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

7001 S HARRIET ex Adjutor ex Peter 1883 Flensburg 73 53 1923 1962 upph Kållansdö
7002 S FORTUNA II ex HANNA ex Heinrich Johannes 1910 Friedrichstadt 99 84 1 6.11.1960 sjönk V Visby
7003 SS NORDEN 1882 Stockholm 52 9 T 1936 upph i Sundbyberg
7004 s TRIO ex Ves0 1919 Grimstad 224 161 21.12.1924 strandat Vrångö
7005 s Captain Morgan ex Lomax ex Omit ex Mito ex Alfred Hintsch ex Lars ex Gesa

ex Aenne Jacobs ex TRAFIK ex Herman 1902 Hammelwarden 120 90 1930 såld Tyskl, 10.7.1989 brand
7006 MS Oturia ex TURIA ex Ramnäs ex Klas 1923 Rallsta 49 29 1974 sjunken Vårby
7007 SS YNGVE 1916 Karlstad 42 9 1962 upph i Västerås
7008 MS SEXAN ex SHELL S 6 ex SHELL 6 ex SHELL 1 1914 Ekensberg 46 30 i fart
7009 s SELMA ex Camma 1922 Saxki0bing 233 208 1960 såld Dk, 1972 sjunken Cuxhaven
7010 S AGNE 1923 Råå 53 39 17.3.1959 strandat Pater Noster
7011 SS ASFALTI NA ex Anne ex MANFRED ex FENJA ex AGNETE CHRISTENSEN

ex DISA ex Solvaar 1918 Shanghai 2116 1535 1960 såld Pa, upph 87
7012 S ÄGIR 1923 Studseröd 48 34 1969 upph
7013 SS STEN STURE ex SVERRE NERGAARD ex ELISABET ex Mount Vernon 1900 Bergen 1059 660 1947, jan borta m m o allt 18 f
7014 s SAGA ex Nordstjernen 1899 Jörpeland 35 23 1940 upph
7015 SS CARL GERHARD 1923 Larvik 1505 870 23.9.1929 strandat North Carolina
7016 MS FRIDHEM 1915 Lysekil 35 17 1961 upph
7017 s ARNE ex Rolf 1901 Arendal 229 210 1929 såld Estland, kond sep 36
7018 MS LAIDAURE ex OXELÖSUND 1923 Göteborg 5654 4149 1962 upph i Ghent
7019 SS Caymont ex HÖGMARSÖ ex SYDLAND 1920 Sunderland 5154 3943 1957 såld Bermuda, upph 1958 i Rotterdam
7020 SS Äolus ex Markus ex HELLE ex Marguerite VI ex Adrana

ex Lilleborg ex Washington 1908 Köpenhamn 1001 712 1959 såld Finl, upph 1964 i Randers
7021 Pr AGE IV 1919 Linköping 67 59 1962 ”sjunken''
7022 pr RENGEN ex AGE V 1919 Linköping 69 57 29.9.1965 sjunken Oxelösund
7023 MS BETTY 1923 Lysekil 39 17 nu dykarskepp
7024 S HULDA II ex HOLMEN XI ex MODE 1907 Risör 22 11 1969 såld Schweiz
7025 SS RHODOS ex PATRIA ex VERA ex Bryssel 1904 Hoboken 1334 957 1957 upph i Lübeck
7026 MS FELIX ex B H ex SJÖBJÖRN ex THULE 1919 Getå 80 41 1947 upph
7027 MS MÄLAREN ex MÄLAREN VIII ex UUSTERÖ VARV VIII 1921 Vadholma 32 18 1960 ej i sjöfart, sjönk 1966
7028 pr LAGER ex U.V. 3 1919 Vadholm 60 56 1961 upph
7029 pr U.V. 4 1920 Ljusterö 62 55 1961 upph. sänkt
7030 SS BIRMA ex SCHARTO ex F.E. Webb 1891 Sunderland 568 317 2.3.1938 sjönk Skagerack
7031 SS JARL ex Nasco ex Giuseppe Beraldo ex Amelia Campisi ex Osmo 1900 Stockton 1394 833 1.12.1923 minsprängd Surops fyr, Estl
7032 MS VÄSTRAVIKEN ex ÅRNÄS ex JAL 1916 Linköping 65 47 1960 sjunken Köpmannebro
7033 SS NÄMDÖ ex ESKIL ex WRIGHT ex Harlseywood 1907 Stockton 3080 2340 12.8.1944 minsprängd Elbe 4 f
7034 SS KIRSTEN PUL ex KALMARSUND 1 1923 Oskarshamn 320 183 1965 upph Ystad
7035 SS BALDER ex OAXEN 1875 Motala 45 19 1936 upph
7036 s MONA ex MYRAN ex ARIADNE ex Frederikke 1889 Anclam 37 24 1939 såld Finl, slopad 1948
7037 ss HERNÖ ex GALLIA 1897 W Hartlepool 1849 1386 1960 upph Gbg
7038 SS HERNODIA 1918 Dordrecht 1288 746 1959 upph Gbg
7039 SS ASPÖ ex Fylgia ex Bris 1920 Malmö 1443 809 1.2.1953 borta m m o allt 22|
7040 SS Arda ex Subasi ex LEONARDIA ex Sheaf Field 1906 Blyth 1706 1245 1949 såld Turkiet, 4.12.1962 strand
7041 MS EVALD 1923 Jungfrusund 43 29 1962 pråm, sjunken Ulvsunda
7042 MS FREJ ex TB 140 ex OTTO 1883 Sätra 42 29 13.9.1955 förlist Ålands hav
7043 MS HUGIN 1923 Lysekil 42 19 4.10.1940 minspr Skagerack 5t
7044 SS Arkona ex Traute Faulbaum ex Granit ex MERCIA ex Margrete ex Rijn ex Vlug 1897 W Hartlepool 1309 966 1939 konfiskerad, upph 57
7045 MS JUNIOR 1920 Fjeere 367 315 1926 såld Engl. 24.12.1929 förlist
7046 SS Taff ex EKEN ex STORFORS ex STEN STURE 1923 Larvik 920 656 1952 såld Lib. upph 1954 Ystad
7047 SS Santa Clara ex Rio Grande ex Costante ex Costante C exTeti ex Amazzone

ex AMAZONE ex Borg ex H A Hansen ex Albert Zelck ex lonian 1901 Grangemouth 849 557 1933 såld It, struken 1966
7048 SS Teodorico ex AI Shark ex GRACULUS ex BIFROST 1923 Slikkerveer 1966 1708 1956 såld Saudi Arab, pråm ca 1964
7049 MF SAGA 1911 Lindstöl 40 18 1961 upph

7050 SS Imica ex C.E. NYMAN ex BRÅBO 1919 Norrköping 758 492 1925 såld No, 2.9.1926 förlist Nordsj
7051 SS Clara Clausen ex CHR MATTHIESSEN ex Phaliron ex Thora 1907 Capelle 1046 628 1936 såld Dk, upph 62
7052 MS BJÖRN 1915 Marstrand 51 37 ca 1974 upph Hönö Röd
7053 MS VESTA ex WESTA ex SJÖFRÖKEN 1911 Strömstad 30 13 1946 upph Torekov
7054 MS MAJA ex DELFINEN ex MAJT ex MAJ ex BÖLJAN ex ALBA 1914 Marstrand 31 12 tycks existera
7055 MS RIS 9 ex GV 25 ex NUOUA 1923 Göteborg 6863 4997
7056 SS BOTTE ex Addlngton 1883 Newcastle 1632 1167 1924 7.7.1929 strandat Great Yarmouth
7057 MS VRAKAREN ex IVAN ex SIMSON III ex RAPP ex Rihkama 1914 Leningrad 54 28 1 1959 upph Gbg
7058 MS MÄRTA 1914 Hälleviksstrand 35 17 T 1959 upph
7059 SS Torquato Gennari ex HVITRA ex Mineral ex Fredsholm ex England 1890 Newcastle 1012 605 1930 såld It, torp. 29.12.1942
7060 SS ORNÖ 1924 Malmö 1484 1028 9.2.1926 strandat Huvudskär
7061 SS Marvi ex JANE ex Bjora ex Lord ex Anne Thomas 1883 Newcastle 1465 998 1934 såld Estl. 28.8.1941 sänkt
7062 S Caicos Clipper 1 ex ÖLAND ex TOFTÖ ex ANNA 1923 Svendborg 97 79 1967 såld Turks Island
7063 pr DERRICK 1918 Göteborg 209 209 1927 tillhör staten
7064 MS NEMO ex SHELL S 5 ex SHELL 5 ex SKUM ex MUSKÖ 1 ex SIMSON VI

ex EKENSBERG 1 ex STRÖMKARLEN 1906 Karlstad 34 16 lustf
7065 pr TB 342 ex UTB 51 1902 Jungfrusund 118 104 1961 sprängd vid Lövsta
7066 pr TB 343 ex UTB 52 1906 Norrköping 128 1114 1961 sprängd vid Lövsta
7067 pr TB 344 ex UTB 58 1906 Norrköping 122 108 1959 sänkt
7068 pr TB 353 ex UTB 55 1905 Norrköping 135 127 1961 upph
7069 MT Apsheron ex Apsheronneft ex ZOROASTER 1924 Göteborg 3845 2798 1931 såld Ryssland, ej LR-50
7070 S TRIO ex Hans 1892 Flensburg 47 36 21.11.1929 sjönk NO Ölands N
7071 MS LINUDDEN 1923 Nyköping 65 43 1939 upph
7072 S HELFRID ex ELLIDA ex AI NA 1917 Göteborg 15 1 193 såld Rumänien
7073 pr FALKVARVS PONTORKRAN ex BILLNERS KOLKRAN ex REUTERS KOLKRAN

ex REUT ex BERGBRUN 1922 Göteborg 83 40 flyter ännu
7074 SS HERA ex Cairnalt ex Sarah 1882 S Shields 1417 935 1935 såld Finl, 11.9.1942 sänkt
7075 MS TÄRNÖ ex ÄTRAN ex BALDER ex GÖTA 1919 Marstrand 39 20 19.2.1962 sjönk NNO Christiansö
7076 MS BELE 1923 Ånimskog 52 39 1965 upph
7077 SS ALLAN ex LILLY ex Chaddesley ex Nicolaos Pappis ex Kalfond 1900 Dundee 1297 899 1953 upph Ystad
7078 S FREJA 1899 Hittis 29 26 1948 upph
7079 SS SIGRID ex MAGNAR ex Ekstrand ex Dagfred 1900 Fevig 1092 774 1.11.1941 minspr Kielbukten 11|
7080 MS Santa Maria ex SMÅLAND 1924 Västervik 883 409 1927 såld Jamaica, upph 73 Campana
7081 MS JOHN 1923 Skållerud 46 35 21.12.1955 sjönk Vänern
7082 MS BELTANA 1924 Landskrona 45 17 1929 såld England
7083 MS GÖTA 1914 Allmag 26 14 1939 såld No
7084 MS CANTON 1923 Fiskebåckskil 39 18 1984 upph
7085 MS ELLA 1923 Djupvik 40 17 1935 såld Engl
7086 MS VERITAS VII ex NERO 1916 Göteborg 35 17 1995 såld No
7087 MS GERTY ex DAGNY ex NEPTUN ex DAGNY ex RANE 1914 Allmag 39 19 1970 avf. "förolyckad"
7088 SS APPENDIX 1885 Stockholm 48 7 1928 såld Finl
7089 S Carthagnian II ex KOMET ex Familiens Haab ex Mary 1920 Kiel 129 90 1972 såld Hawai, museum
7090 S Giuseppina V ex CARINA ex Dana 1918 Nakskov 360 276 1932 såld It, krigsförlist?
7091 MS FRED ex SNYGG 1910 Marstrand 37 20 1967 såld uti medb, sjunken Gbg
7092 SS KATTEGATT ex JOHN LUNDVALL ex Elizabeth Harrison

ex Madame Enterprice ex Alicia 1903 W Hartlepool 2145 1637 1954 upph Ystad
7093 SS CARL WIKSTRÖM ex FLINK ex EKENSBERG 1 1870 Stockholm 70 17 1956 upph
7094 S BÖLJAN ex Aalto 1919 Kalajoki 57 48 20.11.1931 sjönk Örnäsfjärden
7095 MS EMILY AF SALTARÖ ex SVEA-DANE ex SVEA K ex SVEA 1909 Kungsviken 24 14 lustf
7096 MS VINGADROTT ex SVEA 1916 Ängholmen 30 14 1989 upph Rönnäng
7097 S JOHNNY 1924 Råå 61 39 lustf att betrakta som vrak
7098 MS TUNA ex Lillefjord ex Idefjord ex Storeng ex Union V ex Erik Ask 1914 Tönsberg 158 95 1977 såld N. Antillerna, struken 95
7099 S BERTHA ex Skirner 1884 Marstal 245 221 2-6-1925 sjönk Östergarn
7100 SS HELGE ex SILVA ex AKTIV 2 ex AKTIV II 1899 Göteborg 26 7 1940 slopad
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Vi rättar

I artikeln Passagerartrafiken på Bråviken i föregående nummer på sidan 37 står: " Svinnerön (den ö som också heter Svinta skär 
och populärt kallas "Svinsta skär")".

Svinta skär eller Svin(n)sta skär (det senare namnet började användas när Gideon Wahlberg år 1928 fick sin kända vals publice
rad) är en liten ö ca 80 x 200 m som alltid har varit obebodd. På 1970-talet uppfördes där en dansbana och en mindre brygga som 
små passagerarbåtar kan sätta stäven emot för av- och påstigning. Vimman t ex gjorde det ett antal gånger. Svindra eller Svinnerön 
är en till ytan tio gånger så stor ö som under många år har varit bebodd av ett par fiskar-/jordbrukarfamiljer. Numera finns där
bara sommarboende. _ ,

Hans Carlsson

Möteskalender Västra Kretsen
H ä n v isa r  till s id a n  3 i T id n in g e n !

KRYSSAREN
Åke N Williams ger nu ut sin tredje bok om 
tiden till sjöss. De två tidigare är ÅNGAREN” 
och LINJEFARTYGET. Kryssaren handlar om 
värnpliktstiden 1949 och 1950 i Kungliga 
Flottan och då mest om kryssaren Tre Kronor, 
men även om pansarskeppet Drottning 
Victoria och några minsvepare.

Länspumpen säljer boken och beställning 
görs antingen genom att sätta in beloppet på 
vårt postgirokonto eller per mail/brev till oss.

Pris: 155 kronor och då ingår portot.

Vi har även kvar några ex 
ÅNGAREN och LINJEFARTYGET
Pris: 110 kronor per bok.

Sätt in beloppet på Tidningen Läns
pumpen postgiro: 81 57 68 -  7 så 
sänder vi boken/böckerna snarast.
OBS! Inga foton ingår i boken.

E-post: lanspumpen@partille.mail.telia.com • Brev: Länspumpen Box 421 401 26 Göteborg

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 27
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 Siri II (ex Sigurd) Svendborg 8384 M0T0RFARTYG
Hellevi Edshultshall 4643 Sundia Kalmar 9495 Adria Göteborg 8905
Henrik Sandvik 6219 Vänervik Kållandsö 3718 Aspen Helsingborg 9274
Persiwald Viken 4614

ÅNGARE
Erik Banck Helsingborg 9334
Golden Gate Stockholm 8944

KUSTFARTYG Bertil Malmö 4136 Ingrid Gorthon Helsingborg 9321
Bremsund Skärhamn 3285 Eken Lidköping 7046 Klipparen Göteborg 8024
BT III Kungsbacka 8151 Fanny Mariehamn — Lillöhus Trelleborg 8580
Bure (ex Elsa Thordén) Bureå 8902 Iris Stockholm 7147 Mathilda Thorden Uddevalla 8917
Dagö Skärhamn 6373 Kastellholm Göteborg 7512 Michigan (ex Helga Smith) Panama 8891
Dyning Gullholmen 9367 Lister Trelleborg 6830 Sira Västervik 8493
Isolda Göteborg 4048 Murcla Göteborg 9163 Sunnanvik Göteborg 9090
Kl ätten Hönö 4734 Norania Jonstorp 5540 Tosterö Stockholm 9790
Pallas (LL 23) Fisketången 8261 Orion Stockholm 7255 Venezia Göteborg 9208
Rane Skärhamn 9499 Rosafred Verkebäck 5629
Servus Stockholm 8834 Tug (bogserbåt) Uddevalla 5945

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

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

Adress

Sista beställningsdag 
8 augusti 2003

därefter leverans inom 6-10 veckor

Beställning via E-post (bertil.soderberg@telia.com) eller skicka in kupongen.
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Eriksbergs Mekaniska Verkstads nybygge nr 361 Sunnaren på leveranstur den 8 juli 1948. Foto Eriksbergs Mekaniska Verkstad.

Den oturs- 
förföljde fripassageraren

Av Elmer Eliasson

Motorfartyget Sunnaren lever
erades i juli 1948 från Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad. Fartyget 

var på 6300 ton dw och gjorde 16,5 knop 
på full last.

Sunnaren var byggd för Transatlantics 
sydafrikafart mellan Skandinavien och 
sydafrikanska och östafrikanska hamnar.

När Sunnaren i januari 1964 avgick från 
Kapstaden hade en färgad fripassagerare, 
Gerald Giose, smugit sig ombord. Gerald 
Giose, alias Gumbilomzamo de Guise, var 
en 22-årig lärare som hade en hög militär 
post i den förbjudna motståndsrörelsen 
ANC, African National Congress. Han 
hade som uppdrag att underjordiskt or
ganisera den väpnade kampen i Kappro- 
vinsen mot apartheidregimen. Med den 
svenska legationen hade han haft kontakt 
för ANC:s räkning för att få stöd av Sverige 
i frihetskampen. Nu när han var eftersökt 
av polisen gick han till svenska legationen 
och sökte hjälp och där hölls han gömd i 
flera månader.

Hans avsikt var att ta sig till Sverige och

söka asyl och sedan resa till Moskva.
Av den svenska legationen fick han 

information om Sunnarens avgångstid 
och instruktion om hur han skulle agera. 
Han skaffade samma kläder som stuvarna 
hade och därigenom kunde han smyga 
sig ombord på fartyget. Men den svenska 
legationen hade glömt en faktor som skulle 
visa sig ödesdiger för Giose, nämligen att 
man inte hade tagit reda på vart Sunnaren 
skulle gå efter Kapstaden. Ibland gick 
sydafrikafartygen direkt till Skandinavien 
men stundom gick de in till någon hamn i 
Västafrika och kompletterade lasten.

Den svenska legationen hade bara be
hövt ringa ett telefonsamtal till fartyget 
eller till agenten för att få reda på att Sun
naren skulle lasta i Walvis Bay, som nu till
hör Namibia, men då tillhörde Sydafrika.

Efter två dygn kom Giose fram ur sitt 
gömställe och gick upp till kaptenen och 
berättade att han ville söka asyl i Sverige. 
När fartyget någon dag senare anlände till 
Walvis Bay kom sydafrikansk polis om
bord och grep Giose. Han hade hamnat ur

askan i elden. Han var inte bara efterlyst av 
polisen utan han hade även försökt lämna 
landet utan gällande utresetillstånd och 
pass. Han fördes till Kapstaden där han 
blev misshandlad och torterad, men det 
var början på det elände som väntade 
honom.

Efter trettiofem år skulle man till slut 
få veta vad som hänt med Giose. När den 
svenske forskaren Tor Sellström var i Syd
afrika på ett seminarium, blev han uppsökt 
av Gerald Giose, som berättade om sitt 
tragiska öde. I Kapstaden hade han blivit 
förhörd och pressad att vittna mot andra 
ANC-medlemmar. Då han vägrade blev 
han misshandlad. Efter en tid fördes han 
till ett mentalsjukhus. Några år därefter 
släpptes han och fick arbete som vakt 
på badstränder för färgade. Flera gånger 
blev Giose åter arresterad och förhörd men 
släppt. Tiden i fängelset var extra tung för 
Giose. Han hade inte berättat för någon om 
sina planer att lämna landet. Varken hans 
släkt eller ANC hade kännedom om vad 
som hänt honom.

När apartheidregimen överlämnade 
makten släpptes Nelson Mandela och övri
ga politiska fångar fria. Motståndsrörelsens 
folk placerades i armén.

Gerald Giose sökte anställning i det 
nya Sydafrikas underrättelsetjänst, men 
han ansågs olämplig och fick inget arbete. 
Slutligen blev han tilldelad pension. Nu är 
han en pensionerad snart 60-årig psykiskt
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nedbruten man i ett samhälle i vilket han 
har svårt att anpassa sig.

Historien om Gerald Giose cirkulerade 
i svensk press under 1999. De journalister 
som grävde i den här historien tyckte det 
var något skumt med att Sunnaren gick in 
till Walvis Bay och misstänkte att fartyget 
gått dit enbart för att bli av med fripassa
geraren. Man var i kontakt med Transat
lantic och ville bl a se fartygets skeppsd
agbok från januari 1964. Men loggböcker 
behöver endast sparas i tio år, varför den ej 
fanns på rederiet. Rederiet sökte även efter 
skeppsdagboken på Landsarkivet och Sjö- 
fartsmuseet där man förvarade gamla logg
böcker. Men efter 35 år kan man inte räkna 
med att den finns kvar. Detta var beklagligt, 
eftersom tvivlarna annars hade fått reda på 
att det var planerat långt innan att fartyget 
skulle gå in till Walvis Bay och lasta.

När jag talade med dåvarande 3:e styr
man Staffan Algotsson berättade han att 
redan på utresan från Sverige fick man be

Skonerten RAGNAR -  ett partrederi
av Göran Valinder
46 sidor, illustrerad, inbunden.
Tre Böckers Förlag AB, Göteborg, 1998 
ISBN 91 7029 364 3. Pris: 105 kronor 
Båtskeppare Johannes Johansson Hasse på 
Donsö -  släkten och fartygen 
av Göran Valinder 
86 sidor, illustrerad, inbunden.
Tre Böckers Förlag AB, Göteborg, 2000 
ISBN 91 7029 435 6. Pris: 210 kronor 
H andlare och O ljehandlare på Donsö 
-  mannaminnen 
av Göran Valinder 
92 sidor, illustrerad, inbunden.
Tre Böckers Förlag AB, Göteborg, 2001 
ISBN 91 7029 466 6. Pris: 210 kronor 
Skeppskamrater -  Olof Johansson och An
dreas Carlsson från Donsö -  släkterna och 
fartygen. Skutetavlor berättar 
av Göran Valinder 
80 sidor, rikt illustrerad, inbunden.
Tre Böckers Förlag AB, Göteborg, 2002 
ISBN 91 7029 503 4. Pris: 265 kronor

Sedan 1998 har Göran Valinder givit ut fyra 
intressanta böcker med sjöfartsanknytning 
främst till Donsö i Göteborgs södra skärgård. 
Författaren har på ett hedersamt sätt tillvaratagit 
muntliga berättelser och dessutom kompletterat 
detta med arkivforskning.

Skonerten Ragnar handlar om detta fartygs 
många resor och öden genom åren, från det att 
hon byggdes och levererades från varv i Sunds-

sked om att fartyget skulle gå in till Walvis 
Bay och lasta blytackor. Alla ombord var 
förvånade över att Giose felaktigt blivit 
informerad om att Sunnaren skulle gå 
direkt till Europa.

Journalisterna fick även adresser till be
fälet som ännu var vid liv (kaptenen och 
överstyrman hade avlidit). De var särskilt 
angelägna om att få komma i förbindelse 
med telegrafisten som man trodde hade 
några intressanta uppgifter att meddela.

Även kaptenen kritiserades av journa
listerna för att han inte hjälpte Giose att 
komma till Sverige.

Men det tillhör en befälhavares åliggan
den att vid inklarering i hamn till hamn
myndigheterna lämna besättningslista och 
uppgift om folk ombord.

Av vad som framkommit finns ingen 
anledning att klandra Transatlantic för 
agerandet i fallet Giose. Det var det ute
blivna samtalet från den svenska lega
tionen då man kunde fått reda på att

vall år 1874 till 1918 då hon omändrades till pråm 
i Gävle. Författaren berättar i korthet om de lagar 
och förordningar som gällde på 1800-talet och 
hur dessa förändrades genom åren till allmogens 
fördel att bedriva sjöfart. Han tar även upp nå
got om partrederier och dess historik. Det som 
jag finner mest intressant är skonerten Ragnars 
ägare och dess släkt under tiden på Donsö vars 
avsnitt utgör senare delen av boken.

Den andra boken i serien berättar om skeppa
ren Johannes Johansson Hasse=, som var anfader 
till den kände segelmakaren Hasse i Göteborg, 
vars företag fortfarande existerar. I denna bok 
berättar författaren på ett mycket intressant sätt 
om de olika släkterna och deras historia, vilket är 
spännande läsning. I senare delen av boken finns 
en skeppslista över de fartyg som haft anknyt
ning till skeppare Johannes J Hasse eller någon 
i hans familj. Denna innehåller uppgifter om 
fartygen och deras öden. Avslutningsvis återges 
ett antal skeppsmålningar i färg, vilka är mycket 
fina. Originalen till några dessa skeppsporträtt är 
målade i slutet av 1800-talet av hamnkaptenen 
Lars Petter Sjöström i Malmö, och i början av 
1900-talet av Magnus Jakobsson på Donsö och 
E. Hast i Helsingborg samt H. Torkildsen.

I den tredje boken tar vi ett steg fram i tiden. 
Här belyses oljehandlarnas tidsperiod på ön. Vi 
får stifta bekantskap med många av de redar- 
familjer som nu verkar på Donsö från att de i 
blygsam skala startade med bunkerbåtar som 
försåg fiskeflottan med rå- och smörjolja till 
dagens stora och moderna tankfartygsflottor. 
Även i denna bok lägger författaren stor vikt

fartyget inte skulle gå direkt till Europa 
som förändrade Gerald Gioses planer och 
därmed hans framtid.

Vid samtal med Tor Sellström berät
tade han att motståndsrörelsen ANC sökt 
svensk hjälp för att försöka befria Nelson 
Mandela när han satt i husarrest i Pretoria. 
Man skulle använda svenska legationen 
för att ge Mandela politisk asyl och sedan 
smuggla ut honom ur Sydafrika ombord 
på ett svenskt fartyg. Planen avvisades av 
UD, som höll fast vid den officiella linjen 
att Sverige upprätthåller korrekta diploma
tiska kontakter med Sydafrika och inte 
kan etablera förbindelser med grupper 
som arbetar för att störta landets regering. 
Det var tur att planen inte genomfördes så 
okvalificerat som legationen agerade i fallet 
Gerald Giose.

I juli 1971 såldes m/s Sunnaren till ett 
rederi i Panama och 1979 gick fartyget till 
Taiwan för upphuggning. ■

på släkt och familjerna, vilket ger en intressant 
inblick om ättlingar och släktskap till de som är 
verksamma inom shippingen idag.

I fjärde och senaste boken har författaren 
riktat in sig på skeppsporträtten från vilka 
han återger fartygens historia. Boken innehål
ler många vackra skutetavlor, vilka är tryckta 
i färg och återgivna på ett mycket fint sätt samt 
ger läsaren en uppfattning om hur fartygen såg 
ut. Huvudpersonerna är skeppskamraterna Olof 
Johansson och Andreas Carlsson, vilka var anfä
der till flera av dagens skeppsredare på Donsö. 
I korthet tar författaren även upp några duktiga 
modellbyggare på Donsö såsom Eric Fhager och 
Stig Olsson, vilka genom sina gedigna kunska
per inom området för kulturarvet om fartygen 
vidare till kommande generationer.

Avslutningsvis vill jag framhålla den kultur
historiska insats Göran Valinder gjort genom 
att skriva ovan nämnda böcker, vilket han skall 
ha en stor eloge för. Jag rekommenderar varmt 
dessa böcker vilka genomgående är av gedigen 
kvalitet där speciellt färgbilderna är mycket fint 
återgivna.

Tramp / Norsk trampsjöfart 1945-1985
av Dag Bakka Jr
Rikt illustrerad, 247 sidor, inbunden. 
Seagull Publishing, Bergen 
ISBN 82-91258-16-3. Pris: ?

Den norske skriftställaren och journalisten 
Dag Bakka Jr har nyligen givit ut en mycket 
trevlig bok om trampsjöfart huvudsakligen 
från perioden efter 1945. I denna skildrar han 
norska trampsjöfartens historia och dess stora 
betydelse framför allt under perioden mellan 
1945 och till början av 1970-talet. Författaren 
ger en historisk återblick om sjöfartens fram
växt i Norge från segelfartyg via ångsjöfart till

BOCKER på frivakten
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motordrivet tonnage. Han tar också i korthet 
upp norska sjöfarten under första världskriget 
och mellankrigsåren som hade många besvär
liga år som särskilt drabbade trampsjöfarten. 
I boken förekommer också flera diagram som 
bland annat återspeglar den norska handelsflot
tans utveckling genom åren jämfört med andra 
sjöfartsnationer. Sjötransporternas upp- och 
nedgångar i mellankrigstiden, fraktindex med 
mera, vilket ger läsaren en bättre inblick inte 
bara i norsk sjöfartsnäring utan i korthet även i 
andra sjöfartsnationers.

Huvuddelen av boken tillägnas trampsjö
fartens utveckling under tiden efter andra 
världskriget fram till 1985. Det var främ st 
styckgodsfartyg som antingen gick i rese- eller 
tidsbefraktningsavtal över världshaven med 
främst partivaror men även bulkgods. I Norge 
hade trampsjöfarten sin storhetstid fram till slu
tet av 1960-talet, då dessa traditionella (vackra) 
trampfartyg, vanligen i storleken mellan 4000 
och 15 000 dwt föll offer för den shippingre- 
volution som då växte fram med mera effektiv 
sjötransport och godshantering med rationella 
bulkfartyg och container- och ro/ro-fartyg. Un
der norsk flagg förlorade dessa trampfartyg sin 
konkurrenskraft under 1970-talets första hälft, 
men flera av dessa fartyg levde i många fall vi
dare i ytterligare några år främst under grekisk- 
och fjärran östern flagg. Fartygstypen med sina 
klassiska bommar och vinschar föll dock offer för 
sjöfartskrisen på 1980-talet och försvann därmed 
mer eller mindre helt från världshaven.

Boken är trevligt upplagd och rikt illustrerad 
med många fina bilder på dessa karakteristiska 
styckegodsfartyg som gick i trampsjöfart, där 
många var byggda med midskeppsdäckshus. 
De svenska storvarven levererade många av 
dessa trampfartyg till norska rederier. Förfat
taren belyser också trampfartygens moderni
sering genom åren från enkla libertyfartyg till 
semi-container fartyg.

Drygt 2/3-delar av boken utgörs av en fleetlist 
där vi på ett intressant sätt får följa flera rederiers 
fartyg och dess historia.

Boken förefaller mycket påkostad och tryckt 
på tjockt blankt papper vilket ger ett gediget 
intryck och den rekommenderas varmt.

Saxemara Båtvarv
av Björn O. Svensson 
88 sidor, rikt illustrerad, inbunden. 
Blekingeboken 2002, Blekinge Hembygdsför
bund, Karlskrona 
ISSN -0348-9639. Pris: ? kronor

I slutet av förra året gav Blekinge Hembygds
förbund ut sin årsbok för 2002 som handlar om 
Saxemara Båtvarv och är författad av Björn O. 
Svensson.

I Blekinge liksom i Bohuslän har det funnits 
många båtbyggare och båtbyggerier. En del av 
dessa är fortfarande verksamma. Flera av dessa 
båtbyggerier hade sin uppkomst runt fisket och 
dess behov av sjövärdiga båtar. I ronnebytrakten

har det under 1900-talet funnits inte mindre än 
åtta båtbyggerier och idag finns endast Saxemara 
båtvarv kvar. Det är fortfarande i drift även om 
inriktningen inte är densamma som för några 
decennier sedan.

Författaren låter inledningsvis läsaren stifta 
bekantskap med Olof Olsson som startade en 
varvsrörelse vid 22 års ålder 1917 på Stickelön 
i västligaste delen av Ronneby skärgård. Sedan 
1927 har varvet legat vid den nuvarande platsen 
på östra sidan längst inne i Saxemaraviken.

Något utpräglat fiskebåtsvarv i likhet med 
Olof Olssons äldre broder Sven Johans varv på 
Joggesö (senare Väggavarvet) blev aldrig Sax
emara båtvarv. Orsaken till detta var kanske 
dess geografiska läge och en annan kan ha varit 
vattendjupet som var i knappaste laget.

Förutom familjen Olsson och Saxemara båt
varv belyser författaren också i korthet några 
andra kända båtbyggare som varit verksamma 
i ronnebyom rådet under 1900-talet. Dessa 
personporträtt höjer bokens läsvärde och ger 
ytterligare en översikt av branschen i övrigt i 
ronnebytrakten under samma tid.

Kvaliteten upplevs som genomgående hög 
och sammantaget ger boken en bra och intres
sant skildring av båtbyggeriet och dess båtbyg
gare vid Saxemara båtvarv.

Även till föreliggande författare vill jag ge en 
stor eloge för denna intressanta skildring av Sax
emara båtvarv och varvets skickliga båtbyggare. 
Det är av stort kulturhistoriskt värde att denna 
betydelsefulla näring belyses för eftervärlden.

Orlogsfartyg -  Svenska maskindrivna far
tyg under tretungad flagg
Gustaf von Hofsten och Jan Waernberg, far
tygsskisser av Curt S Ohlsson 
Rikt illustrerad, 331 sidor, inbunden.
CB Marinlitteratur, Falkenbergs ISBN 91- 
973187-3-6. Pris: ca 550 kr

I början av året gavs en mycket fin bok om de 
svenska maskindrivna örlogsfartygen ut. Boken 
är ett samlat och överskådligt referensverk över 
ovan nämnda fartyg. Epoken är från då ångan, 
skovelhjul och propellern togs i bruk till nutid. 
Totalt presenteras 705 fartyg och båtar under 
en period av 180 år. Tyngdpunkten ligger på 
flottans stridsfartyg och deras skepps- och va
pentekniska data. Även träng- och specialfartyg 
redovisas samt kustartilleriets fartyg och båtar. 
Här ges en historisk översikt och beskrivning 
av fartygsutvecklingen under aktuell tidspe
riod, där fartygen är tidsmässigt inplacerade 
mot bakgrund av den militärtekniska och sä
kerhetspolitiska utvecklingen. Även statsis- 
brytare, sjömätningsfartyg och postångfartyg 
som under långa tidsperioder seglat under 
örlogsflagg belyses. Däremot har författarna 
av utrymmesskäl inte berört de hjälpfartyg och 
övriga fartyg som varit inhyrda, med undantag 
från för de inkallade hjälpkryssarna under andra 
världskriget.

Mycket kraft har lagts ned på det omfat

tande bild- och ritningsmaterialet, där Curt S 
Ohlsson bidragit med de handritade fartygs
skisserna. Antalet bilder är inte mindre än 570 
stycken och fartygsskissernas omfattning är 109. 
Både historiska översikten och avsnitten som 
presenterar de olika fartygstyperna är nästan 
genomgående illustrerade med ett mycket bra 
bildmaterial. Flera bilder är också presenterade 
i nästan full sidbredd, vilket lyfter fram farty
gen på ett mycket informativt sätt. Även om det 
svartvita bildmaterialet dominerar av naturliga 
skäl så finns det en sektion med färgbilder.

Det är mer eller mindre omöjligt att undgå att 
felaktigheter som smyger sig in vid skrivandet 
av ett sådant här imponerade verk, vilket också 
författarna ber om överseende med. Som barna- 
född vid varvet i Skredsvik kan jag dock knap
past undgå att påpeka att minsveparen Tjörn 
inte är byggd i Skredsvik utan vid Djupviks 
varv, vilket felaktigt uppges i boken. Däremot 
är minsveparen Orust byggd i Skredsvik

Boken är mycket intressant och en värdefull 
dokumentation som varmt rekommenderas.

Lennart Bornmalm

Kryssaren
Åke N. Williams
193 sidor inbunden.
Eget förlag, Göteborg 2003
Pris: 155 kronor
Se även annons sidan 4 av registersidorna!

Åke Williams bok Kryssaren är den tredje bo
ken om hans liv till sjöss. De tidigare är Ångaren 
och Linjefartyget.

Värnplikten i Flottan kom Åke till största 
delen att vara mönstrad p å H M S  Tre Kronor. 
På samma ingående vis, som i de två tidigare 
böckerna, berättar Åke om livet ombord. Det 
är fascinerande att ta del av hur livet kunde 
gestalta sig för drygt 50 år sedan i det ena av 
Sveriges två största orlogsfartyg, H M S  Göta 
Lejon var ju systerfartyg. Militären har ju sina 
speciella regler och strikt disciplin var ett måste 
då närmare 300 man skulle samsas om utrymmet 
på Tre Kronor. Stingsliga befäl kunde göra livet 
surt för manskapet men det fanns även de som 
inte alltid var så strikt militära.

En kortare period tjänstgjorde Åke på pansar
skeppet Drottning Victoria byggt redan 1917!

Under stridsövning ställdes stora krav på 
maskinpersonalen och speciellt då eldarna som 
skulle se till att kryssaren fick ånga till de 90
000 hk starka maskineriet. Hade man frivakt 
blev det inte mycket vila då det ideligen blåstes 
klart skepp och då även frivakten skulle inta 
sina positioner.
Boken ger läsaren in inblick i det slutna sam
hälle som ett stort orlogsfartyg utgör och hur 
man övade under kalla krigets dagar. 
Kryssaren belyser tydligt olikheterna mellan 
livet i ett handelsfartyg och ett orlogsfartyg. 
Boken rekommenderas och speciellt för ni som 
läst Åkes tidigare böcker.

Bertil Söderberg
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Besättningsmän på Oscar II:s däck. Foto från författaren.

Pansarskeppet Oscar II

J ag har i min ägo ett foto 16x22 cm. 
Det visar ett trettiotal unga, smidiga 
och vältränade flottister på Oscar II:s 

däck. Fotot har en mörkbrun passepartout, 
3,5 cm bred, och en tre cm bred träram. 
Ramen är målad i blått med en gul, en 
cm bred rand i mitten. Tiden är sannolikt 
någon gång under det första världskriget. 
Det är uppställning för fotografering, 
men ingen givaktsituation, utan det vilar 
en avspänd stämning över bilden. Kan 
det vara artillerister, med tanke på min 
fars yrkesgren? Nere till höger ser man en 
capstan med den grova ankarkättingen. 
Uppe till höger syns den inre delen av en av 
det svåra artilleriets kanoner. Endast en man 
ses med patronbälte, nämligen min far, och 
endast en har permissionsuniform. Kanske 
en på vakt och en på väg till ledighet. Alla 
utom den senare är alltså arbetsklädda, 
man bär den runda sjömansmössan, grå

Av Åke Jönsson

byxor och den utanpåhängande gråa 
bussarongen samt sjömanskrage och en 
mörk stor "SLIPS".

Mannen med patronbälte i bildens vänst
ra del är alltså min far Otto Jönsson, född 
i Göteborg den 17 juli 1895. Han avled i 
Borås vid påsktid 1968. Bilden är tagen 
under första världskriget, då han tjänst
gjorde som stamanställd artillerist. Han var 
alltså flera år i örlogsflottan. Nedan följer 
vad jag kommer ihåg av hans berättelser 
från denna tid.

Av någon anledning var det ofta kärvt 
mellan civilbefolkningen och Flottans män. 
De senare gick därför i regel till danser 
och underhållning i samlad tropp. Rejäla 
slagsmål förekom. I fönstret till ett kafé i 
"Pinan" (Karlskrona) fanns en skylt, som 
meddelade att varken hundar eller flottis
ter ägde tillträde. Som kanin, dvs nybliven 
volontär utsattes man under hundåret för

omfattande pennalism från korpralerna. 
Man kunde få i uppdrag att köpa öl åt 
de äldre "kamraterna" för en byxknapp. 
Sovande i hängkojer kunde brutalt, mitt i 
natten, släppas rakt ned i pansardäck. En 
yngling, som för att undvika sådan behand
ling, valde att under den kalla årstiden gå 
upp och lägga sig vid den varma skorste
nen, fick en hink urin över sig.

Min far var spänstig och blev tvåa i flot
tans mästerskap, 1500 m löpning. Dess
utom lärde han sig boxning av svenske 
mästaren i lätt tungvikt, som märkligt nog 
var en svart man. Detta hade han vid flera 
tillfällen glädje av. En gång var han med 
kamrater på en krog. En bråkmakare kom 
fram. Flottisterna reste sig samfällt upp 
och täckte, så att boxningsmästaren utan 
att väcka uppmärksamhet kunde sänka 
bråkstaken med ett välriktat solarplex- 
usslag. Därefter satte man sig ned, kal
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Kolning var ett slitsamt arbete. Många man krävdes för att bära bunkerkolen ombord.

lade på hovmästaren, och meddelade att 
det verkade som om någon tyvärr hastigt 
insjuknat.

Under slutet av sin kanintid och efter 
god träning i boxning fick Otto i uppdrag 
av en av de värsta plågoandarna att köpa 
öl för en byxknapp. Han avböjde, men 
meddelade att det kanske vore lämpligt 
att stämma av läget ute på däck. Inför 
en häpen publik, och efter en fint mot 
solarplexus drog han in en kraftfull höger 
på den vänstra delen av busens hakspets. 
Detta påstås medföra effektiv frikoppling 
av vissa nervbanor i käkens överdel. Busen 
stöp medvetslös i det hårda däcket. Efter 
detta var det inga problem med mobbning 
för min fars del. Som minne av den perfekta 
träffen hade han under hela sitt återstående 
liv en något deformerad innersta långfin- 
gerknoge.

När Otto blivit korporal hade han bland 
annat ansvaret för att de värnpliktiga pur

Oscar II på grund. Ur Curt S Ohlssons arkiv.

rades. Vid ett tillfälle blev en flottist otidig 
och försökte gå till handgripligheter, men 
min far sänkte honom med en solar plexus
-  slag mot käken förbehölls riktiga busar. 
Samvetet drabbade emellertid, och han 
rusade i väg för att anmäla vad som hänt 
till löjtnant Wahlström. Löjtnantens kom
mentar var: "Bra gjort korporalen!".

Oscar II låg en gång för ankar på en stor 
fjärd. Blåsten gick på som en brandspruta 
och sjögången var obehagligt kraftfull för 
mindre båtar. Plötsligt slet sig en tiohug
gare och drev redlös snabbt åt lä. Min far 
fick då order, att som befäl på en annan tio
huggare utföra bärgningen. Han behövde 
alltså inte ro, utan befann sig i aktern och 
dirigerade. Tur var det. Enligt Otto klarades 
uppgiften på grund av de utomordentligt 
skickliga värnpliktiga roddarna. De var 
fiskarpojkar från Bohuslän.

Kommendören Norén, kallad Isbiten 
för sitt orubbliga lugn och för att han 

var sparsm akad med orden, 
tjänstgjorde viss tid på fartyget. 
Kommendörens son, Stig Norén, 
skulle komma att under 1950-talet 
vara undertecknads flottiljchef 
vid F 7. Han avslutade sin karriär 
som CFV. Han var för övrigt den, 
som fick mig att inse storheten 
i Joseph Conrads författarskap. 
Jag har aldrig träffat någon, som 
kunde arbeta med så små medel 
i sin kritik. Ett höjt ögonbryn, en 
formulering om att han hade en 
känsla av att uppgiften kunde 
ha lösts på ett något bättre sätt, 
drabbade den skyldige med full 
kraft. Här hade det sparsmakade 
verkligen gått i arv.

Oscar II byggdes eftersom regeringen 
redan under 1900-talets första årtionde 
var oroad av den väldiga kapprustningen 
m ellan Storbritannien och Tyskland
-  ett mene tekel för det första världs
kriget. "Konung Oscar II, som under sin 
regeringstid visat stort intresse för flottan 
kunde sommaren 1907, några månader 
före sin bortgång, inspektera fartyget och 
skriva sitt namn på det aktra däckshuset. 
Kungl. Majestät hade beslutat att fartyget 
skulle inredas för Högste Befälhavaren för  
Kustflottan, med stab -  benämnd Flaggen. 
Under strid skulle befälhavaren ha sin 
uppehållsplats i ett pansrat torn akter om 
den aktra masten".

Min far berättade om kolning, i vissa 
fall stridskolning. Det var ett slitgöra att 
halvspringande bära tunga korgar med kol 
från land eller pråm till fartygets bunker
förråd, men nästan alla deltog utan nämn
värd hänsyn till rang och grad. Normal 
bunkring av 500 ton kol tog en förmiddag
-  resten av dagen gick åt till rengöring av 
folk och fartyg. Vid full fart gick det åt ett 
ton per timma och ångpanna. Då fartyget 
hade 10 ångpannor krävdes en ansenlig 
mängd kol. Låg fart och medvind var en 
pina, då lade sig sotet i drivor på däck. 
Sedan fick det sopas och vaskas bort.

Under första världskriget var Oscar II 
fortfarande en modern och mäktig örlogs- 
man att vara stolt över. Det svåra artil
leriet var medvetet så kraftigt, att man i 
en duell kunde utmana betydligt större 
fientliga fartyg. Detta var dock på bekost
nad av uthållighet och räckvidd, men man 
räknade med att vid behov kunna dra sig 
tillbaka i skärgården. Man var normalt gan
ska styv i korken när man kom ångandes 
till havs under dessa krigsår, men en gång 
sviktade tuppkammen. Ute i till havs mötte 
man en mörknande decemberkväll, i snö- 
glopp, tre tunga tyska kryssare. När dessa 
skräckinjagande bestar, betydligt större än 
Oscar II, gled förbi kände man sig plötsligt 
väldigt liten.

När Oscar II år 1918 skulle avgå från 
Karlskrona till Stockholm härjade spanska 
sjukan. Det stora antalet sjuka och avlidna 
gjorde att även däckspersonal kommen
derades ner till ångpannorna. "Eldaren 
fungerade också som lämpare. Tjänsten var 
hård. Eldaren skulle skyffla kol, slagga och 
rengöra pannorna. Det var oerhört varmt, 
ofta 45-50  grader."

Efter 40 år togs Oscar II ur tjänst, d vs 
år 1947.

Har Du några erfarenheter kontakta gär
na mig på tel 011-66 513 eller e-post

jonsson.birgit@telia.com

Källa: Utöver min far ur boken Pansarskepp av Per
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Utsikten från vårt köksfönster över hamnen med Masthuggskajen på 1950-talet. Foto Lars Alfredsson.

Göteborgs hamn från ett köksfönster till ett kontor

Av Lars Alfredsson

Det är sommar år 1939. En idyllisk 
tid med tanke på vad som komma 
skall. Vid köksfönstret till en lägen

het på Klamparegatan 27 i Masthugget sit
ter en liten pojke och tittar ut. Han sitter 
där ofta och länge, för han tycker om vad 
han ser.

Han öppnar sällan fönstret och tittar ner, 
för där finns gården med dasstaket och fem 
dass plus en "pinkekur", fyra soptunnor, en 
mattstång och tvättstugan eller brygghuset, 
som man också sa. Nej, han tittar rakt fram, 
för där ser han större delen av Göteborgs 
hamn med allt vad det innebär.

En hög skorsten på grannhuset hindrar 
sikten västerut. Han ser allting från halva 
kajplats 30, halva Lindholmens Varv och

Ramberget. Bortom Götaverken ser han 
kranarna i Frihamnen, Hisingsbron och 
längre upp den nybyggda Götaälvbron.

Lägenheten har ett rum och kök, vilket 
är det vanliga i landshövdingehusen. Han 
bor högst upp på tredje våningen och ingen 
kan se honom, där han sitter. Nedanför 
finns hustaken med skorstenar av olika 
fason, och närmast ser han den långa ra
den röda plåttak på Andra Långgatan. Till 
höger ligger Masthuggstorget, och längre 
bort brer staden ut sig. När solen går ned 
och belyser fönsterraderna på Strömmens- 
berg, ser de ut som smältande guld.

Han tittar mycket på duvorna och grå
sparvarna, som han matar vid kanten på 
snedtaket utanför fönstret, och han gillar

koltrasten, som sitter på en radioantenn 
och spelar. Men mest betraktar han trafiken 
i hamnen. Han heter Lars, och det är han 
som skriver detta.

Han skall börja skolan först nästa år, men 
har just lärt sig skriva tryckbokstäver. Föns
terbrädan är belamrad med mamma Gretas 
tvättklämmor. I hans fantasi är dessa de 
båtar han ser i hamnen. Hans pappa, som 
heter Karl, är timmerman på Götaverken, 
där han bygger slädar. När jobben tog slut 
på Södra Garns varv 1923, flyttade han till 
Göteborg. Lars har också en lillasyster.

Pappa har lärt honom  nam nen på 
många av skärgårds- och bogserbåtarna. 
Nu kommer han på att han skall döpa 
varje tvättklämma. Det blir ett mödosamt
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Masthuggskajen med färjeläget Sänkverket i kajens mitt. Tankern i Flackets bojar är Capella från Trelleborg. Arkiv Bertil Söderberg.

arbete. Mamma hjälper honom med stav
ningen och först skriver han namnet på ett 
papper, så att det säkert blir rätt. Mamma 
har tid och intresse, för detta är en tid, då 
fruarna är hemma hela dagen och sköter 
om familj och hushåll.

Snart är en mängd båtar i trafik fram och 
åter på fönsterbrädan. Den allra första heter 
Styrsö. Det är den finaste skärgårdsbåten 
och han skall bli kapten på den, när han blir 
stor. Andra favoriter ärbogseraren Viking 
med sin vita skorsten med Lloydstjärnan 
och Belgia och Burgundia, som avlöser 
varandra på kajplats 30. Bogserbåten 
Harry är också fin och lätt att känna igen. 
Dock händer det ibland, att hela flottan

försvinner från fönstret för att tjänstgöra 
på torkvindarna en trappa upp.

Det finns några båtar, som inte får vara 
med, trots att de kommer smygande till 
Masthuggskajen mest varje dag. Dom är 
grå med en bred svart rand längs sidan 
och har ett långt och konstigt namn, som 
Pappa säger är franska. Ingen han känner 
kan uttala det, och han har alltid sagt Vil- 
lemotage. Ett löjligt namn tycker Lars, och 
dessutom har dom konstiga siffror.

En båt har ett väldigt långt namn och får 
heta K Ingrid. Särskilda minnen är förknip
pade med henne. Sköna sommarkvällar 
promenerar familjen upp till "sin egen 
plätt" i Masthuggsbergen medförande filt

och kaffekorg. Inloppet och Vinga i solned
gången är en grann syn. Lars brukar ligga 
på rygg och känna den speciella doften från 
det korta, sträva gräset och ljungen. Han 
böjer huvudet bakåt och ser det mäktiga 
kyrktornet och kajorna högt däruppe och 
hör klockan slå sina slag. Sedan sitter dom 
där och njuter och väntar på att Kronprin
sessan Ingrid ska passera på sin väg in till 
kaj. Då är klockan halv tio, och det är dags 
att gå hem.

En dag ser han en konstig båt, som 
bogseras till Frihamnen. Den är stor, men 
har ingen riktig skorsten. Han berättar 
för Pappa, som också har sett den och 
kan tala om att hon heter Balboa och att

Last- och passagerarångaren Burgundia. Arkiv Sjöfartsmuseet, Göteborg. Skärgårdsbåten Styrsö imponerade stort på Lars. Arkiv B. Söderberg. 
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Brattångaren Gertrud Bratt blev det första svenskafartyg som sänktes under andra världskriget. Arkiv 
Sjöfartsmuseet, Göteborg.

Johnsonlinjen har flera äldre fartyg utan 
vanlig skorsten.

Pappa stiger upp kvart över fem och 
blandar sin havrevälling. Sedan går han 
den korta vägen till pontonen vid Sänk- 
verket, där pråm och bogserbåt transpor
terar honom till Götaverken. Det går tre 
pråmar morgon och kväll. Lars sitter ofta 
vid fönstret och ser när pråmarna kom
mer in på eftermiddagen. Pråmen hinner 
knappt fram till trappan, förrän gubbarna 
stormar iland. Som en mängd svarta myror 
drar dom iväg mot Masthuggstorget.

Så bröt kriget ut i september, vilket gick 
Lars spårlöst förbi, men det skulle bara 
dröja några veckor, innan han började 
förstå att krig var något farligt.

Tillsammans med pappan promene
rade han på Masthuggskajen, då nyheten 
spreds att Gertrud Bratt blivit krigets första 
svenska offer. Hon hade sänkts av en tysk 
undervattensbåt (man sa så då) utanför den 
norska kusten. När de kommit hem, förkla
rade Pappa utförligt vad som skett och att 
dom aldrig mer skulle få se Gertrud Bratt. 
Lars blev arg. Det var ju en av "hans" båtar 
som försvunnit. Det dröjde inte länge, för
rän fler av "hans" båtar sänktes. Pappa för
sökte alltid förklara och besvara alla otåliga 
frågor. Han nämnde dock aldrig, att kriget 
innebar att många sjömän omkom.

Tillsammans med Gunnar, hans ständiga 
kamrat, lekte dom med bilar hos Gunnar. 
Radion stod på, och TT-nyheterna medde
lade, att tyskarna gått in i Norge och Dan
mark. Barnen förstod inte innebörden, men 
när en grannfru på besök började gråta och 
sa att "nu kommer dom snart hit", fattade 
dom att det hemska nog skulle komma. 
Lars hade satt kriget i samband med vat
ten och båtar, men begrep nu att det fanns 
också på land.

Vintern 1940 blev den första av flera 
hårda isvintrar. Hamnens isbrytare sattes 
på ordentliga prov. Tack vare hjälpen från 
bogserbåtarna klarades trafiken. Herkules, 
som var helt ny, var en klar förstärkning. 
Att se ångbogseraren Herbert, byggd 1944 
på Eriksberg, med den svarta röken bol
mande ur skorstenen forcera isen tyckte 
Lars var ståtligt.

Hamnbilden förändrades. Det kom säl
lan någon stor båt nu. På kajplats 28, där 
det alltid legat lloydare, låg nu Kungliga 
Flottan. Det gamla pansarskeppet Man
ligheten låg där ofta liksom minsveparna 
Vinga och Ven och jagaren Göteborg.

Vad man hatade staketet som satts upp 
längs hela kajen! Tillträde förbjudet över
allt. Dock kunde man gå över viadukterna 
till färjorna vid Sänkverket och Fiskham
nen. Barnen tyckte det var spännande 
att stå på viadukten, när växlingsloken 
passerade fram och åter och den fuktiga 
ångan omslöt dem.

De mörka åren avlöste varandra, men det 
fanns ljuspunkter. Någon gång hände det 
att en lejdbåt kom in med frukt. Vem minns 
inte, när Bali kom med bananer. Det skrevs 
en schlager om händelsen: "Det har kom
mit en båt med bananer, det var ju den som 
vi väntade på". Vid dessa tillfällen gällde

det att vara "kund" i fruktaffären, där den 
begärliga varan förvarades under disken.

En dag efter skolan var pojkarna nere vid 
Sjömanstornet och fortsatte ut på kajsidan 
av Sjöfartsmuseet. Dom stannade tvärt och 
stirrade mot hamninloppet. Där kom det 
största fartyg de någonsin sett. Kanske var

Det var trångt för de ångdragna tågsätten att ta sig fram på Masthuggskajen. Foto Karl-Olof Johans
son 1955.
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Meteor var ett av fartygen som deltog i utväxlingstrafiken över Göteborg under andra världskriget. 
Arkiv Sjöfartsmuseet, Göteborg.

Packhuskajen avspärrad 1940 och militär på vakt vid ingången till kajen. Foto Gunnar Jonsson, ur 
Sjöhistoriska Museets arkiv.

det en passagerarbåt. Fast en sådan borde 
vara vitmålad, som de mindes Gripsholm, 
med flaggning över topp, flaggor på kajen 
och en musikkår på Betongskjulets tak.

Här fanns ingetdera. Ett helt gråmålat, 
till ytterlighet dystert fartyg, som ljudlöst 
närmade sig. Pojkarna kände sig olustiga 
och lite skrämda. Det var Kriget dom såg. 
Detta fartyg kom från de stora haven och 
hade ännu undgått att sänkas därute. Vad 
hade det här att göra? Dom stannade inte 
kvar, tills båten hade förtöjts vid Stigbergs- 
kajen, utan kände ett behov att gå hem till 
den trygga Klamparegatan.

Sedermera framgick det att fartyget 
deltog i en krigsfångeutväxling, vilken 
ägde rum den 19 och 20 oktober 1943. 
Långt senare har jag forskat i ämnet och 
fått fram följande:

Fartyget vi såg var Empress of Russia 
på 16 810 brt. Hon byggdes 1912 av Fair- 
field, Gowan jämte systerbåten Empress 
of Asia för Canadian Pacifics trans-pacific 
trad. Fartygen hade mycket hög standard, 
och farten var 20 knop. Det var de första 
engelska oceanfartygen med kryssarak- 
ter. Empress of Russia rekvirerades vid 
krigsutbrottet 1914, försågs med kanoner 
och tjänstgjorde som kryssare till december 
1916. Kallades åter i tjänst 1918 för trupp
transporter. Efter kriget återupptog hon sin 
gamla trad för Canadian Pacific.

I november 1940 rekvirerades hon för 
krig nummer två för trupptransporter. 
Efter att ha överlevt också detta krig låg 
fartyget för utrustning i Barrow. Den 8 
september 1945 fick hon brand ombord 
och blev totalförstörd. Hon skrotades 
på platsen. Ett sorgligt slut efter sådana 
krigsinsatser.
Förutom Empress of Russia deltog föl
jande fartyg i operationen:
Atlantis engelskt lasarettsfartyg,

f d lyxångare 
Meteor en ex Bergenske-båt, nu

under tysk flagg 
Rügen tysk från Stettin
Drottningholm

Atlantis, Meteor och Rügen var vitmå
lade med en bred grön rand längs sidorna. 
Enligt överenskommelse hade de också 
Rödakorsmärket på skorstenen.

Empress of Russia låg vid kajplats 36, 
Rügen vid 37:an och Drottningholm vid 
34:an. De två övriga låg i Frihamnen. Drott
ningholm hade varit ute på en provtur 
dagarna innan. Samtliga fartyg lämnade 
hamnen den 21 oktober på morgonen. 
Drottningholm gick med engelsmännen 
till England.

Detta var den första och största fångut- 
växlingen under kriget. Drygt femtusen 
krigsfångar, många av dem var invalider, 
utväxlades och fick på detta sätt återvända 
hem.

Svenska Amerika Liniens Drottningholm på väg in mot Göteborg 1945. Arkiv KA-4, Göteborg.
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Pontonen vid färjeläget där varvsarbetarna transporterades i pråmar över älven. Göthabolagets Wal- 
lonia, Vieille Montagne IV och A dolf Bratt. Foto Lars Alfredsson 1955.

I hamnens bojar blev fartygen fler och 
fler. Det byggdes båtar för fullt vid varven, 
och efter leverans fick de gå till bojarna i 
väntan på freden, som ju måste komma. 
När den äntligen kom, hade Lars inte 
mycket tid för köksfönstret, och framför 
allt kunde hamnen nu studeras "på plats". 
Färjan från Sänkverket till Lindholmen och 
"Hästefärjan" Fiskhamnen -  Sannegården 
användes ofta på helgerna.

Efterkrigsboom
Aren efter krigsslutet innebar en väldig 
rusch i hamnen. När jag började på Götha- 
bolaget 1950, hyrde man i princip in allt till
gängligt Nordsjötonnage för enkelresor till 
Kontinenten. Det var gamla, dåliga fartyg 
under norsk eller grekisk flagg. Efterfrågan 
på svenska produkter var enorm. Rotter
dam tex låg i ruiner, och när tegelhögarna 
forslats bort, måste det byggas nytt så fort 
det någonsin gick. Givetvis blev det stora 
vinster för såväl redare som befraktare. Det 
skulle dröja åtskilliga år, innan Tyskland 
tilläts ha en egen handelsflotta, så konkur
rens därifrån saknades.

En tidig morgon 1953 hade jag fattat 
posto vid fönstret i väntan på Reine Astrid. 
Göthabolaget hade äntligen beställt nytt -  
det måste vara drygt 30 år sen sist. Skrovet 
var byggt i Tamise i Belgien och bogserades 
till Rivöfjorden, där Röda Bolaget tog över 
för att dra upp henne till Lödöse Varf för 
utrustning. Hon låg högt på vattnet förstås, 
och med det höga midskeppsbygget såg 
hon kort och klumpig ut.

Hon var döpt efter Belgiens svenskfödda 
drottning, som före kriget med barnen reste 
med Belgia och Burgundia för sommar
vistelse i Sverige. Reine Astrid fick stora 
redarutrymmen, och SST påpekade, att hon 
måste vara handelsflottans mest påkostade 
fartyg för sin storlek. Belgia och Gertrud 
Bratt, som följde, blev mera "normala" 
härvidlag. Trots att båtarna utrustades med 
moderna kranar, hade de träluckor.

De första månaderna efter leveransen 
låg Reine Astrid vid Masthuggskajen 
från måndag tom  fredag i PÅFÖLJANDE 
vecka. Tala om snabb turnround! 12 år 
senare klarade Flandria rundresan Göte- 
borg-Antwerpen-Göteborg på en vecka, 
men då var zinkmalmen borta förstås.

M asthuggskajen på 1950-talet
Följ med på en promenad längs Masthugg
skajen. Det är 1950-tal. Året spelar ingen 
roll, för kajen såg likadan ut till början på
1960-talet, men det är torsdag middag, 
och alla båtar är igång med lastningen. Vi 
passerar Rosenlund och flodsprutoma. Vid 
kajplats 21 ligger en av Glasgow-ångarna. 
Vi går på sjösidan, eftersom vi skulle bli 
bortmotade om vi gick närmast skjulen, 
där risken att bli skadad av truckar eller

kalvande sling och lastbord är stor, särskilt 
för den ovane. Till höger står kranarna tätt, 
tätt, eftersom båtarna kör med fyra gäng, 
om "Asken" på Andréegatan kunnat ställa 
upp med så många stuveriarbetare. Till 
vänster om oss står järnvägsvagnarna på 
det yttre spåret.

Efter några meter in mellan dessa väggar

försvinner solljuset. Framför oss ser vi en 
dunkel korridor. Det "kinesiska" uttrycket 
för detta ord är heltäckande -  "long trong 
gong". De höga kranstativen tätt vid arm
bågen skymmer det mesta av fartygen, 
men man ser skrovfärgen. Efter ytterligare 
en skotte lyser det grönt från fartygssidan 
på W ilson-båten. Hela tiden hör man

Belgia avgick Göteborg 17 november 1964 med 2059 ton våtmassa till Rouen, dit hon kom den 20. Det 
var sista lasten som Göthabåt. Sedan seglade hon för Bratt. Bilden fick jag som julhälsning av välkände 
båtologen Kjell A. Axelson.

36 Länspumpen 2003:2



En hamnarbetare på väg 
hem (?) tittar på livet 
kring Masthuggskajen 
på 1950-talet. Foto Evald 
Karlsten.

ljuden från kranarna, rostknackning, och 
hojtanden från förmän och luckebasar. 
Wilson-båten har alltid stora partier av 
traktor- ochbilfälgar från Hull. Dom lossas 
till breda vagnar, målade i den rätta gröna 
färgen, som bogseras över Andréegatan 
till ett magasin där. Nu är vagnarna borta 
från kajen, och fartyget lastar trä, papper 
och styckegods.

Efter den gröna följer ett par båtar i grått. 
Doften av apelsiner bekräftar att vi nu pas
serar Lloyds medelhavsbåtar och skjul. Vid 
kaj 28 kommer vi åter ut i solen och går 
förbi Sänkverket. Vid kajplats 30 blir det 
skymning igen, tills vi passerat 32:an och 
"Hacket" eller Haket där Masthuggskajen 
slutar. Vid dessa tre kajplatser ligger Bratt- 
Göthas fartyg.

Folk med anlag för klaustrofobi bör 
undvika denna kajpromenad. När du 
väl startat, måste du gå hela sträckan 
21-28, eftersom järnvägsvagnarna utgör 
ett sammanhängande drag. En växel går 
in vid 21:an och nästa vid Sänkverket. En 
Götha-båt hade lastat en full last våtmassa 
till Velsen dagen före vår promenad och 
det hade regnat. Massabalarna är oembal
lerade och hoppressade på mitten med en 
ståltråd. Stora bitar i kanterna bryts loss 
vid lastningen, och kajen är nu täckt av en 
gråvit sörja. Lackskor rekommenderas ej.

Vi har ärende ombord i Belgia, som 
lastar för Antwerpen. Bratts pontonkran 
Kolbjörn har lossat den sista "Villebåten" 
på förmiddagen, och i tvåans och treans

underrum ligger zinkmalmen med en 
pyramid i mitten. Det luktar unket från 
den fuktiga malmen. Ett antal gubbar i 
varje rum "trimmar" zinken. Toppen skall 
planas ut mot skotten, för att malmen ej 
skall förskjuta sig i dåligt väder. Den är 
mycket tyngre än våt sand och de gubbs, 
som inte givit Arne Tammer en kvart om 
dagen, blir fort trötta. Står och hänger på 
skyfflarna och önskar att klockan snart är 
fyra. När malmen är nödtorftigt trimmad 
läggs mellandäcksluckorna på och styck
egodslastningen kan börja även där.

Varierande laster
Vad är det då för last i vagnarna till Belgia? 
En branschexpert kan genom att studera 
vagnkortet, som sitter på alla vagnar, läsa 
avsändningsorten och därav sluta sig till 
innehållet i finkvagnarna och förstå vem 
som är exportör. Middagsväxeln hade med 
sig följande blandning ifrån Västsveriges 
exportföretag:
Deje papper från Möln-

backa-Trysil 
Mölndals Nedre duplexkartong från 

Papyrus
Svanskog PaPP från Swanboard,

blir ölunderlägg på 
Belgiens krogar 

Asensbruk papper från Håfre-
ströms Bruk 

Jönköping papper från Munksjö
Skinnskatteberg sågat trä från Statens 

Skogsindustrier

På kajen ligger ett 30-tal röda 200 liters 
plåtfat med konstharts från SO AB i Möln
dal. Där ligger också 10-15 ton kullager i 
SKF:s karakteristiska trälådor märkta SKF 
Bruxelles. Vid skjulväggen står ett antal 
gula kompressorer från Atlas Copco, och i 
skjulet finns allt man kan tänka sig av min
dre partier från svensk exportindustri.

Mången speditör har använt lunchrasten 
till en promenad längs kajen och sneglat på 
vagnkorten. Förmodligen har han önskat 
sig att bli speditör för det gods han ser, 
men chansen att sno åt sig någon kund 
är liten. Vid denna tid var banden starka 
mellan avlastare och speditör, och byten 
var sällsynta.

Vad händer, om det blir regn på freda
gen, innebärande längre eller kortare stopp 
i lastningen? Jo, Belgia blir liggande över 
till lördagen, och fortsätter regnandet då, 
kan man gissa, att ett telefonsamtal på lör
dag förmiddag mellan kontoret och båtens 
förman låter ungefär så här:

-  Vi håller inte gubbarna längre än till 
klockan 16.00. Det blir för dyrt och ingen 
vet hur vädret blir. Vilka större partier har 
du kvar, som vi kan kortskeppa?

-  Vi har tre vagnar Papyrus, dom kan vi 
väl lämna?

-  Nej, det går inte, Vi kortskeppade Pa
pyrus senast, så det kan vi inte göra denna 
gången. Du har väl två vagnar Munksjö, 
lämna dom istället.

-  Nä, de e smårullar, dom tänker jag 
stuva på akterkant i 4:an, dom passar per
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Svenska Lloyds Englandsbåt Silvia hade sin plats på Masthuggskajen.
Färgfoton denna sida: Dag Almén, Fotoarkivet Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg.

-  Om vi går till kontoret lite tidigare 
i morron (idag), kanske vi kan gå hem 
klockan två och slippa jobba över.

Det blev några tim m ars sömn och 
klockan 8 var vi på kontoret igen.

En promenad på Masthuggskajen som 
ovan väcker många minnen till liv och jag 
önskar, att yngre båtologer hade kunnat 
vara med, när det begav sig. En av mina 
vänner i Gamla Masthuggspojkar, som 
guidar turister däruppe, pekar mot älven 
och säger: "Där ligger den forna hamnen." 
Han har så rätt.

Nu står dom där, dom gamla stuveriar- 
betarna i Masthuggsbergen, vid Klippan 
och på Slottsberget och tittar vilset på 
Lindholmshamnen, där Fodervarubolag- 
ets betongsilo, där så många säckbärare 
fördärvade sina ryggar, fått ge vika för ett 
IT-centrum i glas och tittar mot Sannegård- 
shamnen, där det byggs lyxbostäder. De 
sista bananjagarna har lämnat Frihamnen 
och därmed är innerhamnen död och 
borta.

Vad dom inte fattar, är, hur det kunde 
gå så fort. Masthuggskajens nya skjul och 
pallbåtar med sidoportar hann ju knappt 
etableras, förrän båtarna seglade iväg till 
Norge för att aldrig återvända. Skjulen revs 
för att ge parkeringsytor åt Stena, och pen
sionärer började bära mat- och spritkassar 
från Danmark över en nybyggd gångbro.

Kapten på Styrsö blev jag ju aldrig, men 
vi hade en mångårig och nära relation. Hon 
låg där på sin vanliga plats, och jag kunde 
se henne varje dag från mitt fönster på 
kontoret i Skeppsbrohuset ett litet stycke 
därifrån.

År 1965 blev jag medlem i Klubb Mari
tim. Ganska naturligt tycker jag. ■

fekt där. Men vi kan lämna trät och så har vi 
ju pappret från Billerud, dom två vagnarna 
kom inte förrän idag.

-  Bra, så gör vi så länge. Vi håller kontak
ten. Blir vädret inte bättre måste vi kanske 
lämna hela skiten.

Ett m inne från denna tid 
Reine Astrid var sista båt ut den veckan. 
På grund av sjukdom  och sem estrar 
var vi endast två man på utgående 
expeditionen som slet med konossement, 
frakter, manifest, telegram m m. Vid 02.30- 
tiden lördag morgon var vi klara med 
skeppspappren och gick sedan längs den 

tysta och mörka 
kajen ner till båten, 
som var klar för 
avgång03.00. När vi 
sedan skiljdes åt på 
M asthuggstorget, 
säger min äldre 
kollega:

Masthuggskajen med två av Bratt-Göthas ångare. Tankemöda på Göthabolagets kontor 1962. "Vad gör vi med all lasten som
inte får plats ? " Författaren till höger. Foto Tore Winberg.
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Kindbom, hans skeppare och skutor

Av Per-G Winnestad

Fartygen
Del 2. Fortsättning från föregående nummer av Länspumpen

Freja
Slup, reg-nr 4695, signal JQKF, 1905-1912

Freja byggdes av ek och furu på kravell 
av skeppsbyggmästaren Carl Carlsson från 
Grytåsen i Mölltorps socken år 1864. Hon 
fick måtten: Längd 20,70 m, bredd 6,35 m, 
djup i rummet 2,32 m och djupgående 2,98 
m. Brutto 71,36 ton, ud 70,99 ton, netto 
67,20 ton och lastade 145 ton dw. Skutan 
blev driven 1906 och reparerad år 1909.

Ägare år 1906 var handlaren Axel Kind
bom i Rödesund. Denne hade köpt skutan 
från Karlsborgs fästningsbyggnad. Befälha
vare under åren 1865-1904 har ej gått att 
utforska. Befälhavare under åren 190-1911 
var oexaminerade skepparen Olaus Ohls
son bosatt i Sjöhåla mellangård, Haresta.

Första mätuppgiften om Freja härrör sig 
från den 25 april år 1894. Frejas lästighet 
bestämdes då till 67,20 ton.

År 1912 angavs Harald Giöbel i Harge 
som ägare. Denne hade köpt slupen för 
1 000 kronor.

Åren 1912 till och med 1914 var oexamin
erade skepparen Karl Ahlgren befälhavare. 
År 1915 angavs David Gustafsson från 
Sörby i Örberga som befälhavare.

År 1916 sålde Giöbel Freja till bergsin
genjören Ivar Gustaf Teodor Setterberg i 
Stockholm. Befälhavare var fortfarande 
David Gustafsson.

År 1917 angavs Ernst Axel Paul Anders
son från Kalmar som befälhavare. Samma 
år om tacklades Freja till skonert och 
försågs samtidigt med en 10 hk råoljemo- 
tor.

År 1930 degraderades Freja till pråm. Ett 
öde som drabbade många gamla skutor. 
Ägare var fortfarande Ivar Setterberg.

Freja var en av största slupar som seglat 
på Vättern. Den andra var 4730 Svea som 
mätte 71,93 nettoton.

Ricktor
Galeas ex slup, jakt och råbock, reg-nr
1288, signaler JCPG/SJQM, 1908-1958

Råbocken byggdes vid varvet i Harge av 
ek och furu på klink, okänt år. Men någon 
gång före 1828. År 1874 reparerades skutan 
och riggades om till jakt. Eljen var en av

de två råbockar som klarade sig bäst vid 
den svåra höststormen 1871. Sneckan var 
den andra.

År 1887 förbyggdes hon till kravell 
och riggades om till slup. Båda arbetena 
utförda vid varvet i Harge. Eljen döptes 
om till Ricktor. Enligt ett mätbrev från år 
1887 hade Ricktor måtten: Längd 18,55 m, 
bredd 6,49 m, djup i rummet 2,29 m och 
djupgående 2,70 m. Brutto 57,81 ton, netto
46,00 ton och 100 ton dw.

År 1887 angavs att skepparen Daniels
son från Harge by var både befälhavare och 
huvudredare. År 1891 blev Danielsson hu
vudredare och skepparen F. Karlsson från 
Jönköping ny befälhavare. År 1894 registre
rades slupen Ricktor på vedhandlare Carl 
Johan Carlsson i Jönköping. Ny befälha
vare blev skepparen Johan Eriksson från 
Motala. Den 11 april 1896 blev skepparen 
A.F. Andersson från Askersund befälha
vare. Den 20 juni 1902 var det åter dags att 
byta befälhavare. Då tillträdde skepparen 
Carl Edvard Jonsson från Lillerud.

Ricktor reparerades åter år 1904 vid var
vet i Harge. Vedhandlare Carlsson sålde sitt 
fartyg den 16 april 1908 till ett partrederi i 
Rödesund med handlaren Axel Kindbom 
som huvudredare och ägare till 2/4-delar.

År 1921 anmäldes att slupen utrustats 
med en 20 hk råoljemotor. Denna ersattes 
1935 av en 40 hk June-Munktell råoljemo
tor.

Den 15 juli 1939 anmäldes till fartygs- 
registret att fartyget blivit förbyggt och 
omriggat vid Sjötorps varv. Samtidigt an
mäldes att en ny befälhavare tillträtt. På 
grund av sjukdom fick Calle Jonsson efter 
37 år som befälhavare, överlämna befälet 
till sonen K.A. Jonsson från Svenstorp.

Ricktor behöll Rödesund som hemort 
även sedan redaren Axel Kindbom flyttat 
till Karlsborg år 1939 vilket anmäldes den
14 juli samma år. Den 11 juli 1942 övertogs 
skutan av A Kindbom AB i Karlsborg men 
hemorten förblev Rödesund.

Sedan följde flera befälhavarbyten. Bror 
Carlsson från Aspa Bruk var skeppare en 
säsong, hans far Gustaf Carlsson (tidigare 
på Anna) var befälhavare en sommar och 
så vidare.

År 1958 hade Ricktor seglat färdigt på 
Vättern då hon köptes av Sven Ulrik Lind
berg från Stockholm för 3 500 kronor för 
att sedan bli lustfartyg med både namnet 
Sjöhäxan och Exodus, men med Ricktor 
på namnbrädan.

Skutan hade sedan många ägare men för

Ricktor på gamla dagar i Saltsjö-Duvnäs. Foto ur Yngve Malmqvists arkiv.
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je s
MÄTNING SBEVI S

på grund af mätning efter Regeln I.

Redarens namn.Fartygets cert, namn och hemort.

Bygdt på ......

Akterskeppets form 

Förskeppets form

Befälhafvarens namn.

Däckens antal ........

Garneringens utsträckning 

Masternas antal

Hufmd-dlmensionerna (igenkänningsmfttt).

Längd i öfversta däck, mätt vid däckets öfverkant, frän innerkant af garnering vid för-
stäfven till innerkant af garnering eller klädsel pä midskepps spegeltimmer ......... ........

Bredd midskepps mellan innerkant af timmer, mätt tätt invid waterbordets öfverkant.......
Djup i rummet midskepps, mätt frän underkant af däcksplanka i Öfversta däck till öfver

kant af garnering bordvarts om kölsvinet............................ ..................... .......................... .

Fot och delar 
deraf.

Al.I
J a *.....

t /sz .
Undertecknad, som mätt ofvanstäende fartyg samt, enligt livad omstäende beräkning utvisar, funnit 

dess afgiftspligtiga drägtighet vara ?&..< Af.. .... Tons, bekräftar härmed rigtigheten af ofvauanförde
uppgifter rörande Jk*tyget och dess egare m. m.

Fartyget har förut.......... . vwit mätt
Fulla besättningsstorkan Ifr  ~énligt uppgift man, deraf man inlogerade i besättningens rum;
........y .  man i ..................  ; „..„„x: ..... ::............. „ ..................... .........................

Besättningsrummet íemnar utrymme för ..... tn.in, hvilfrbt
ttnißj

är -angifvet .
Mot ;beskaffejiheten af b’eSättniBffens rum är ......... .........  att anmärka

hvarföre afgifts frihet för besättningens rum ..... . bör beviljas.
' M ,

Mätningsbevis rörande Sneckan, senare Svea, från den 11 juni 1877.

föll mer och mer. I augusti 1994 var skutan 
till salu för hela 400 000 kronor. Fartyget 
såldes samma år den 15 september för 
90 000 kronor. Då låg hon i Södertälje.

Den 27 februari 1996 blev Ricktor såld 
till ett partrederi i Stockholm. Huvudre
dare var Eva Ragnehag. Detta rederi sålde 
sitt fartyg vidare till Nicholaus Heppel- 
Moorney i Stockholm. Köpesumma var 
okänd. Skutan var nu i miserabelt skick 
och läckte svårt. En kajplats i Svinders- 
viken med tillgång till elektricitet i land 
för kunna koppla en länspump blev för 
en tid skutans räddning, men av någon 
anledning blev det strömavbrott, pump
arna slutade att fungera och fartyget 
sjönk så olyckligt att hon hamnade på 
värmepumpen till operans kulissförråd, 
vars funktion slogs ut. Den 23 oktober 
lyfte pontonkranen Lodbrok upp vraket 
på kajen vid Kvarnholmen i Nacka. Där 
köptes det av Finnboda Marin för en (1) 
krona. Den 4 november samma år slog en 
grävmaskin sönder skrovet.

Så försvann nordens äldsta fartyg!

Svea
Galeas, reg-nr 2081, signaler JDPQ/ 

___________ SJXM, 1913-1954___________

Svea byggdes före år 1828 som råbock av 
ek och furu på klink. Ar 1828 erhöll skutan 
namnet Sneckan och dräktigheten angavs 
till 56,87 bruttoton, 45,89 nettoregisterton 
och lastförmåga 100 ton dw. Råbocken 
förbyggdes till jakt mellan åren 1873 och 
1874.

År 1885 förbyggdes fartyget ånyo 
och riggades till slup. Arbetet utfördes 
av varvet i Harge för Carl Anderssons 
räkning. Ur mätbrevet utfärdat i Vadstena 
den 3 juli samma år anges måtten vara:
19.41 x 6,43 x 2,37 m och 49,09 nettoreg
isterton.

Den 19 februari 1894 meddelades att slu
pen blivit inregistrerad på ett partrederi i 
Askersund med fanjunkare Carl Johan Ny
man som huvudredare och ägare till 1/3 i 
skutan, handlaren Gustaf Oscar Carlsson 
1/3 samt skepparen Gustaf Larsson 1/3 
och befälhavare i slupen.

N ytt m ätbrev utfärdat den 10 juni 
1897 i Jönköping. Måtten angavs då till
19.41 x 6,75 x 2,57 m, 56,86 bruttoton och 
49,09 nettoregisterton. Den 18 februari 
1900 meddelade G.O. Carlsson att han köpt 
Nymans andel i skutan för 450 kronor och 
Gustaf Larssons andel för 425 kronor. Detta 
år var Sneckan hemmahörande i Ingelsby, 
Lerbäcks socken.

Skutan förbyggdes 1901 av Carl Anders
son för omkring 5 000 kronor och blev sam
tidigt omdöpt till Svea. Därefter ommättes 
Svea i Jönköping den 13 juli samma år. 
Måtten bestämdes då till: 19,41 x 6,75 x 2,19 
m, 59,31 bruttoton och 49,59 nettoton, men

lastförmågan var fortfarande 100 ton.
I ett köpebrev utfärdat den 1 mars 1902 

angavs att Oscar Carlssons sterbhus sålt 
Svea till ett partrederi bestående av lant
brukaren Jonas Ulrik Johnsson, Harge, 
huvudredare och ägare till 27/448, Johan 
August Karlsson, Harge med 54/448 samt 
Axel Karlsson, Bastedalen 112/448.

Den 6 februari 1905 köpte AB Grenna 
Sandsten i Gränna slupen för 5 000 kro
nor.

Ett nytt köpekontrakt den 11 februari
1911 angav Husqvarna Trävarubolag som 
ägare med Sven Edvard Sjöholm som hu
vudredare. Försäljningsbeloppet var 2 500 
kronor.

Vid en förnyad mätning i Vadstena den 9 
maj 1911 var måtten: 19,54 x 6,70 x 2,15 m, 
bruttot var mätt till 57,58 ton och nettot till 
47,28 ton. Lastförmåga 100 ton dw.

Den 17 april 1913 blev handlaren Axel 
Kindbom i Rödesund ny ägare till sku
tan. Till befälhavare utsågs skepparen F. 
Eriksson från Svanvik. År 1915 tillträdde 
skepparen Fritz Biilow från Dalmark i 
Hammars socken som befälhavare efter 
Eriksson.

Enligt ett meddelande den 22 april 1918 
erhöll Svea en råoljemotor på 15 hk.

År 1930 angavs skepparen Albin Eng- 
dahl från Nedra Lid i Västra Ny socken 
som ny befälhavare på Svea.

År 1936 blev fartyget omtacklat till ga
leas. Den 8 juli 1942 sålde Axel Kindbom 
2/3 av sin del till A Kindbom AB i Karls
borg för 12 000 kronor. Hemorten förblev 
Rödesund. Den 13 april 1944 meddelades 
att Axel Kindbom sålt 1/3 i Svea till A 
Kindbom AB för 4 000 kronor.

År 1945 tillträdde skepparen Sven Karls
son från Harge som befälhavare på skutan. 
Efter honom, årtalet är osäkert, kom skep
paren Bror Carlsson från Aspa Bruk att bli 
befälhavare och till sist Gustav Karlsson 
från Örberga (tidigare i Anna och Rick
tor).

Den 6 juli 1954 köpte skepparen Sven 
Ulrik Lindberg i Stockholm skutan av A 
Kindbom AB för 4 000 kronor.

Den 16 december 1954 blev Verna Lind
berg i Stockholm ny ägare till skutan. Verna 
fick betala 4 000 kronor för henne.

År 1958 blev Svea lustfartyg. Nya ägare 
blev O.L. Palm från Stockholm, A Lund
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Svea i Visingsö hamn 1945. Foto ur Yngve Malmqvists arkiv.

ström och Bertil Söderström från Bandha
gen. Skutan döptes nu om till Snäckan med 
hemort i Stockholm.

Den 6 december 1959 såldes skutan 
till en dansk medborgare som var bosatt 
i Stockholm. Hon döptes nu om till Dan 
Viking och senare till Batseba. Vintern 
1964/65 sjönk skutan vid Strandvägen, 
där hon mestadels legat. Hon bärgades 
igen och flyttades den 18 april 1965 för 
egen maskin till Söder Mälarstrand. Det 
var den allra sista gången hon var i fart. 
På sommaren samma år sjönk gamla Svea 
vid Söder Mälarstrand.

Carl-Johan
Galeas, reg-nr 2408, signaler JFLG 

1916-1924 

Carl-Johan byggdes år 1860 i Trollhättan

av ek och furu på klink. Galeasen förbygg
des till kravell vid varvet i Sjötorp år 1877. 
Skutan ägdes då av handlaren G. Westman 
i Jönköping.

Enligt ett mätbrev utfärdat den 4 oktober 
1881 i Göteborg angavs måtten till: 79,36 
bruttoton, 69,98 netton, längd 20,78 m, 
bredd 6,79 m, djup i rummet 2,54 m, djup
gående 3,00 m och lastförmåga 155 ton.

År 1895 var ingenjören Axel Giöbel i 
Harge ägare till Carl-Johan och den 15 
februari samma år lät han inregistrera ga
leasen vid denna ort. Till skeppare utsågs 
A. Jansson från Harge.

År 1904 var det dags för nästa förbyg
gnad, men nu vid varvet i Harge.

En reparation, drivning och isförhydring 
utfördes vid varvet i Harge år 1909.

Enligt ett köpebrev daterat den 18 sep

tember 1916 sålde Axel Giöbel galeasen 
Carl-Johan till handlaren Axel Kindbom i 
Rödesund för 4 000 kronor. Till befälhavare 
utsågs skepparen Karl Pettersson från Sö
dra Kärra i Hammars socken.

Den 17 oktober 1924 meddelades att 
Carl-Johan sålts till John Andersson från 
Bromö för 3 000 kronor. Andersson sålde 
båten vidare till A Larsson i Skeberga på 
Torsö för samma pris.

Galeasen Carl-Johan slutade sina dagar 
som båtbrygga på Torsö.

N eptunus
Slup, reg-nr 2374,1917-1921

Fartyget var byggt okänt år och på okänd 
plats av ek och furu på klink men förbyg
gdes 1882 i Motala till furu på kravell. Hon 
uppmättes i Vadstena den 5 maj samma år 
till 29,15 nettoton, längd 13,94 m, bredd 4,50 
m, djup i rummet 2,02 m och djupgående 
2,70 m.

Enligt certifikat den 29 januari 1895 till
hörde slupen Neptunus hemmansägaren 
Anders Petter Olofsson bosatt i Lemunda. 
Oexaminerade skepparen Johan Reinhold 
Gustafsson från Näs i Västra Ny socken 
var befälhavare.

Slupen förbyggdes av skeppsbygg
mästaren August Engdahl och timmer
mannen A.G. Pettersson vid Näs slip 
våren 1895.

Ett nytt certifikat utfärdades den 4 april 
1896. Slupen tillhörde då fanjunkaren Carl 
Johan Nyman, bosatt i Askersund, som 
också var fartygets hemort. Skepparen 
Gottfrid Jansson bosatt i Harge by var 
befälhavare på skutan. Nyman hade köpt 
slupen för 500 kronor.

Ytterligare ett certifikat utfärdades den 5 
november 1902. Enligt detta var hemorten 
Harge och Neptunus tillhörde ingenjör 
Axel Giöbel bosatt i Harge. Fartyget ge
nomgick samma år en förbyggning i Harge 
utförd av Carl Viktor Isaksson. Dräktighet
en förändrades till 26,88 nettoton.

År 1911 var Axel Isaksson från Harge 
befälhavare, men avlöstes samma år av 
skepparen Albin Casper Pettersson från 
Harge, vilken i sin tur ersattes av Frans 
Oscar Dufva år 1915. Dufva bodde ibland 
i Motala, ibland vid Skackasundet mellan 
Karlsborg och Forsvik.

Ännu ett certifikat var utfärdat den 23 
februari 1918. Slupen Neptunus hemort 
var nu Rödesund. Den 27 juli 1917 köpte 
grosshandlare Axel Kindbom i Rödesund 
slupen för 2 500 kronor. Kindbom utsåg 
skepparen Hjalmar Vigrell från Undenäs 
till befälhavare. Den 11 maj 1921 anmälde 
Kindbom att slupen Neptunus var kasse
rad och upphuggen.

Svea under sin sista färd för egen maskin. Foto Krister Bång den 18 april 1965 vid Strandvägen i 
Stockholm.

Länspumpen 2003:2 41



Carl-Johan vid ett besök i Jönköping 1904. Från vykort.

V iktoria
Slup, reg-nr 2440,1918-1918

men redan på våren 1928 hade skutan 
slutat segla.

Fartyget byggdes år 1868 vid Slussens 
varv på Orust av ek och furu på klink. Hon 
inregistrerades den 18 maj 1894 och mättes 
samma år i Vadstena till 21,43 nettoton och 
måtten 12,93 x 5,53 x 1,94 x 2,70 m. Hon 
lastade 40 ton. Ägare var då ingenjör Axel 
Giöbel som var bosatt i Harge och hade 
köpt slupen på auktion 1892. Befälhavare 
var under åren 1892-1903 oexaminerade 
skepparen Alfred Janson från Bastedalen 
i Harge.

Fartyget var rundgattat med en halvruff 
akter och hade besättningsrum och kabyss 
i fören.

Viktoria förbyggdes i Harge år 1903 från 
klink till kravell. Slupen mättes på nytt i 
Vadstena den 1 augusti 1903.

Samma år var Oscar Karlsson från Harge 
skeppare, men påföljande år blev David 
Andersson från Harge skutans befälhava
re. Den 14 maj 1910 tog den oexaminerade 
skepparen Gunnar Friman från Stordalen, 
Medevi över befälet. Två år senare, den
15 juli, utsågs Johan Danielsson i Harge 
till ny befälhavare. Den 18 juni 1913 blev 
Karl Albert Andersson från Igelbäcken ny 
befälhavare.

Den 23 februari 1918 köpte grosshand
laren Axel Kindbom slupen Viktoria för 
3 500 kronor och skutans hemort blev nu 
Rödesund. Till befälhavare utsågs oexam
inerade skepparen Anton Johansson från 
Svanvik.

Redan den 19 juni 1918 köptes slupen av 
skepparen Albert Carlsson från Stigslund 
i Rogslösa socken. Han förde själv skutan. 
Köpesumman var 3 900 kronor.

År 1930 i december angavs att skutan 
blivit slopad samt ilanddragen vid Albert- 
strand i Motalaviken för att huggas upp,

Norden
Slup, reg-nr 284,1918-1925

Norden var byggd okänt år på okänd 
plats av ek och furu på klink. Skutan 
förbyggdes till kravell på varvet i Sjötorp 
år 1891.

Den 12 augusti 1892 blev Norden in
registrerad på Sven Ohlsson från Åsen i 
Mariestad. Denne hade fått skutan genom 
arv efter fadern Olof Eliasson, Åsen.

Ett mätbrev utfärdat i Vadstena den 14 
maj 1892 angav: Längd 14,19 m, bredd 5,78 
m, djup i rummet 2,21 m, djupgående 2,90 
m, 39,16 brutto, 37,02 netto och lastförmåga 
80 ton.

Slupen Victoria slutade segla 1928. Foto ur Harry 
Karlssons arkiv.

Den 30 juni 1903 ägdes Norden av ett 
partrederi i Gullspång med skepparen Jo
hannes Larm som huvudredare och ägare 
till 1/3, Johan Wilhelm Larsson 1/3 och 
Johan Valfrid Stålberg 1 /3.Till befälhavare 
utsågs Johannes Larm.

Enligt ett köpebrev utfärdat den 28 feb
ruari 1910 hade ett partrederi på Torso köpt 
slupen. Huvudredare och befälhavare var 
Johan Johansson från Torsö. Denne var 
ägare till 2/3 i fartyget medan Sven Johan 
Gabrielsson ägde 1/3. Inköpspriset var 
1 500 kronor.

Den 20 september 1912 meddelades att 
vid en exekutiv auktion den 17 augusti 
samma år hade slupen inropats av Katri- 
nefors Bruk AB i Mariestad för 825 kronor. 
Hon såldes snart vidare till skepparen 
Gustaf Adolf Svensson i Brunnsvik, Motala 
socken, för 850 kronor.

Enligt ett köpekontrakt den 4 februari
1918 såldes slupen till grosshandlare Axel 
Kindbom i Rödesund för 10 000 kronor. Till 
befälhavare utsågs skepparen Carl Gustav 
Larsson i Skäljen, Örberga socken.

Den 25 mars 1925 meddelades till Kom
merskollegium att slupen Norden nu var 
upphuggen.

Lars
Galeas, reg-nr 3163, signaler: JHMS/ 

SJCW, 1923-1929

Lars byggdes av ek och furu på krav
ell på Sjötorps varv 1898 av skeppsby
ggmästaren Lars Andersson. Första äga
ren var varvsdisponenten Sixten Groth i 
Sjötorp som våren 1899 sålde Lars vidare 
till ett partrederi i Undenäs. Huvudredare 
blev förre kaptenen Carl Johansson från 
Börjestorp efterträdd den 23 augusti 1901 
av skogvaktaren Karl Arnold Sjögren från 
Gerdsjöbacken i Elgarås. Denne i sin tur 
ersattes av lotsen i Göta kanal-området 
i Motala, Alfred Pettersson från Motala 
socken.

Den 22 mars 1918 anmälde redaren att 
fartyget erhållit en hjälpmaskin på 22 hk.

Lars råkade riktigt illa ut under den 
svåra oktoberstormen år 1921, då skutan 
var på resa från Skoghall till Köpenhamn 
med trä. Fartyget sprang läck i den 
grova sjön och drev över mot det danska 
landet. Lars vattenfylldes och däckslas
ten spolades över bord men kunde på 
eftermiddagen den 23 ankras upp NO 
om Hirsholmarna vid Frederikshavn. På 
aftonen samma dag spolades kajutan över 
bord, varvid befälhavaren, kapten Nilsson, 
följde med och drunknade. Hans son och 
en besättningsman avled till följd av köld 
och umbäranden följande eftermiddag. 
Den ende överlevande räddades av den 
svenska fiskekuttern Britta av Donsö. När 
stormen bedarrat bogserades fartyget till
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Kullavik ex Lars fotograferad av Calle Nyström. Copyright Fotoarkivet Klubb Maritim, västra kretsen, 
Göteborg.

Frederikshavn för lossning av den last 
som var kvar ombord samt för besiktning 
av skadorna. Fartyget bogserades senare 
till Sjötorps varv, där det förbyggdes och 
reparerades under åren 1921-1923. Sku
tan fick samtidigt en starkare motor om 
40 hk.

Efter reparationen och förbyggnaden 
köptes Lars den 6 april 1923 av grosshand
laren Axel Kindbom i Rödesund, som också 
blev skutans nya hemort. Till befälhavare 
utsågs skepparen Carl Gustaf Larsson från 
Arneberga i Örberga socken.

Den 18 maj 1929 sålde Kindbom fartyget 
vidare till ett partrederi i Vänersborg som 
bestod av fyra lika delar. Huvudredare 
blev stationsskrivaren Hjalmar Thorsell i 
Vänersborg samt den 20 maj 1937 skeppar
en Kristian Johansson, Kasen, Vänersborg 
och från den 1 februari 1944 skepparen 
Gunnar Sörqvist i Animskog. Ar 1939 fick 
Lars en ny motor på 40 hk och 1943 blev 
hon moderniserad. Skutan lastade 200 ton 
och seglade både i inre fart och i kustfart.

Den 24 mars 1959 såldes fartyget till 
ett partrederi i Göteborg med skepparen 
Anker Viktor Cornelius Andersson som 
huvudredare, Karl Erik Torvald Anders
son befälhavare och Bertil Gunnar Sever- 
insson i Trollhättan som ägare av 1/3 var. 
Priset var nu 19 000 kronor. Skutans namn 
ändrades samtidigt till Kullavik.

Den 31 mars 1965 sålde Severinsson sin 
1 /3 för 6 000 kronor till de båda övriga som 
därvid kom att äga hälften var.

Nästa försäljning ägde rum den 30 april 
1974. Då såldes fartyget för 40 000 kronor 
till Sandgrens Isolerings AB i Göteborg. 
Andersson kvarstod som befälhavare.

Enligt Svensk Sjöfarts Tidning såldes 
skutan hösten 1978 till Åke Fors i Slöinge

för 2 000 kronor. Året därpå rapporteras att 
fartyget huggits upp.

N eptunus
Galeas, reg-nr 6236,1926-1927

Neptunus byggdes i Sjötorp 1920 på 
beställning av AB Söderberg & Haak i 
Stockholm. Hon var byggd av ek och furu 
på kravell och utrustades vid byggandet 
med en 15 hk motor. Fartyget mättes den
9 december 1919 till 23,73 nettoton.

Den 25 oktober 1926 såldes Neptunus 
till Axel Kindbom i Rödesund. Den 5 april 
1927 angavs skepparen Eric Gustaf Leck- 
ström i Sjötorp som huvudredare och ägare

till 1/3. Meddelägare var Gustav Helge 
Widell och kontoristen Ture Gunnar Ivar 
Andersson från Hönsäter som ägde var 
sin 1/3. Varje 1/3 var värd 2 833 kronor. 
Leckström var befälhavare ombord.

Den 25 juni 1951 tillhörde Neptunus 
Bilförsäljnings AB Rosén & Laurén i Lid
köping. Försäljningen innebar en förtjänst 
på 15 000 kronor för Leckström.

År 1952 angavs Håkan Gustafsson från 
Lidköping som befälhavare.

År 1955 förvärvades skutan av maski
nisten Gunnar Vikström i Stockholm för 
8 000 kronor. Samma år angavs mekan
ikern Per Olof Ohlsson i Stockholm som 
ägare. Denne betalade 3 700 kronor för 
skutan.

År 1956 ägdes galeasen av tidskrivaren 
Gustav Björk på Råå. Denne sålde henne 
vidare till kapten Carl Aage i Stockholm. 
Köpet är lite oklart i handlingarna men 
Bengt Ohlsson sålde Neptunus 1958 för 
8 000 kronor till Lars V. Örngren i Göte
borg. Denne i sin tur vidare till Björn Feron 
i Helsingborg i oktober 1958. Pris då 8 000 
kronor. Den 16 april såldes skutan för 
10 000 kronor till Danmark där hon blev 
lustfartyg.

Och där slutar spåren av henne.

M ärta
Skonert, reg-nr 6244, signal: KCJM/ 

SJKM, 1926-1940

Märta byggdes 1910 i Estland av ek och 
furu på kravell och fick namnet Tuulikki. 
År 1919 köptes hon till Mariehamn på 
Åland av skeppsredaren Karl Eriksson 
och blev inregistrerad i Mariehamn detta 
år. Han sålde henne dock strax vidare till 
direktör Andreas Nilsson i Stockholm och

Kullavik lastar i Söderhamn 1960. Foto Karl-Erik Andersson.
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Neptunus av Sjötorp närmast och kanalångarna Gerd, Ran och Sätra i bakgrunden. Foto Tore Granath 
i Sjötorp den 21 december 1946.

hon ströks ur Mariehamns register den 19 
oktober 1919.

Inte heller Nilsson behöll sitt fartyg 
någon längre tid. Redan den 9 december 
samma år sålde han fartyget till ett par
trederi i Borghamn med fyra lika delar. 
Verkmästaren Karl Gustaf Welander i 
Borghamn blev huvudredare. Medägare 
var snickaren Per Johans Johansson, 
lantbrukaren Carl Andersson samt lant
brukaren Emil August Blomberg, samt
liga bosatta i Valla i Källstad socken. 
Köpesumman uppgick till 10 000 kronor. 
Fartyget fick nu namnet Märta. Till befäl
havare utsågs skepparen David Ludvig 
Gustafsson från Sörby i Örberga socken. 
K.G. Welander försökte våren 1925 få Olof 
Verner Welander antagen som befälhavare 
men i avsaknad av skepparbrev tillät inte 
Magistraten i Motala att denne fick tjänst
göra som befälhavare.

Den 12 maj 1926 köpte handlaren Axel 
Kindbom i Rödesund och inspektören Esa
ias Sandberg i Rödesund Märta. De ägde 
hälften var. Priset var nu uppe i 10 000 
kronor för varje andel. Samma år angavs 
Gustav Verner Andersson från Bölet i Un- 
denäs socken som befälhavare.

År 1927 blev skepparen Karl Johan Svens
son från Kållandsö befälhavare ombord i 
Märta. År 1939 fick Esaias Sandbergs änka 
Jenny ärva fartyget. Året därpå blev Märtas 
hemort Hjo med Sven Axel Stenberg som 
ägare. Köpesumman var då 2 000 kronor.

Den 27 januari 1945 såldes Märta för
3 500 kronor till kamrer Per Axel Ljung 
i Stockholm. Året därpå kom nästa för
säljning då hon såldes till direktör Tonn 
Patriksson i Stockholm.

Under resan från Hjo till Stockholm

fick skutan grundkänning vid Käverön i 
inloppet till Motala och blev läck. Det var 
dock inte värre än att maskinlänspumpen 
klarade att hålla henne läns under resan 
genom Göta kanal till Mem. Skutan lades 
upp i en vassrugge utanför hamnen i Mem 
och en man lejdes för att pumpa och se till 
skutan, men denne brydde sig inte om 
att sköta sitt åtagande utan Märta sjönk. 
Skutan var inte assurerad och inte värd 
att bärga.

Tonn Patriksson, som bosatte sig i Nässjö, 
tycks ha varit en skojare med vidlyftiga af
färer och gick i konkurs år 1949. Han fick 
order att inställa sig för förhör hos krimi
nalpolisen i Nässjö, men infann sig inte. Det 
blev dryga böter utdömda, men om dessa

Märta av Borghamn.

betalades framgår inte.
Skonaren M ärta avfördes som för

olyckad den 6 oktober 1949.

O lof
Slup, reg-nr 363, signal JBMG/SJNM, 

______________ 1929-1953______________
Olof härstammade troligen från en äld

re slup som blivit förbyggd första gången 
1886 vid Sjötorps varv och därmed fått nytt 
byggnadsår. Enligt obekräftade uppgifter 
skall slupen varit byggd på Torsö år 1985 
av ek och furu på klink samt burit namnet 
Erkebiskopen med hemort i Harge i norra 
Vättern.

Slupen blev ånyo förbyggd 1906. Far
tyget såldes samma år till stationsskrivaren 
Carl Olof Carlsson i Otterbäcken. Det var 
då slupen fick namnet Olof. Hon mättes 
efter förbyggnaden till 43,22 nettoton, 
längd 16,80 m, bredd 5,58 m, djup i rum
met 2,16 m samt 80 tons lastförmåga.

Den 15 februari 1893 var skepparen Frans 
Johansson från Otterbäcken befälhavare. 
Den 2 maj 1898 utsågs Gustaf Ramberg 
från Bromö till ny befälhavare. Denne efter
träddes i sin tur den 22 april 1904 av Adolf 
Johansson från Bromö. Samma år flyttades 
slupens hemort till Kristinehamn. Den 22 
april 1905 tillträdde Natanael Brandberg 
som befälhavare på Olof. Han avlöstes den
10 maj 1917 av skepparen Carl Svensson 
från Arashult i Annehärad socken. Den 19 
mars 1922 blev C.E. Carlsson från Svanvik 
i Undenäs socken Olofs befälhavare.

Först den 20 oktober 1926 rapporterades 
att Olof försetts med en 20 hk råoljemotor 
fastän hon redan år 1922 angavs som mo
torslup. Olof blev mätt i Lidköping den 9 
september 1920.

Den 24 december 1929 övertog grosshan
dlare Axel Kindbom i Karlsborg Olof. Slu
pen fick hemorten ändrad till Rödesund. 
Kindbom betalade 6 200 kronor för henne. 
Som befälhavare antogs skepparen Carl 
Gustaf Larsson från Arneberga i Örberga 
församling.

Den 3 juni 1936 angavs att Olof var 
omriggad till galeas med hjälpmaskin. 
Det arbetet utfördes vid Forsviks Varv. 
Carl Larsson var fortfarande befälhavare 
ombord. Den 18 juni 1938 utsågs förstek- 
lasskepparen Ossian Alvar Larsson till ny 
befälhavare.

Den 13 juli 1942 överfördes Olof på A 
Kindbom AB i Karlsborg. Hemorten förblev 
Rödesund. Alvar Larsson var fortfarande 
befälhavare. Ägare var grosshandlare Axel 
Kindbom och sonen, direktör Carl-Axel 
Kindbom. Köpesumma var 12 000 kronor.

Den 12 maj 1948 utsågs skepparen Carl 
Gustaf Larsson från Örberga till ny befäl
havare. Han efterträddes den 19 april 1951 
av Sven Elof Harry Persson från Klintatorp, 
Granvik.
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Olof såldes den 28 november 1953 till 
skepparen Sven Ulrik Lindberg i Stock
holm. Denne betalade 1 750 kronor för 
henne. Övertagandet ägde rum den 9 juni
1954.

Den 24 april 1955 meddelades att Olof 
skulle användas uteslutande som lustfar
tyg-

Den 16 augusti samma år övertog rep
resentanten Per Gustav Pettersson från 
Stockholm skutan. Köpesumman var nu
5 600 kronor.

Den 25 maj 1958 ägdes skutan av matro
sen Olof Ivar Östlund från Bönan. Han 
hade köpt skutan för 3 000 kronor. Året 
därpå betalade servitören Hans Bergkvist 
8 000 kronor för henne

Den 3 juni 1960 meddelas att Olof sålts 
till tyske medborgaren Reymer Biermann 
för 6 000 kronor och fartyget namn än
drades samtidigt till Spey. Det hela ledde 
till diverse förvecklingar med polisen och 
andra myndigheter. Dessa trodde inte på 
försäljningen. Skutan fick ligga utan till
syn och förföll mer och mer. Hon låg vid 
Gåshaga varv på Lidingö. Till sist sjönk hon 
vid varvet och 1966 syntes bara en reling 
ovan vattenytan.

Sixten
Slup, reg-nr 359, signaler: JBLV/SJUI, 

______________ 1929-1961______________
Fartyget byggdes 1892 vid Sjötorps Varv 

av ek och furu på kravell med fallande stäv 
och spetsig akter. Hon mättes till 43,61 net- 
toregisterton.

Den 15 februari 1893 tillhörde Sixten 
stationsskrivaren Carl Olof Carlsson i Ot- 
terbäcken. Befälhavare var oexaminerade 
skepparen Axel Karlsson bosatt i Apelvik, 
Hammars socken. Skutan var byggd för 
m alm frakter m ellan O tterbäcken och 
Göteborg.

Den 23 november 1898 blev fartyget 
ånyo mätt till 43,59 nettoton, längd 16,61 
m, bredd 5,94 m, djup i rummet 2,54 m 
och djupgående 2,82 m. Samma år blev 
oexaminerade skepparen Anders Göran 
Carlsson från Korshamn i Thorsby socken 
ny befälhavare efter Axel Karlsson.

År 1904 ändrades skutans hemort till 
Kristinehamn.

Den 21 oktober 1913 blev oexaminerade 
skepparen Anton Johansson från Torso 
ny befälhavare på fartyget. Redan den
19 maj följande år var det dags för nästa 
befälhavarbyte. Då utsågs skepparen 
Johan Andersson till befälhavare. Denne 
efterträddes i sin tur den 17 mars 1919 av 
skepparen Olof Alexander Grundell från 
Annehärads socken.

Den 11 januari 1922 lät Carl Olof Carls
son meddela att slupen Sixten fått en 20 
hk råoljemotor insatt och kallades mo
torslup.

Länspumpen 2003:2

Slupen Sixten. Ur Ingvar Thörns arkiv.

Fartyget blev mätt den 30 maj 1921 i 
Lidköping till: brutto 53,53 ton, netto 49,43 
ton och lastförmåga 90 ton. Längd 16,61 m, 
bredd 5,94 m, djup i rummet 2,54 m och 
djupgående 2,82 m.

Den 24 december 1929 övertog grosshan
dlaren Axel Kindbom i Rödesund fartyget 
som nu fick Rödesund till hemort. Priset 
för Sixten var 6 800 kronor. Utsedd till 
befälhavare blev skepparen Karl Herman 
Pettersson från Forsa i Hammars socken.

Den 17 november 1941 lämnades ett för- 
byggnadsintyg enligt ett mätbrev utfärdat 
den 4 november samma år. Karl Pettersson 
var fortfarande befälhavare ombord.

Den 19 juni 1942 övertogs skutan av A 
Kindbom AB i Karlsborg. Ägare till bo

Detaljbild av aktern pä Sixten. Foto Olle Renck 
den 16 juli 1970.

laget var Axel Kindbom och sonen Carl 
Axel Kindbom. Köpeskillingen uppgick 
till 10 000 kronor.

Karl Pettersson efterträddes först den 
22 april 1948. Även den nye hette Pet
tersson, nämligen John Waldemar. Han 
var från Malmö. Besättningen utgjordes 
av tre man.

Till ny befälhavare utsågs den 16 augusti 
1950 skepparen Gustaf Theodor Karlsson 
från Örberga. Året därpå, den 22 maj, 
efterträddes denne av Carl Alfred Rogs- 
berg från Borghamn. Därefter, den 5 maj
1955, övertogs befälet av Sven Elof Harry 
Persson från Klintatorpet i Granvik. Han 
efterträddes den 4 juni 1956 av Bror Vimar 
Georg Johansson från Bua i Väröbacka.

Den 20 mars 1961 bytte skutan ägare. 
Köpare var Sven Ulrik Lindberg från 
Stockholm som köpte Sixten för 3 500 kro
nor. Han utsåg sig själv som befälhavare 
på skutan.

Den 22 oktober 1963 hade Sixten över
tagits av målarmästaren Johan Arne Gus
tav Eriksson från Stockholm. Han hade 
köpte fartyget för 5 500 kronor.

Den 28 april 1969 kom nästa ägarbyte då 
hon inköptes av Eva Forsberg och Tommy 
Sterner i Stockholm för 12 000 kronor. 
Den 22 januari 1973 såldes hon vidare till 
åkeriägaren Sven Rickard Johansson m fl 
i Stockholm.

I juni 1978 såldes så Sixten till Belgien 
där hon utrustades för jorden runt segling. 
Men därav blev intet ty hon förliste 1983 i 
Biscayabukten.

G unhild
Slup och galeas, reg-nr 4418,1930-1962

Fartyget byggdes av ek och furu på 
kravell 1905 vid Sjötorps varv av skepps
byggmästaren Sixten Groth. Som nybyggd

45



Galeasen Gunhild av Rödesund. Foto ur Per-G Winnestads arkiv.

mätte fartyget: 64,17 brutto, 61,04 under 
däck, 46,89 netto, längd 18,54 m, bredd 
6,39 m, djup i rummet 2,57 m och djup
gående 2,97 m.

Beställare var ett partrederi i Hammars 
socken med bruksdisponent Olof Falk vid 
Hammars Glasbruk som huvudredare 
och ägare till % i fartyget. Falk avled 1915 
och han efterträddes då av grosshandlare 
Johannes Danielsson från Herserud. Den
4 juni 1918 överfördes slupen på Ham
mars Glasbruk och fick Stockholm som 
hemort. Skutan erhöll en hjälpmaskin på
16 hk samma år. Befälhavare under tiden 
hos Hammars Glasbruk var oexaminerade 
skepparen Karl Emil Karlsson från Motala 
socken.

Glasbruket sålde sitt fartyg den 26 april 
1930 till grosshandlare Axel Kindbom 
i Rödesund, som också blev Gunhilds 
hemort. Till befälhavare utsågs Olof We- 
lander från Borghamn.

På vintern 1936 lät Kindbom rigga om 
skutan till galeas och enligt en anmälan 
den 13 maj samma år hade Gunhild fått 
en starkare motor. Det blev en June-Munk- 
tell på 40 hk.

A Kindbom AB övertog skutan som 
tillgång den 29 juni 1942 då firman ombil- 
dades till aktiebolag.

Welander var kvar i Gunhild fram till 
1954 då han efterträddes av skepparen 
Carl Alfred Rogsberg från Borghamn. Han

seglade skutan till och med seglationsåret 
1960. På hösten lades hon upp i Vadstena 
och låg overksam där till hösten 1962 då 
hon såldes till köpman Sven Ulrik Lindberg 
i Stockholm. Denne betalade 3 500 kronor 
för henne.

I juni 1964 såldes hon vidare till Staf
fan Wirwing i Bromma. Skutan blev nu 
omdöpt till Manana och blev samtidigt 
registrerad som lustfartyg.

År 1976 var hemorten Uppsala. Skutan 
återfick nu sitt gamla namn Gunhild. 
Hon seglar fortfarande som lustfartyg. 
Hemorten är numera Lidingö. Hon har 
under 1990-talet genomgått stora repara
tioner och fått nytt virke i skrovet. Hon är 
det sista segelfartyget av sitt slag som hört 
hemma i Vättern.

Kerstin
Skonare, reg-nr 3296, signaler: JTGH/ 

___________ SJBK, 1937-1944___________
Kerstin byggdes 1898 som skonert av ek 

och furu på kravell vid Södra Garns varv av 
skeppsbyggmästare J,A. Svensson. Samma 
år köptes hon av ett partrederi i Håle. 
Rederiet döpte sitt nyförvärv till Charlotta. 
Huvudredare var skepparen Karl Magnus 
Ohlsson i Håle, som även förde fartyget. 
Han var ägare till 2/4-delar i skutan.

Efter sju år, den 14 februari 1905, kom 
hon till Lysekil dit hon hade inköpts av ett 
partrederi med handlaren Carl Backman 
som huvudredare. Han ägde 8 andelar. Be
fälhavaren ombord, C.M. Johansson från 
Vejbystrand var innehavare av 7 andelar. 
Dessa herrar sålde sitt fartyg redan den 5 
mars 1906 till Danmark. Där fick hon heta 
Christiane.

Detta namn bar fartyget fortfarande då 
hon återkom till Sverige den 31 mars 1913. 
Det var ett partrederi på Åstol med hand

Kerstin av Rödesund passerar den 
nya hron i Töreboda. Vykort ur Per- 
G. Winnestads arkiv.
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laren Olaus Andersson som huvudredare 
som hade köpt skutan. Man behöll skutans 
danskklingande namn.

År 1915 installerades en hjälpmaskin om
20 hk. Befälhavare och delägare var Harald 
Albin Olofsson från Åstol. Denne blev ge
nom köp den 29 februari 1916 ensam ägare. 
Han sålde emellertid skutan vidare redan 
den 19 april samma år till köpmannen Emil 
Georg Lange i Uddevalla. Fartyget namn 
ändrades då till Kerstin.

Lange behöll sitt fartyg i nästan fyra år. 
Den 29 mars 1920 sålde han Kerstin till ett 
partrederi på Kållandsö med skepparen 
Oscar Daniel Jonsson som huvudredare. 
År 1925 reparerades fartyget och fick en 
starkare motor på 25 hk.

Fartyget stannade på Kållandsö tills 
hon den 18 februari 1937 inköptes av ett 
partrederi i Rödesund med grosshandlaren 
Axel Kindbom som huvudredare. Den 19 
juni 1942 ombildades ägareförhållandena 
till aktiebolag och Kerstin överfördes på A 
Kindbom AB.

Befälhavare under kindbomstiden var 
skepparen Karl Gustav Karlsson från Ör- 
berga, senare Vadstena Han gick under 
smeknamnet Lille-Kalle.

Den 22 maj 1944 sålde Kindbom sin skuta 
till skepparen Axel Larsson från Almedal i 
Hjo, som den 17 februari påföljande år sål
de Kerstin vidare till AB Fructus Fabriker i 
Ulvsunda. Hemorten förblev Hjo.

År 1950 skänkte man skutan till Unga 
Örnar i Motala. De skulle använda Kerstin 
som logementsfartyg, men det visade sig 
att hon var i för dåligt skick. Så småningom 
blev hon vrak vid Karlshults brygga i sjön 
Boren. Åren 1952-1953 höggs hon upp. 
Endast kölen blev kvar i sjön.

Råbockar
Det har skrivits mycket om råbockarna i 
Vättern. Mycket är sanning, men en del 
spekulationer cirkulerar i vissa skrifter.

Anledningen till att jag skriver om 
råbockarna är att tre före detta råbockar 
råkade hamna hos grosshandlaren Axel 
Kindbom i Rödesund; Ricktor ex Elgen, 
Svea ex Sneckan och Wiktoria.

De flesta råbockarna var byggda under 
senare hälften av 1700-talet. De hade då 
inte några namn utan endast ett nummer. 
Inte förrän år 1828 fick råbockarna namn 
som t ex Elgen, Norden, Dofhjorten, 
G allhjorten, Sneckan och Styrbjörn. 
Sammanlagt fanns det ett dussin råbockar 
samtidigt.

Vid Jönköpings stads 700 års jubileum 
år 1984 kom frågan upp om att inköpa en 
skuta, helst då en som tidigare seglat på 
Vättern.

En arbetsgrupp om tio personer tillsattes 
med informationschef Per-Olof Kallings 
som projektledare och ingenjör Yngve 
Malmqvist som sakkunnig.

Galeasen Ricktor, som nu var lustfar
tyg, var till salu, men ägaren begärde 
hela 600 000 kronor för skutan vilket var 
ett helt orimligt pris. Skutan togs upp på 
slip i Oxelösund för besiktning av far- 
tygsinspektionen och det blev en hel del 
påsynat. Bland annat var hon kattryggad 
med 18 cm.

Tre skeppsvarv kontaktades; Hälleviks- 
strand, Skagen och Svendborg för anbud 
på reparationen. Svendborg visade sig vara 
billigast. Projektet skulle finansieras genom 
donationer, fonder och bidrag från företag 
som kunde få hyra skutan för konferenser, 
ungdomsverksamhet, fester och andra

tillställningar. Allmänhetens intresse för 
projektet var stort.

Men nu började det tisslas och tasslas 
i tjänsterum och korridorer. Jantelagen 
gjorde sig påmind bland "okunniga sk  
sjöfartsexperter". Det slutade med att en 
likaledes okunnig journalist skrev ned
sättande saker om skutan. Bland annat 
påstods att hon skulle vara alldeles up- 
prutten och inte värd att kosta reparationer 
på. För högt inköpspris, mygel, oginhet 
och ointresse från kulturansvariga myn
digheter sänkte projektet på att återbörda 
Sveriges äldsta segelfartyg, en f d råbock, 
till Vättern.

K ällor
Framlidne skepparen Gustav Svensson 
(muntliga)
Riksarkivet genom Yngve Malmqvist
Anna-Lisa Sjöberg, Rödesund
Erik Fallander, Karlsborg
Sören Johansson, Karlsborg
Stig Larsson, Brandstorp
Lennart Rogsberg, Borghamn
Ingmar Sahlén, Jönköping
Lennart Kindbom, Karlskoga Rödesund

Ett stort tack till alla som bidragit med 
uppgifter och foton till artikeln

Per-G VJinnestad

Som avslutning på denna trevliga 
skildring av en insjöredare visar vi 
detta vykort -  ur Robin Holmstedts 
samling i LP:s arkiv -  av 1453 Fe
lix från Harge, under insegling i 
Munksjön, Jönköping i början av 
1920-talet.
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Horisonten runt

Om Erato från Långedrag och Kållandsö

I förra numret av Länspumpen 
frågade Örjan Karlsson efter 
Erato (3917), som ägts av hans 
farfars bror Karl Vester. Det 
är intressant för mig eftersom 
jag växte upp med Erato då 
hon 1948-1959 ägdes av bland 
andra min far. Jag trampade 
däck för första gången som 
ettochetthalvåring 1950 på resa 
Göteborg-Halmstad för att lasta 
sparrar till Köpenhamn. Sedan 
var man ju med varje sommar

Erato var ett kompositbygge. 
Hon var byggd 1901 på Eckerna 
varv vid Göta älv av ek och furu 
på stålspant. Längd 21,70 m, 
bredd 6,58 m och djupgåendet 
på last var 3,00 m. Enligt Harry 
Karlssons bok Vätterbåtar in
köptes hon till Grim m ered 
1927 av Karl Ludvig Karlsson, 
alltså Karl Vester, som hade 
Karlsson som efternamn då. 
Senare ändrades hemorten till 
Långedrag.

Hon var från början skonert- 
riggad, men Karl ändrade den 
till galeasrigg.

År 1948 köptes Erato av ett 
partrederi på Kållandsö bestå
ende av min far Arne Durk, 
som blev befälhavare ombord, 
min farfar Fritiof Durk; huvud
redare och bästeman och min 
farbror Ove Durk.

Motorn var en gammal 35:a, 
en encylindrig June Munktell 
och den blev aldrig utbytt utan 
satt kvar till the bitter end.

Hon hade ingen styrhytt för
rän 1949 då lidköpingsskutan 
Gerds (Valborg II) gamla styr
hytt inköptes och placerades på 
kajuttaket. Gerd hade tidigare 
fått ett nytt akterbygge på Sjö-

torps varv. Senare byggdes även 
en byssa akter om styrhytten. 
Under kållandsötiden ändra
des riggen något då hon fick 
en ny något kortare förmast. 
Även akterm asten kortades 
och flyttades akteröver kloss 
an maskinkappen. Peket kor
tades också av så bara ett segel 
fördes där. Lasthanteringen 
förbättrades genom att luckan 
förstorades, men hon hade 
fortfarande två små luckor; en 
för och en akter.

Tiden gick och Erato behövde 
väl en förbyggnad och starkare 
maskin, men i stället inköpte 
min far våren 1959 Ingrid av 
Hönö. Hon var ju nyare, lastade 
mer och hade starkare maskin.

Erato såldes några månader 
senare till skepparen K.V.S. 
Trygg i Uddevalla. Han seg
lade henne en tid, mest med 
skrapfisk till Malö. Trygg tog 
bort aktermasten, kapade bort 
peket helt och tog bort livbåts- 
däverterna.

År 1960 köpte skepparen 
Gösta Arne Vidlund på Blidö 
henne. Tyvärr rasade motorn, 
så hon lämnade aldrig Göteborg 
utan hamnade på Gullbergska- 
jen -  Döda Skeppens kaj. Sedan 
blev det flera försäljningar och 
hon registrerades som lustfar
tyg, men hon lämnade aldrig kaj 
utan sjönk efter några år. Hon 
plockades bort, troligen 1965, 
för hon fanns inte kvar 1966.

Det finns ju mer att berätta 
om kållandsötiden, men detta 
får räcka. Bifogar ett foto av 
Tore Granath taget i Hörviken 
på Kållandsö den 31 maj 1953.

Johnny Durk

M era istider igen
Allan Westhedens ersättare 
till jakten Kronan av Ham- 
burgsund var inte Aina utan 
galeasen Tekla, byggd på Råå 
1912 (5381). Tekla gick i frakt

fart tills 1961 då hon såldes 
som lustfartyg till Oskars
hamn. Åtminstone för några 
år sedan syntes resterna av 
skutan vid Djurs viks Varv.

Jan Johansson

Erato av Långedrag efter att ha riggats ner till galeas.

Nu var hemorten Kållandsö. Foto i Hörviken, Kållandsö den 31 maj 1953 
av Tore Granath.

Erato vid Gullbergskajen på sin ålders höst. Foto Krister Bång 9 juli 1962.
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Ett Trotmanankare på dockvallen till Great Western Drydock i Bristol. Foto 
Bernt Säfström.

M era om Britt
Från Länspumpen 2002:4 har 
jag  identifierat ett av Tore 
Olssons efterfrågade fartyg, 
nämligen fiskebåten vid Fyr
udden. Det är SM 150 Britt 
SJVI. 12x4,5 m, 18 brutto och
5 nettoton. Hon byggdes 1951 i 
Klungsten, Gudinge av Arthur 
Holmström för fiskaren Ejnar 
Wallin, Klungsten.

Båten var vid leveransen 
utrustad med en 50 hk tvåcy- 
lindrig Bolinder som tidigare 
suttit i en lotsbåt. Motorn var 
en "frislagare" med backslag. 
Tulldistriktsnummer GE 27.

Vintern 1954 såldes båten till 
Georg Bexander, Lännersta, 
Värmdö. Fick då tullnummer 
SM 150 och ny dieselmotor. 
Sedan 1991 är Harry Wistedt, 
Ornö ägare till SM 150 Britt.

Gunnar Ericsson, Ingmarsö, 
f d  fiskare

Trotm anankaret
I LP 2002:1 hade jag två frågor 
införda. Dels en angående 
skeppsbyggeriet i Eckerna 
vid Göta älv och en där, vid 
mitten av 1870-talet, verksam 
skeppsbyggmästare A. Ahlberg. 
Den andra frågan var om det 
sk Trotm anankaret. H ittills 
har inget svar ännu influtit på 
någon av frågorna. Angående 
Trotmanankaret har jag sökt 
svar även på andra håll. Har 
ej lyckats förrän i somras vid 
ett besök till s/s Great Britain i 
Great Western Drydock, Bristol, 
England. Där på dockvallen lig
ger det tredje Trotmanankaret 
som jag själv hittills känner till. 
(Ett välbevarat exemplar finns 
som sagt på Gathenhielmska 
reservatet i Göteborg).
Vid ankaret i Bristol finns även 
en skylt som berättar att det 
hade hittats i bottensedimen

tet 1970. Den talar också om 
att ankaret konstruerats och 
patenterats av engelsmannen 
Samuel Trotman 1838. Vidare 
berättas att brittiska amirali
tetet gjort tester där det visat 
sig att Trotmanankaret hade 
det bästa greppet. Trots det 
blev detta ankare, som man 
nog kan kalla ett tidigt paten

tankare, av någon anledning, 
för mig okänd, inte vanligt 
och därför mycket lite känt. 
Mina funderingar runt skepps
byggeriet i Eckerna kvarstår 
fortfarande. Är lite förvånad 
över att våra skut- och varvs- 
kännare inte har något om 
detta. Eller?

Bernt Säfström

Strax öster om Rostock i det for
na DDR, vid Östersjöns strand, 
ligger staden Wustrow. Vi åkte 
dit för att göra ett besök och för 
att övernatta på en skuta, som 
en gång var hemmahörande 
i bl a Lerberget. Det är den 
danskbyggda 3-mastskonaren, 
som under sin lerbergstid fick 
namnet Carolus (reg.nr: 6829, 
ex Alma, Duvan och Pepita). 
Hon inköptes till Lerberget
1922 av ett partrederi där Filip 
Olsson var huvudredare och 
med åtskilliga Lerbergsbor 
som delägare.

Carolus var byggd 1919 av ek 
och bok på kravell av J Ring An- 
dersen i Svendborg i Danmark. 
Hon var 90 fot lång och hade en 
bredd av 22 fot. Under hennes 
lerbergstid hade hon tre befäl
havare; Karl Nilsson, Bror Elias- 
son och Carl-Gustaf Andersson. 
Efter endast fyra år såldes hon 
vidare. Först till Helsingborg 
och efter flera ägarbyten åter 
till Danmark.

År 1965 strandade hon vid 
dåligt väder på kusten vid 
Wustrow och satte sig rejält 
tillrätta i sanden. Man kopplade 
flera bogserbåtar och försökte 
dra loss henne men utan att 
lyckas. Hon kom inte loss för
rän man lät en stor lyftkran lyfta 
aktern samtidigt som bogserbå-

Ett annorlunda fartygsöde
tar drog henne akteröver. Efter 
skiftande öden blev hon sedan 
upplagd i Wustrows hamn. På 
en strand tomt, 100 meter från 
hamnen, grävde man en kanal 
från strandkanten och långt upp 
i gräsmattan. In hit drog man se
dan skutan, som vid denna tid 
hette Stinne. Sedan fyllde man 
igen kanalen och snyggade till 
gräsmattan och där står Stinne 
än idag.

Hon fick ny ägare, familjen 
Sadewasser, som 1993 påbörja
de en större ombyggnad. Last
rummet är omändrat till en fin 
restaurangmedbar. Restaurang
köket ligger på akterkant. Uppe 
på däck finns 7 dubbelhytter 
med TV och badrum i samtliga 
och med mycket fin standard. 
På akterkant ligger skeppar- 
hytten, som har daghytt med 
separat sovhytt och badrum. 
Hytterna håller mycket hög 
klass med kylskåp, mahogny
dörrar med mässingshandtag
-  allt mycket elegant.

Familjen Sadewasser har själv 
gjort ombyggnaden och driver 
det lilla hotellet med intresse 
och omtänksamhet.

Carolus har fått en torr botten 
att stå på under sina sena lev
nadsår, -  där man även slipper 
all känning av sjösjuka.

Ronny Hartvigson

Carolus från Lerberget i sin glans dagar .

. . .  och som hon ser ut i dag på land i Wustrow. Skutan heter numera Stinne. 
Bild ur hotellets broschyr.
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Den havererade Pegasus i Södra Kvarken. Repro Bengt Sjöström.

Pegasus
I Länspumpen 2003:1 sidan 58 
önskas uppgifter om det have
rerade barkskeppet Pegasus. Ef
tersom jag 1981 hade möjlighet 
att avfotografera samma bild 
plus två andra av haveristen, 
ansåg jag att jag borde skriva 
och berätta vad jag vet om far
tyget.

Hon byggdes 1884 av W.H. 
Potter & Sons, Liverpool (# 
119) som Pegasus (Br) för W.F. 
Dixon & Sons, Liverpool. 2 596 
grt, 2 437 nrt, 314,2x42,3x24,9 
fot. År 1889 sålt till Charles W. 
Corsar, Liverpool. År 1910 sålt 
till A/S Pegasus (Chr. Nielsen 
& Co), Larvik. Samma namn 
(No). På resa från Sundsvall till 
Melbourne med trävaror grund
stötte fartyget den 9 september
1912 på Märkets Hällar i Södra 
Kvarken, d v s  strax nord om 
Ålands hav. Blev säkert vrak om 
man ser på de bifogade bilderna 
av henne efter haveriet. Något 
annat vet jag inte om detta. På 
originalbilderna var antecknat 
1913.

Bengt Sjöström
ess

Fyrmastbarken Pegasus var 
byggd 1884 av W.H. Potter & 
Sons i Liverpool för D. Corsar
& Sons i samma stad. Hennes 
järnskrov mätte 2 631 brutto 
och 2438 netto. Samma år fick 
bolaget ett systerbygge som 
döptes till Reliance. De var 
båda utrustade med ett brygg
däck midskepps, något som var 
unikt på brittiska seglare men 
blev standard på stora tyska, t 
ex Laiesz flying P-line.

År 1909 såldes Pegasus till 
ett rederi i Larvik (Nelson & 
Son). År 1912, den 27 augusti, 
sedan barken lämnat Sunds
vall med en trälast destinerad 
till Melbourne, strandade hon 
i en hård storm på Märket i

Södra Kvarken, mitt emellan 
Åland och Öregrund. Tre da
gar senare drogs hon loss, men 
då stod bara kryssmasten och 
storundermasten kvar. Trots att 
skrovet var vattenfyllt flöt det 
på trälasten och kunde bogse
ras till Reval (som idag kallas 
Tallinn). Här kondemnerades 
vraket och höggs upp.

John E Persson
es

Det av Lars-Inge Olofsson in
skickade fotot av 4-mastbarken 
Pegasus av Larvik visar fartyget 
efter haveriet vid Märketskal- 
len strax norr om finska fyren 
Märket i Södra Kvarken den 9 
september 1912. Strandningen 
inträffade tidigt på morgonen i 
klart väder men med didig ho
risont. Alla segel var satta och 
farten var 6 å 7 knop. Pegasus 
vattenfylldes och blev liggande 
med ca 35 graders styrbords 
slagsida och med akterskeppet 
under vattenytan. Befälet och 
besättningen, vari ingick 10 
svenskar, räddade sig i båtarna 
till Märkets fyr och kom senare 
till Mariehamn.

I daggryningen den 10 sep
tember, då full storm och regn
tjocka rådde, hade fartyget 
drivit av grundet och förbi Mär
ket och strandat på nytt cirka 2 
distnasminuter söder om fyren 
vid de sk Sankorna och låg då 
med bara stympad mesanmast 
och dito stormast, den senare 
med märs- och stagstegel på. 
Så gott som hela botten var sön
derslagen. Barken var på resa 
från Sundsvall till Melbourne 
med 1150 stds sågat och hyvlat 
trä som intagits i Skönvik och 
Sund.

Av det sjöförhör som hölls 
inför Notarius Publicus i Ma
riehamn med skepparen J.C. 
Hansen och besättningen fram
går, att fartyget kommit ur kurs

på grund av rådande strömsätt
ning. Efter några dagar bärga
des fartyget för att bogseras in 
till Furusund och lassa lasten, 
men troligen har fartyg och last 
sålts på haveriauktion. Enligt 
Basil Lubbocks stora verk, The 
last o f The Windjammers, vol. 1, 
bogserades skutan full av vatten 
och flytande på lasten till Reval, 
där hon kondemnerades och 
höggs upp.

Pegasus, om 2 564 nettoton, 
vr liksom systerfartyget Reli
ance, byggt 1884 i Liverpool av 
järn och redades av rederiet D. 
Corsar & Sons. Omkring 1909 
såldes hon till Chr Nielsen & 
Co i Larvik i Norge men fick 
behålla sitt namn.

Bernt Åhlund
c«

I Länspumpens första num
mer i år finns på sidan 58 en 
bild av en norsk bark Pegasus.

Bilden förefaller mig förvå
nansvärt populär, då jag råkat 
stöta på den tre gånger den sista 
månaden!

Vid haveriet 1912 räddades 
besättningen och fartyget 
fördes av Neptunbolaget till 
Högm arsö Varv och såldes 
påföljande år på auktion. Det 
uppges att skrovet hamnade i 
Reval, medan riggen och gal- 
jonsbilden 1934 skänktes till 
Sjöhistoriska museet av Stock
holms Transport & Bogserings 
AB, som troligen haft dem kvar 
efter bärgningen.

Uppgifterna kommer från 
Sjöhistorisk Årsbok 1979/80. Bil
den är återgiven i boken 8 glas 
av Bengt Ohrelius sidan 129 
och som effektfull slutvinjett 
i E. Hornborgs Segelsjöfartens 
Historia.

Signe Andrén

Okänd ex-trålare i 2002:4
Det är ju som det föreslås helt 
säkert Verdandi.

Johnny Durk

Om vykortet från Löparö
Det är ju helt klart att det är 
Westkust.

Johnny Durk

Den okända bogseraren
Efter att ytterligare ha studerat den okända bogserbåten i 2002: 
4 tycker jag att likheterna med J G Schwan blir allt tydligare. 
Jag bifogar två foton av henne och ser fram mot vidare debatt i 
ämnet. Bengt Gustavsson

J.G. Schwan. Är hon den okända bogseraren i LP 2002:4? Bilder från 
Bengt Gustavsson.
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Motivet är från den s k T-bryggan i Grebbestad med två klinkbyggda jakter. 
På den innersta kan det möjligen stå Hedvig - Grebbestad. Notera kuttern 
ute på redden. Vykortet är postat i juli 1949.

O kända jakter
Kan någon bland Länspumpens 
läsare identifiera dessa jakter på 
vykortet? Henry Jansson

Jolani
Terje Fredh undrar i förra LP 
2003:1 vilket skepp det kan vara 
som förliste 19 november 1916 
under befäl av en skeppare Gö
ransson och då en orustsjöman 
förlorade sin sjömansbok. Som 
ytterligare ledtrådar nämns att 
fartyget kan ha burit något av 
namnen Johan, Johanna, Jo
hanne eller Jolana.

Det mesta tyder på att det rör 
sig om barkskeppet Jolani (rn 
1681), som sagda dag strandade 
vid Goswick, söder om Berwick 
ca 300 meter från land. Fartyget 
hade den 14 november avseg
lat från Göteborg med props 
och sleepers till England men 
efter några dagar dragit på 
sig en ostlig  storm  som på 
kvällen den 18 utvecklades till 
full orkan. Den följande natten 
hade de båda undermärsseglen 
liksom förstängseglet blåst bort. 
På förmiddagen den 19 fortfor 
orkanen oförminskad med tät 
regntjocka. Alla stormsegel var 
sönderblåsta varför fartygets 
räddning ansågs hopplös. Efter 
hållet skeppsråd beslöts att före 
nattens inbrott sätta fartyget på 
land och klockan 2 på eftermid
dagen skedde så strandningen. 
Skutan började omedelbart bry
tas sönder och efter några tim
mar återstod endast akterskep
pet som kastats upp mot land.

Besättningen, 14 man, räddades 
genom att en i sänder hoppa i 
sjön och uppfångas i vattnet av 
folk från land.

Om Jolani har det skrivits 
åtskilligt under årens lopp. I 
korthet kan nämnas att hon 
var byggd i Elsfleth i Tyskland 
1876 av ek och pitchpine av J. 
Ahlers och köptes i november 
1884 på auktion i Hamburg 
av sjökapten Petter Andersson 
Lilja för ett partrederi i Viken 
med Tufve Pettersson som 
huvudredare. Köpesumman 
var 75 000 mark. Hon mätte 
889 brutto och 799 netto. Sin 
första resa under svensk flagg 
gjorde hon i januari 1885 då 
hon seglade från Hamburg med 
styckegods, kol, pianon m m för 
Port Louis på Mauritius, en resa 
som varade i 107 dagar.

Jolani övertogs den 13 juli 
1897 av skeppshandlanden R. 
Lundberg i Malmö och efter 10 
år med Malmö som hemort sål
des hon i mars 1907 till Rederi 
AB Olani i Åhus.

På eftersom m aren 1914 
lastades lådbräder i en norr- 
landsham n avsedda för 
London. Resan avbröts vid 
krigsutbrottet eftersom lasten 
betraktades som krigskontra- 
band av tyskarna. Därmed var 
risken också stor att man skulle 
bli uppbringad av tyska krigs

fartyg i södra Östersjön, varför 
resan i stället gick till Åhus. 
Där kom Jolani att bli liggande 
kvar tills på sensommaren 1916 
varefter lasten lossades upp och 
transporterades per järnväg till 
Köpenhamn.

Den 10 augusti sistnämnda år 
såldes hon för 160 000 kronor till 
N.B. Persson i Stockholm, som 
var delägare i firman Möller
& Person. Där hörde fartyget 
hemma när det under befäl av 
Lars Göransson från Vitemölla 
förlorades på hösten samma år 
1916).

Bernt Åhlund

Tillägg om Bråviken
Efter att ha färdigställt artikeln 
om Passagerarbåtstrafiken på 
Bråviken upptäckte jag att jag 
glömt ta med en uppgift.

Ångaren Stockholm (ex 
Södertälje ex Sirius ex Sand
viken ex Bråviken) gick fak
tiskt i trafik även sommaren
1940. Då sattes den in på en 
linje i Mälaren, som gick från 
Husby vid Långtarmen in till 
Stockholm alla vardagar och 
tillbaka på eftermiddagarna. 
Detta var ändå sista gången 
den förra Bråviken-ångaren 
var i gång för egen maskin.

Arne Sundström

M era om okända Erly
Hon byggdes 1916 i Viken. 
N am net var nog tänkt att 
redan från början vara Erly 
men i skeppsmätarens och i 
tullens handlingar står skrivet 
Erlly. J.W. Berg hyrde ut in
bytta båtar och det kan vara 
Erly som fanns på Hovenäset 
1938-1940 som LL 920 redad av 
A. Myrén. Hoppas någon kan 
bekräfta eller dementera detta. 
När K.A. Korneliusson 1941 
köpte Erly låg hon på Hönö 
Röd. Måtten som nybyggd var 
14,28x5,88x2,56.

Henry Jansson

cs

Thore C orneliusson, Sven 
Bryngelsson och Martin Wil- 
helm sson meddelar alla att 
Erly byggdes i Skåne, antingen 
på Råå eller i Viken.

Om fartygets tidigare historia 
nämner Sven att ingen egentli
gen kommer ihåg den förste 
redaren Alb. Corneliusson. En
ligt den handskrivna liggaren 
skall Alg. Andersson ha varit 
befälhavare. Allt på Öckerö. I 
september 1920 registreras GG 
732 Victoria på Albert Corne
liusson på Öckerö. Var det kan
ske då Elly såldes och blev Erly? 
Under det senare namnet ägdes 
och bemannades hon av Aron 
Larsson, Andreas Hansson samt 
Gustaf och Hjalmar Utbult.

Martin talar om att när Erly 
bytts in till Bergs 1938 såldes 
hon till Hovenäset och blev LL 
920. Det var Albert Myrén och 
hans söner Paul och Georg som 
tog hand om henne. Då var Erly 
utrustad med en Laval på 75 hk 
som hovenäsborna inte riktigt 
kom överens med. Därför sålde 
man båten tillbaka till Öckerö
1941.

Då återstår bara att reda ut 
vad som hänt med fartyget 
sedan hon 1957 lämnat Träs- 
lövsläge och till dess hon dyker 
upp i Blekinge 1959. Det kanske 
finns någon på Läjet som vet?

Krister Bång

Stoppdag för nästa 
Horisonten Runt 
är den 8 augusti 
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l  juli 1978 reste Dag Almén med kryssningsfartyget Funchal, då han tog denna bilden vid avgången från Göteborg. Vid Lindholmens varv 
ligger Svenska Lloyds Patricia upplagd och Stena Danica (3) har just avgått från Stenaterminalen. Bilden ingår i Klubb Maritim västra 
kretsens fotoarkiv.

Tre Stena - båtar i Skagens hamn i juli 1963, Skagen II, Skagen I och inchartrade Hein Godenwind. Bilden tagen av Dag Almén och ingår 
i Klubb Maritim västra kretsens fotoarkiv.




