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Omslagsbilden:
Blackys vanliga plats, på Bullerös fyralucka. Där såg man allt vä
sentligt som hände ombord. Foto Olle Gustafsson.

Redaktionellt
På grund av branden i Nakterhuset har utgivningen av Läns- 

pumpen nummer 1 för året påskyndats. Det är många som varit 
oroliga för att Länspumpens inventarier också skulle ha gått 
upp i rök. Men så är det alltså inte. Länspumpen har ett eget 
förråd i en tegelbyggnad.

Även nästa nummer försöker vi få lite tidigare än brukligt. 
Går allt som vi hoppas skall Du ha det redan i maj.

Vi är glada att kunna meddela att Eric Hallberg i Lund tagit 
upp stafettpinnen och blir korrekturläsare för Länspumpen. 
Eric, vi hälsar Dig hjärtligt välkommen!

Det är heller inte uteslutet att vi kan få en ny medarbetare i 
redaktionen. Vi har lagt ut våra krokar.

Det är roligt att så många olika skribenter vill skriva i Läns
pumpen. Någon brist på artiklar finns inte, men det betyder 
inte att det är onödigt att skicka epos till oss. Vi tar gärna emot 
för att få en så varierad tidskrift som möjligt.

Redaktörerna

Innehåll
4 Nakterhuset nerbrunnet..................... ...............Krister Bång
6 Sug och tryck i Oaxen Beta................. ...... Sture Äppelblom

10 Halländsk sjöfart................................... ..Gunnar Heikenberg
13 Första ångbåtarna i väster.................. ........Arne Sundström
27 Sommaren med Bullerö...................... .........Olle Gustafsson
32 Från flydda tider................................... .................Bertil Palm
34 Barkskeppet Gunilla............................. ...........Anders Lennvi
40 Greklandssafari..................................... ....Lennart Pettersson
42 Minneshögtid krigsseglarna...............
45 Horisonten runt..................................... .... red Jan Johansson
50 Skutträff 2003.......................................... Uno Bryngelsson

Nästa nummer 
utkommer i mitten av maj 2004 

sista manusdag är den 23 mars 2004

Boklotteri
Med detta nummer bifogas en vädjan om ekonomisk hjälp till Nakterhuset. För att göra detta så tilltalande som möjligt har 
en del förhöjande åtgärder vidtagits.

Breakwater Publishing, Svensk Sjöfarts Tidnings förlag, har skänkt 10 böcker, Det Stora Äventyret och 10 st reproduktioner 
av en oljemålning av Håkan Sjöström av skolfartyget Albatross (storlek 70x100 cm stående) att lottas ut bland de som betalar 
till Västra Kretsen. Varje påbörjad 50-lapp ger en andel i lotteriet.

Västra Kretsen har också utlovat att sända 10 vykort till alla som betalar 100 kronor eller mer. Den som skänker 500 kr eller mer 
får dessutom sitt namn uppsatt på en väl synlig plats i den nya lokalen. Så det är bara att gå ut och inventera tillgångarna.

Klubb Maritim -  Västra Kretsen, Box 421, 401 26 Göteborg. Postgiro 439 50 28-6
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Här kan du segla fritt med dina 
frågor om Länspumpen

Länspumper -  Klubb Maritim-produkt
Ibland frågar nagon "om man har Länspumpen, är man då mea 
i Klubb Maritim?"

Svaret är nej. Länspumpen är en tillvalsprodukt för medlem
marna i Klubb Maritim. Klubben har många aktiviteter med egna 
möteslokaler, ett förnämligt bibliotek och så tidningen Länspum
pen. Tidningen marknadsförs bara till medlemmar i Kiubb Mari
tim, även om några tillkommit pa annat sätt. Därför får dessa dä 
och da ett erbjudande att också ga med i Klubb Maritim.

Du, som bara har Länspumpen, borde ocksa gå med i Klubb Ma
ritim. Dä får Du tidningen Båtologen som kommer ut sex gånger 
om året. Den innehåller, förutom manga intressanta artiklar, ocksa 
en nyhetsbevakning som inte står något annat media efter. Avgiften 
till Klubb Maritim för 2004 är 210:- och beloppet kan sättas in på 
postgiro 66 68 87-5.

Klubb Maritim är en av de största sjöhistoriska föreningarna i 
världen med över 4000 medlemmar.

Västra Kretsens 
manadsmöte på Sjöfartsmvseet 28 januari

Tack, Göran Valinder, för Ditt fina föredrag på Sjöfartsmuseet 
som drog över 50 personer. Och tack för att Du sälde Din bok om 
Ragnar till förmån för Kretsen. Det gav oss 1.100 kr!

Krister Bång 

Välfyllda bokhyllor i biblioteket hösten år 2003.

Tre glada bätologer i finrummet hösten 2003.

Ödestimman för Nakterhuset närmar sig hösten 2003. 
Färgfoton denna sida Lcanart Ramsvik.

Tack alla -  följ med mot framtiden!
Västra Kretsens styrelse samt alla som jobbar med vår verksamhet, 
vill framföra ett stort tack till ALLA som hört av sig och vill hjälpa 
till med återuppbyggnaden av Nakterhuset pa olika sätt.

Vi har tacksamt sett pengar komma in; gåvor i form av böcker; 
foton och nautiska prylar m m.

Viljan, från medlemmar i hela landet och även utlandet samt 
andra personer, att hjälpa till är rörande!

Jag ser därför, med stor tillförsikt, möjlighet att bygga upp 
något nytt som kanske kan bli ett lyft för hela Klubb Maritim. På 
sikt kanske vi kan utöka öppethallandet med möjlighet att även 
stå till tjänst till allmänheten med vår gemensamma kunskap om 
sjöfartshistoria.

Detta förutsätter förmodligen att vi maste anställa nagon på 
deltid, vilket inte skulle vara helt omöjligt med EU-medel.

Således kunde det bli ett sjöfartshistoriskt centrum eller som, 
då jag aelgav mina tankar till kretsens ordföranden Krister Bång, 
som uttryckte sig "ett batologiskt centrum".

Bertil Söderberg

Vi behöver praktisk hjälp!
Läs mer på sidan 4 av registersidorna.

Bokhyllorna var inte så välfyllda 1976. Foto Bertil Söder
berg.
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Vid 9-tiden på morgonen var det inte mycket som kvar av Nakterhuset. Foto Bertil Söderberg.

Västra Kretsens klubblokal, Nakter
huset, förstördes natten till den 27 
december av en våldsam brand. 

Elden fick snabbt fäste i den kulturmärkta 
fastigheten och ingenting fanns att göra för 
att rädda arkiv och annat som förvarades 
i Nakterhuset, utan allt blev lågornas rov. 
Polisen utesluter inte att branden kan ha 
varit anlagd, men den kan också ha startat 
i de värmefläktar en av hyresgästerna (inte 
vi) hade.

Det är naturligtvis en katastrof både för 
kretsen och för Klubb Maritim i sin hel
het. Nakterhuset kom till 1975 på initiativ 
av bl a Bertil Söderberg och lokalen har 
alltsedan dess varit en samlingspunkt

både för kretsens egna båtologer och för 
tillresta. Våra duktiga bibliotekarier, Örjan 
Hellertz och Bertil Bengtsson, har genom 
donationer och köp format ett av de allra 
största referensbiblioteken av sjöfartslit- 
teratur som varit öppet och tillgängligt 
för alla medlemmar att bedriva forskning. 
Lokalen hade också mycket kuriosa som 
ett Nakterhus (förstås), maskintelegraf, 
rederiflaggor, tavlor, halvmodeller, fotos 
m m, m m. Allt detta är borta.

Kretsen har varit m edveten om att 
brandrisken varit stor och har därför letat 
efter en annan lokal. Hade det inte varit för 
den dåliga ekonomin hade säkert en flytt 
kommit till stånd tidigare. Veckan före jul,

alltså en vecka före branden, fick vi ett 
kontraktsförslag på en ny lokal belägen i 
en gedigen tegelbyggnad i Sockerbruket 
dit vi kunde flytta in den 1 april. Det är 
alltså en ödets ironi, att vi med så knapp 
tidsrymd skulle förlora allt vad vi samlat 
under nästan 30 år.

Som bekant har kretsen köpt Calle 
Nyströms stora negativsamling och Ro
bin Holmstedts unika vykortssamling av 
maritima objekt. Dessa förvarades inte i 
Nakterhuset utan i Länspumpens förråd 
och dessbättre är dessa samlingar helt 
intakta och bevarade.

Hur än branden uppkommit och vilka
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Det var en tagen skara båtologer 
som samlades den 8 januari för 
att få  information om branden.

känslor vi än har för det nerbrunna, måste vi nu gå 
vidare och blicka framåt. Att verksamheten kommer 
att fortsätta i en annan lokal är en självklarhet. Nakter
huset har blivit en institution och aldrig har väl kretsen 
stått så enad som nu. Det vi behöver är stöd från alla, 
både ekonomiskt och litterärt. Om Du känner för att 
stödja oss i vår återuppbyggnad kan Du sätta in en 
slant på Fonden för nya Nakterhuset på postgiro 439 
50 28-6 Klubb Maritim Västra Kretsen. Märk talongen 
"Nakterhuset". Du, som vill skänka böcker, kan skicka 
ett e-postmeddelande till eller
ringa Örjan Hellertz (031-5815 69), Sonettgatan 4,422
55 Hisings Backa.

Alla som skänker minst 100 kronor erhåller en serie 
om 10 vykort av Västra Kretsens vykortsserier eller 
motsvarande fartygsvykort. Glöm därför inte att sätta 
ut ditt namn och din adress på inbetalningskortet. De 
som skänker minst 500 kronor eller t ex böcker för 
samma värde får sitt namn uppsatt i lokalen.

Alla är hjärtligt välkomna att besöka det nya Nak
terhuset sedan vi flyttat in. Vi planerar att ha en invig
ningsfest i höst, men vi smygöppnar redan i vår.

Krister Bång 
Ordförande 

Västra Kretsen

Ordföranden Krister Bång pekar utfärdriktningen -  här skall 
lokalen ligga. Foto den 8 januari 2004 av Bertil Söderberg.
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Oaxen Beta backar upp vid bryggan på Oaxen. Midskepps finns manövertavlan där skepparen Birger Jansson och jag avlöste varandra vid lossning. Foto 
Trygve Andersson.

Sug och tryck i Oaxen Beta
Av Sture Äppelblom

Någon kanske minns att jag skrev 
om lossningsanläggningen i 
Oaxen 29 och mitt liv i kalkdam

met sommaren 1955.
Jag trodde att jag kommit undan med 

blotta förskräckelsen när jag året efter 
flyttades till Oaxen Beta som maskinist, 
men icke!

1958 var mitt öde beseglat. Bolaget beslöt 
att i lastrummet på Beta placera en sug- och 
tryckanläggning för lossning av kalk och 
cement ur pråmar.

När det visade sig att 29:ans anläggning 
inte var lämplig för lossning av Sveakalk 
blev hon för dyr att ha i drift enbart för 
transport av bolagets egen hydratkalk och 
det gällde att hitta en lämplig kombination 
av material att transportera och lossa.

Det fann man i Södertälje vid Siporex 
som tillverkade lättbetongelem ent för 
byggmarknaden och behövde cement för 
sin verksamhet.

Våren 1958, när Beta inte längre behöv
des för isens skull, gick vi till Ekensbergs

varv som åtagit sig att installera den nya 
lossningsutrustningen.

På varvets kaj stod där två cylindriska 
behållare, rymmande ca 10 kbm vardera. 
De hade konisk underdel och kupoler på 
toppen I kupolerna satt ett antal slangfil
ter av syntetisk filt som hade till uppgift 
att avskilja kalk/cement från luften på 
sugsidan.

Behållarna arbetade växelvis, medan den 
ena via ventiler kopplade till en vacuum- 
kompressor sögs full, trycktes den andra 
tom med hjälp av en tryckkompressor.

Tryckluften togs in i den undre koniska 
delen av behållarna igenom en rund halv- 
meterstor skiva av sintrad metall.

Kompressorerna var av rotationstyp. Det 
som roterade var långa valsar med längs- 
gående spår för stållinjaler som av centri- 
fugalkraften låg an mot kompressorhuset 
där valsen var excentriskt placerad.

Låter det krångligt? Det var krångligt och 
jag kan trösta Er med att det blir värre!

På kajen stod också lårar som innehöll

det som skulle driva de här kompresso
rerna. Jag hade föreslagit elmotorer för 
ändamålet, men man ansåg att vi då skulle 
bli alltför beroende av kraftfulla elanslut- 
ningar vid lossningskajerna varför man 
hade beslutat sig för dieselmotorer.

En faktor som bidrog till beslutet var 
säkert att dieseloljan på den tiden var så 
billig att bränslekostnaden var näst intill 
försumbar.

Jag blev dock ganska förvånad när jag 
upptäckte att motorerna var luftkylda 
och anade omedelbart framtida bekym
mer. Som bekant producerar de ofantliga 
mängder varmluft och har hög ljudnivå. 
Mitt försynta påpekande att kylmedia 
fanns tillgängligt under helgerna om inte 
maskinrummet isolerades och försågs med 
värmepanna.

Det ville man inte kosta på.
Det visade sig emellertid att kompres

sorerna var vattenkylda vilket verkade 
vara en överraskning för våra beställande 
chefer.

6 Länspumpen 2004:1



Det är ju nu en gång så, att 
inkom petenta beslut sällan 
drabbar beslutsfattarna själva.
Det är oftast någon annan som 
får dras med problemen.

Dieselmotorerna, av Deutz 
fabrikat, lär ha konstruerats 
under kriget för tyska krigs
maktens pansarvagnar och var 
säkert lämpliga vintertid på 
östfronten och också i öknen 
där tillgången på kylvatten 
som bekant är begränsad.

Det är min fasta övertygelse 
att framgången för Monty i 
ökenkriget berodde på att Rom
mels grabbar svettades så in i 
h-e att de inte såg att sikta!

När väl motorerna stod på 
plats byggdes det ventilations
trummor härs och tvärs tills 
maskinrummet mer liknade 
en valskvarn än något annat.
Det hjälpte nu inte stort. Soliga 
sommardagar i Södertälje uthamn steg 
temperaturen till över 60 grader i maskin
rummet och när eldsläckarna exploderade 
och när startmotorernas lindningar smälte 
ihop blev det nödvändigt att installera yt
terligare en fläkt som via en likströmsgene
rator drevs av en vattenkyld Bolinderdiesel 
typ 1053. Den och fläkten togs från 29:an 
där den tidigare levererat luft till de luftade 
durkarna.

Fläkten var av centrifugaltyp för hög
tryck och egentligen inte alls lämplig som 
evakueringsfläkt.

Ack ja.
Lossningsaggregatets leverantör var 

Klinger K W i Wiesbaden. I mina svåraste 
stunder översatte jag -  till tyskarnas förtret
-  namnet med Klinger Kaputten Werke vil
ket kanske var lite elakt.

Företaget hade levererat tre sådana 
här anläggningar; ett till Holland; ett till 
Jugoslavien och detta, det tredje, fick jag 
på halsen.

Vi återvänder till installationen.
En resem ontör från W iesbaden var 

aviserad och en dag kom han gående 
genom varvet. Han var klädd i en fotsid, 
figursydd brun läderrock med stora slag 
och hade på huvudet en skärmmössa av 
samma material, dock utan alltför stort svaj 
i mösskullen.

Han såg ut som en nymuckad pansar
general och allt arbete avstannade där 
han drog fram. Rosthackorna tystnade, 
svetsarna fällde upp sina visir och blev stå
ende med fräsande skärlågor hängande i 
högernäven. Det var inte en ängel som gick 
genom rummet. Det var snarare ett spöke 
från en då icke alltför avlägsen tid.

Det visade sig, att han var en hygglig 
prick som hette Gustav. Vi fick god kon

takt via en av varvets montörer, Möller, 
som hade tyskt påbrå och kunde tolka 
vid behov.

I likhet med de flesta resemontörer job
bade Gustav till sent på kvällarna tills vår 
motorman Lenta tog honom med till Res
taurant Tyrol på Gröna Lund. Sedan blev 
hans arbetsdagar mer lika våra.

När installationen var klar och Gustav 
hemrest började livets allvar för oss och i 
synnerhet för mig.

Jag skall försöka beskriva 
kalkens/cementens väg från pråm 
till silo. Det blir förstås många ut
vikningar på den vägen.

Tvärskepps över pråmen sattes 
en vagn med hjul som löpte på 
luckkarmen. På vagnen var det 
grova sugröret (4-tum) placerat.
Röret m anövrerades med fyra 
luftkolvar, upp-ned, föröver-ak- 
teröver, vinkel upp-vinkel ned och 
dessutom kunde röret köras från 
sida till sida.

På en knappsats med åtta knap
par på vagnens utsida kunde man 
styra röret dit man ville. Så var 
åtminstone avsikten.

Den tidens pneumatiska styr
ventiler var ganska enkla. När man 
öppnade ventilen till en luftkolv 
som var belastad så hände först 
ingenting, sedan heller ingenting, 
men sen kom röret farande som 
skjutet ur en kanon.

En bra liknelse förresten. Ap
paraten liknade en vurpad hau
bits, för att fortsätta det militära 
bildspråket.

Den som var skickligast på att 
manövrera den här apparaten var

den som har tagit bilderna, Trygve Anders
son, anställd först som kock och sedan som 
däcksman.

Materialet sögs sedan genom röret via en 
grov armerad gummislang, upphängd i en 
vagga i bommen, in i den burk som stod 
öppen för sug.

Luften avskiljdes i slangfiltren på behål
larens topp och passerade sedan tre stora 
oljefilter före sugkompressorn.

För att behållaren inte skulle överfyllas

Här ser man trunken som byggdes ovanpå luckkarmen 
när lastrummet förvandlades till maskinrum. Foto Trygve 
Andersson.
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fanns på dess insida en kapacitiv givare
-  föregångare till dagens sensorer -  kopp
lad till signalomvandlare och förstärkare. 
När nivån var den rätta utlöstes en horn
signal (vad annars?) och sugventilen kunde 
stängas.

Det här fungerade hyggligt när röret gick 
fullt med kalk, men på "skräpet," när röret 
sög ömsom luft och ömsom kalk, blev det 
turbulens i behållaren, hornet tutade då 
varje gång en laddning kalk/cement träf
fade givaren.

Någon fördomsfull person påstod att "så 
här låter det alltid i centrum av Italienska 
städer."

Förstärkaren var bestyckad med vanliga 
radiorör -  transistorerna var nyfödda vid 
den här tiden -  och de gillade inte vibra
tioner och värme vilket var det enda vi 
kunde erbjuda och därför drev den in
ställda känsligheten och systemet måste 
då omkalibreras.

Det gick till så att jag, genom en liten 
manlucka, stack in armen och greppade 
om den här givarpesen samtidigt som 
någon annan skruvade på en inställnings- 
skruv tills det tutade och slutade tuta när 
jag drog tillbaka handen.

Efter att ha överfyllt en behållare och 
tvingats renovera sugkompressorn köpte 
vi en vanlig äggklocka som ställdes på 
20-30 minuter varje gång vi började en 
ny sugcykel. Den inställda tiden var en 
bedömningsfråga för den som stod vid 
manöverplatsen.

Vid ett tillfälle, när nivåapparaturen lade 
av, sökte jag hjälp från någon kunnig firma 
och efter att ha kontaktat flera sådana, som 
inte ens förstod vad jag talade om, fick jag 
tag på en som hette Eterbild & Ljud och 
som lovade att skicka en kunnig person, 
dock först efter kl 22.00 eftersom han sov 
på förmiddagarna, studerade på KTH på 
eftermiddagarna och extraknäckte på nät
terna.

Och på utsatt tid kommer på kajen vid 
Lövholmen en igenvuxen men vänligt leen
de ung man på rosamålad cykel och barfota
i träskor. Han fick positionen på apparaten 
och försvann ner i hålet, kom snart upp och 
meddelade att det var överslag mellan två 
lödfästen och att det var grejat.

Det här var ju före kretskortens tid och 
alla instrument innehöll en härva av led
ningar som var anslutna med lödning.

Han hade inte någon verktygslåda med 
sig varför jag blev nyfiken på vad han hade 
gjort, lyfte av huven och visst var det grejat. 
Han hade lindat ett papper från en chok
ladkaka om lödfästet.

Det blev lite nattjobb med lödkolv och 
systoflex för mej.

Eftersom nivåindikeringen var så osä
ker föreslog jag att vi skulle köpa en re
servförstärkare och skicka den befintliga

till Tyskland för översyn och efter några 
månader kom en ny som omedelbart mon
terades. Den var transistoriserad och hade 
dessutom inställbar signaldämpning vilket 
medförde att det blev lite tystare trafik på 
det italienska torget.

Det dröjde mycket lång tid innan origi
nalapparaturen kom tillbaka och orsaken 
var denna:

Tyskarna var förbjudna att importera 
elektronik från utlandet och eftersom ni
våindikatorn var schweizisk måste man 
smuggla ut den ursprungliga apparaturen 
därifrån och nu tvingades man smuggla 
tillbaka den för översyn och sen hämta 
den på samma sätt när den var klar.

För min inre syn såg jag hur en man med 
rockkragen uppfälld och hatten djup ned
dragen i pannan i nattens mörker överläm
nade kontrabandet till någon käck Alp-Olle 
vid ett obevakat gränsavsnitt!

Ack ja, igen.

Suget
Låt oss följa kalken /cementen in i behål
laren.

På varje behållare satt en bamsig luft- 
manövrerad kulventil med delbart hus 
där kulan var tillverkad av lättmetall. 
Tätningen mot kulan var en teflonfodrad 
mässingsring som trycktes mot kulan av ett 
oändligt antal små spiralfjädrar.

Vid kalklossning fungerade ventilen 
hyfsat men när vi sedan började lossa ce
ment kom problemen. Cementen innehöll 
smågrus som repade kulan. I repan blev 
det läck och cementen blästrade snart en 
grop i kulan som gjorde att ventilen inte 
höll tätt när behållaren sattes under tryck 
vid ilandblåsningen.

Då fick vi byta till reservventil och cykla 
från Södertälje uthamn med kulan på 
pakethållaren till Vedaverken i Östertälje 
där man var specialister på lättmetall och 
kunde fylla igen groparna.

Nu är vi inne i behållaren i vars övre del 
en meterhög och lika bred kupol, inrym
mande ett antal strumpfilter, var flänsad 
till behållaren.

När vi efter att ha överfyllt en behållare 
måste lyfta av kupolen för att byta ut ska
dade filter, kom vi att konfronteras med ett 
annat problem.

Eftersom det var fråga om tryckkärl var 
flänsarna hopbultade med ett 30-tal M 25- 
bultar som satt så nära flänsarnas inner
kant att muttrarna inte gick att dra runt. 
Man måste dra i bultskallarna vilket ju är 
mindre effektivt. När jag påpekade detta 
för konstruktören, när han vid ett tillfälle 
besökte oss, såg han på mej som om jag var 
mindre vetande.

Jag fick trösta mig med att jag förmodli
gen hade dragit ihop fler flänsförband än 
han någonsin skulle komma att göra under

sitt återstående liv.
Tillverkaren hade också gjort det lätt 

för sig. Man hade monterat filterinsatsen 
i förväg, dragit fast svetsflänsen på behål
laren, lyft dit kupolen och svetsat ihop det 
hela i ett svep utan att göra motstående 
kortsvetsar i början. Resultatet blev för
stås inbyggda spänningar som kom loss 
och gjorde flänsen orund när vi lossade 
bultförbandet.

Vi fick rädda situationen genom att 
byta ut en del M 25-or mot klenare bult. 
Tursamt nog för den fortsatta driften var 
tryckkärlsinspektionen inte så utbyggd 
på den tiden.

Ack ja, återigen.

Trycket
Nu går vi till trycksidan.

Luften gick in i behållarna genom de 
här sintermetallskivorna i botten av deras 
koniska underdel.

Nu var ju inte luften oljefri eftersom 
kompressorn var lubrikatorsmord och efter 
en tid hade oljan och kalken bakat ihop sig 
i skivorna och mottrycket blev för stort.

Vi vände oss då -  med något i kanten 
naggat förtroende -  till Klinger K W för 
att höra hur man hade tänkt sig att lösa 
problemet. Där sa man att vi skulle rensa 
skivorna genom att lägga dom i salpeter
syra en viss tid.

Vi lät tillverka en plåtbalja, köpte in en 
25-liters glaskagge med syra, lade en skiva
1 baljan och hällde försiktigt på syra.

Det fräste lite olycksbådande i baljan 
men vi sade "då jobbar det ju i alla fall" 
varpå vi gick till kojs för natten.

Och nog hade det jobbat under natten. 
Syran hade smält ihop metallen fullstän
digt och skivan var nu heltät!

Ett samtal med Tyskland klargjorde att 
vår kontaktman troligen hade förväxlat 
"sekunden" med "stunden"!

Det som skulle ha varit ett snabbdopp 
blev ett långbad.

Då beslöt jag mig för att i fortsättningen 
tänka själv och göra egna misstag i stället 
för att låta andra göra dem åt mig.

Jag köpte en ask 2-mm borrar i järnaf
fären varpå jag ritsade skivan i ett 10-mm 
rutnät, körnslog i skärningspunkterna 
och borrade hundratals hål i den. Ovanpå 
klämde jag sedan fast en nylonduk (över
blivet från 29:ans luftade durkar) vid åter- 
monteringen och det visade sig fungera 
utmärkt.

Tryckkompressorns maxtryck var ca
2 bar och det räckte för kalksilon vid 
Lövholmen men vid Siporex var silon för 
hög Ilandblåsningen skedde stötvis och 
långsamt.

Därför monterades en hjälpkompressor 
på land, en stöddig enstegs trecylindrig 
maskin som anslöts till lossningsröret där
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I väntan på last vid Stora Vika. Profilen tillhör Trygve Andersson. Toto Den glade skepparen Jansson och den tydligen lätt bekymrade maskinisten 
Sture Äppelblom. Äppelblom i Oaxen Betas mäss någon gång under åren 1958-1962. Foto

Trygve Andersson

det steg mot silon.
Kapaciteten var ändå dålig, om jag inte 

missminner mig kunde vi trycka iland ca 
150-200 ton cement på en vanlig arbetsdag 
och det var inte särskilt mycket eftersom 
vi ändå var fem man ombord inklusive 
kocken.

Pråmarna
För både kalk och cement användes Oaxen 
19, en ombyggd passagerarbåt, kanske var 
det Sirius, jag tycker mig känna igen det 
vackra förskeppet på bilden i Oldsjö, sid. 
105. Någon av tidningens läsare kommer 
säkert att rätta mig om jag har fel.

Skeppare var Ture Danielsson från Ham
mar vid Vättern. Han var tidigare under 
många år rorgängare på Nya Murbruksfa
brikens Lundbybogserare Thea.

Cement till Siporex fraktades med de 
två 500-tonnarna Sikskär och Stormskär, 
f d landstigningsfartyg från andra världs
kriget som, om jag inte minns fel (vilket är 
möjligt), hade omdöpts till Oaxen 17 och 
Oaxen 18.

Skeppare på Oaxen 17 var Hilding 
Johansson (?), tidigare styrman och kom
panjon med Fredmark på Södertäljebåten 
Ejdern.

På Oaxen 18 hette skepparen Vahlund, 
han var från Gotland och hade ett förflutet 
som skeppare på en av Oaxens östersjöp- 
råmar. (Tror jag mig minnas, det är ju ändå 
45 år sedan.)

När en pråm var lossad drog vi till Oaxen 
eller Stora Vika för ny last. Gångtiden dit 
gick oftast åt till rengöring av oljefiltren, 
byte av kärvande ventiler, oljesanering på 
durken (motorerna läckte olja både högt 
och lågt) och annat som måste grejas före 
nästa lossning.

Som tur var så var ju den gamla huvud- 
motom, en tvåcylindrig Bolinder från 1917, 
fri från allvarliga skavanker och en trogen 
arbetshäst av den gamla stammen. Den

var dock manövrerad från maskinrummet, 
hade pump vändning och var inte alltid lätt 
att komma överens med för en ovan.

Någon motorman fanns inte längre. Vi 
hade nu i stället två däcksmän som turades 
om att sköta sugröret och att med luftspjut 
få materialet att rasa ner till röret.

Det gällde för mig att hålla mig frisk och 
ta korta semestrar eftersom avbytare sällan 
fanns att få.

När jag går igenom det jag skrivit ser jag 
att det mesta liknar ett kontinuerligt pågå
ende eländes elände. Så illa var det ju inte, 
men det krävdes mycket jävlar anamma 
och ett osedvanligt jämnt och gott humör 
av samtliga ombord för att stå ut med det 
här jobbet.

Man brukar säga att man glömmer det 
tråkiga och minns det roliga. I det här fal
let gäller nog faktiskt tvärtom. Tiden före 
lossningsaggregatets installerande minns 
jag däremot med glädje. En båt skall gå, 
inte ligga vid kaj och dåna.

Ar 1962 kom vändpunkten för mig. Man 
beslöt att lyfta ur den gamla tvåcylindriga 
motorn och på samma plats klämma ner 
en 5-cylindrig 500 hk Säfflemotor. Möjligen 
började man ana att min tid ombord inte 
skulle vara i evighet -  jag hade sagt upp 
mig en gång men blev kvarlurad med en 
rejäl löneförhöjning -  och att det var lämp
ligt att installera en motor med manövern 
från bryggan ifall jag skulle återkomma i 
samma ärende.

Det ser ut som om jag här framställer mig 
själv som omistlig, vilket jag naturligtvis 
inte var, men man tror gärna så medan 
det pågår.

Den nya motorn måste, för att få plats på 
längden, specialkonstrueras med förkortad 
reverseringsaxel och en på sidan av motorn 
placerad ställning där kyl- och länspump, 
elgenerator och hyraulpump monterades. 
Allt detta drevs med ett C-rep från ett spår 
i balanshjulet till en mellanaxel i den här

buren och vidare med kilrep såväl härsan 
som tvärsan. Olägenheten var att när man 
spände hem på ett kilrep så slackade ett 
annat, dock ett mindre bekymmer som 
gick att åtgärda.

Ett annat bekymmer var ramlagrens 
temperaturvakter som utlöste såväl ljud 
som rödblink och en lätt panik hos mig till 
dess att Säffle monterade givare med rätt 
tempvärden i stället för de med felaktiga 
sådana.

När den nya motorn var installerad och 
någorlunda inkörd tackade jag för kaffet 
och slutade efter att i fyra år hållit den 
här anläggningen igång med alla till buds 
stående medel.

Sedan jag slutat var den igång något år 
men när Cementas Skånevik -  där Betas 
skeppare Birger Jansson sedermera blev 
befälhavare -  övertog cementtransporterna 
till Siporex ställdes anläggningen iland vid 
Lövholmen där den användes enbart för 
kalklossning.

När sedan kalkförsäljningen minskade 
så att kalken kunde transporteras med bilar 
till Lövholmen gick hela rasket till skrot.

Oaxen Beta återställdes till sitt gamla 
skick och såldes till Jehanders Grus där 
hon omdöptes till Draga efter en tidigare 
ångbogserare i bolaget. Hon användes för 
isbrytning när deras 1500 tons självlos- 
sande och rakstävade fartyg Jehanderl 
inte klarade isen mellan grusgroparna på 
Munsö och Stockholm.

På Jehander 1 var min bror skeppare och 
det var han som sedan fick den tveksamma 
förmånen att ta hand om maskineriet på 
Draga vid isbrytning.

Själv tog jag ett -  som jag då trodde -  till
fälligt jobb i det som i dag heter Stockholm 
Vatten och fann till min oförställda förvå
ning att där kunde det gå veckor mellan 
driftstörningarna!

Det tillfälliga jobbet kom att vara i ganska 
exakt 30 år. M
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Glimtar från Hallands sjöhistoria

Av Gunnar Heikenberg

FG 15 Torvald utanför ladan där den byggdes. Ladan finns fortfarande kvar. Uppe på båten står " Stranningen" himself, Severin 
Johansson.

Runt om i landet finns det berättelser 
om märkesmän som utfört stora ting. 
Få av dessa berättelser är nedteck
nade och det är därför med glädje 
vi publicerar historien om Torvald 
och Lovisa.

Red.

FG 15 Torvald
En mil norr om Falkenberg ligger Morup. 
Inom Morups domäner, utmed hallands
kusten ligger Stranninge. Här fanns det 
under 1800-talets slut och 1900-talets början 
en bonde som också var en mycket skicklig 
båtbyggare. Han hette Severin Johansson. 
För ortens befolkning kallades han "Lell 
Nailsa Severin". Detta är dialektmål och 
betyder "Lille Nils Severin" Hans bond
gård kallades nämligen för "Lell Nailsa". 
För folk som ej var från trakten kallades 
han för "Stranningen"

Som sagt, han var en mycket skicklig 
båtbyggare. Under åren 1890-1905 byggde

han de flesta båtarna i trakten, även de flera 
fiskebåtar till både Glommen och Träslövs- 
läge. Båtarna byggdes i den lada som på 
hans gård var närmast havet. När båtarna 
var så pass färdiga att de kunde sjösättas, 
så såpade man en träränna och drog båten 
de ca 200 meterna ner till strandkanten och 
vidare ut i Kattegatt.

För detta arbete fordrades det många 
starka armar. Men det var aldrig några 
problem för "Stranningen" att få hjälp utav 
ortens bönder, drängar och annat manfolk. 
Man visste nämligen att efter sjösättningen 
så bjöd Stranningen på ett ordentligt gille. 
Där bjöd det rikligt på kaffe och kakor och 
naturligtvis brännvin.

Det hör till saken att den gode Stran
ningen hade en egen båt, en jakt, som hette 
Delfin. Med den seglade han till Göteborg 
och sålde där sådant som han producerade 
på sin lantgård. Som returlast från Göte
borg tog han bland annat brännvinsfaten 
som skulle till Morups gästgivaregård. Det 
var ordentliga ekfat som rymde åtskilliga 
hundra liter. Då han kom hem till Stran
ninge, så fraktade han upp brännvinsfaten

till gästgivaregården. Tömde över bränn
vinet på gästgiveriets tunnor, och tog med 
sig de "tomma" ekfaten hem till Stranninge 
för att ta med dem tillbaka till Göteborg vid 
nästa seglats.

Dessa ekfat låg på Stranningens gård 
under väntetiden. Då hände det som re
gel alltid, att i varje ekfat rann kvarblivet 
brännvin fram. En del hade väl trävirket 
sugit åt sig, under transporten, och nu kom 
det fram när de låg på Stranningens gård 
och torkade. Det brukade bli ett par hinkar 
från varje fat.

Det var detta brännvin som användes 
vid sjösättningsgillet. Det har berättats att 
man kunde bli ordentligt drucken om man 
hade sådan läggning.

En gång hände det en "liten" olycka vid 
ett sjösättningsgille. En av drängarna ville 
ha mer brännvin, och han försökte då med 
en fackla att lysa ner i brännvinsfatet för att 
se om det fanns mer att hämta där. Då han 
stack in facklan i fatet så exploderade det 
med buller och bång. Mannen fick bränt 
bort allt sitt hår och ögonbryn. Även ögon
fransarna strök med och han fick en del
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Sjösättningen av Torvald avklarad. Andre man från vänster är "Stranningen". Beställaren av båten, "Kärra- 
Johan" Johan Gustafsson, är femte man från höger med vit skjorta och en pyts i handen.

brännskador på huden. Brukar man inte 
säga "Den som gapar efter mycket förlorar 
ofta hela stycket."

Den sista båten som Stranningen byggde 
blev hans största, den hette FG 15 Torvald 
och var en fiskebåt hemmahörande i Glom
men. Ägaren och således även beställaren 
av båten var fiskaren Johan Gustafsson. 
Kallades "Kärra-Johan". Varför? Jo, na
turligtvis, bondgården han härstammade 
ifrån hette Kärrens. Detta skedde år 1905. 
Torvald var klinkbyggd, och bruttotonna
get var under 10 ton. Maskinkraft 16 hk.

Glommens hamn vid denna tidpunkt var 
inte mycket till hamn. Här fanns inte någon 
riktig kaj. Man fick ligga till ankars, och ro 
ut till Torvald med en roddbåt. Det var ett 
slitsamt sätt att transportera fångsten och 
fiskredskapen på.

Därför var det kanske inte så underligt 
att Kärra-Johan år 1908 bestämde sig för 
att flytta in till Falkenberg. Vad gjorde han? 
Jo, han monterade ner sitt hus i Glommen, 
lastade det på Torvald, och körde alltsam
mans in till Falkenbergs hamn. Naturligtvis 
kunde han inte lasta hela huset på en gång, 
utan fick göra några resor. Men ändå vilken 
prestation!

För den som är intresserad kan jag 
tala om att huset finns fortfarande idag 
Sanddynevägen 39 nere vid hamnen i 
Falkenberg är adressen. Det är ett elegant 
hus som pryder sin plats, och litet är det 
minsann inte!

Den 18 augusti 1908 registrerades FG 15 
Torvald hos tullen i Falkenberg. Här fanns 
det riktiga kajer att förtöja vid.

Kärra-Johan hade Torvald ihop med 
Nils Berntsson. Även han härstammade 
från Glommen. Han är mest känd för att 
han är far till Gottfrid Berntsson, som 
sedermera blev ombudsman för Falken-

bergsfiskarna och deras förtroendeman 
inom fiskerinäringen.

1926 beställde sönerna till Kärra-Johan 
och Nils Berntsson, Anders Gustafsson 
och Gottfrid Berntsson en ny fiskebåt från 
Råå i Skåne. FG 85 Karin döptes den till. 
Tillsammans med sina fäder fortsatte de att 
fiska från Karin.

I samband med leveransen av Karin så 
såldes Torvald till Sven Andersson och 
Johan Andersson. Båda hemmahörande i 
Falkenberg. Torvald var Falkenbergs enda 
snurrvadsbåt och de behöll den i sin ägo 
ända fram till december månad 1953 då 
den såldes till Vänern för den hiskeliga 
summan 2 600 svenska riksdaler. Där lär 
den tjänstgjort bogserare av timmer.

Här slutar min kännedom om FG 15 
Torvald. Kanske någon läsare kan vidare
utveckla båtens historik?

Segeljakten Lovisa av Falkenberg 
Jakten Lovisa byggdes på ett varv i Falken
berg, som ägdes av en bohusläning, vars 
namn är obekant. Deplacementet var 21 
ton. Beställare till Lovisa var handelsman 
Johan Persson i Vessigebro, som är ett litet 
samhälle drygt en mil öster om Falkenberg. 
Vad skulle en handelsman från denna trakt 
ha denna fraktskuta till? Jo, saken var den 
att Persson handlade med ekbark och 
stav till tunnor. Detta exporterade han 
till Norge. Tydligen fann han det ekono
miskt fördelaktigt att vara egen redare och 
skeppa produkterna på egen köl.

Det finns inget foto på Lovisa men där
emot en gouache-tavla på Exellent, som 
är ett systerbygge till Lovisa. Exellent var 
också hemmahörande i Falkenberg. (Foto 
från Falkenbergs museum).

År 1904 bytte Lovisa ägare då Johan 
Severin Karlsson från Falkenberg köpte

jakten. Han blev själv kapten på den med 
sin bror Julius Karlsson som bästeman. 
De fraktade mestadels kantsten och kalk 
till danska beställare runt om i Kattegatts 
närområde.

År 1907 tyckte kapten Johan Severin 
Karlsson att Lovisa var för liten. Därför 
köpte han en större skuta som hette Ture. 
Med den bedrev han fraktfart på traden 
Falkenberg-Göteborg.

Julius Karlsson blev nu kapten på Lo
visa. Han fortsatte med att frakta främst 
sten från Falkenbergs närområde till 
Danmark.

År 1929 tvingades Julius Karlsson att 
lägga upp Lovisa i Falkenberg. Frakterna 
hade blivit för dåliga, så det fanns ingen 
lönsamhet kvar. Julius försökte en kort tid 
med att registrera henne som fiskefartyget 
FG 33 Lovisa men han kunde inte konkur
rera med de modernare maskindrivna fis
kefartygen, trots att hon var mer än dubbelt 
så stor i jämförelse med den största riktiga 
fiskebåten.

Julius Karlsson gick iland och började 
på Viktor Olssons skeppsbyggeri i Fal
kenberg, för någon anknytning till havet 
var ett måste. Lovisa blev liggande vid kaj 
och åldrades.

Men så en dag i september månad 1933 
kom en dansk köpman till Falkenberg. 
Han blev förtjust i Lovisa och köpte den 
av Julius Karlsson för 400 riksdaler. Affären 
gjordes upp och man kom överens om att 
Lovisa skulle bogseras över till Ålborg på 
Jylland, samt att Julius Karlsson skulle vara 
ombord under överresan.

Den 7 oktober 1933 avgick Lovisa från 
Falkenberg bogserad av fiskebåten FG 17 
Ocean från Glommen. Glommen är ett litet 
fiskesamhälle en mil norr om Falkenberg. 
Men det hade gått fyra år sedan Lovisa se
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Jakten Exellent, systerfartyg till Lovisa.

nast var ute på öppet hav, och därför var 
det kanske inte så konstigt att hon läckte 
som ett såll. Man försökte att med hjälp av 
pumparna att hålla henne flytande.

Men utanför Anholt gick det inte längre. 
Där fann Lovisa sin våta gravplats. Hon 
förliste på en plats i Kattegatt som hon 
ofta seglat över. Julius Karlsson och hans 
besättning, bästeman och en skeppspojke, 
togs ombord på fiskebåten Ocean. Därifrån 
kunde de ta ett sista farväl av Lovisa.

Julius Karlsson hade som sagts tidi
gare fått 400 riksdaler för Lovisa ca 14 
dagar före förlisningen. Jakten var inte 
försäkrad av den nye danske ägaren, så 
han förlorade inte bara Lovisa utan även 
köpeskillingen.

På Falkenbergsrevyn det året sjöngs bl a 
denna visa:

Lyss gott folk till en sjöman som vill sjunga 
lite grand, om det stormiga och farofyllda ha
vet. På min stolta jakt, har jag gjort min sista 
vakt, ty skeppet är i böljorna begravet.
På den vilda ocean, har jag skaffat mig ett 
namn
När jag kryssat genom stormen med cement 
till Köpenhamn.
Jag har svävat kring på Kattegatt med 
styckegods och sten för jag har varit kapten 
på Lovisa.
Men allting har en gräns, och Ni kan förstå 
hur det känns att från kust till kust med 
tunga bördor ila.
Under långa nätter och med färden tung och 
trött fick Lovisa äntligen lägga sig och vila.
På sin ankarplats vid kajen, fick hon ära och 
beröm.

Se hon pryder hela hamnen sa till mig herr 
Fagerström.
Men hjärtat var tungt på både mig och bäste
man, när vi gick iland från Lovisa.

När vi gick i land och drev, kom från Dan- 
nemark ett brev från herr Pedersen i Ålborg. I 
brevet stod det skrivet.
Min högt ärade kapten, skrev däri herr Pe
dersen. Jag har fått veta att Du blivit "lej" av 
skepparlivet.
Nu är det så att jag ett fartyg vill ha fatt.
Fyra hundra kronor får Du för Din jakt om 
dess rigg är lika bra, såsom den är elegant, 
betalar jag kontant, för Din Lovisa.

Jag slog till och svara ja och en vacker höst
dag fick Lovisa sig på nytt i böljan spegla. 
Under hesa måsars rop, stack vi ut i 20 knop, 

fö r Lovisa var en båt som kunde segla.
Men vi hade inga segel, och vi hissa ingen 
särk.
Ty framför oss gick en fiskebåt med motor
verk.
Från den båten satt en tamp, utav manillans 
starka bast, och den tampen satt fast i Lovisa.

Men en sådan vådlig fart, frestar på det är 
ju klart. Skutan började i spån och spanter 
sucka.
Till sist kom ett ljud, likt ett sällsamt sorge
bud. I Lovisas inre börja det att klucka.
Vi lyssnade med fasa, och hörde hur det rann. 
Herr Kapten vi tar in vatten, skrek min tap
pre bästeman.
Denna överdrivna hastighet, är mer än sku
tan tål, nu haver det gått hål i Lovisa.

Jag sprang genast upp och sa "Alle man till 
pumparna:" För jag vet ju som i farans stund 
det kräves och vi pumpa och gick på. Då sa 
plötsligt bästeman: "herr Kapten vi står och 
pumpar rent förgäves, nyss jag pumpa upp en 
fisk så fu l att jag gav akt på den. Det är gott 
och väl en kvart se. Nu är den här igen, det 
finns ej en enda droppe vatten uti hela Kat
tegatt, som vi inte haft i Lovisa.

Så till slut gav vi upp denna strid förutan 
hopp, och Lovisa blev ät döden överlåten.
Med kompass och skeppsjournal och med 
hjärtat fyllt av kval gick nu bästeman och 
jag i lillbåten. Lovisa blev uppslukad av den 
grymma falska ran. Till Ålborg reste vi med 
fiskebåten Ocean, där den hygglige herr 
Pedersen bjöd var och en på en liten fest för  
Lovisa.

Innan jag fick sagt ett ord, satt vi runt ett 
bord. Bästeman drack aquavite som jag drack 
vatten. "Nu min ärade kapten" sa till mig 
herr Pedersen, "Må vi kika lite upp Din jakt". 
Då sprang bästeman ifrån bordet rörd av 
snaps och kaffekask, och gav herr Pedersen 
en kackerlacka i en ask och så sa han: "Detta 
djur som jag har räddat har, är allt som står 
kvar av "Lovisa".

Fotnot: Fagerström var hamnkapten i 
Falkenberg.

Bilderna till artikeln kommer från Fal
kenbergs museum. g
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Göteborgs första ångbåt, hjulångaren Braut Anund, byggd 1822. Bilden kommer från aktiebrevet i det bolag som bildades för trafik mellan Göteborg och 
Vänern. Man kan dock inte vara helt säker på att båten såg ut så här därför att aktiebrevet trycktes innan båten var färdig. Bild från Ingvar Kronhamn.

Första ångbåtarna i väster
Av Arne Sundström

Pionjären 
Braut-Anund

I Länspumpen 1997:4 berättade jag om 
Göteborgs första ångslup J A Wadman. 
Jag nämnde då att den kom hit 4 juli 1837 
och som huvuduppgift hade att föra pas
sagerare till och från norska postångaren 
Prinds Carl, som anlöpte stadens tullhamn 
Klippan på sina resor mellan Fredriksvaem 
i Norge och Köpenhamn.

Jag har därefter upptäckt hur litet som 
finns att läsa om både Prinds Carl och de 
andra ångfartyg, som på 1820- och 1830- 
talet började trafik till och från Göteborg.

Här är därför en översikt i två delar. Jag 
börjar med den första ångaren, Braut- 
Anund från 1822.

Källor
Det finns ingen sammanfattande 
skrift om den svenska ångfartygstra- 
fiken de första årtiondena. Motsva
rande utveckling i Danmark skildra
des däremot redan 1919 i boken "Fra 
Hjulskibenes Dage" av I.C. Weber, 
som gavs ut till 100-årsjubileet av 
premiären för landets första ångare 
Caledonia. Om den äldsta norska 
ångbåtssjöfartens historia finns ett 
motsvarande, tyvärr opublicerat ma
nus av James Pedersen och Kristian

Koren "Den aeld re norske damp- 
skibsfart" på Norsk Sjofartsmuseum.

Vissa delar av den tidiga svenska 
ångbåtssjöfarten har tagits upp i 
olika böcker, men det finns inte 
mycket om den första trafiken med 
ångfartyg till Göteborg. En artikel om 
Braut-Anund i 2001 års årsbok från 
Marinmuseet i Karlskrona var fylld 
av sakfel. Det finns ändå en hel del 
grundmaterial om den i dåtida lo
kaltidningar. Mycket om tillkomsten 
av denna ångare och den samtidigt 
byggda Stockholmsångaren Yngwe- 
Frey finns också i två skrifter, som 
Carl af Forsell och Jacob Forsell gav 
ut 1820.
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Klena förbindelser
mellan Göteborg och Stockholm

I slutet av 1810-talet var förbindelserna 
mellan Göteborg och Stockholm mycket 
primitiva. Landsvägarna var i dåligt skick, 
och det fanns ingen reguljär diligenstrafik. 
Sjöförbindelserna sköttes bara sporadiskt 
med segelfartyg runt kusten. Restiden med 
dem var lång, och för gods måste man ock
så erlägga den danska Öresundstullen.

Många hoppades att bygget av Göta 
kanal skulle förbättra situationen. Arbetet 
på detta kanalprojekt i två delar hade börjat 
i stor skala 1810, men det gick långsamt 
och kostnaderna blev mycket högre än vad 
dess tillskyndare räknat med. När kanalbo
laget fick sitt privilegium 1810 trodde man 
att byggkostnaderna skulle bli ca 1,6 mil
joner riksdaler, som dess aktieägare skulle 
täcka. Redan 1815 hade bolaget dock höjt 
uppskattningen till 6,3 miljoner, en summa 
som sedan höjdes ytterligare till 9 miljoner. 
Det stod också klart att byggtiden skulle bli 
mycket längre än planerat.

Tveksamhet mot Göta kanalbygget
En av de personer som deltagit i förbere
delsearbetet för Göta kanal, major Jacob 
Forsell, kom fram till att kanalbygget drevs 
på ett ohållbart sätt, både ekonomiskt och 
praktiskt. Den 22 januari 1818 gav han 
därför anonymt ut en skrift, Oväldiga tan
kar om Götha Canal. Där ställde han frågan: 
"Månne icke 9 miljoner riksdaler, som 
nedgrävas i Göta Canal, skulle renderat 
staten en vida större inkomst om de blivit 
använda på vilken annan näringsgren som 
helst?"

Jacob Forsell utvecklade detta på 55 sidor 
och tyckte att staten istället borde satsa på 
att få större tillväxt av landets produktion 
och "förstärka den ålderdomliga skär
gårdsflottan". Han menade också att det 
största felet med kanalbygget var att man 
inte börjat med att bara bygga västgötade- 
len av Göta kanal. Istället pågick arbetet 
parallellt på hela kanalsträckan. Annars 
skulle västgötadelen redan ha varit färdig 
och börjat dra in intäkter till projektet. En 
annan fördel skulle ha varit att man däref
ter kunnat bedöma om det var rimligt att 
fortsätta med östgötadelen. Som det nu 
sköttes var det en risk att det bara blev ett 
jättemonument över projektledaren Baltzar 
von Platen, skrev Jacob Forsell något elakt 
och avslutade sin skrift: "Må Nordens 
Söner aldrig förgäta, att den sträva röst 
varmed naturen så mäktigt bjuder dem 
att djupt eftertänka och långsamt besluta 
innan de draga härnad mot henne, också 
ålägger dem att manligt tala Sanningens 
hårda språk".

Detta påhopp bemöttes snabbt av två 
av Baltzar von Plåtens m edarbetare. 
Kanalbyggets tekniske chef Gustaf Adolf

Lagerheim gav 11 februari 1818 ut en tjock 
motskrift, Anmärkningar vid Skriften: Oväl
diga tankar om Götha Canal, där han försökte 
visa hur bra kanalarbetet gick. Riksdags
mannen A.G. Silfverstolpe kom med en 
liknande motskrift, Granskning a f Skriften: 
Oväldiga tankar om Götha Canal och påpe
kade att riksdagen redan debatterat och 
godkänt alla von Plåtens redovisningar.

Det visade sig ändå sedan att hela ka
nalbygget stod färdigt först hösten 1832. 
Av de totala byggkostnaderna hade staten 
då tvingats stå för mer än hälften, 5,3 
miljoner.

Ett bättre alternativ lanseras
Jacob Forsell tyckte inte att dessa försvars
argument höll. Han övertygade sin äldre 
bror, Carl af Forsell, om att de borde ta 
initiativ till en helt annan typ av transport
inrättning mellan Göteborg och Stockholm. 
Den borde bestå av en kombination av två 
ångbåtslinjer, en från Göteborg uppför 
Göta älv och upp till Årås lastageplats eller 
Kristinehamn vid Vänerns strand. En an
nan linje skulle gå på Mälaren från Örebro 
eller Arboga till Stockholm. Däremellan 
skulle ordnas en landväga förbindelse 
med forvagnar.

Av de två förslagsställarna var Carl af 
Forsell född 18 mars 1783 på Sköttorps 
gods i Skaraborgs län. Han bar då namnet 
Carl Gustaf Forsell. Det berättas i Svenskt 
Biografiskt Lexikon att han gick sex år i 
Skara skola, där han ansågs som en av 
skolans sämsta lärjungar, men att han 
sedan kom in som kadett på Karlbergs 
krigsskola 1796 och där istället blev pri
mus i alla klasserna. Han var därefter 
med på en sjöexpedition med fregatten 
Ulla Fersen 1798, varvid den uppbringa
des och fördes till England. Sedan tjänst
gjorde han 1800-1804 i Sjökarteverket med 
Gustaf af Klint som chef. De sista två åren 
gjorde Carl Gustaf Forsell då avmätningar 
av den Bohuslänska skärgården, tillsam
mans med professor N.G. Schultén, och 
upprättade därefter åren 1804-1808 olika 
landskapskartor. Detta gick så bra att han 
i februari 1808 beordrades att under Balt
zar von Plåtens ledning utföra mätningar, 
avvägningar och undersökningar för den 
projekterade Göta kanal.

Carl Gustaf Forsell blev därefter ut
nämnd till kapten i armén och utsågs 1810 
till major och adjutant hos kronprins Carl 
August. Efter dennes död fick han året där
på samma tjänst hos den nye kronprinsen 
Carl Johan och avancerade 1814 till övers
telöjtnant i armén. Han deltog nämligen i 
fälttåget i Tyskland och var bland annat 
med i slaget vid Leipzig. Detta ledde till 
att han år 1817 också adlades af Forsell, 
sedan strök Gustaf i sitt tilltalsnamn och 
istället kallade sig Carl af Forsell. Hans

militära insatser fortsatte, bland annat 
1818-1819 genom en plan för befästande 
av Stockholms omgivningar.

Brodern Jacob Forsell föddes 31 oktober 
1788, också på Sköttorp, och sökte sig lik
som sin äldre bror till det militära. Han blev 
1806 underlöjtnant vid Arméns flotta och 
anställdes året därpå vid Sjökarteverket. 
Även Jacob Forsell kopplades in på för
beredelsearbetena för Göta kanal, och de 
två bröderna ritade vintern 1808-1809 en 
atlas som sedan blev en grund för den fort
satta planeringen av Göta kanal. År 1809 
utnämndes han så till kapten-mekanikus 
vid flottan.

Ansökan till regeringen
För att kunna skapa den nya transportin
rättningen mellan Göteborg och Stockholm 
kom bröderna fram till att de borde söka 
ett formellt godkännande av regeringen. 
I oktober 1819 skickade de därför in en 
ansökan att få bilda ett bolag, som inte 
bara skulle anskaffa och driva ångfartyg 
för de två tänkta lederna utan också ordna 
forvagnarna mellan dem. De påpekade 
att det vid flera riksdagar framförts krav 
på en forvagnstrafik i statlig regi på alla 
de mest befarna vägarna i landet men att 
något sådant ännu inte genomförts. Den 
nu föreslagna forvagnsinrättningen skulle 
visserligen skötas i privat regi, men staten 
borde istället lämna ett skäligt bidrag till 
denna nya inrättning.

Regeringen bedömde att det föreslagna 
bolaget var ett lovvärt initiativ och gav 
sitt tillstånd den 30 december 1819. Den 
menade ändå att landshövdingen i Stock
holms län Daniel Edelcreutz, som också var 
tillförordnad överståthållare i Stockholm, 
borde få leda och övervaka projektplanen. 
Regeringen tyckte att den föreslagna for- 
vagnsinrättningen kunde vara bra men att 
det ändå behövdes en noggrannare utred
ning av kostnaderna innan den ville fatta 
beslut om något statligt stödbelopp.

Förebilder för projektets ångfartyg
Att Carl af Forsell och Jacob Forsell fick 
det begärda tillståndet, trots att så mycket 
prestige och pengar hade satsats i Göta ka
nal-projektet, berodde nog på att de redan 
sett och kunde visa på ett par exempel på 
vad den nya ångfartygstekniken kunde 
innebära. De berättade härom i skriften 
Plan till en pä Actier grundad Transport
Inrättning emellan Stockholm och Göteborg, 
medelst tvenne Ångbåtar, en på Mälarn och 
en på Wenern, samt Forvagnar (till hvilkas 
inrättande ett bidrag a f Statsmedlen blifver 
att påräkna) emellan Ångbåtarnes ömsesidiga 
landningsställen, som gavs ut i början av 
år 1820.

I skriftens inledning påpekade bröderna: 
"Bland alla de krafter människan påfunnit
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Den år 1819 i Amerika byggda hjulångaren Savannah, var första ångaren som krossade Atlanten. När 
en kapten på en brittisk örlogsmanfick syn på Savannah följ de han efter för han var helt övertygad om 
att fartyget stod i brand! Bild från Sjöfartsmuseet, Göteborg.

att använda till sin nytta, finnes ingen av 
så vidsträckt omfattning eller så allmänt 
användbar, som ånga; den kan, i anseende 
till de stora förändringar den medfört i vårt 
tidevarvs industriella utveckling, fullkom
ligt sättas i bredd med kompassens, krutets 
eller boktryckerikonstens uppfinning."

De skildrade sedan ångfartygens utveck
ling i England, från den ångbåt för Forth 
and Clyde-kanalen som herr Symington 
byggde år 1801, den efterföljande sats
ningen på ångbåtar i Amerika och Samuel 
Owens insatser i Sverige. De nämnde där
vid särskilt de tre fartyg som redan visat 
sig i svenska hamnar.

En av dessa tre ångare var Samuel 
Owens första trafikdugliga svenska ång
fartyg Amphitrite.

Det finns inga ritningar eller detaljbe
skrivningar över detta fartyg, men Carl af 
Forsell och Jacob Forsell omtalade att det 
hade en längd av 65 fot d vs drygt 19 me
ter och en bredd över hjulhusen av 20 fot 
d vs knappt 6 meter. Den lilla ångaren lär 
först ha varit utrustad med en ångmaskin 
på bara 4 nominella hästkrafter. Enligt en 
annan källa var detta den ångmaskin som 
Samuel Owen använt i sitt experiment
fartyg W aterwitch år 1816. (Detta var 
nämligen det enda namn han själv använt 
för detta fartyg -  namn som "Stockholms- 
häxan" är senare skribenters påfund.) I den 
lista över tidiga svenska ångfartyg, som 
Tidskrift i Sjöväsendet gav ut 1864, uppgavs 
istället att ångarens första maskin hade 8 
hästars kraft, men sättet att beräkna ma
skinstyrka var inte fastlagt så om det var 
en annan maskin är oklart.

Ångaren hade gjort sin första tur med 
passagerare från Riddarholmen i Stock
holm till Drottningholm den 2 augusti
1818. I annonserna nämndes inget namn 
på den förrän 1821, men förmodligen hette 
den Amphitrite redan från början. I varje 
fall kallades den så av Carl af Forsell och 
Jacob Forsell i början av 1820. Amfitrite 
var för övrigt namnet på en havsgudinna, 
som var Posidons hustru och dotter till 
Nereus.

För sträckan Stockholm-Drottningholm 
behövde ångaren 1 timme 20 minuter, så 
särskilt snabbgående var den ju inte. Den 
kunde ändå ta med sig ganska många rese
närer -  på en sådan resa till Drottningholm 
hade ångaren medfört så mycket som 182 
passagerare.

Den 19 september 1818 skickade Owen 
iväg Amphitrite på en marknadsresa till 
Västerås och åter, med nattuppehåll i 
Strängnäs. Den 30 september 1818 gjorde 
den också en tur till Uppsala och åter.

Aret därpå lär Amphitrite ha fått en ny, 
större ångmaskin. Detta var nog tur när det 
lilla ångfartyget den 7 oktober 1819 gick till 
Södertälje för att deltaga i det högtidliga

öppnandet av Södertälie kanal. Under åter
färden nattetid råkade man nämligen ut för 
en nordvästlig halv storm ute på Björkfjär
den, vilket gav en betydlig sjögång, men 
ångaren fortsatte oförtrutet och kom fram 
till Stockholm utan andra problem än att en 
skovel gått sönder på ena sidohjulet. Hur 
som helst gick allt bra.

Ett annat exempel på vad ångtekniken 
kunde åstadkomma hade stockholmarna 
fått vara med om i början av september
1819. Då besöktes stadens hamn av den 
tremastade, fullriggade ångaren Savan
nah. Denna var 98 1/2 fot lång och 26 fot 
bred och hade byggts på Fickett & Crock
etts varv i Corlear's Hook, New York, där 
den sjösatts 22 augusti 1818. Ångarens 
direktverkande maskin med en liggande 
cylinder hade 90 hästars kraft och skulle 
ge en fart av 8 knop. Savannah lär från 
början ha varit avsedd för trafik mellan 
New York och Le Havre men köptes före 
sjösättningen istället av ett partrederi i Sa
vannah, Georgia, bland vilka ingick sjökap
ten Moses Rogers. När allt var klart avgick 
Savannah från New York 28 mars 1819, och 
från Savannah gav sig ångaren den 22 maj 
1819 iväg på sin premiärtur, som gick över 
Atlanten till Liverpool, dit den anlände 20 
juni. Under en del av resan hade Savannah 
bara använt segel för framfarten.

Riktigt vad syftet med resan var har inte 
framgått, men den 21 juli 1819 fortsatte Sa
vannah från Liverpool till S:t Petersburg 
via Helsingör, Köpenhamn och Stockholm. 
Här fick ångaren besök av den svenske 
kronprinsen Oscar, och kapten Rogers

fick audiens hos kung Karl XIV Johan. Det 
finns en uppgift om att man försökte sälja 
ångaren till svenske kungen, som skulle ha 
erbjudit 100 000 amerikanska dollar i varor 
som ersättning, men Savannahs ägare ville 
ha betalt i kontanter så det blev inget köp. 
Ångaren fortsatte därför till S:t Petersburg, 
dit man kom den 13 september och mottogs 
av den ryske tsaren. Inte heller här lyckades 
man få igenom någon försäljning, och den 
10 oktober återvände Savannah därför till 
Savannah via Arendal i Norge.

Ytterligare en utländsk ångare, som 
besökt Sverige och mer kunde vara en 
förebild för de som det nya bolaget skulle 
använda var danska Caledonia. Ur bo
ken Fra Hjulskibenes Dage har jag hämtat 
följande: Caledonia (vars namn är det 
latinska namnet på Skottland) byggdes på
I. och C. Woods varv i Port Glasgow, nära 
Greenock i Skottland, och var konstruerad 
av den ene varvsägaren, Charles Wood. 
Den gick av stapeln den 27 april 1815, 
dess längd i vattenlinjen var 95 fot 6 tum 
(i engelskt mått) och längden över allt 110 
fot. Bredden inklusive hjulhusen var 25 fot 
och djupgåendet 4 fot 3 tum.

Första tiden gick Caledonia i trafik på 
floden Clyde mellan Glasgow, Greenock 
och Helensburgh. Det visade sig dock 
snabbt att ångarens maskiner inte var till
fredsställande utförda. Året därpå, 1816, 
fick Caledonia därför göra en resa från 
Glasgow via Dublin och runt Landsend till 
London. Där fick den två nya balansmaski
ner om 16 hästars kraft, en ny ångpanna 
och nya hjul insatta vid Boulton & Watts

1
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Danmarks första ångfartyg var Caledonia, och som bl a seglade på Malmö. Efter originalteckning av 
Carl Baagö. Ur Malmö Fornminnesförenings Årsbok 1948.

fabrik. En brorson till James Watt hade nu 
inköpt ångaren.

Caledonia gick därefter en tid mellan 
London och Margate, men hösten 1817 
fick den en helt ny uppgift. Den 15 ok
tober 1817 gav den sig nämligen ut över 
Nordsjön, vilket ingen tidigare ångare 
vågat sig på. Den nådde efter 24 timmar 
ön Walchern och fortsatte dagen därpå till 
Rotterdam. Genomsnittsfarten på denna 
resa var så hög som 7,5 knop. Ångaren 
fortsatte sedan uppför floden Rhen, vilket 
inte heller någon annan ångare gjort. Att 
detta var möjligt berodde på att Caledo
nia var byggd mycket grundgaende, och 
även om maskinbytet ökat djupgåendet var 
detta fortfarande bara 4 fot 6 tum i aktern. 
Färden gick först via Düsseldorf till Köln, 
dit ångaren kom fram efter 49 timmar, och 
sedan fortsatte den ända upp till Koblenz, 
dit den nådde den 13 november 1817. Ca
ledonia återvände sedan nedströms men 
stannade i Rotterdam för vintervila och 
en del reparationer. Tidigt följande vår 
återvände ångaren till London.

Caledonia inköptes därefter våren 1819 
till Danmark av auditören Steen Andersen 
Bille i Köpenhamn. Med dennes halvbror 
Michael Bille som befälhavare fördes sedan 
Caledonia från London till Köpenhamn via 
Eiderkanalen och nådde efter 14 dagars 
färd fram till danska huvudstaden den 
23 maj 1819. Samma dag gjorde ångaren 
en lusttur till Helsingör med 120 personer 
ombord, och sedan sattes den in på turer 
Köpenhamn-Kiel.

Steen Andersen Bille hade nämligen av 
danska regeringen fått ensamrätt att sköta 
paketfarten Köpenhamn-Kiel i 10 år, och 
i denna trafik insatte han nu Caledonia 
tillsammans med kuttern Den nye Pra ve. 
Vid den här tiden och ända fram till 1864 
års krig var Slesvig och Holsten hertig- 
dömen under danska kungen, med Kiel 
som huvudstad. Caledonia gjorde också 
lustturer i Öresund, både på den danska 
sidan till Charlottenlund och över sundet 
till Ramlösa brunn i Sverige.

Plan med två partrederier
I sin plan hade Carl af Forsell och Jacob 
Forsell kommit fram till att det enklaste 
var att intressenterna i ångfartyget på Mä
laren och de i ångfartyget på Vänern bil
dade varsitt partrederi. Ekonomiskt borde 
dessa samverka så att intäkterna från varje 
ångbåtslinje först skulle få täcka bägge 
fartygens samlade årliga driftskostnader 
och 6 procent av deras byggkostnader. 
Sedan skulle varje fartygs intressenter få 
disponera resten av sina återstående 
intäkter. Gemensamma utgifter, till exem
pel för forvagnsinrättingen, skulle vidare 
tillskjutas med lika stort belopp för varje 
aktieägare.

I kalkylen för projektet räknade för
slagsställarna med att varje ångare skulle 
vara större än Amphitrite men mindre 
än Caledonia, med en längd av 80 fot, en 
bredd i vattengången av 18 fot och 28 fot 
över hjulhusen. Byggkostnaden för var 
och en av dem, utan maskineri men med 
inredning, segel, ankare, tågvirke, slup, 
möbler, målning, inventarier och ett litet 
bibliotek, kunde då beräknas bli 10 500 
riksdaler banko. Deras ångmaskiner om 
20 hästars kraft skulle enligt ett uppgjort 
kontrakt med Samuel Owen kosta 8500 
riksdaler stycket.

Bränsleförbrukningen för Stockholms- 
ångbåten kunde per år bli 7 famnar tall- 
eller granved och för Göteborgsångbåten 
12 famnar, vilket innebar en kostnad om 
1862 riksdaler per år. Kostnaden för en ma
skinist kunde bli 25 riksdaler i månaden. 
De tre matroser som behövdes per ångare 
skulle få 13,5 riksdaler vardera i månaden 
och en skeppsgosse 10 riksdaler i månaden. 
Fartygschefen skulle ha 250 riksdaler i lön 
för den tid sjöfarten pågick. Till dessa kost
nader tillkom för lotsar och andra utgifter 
tillsammans 600 riksdaler om året och för 
maskin- och fartygsunderhåll 950 riksdaler 
om året per fartyg.

De sammanlagda årliga utgifterna, 
inklusive 6 % avskrivning av byggkostna
derna, borde därför bli ca 8117 riksdaler, 
medan inkomsterna borde vara 10192 
riksdaler per år bara för den reguljära trafi
ken. Ångbåtarna borde också kunna göra 
utfärder till Drottningholm, Södertälje och 
Vaxholm respektive till Känsö och Mar
strand och bogsera in skepp från Vaxholm 
och Dalarö samt upp- och nerför Göta älv. 
Ekonomiskt borde projektet därför vara

mycket lönsamt.

Start för 
Mälarrederiet och Yngwe-Frey

I en artikel i Götheborgs-Posten 4 juli 1820 
omtalades att aktieteckningen i ångfartyget 
på Mälaren gått så bra att de 19 000 riks
daler banko som behövdes var tecknade 
redan i mitten av maj. Ytterligare 4600 
riksdaler banko tecknades sedan.

En första sammankomst för dessa aktie
tecknare hölls den 3 juni 1820, då man utsåg 
en interimsstyrelse. Samtidigt godkändes 
stadgeförslaget för Mälarrederiet, och man 
beslöt att snabbt sätta igång med att få sin 
ångare byggd. Man tillsatte nu en styrelse 
om sju personer, med landshövding Edel- 
creutz som ordförande, och gav den i upp
drag att både ta fram ritning till en lämplig 
ångbåt och ta in anbud på dess skrov från 
olika entreprenörer i Stockholm. Det be
stämdes även att Arboga skulle vara Mä- 
lartradens slutpunkt. Frågan väcktes också 
om man inte istället skulle bilda ett gemen
samt bolag för bägge ångfartygen. Att av
göra detta uppsköts eftersom man först 
borde fråga intressenterna i Göteborgs- 
ångaren hur de såg på frågan.

Den entreprenör som anlitades tycks ha 
varit Stora Varvet. Dess pris för ett skrov av 
ek på kravell med all utrustning var 11990 
riksdaler, till vilket kom kostnaden för en 
ångmaskin om 22 nominella hk från Owen,
8 500 riksdaler. Ångaren var klar i maj 1821 
och döptes till Yngwe-Frey efter ett binamn 
till guden Frej i den nordiska mytologin. 
I Ynglingasagan ansågs denne också som 
stamfar till kungarna av Ynglingaätten.

Något mätbrev från byggåret har inte hit
tats, men 7 maj 1833 befanns dess längd
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Kopia av aktiebrevet N:o 31 från bolaget som byggde Braut Anund. Det är utfärdat den 6 mars 1821. 
Arkivbild från Sjöfartsmuseet i Göteborg.

vara 91,6 fot mellan stävarna, dess bredd 
19,2 fot och djupgåendet i aktern 6,5 fot. 
Den var alltså större än det ångfartyg man 
kalkylerat med, och även om maskineriet 
var något starkare än först planerat blev 
Yngw e-Frey inte någon snabbgående 
ångare.

Trögare start för Braut-Anund
Till den ångare som skulle gå från Göteborg 
upp till Vänern gick det trögare med aktie
teckningen. För den skulle ett aktiekapital 
på 15 200 riksdaler banko behövas, men i 
juni 1820 hade bara 6800 riksdaler banko 
tecknats. Ytterligare belopp tecknades 
dock under sommaren, och på ett möte 
12 september 1820 utsåg man en kom
mitté bestående av grosshandlaren Ph. 
Åkerman, brukspatron C.Fr. Waern (som 
kassör) och Jacob Forsell att leda arbetet 
med ångbåtsbygget.

Kommittén lät bygga ångarens skrov 
vid Gamla varvet i Göteborg. Enligt ett 
mätbrev från 25 juli 1823 hade skrovet en 
längd av 79,1 fot mellan stävarna, en bredd 
efter bordläggningens yttre kant av 14,46 
fot, en bredd vid utbyggnaden för hjulen 
av 20,22 fot och ett djupgående i aktern av 
6,25 fot.

Var ångarens maskineri skulle byggas 
blev ett stort problem. Samuel Owen var 
den ende som tillverkat sjöångmaskiner 
i Sverige och hade ju också åtagit sig att 
bygga sådana för båda två av de nya ång
fartygen. Han hade dock nu fullt av order 
och arbete på gång med andra ångmaski
ner och tvingades därför meddela att hans 
verkstad inte skulle hinna göra ytterligare 
en under år 1821.

De åtgärder man istället vidtog skildrade 
Jacob Forsell i detalj i Götheborgs-Posten 
den 2 augusti 1822. Att istället köpa in en 
ångmaskin från England bedömdes bli för 
dyrt, och Jacob Forsell vände sig därför till 
ingenjören Thomas Stawford vid Höganäs 
Stenkolsverk. Han hade där konstruerat 
och satt upp flera ångmaskiner som använ
des för att länsa gruvorna. Stawford fick 
nu frågan om han skulle kunna tillverka 
ett lämpligt maskineri till Väner-ångaren. 
För att undvika experiment skulle det vara 
av samma modell som på Caledonia och 
alltså bestå av två samverkande ångmaski
ner. Direktör Stawford gick med på detta 
och gjorde två resor till Köpenhamn för 
att bese denna ångare. Man gjorde sedan 
upp ett kontrakt, där Stawford åtog sig att 
bygga ett sådant maskineri för tillsammans
9 000 riksdaler och ha det insatt i det nya 
fartyget senast 1 augusti 1821.

Det uppstod dock en rad problem. Den 
ångpanna som skulle byggas av järnplåtar 
från Skebo bruk blev försenad, likaså ånga
rens skrov. Rederiet beslöt dock att ångaren 
i varje fall skulle vara igång första vårdagen

1822, och Thomas Stawford lovade att allt 
med maskineriet skulle vara klart i slutet 
av mars. Så blev dock inte fallet, och Jacob 
Forsell reste själv Höganäs till för att få fart 
pä arbetet. Den 5 mars 1822 hölls en bo
lagsstämma, där Direktionen omtalade att 
man "med säkerhet kan förmoda att denna 
Ångbåt för instundande midsommar blir i 
fullkomligt skick".

Den än så länge maskinlösa ångaren 
döptes till Braut-A nund efter en av 
Ynglingaättens Uppsalakungar. Han var 
mycket omtalad för sitt arbete för att få 
vägar röjda genom landets ödemarker, och 
detta var bakgrundet till kungens smek
namn (Braut betyder väg på fomisländska). 
Detta namn skulle av flera skäl passa bra 
på denna ångare.

Skrovet till ångaren fördes därefter den
7 april 1822 till Landskrona, där ångma
skinen skulle sättas in. Maskindelarna 
fraktades dit från Helsingborgs gjuteri i 
småbåtar, och efter mycket besvär kunde 
en första påeldning göras 11 juni. Ingen av 
maskinerna ville dock gå igång. Det fram
kom då att man inte alls byggt ett maskineri 
av samma modell som på Caledonia utan 
mer av den typ som användes i Höganäs 
kolgruvor. Olika försök att avhjälpa maski
neriets brister gjordes de följande veckorna, 
och vid ett tillfälle lyckades man få ångaren 
att göra en fart av ca 2-3 knop. I mitten av 
juli 1822 gav Jacob Forsell upp, lämnade 
den bristfälliga ångaren i Landskrona och 
återvände till Göteborg.

Upp till Stockholm
De ledande intressenterna i Wenerns Ång- 
båtsbolag beslöt den 3 september 1822 att 
skicka upp Braut-Anund till Stockholm

för att man där under Samuel Owens 
ledning skulle undersöka om dess ång
maskin kunde få sina brister avhjälpta. En 
ny bolagsstämma skulle sedan hållas den 
29 oktober för att ta ställning till hur man 
skulle gå vidare.

Den 30 september 1822 anlände fartyget 
till Stockholm, som befälhavare tjänst
gjorde en kapten N Åberg, om vilken inga 
uppgifter påträffats. I handlingarna från 
Stockholms hamnkapten kallas Braut- 
Anund för "ångfartyg", så kanske kunde 
fartyget använda åtminstone en del ång
kraft som drivmedel.

Bedömningen från Samuel Owen var 
ändå hård. Han menade att det maski
neri Stawford installerat inte hade mer än 
skrotvärdet, kanske 8 riksdaler. För en ny 
ångmaskin ville han nu ha 9 000 riksdaler 
i ersättning.

På mötet den 29 oktober, som samlat 
65 av aktieägarna, yrkade en av de värm
ländska aktieägarna att bolagets direktion 
skulle ställas till ansvar för att man inte 
krävt att direktör Stawford skulle ställa 
borgen för arbetets godhet och de sum
mor han fått i förskott. Den kunde bara 
svara att något sådant inte ställts som ett 
bindande krav och att man inte kunde 
vänta sig någon ersättning från Stawford. 
En stor del av deltagarna på mötet lovade 
att som lån skjuta till lika mycket kapital 
som de tidigare tecknat, men att dessa lån 
skulle vara prioriterade.

Götheborgs-Posten tog därefter den 8 
november in en insändare, som redovisade 
mötets beslut och påpekade att direktionen 
redan lagt ut 12 600 riksdaler för själva far
tyget och 11400 riksdaler för det odugliga 
maskineriet, vilket var 6 400 riksdaler mer
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än bolagets aktiekapital 17 600 riksdaler.
Något klart beslut om fortsättningen 

kunde man inte fatta på detta möte, men 
på en ny bolagsstämma den 29 november 
beslöt man att Braut-Anund skulle utbju
das till försäljning den 28 december 1822, 
både i Göteborg och i Stockholm. Det högst 
lämnade budet skulle sedan gälla. Riktigt 
vilket resultat denna auktion medförde 
är oklart, men någon rekonstruktion av 
bolaget blev det nog.

Nystart med Owen-maskineri
Våren 1823 utrustades i varje fall Braut- 
Anund vid Owens verkstad i Stockholm 
med en ny ångmaskin om 22 hästars kraft 
och avgick sedan tillbaka till Göteborg. Den 
anlände till karantänstationen Känsö den 
8 augusti 1823, saluterades med fyra skott 
och sattes veckan därpå in på olika lusttu
rer från Stora Bommen. Den 14 augusti kl
10 gick man till Känsö, den 15 augusti kl 9 
till Nyebro och Kungälv, den 16 augusti kl 
5 ända till Marstrand och den 17 augusti kl 
8 återigen till Känsö.

G ötheborgs-Posten  berättade den 19 
augusti 1823 att resan till Marstrand var 
längst och minst angenäm, eftersom ånga
rens bränsleförråd av ved började tryta re
dan efter mindre än halva hemresan. Man 
fick därför gå in till en av skärgårdsöarna 
för att bunkra, vilket gjorde att man inte 
var tillbaka i staden förrän vid midnatt. 
Braut-Anund hade visserligen restauration 
ombord och elegant inredning, men en del 
av passagerarna greps ändå av ångest och 
ledsnad.

Första turerna upp till Vänern
Det verkar som om man nu helt släppt 
tanken på den kombinerade transportin
rättning Stockholm-Göteborg, som Carl af 
Forsell och Jacob Forsell lanserat som mo
tiv för byggandet av ångaren. Syftet med 
rederiet sades nu bara vara "att bereda en 
skyndsammare och mindre kostsam kom
munikation emellan Götheborg och de 
orter, som närmast med detsamma står i 
förbindelse".

Man prövade ändå att låta Braut-Anund 
gå i trafik till olika hamnar vid Vänern. 
Den 19 augusti 1823 kl 6 gjorde ångaren 
sin första tur dit, anlöpte först Trollhättan 
och Vänersborg och fortsatte sedan fram till 
Mariestad, dit ångaren kom den 22 augusti 
kl 8. Där hälsades den med kanonsalut och 
gjorde sedan två lustresor till Torsö.

Dagen därpå fortsatte ångaren till Kris
tinehamn, där den väckte lika stor upp
ståndelse. Maria Charlotta Nordenfelt har 
berättat att nästan alla betvdande personer 
i staden, ca 70 personer, följde med på en 
tur med ångaren till Gustavsvik och Vålön. 
Braut-Anund gick sedan till Karlstad, där 
den inte kunde gå in i de inre delarna av

hamnen men lade till ute vid Skoghall.
Ångaren gick sedan tillbaka till Göteborg 

och gjorde i september och början av ok
tober 1823 en ny serie lustresor, till Lärje 
och Nyebro, till Arendal, till Kungälv och 
ända till Vargö, och den 16 september kl 
5 den längsta av alla: till Uddevalla. Där 
låg ångaren kvar till den 19 september och 
återvände sedan till Göteborg.

Den 9 oktober 1823 avgick Braut-Anund 
åter på en resa upp till Karlstad och skulle 
på återvägen undergå en mindre repara
tion i Trollhättan innan den återvände till 
Göteborg. Här låg den sedan över vintern. 
Även om det inte klart utsädes verkar det 
som om trafikleden uppför Göta älv och 
genom slussarna på vägen inte passade för 
ett så stort, hjuldrivet fartyg och att resan 
till Vänern tog alldeles för lång tid.

I mitten av april 1824 gjorde ångaren 
två lustresor från Göteborg, till Känsö 
respektive Kungälv. Braut-Anund avgick 
därefter den 20 april upp till Vänersborg, 
Karlstad och andra platser vid Vänern, 
där den enligt Götheborgs Nyheter sedan 
skulle stanna hela sommaren. De fortsatta 
planerna var oklara, men det har uppgetts 
att ångaren sedan engagerades för arbeten 
i samband med Göta kanalbygget detta år, 
men detta har jag inte kunnat hitta någon 
bekräftelse på.

Genom Göta kanal till Vättern
År 1826 fick Braut-Anund en rad nya, 
mer spännande uppdrag, där den visade 
de möjligheter som byggandet av Göta ka
nal medfört. Västgötadelen av Göta kanal 
hade redan 1822 öppnats för trafik, och i juli
1826 gick ångaren som första maskindrivna 
fartyg in i denna del av kanalen, liksom

tidigare med N. Åberg som befälhavare.
Enligt slusstationernas rapporter, som 

återgavs i den sjöfartsintresserade tid
ningen Linköpings-Bladet, passerade Bra
ut-Anund Sjötorp den 10 juli och Forsvik 
den 13 juli. Sedan ångaren kommit ut på 
Vättern fortsatte den 16 juli via Vadstena 
till Motala. På alla dessa platser var Braut- 
Anund det första ångfartyg man skådat, 
och ännu större uppmärksamhet väckte 
ångaren i Jönköping, till vars redd den 
anlände den 18 juli.

Från Jönköping gjorde ångaren därefter 
den 19 juli en lustresa med 100 personer 
ombord till Visingsö och åter, en resa som 
upprepades dagen därpå med 122 passa
gerare. Den 21 juli avgick Braut-Anund så 
med 60 personer till Vadstena, Motala och 
fästningsbygget vid Vanäs (Karlsborg) och 
dagen därpå åter till Jönköping. Det har 
ryktats att man försökte hitta köpare av 
ångaren i staden, men detta har inte kun
nat bekräftas.

Fortsatt kanalresa till Linköping
Ångarens färd gick sedan åter till Vadste
na, och härifrån ordnades den 11 augusti
1826 en lusttur till Motala och vidare till 
Rödesund. Kapten Åberg återvände där
efter ännu en gång med Braut-Anund till 
Jönköping, varifrån ångaren gjorde en resa 
ända till Bergs slussar den 16 augusti.

Även den del av Göta kanal som gick 
från Motala till Roxen hade nämligen 
öppnats för trafik. Därmed kunde ångaren 
fortsätta nästan ända fram till Linköping, 
men den sista biten av Stångån var ännu 
inte farbar för en ångare. Det fanns ändå 
här en liten vevslup Thetis som kunde 
sköta turer till och från staden.
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Från Linköping gjorde Braut-Anund 
först en lustresa till Sandvik den 20 augusti. 
Efter denna tur hade ångaren bokats av ett 
slutet sällskap, i vilket bland annat ingick 
länets landshövding och biskopen i Lin
köping, för en längre resa 25-27 augusti. 
Vad den innebar skildrades sedan i flera 
nummer av Linköpings-Bladet.

Man följde först kanalsträckan västerut 
och övernattade i Motala. Där möttes man 
av jakten Minnet, som varit med både vid 
kanalbygget och invigningen av denna 
sträcka, och "Storverkets mästare" Baltzar 
von Platen kom ner och hälsade ångaren 
med sin närvaro. Turen gick vidare över 
Vättern, där sjögången var så kraftig att 
flera ombord drabbades av sjösjuka. På 
andra sidan fick man visning av de fäst
ningsverk på Vanäs udde, som sedan kom 
att kallas Karlsborg, och återvände sedan. 
Efter ännu en natt i Motala och en visning 
av byggarbetena på Motala Verkstad åter
stod bara hemresan till Linköping.

Braut-Anund gjorde därefter två lustre
sor till Berg och Stjärnorp, den 29 augusti 
respektive 3 september, sedan en som 
gick till Norsholm den 1 september och en 
sista resa till Stjärnorp den 3 september. 
Ångaren lämnade sedan denna del av Göta 
kanal, och den 15 september 1826 lämnade 
Braut-Anund också Vättern för en resa ge
nom västra kanaldelen mot Karlstad. På 
vägen passerades Forsvik den 21 septem
ber och Sjötorp den 24 i samma månad.

Braut-Anund åter till Stockholm
Efter dessa fyra års fart på Vänern och 
Göta kanal lämnade Braut-Anund året 
därpå även Göteborg för gott. Med före
taget Ludendorff, Ungewitter & Co som 
ombud annonserades den 21 april 1827 i 
Götheborgs Nyheter att ångaren skulle avgå 
till Stockholm via Malmö, Ystad, Kalmar, 
Västervik och Norrköping och att den då 
tog med både passagerare och paketgods. 
Avresan gjordes den 29 april kl 12, och 
den 14 maj var man framme i Stockholm. 
Fortfarande fördes ångaren av kapten N. 
Åberg, med 7 mans besättning.

Häruppe sattes Braut-Anund i reguljär 
trafik till Uppsala. Detta var en lukrativ 
trad, som också trafikerades av Samuel 
Owens Upsala. Ångaren gjorde dessutom 
lustresor till Vaxholm och Fredriksborg, till 
Rydboholm och till Drottningholm. I juli 
och augusti fick Braut-Anund också ge sig 
ut på två längre resor med passagerare, åk
don och fraktgods. På alla dessa resor var 
N. Åberg befälhavare. Det började den 24 
juli, då ångaren gav sig iväg på en resa sö
derut till Nyköping, med återfärd 27 juli.

Den 31 juli 1827 gjorde den så en resa 
norrut, till Öregrund och Gävle, två städer 
som inte tidigare besökts av någon ångbåt.
I Gefle Weckoblad hade man annonserat att

Braut-Anund kunde väntas till staden på 
aftonen den 1 augusti, och omkring 1500 
personer av alla folkklasser hade den 
varma kvällen samlats på den vackra, träd- 
planterade kajen Brobänken på Skeppshol
men för att bese underverket.

Ångaren försenades tyvärr så att den 
kom fram först morgonen därpå kl 8. Den 3, 
4 och 5 augusti gjorde Braut-Anund sedan 
lustresor från Gävle till Harnäs bruk med 
musik ombord av Hälsinge regementes 
oboister. På varje resa medföljde grupper 
av olika slags resande, minst 100 personer 
på varje tur, berättade tidningen. Första re
san gick bra, eftersom man då hade med en 
lots från Gävle lotsplats, men den andra 
resan blev något misslyckad, eftersom den 
privatperson som då engagerats som lots 
satte fartyget på grund. Den 6 augusti gick 
Braut-Anund med kunnig lots ombord till 
Hillevik och åter, och den 7 augusti åter
vände ångaren mot Stockholm med en last 
av tobak från stadens berömda fabrik.

Uppenbarligen var denna resa lyckad, 
och den upprepades 15 augusti. Till Gävle 
anlände Braut-Anund på morgonen 17 
augusti, och under detta besök gjorde 
ångaren både en lustresa till Harnäs 
bruk den 19 augusti och två utfärder till 
Engesberg och Norra skärgården. Den 23 
augusti gick den sedan tillbaka till Stock
holm. I mitten av september annonserade 
ångarens agent i Stockholm, handlanden 
Warodell, även att den söndagen den 23 
september skulle göra en resa till Åbo och 
återvända påföljande fredag, men denna 
resa inställdes.

Under år 1828 annonserades att Braut- 
Anund från 12 juni skulle göra turer till 
Strängnäs och Västerås två gånger i veckan. 
Från den 4 juli ändrades detta så att en av 
veckoturerna istället gick till Strängnäs, 
Torshälla och Arboga, vilket var första 
gången Torshälla fick ångbåtstrafik. Vat
tenståndet i Arbogaån gjorde senare att 
man vände redan vid Torshälla. Liksom 
1827 gjorde ångaren även lustresor, nu till 
Rydboholm, till Vaxholm och Fredriksborg 
och till Skuru utanför Stockholm.

Säsongen 1829 inledde Braut-Anund 
med turer till Strängnäs och Torshälla och 
till Uppsala, omväxlande med lustresor 
till de platser den tidigare besökt. Den
2 juli stötte emellertid Yngve Frey på ett 
obekant grund eller vrak mellan Västerås 
och Arboga och var sedan borta resten av 
säsongen. Detta medförde att turerna för 
Braut-Anund lades om. Ångaren fortsatte 
med turer till Strängnäs och Torshälla och 
till Strängnäs och Västerås.

Den 26 april 1830 kunde man så i Stock
holms Dagblad läsa en annons att Braut- 
Anund utbjöds till salu på en frivillig, 
offentlig auktion på Stallmästargården i 
Stockholm den 22 maj. Man berättade inget

om skälet till att den nu skulle säljas eller i 
vilket skick ångarens skrov och maskineri 
var, däremot att den var inredd med dyr
bara möbler, bland annat soffor, bord och 
stolar av mahogny.

Den som satt in annonsen var säker
ligen handlanden Warodell, i vars bod 
man kunde få veta mer om fartyget och 
köpevillkoren. Ångaren låg då vid Skinnar- 
viksberget, och där kunde skeppsbygg
mästaren Nordström visa den för hugade 
spekulanter. Auktionen uppsköts sedan till 
den 28 maj, och det har inte framgått om 
man fick någon köpare. Hela detta år och 
större delen av sommaren 1831 fanns dock 
inga annonser för Braut-Anund.

Åter i trafik som Frithiof
När ångaren återkom i trafik var det under 
nya namnet Frithiof, säkerligen efter hu
vudpersonen i Tegnérs Frithiofs saga, som 
kommit ut 1825 och blivit mycket populär. 
Den gjorde först en resa till Uppsala den 11 
augusti 1831, liksom tidigare med handla
ren Warodell som ombud, och sattes sedan 
i trafik till Södertälje och Norrköping. På 
återvägen gick ångaren först från Söder
tälje till Strängnäs och Västerås, innan den 
återvände till Stockholm. De följande veck
orna gjorde Frithiof också några resor från 
Stockholm till Strängnäs och Västerås.

Under 1832 skötte Frithiof istället regul
jära turer till Uppsala och Torshälla samt 
till Mariefred, med en tur i veckan till res
pektive stad. Den gjorde även lustresor till 
Drottningholm och andra platser.

År 1833 kunde man åter läsa att en resa 
till S:t Petersburg planerades med ångaren, 
men inte heller denna genomfördes. Några 
andra annonser för ångaren fanns inte i 
Stockholms Dagblad detta år, den tidning 
som normalt tog in ångbåtsannonser vid 
denna tid.

Under 1834 annonserade ångaren en 
särskild resa till Visby 20-23 maj och en 
lusttur Södertörn runt 23-24 juni. På den 
senare skulle resenärerna på utvägen få 
besöka Vaxholm, Dalarö, Utö gruvor och 
Sotaskär, där ungdomarna Axel och Maria 
i en legend troddes ha fått sin grav. Ånga
rens tur var upplagd så att den sedan skulle 
gå runt Landsort till Tullgams slott, där den 
låg över natten. På midsommardagen åter
vände ångaren till Stockholm via Södertälje 
och Drottningholm.

I övrigt fick Frithiof under försomma
ren 1834 gå till Mariefred, Torshälla och 
Enköping med en tur i veckan till varje 
stad. Sista annonsen var dock införd re
dan 15 juli.

Nytt maskineri och nytt namn
Den ångmaskin som Samuel Owen satt in 
i ångaren våren 1823 var nu tydligen utsli
ten. Till sommaren 1835 visade den sig med
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Teckning av Ömen ritad av prins Gustaf år 1837. Sjöhistoriska museets arkiv.

en ny Owen-maskin om 32-35 hästars kraft 
under det nya namnet Omen. Den fortsatte 
som året dessförinnan med turer till Marie
fred, Torshälla och Enköping, likaså under 
1836 men då var turerna till Mariefred en
bart några lustresor. Den användes även 
som vid vissa tillfällen som bogserare och 
drog t ex 15 maj två lastpråmar till kalkbrot
tet i Karta söder om Södertälje.

Under 1837 återgick man till att låta Ör

nen göra en tur i veckan till både Mariefred 
och Enköping, men den tredje veckoturen 
fick gå till Västerås.

Från sommaren 1837 kunde man en 
längre tid se en märklig annons i olika 
stockholm stidningar. Ångaren Örnen 
utbjöds då som högsta vinst i Svenska 
Nummerlotteriets 1096:e lottdragning, 
som hölls 21 mars 1838. Varje lott kostade 
2 riksdaler riksgälds, och köpte man före

sista september minst 10 lotter fick man 3 
extra på köpet. Ett alternativ för den som 
inte ville bli ångbåtsägare var en summa 
av 16666 riksdaler 32 skilling riksgälds. I 
arkivet från Nummerlotteriet framgår inte 
vilket alternativ vinnaren valde.

I Sjömanna-Sällskapernes Calender för
1838 anges att ångaren nu ägdes av J. 
Nordström och att L. von Horn var dess 
befälhavare, men fortfarande var det Bo 
Chr. Roos som annonserade ångarens tu
rer. Den fortsatte även att gå till Enköping, 
nu med två turer i veckan. Till och med
1839 gjorde ångaren även en tur i veckan 
till Mariefred.

Slutseglat
Turerna till Enköping fortsatte Örnen med 
ännu 1842, men detta var sista trafikåret för 
den gamla pionjärångaren. År 1843 skötte 
istället ångaren Najaden trafiken till Enkö
ping, och den 12 juli 1843 annonserades så i 
Aftonbladet att det skulle hållas en auktion 
i Enköping den 13 juli.

Där kunde man förvärva alla olika in
ventarier från Örnen: de fina möblerna, 
tagelmadrasser, segel, tåg, kättingar, vidare 
dess i gott stånd varande ångmaskin samt
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dessutom själva fartygets skrov. Vad som 
sedan hände med detta är oklart, men det 
kan förstås ha tjänstgjort som pråm ytter
ligare någon tid.

Den gamla pionjären hade i varje fall 
fått uppleva tjugo händelserika och ofta 
framgångsrika år under sin verksamhet, 
där den var första ångaren som kunde 
beses i en rad svenska städer -  inte bara 
Göteborg utan även Marstrand, Udde
valla, Trollhättan, Vänersborg, Mariestad, 
Karlstad, Vadstena, Motala, Jönköping, 
Linköping, Öregrund, Gävle, Mariefred 
och Torshälla.

Första 
linjetrafiken utrikes

Ovan har jag berättat om Göteborgs 
pionjärångare, Braut-Anund, och nämnde 
då att den lämnade staden för gott redan 
den 29 april 1827.

Detta innebar ändå inte att göteborgarna 
inte längre kunde se något ångfartyg här. 
Samma år, 1827, hade nämligen en norsk 
postångare börjat gå in till Göteborgs tull
hamn Klippan varje vecka, på en linje från 
Fredriksvaern till Köpenhamn.

Sju år därefter ordnades också en andra 
utrikes linjetrafik, mellan Göteborg och 
Hull.

Källor
Det skrevs en del om den första 
norska linjetrafiken Fredriksvaern- 
Göteborg-Köpenhamn i dåtida 
göteborgspress, framför allt i Göt- 
heborgs-Posten. Johannes Rudbeck 
berättade också något härom i sin 
bok Svenska postverkets fartyg och 
sjöpostförbindelser under tre hundra 
år (1933), men de bästa källorna är 
nog James Pedersens uppsats Om 
statens dampskibsfart 1827-1870, en 
del av det outgivna manuskriptet 
Den aeldre norske dampskibsfart som 
ingår i Korens samling på Norsk 
Sj0fartsmuseum. En del fakta finns 
också i den danska boken Pra Hjul- 
skibenes Dage av I.C. Weber.
Om bakgrunden till linjetrafiken 
Göteborg-Hull berättas också en 
del i Rudbecks bok. En längre arti
kel om försöket och dess efterfölja
re, Emigrant Traffic on the North Sea, 
skrevs av emigranthistorikem Nils 
William Olsson i tidskriften Swedish 
American Genealogist i december 
1984. Den finns att läsa på Internet- 
hemsidan
www.eenealogi.se/roots/hull.

Äldre postförbindelser 
mellan Norge och Danmark

Under 1700-talet och början av 1800-talet 
blev postförbindelserna mellan Norge 
och Danmark och vidare söderut allt 
viktigare.

Två gånger i veckan fick postryttare rida 
ner från Kristiania (Oslo) via Fredrikshald 
och längs svenska västkusten till Helsing
borg, därifrån ta sig över Öresund till 
Helsingör och fortsätta till Köpenhamn. 
Längs denna väg hade man i Sverige på 
flera platser anlagt kringfartsleder förbi 
städerna, vilka sedan ofta fick heta Danska 
Vägen.

Kostnaderna för detta transportsätt var 
mycket höga, och det ta kunde ta fyra 
dygn att få fram ett brev från Kristiania 
till Köpenhamn. År 1818 föreslogs därför 
som alternativ att man skulle inrätta en 
sjöväga förbindelse med postjakter, pa
ketbåtar, mellan Norge och Danmark. På 
norska sidan skulle man utgå från flott
basen Fredriksvaern i Larviksfjorden, och 
på danska sidan från den befästa fiskebyn 
Fladstrand som samma år omdöptes till 
Frederikshavn.

En konvention om hur detta skulle skö
tas blev klar 1 juni 1820, och den 2 juni 1821 
kom turerna igång. De pågick sedan varje 
år från mars månad till fram på hösten.

Norska regeringens 
beslut köpa två ångfartyg 1821

För att skapa ett bättre alternativ för post
trafiken utfärdade norska regeringen den
11 oktober 1821 en kunglig resolution om 
att norska staten skulle låta bygga två ång
fartyg i England.

Det ena av dem skulle sättas i trafik mel
lan Fredriksvaern och Frederikshavn. Det 
andra skulle sköta post- och passagerar- 
trafik mellan Kristiania och Kristiansand, 
i samtrafik med den första ångaren. På vä
gen skulle denna ångare göra tillägg vid 
Drobak, Holmestrand, Tronvigen, Horten, 
Vallo, Fredriksvaern, Brevik, Kragero, Risor 
och Arendal.

Investeringskostnaden för bägge far
tygen beräknades bli 43000 speciedaler. 
Det fanns tyvärr inga pengar beviljade av 
stortinget för detta ändamål. Finansdepar
tementet menade dock att man kunde se 
beloppet som ett tillfälligt lån som skulle 
återbetalas med trafikens inkomster.

Norska stortinget fick först vid trontalet
1827 officiellt besked om dessa ångbåtsköp. 
Odelstinget ansåg då beslutet olagligt och 
åtalade finansminister Jonas Collett för 
detta riksrättsbrott. Ärendet förhalades 
dock av statsrevisorerna, och 1830 lades 
processen ner.

Odelstinget uttalade ändå samtidigt 
att det i fortsättningen förväntade sig att 
ingen liknande grundlagsstridig använd

ning av statens medel skulle ske. Det hade 
dessutom visat sig att fartygen kommit att 
kosta långt mer än beräknat: tillsammans 
97162 speciedaler vilket motsvarade nära 
400 000 kronor.

Ångarnas utformning
Av de två ångfartygen, som levererades vid 
årsskiftet 1826-1827 och först bara kallades 
Norske Statens Dampskib N:o 1 och N:o
2, var Norske Statens Dampskib N:o 2 
störst. Dess skrov var byggt hos Mr. Duke i 
Dover av finaste engelsk ek, med undantag 
av kölen som var av alm vilket ansågs bäst. 
Det hade en längd av 112 fot, en bredd av 
32 fot och ett djupgående av 8 fot. Det var 
byggt med kopparnagel och diagonalför
bindningar samt försett med mellanspant 
och kopparförhydning.

Ångaren hade en mycket vacker bog 
och en skarp akter, och dess sidohjul var 
inbyggda och hjulställningarna samman
byggda med skeppssidorna. Allt detta 
gjorde Norske Statens Dampskib N:o 2 
till ett förträffligt sjöfartyg.

Maskineriet bestod av två lågtrycks ba
lansångmaskiner med vardera 40 hästars 
kraft från Maudsley Sons & Field i London, 
med varsin ångpanna med ett tryck av 4 
pund per kvadrattum som gjorde av med 
tre tunnor kol i timmen. Ångmaskinerna 
framdrev varsitt sidohjul med 14 fots dia
meter, som gav en fart av nästan 10 knop.

Även om frakten av post och paket var 
det viktigaste fanns ombord salonger med 
mahognyinredning och sovplats för 30 
personer.

Den mindre ångaren Norske Statens 
Dampskib N:o 1 hade ett maskineri med 
två balansångmaskiner med vardera 30 
hästars kraft från Horslay i Birmingham. 
Detta var trots den mindre maskinstyrkan 
grövre och tyngre än det andra fartygets 
och gav därför ångaren ett större djupgå
ende. Den gjorde också av med lika mycket 
kol som den större ångaren. I lugnt väder 
gjorde den en fart av ca 7 knop.

Bägge ångarna var skonertriggade med 
en rätt betydlig segelyta. För skrovens ut
formning svarade svensken Anton Gustaf 
Carlsund. Denne var född i Karlskrona 
1796 och bror till den yngre, mer omtala
de fartygs- och maskinkonstruktören Otto 
Edvard Carlsund. Anton Gustaf Carlsund 
hade 1825 fått ett uppdrag av svenska re
geringen att besöka flera europeiska länder 
för att studera deras metoder för fartygs- 
byggande, vilket han sedan redovisade i 
boken Anteckningar under en resa i England, 
Frankrike och Nederländerna, åren 1825-26. 
Det var under denna resa han ritade de 
två postångarna.

Över Nordsjön till Norge 
Norske Statens Dampskib N:o 1 gav sig

Länspumpen 2004:1 21

http://www.eenealogi.se/roots/hull


Klippan med Carnegie & Co: s Porterbryggeri i Majorna, på en teckning från 1859. Bild ur boken Göteborg under 300 år.

över Nordsjön till Fredriksvaern i december 
1826, med kaptenlöjtnant J.E. Meyer som 
befälhavare.

Norske Statens Dampskib N:o 2 följde 
efter i februari 1827 under befäl av kapten
löjtnant O.W. Erichsen. Denne hade också 
tjänstgjort som tillsynsman vid bygget av 
ångarna.

Den större ångarens första resa efter an
komsten till Fredriksvaern gick till norska 
huvudstaden Kristiania. Eftersom detta var 
den första ångare som besökt staden var 
folktillströmningen ner till hamnen över
väldigande. Den gick därefter den 8 april
1827 på en provtur till Kristiansand, med 
tillägg vid de mellanstationer den andra 
ångaren sedan reguljärt skulle anlöpa.

Nu var det klart att börja den reguljära 
trafiken. För Norske Statens Dampskib 
N:o 2 hade man slopat den ursprungliga 
tanken att den liksom postjakterna bara 
skulle gå till Frederikshavn. Istället blev 
dess trad hela sträckan Fredriksvaern- 
G öteborg-K öpenham n. Först den 28 
februari 1828 träffades dock en dansk- 
norsk konvention som upphävde den 
gamla från 1820 om turer med postjakter 
Fredriksvaern-Frederikshavn.

Första turen 
till Göteborg och Köpenhamn

Tisdagen den 17 april 1827 kl 18.45 läm
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nade Norske Statens Dampskib N:o 2 så
Fredriksvaern. Utöver ångarens befälha
vare kaptenlöjtnant O.W. Erichsen bestod 
besättningen av löjtnant Trampe, styrman, 
en båtsman, sex matroser, 2 eldare och två 
engelska maskinister. Ångaren anlände ef
ter en lugn överresa till tullstationen Klip
pan utanför Göteborg kl 8.30 morgonen 
därpå. Ångaren fortsatte på eftermiddagen 
samma dag till Köpenhamn.

De två ångarnas namn var provisoriska, 
och redan den 25 maj 1827 kunde Göthe- 
borgs-Posten berätta att Norske Statens 
Dampskib N:o 2 nu omdöpts till Prinds 
Carl. Namnet syftade förstås på den 1826 
födde svensk-norske prinsen Carl Ludvig 
Eugene, som senare blev kung Karl XV. 
Den fick också nu till ordinarie befälhavare 
kapten J.E. Meyer.

I de svenska tidningarnas annonser kal
lades ångaren länge istället med svensk 
stavning Prins Carl, men den 17 juli om
talade pressen att en engagerad konstmå
lare under ångarens besök i Köpenhamn 
veckan dessförinnan fått anbringa namnet 
Prinds Carl på dess hjulhus med förgyllda 
bokstäver.

Den mindre ångaren Norske Statens 
Dampskib N:o 1 fick för sin del det nya 
namnet Constitutionen, efter den egna 
grundlag som norrmännen var så stolta 
över.

Kontakterna med Klippan
Turerna med Prinds Carl var upplagda så 
att ångaren normalt anlände till Göteborg 
från Fredriksvaern varje onsdag någon 
gång mellan kl 10 och 15 och sedan avgick 
mot Köpenhamn kl 17. Turerna var satta så 
att man därifrån lätt skulle kunna komma 
vidare till Kiel med ångfartyget Caledonia 
och till Lybeck och Hamburg med Prinzes- 
sin W ilhelm ine. Från Köpenhamn var 
ankomsttiden till Göteborg varje lördag 
någon gång mellan kl 8 och 12.

Vid den här tiden fanns det inte några 
kajer inne i Göteborgs hamnområde där 
Prinds Carl kunde lägga till, och den måste 
ändå gå in till Klippan för att förtulla. Över
inspektören där, Gust. Jac. Flintberg, hade 
också ställt upp som ångarens agent.

För att underlätta för passagerare och 
speditörer att komma in till staden från 
Klippan ordnades en "jämn båtfart" med 
"en större och säker roddbåt" till länsresi
densets brygga när ångaren anlänt. Priset 
för denna tur var 12 skilling banko.

Den 25 augusti 1827 omtalade C.M. 
Ekström i Götheborgs Nyheter att han också 
ordnat så att en röd och gul signalflagga 
hissades på källaren Carl Johan, som låg 
vid Stora torget mitt emot Börsen, när 
ångaren anlänt. Flaggan skulle bli svajande 
där fram till den i ångarens reglemente be
stämda avgångstiden.
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Även Prins Carl tecknades av prins Gustaf år 1837. Vid den här tiden förde norska statsfartyg tretungad blågul flagga. Sjöhistoriska museets arkiv.

Resorna gick oftast bra och tiderna hölls 
för det mesta. Den 12 juli 1827 var vädret 
dock så svårt, med häftig storm och stark 
sjögång, att ångaren kom fram först efter 
14 timmars resa från Fredriksvaern. Då 
hade också en man kastats överbord av 
oförsiktighet och drunknat.

Rätt många resande
I Göteborgstidningarna rapporterades 
regelbundet hur många som kom med 
Prinds Carl till Göteborg samt hur många 
som steg av eller på. På denna tur var det
56 som anlände till staden men bara 6 som 
gick iland, och 11 ytterligare steg på. På 
nästa resa från Köpenhamn steg 26 av 41 
iland i Göteborg och 8 nya passagerare 
fortsatte till Fredriksvaern.

Under 1828 kom ångaren hit 48 gånger, 
och sammanlagt hade den befordrat något 
över 1300 passagerare, varav 317 lämnat 
ångaren här och 343 avrest från Göteborg. 
Detta år hade den båt som skötte turerna 
in till centrala staden blivit utbytt mot en 
"säker, större med sonntält försedd" rodd
båt. Under 1829 gjorde ångaren 21 turer i 
varje riktning, med sammanlagt 1347 pas
sagerare, varav 263 lämnade ångaren i 
Göteborg och 264 avreste härifrån.

En förändring som infördes 1830 var att 
Prinds Carl avgick från Göteborg redan 
kl 13 istället för som tidigare kl 17 och att

ångaren även lade till i Helsingör.
När Göta kanal öppnades för trafik 1832 

ökade resandeantalet från Göteborg med 
Prinds Carl vidare så mycket att norska 
postverket funderade på att skaffa en andra 
ångare för turer på traden till Köpenhamn. 
Det dröjde dock till år 1839 innan stortinget 
godkände förslaget och beviljade 68 900 
speciedaler för en ny ångare för denna 
trad.

En ny svenskbyggd ångare sätt in
Den nya postångaren byggdes år 1840 på 
Olof Hammarstens varv i Norrköping och 
döptes till Christiania. Dess hjulmaskineri 
från Motala Verkstad på 120-130 nominella 
hästkrafter var då inte klart och sattes in 
först året därpå. Priset för ångaren var nu 
i svensk valuta 200 000 riksdaler.

Den 9 augusti 1841 var allt klart. Ångaren 
gjorde då en prov- och besiktningsresa, där 
man noterade att fartyget gjorde 10 knops 
fart då maskinen gjorde 26 slag i minu
ten. Enligt Norrköpings Tidningar hade 
varvsägaren till denna tur inbjudit åtskil
liga av stadens notabiliteter, såväl herrar 
som damer, samt några "mechanici" och 
hantverkare, tillsammans omkring 300 
personer.

Christiania gick därefter hem till Norge 
med kaptenlöjtnant Steenstrup som befäl
havare. Året därpå kunde norska postver

ket därför erbjuda två turer i veckan på 
traden Fredriksvaern-Köpenhamn. Detta 
blev ändå för kostsamt. År 1843 ändrades 
trafiken därför till bara en tur i veckan, 
nu med Christiania. En annan föränd
ring som infördes något år senare var att 
turerna utgick från Kristiania istället för 
Fredriksvaern.

Ett år med ångbåtstrafik till Hull
En andra, om än kortvarig satsning på 
utrikes ångbåtssjöfart från Göteborg gjor
des 1834, då en linje trafikerades till Hull i 
England. Bakgrunden var följande.

Posttrafiken mellan Sverige och England 
sköttes i början av 1830-talet först landvä
gen till Göteborg och därifrån till Harwich 
med segelfartyg, så kallade paketbåtar. Lik
som för posten från Norge till kontinenten 
kostade detta mycket och tog lång tid.

I Rudbecks bok berättas att man 1832 
gjorde en undersökning om vilken tid det 
tog att få fram ett brev från London till 
Stockholm. Fem gånger hade det tagit 18 
dygn, och 18 gånger minst 13 dygn.

Postverket lade därför ner sjöpostför- 
bindelsen Göteborg-Harwich den 1 april 
1834. Istället prövade man att låta posten ta 
vägen över Tyskland. Redan den 1 maj 1824 
hade de svenska och preussiska postverken 
nämligen börjat trafikera en ångbåtslinje 
från Ystad till Stralsund. Från 1827 gick
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Cornubia som prins Gustaf tecknade henne år 1837. Sjöhistoriska museets arkiv.

den istället till Greifswald, eftersom det 
kunde vara svårt att komma in till hamnen 
i Stralsund. Via denna väg tog nu brev från 
Stockholm till London bara 8-10 dygn.

Detta ansåg en del som skickade brev 
och paket till England ändå vara alltför 
lång tid. De som klagade var framför allt 
handelsmän i Göteborg men också andra 
längs Göta kanal, eftersom man nu via 
den ganska lätt kunde nå Göteborg med 
kanaltrafiken.

Den 29 mars 1834 kunde Götheborgs 
Handels- och Sjöfartstidning meddela en 
glädjande nyhet. I London hade det näm
ligen träffats en överenskommelse om att 
det skulle ordnas reguljär ångbåtsfart en 
gång i veckan mellan England och Sverige. 
En ångbåt tillhörande S:t George Steamship 
Company i Liverpool skulle varje tisdag 
transportera post och paket från London till 
Hull och därifrån vidare till Göteborg da
gen därpå. Från Göteborg kunde ångaren 
ta med sig försändelser i motsatt riktning.

Den första hjulångaren enligt denna 
överenskommelse avgick från Hull tors
dagen den 3 april 1834. Det var ångaren 
Superb, förd av kapten Thomas Hayden

och med 20 mans besättning. Enligt Lloyd's 
Register var den byggd i Skottland 1825 
och hade tidigare gått mellan London och 
Calais.

På vägen till Göteborg fick ångaren 
kämpa mot stark storm och motvind men 
var ändå framme vid Vinga på söndags
kvällen kl 18. Då kunde den av olika skäl 
inte få någon lotsning in till Göteborg utan 
fick åter gå ut i öppna sjön. På måndags
morgonen den 7 april lyckades det bättre, 
så att ångaren kunde ta sig in sista sträckan 
till Klippan.

På denna resa hade Superb inte med sig 
några betalande passagerare, inte heller 
post eller varor på frakt till Göteborg utan 
bara en last kol för dess framtida behov. 
Två andra fartyg var också befraktade i 
Hull för att föra med sig mera kol, som 
skulle magasineras i Göteborg för att an
vända vid följande ångbåtsresor.

Ombord hade ångaren utöver besätt
ningen med sig tre delägare i S:t George 
Steamship Company, som skulle vidare 
upp till Stockholm för att förhandla om 
villkoren för rederiets turer, samt den bli
vande engelske ministern i Stockholm, Sir

Edward Cromwell Disbrowe. Han skulle 
försöka få ett avtal om vidare ångbåtskom- 
munikation till Stockholm och andra städer 
vid Östersjön.

Veckan därpå sköttes turen till Göteborg 
av den snabbgående och större hjulångaren 
William IV. Om denna finns inte mycket 
i Lloyd's Register, och denna ångare fick 
sedan istället börja gå till Hamburg. Res
ten av sommaren fortsatte Superb att gå 
Hull-Göteborg tillsammans med ångaren 
Cornubia, förd av kapten Ward.

Cornubia, som fått sitt namn av det 
latinska namnet på Cornwall, var enligt 
Lloyd's Register byggd i Greenock 1832 
och hade tidigare som huvuduppgift haft 
turer mellan Hull och Dunkerque.

I slutet av maj beslutade myndigheterna 
i Göteborg att befria såväl de norska som 
engelska ångbåtarna från hamn- och 
skeppsumgälder i staden, men de behövde 
fortfarande betala lotspengar om de utnytt
jade lots. S:t George Steamship Company 
etablerade ungefär samtidigt ett särskilt 
ångfartygskontor i Göteborg.

Efter ett ganska framgångsrikt första år 
med ångbåtsfart Hull-Göteborg tvingades
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Utvecklingen gick snabbt för ångbåtarna under 1800-talet. År 1897 utförde konstnären Karel Sedivy denna teckning med texten "Ångbåtar mellan Malmö 
och Köpenhamn passera hvar andra.” Teckningen ger en god bild av hur det kunde se ut på den tidens passagerarbåtar. Bild ur Sjöf'artsmuseets i Göteborg 
arkiv.

rederiet ändå upphöra med denna trafik, 
förmodligen eftersom de engelska myndig
heterna inte ville ge den rättvisa villkor.

I april 1835 berättade Götheborgs Han
dels- och Sjöfartstidning att de engelska 
handelshusen i Göteborg skickat en peti
tion till "The Lords of Treasury" i London, 
där de framhöll fördelen för handeln mel
lan länderna med denna ångbåtstrafik. 
Svenska regeringen höll med och började 
underhandlingar, som ändå inte gav något 
resultat.

Sommaren 1836 sattes Cornubia istället 
in på en ny ångbåtstrad mellan Sverige och 
utlandet. Initiativtagare var grosshandla
ren C F Liljewalch, som i januari inbjöd till 
aktieteckning i ett bolag för trafik Stock- 
holm-Ystad-Liibeck. Han hyrde sedan in 
Cornubia, som 1 juni anlände till Stock
holm och sedan sattes in på denna trad. 
Året därpå ersattes den här av en större 
ångare från samma rederi, S:t George, 
byggd 1822 i Liverpool varifrån den skött 
trafik till Dublin.

Fortsättningen
Norska postångaren Prinds Carl blev en 
riktig veteran men fungerade fortfarande 
bra och insattes på andra turer, först Kris- 
tiania-Kristiansand-Bergen och därefter

1847-1848 mellan Fredriksvsern och Fre- 
derikshavn. Först år 1860 slutade den sina 
dagar sedan den överlämnats till marinen 
för upphuggning vid Horten.

C hristiania överlevde i postverkets 
tjänst till 1871 men slopades då. Året 
dessförinnan hade nämligen den statliga 
norska ångbåtslinjen till Köpenhamn lagts 
ner, och posttrafiken sköttes istället genom 
avtal med privata rederier.

Vad beträffar trafiken till Hull återupp

togs förhandlingar mellan svenska och 
engelska regeringarna år 1838, men det 
blev inget omedelbart resultat.

Två år därefter återfick Göteborg ång
båtstrafik på denna linje, då ångarna Glen 
Albyn och Innisf ail sattes in på turer Hull- 
Kristiansand-Göteborg av rederiet Wilson, 
Hudson & Co. Turerna pågick inte regel
bundet de första åren, men senare sköttes 
trafiken av en rad nya Wilsonångare, men 
detta är en annan historia. ■

Ett sjömansliv
Häftad, 239 sidor med illustrationer

I boken Ett sjömansliv får vi följa Jan Corneliusson, bond
pojke från Bohuslän, som gick till sjöss som femtonåring 
1856. Han skrev ned vad han var med om och av en 
tillfällighet fann författaren hans anteckningar om livet 
till sjöss i trossbotten på en vindskammare i ett hus i 
Skåperöd, som Jan Corneliusson bebott.

Bengt Hubendick redigerade manuset och skrev 
boken Ett sjömansliv, vilket bildar ett äreminne över den 

enkle sjömannen på däck i seglande skepp.

Pris: 215 kronor inklusive porto och emballage

Köper boken gör du genom att sätta in 215 kronor på Tidningen Länspumpens 
postgiro: 81 57 68 -  7 så kommer den i din brevlåda.
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Böcker pä frivakten
Lotsliv
Lotsar berättar -  lotsplatser och lotsleder av 
Tom Roeck Hansen och Stig Fyring 
214 sidor, rikt illustrerad, inbunden. 
Förlag: Breakwater Publishing, Göteborg, 
2003. ISBN: 91-974379-6-4 
Pris: 380 kronor

I slutet av förra året, strax innan jul, gavs 
en bok ut om lotsarnas liv och verksamhet. 
Tidigare under året hade en bok om lotsbå- 
tar publicerats och nu kom alltså en bok om 
själva lotslivet. Det är både hedersamt och 
angeläget att åtminstone en del av de min
nen som speciellt äldre lotsar besitter lämnas 
vidare till eftervärlden i skriftlig form innan 
det är för sent.

Föreliggande bok återger berättelser från 
lotsar, båtsmän och andra initierade om lot
sarnas liv i arbete och under fritiden. Förfat
tarna har under en period av tre år besökt 
informanter vid olika lotsplatser längs hela 
den svenska kusten samt Vänern och Mäla
ren. Pensionerade lotsar berättar om lotslivet 
under andra världskriget och tidigare, medan 
lotsar och båtsmän som fortfarande är aktiva 
ger en inblick om lotsarnas tillvaro idag. 
Lotshustrur berättar om sina och familjernas 
liv både idag och tidigare. Det är en mycket 
intressant skildring dessa båda författare 
skapat genom sin resa i tid och rum inom 
lotsväsendet. Skildringen börjar på Väderö
arna på svenska västkusten och avslutas ute 
på Malören i Bottenviken. Vid respektive plats 
skildrar en eller flera personer tillvaron och 
händelserna just där.

Lotsarnas liv har på många sätt förändrats 
under 1900-talet, och då främst under den 
senare delen av detta århundrade. Tidigare 
var många lotsar mycket isolerade långt ute i 
skärgärden, som t ex på Väderöarna, där isole
ringen tidvis kunde vara kännbar och omfatta 
flera veckor då isen låg långt ut till havs och 
det inte gick att komma in till land. Samti
digt upplever lotsbefolkningen i många fall 
lotslivet som både fritt och intressant, vilket 
bidragit till att flera generationer inom samma 
familj ägnat sig åt detta yrke. Ett exempel på 
detta är bröderna Julin från Vrångö (en plats 
känd för alla sina lotsfamiljer) som inte nog 
med att de är tionde generationen av släkten 
som arbetar som lotsar, de är samtidigt tre 
bröder som är lotsar vid samma station, 
nämligen i Marstrand.

Avslutningsvis ger författarna en kort 
överblick över en näring och tradition som 
förändrats påtagligt under senare delen av 
1900-talet. Bland annat har flertalet av de över 
100 lotsplatser som fanns i slutet av 1800-talet 
försvunnit och snart kommer inte några lotsar 
som vuxit upp på någon av de gamla lotsplat- 
serna och som på ett självklart sätt följt sina 
förfäder in i yrket att finns kvar i tjänst. Nya

tider med nya möjligheter har tagit vid och i 
stället för att lotsen sitter uppe i lotsutkiken i 
havsbandet och väntar på att ta hand om de 
fartyg som kommer in med hissad lotsflagga 
eller blossar efter lots kan lotsen numera med 
hjälp av dagens kommunikationsmedel sitta 
inne i land. Det är därför inte längre lika 
självklart att lotsarna i framtiden kommer 
att rekryteras bland skärgårdsbefolkningen 
som det var tidigare. Därmed är det långt 
ifrån uteslutet att en och annan lots även i 
framtiden kommer från skärgården, även om 
denne inte på samma vis har vuxit upp med 
lotslivet som tidigare var så karakteristiskt för 
skärgårdsbefolkningen.

Förutom att boken är intressant är den 
mycket vackert gjord och genomgående 
mycket smakfull och tilltalande i sitt utföran
de. Den är dessutom inbunden i ett linneband, 
vilket förhöjer helhetsintrycket. Tyvärr måste 
jag konstatera med tanke på att författarna i 
övrigt gjort ett mycket förnämligt arbete inte 
låtit korrektur läsa materialet tillräckligt noga. 
Ett flertal störande tryckfel har på detta vis 
dessvärre smugit sig in. Tom Roeck Hansen 
har skrivit texten och Stig Fyring stått för den 
illustrativa sidan genom sina fina teckningar 
och vackra akvareller. Personerna som inter
vjuats har avtecknats i blyerts och i några fall 
i akvarell, medan lotsplatserna genomgående 
illustrerats med vackra akvareller. Ett och an
nat fotografi förekommer också.

Lennart Bornmalm

Ångbåtarna mellan Åbo och Åland
En fartygskatalog över skärgårdsbåtarna
och deras trafik 1875-1965 av Ove Iko
Rikt illustrerad, 123 sidor, inbunden.
Förlag: Ålands Nautical Club rf och Ålands
Sjöfartsmuseum. ISSN 951-98000-5-0 

Denna bok ger en intressant sammanfattning 
av den omfattande ångbåtstrafiken mellan 
Åland och fastlandet som växte i mitten av 
1870-talet och som gav skärgårdsborna i 
denna region en välbehövlig och tidsenlig 
förbindelse med omvärlden. Författaren 
som är född i Mariehamn i början av 1930- 
talet har många personliga minnen från 
denna ångbåtstrafik både som barn och från 
ungdomsåren, vilka kommit väl till pass vid 
skrivandet av detta gedigna verk om ett 
mycket betydelsefullt transportnätverk från 
en gången tid. Bokens handling tar läsaren 
med i både ord och bild på en intressant resa 
från en gången epok då skärgården ännu var 
fullt befolkad även vintertid och då ångbå
tarna svarade för kommunikationerna med 
omvärlden. Ångbåtstrafiken upphörde 1959 
då rederiet, Ångbåts AB Åland, sålde sin sista 
ångbåt till upphuggning. Rederiet fortsatte 
dock trafiken med motorfartyg till 1975 och 
dess verksamhet kom därmed att omfatta 
en epok av ett sekel på rutten Åbo-skär-

gården-Mariehamn. Det är främst rederiets 
trafik under perioden 1875-1959 som belyses 
i boken tillsammans med övrig ångbåtstrafik 
mellan Åbo och Mariehamn vilken pågick till 
1965. Läsaren får alltså följa denna ångbåts
trafiks utveckling under 1800-talets senare del 
och in på 1900-talet, men också hur trafiken 
slutligen upphörde.

Författaren har lagt ned ett omfattande 
och beundransvärt forskningsarbete genom 
insamlandet av det rika material som återges 
i boken, där såväl trafiken, rederierna som 
fartygen belyses. Inte minst på alla ångbåtar 
som kom och gick under åren. Ett 30-tal ång
båtar skildras i ord och bild, med tonvikt på 
deras åländska trafik. Det illustrativa mate
rialet innehåller flera intressanta äldre bilder 
av både fartyg och miljöer, vilket bidrar till 
att texten levandegörs på ett mycket trevligt 
sätt.

För ångbåtsälskare är denna bok given, 
men även för övriga som är allmänt intres
serade av äldre tiders kommunikationer.

Lennart Bornmalm

Lödöse varf
Sveriges äldsta skeppsbyggeri mot väster
havet sammanställd av Eric Persson 
Rikt illustrerad, 139 sidor, inbunden 
Förlag: Varvshistoriska Föreningen i Göta 
Älvdalen. ISSN 91-631-4607-X 

Nu har en mycket efterlängtad bok om 
Lödöse varfs historia publicerats. Boken kom 
i slutet av förra året lagom till jul och för detta 
verk står Varvshistoriska Föreningen i Göta 
Älvdalen, vars syfte är att verka för att bevara, 
öka och sprida kunskap om varven och de 
varvsanställdas betydelse och historia i Göta 
älvdalen från Vänern till Bohus. Föreningen 
bildades 1997 och vid ett styrelsemöte 3 år 
senare gavs Eric Persson, Bertil Bengtsson 
och Tage Bengtsson i uppdrag att forska om 
Lödöse varfs historia och sammanställa detta i 
skriftlig form. Det är detta som nu färdigställts 
i föreliggande bok och huvudförfattare är Eric 
Persson, tidigare varvschef för Lödöse varf. 
Det är generellt en mycket trevlig och på alla 
sätt en hedersam redovisning som nedteck
nats av Eric Persson, även om denne fram
håller att han av åldersskäl tvingats att hålla 
den historiska sammanställningen något mer 
kortfattad än vad som hade varit önskvärt. 
Eftersom varvet troligen har sin historia ända 
tillbaka till staden Lödöses tillblivelse under 
1100-talet har dokumentationen av perioden 
fram till 1800-talet mer en sammanfattande 
karaktär. Arbetsgruppen framhåller och hop
pas att deras bok kommer att väcka intresse 
för vidare forskning och dokumentation om 
detta urgamla skeppsbyggeris historia.

Tonvikten i boken ligger på varvets historik 
under 1900-talet när storhetstiden inföll under 
bröderna Johanssons period mellan 1960 och 
1981. Varvet utvecklades då till ett modernt 
medelstort varv med gott anseende. Boken 
är klart mycket intressant och en värdefull 
dokumentation som varmt rekommenderas.

Lennart Bornmalm
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Bilaga

Registersidorna 
7301-7400

Bogseraren R ibersholm  (7302) inväntar skrotning i Västerås. Foto Krister Bång i oktober 1961.

Regis terredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Reg.
nr

Typ
Namn.

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

Namn med fet stil = finns foto som

7301 SS BJÖRN
7302 SS RIBERSHOLM ex HOLMEN VII ex Seelöwe
7303 SS IBIS ex Ibis IV
7304 SS Wldder ex Kvltöy ex Kala Tyttö ex ÄGIR ex Generaldirektor Ballin
7305 s MAJA ex Elo
7306 SS S chiff III ex JUPITER ex Carperby
7307 MS NYNÄS IX ex SIKEN
7308 MS RESÖ ex GÖTA 1 ex WASA
7309 MS STENVIK ex VINDY
7310 MS ZIVA
7311 MS ULLÅNGER ex FORSS II
7312 MS THYRA
7313 MS BÖLJAN ex BIRGIT
7314 MS SVEA
7315 MS FORTUNA ex KARIN
7316 SS VIROS ex Anglia
7317 SS GERTRUD BRATT
7318 MS DONALDA
7319 MS VÄSTMANÖ ex VOLTANA
7320 MS VIRGO
7321 MS ALINDE
7322 MS VERONICA ex SYDPOL ex GUSTAF
7323 MS ÄRNA
7324 MS DUNETT
7325 MS SÄLEN ex MÄLAREN
7326 MS MARGIT
7327 S THYRA ex Professor Bier
7328 MS TÄRNESKÄR ex ROINE ex ASTREA
7329 SS Mercurio ex San Benito ex NORNAN ex Hamburg ex Hebburn
7330 MS RÖNNSKÄR 1 ex FYLGIA
7331 MS HANSTÖN ex VALARÖ 1 ex SALMY
7332 MS SJÖVIK III
7333 SS Eleonora ex Elli ex RANE
7334 MS LINNEA
7335 SS REWA ex Robur 1 ex ROBUR ex Ragni ex Kate Foster ex Ballogie
7336 S META AV BYXELKROK ex META
7337 s MINNALAND ex MINNALAID ex LENITA ex DUNÖ ex BETTY
7338 MS CILLA ex SVANEN ex MAJ 1 ex NORMA
7339 MS ESSY ex VIRGO
7340 S KURT ex Hoffnung
7341 SS ROSENDAL ex Bedehome ex Ager0en
7342 MS ZITA
7343 MS VALENCI AF BERGSUND ex GRETA ex VALENCI
7344 SS HOLMEN VIII ex Ettan ex Manin 1 ex Freccia (Freccia B) 

ex Vsadnik ex Ledokol No 1
7345 MS EVY
7346 S LINNEA
7347 SS UTKLIPPAN exTrostan ex Jersey
7348 SS GRANITA II ex ATOS ex ARDENNIA ex ELLA ex Querida
7351 s SIGRID ex Ludvig
7352 MS ELLA
7353 S ANNA ex Primula
7354 MS LILLFORS ex GÖTA

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

1926 Sunne 25 6 1926 1943 upph
1920 Geestemunde 259 79 Jr 1961 upph Västerås
1909 Hoboken 208 53 T 1952 upph Gbg
1912 Hamburg 210 70 1930 såld Finl, sänkt 23 .2.45
1911 Finland 46 40 1932 pråm
1895 Stockton 2172 1687 1939 konfiskerad, 1949 upph
1917 Marstrand 39 15 9.1 .1958 sjönk Marstrand
1926 Landskrona 35 15 26.8 .1963 strandat Gran
1926 Djupvik 16 6 existerar
1926 Hälsö 26 10 existerar
1876 Stockholm 49 25 14.11.1927 sjönk Bjuröklubb
1917 Göteborg 36 17 museiföremål
1916 Marstrand 32 13 1978 sålt uti. medb
1912 S Garn 36 17 1927 1940 sjunken Lelången
1926 Falkenberg 17 8 i 1990 upph Herrvik
1904 N Shields 190 58 t 3.9 .1942 minspr. 10 t
1927 Malmö 1519 1064 24.9 .1939 sänkt
1926 Marstrand 49 16 dykarskepp
1927 Marstrand 52 26 7.12.1954 sjönk Hönö
1926 Studseröd 29 13 existerar
1916 Varberg 34 17 22.2 .1928 sjönk Nordsjön
1927 Marstrand 49 22 1974 såld Finl, kvar?
1927 Studseröd 43 19 fritids
1927 Djupvik 50 20 10.9.1978 förlis t Grekland
1927 Göteborg 2743 1922 1963 upph Gbg
1926 Brattås 16 9 1946 såld Dk
1901 Anklam 62 40 27.10.1927 strandat Hela
1927 Marstrand 48 17 1968 förlist
1900 Newcastle 997 657 1928 såld Brasilien, upph 1964
1927 Hälleviksstrand 53 26 1997 upph
1927 Djupvik 48 16 1969 upph
1920 Sjövik 46 36 1959 upph
1927 Helsingör 1235 803 1963 såld Grekl, upph 1968
1927 Landskrona 40 19 fritids
1879 Aberdeen 987 666 1934 såld Lettland, upph
1915 Barth 93 71 28.11.1977 fö rlis t Grekl
1908 Swinemunde 85 65 1961 sprängd vid Ystad
1927 Hälsö 44 16 19.12 .1974 vält på slipen Hönö
1913 Marstrand 35 17 1923 såld No
1915 Wolgast 85 63 1969 midsommarbål i Åhus
1920 Kalundborg 1502 1093 10.11.1939 strandat Vinga
1927 Lysekil 45 20 1975 såld Finl, existerar
1927 Lysekil 43 22 fritids

1890 Göteborg 541 0 1968 upph Ystad
1927 Marstrand 46 18 Upph 1981 Mossholmen
1921 Galtö 36 26 fritids
1883 Newcastle 1664 1067 13.12.1942 sjönk Gedser
1909 Newcastle 1207 838 1966 upph
1903 Thurö 177 153 1963 upph
1927 Djupvik 47 23 1937 jan, borta Nordsjön 6 t
1906 Thurö 184 155 18.8.1952 strandat Fyns hoved
1927 Studseröd 43 20 1987 förstörd



7355 MS MARCONIA ex MAGALI ex DONAU ex MARCONI ex MARCONIA 1927 Hälleviksstrand 55 27 fritids
7356 MS DAGNY 1927 Donsö 35 15 1938 såld No
7357 SS Ahmad Saud ex TORKEL ex Yukon 1903 Glasgow 1190 732 1954 såld Liberia, upph 54
7358 S DAGNY 1903 Svendborg 226 196 25.8.1957 kantrat Grundkallen
7359 SS RING 1927 Stockholm 1248 807 23.10 .1962 kollision Elbe
7360 S SIESTA ex LEIF ex Arietis 1905 Marstal 92 76 1981 upph
7361 SS Asta ex PARI DON ex CONCORDIA ex DRABANT ex Inneröy ex Volendam ex Alpha 1897 W Hartlepool 2028 1590 1951 såld Panama, 1954 upph
7362 SS MARIANN PI 1L ex KALMARSUND II 1927 Oskarshamn 370 204 1957 upph Tyskl
7363 SS NORDLAND ex VIEILLE MONTAGNE ex TIMMERMAN ex Nordland

ex VIEILLE MONTAGNE IV ex ESTER 1926 Torskog 261 90 fritids
7364 MS VIKING 1913 Jungfrusund 23 16 1962 upph
7365 SS SANDAR ex Thorsa 1907 Bergen 1319 941 1955 upph Ystad
7366 MS ALINDE 1927 Marstrand 53 21 26.3.1957 brand Östersjön
7367 SS INGARÖ ex River Dart ex Denpark 1916 Grangemouth 2143 1485 1959 upph Gbg
7368 SS KARIN ex Sneppe 1902 Newcastle 1475 1056 1949 såld Panama, upph 56
7369 MS VÄDERÖ ex POLTANA 1927 Studseröd 43 16 fritids
7370 SS Marie Lamey ex DIANA 1922 Lübeck 291 40 1954 såld Engl, upph 64
7371 MS TEQUILA ex VALENCIA 1927 Hälleviksstr 52 22 1999 upph, Djurgårdsvarvet
7372 SS VIKING ex UTANSJÖ 1 ex BULL 1884 Kristinehamn 40 2 1937 upph
7373 s INGRID 1927 Sjötorp 99 75 1963 såld Finl, sjunken 1969
7374 MS MATILDA 1927 Simrishamn 56 26 1938 såld Norge
7375 MS CROSBY 1927 Landskrona 47 20 11.9.1956 sjönk Bornholm
7376 SS SENTA ex ACASIA ex Danery ex Roma 1905 Alblasserdam 1758 1323 12.6.1942 sänkt Borkum
7377 SS JAN ex Cito ex Gien Park 1896 Greenock 861 549 1935 såld Finl, upp 72
7378 S MOLAND 1923 Fewig 328 240 2.7 .1928 brand i Gävle
7379 S GEFION 1899 Svendborg 217 183 1960 såld Libanon, vrak 1968
7380 MS RANSÄTER 1927 Karlstad 241 151 1941 såld No. minspr 6 .7 .1943
7381 SS TORSTEN ex INGVALL ex Rondane ex Southwood 1880 Stockton 1232 815 28.5 .1940 minspr Vinga
7382 SS DAGNY ex Wavel ex Karen ex Hauk ex Brisling ex Helvetia ex Natale 1906 Genua 809 488 14.10.1945 koll. Friesiska öarna
7383 s VALDEMAR 1894 Thurö 152 133 9.11.1929 sjönk Ålands hav
7384 s MARIANN ex BRITANNIA 1903 Thurö 187 147 1960 avrigg, skrovet på Sylt
7385 SS Cora ex Barbara ex STÄLLBERG ex CONSUL CORFITZON

ex M ike lis ex A tlan tis  ex Fulierton 1912 Middlesbrough 2906 2202 1954 såld CR. 1958 upph
7386 MS SVANEVIT ex DORA 1927 Fridhem 38 15 1939 såld No
7387 S Myrtidiotissa ex Ingela ex INGER ex Lynetten 1920 Köge 382 292 1963 såld Finl, 79 sjunken Salamis, Gr
7388 MS ODENSHOLM 1927 Göteborg 2855 2027 15.9.1932 strand Nfl.
7389 SS loannis K ex Annushka ex Maria ex WARJO 1927 Helsingör 732 415 1964 såld Gr. 1984 upph
7390 SS NORMAN ex The Norman 1908 N Shields 231 77 1963 upph Gbg
7391 SS Sperrlückenschiff C ex Lena Rehder ex Boelke ex NORDSJÖN ex Boelke 1917 Emden 251 74 1928 såld Tyskl, sjönk 14.8.42
7392 SS GÖRAN ex Semiramis 1907 Beverly 249 103 1949 såld Honduras
7393 aldrig använt reg.nr
7394 SS Adele Andalo ex Carl Mathies ex GOTHIA ex SIIRTO

ex Ferm ex A lcides ex W ilhelm Biesterfeld 1921 Elmshorn 908 595 1952 såld Tyskl, fö rlis t 28.1.59
7395 SS ORION ex Egwanga 1902 P Glasgow 3656 2780 1932 såld Finl, fö rlis t 5 .11.3
7396 SS BUNGENÄS ex Grete Larsen ex Horst Hamelmann ex Ellen ex Nederwaard 1920 Groningen 649 354 1955 upph Travemunde
7397 SS ARIEL ex Öresund ex Dänemark 1920 Köpenhamn 1767 1213 1953 såld Brasil., upph 60-tal
7398 SS Gotia ex BALTICIA ex Lord Erskine ex Eric Petersen ex Kara Sea 1905 Stockton 1955 1210 Kofisk. 1940, sänkt 11.10.44
7399 SS Giovanna T ex HOLMY ex HAVSBRIS ex THEODOR ex Byna 1919 Papendrecht 2113 1480 1953 såld It. upph 1966
7400 SS OCEAN 1907 Aberdeen 244 70 1951 upph Belgien
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/ -------------  1
Inför arbetet med nya lokalen har 

vi bildat några arbetsgrupper
Inför arbetet med nya lokalen har vi bildat några 
arbetsgrupper

Det kommer att behövas sakkunnigt folk för arbeten 
som målning, snickeri m m Lokalen behöver målas 
innan vi börjar med inredningen och det är bra om vi 
själva kan göra så mycket av det som möjligt. 
Kontakta Bertil Söderberg i inredningsgruppen.

Vi söker även utökad "besättning" till sjövakterna i 
nya Nakterhuset

Kan du tänka dig vara med och hålla lokalen öppen 
så kontakta någon i gruppen Nakterhusets besättning.
Ju fler som mönstrar ombord desto mer frivakter för 
besättningen!

INREDNINGSGRUPPEN
Sven-Anders Boman 0300-623 82, 0706-85 71 81
Lennart Ramsvik 031-29 83 80
Bertil Söderberg 031-45 91 98, 0708-13 58 98

BIBLIOTEKSGRUPPEN
Örjan Hellertz 031-58 15 69, 0704- 07 51 01
Bertil Bengtsson 031-24 01 20

NAKTERHUSETS "BESÄTTNING"
Bernt Österberg 031-12 53 92, 0703-26 24 98
Örjan Hellertz 031-58 15 69, 0704-07 51 01

V J

Möteskalender 
Västra Kretsen

Onsdagen den 18 februari kl 19.
Vi samlas på Sjöfartsmuseet för att höra skeppsbygg- 
nadsingenjör Curt S. Ohlsson tala och visa diabilder 
över ämnet PÅ UPPDRAG I VÄSTAFRIKA -  VARFÖR 
BYGGA BÅTAR I SAHARA? Curt besökte området på 
1950-talet då han var FN-anställd och tog då en mängd 
härliga bilder. Endast ett urval presenteras.

Tisdagen den 2 mars 2004 kl 19 (OBS ändrat datum). 
Kretsens årsmöte i Mangårdsbyggnaden, Kungsladu
gård (20 m från där Nakterhuset låg).

Lördagen den 3 april kl 11.30.
Vi samlas för en kulturpromenad på Nya Varvet. 
Mötesplats: Kyrkogården. Lennart Johansson guidar 
oss genom detta kulturhistoriska område. Tag gärna 
med frun/gubben. Det kan vara roligt att träffa 
båtologerna utanför deras egen kula. Efter promenaden 
serveras kaffe i Marinstugan.

Den 1 april får vi flytta in i den nya lokalen. Innan vi 
ställer dit saker behöver det målas. Om Du vill vara 
med och hjälpa till kan Du ringa till Bertil (031-459198). 
Under våren är vi fullt upptagna med att inreda 
lokalen och därför har vi inget möte under maj. 
Invigningen sker till hösten.

Välkomna!

Styrelsen

V

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 30
Kopiorna görs på plastpapper i form at 10 x 15 (10  k r /s t)  samt 18 x 24 (45  k r /s t) .

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.

Calle Nyströms negativsamling Scania Göteborg 10325 Wenia Uddevalla 10296
ANGARE Sicilia Göteborg 9212 Westbris Skärhamn 10323
Araton Stockholm 8764 Svaneholm Göteborg 9979 Vänervik Kållandsö 8558
Bore V Åbo — Tanafjord (b.1956) Oslo —
Lindborg ex 1 W Wlnck Haugesund 7584 Venern Skärhamn 11194 B0GSRBATAR
Vard Haugesund --- Vidaland Göteborg 9461 Händig Helsingborg 9124

Härdig Helsingborg 9610
MOTORFARTYG KUSTFARTYG Kärnan Helsingborg 10377
Axel Gorthon Helsingborg 9620 Danafjord Styrsö 10012
Bio-Bio Stockholm 8733 Finn Malmö 9264 Bertil Palms negativsamling
Brasil Stockholm 8599 Furenäs Donsö 10250 Botnia Köpenhamn ---
Iberia Göteborg 9716 Fårö Kappelshamn 7473 Disa Stockholm 9440
Inga Gorthon Helsingborg 9287 Grönö Grönhögen 8070 Mangalore Göteborg 8578
Martin Bakke (b. 1951) Haugesund — Leader Sannäs 4746 Mette Skou Köpenhamn —
Peru Stockholm 8285 Prins Bertil Göteborg 9531 Stellan Skärhamn 9586
Prins Bertil Halmstad 10037 Tärnö Gävle 3656 Stolt Pacific Monrovia 9848
Samuel Bakke (b. 1929) Haugesund — Veritas VII Kalmar 7086

Fotoarkivet c/o Bertil Söderberg, Kupeskärsgatan 69, SE-421 60 Västra Frölunda

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

Adress
Beställning via E-post (bsg.soderberg@telia.com) eller skicka in kupongen.

Sista beställningsdag 
21 mars 2004

därefter leverans inom 6-10 veckor

4 Länspumpen 2004:1

mailto:bsg.soderberg@telia.com


Bullero under full fart i Engelska kanalen. Foto Skyfotos.

Sommaren med 
Rexbolagets m/s Bullerö

Text och foto Olle Gustavsson

En dag i slutet av maj 1960 satt jag på 
rälsbussen på väg från Västerås via 
Sala till Gävle för vidare befordran 

till Luleå.
Jag läste till ingenjör i Västerås. Det var 

sommarlov, eller i alla fall nästan och förs
ta året på teknis var avklarat. Mitt gamla 
rederi, Rexbolaget, hade lovat ordna ett 
vikariat under sommarlovet, man hoppa
des tydligen fortfarande på mig. Sommar
båten var Bullerö och jag skulle mönstra 
som tredje maskinist. Bullerö var på 8 850 
ton dw och byggd 1939 på Kockums som 
Hemland för Tirfing.

Resan kunde börjat bättre. När rälsbus
sen rullade ut från Sala järnvägsstation 
såg jag min polletterade väska i ensamt 
majestät stå kvar på en bagagevagn på 
plattformen! Där fanns mina arbetskläder, 
diverse teknisk litteratur jag tänkt fördjupa 
mig i på frivakterna och mycket annat. Det 
var bara att hoppas den skulle komma till 
Luleå i tid.
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Hasse, vår omtyckte gnist.

Bullerö hade innan Luleå varit i Skellef- 
tehamn och lastat blytackor som placerats 
på mellan däck och ankom Luleå ungefär 
samtidigt med mig.

Mönstringen skedde i salongen på efter

middagen ankomstdagen. Min företrädare 
minns jag inte men jag minns så mycket 
bättre mina nya skeppskam rater som 
mönstrade på samtidigt. Detta var 1960 
och det var fortfarande ont om sjöfolk i

Sverige. Sällskapet bestod huvudsakligen 
av två kategorier, nämligen äldre mer el
ler mindre alkoholiserade matroser och 
motormän som nu såg sin chans att få en 
båt samt skolpojkar som, liksom jag, ville 
bättra på kassan. I deras fall också för att 
komma ut och se lite av världen. Detta 
var ju före de billiga sällskapsresornas 
tid. Det övriga befälet hade stått i båten 
en längre eller kortare tid och bestod av 
befälhavare och maskinchef, tre styrmän, 
telegrafist, förste och andre maskinist samt 
ekonomiföreståndare, även kallad hökare. 
Befälhavaren var en medelålders, rätt 
reserverad gentleman. Maskinchefen var 
totalt alkoholiserad och i stort sett borta 
från denna världen. Överstyrman var lite 
butter men i övrigt hygglig. Andre styrman 
var en gammal vän, vi hade seglat ihop i 
bolagets Lindö tidigare. Han kom med ti
den att avsluta sin karriär som befälhavare 
i Wallenius. Tredje styrman var en trevlig 
ålänning och telegrafisten var Hasse, gam
mal gnist i Rex och som innan dess hade 
haft ett långt förflutet som signalist i flot
tan. Mellan sextiofem och sjuttio år men 
med en ung pojkes sinne och humör. Också 
honom hade jag seglat ihop med tidigare.

Ulfy
SCOTSTOUN
CLASCO*

Ettans hjälpmaskin. Smörjningen av ventilmekanismen var helt manu
ell.

Manöverpulpeten. Observera loggen på skottet som visar 11 knop. Inte 
så illa! Nutida maskinister kan också notera den rikhaltiga instrumente
ringen.
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Manöverdurken. Det bruna skynket i bakgrunden skulle skydda eltavlan från oljestänk från hjälpmaskinerna

Förste maskinisten bar ett gammalt känt 
adligt namn och var om än inte så långt 
kommen som chiefen så ändå ganska törs
tig. Han var dock en duktig yrkesman och, 
jämte en äldre förste motorman, mitt enda 
stöd i maskin. Andren var finne, pratade 
dålig svenska och gick mest för sig själv. 
Hökaren var en snäll och hygglig restau
rangman som på gamla dagar hamnat till 
sjöss. Besättningslistan avslutades med 
en skeppshund, Blacky, en svart hund av 
blandras som sökt sig ombord i New York 
något år tidigare. Efter som skepparen gil
lade hundar och Blacky för det mesta höll 
till hos båsen fick han bli kvar.

Bullerö var inte precis bolagets flagg
skepp, Efter att ha tillhört Broströms ham
nade hon hos Rex 1950. Under kriget hade 
hon gått utanför spärren. Styrmännen hade 
hittat böcker, (kladdar?) som berättade om 
resor långt uppför Amazonfloden så hon 
hade nog varit med om ett och annat. Som 
framgår av bild var hon ganska lik andra 
Broströmmare från denna tid. Hon hade en 
djuptank under trearummet som lastade 
över 3 000 kubik om jag minns rätt. Avsedd 
för vegetabiliska oljor eller som barlasttank. 
Vi hade den bara som det sistnämnda och 
så hade det nog varit under hela rextiden. 
I övrigt inte så mycket att säga om henne. 
Befälet bodde midskepps och manskapet 
akter ut på sedvanligt sätt. Så vitt jag minns 
låg manskapsmässen också akter ut. Hon 
hade i sin glans dagar tagit tio eller tolv

passagerare. Nu hade man gjort om några 
passagerarhytter till befälshytter, så vi hade 
alla fått flytta upp ett eller ett par steg på 
skalan. Detta betydde ingalunda att vi hade 
några lyxhytter, snarare det motsatta.

Befälsmässen var sliten och trist, må
lad i mörka färger. Borden var golvfasta 
på vanligt sätt och stolarna utgjordes av 
gamla trädgårdsstolar. Inköpta, Gud vet 
var. Det fanns i alla fall varmt och kallt 
vatten i hytterna och ett skitigt badrum. 
Manskapet hade inte ens varmvatten ak
ter ut, det fick hämtas med pyts ur en kran 
utanför byssan.

På bryggan var det inte så mycket att 
hurra för men där fanns i alla fall en av 
Sveriges allra första fartygsradar. En RCA, 
sannolikt installerad under, eller strax ef
ter, andra världskriget. Mer om den längre 
fram.

I maskin var det som på båten i övrigt, 
slitet och lappat. Huvudmaskinen var en 
M. A.N. dubbelverkande sexcylindrig diesel 
med spolluftpumpen som en jättelik sjunde 
cylinder på förkant. Hjälpmaskinerna var 
trecylindriga M.A.N. 4-taktare som drev 
var sin Asea likströmsgenerator. Dessutom 
hade två av hjäpmaskinerna en kompressor 
som man kopplade in via en slirkoppling 
när så behövdes. I övrigt fanns en jättestor 
länspump, Iron, en stående ångpanna från 
Ålborgs varv samt en avgaspanna som 
dock bara kunde användas sparsamt tack 
vare den utslitna spolluftpumpen. Antag

ligen blev avgasmottrycket för högt.
Det fanns en spricka i ett cylinderfoder, 

om dock tätade sig själv när vi fick motorn 
varm. Man fick alltså passa sig när man 
startade och vid manövrering, när det blev 
långa STOP på telegrafen! Till min stora 
förvåning gick allting bra under min tid 
i båten.

Jag skall väl också nämna att min väska 
hann i fatt mig om än i elfte timmen.

Efter intagen last, som bestod av malm- 
slig för Höganäsbolaget och som skulle till 
Camden i USA, avseglade vi med destina
tion New York, men dessförinnan skulle vi 
gå in på Göteborgs redd och bunkra samt ta 
ombord två motormän som rederiet lyckats 
uppbringa.

Resan till Göteborg gick utan anmärk
ningar och en fin försommamatt ankrade vi 
på Rivöfjorden. De två motormännen hade 
krympt till en, den andre var så full, med
delade skepparen på bunkerbåten, att han 
inte släpptes in i oljehamnen. Den som kom 
ombord var inte så grann han heller men 
ansågs tydligen acceptabel av vakten.

Till min stora förvåning visade det sig 
vara en gammal bekant, vi hade seglat 
ihop i en annan båt något år tidigare. Här 
bör infogas att vid denna tid försvann i 
rask takt de sista stimbåtarna ur svenska 
handelsflottan och ett antal donkeymän, 
smörjare och eldare stod utan försörjning. 
Donkeymännen sögs upp av tankbåtarna 
som pumpmän och blev i regel mycket bra
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Ankomst till Camden. Vår mässuppassare går över däck med skitpytsen.

sådana, men framför allt eldarna, och de 
var nästan utan undantag äldre vid denna 
tid, hade svårt att få jobb. Så här på som
maren och i äldre, mindre attraktiva båtar 
fanns det en chans. Detta var dock ofta 
olyckligt, eldarna som säkert hade varit 
duktiga yrkesmän i sina gamla båtar stod 
här och kunde mindre än många motore
lever. Det var bäddat för trassel och inte 
var det lätt för en ung maskinist att vara 
arbetsledare för dem heller.

Nå hur som helst, vi bunkrade och fort
satte sedan vår avbrutna resa till New York, 
där blytackorna skulle lossas.

Resan över Atlanten gick utan några stör
re problem men vi fick läck i en botten tank. 
Resterande olja kördes över via separatorn 
till en annan tank och sedan behövde vi 
bara länspumpa tanken då och då.

Bullerö gick som en svan över Atlanten. 
Jag njöt av att stå på däck och titta på hur 
fint hon rörde sig i sjön. Lastfördelningen, 
bly på mellandäck och malmsligen i under
rummen, gjorde väl sitt till.

När vi närmade oss Amerika passerade 
vi diverse isberg och fick samtidigt dimma. 
I samma veva gick radarn sönder. Vi hade 
ingen elektriker, så med ett förflutet som 
elmek i flygvapnet fick jag göra ett försök. 
Utan reservdelar och mätinstrument och 
med ett bristfälligt ritningsunderlag var 
det dock inte mycket att göra så det var 
bara att köra på i dimman. På bryggan 
var man stundtals bekymrad för isberg, 
vi i maskin var bekymrade för spolluft- 
trycket. Flera dygn med halv eller sakta 
fram och en utsliten spolluftpump gjorde 
att avgasportarna började sota igen samti
digt som avgastemperaturen steg. "När vi 
har stoppat för lots får vi väl aldrig igång 
fanskapet igen" sa försten. Nå, vi kom till 
New York, tog lots och fick igång maskinen

också. Någonstans i inloppet lyckades vi 
gå på grund och under manövrarna för 
att backa av gründet tog startluften slut, 
kompressorerna var ju också mer eller min
dre utslitna. Allt gick så långsamt att vi i 
maskin överhuvudtaget aldrig uppfattade 
att vi stod på. Efter ett tag hade vi laddat 
luft och så kom vi till sist av gründet utan 
hjälp. Efter att hållit på att kollidera med en 
av Bonniers båtar, Charlotte tror jag det var, 
kom vi fram på eftermiddagen så till kaj. 
Jag var ju sist mönstrad av maskinisterna 
så jag behövde inte fråga vem som skulle 
ta stopptörnen.

Från New York gick vi till Camden för att 
lossa vår malmslig. Här tog det tid, lasten 
lossades med skopa i små lastbilar. Nästan 
två veckor höll vi på. I Camden lyfte vi 
också topplocken och knackade ut sot ur

avgas- och spolluftportar. Ganska jobbigt i 
sommarvärmen och med den luftfuktighet 
som det brukar vara på dessa breddgrader. 
Någon motordriven travers eller mutter- 
dragare fanns inte på den tiden. Det var 
handtaljor och slägga som gällde.

Aven om dagarna var jobbiga hade vi 
trevliga kvällar. Var hembjudna till snälla 
människor ibland och hade överhuvudta
get inga fritidsproblem.

Efter utlossad last förhalade vi över flo
den till Philadelphia där vi tog in en kollast 
till Rotterdam. Nu var det mer fart! Kolet 
kom i järnvägsvagnar som vändes uppoch
ner i en vagnvändare och sen gick det på 
en bandtransportör ombord. Däcksfolket 
hade fullt jobb att förhala så luckorna kom 
under bandet i rätt ordning.

Sjövakterna sattes klockan tolv och jag 
smet i land efter lunch. När jag kom tillbaka 
vid femtiden var landgången indragen och 
i stället stod där en stege, det var bara jag 
och lotsen som fattades. Så nära att bli ak- 
terseglad har jag aldrig varit!

Resan över Atlanten till Rotterdam var 
händelselös, vi hade vinden med oss hela 
vägen och gamla Bullerö gick lugnt och 
fint genom sjön. På väg uppför floden till 
Rotterdam släppte bränslepumpen i den 
sista bunkertanken och vi gick upp till kaj 
på dagtanken. Tala om tur! Jag hade de 
sista fem -  sex dygnen bara gått och vän
tat på att vi skulle få gå in och nödbunkra 
någonstans.

Från Rotterdam gick vi i barlast upp 
till Luleå för att ta en ny last av malmslig 
till USA. Utresan skulle gå via Göteborg 
för lastning av Volvobilar och bunkring. 
Detta passade mig bra, jag hade mitt för
äldrahem i Göteborg och skulle bo där tills 
höstterminen började i slutet av augusti. 
Försten och andren mönstrade av i Luleå.

Blackys vanliga plats på fyraluckan. Där såg man allt väsentligt som hände ombord.
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Min motorman på vakten framför den stora länspumpen. Duktig kille! Lastanordningen i Philadelphia. Här tog vi in full last av kol på mindre än
8 timmar, då fick man ändå trimma manuellt.

"Inte en dag mer i den här jävla båten" var 
deras samstämmiga uppfattning. Ny förste 
skulle komma i Göteborg, ny andre kom i 
Luleå, fick avans och försvann för att ånyo 
visa sig strax före avgång. Jag stod där, i 
princip ensam, och skulle länsa ut 3500

ton barlastvatten med den gamla danska 
Ironpumpen samtidigt som lastningen 
pågick i högt tempo. Många gånger de 36 
timmar det tog att ta in lasten trodde jag att 
jag skulle ställa Bullerö på botten. Allt gick 
dock bra och efter att ha tagit utköraren

satte jag vår duktige förste motorman på 
min vakt, andren fick ta sin när han nyktrat 
till och själv tog jag förstens vakt, tyckte jag 
var värd det. Väl kommen till Göteborgs 
frihamn mönstrade jag av, förste motorman 
mönstrade upp som trea och en ny förste 
dök upp, honom kan jag dock så här långt 
efteråt inte dra mig till minnes.

Blacky försökte gå iland i Göteborg men 
en snäll tullare hittade honom och tog ho
nom ombord. Vi lovade att passa honom 
bättre och tullaren höll tyst.

Vad hände sedan med Bullerö kanske 
läsaren undrar. Ja, hon fortsatte ytterligare 
några år hos Rex, hamnade 1964 hos greker, 
och levde ytterligare några år innan hon 
slutade sina dagar hos upphuggare 1971.

Och Blacky då? Ja flera år efter jag hade 
blivit klar med mina studier höll jag en kurs 
rörande reservelverk och bland eleverna 
fanns en grabb som hade seglat till sjöss. Vi 
började prata fartyg som man gör när man 
träffar en likasinnad och han berättade att 
han hade varit motorman i Bullerö något 
år efter min sejour där. Under en atlantresa 
hade Blacky försvunnit och efter som det 
hade varit dåligt väder hade han troligen 
spolats över bord. Ett tragiskt slut! gMellan 1950 och 1964 seglade Bullerö för Rex. Ur negativsamling Donald MacFie.
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Till flydda tider återgår

\ /

Text & foto 

® Bertil Palm ®

/ \

En augustidag 1967 lämnar en vacker osta- 
siatare Rotterdam, med namnet Mangalore. 
Denna linjebåt på 7200 ton dzu levererades 
i maj 1943 från Götaverken till SOAK och 
var detta bolag trogen fram till 1968, dä hon 
köptes av Ignazio Messina & Co, Genua, nytt 
namn blev Pierangelaemme. Blev 1977 Al- 
ivady då hon såldes till Kuwait, skrot samma 
år i Pakistan.

Stellan av Skärhamn plåtad vid passage av Falsterbokanalen den 
23 november 1967. Byggd 1955 i Sölvesborg som Slite till Myrsten 
i Slite, mätte 965 ton dzu. Sattes 1959 i fart mellan Simpnäs och 
Mariehamn med bilar och passagerare. Detta tog slut 1964, då hon 
såldes till Sam Rune Pettersson i Skärhamn och blev Stellan. Var 
hemmahörande i Göteborg 1989 då hon såldes till Stockholm och 
blev Telia, nu delvis nerriggad. En man från Sao Tomé med namnet 
Ahmad Mohammed Ftaimah köpte henne 2002 och gav henne namnet 
Elena. Tveksamt om hon är i trafik.

DFDS:s passagerarbåt Botnia passerar Fal
sterbokanalen sommaren 1966 på resa till Hel
singfors. Byggdes 1912 till DFDS som Aar- 
hus, tog 528 passagerare och var på 1627 ton 
brutto. Togs av tyskarna 1944 och användes 
som lasarettsfartyg med namnet Marbtirg. 
Återlämnades i juni 1945 till DFDS och blev 
åter Aarhus. Ombyggd och moderniserad 
1948 och omdöpt Botnia. Såld i november 
1966 till Norge för att bli logementsfartyg. 
Såld 1973 som skrot till Skottland.
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. . .  min tanke än så gärna
Disa på väg in till Rotterdam i juli 1968, en 
vacker styckegodsbåt, som levererades 1953 
från ÖV, Landskrona och var på 6 475 ton 
dw. Levererades till Brodins i Stockholm, 
som 1971 övertogs av Salenrederierna och 
då blev Disa omdöpt till Vishamn. Man 
hissade cypernflagg 1974 dä hon övertogs 
av East Atlantic Seaways Co. Ltd, nytt 
namn blev Gabon Trader. Nästa namn 
blev Bianca, som hon fick 1979 med gre
kiska ägare, Armour Shipping, Piraeus.
Nästa ägare hette Pearl Islands Nav. Co,
S,A, Panama, som 1980 tog över henne 
som Pearl is/e, senare samma år Pearl 
Valley, med singaporeflagg. Fick 1981 
sista namnet, Vivacious med honduras- 
flagg och anlände Kaohsiung den 8 april 
för upphuggning.

På väg in till Liverpool i juni 1967, stävar Mette Skou med god fart. 
Levererad till Ove Skou Rederi A/S, Köpnhamnfrån Helsingör 1963 
och var på 7 000 ton dw. Den vackra danskan såldes 1979 till Levos 
Shipping, Piraeus och blev nu Melantho C. Hissade 1981 kinesisk 
flagg som Xin Lee, blev 1986 Xin Le och skrotades 1989 i Kina.

En f  d transmarinare lämnar Rotterdam 
som Stolt Pacific. Byggdes 1958 av Göta
verken som Signe Ingelsson, varpå 19200 
ton dw. Man hissade norsk flagg 1964 då 
hon blev Sildra av Bergen, senare samma 
år Stolt Sildra ägd av A/S Seljan. Såldes 
1972 till Astrosuerno Armadoras S.A., 
Monrovia, med charter till Stolt-Nielsen 
blev hon Stolt Pacific. Upplagd den 11 
mars 1976 i Piraeus, nu som Pacifica, 
såldes 1977 till Panmar Trading Ltd S.A., 
Piraeus, fick nu sitt sista namn Thassos. 
Skrotades i Spanien 1984.

oo
5* TOTUTUS’
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Barkskeppet Gunilla
en gymnasieskola med världen som klassrum

Av Anders Lennvi

Här kommer historien om Sveriges första seglande gymnasie
skola -  ja kanske världens första? Det är Föreningen Mot Bättre 
Vetande ute på Öckerö som tagit initiativet till byggandet av ett 
barkskepp, som under helgen den 5-6 juni 1999 var ute på sin

första provtur under segel. Undertecknad hade äran av att vara 
inbjuden till detta evenemang tillsamman med några andra, 
som i ungdomsåren seglat med ett av de sista stora skeppen, 
Rydbergsgastarna.
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Gunilla med alla segel satta på väg mot Fiskebäckskil. Foto Patrik Eriksson.

Då jag tillfrågades om jag ville vara 
med på den första provturen under segel, 
behövdes ingen längre betänketid. Jag sva
rade omedelbart ja till detta, för en sjöman 
exklusiva erbjudande.

Fredagen den 4 juni for jag med min lilla 
motorseglare ut ur hamnen i Björlanda kile 
vid middagstid. Väderleksprognosen var 
inte de allra bästa och ett djupt lågtryck 
från SW närmade sig snabbt. Det tog mig 
en dryg timma att komma till Öckerö hamn 
där jag förtöjde strax för om det impone
rande skeppet t/s (training ship) Gunilla
-  en tremastad bark.

Ombord höll man som bäst på med att 
bända fast de stora råseglen, märsar och 
brammar på fock- och stormast. Stagfock, 
inre- och yttre klyvare var redan beslagna 
prydligt på peket, medan flying-jibb ännu 
saknades. Röjelrårna låg ännu kvar på ka
jen. Det stora mellanstagseglet var snyggt 
stuvat på däckshustaket och mesanen, 
på sin fasta gaffel, var också surrat mot 
mesanmasten.

Att för de ovana ungdomarna hissa upp 
de nya stora seglen till respektive rår och 
sedan bända fast dessa, var ett styvt och 
tidsödande jobb som kräver stor noggrann
het. Giggtåg och gårdingar skall, förutom 
fastnajning till rån, passas in precis.

Segelsättningen leddes av en erfaren 
åländsk riggare, som också var ansvarig 
ledare för alla segelmanövrer till sjöss.

Den planerade avseglingen under 
eftermiddagen fick uppskjutas p g a  att 
fastnajningen av de nya seglen, som just 
levererats av Syversens på Smögen, delvis

var fel hopvikta vilket medförde att de fick 
vikas om innan man kunde hissa upp dem 
i riggen. Först vid 21-tiden var dessa jobb 
klara och det bjöds till skaffning ombord.

Efter att ha arbetat oavbrutet hela dagen, 
var nu samtliga ungdomar så trötta att av
seglingen uppsköts till lördag morgon.

Den kombinerade lektions- och matsalen. Foto Patrik Eriksson
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Arbete i riggen kräver stor uppmärksamhet. Foto Patrik Eriksson.

Ett mycket uppskattat beslut, speciellt 
med tanke på att ett ihållande regn just 
begynt.

Utpurrning kl 07.00 och frukost nere i 
fd lastrummet som nu var iordningställt 
till en kombinerad undervisnings- och 
matsal mm. Efter en god rikligt varierad 
frukost samlades samtliga på halvdäck för 
genomgång av den planerade seglatsen. 
Alla tilldelades olika uppgifter från riggen 
till däcket med fall, giggtåg och gårdingar 
så att segelsättningen skulle gå så smidigt 
som möjligt. Vi var ca 40 personer ombord, 
så det gällde att organisationen fungerade. 
Avgång kl 09.00 för motor -  en 550 hk stark 
Caterpillar. Bogpropellem gjorde det enkelt

att, trots den tilltagande WSW-liga brisen, 
ta oss ut ur hamnen. Nattens regn hade dra
git in över Göteborg och i klar, skyad luft 
drog vi ut i leden mot Sillesund. Under fär
den dit satte vi förseglen, mellanstag- och 
mesanseglet. Efter passagen av Sillesund 
sattes alla tillgängliga råsegel och motorn 
stoppades ute vid Hätteberget.

En underbar känsla infann sig när jag 
nu, efter mer än femtio år befann mig på 
ett relativt stort råsegelfartyg, vars lätta 
krängningar för vindens tryck förde oss i 
det närmaste ljudlöst framåt i tilltagande 
vind.

Det syntes på anletsdraget hos alla 
ombord, som om man drog en lättnadens

suck efter att "nu var vi äntligen under 
segel"! Bara en mycket lyhörd person 
kunde förnimma hjälpmotorernas svaga 
ljud akteröver.

Ett befrielsens leende spreds i anlets- 
dragen på de ombord, vilka under mer än 
ett år jobbat med att få det här projektet 
segelklart.

Med halv vind och kurs NNW samt 
några knops medström gick det undan 
ut i ett böljande Skagerack, som med sin 
moderata sjö fick Gunilla att slingra litet 
lätt. Det är stor skillnad i att trampa däck 
på ett så här stort segelfartyg i den sjön, mot 
att sitta i en vanlig havskryssare som skulle 
varit mycket blöt och gungig.

Nu serverades rykande varmt kaffe med 
nybakade kanelbullar, ett välkommet in
slag i den litet kyliga vinden. Utkik och 
rorgängare löste av varandra och någon 
satt uppe stormastens bramsalning och 
blickade ut över horisonten.

Nu när alla tillgängliga segel blivit satta 
skjuter Gunilla fart för den västliga vin
den som efter hand tilltar något. Den vassa 
klipperstäven klyver mjukt vågorna, som 
i skumkaskader far utefter bogarna och 
längs sidorna för att snabbt suddas ut i 
det virvlande kölvattnet akteröver.

Skeppets lätta slingring får många av oss 
att ta ett fast tag om ett vant eller bardun 
för att hålla i sig. Den ovane uppsöker 
gärna en sittplats på någon tillgänglig 
livbälteslår eller fattar tag i en nagelbänk, 
för att hålla sig på benen och se så oberörd 
ut som möjligt.

Vädret har klarnat upp och solens varma 
strålar värmer oss alla, såväl gammal som 
ung. Ungdomarna i riggen har nu kommit 
ner på däck där även de njuter av kaffe 
med nybakat bröd. Endast vakthavande, 
rorgängare, utkik samt kökspersonalen är 
i arbete.

Här ett citat ur G-P denl8 maj 1999:
"Mot riggen står nytt däck i trä av värm

ländsk fura från Torsby, över 140 år gam
malt med så täta årsringar att man inte kan 
se var den ena slutar och den andra tar vid, 
som Lennart Martinsson uttrycker saken!

Eken kommer från Kronans skogar, som 
en gång planterades på Visingsö på 1700- 
talet för att ge stävar och spant åt flottans 
fartyg.

Byggd som motorseglare
Skeppet byggdes år 1940 på Oskarshamns 
Varv tillsammans med ett systerfartyg 
Borgilla. De var klassade som motorseg
lare för bulk- och styckegods i Nord- och 
Östersjöfart. Med plats för fyra befälselever 
seglade Gunilla redan från början delvis 
som skolfartyg.

I december 1996 lossade G unilla sin 
sista last i Göteborg. Kort därefter övertog 
Föreningen Mot Bättre Vetande (MBV) på
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Sjön suger! Foto Patrik Eriksson.

Öckerö fartyget från skepparen och äga
ren Ivar Kristiansson, som vårdat Gunilla 
sedan 29 år.

I februari 1997 bildades Rederi AB Gunil
la, som köpte fartyget av MBV. Föreningen 
MBV är majoritetsägare i rederiet.

T/s Gunilla är nu ombyggd till en seg
lande gymnasieskola som i första hand är 
avsedd för Öckerö kommuns ungdomar, 
men i mån av utrymme kan även flickor 
och pojkar från andra kommuner tas 
emot.

Under våren 1997 togs konstruktionsrit- 
ningar fram för ombyggnad till 3-mastad 
bark och i december samma år startade 
ombyggnaden på Ö-varvet på Öckerö.

Gunilla är med sin nya clipperstäv 50 
meter lång och 8 meter bred och har ett 
djupgående på konstruktionsvattenlinjen 
på drygt 3 meter. Skeppet är klassat för oce
anfart med 38 elever och 10 befäl/lärare. Se 
teknisk beskrivning.

Hösten 1999 lossar man förtöjningarna 
för den första seglatsen med "klassrum
met" ut i världen. Idén med att lägga en 
tredjedel av ett treårigt gymnasieprogram 
på ett segelfartyg, kommer ursprungligen 
från föreningen Mot Bättre Vetande. Må
let är att motivera eleverna så mycket att 
skolan förblir trivsam, och att ungdomarna 
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Den vackra galjonsfiguren. Foto Oie Christiansen.

lämnar gymnasiet, med mer än bara teo
retiska kunskaper. Detta underlättar också 
deras möjligheter att vidareutbilda sig.

Frågan om hur man gör skolan till en 
plats där eleverna mognar genom sam
arbete och ansvarstagande, samtidigt som 
man utvecklas i en kreativ miljö med en 
stimulerande och målinriktad undervis
ningsmetod växte fram under en tid av 
mycket tankemöda.

Den landbaserade undervisningen drivs 
av Öckerö kommun, som också är huvud
man för hela utbildningen. Målet med 
kurserna i land är att, i möjligaste mån in
tegrera, förbereda och efterarbeta de kurser 
och erfarenheter som görs ute till havs och 
i andra länder och världsdelar.

Utbildningen är högskoleförberedande 
och kurserna är i huvudsak hämtade från 
naturvetenskapliga och samhällsveten
skapliga programmen.

Tre månaders seglats
Eleverna seglar i tre etapper, tre månader 
i varje årskurs och rutten är tidsmässigt 
upplagd med hänsyn till gynnsamma 
vindar och strömmar. Innan det bär av till 
havs får eleverna en grundläggande utbild
ning i teoretisk och praktisk sjösäkerhet,

sjömanskap och sjukvård.
Genom att delegera ansvar till eleverna, 

och sträva efter att ge uppgifter där sam
arbete och kompromisser är viktiga ingre
dienser, erfar de rutinerade ledarna att 
stämningen i klassen blir god mellan alla 
deltagande parter. Detta tillsammans med 
insikt i globala och lokala problem samt 
medkänsla för andra människor och olika 
kulturer -  är egenskaper som är önskvärda 
i dagens samhälle.

Mot Fiskebäckskil
Den fortsatta seglatsen under eftermid
dagen var enligt planen att segla in i leden 
mot väst om Härmanö mot fyren Hättan. 
Med denna kurs blev det en behaglig 
slör upp genom skärgården i sakta mak, 
eftersom vinden avtagit något. Under pas
sagen av det förr så fruktade Islandsberg, 
avtog vinden nästan helt. Då kommer det 
ut en liten motordriven slup, med en man 
ombord, som lägger sig på babords utsida. 
Det är läraren och bildhuggaren Ingemar 
Johansson som gjort Gunillas galjonsfigur. 
En lotslejdare fälls ut och ned för den än
trar en tv-fotograf för att från sjön filma 
Gunilla, som med fyllda segeldukar sakta 
glider fram mellan Gåsö och Skaftölandet.
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Snabbt lär sig eleverna att arbeta i riggen. Foto Patrik Eriksson.

Det blev ett fint inslag som kunde ses i tv- 
programmet Latitud.

Några regnstänk förekom strax efter att 
vi passerat Stockevik, men på Gullmaren 
giggades seglen och gårdingarna halades 
medan besättningen jobbade febrilt i riggen 
för att beslå seglen. Ett styvt jobb för alla 
parter, men mest för ungdomarna på per- 
tarna under rårna. Medan jag stod på däck 
och tillsammans med några andra äldre 
och firade märsfall, mindes jag mina nätter 
i storm och rusk på Atlanten när jag stod på 
fockmastens röjelpert och famlade för att få 
tag på ett piskande segel att beslå 50 meter 
över däck. Vinden blåste upp bussarongen 
så att även den bildade ett segel och den 
iskalla vinden svepte över min bara rygg 
medan man höll på att tappa byxorna där 
man låg över röjelrån kämpande i mörkret. 
Ja -  dessa minnen frammanas lätt så här 
över 50 år efteråt, när jag står på Gunil
las däck vid skotstallet runt fockmasten 
tillsammans med en annan äldre man i 
80-årsåldern.

Efter en dryg timme var alla seglen be
slagna och under motorgång sattes kursen 
mot Fiskebäckskil, samhället där projektle
daren Lennart Martinsson är född och har 
sin permanenta bostad.

Dit anlände vi vid 18-tiden och förtöjde 
med babords sida mot en kaj, som icke helt 
förmådde rymma det stolta skeppet.

När sist -  när härnäst?
Enligt gamla skutskeppare var det över 
sextio år sedan ett råtacklat segelfartyg 
besökte hamnen, som på den tiden hade 
många frakt- och högsjöfiskefartyg hem
mahörande där.

Efter en del välkomstceremonier, var

det tid för skaffning, som var synnerligt 
överdådig med ett av allehanda fisk och 
skaldjur fyllt bord på storluckan ute på 
däcket. Därtill serverades både öl och både 
rött och vitt vin i rikliga mängder med bröd 
och smör. En skön men för ungdomarna 
ansträngande dag var till ända. Framåt 
kvällen spöregnade det så att däcket fick 
en rejäl blöta som spolade bort eventuella 
kräft- och krabbskal mm. Jag drog på mig 
regnstället och tog mig en liten promenad 
i land. Fiskebäckskil inbjöd inte till några 
mer ingående studier så här års, men från 
samhällets enda krog hördes det välkända 
sorlet -  som inte längre lockar mig. Jag tor
nade snart ensam till kojs i den tilldelade
4-bäddshytten ombord.

Söndagen den 6 juni: Utpurrning 07.00 
en gråm ulen morgon med regntunga 
skyar hängande lågt under himlavalvet. 
Jag klädde mig hastigt och tog mig en 
Liverpoolare (eng. vaska facet) och drog i 
land upp på kyrkbacken för att försöka få 
en bild av skeppet vid kajen. Kanske den 
enda på länge innan tillfälle ges för att få 
något bättre?

Väl ombord igen vankades frukost av 
traditionell kontinental typ och vid 09.00 
tiden var det genomgång på halvdäck 
med information om dagens seglats. Strax 
därefter lades förtöjningarna av och vi gled 
för motor ut genom ett lätt duggregn på 
Gullmarsfjorden, där seglen sattes i upp
klarnande väder och SSW-lig bris, som 
under dagen ökade mot styv kuling. När 
alla tillgängliga segel blivit satta, upptäckte 
vi Athéne av Skärhamn, som gick någon 
distansminut norr om oss. Hon förde 
stagfock, klyvare, gaffelfock och storsegel 
men för att ta upp jakten på oss satte man

med stort besvär även de båda 
toppseglen och seglade förbi 
oss. Gunilla som är ett betyd
ligt större fartyg och inte heller 
var utrustad med alla råsegel 
ännu, var inte lika snabb, men 
man märkte snart att Athéne 
förde för mycket segel och därför 
krängde för mycket för optimal 
framfart. Då man åter bärgade 
toppseglen kom hon snabbt på 
efterkälken.

Så kryssade vi fram och till
baka på Skagerack, men framåt 
lunchtid beslöt vi att påbörja 
hemseglingen. Vinden hade nu 
vridit sig mot en mer WNW-lig 
riktning, vilket gynnade oss att 
gå in mellan de båda pylonerna 
i Brofjorden för att fortsätta mel
lan Kornöama tillbaks mot Lyse
kil, Gullmaren och ut mot Hät- 
tan o sv  sy dvart. Under en gir för 
babords halsar då vi formellt var 
väjningsskyldiga, provocerades 

vi något av en större havskryssare. Med 
tanke på svårigheten att manövrera ett så 
stort segelfartyg inomskärs, borde den lilla 
segelbåten ha lämnat plats för oss, vilket 
också är angivet i sjölagen (för båt under 
20 meter). Detta hade uppenbarligen icke 
denna seglare klart för sig, som med nöd 
och näppe undgick att med sin masttopp 
fastna i vårt pekes pynt. Ett beteende som 
icke renderar sjösporten någon större akt
ning från yrkessjöfarten!

Den styva kulingen avtog framåt dagen 
och övergick i lätt bris, men vred sig mot 
syd. Efter lunchen hade vi åter passerat 
Hättan och var på väg ut söder om Må- 
seskär.

Eftersom vinden nu var rakt emot, be
slöts att bärga alla segel och anträda färden 
hemåt för motor. En del måste passa all
männa kommunikationer och därför måste 
vi vara åter i Öckerö i god tid före 19.00.

En starkt tilltagande sydlig vind i kom
bination med en stark nordlig motström, 
medförde att framfarten reducerades högst 
väsentligt. Bara strömmen uppmättes till 
4 knop.

Det var segt att ta sig förbi Hamneskär 
och litet dramatiskt under passagen ge
nom Stora Sillesund med grov sjö och 
tilltagande sydlig vind med regnskurar 
och dålig sikt föröver. Allt gick emellertid 
väl och vidl8.30-tiden var vi åter förtöjda i 
Öckerö hamn. En trots vädret härlig seglats 
var till ända och alla fick bråttom att bege 
sig i land, var och en till sitt. Somliga skulle 
köra bil till Norrköping och Stockholm. En 
tröttsam färd efter en ansträngande tid av 
oersättliga upplevelser i Sveriges för när
varande största segelfartyg för oceanernas 
vidder. ■
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Huvuddimensioner:

Längd över allt 49,60 m
Längd mell. p.p. 42,05 m
Bredd mallat 8,23 m
Djup mallat 3,76 m
Djupg. u.k. köl 3,20 m
Fribordlängd 42,27 m
Masihöjd över v.l. 34,00 m
Ségelarea 1 040 n f
Motor MaK MSU 390 hk

POOPDÄCK BACKDÅCK

INREDN. UNDER DÄCK

HUVUDDÄCK
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Poseidon C var det som drog oss till det gudsförgätna Kattakolo. Och där låg hon, inlinkad efter haveri. Fotot är från vårt andra besök och då hade man kört 
bort den upplastade lasten från kajen. Poseidon C byggdes 1956 på Finnboda till Svea. Sedan bar hon namnen Drucilla U, Riodon, och Rodon innan 
hon 1979 blev Poseidon C.

Uppläggare i Kattakolo
Av Lennart Petersson

En gång i tiden, då vi ännu levde på 
1900-talet, var vi fyra glada gossar 
som under 10 års tid for till Uppläg- 

garland, d v s Grekland. Fyra och fyra, ett 
år var vi tre och två år var vi fem. Det var 
Walter Nilsson, Horst Dein, Bent Mikkelsen 
och så jag. De två femmorna var en Bång 
och en Rydberg, båda från Göteborg.

Vi for runt som tättingar bland de gre
kiska uppläggningsplatserna, långt från all 
ära och redlighet. Vissa år hyrde vi en bil på 
flygplatsen och så körde vi runt. Till Itea, 
Chalkis, Drapetzona, Astakos och allt vad 
platserna hette. Några år, på slutet, satt vi 
och häckade vid inseglingsrännan till Pi- 
reus hamn och gjorde bara korta turer. Till 
Egina och Salamis till exempel.

Vi råkade ut för många dråpliga episoder 
och många fartyg såg vi. I bukten vid Itea 
låg det mer än 10 miljoner dw ton upp
lagda. I bunkarna vid Chalkis hittade vi 
båtar som inte fanns, enligt Lloyds.

Jag, en av de två som fortfarande lever av 
oss, skall nu berätta lite om våra eskapader 
och upptäkter.

En sen regnvåt eftermiddag kom vi till 
Kattakolo. En liten stad som Gud glömt, 
längst ut på en halvö på nordvästra Pelepo- 
nessos. En smal landsväg, en bunke hus, en

40

medelstor hamn och en nedlagd smalspårig 
järnväg. Det var Kattakolo.

Det småregnade, det var sent en dag i 
mitten april, det var dystert. Men vi hade 
kört till Kattakolo för att fotografera. Vi 
visste/trodde/hoppades att Poseidon C 
ex Sveas Farida låg där. Hon hade linkat

in där efter ett haveri för ett antal år sedan. 
Låg hon kvar? Ja det gjorde hon. Hon låg 
övergiven och nästan glömd vid en kaj. På 
kajen låg fortfarande kvar en del av den 
upplossade lasten. Men hon låg inte ensam. 
Där låg även en liten coaster, Maria Cata- 
nia. Detta fotot tog Horst, för på den tiden

Sveamärket är fullt synligt under otaliga lager av färg.
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tyckte jag att italienska kustbåtar, det finns 
det miljoner av. Man lär av misstagen så nu 
fotograferar jag till och med tyska kust- och 
kanalbåtar samt containerfeeders. Till henne 
kunde det finnas last i omgivningen. Men 
däremot inte till nästa fartyg, Alvin. En 
stor styckegodsare som till synes låg och 
lastade. För att fylla henne måste samtliga 
jordbrukares totala skörd under minst två 
år fraktas fram till hamnen. På utsidan 
av Poseidon C låg ett mysterium. En till 
synes före detta öststatstrålare omdöpt till 
Molly. Utan annan identifiering och till 
synes övergiven.

Vid vårt första besök låg hon på utsidan 
av Poseidon C, några år senare var hon 
flyttad till en egen kaj. Mörkret sänkte sig 
över Kattakolo och efter en relativt god 
middag på en av cantinorna beslöt vi oss Stora Alvin byggdes 1959 i Rijeka som Lavaux. Mellan 1974 till 1981 bar hon namnet Kerasous.
för att övernatta i Kattakolo. Oavsett hur Hur hon skall bli fullastad i Kattakolo begriper jag fortfarande inte.

Ett USO, unidentified sailing objekts, är fortfarande lilla Molly. Enda ledtråden är att det står Kiel 
i aktern.

Italienska Maria Catania har burit många namn. Hon byggdes 1939 i Foxhol som PietHein. Sedan 
har hon burit namnen Fortschritt, Piet Hein, Alice, Marivit, Altho, Caivl och Emerald Trader. 
Maria Catania blev hon 1979.

liten en by är i Grekland så finns det minst 
en Cantina. I kattakolo fanns det även ett 
Hotell, Delfini hette det, och där tog vi in. Vi 
togs för att vara besättningsmedlemmar till 
en besättning till ett fartyg som eventuellt 
skulle komma, men vi fick bo där. Om vi 
lovade att betala och inte hänvisa till mäk
laren. Som tydligen inte hade det bästa 
rykte. Huset var byggt i betong. Rummen 
var små och den enda prydnad som fanns 
var knasthålen efter formplankerna. Och 
kallt var det, kallt som bara F.

Vi letade efter extrafiltar, men tji fick 
vi. Horst påstod att de var uppätna av de 
jättekackelackor som han såg i garderobs- 
skåpet. Ett påstående som Walter avvisade 
bestämt då kackelackor enligt honom inte 
kan leva i nästan arktisk kyla. Och om 
mattstumpen, som låg mellan sängarna, 
hade varit bara lite renare hade det blivit 
slagsmål om den.

Nåväl, man kan sova även småhutt- 
rande, och på morgonen var det frukost. 
Nescafe, några bröskivor, marmelad och 
margarin. Margarinet tillhörde nog ett 
parti som tyskarna lämnade efter sig 1945 
och för att dölja den värsta smaken så var 
det smaksatt med fotogen. Det var det, 
det smakade fotogen. Och doftade som 
den värsta stallykta.

Vi beslöt att nu hade vi varit två gånger 
i Kattakolo, den första och den sista. Men 
människan rår och Gud spår som man sä
ger, eller var det tvärt om. Vi kom ytterli
gare en gång till Kattakolo, några år senare, 
men då gick vi omvägar om Hotell Delfini. 
Då var det i maj, solen sken och på redden 
låg en av SAL:s gamla båtar och lossade 
passagerare till väntande charterbussar 
för vidarebefodran till någon antik ruin. 
Så Kattakolo var nog trots allt en trevlig 
liten håla, om man undviker hotell Delfini 
och tavernornas röda retzina.
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A L L I E R A D E S  JATTEKONVOJER T I L L  RY SS L* N Q  
EN FAROFYLLD FÄR D,  INNAN MÅLET N Å S „

Ihela Norden -  liksom på många 
andra håll i världen -  hette det 
med tanke på sjömännens insatser 

under kriget: "Vi får aldrig någonsin 
glömma dem!"

Så lät det vid krigsslutet.
Vi, som arbetat som sjömanspräster 

har fått träffa flera av dem, som över
levde och kom hem. De var och är 
ganska bittra på vad som hänt.

De hade levt under ständig risk 
att deras fartyg skulle attackeras. De 
sov ofta med kläderna på för att vara 
beredda.

Några har berättat hur de såg kam
rater försvinna i djupet.

M ånga seglad e på am erikanska 
båtar och var med på konvojer till 
Murmansk.

Man stod och såg hur en torpede
rad båt i konvojen brann och gick ner
-  utan att man kunde göra något. Man 
fick inte stanna sin egen båt och hjälpa. 
Då var man själv ett ganska säkert och 
lätträffat offer.

Inte heller de svenska Lej dbåtarna, 
som skulle vara fredade -  gick fria.

De svenska båtarna som seglade i lejdtrafiken hade strikta regler om hur båtarna skulle nationalitets- Mot slutet av kriget härjade de s k 
märkas. Under mörker var de helt upplysta. Här Svenska Lloyds motorfartyg Dahlia. vargflockarna — de tyska ubåtarna

Klubbmedlemmen Bengt Ahlin i Oxelösund, som seglat under andra världs
kriget, deltog i minneshögtiden som beskrivs här. Han tyckte att detta borde 
publiceras i Länspumpen och det samtycker redaktionen enhälligt med! Vi 
får inte glömma den insats sjöfolket gjorde under kriget och det minsta vi 
kan göra är att hjälpa till att hålla minnet vid liv.

Redaktörerna
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-  och de tog ingen hänsyn till flagg.
Jag träffade en sjöman, som varit 

m ed sin  båt i A n tw erp en s ham n 
under en av de stora raiderna mot 
Antwerpen.

Sett hur m änniskor sprängdes i 
bitar.

De upplevelser bar han med sig 
resten av sitt liv.

Många av Er, som är här har säkert 
liknande upplevelser.

205 handelsfartyg och 31 fiskebåtar 
torpederades, minsprängdes, bomba
des.

Omkring 3 000 kom aldrig hem!

Ingen befolkningsgrupp i vårt land 
-  civila eller soldater -  inkallade eller

yrkesmilitärer -  har upplevt kriget så 
som vårt civila sjöfolk. Ingen kategori 
har offrat liv i såna mängder. I genom
snitt under kriget offrade en sjöman 
per dag sitt liv.

Danmark kom ihåg, England kom 
ihåg, N orge kom  ihåg -  M EN vi 
glömde.

I tidningen Sjömannen stod i en arti
kel efter kriget:

"Sjöfolket i Sverige har alltid varit 
styvmoderligt behandlat i motsats till 
andra länder - 1 ex Norge och England
-  där var sjöfolket respekterat. Men 
inte här.

Myndigheterna lovade oss guld och 
gröna skogar, som vi skulle få bara vi 
hängde med tills kriget var slut. Men 
vad fick vi -  ett vackert monument i 
Göteborg. Dit gick vi och tittade"

Ja, sjöfolk är ett märkligt släkte.
Man såg ner på dem -  inte nu -  men 

då!
Det hade ett hårt liv ombord. Många

-  och samma människor rörde sig un
der lång tid på en liten yta. Det var en 
mer än riskfylld tillvaro. Det gav ingen 
större ekonomisk rikedom -  och man 
hade egentligen ganska få rättigheter.

Ett liv, som många gånger -  särskilt 
under kriget -  var ett liv, då man kunde 
betvivla det mesta av tillvaron.

Trots detta gjorde de, för oss land
krabbor, en insats för att vi skulle ha 
det bra -  men själva fick de inte mycket 
del av den.

De var hela tiden vår själklara länk 
till yttervärlden. En länd, som vi för
utsatte bara skulle finnas -  men vi 
visste inte vad det kostade de, som 
var länken.

"Vi får aldrig någonsin glömma" -  så 
sades det.

Det finns en tacksamhetsskuld gen
temot de som seglade -  de som inte 
kom hem -  de, som kom hem -  mot 
sjömansfamiljerna. De där pappan och 
mannen inte kom hem -  och de som 
fick hem en av kriget m ärkt pappa 
och man.

En tacksam hetsskuld, som aldrig 
har betalats.

Det finns ett ansvar att avbörda sig 
den.

Därför är det bra, att för några år se
dan -  efter mer än 50 år -  denna dag 
kommit till och att vi äntligen talar 
öppet om det, som vi länge haft som 
dåligt samvete.

Den här dagen är ett sätt att betala av 
på tacksamhetsskulden -  kanske.

Göthabolagets ångare Belgias inmurade kommandobrygga som skydd mot flygplansattacker. Samtliga 
foton ur Bertil Söderbergs arkiv.
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När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939, fanns många svenska handelsfartyg runt om i världen. Här Lloydaren Gdynia liggandes i Pelotos, 
Brasilien, den 7 september. Som synes har man redan målat på nationalitetsbeteckningarna.

Att tänka på dom!
Och det är bra, att vi nu tänker på 

dem, men tänkt om det skett, när de 
levde och fanns ibland oss.

Vi skall nu sända de av våra vänner,

som inte längre finns i den här tillvaron
-  en tanke och en hälsning, som vi hop
pas går över till den andra sidan -  till 
det där annorlunda.

Men -  vi skall också tänka på de

levande den tid vi har kvar den här 
tillvaron.

Vi ger våra vänner, som gått hem en 
tyst minut av våra liv -  en minut av 
eftertanke.

Last och passagerarångaren Burgundia av Göteborg, efter att ha anfallits av allierat flyg utanför den holländska kusten. Skorstenen och båtdäcket har träffats 
av eld från flygplanen. Foto från Sjöhistoriska museet.
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Svar om Hällekis
I LP 2003:4 sid 49 fanns en 
fråga om ett roder och en 
bogserbåt från H ällekis. 
Rodret komer från nr 6136

Lyn I, LL 995 ex Idun LL 672 
byggd i Fridhem 1919. Den 
gick på fel sida om farleden in 
till Hönsäters hamn (Hällekis), 
grundstötte och blev vrak 4

september 1975. Rodret och 
motorn, en Skandia 130 hk 
bärgades 1997.

Bogserbåten heter Dragö 
och är byggd 1881.

Klas Andersson

Ett ankarminne
Då jag läste om det sk trotman- 
ankaret blev jag livligt påmind 
om två stycken ankare i mitt livs 
historia.

M/s Stina, en av de mycket 
berömda nio galeaserna från 
Studseröd, även kallade Klinge- 
rödsbyggena, utrustades under 
våren 1921 hos J.E. Lindbom i 
Lysekil. Skandiam otorn var 
installerad. Utrustning pågick. 
Just då hade ett rederi för en 
tremastskonare ändrat sina pla
ner och pappa köpte då denna 
utrustning, trots en mycket be
tydande överdimension, vilket 
med all säkerhet blev skutans 
och besättningens räddning då 
den våldsamma oktoberstor
men slog till samma år.

Det ankrades upp en lör
dagseftermiddag utanför Kug- 
geboda i Blekinge skärgård. 
Lastning av sten var planerad 
starta nästkommande måndag. 
Vädret var förtjusande, lugnt 
och stilla. Kanske hade pappa 
en föraning om ett stundande 
oväder. Det ankrades med båda 
ankarna och ovanligt mycket 
kätting stacks ut. Natten till 
söndag slog orkanen till med 
ursinnig kraft både i Östersjön 
och på Kattegatt. Vindmätaren 
på Utklippan registrerade 38 
m/sek. Hållbottnen var god 
och den extra kraftiga ankar
utrustningen bestod provet 
med glans.

Det blev som planerat last
ning av sten på måndagsmor
gonen, förmodligen till någon 
tysk hamn.

Några veckor senare anlände 
Stina till den goda staden Lyse
kil med full last av prima björk
ved från Bergkvara. Det första 
seglationsåret 1921 led mot sitt 
slut och pappa var relativt nöjd 
med resultatet. Många sträv
samma år låg framför.

Kära hälsningar till Läns- 
pumpens alla läsare från

Martin på Näset
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Norppa
Bilden i Länspumpen 2003:3 på 
f d fiskebåten Norppa förbryllar 
lite. Den finska skeppslistan 
anger fartyget byggt 1957 i Sim
rishamn med ex-namnet Silver
våg. Jag har letat i Fiskebåtarna 
och Varven men något fartyg 
byggt i Simrishamn passar inte 
in. Att finska listor tidigare hade 
en del fel när det gällde byggår 
och byggnadsplats är känt men 
numera brukar man, liksom 
i Sverige, vara mycket noga

med att kolla uppgifter innan 
ett fartyg registreras.

Norppa ex Silvervåg dyker 
upp i finska listan 1978 som 
fiskefartyg ägd av Tauno Nah- 
kala, Helsingfors. Registrerad 
i Helsingfors med reg-nr 1585 
vilket betyder att hon blev re
gistrerad i juli-september 1977. 
Från 1980 års skeppslista anges 
fartyget vara fiskefartyg/annat 
fartyg vilket gör att man kan 
förmoda att det är fråga om ett 
nöjesfartyg, från 1984 endast

"annat fartyg". Tauno Nahkala 
kvar som redare 1982. Från 1983 
fram till 1993 anges Marjut Hän- 
ninen, Helsingfors som ägare. I 
november 1993 lades register
systemet om i Finland och då 
rensades en hel del fartyg ut ur 
registren, så ock Norppa.

Min gissning att fartyget snart 
lämnat fisket förstärks av det i 
skeppslistorna införda fiskefar- 
tygsregistret. Där finns SF 21 
Norrpa endast i 1978-1979 års 
listor ägd av Tauno Nahkala.

Erik Hag
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Ångturbindrivna passagerarfartyget Funchal levererades till portugiser från varvet i Helsingör 1961.

Funchal
I senaste numret på sidan 32 
finns ett foto av Funchal som 
hon ser ut idag. Jag minns 
henne som nybyggd på ett 
foto i Svensk Sjöfarts Tidning

1961. Det hade varit trevligt 
att få se det en gång till i nästa 
nummer av Länspumpen om 
det går att ordna. Fotot finns 
kanske kvar i tidningens ar
kiv? Som nybyggd får hon väl

närmast anses som en tidlös 
skönhet.

Jan-Olov Svensson

Red. Har letat fram fotot av 
Funchal. Foto: SST arkiv.



för slussning. Då kunde man 
få nöjet att hjälpa slussvakten 
Sigurd (Sigge) Axelsson med 
slussportarna. Blev vi sugna på 
extra färsk mjölk som närapå 
var grädde och smakade som 
sådan, då rodde man längst 
upp i K ilaneviken med sin 
mjölkspann, följde stigen upp 
till familjen Ekeroths gård där 
gästfriheten blommade. Det 
kunde hända att man förutom 
mjölken, hade med sig ombord, 
ett fjäderfä till en god söndags
middag. Vad beträffar galeasen 
vid plattfabrikens lastbrygga, så 
vågar jag sätta en "tolvskilling" 
på Althea som flyttade från 
Gravarne till Kållandsö i slutet 
av 1940-talet. Hon byggdes 1912 
i Barth och lastade 140 ton.

Så till sidan 26 och John Oltins 
fina bild av nordvästra hörnet 
av Vikens hamn med vinter- 
uppläggare. Vi ser där två vita 
sjötorpsbyggen. Den till vänster 
är Lennart och den till höger är 
Sixten. Skonaren i mitten, som 
inte är Zeus, är okänd för mig.

Jag vill här berätta om ett 
m ärkligt sam m anträffande. 
Min far, Nils Persson, var lätt
matros på Lennart 1918-1919. 
Han berättade att han hade 
rortörn och länsade nordvart 
i norra Östersjön. Sikten var 
vid tillfället mycket nedsatt på 
grund av snö. Plötsligt, ett brak 
föröver, och en våldsam skak- 
ning i skrovet. Han såg under 
ett kort ögonblick, belyst av 
babordslanternan, namnbrä
dan med namnet Sixten som 
snabbt försvann i snögloppet. 
Han uppfattade också hur de
ras livbåt blev hängande lodrätt 
ner mot sjön. Lennarts vaterstag 
hade svept loss båten från sin 
babordsdävert. Hennes egen

Horndahlarna Sixten och Lennart lossar troligtvis cement från Slite vid Söder Mälarstrand.

Skutsvar
Kenneth H. Ohlsson undrar 
vilka skutorna är, som finns på 
vykortet över Kristinehamns 
hamn, sidan 51. Den närmaste 
skonaren känner jag igen som 
Valdemar av Säffle. Har för mig 
att hon är ex Valdemar Sejr som 
byggdes i Faaborg 1882. Skutan 
som "pekar" rakt emot oss är 
ingen galeas, utan en skonare 
även den. Ser man noga efter, 
så är där två jämnhöga riggar 
och två par salningshorn. Den 
mast som vid en flyktig anblick 
kan uppfattas som skutans me
sanmast, tillhör ett flytetyg som 
ligger längre bort. Identifiering 
klarar jag inte av.

Galeasen längst bort är ju en 
typisk riggreducerad fd  sko
nare som det fanns så många 
av. Hon kan vara en tjörnbo och 
heta Amalia, Anna-Stina, Asta 
o sv  bort genom alfabetet.

Så går vi till sidan 50, där 
Börje Karlssons snäckebilder 
framkallade minnen av lyckliga 
dagar på 1930-talet, då jag som 
skollovssjöman var med och låg 
på törn vid lastbryggan i Snäcke 
för lastning av kvartsit vid Val
ön. Eller att man rodde från 
Valön till Snäcke för att handla 
i den lilla affären som låg invid 
slussen, på dess norra sida. Vid 
sådana tillfällen hände det ju att 
Mone, Bele, John eller någon 
annan av kanalfararna anlände

Nils Persson ombord på Lennart förtöjd i Råå.

Två foton från Valön 
i Nedre Kilane 1944. 
Galeasen på bilden 
nedan är Virginia 
från  Ålabodarne. 
Samtliga bilder från 
Alex Persson.
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skada inskränkte sig till att få 
bogsprötsnocken avsliten i 
Sixtens mesanrigg" (Man ser 
på bilden från Stockholm, som 
är från före första världskriget, 
Lennart ståta med välbehållen 
"pekenock" som är vitmålad i 
ytteränden, medan bilden från 
Viken 1920 visar "peket" tvär- 
kapat). Sixten låg, som vi har 
förstått, bidevind för babords 
halsar. Detta var en "syskon
kyss" som kunde ändat vida 
värre.

Far var, kan man kanske 
säga, förutseende med tanke 
på vår tids identifieringsfrågor 
genom att på ett vykort som 
han skickade till hemmet, tyd

ligt markera vilken skuta som 
var "hans". Vi ser här bilden 
som visar Lennart och Sixten 
under lossning vid Söder Mä
larstrand i Stockholm. Sannolikt 
är det cement från Slite. På den 
andra bilbilden ser vi Lennart 
förtöjd i Råå med Nils Persson 
poserande på däckslasten, land- 
gångsriggad.

Förutom bilderna av sjötor- 
parna, sänder jag ett par foton 
som jag tog vid Valöns i Nedre 
Kilane, kvartsitutlastning 1944. 
Galeasen som ligger färdig
lastad är Virginia ex Gondul, 
reg-nr 3973.

Hon byggdes på Sven Petter 
Nilssons varv på Råå 1902 och

hade Ålabodarna som hemort 
i 49 år.

Alex Persson 
c ^ >

På sidan 26 finns ett trevligt 
foto med vinterupplagda sku
tor i Vikens hamn. Åtminstone 
de vitmålade är ganska enkla 
att identifiera som två av A.P 
Horndahls sjötorpsbyggen. Den 
till vänster med lång klyvarbom 
och puttingvant på fock och stor, 
känns igen som Hellevi (4643) 
med hemort i Helsingborg och 
Viken 1906-1935. Bogsprötet är 
kapat vid maxlängd 32 meter 
för passage genom slussarna 
till Vänern.

Längst till höger i bild ligger

Lennart (5152), Helsingborg 
och Viken 1910-1940. Att just 
Lennart kan pekas ut bland 
Horndahls övriga sjötorpsbyg
gen beror bl a på haleklyset i 
brädgången samt fästet för fock- 
bommens stopptalja. Endast på 
Lennart var dessa placerade i 
förhållande till fockriggen som 
framgår av fotot.

Jan-Olov Svensson

Som synes råder en aning de
lade meningarom vinterupp- 
läggarna i Vikens hamn, men 
att de båda vitmålade är två 
av Horndahls sjötorpsbyggen 
är väl ställt utom allt tvivel.

Red

De okändas b ildkavalkad

Del av vykort frän hamnen i Askersund. På den närmaste skutan kan man 
läsa namnet Tekla. Är det någon som känner igen skutorna? Fotot insänt 
av Tore Olsson.

En okänd fiskebåt med beteckningen GE 98. Foto Bernt Fogelberg den 17 
augusti 1969 insänt av Tore Olsson.

Två fotografier av okända "gråbåtar" insända av Alf Strömbäck. Kan någon berätta något om dem? Fotona är tagna den 25 juli 1925. 
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Mera istider igen
och något om San Tooy

I Länspumpen 2003:3 såg jag 
att Rolf Eliasson rättade Henry 
Granbergs efternamn.

Som nämndes var Henry en 
framstående dragspelare. Det är 
ju så många år sedan, men jag 
kom att tänka på en sak.

År 1943 hade A lf Boberg 
läm nat kuttern Dahlia och 
kom med Isvåg. Då var det en 
ny skeppare på Dahlia. Det var 
kanske du, Rolf Eliasson, som 
jag fick köpa Mölnlycke sytråd 
av, när Dahlia lastade is på 
Sibjön? Det var ont om sytråd 
i Norge under kriget.

Så var det en sak till jag måste 
nämna. År 1981 var jag i Göte
borg med min fritidsbåt. Då var 
jag på Öckerö och besökte Alf 
Boberg. Jag kom in till Öckerö 
hamn på kvällen och tog mig 
en promenad för att se mig 
omkring. Träffade då en karl 
som reparerade något på en 
fiskebåt och jag kom i samspråk 
med honom.

Jag minns inte hans namn, 
men han var svåger till Frans 
Petersson som ägde Dahlia. 
Han berättade att han hade 
fiskat med en båt på Island och 
kommit hem till Sverige via 
Petsamo i Finland. Detta måste 
väl vara en av de karlarna på 
San Tooy som Sven Bryngels- 
son skrev om i Länspumpen 
2003:3?

När jag berättade att jag gärna 
skulle vilja träffa Alf sade han: 
"Sätt dig i min bil så kör jag dig 
upp till hans hus."

Senare på kvällen körde Alf 
mig och min fru runt så vi fick 
se Hönö och Hälsö. Vi besökte 
också Alfs fars, Oskar Bobergs, 
grav på Öckerö gamla kyrko- 
gård.

Vid inseglingsrännan till Öck
erö hamn stod ett kummel som 
Alf berättade att Oskar hade va
rit med och satt upp. Alf visade 
platsen där de lossade isen när 
de kom från Sibjön med Dahlia 
och Isvåg.

På kvällen var han ombord 
hos oss och jag kommer ihåg 
att när han fick se kompassen 
sa han att den visade ett streck 
fel.

Anders Grindlia

Stråssa
Den 23 oktober 1996 är det ett 
reportage om svenska dykare 
i tidningen Fremover som fått 
tillstånd att dyka på det tidigare 
Grängesfartyget Stråssa.

Jag vill komma i kontakt 
med den svenska dykaren som 
troligtvis var ledare för dykar- 
gruppen. Hans namn är Niklas 
Persson.

Enligt reportaget i tidningen 
skulle dykargruppen göra en 
film inspelning om fartygsv- 
raket.

Så finns det någon i tidning
ens läsekrets som kan upplysa 
mig om hans adress så vore det 
tacksamt.

Rolf Hallgren 
Stora Tenstagränd 16

S-163 63 Spånga

OBS

Stoppdag för nästa 

Horisonten Runt är 

23 mars 2004

Vem vet om Frisco?
Jag undrar om någon av tid
ningens läsare vet något om 
Frisco (ex Svalkaren) från 
Klädesholmen (9126).

Hon såldes av Krusell och 
Tönnäng till en man som gick 
med henne till Medelhavet.

Terje Fredh

Okänd fiskebåt
Jag har en ombyggd fiskebåt 
som ligger på Öckerö och heter 
Delfin. Jag köpte henne för 15 
år sedan då hon stod på land i 
Torslanda. Vad jag har hört om 
båtens historia är att bröderna 
Werner Olsson på Donsö har 
haft henne som passagerarbåt 
mellan fiskhamnen, Saltholmen 
och södra skärgården. De, i sin 
tur, hade köpt henne från Brun
skär, där hon varit ålekvass med 
sump. Ägaren skulle heta Walin 
och namnet på båten Göta. Hon 
hade då en tvåa Skandia.

Efter bröderna Olsson på 
Donsö blev Svante Nilssons 
vadbinderi på Donsö ägare till 
henne. Enligt uppgift har Nils
son ägt båten två gånger.

Ingen kan tala om för mig 
var och när båten är byggd. Ett 
rykte säger att hon varit fiskebåt 
på Vättern med hemort i Hjo. 
Troligtvis har hon aldrig varit 
registrerad. Vem kan bringa 
klarhet i båtens historia?

Sven Nilsson

Passagerarbåt 
på Gullmaren

Finns det någon bland den 
kunniga läsekretsen som kan 
berätta om en passagerarbåt 
på Gullm aren som hette 
Grebbestad?

Bertil Skälegård

Mozart på utgående från Antwerpen. Foto Einar O. Onsöien.

Vem kan identifiera 
den lilla tankern Mozart?
Den 23 juni 2003 fotografe
rade jag den lilla tankbåten 
Mozart, som förde belgisk 
flagg, utanför Antwerpen. 
Tyvärr fungerade inte mitt 
teleobjektiv så kvaliteten är 
inte den bästa. Någon hemort 
stod ej i aktern.

Vad som är intressant är 
hennes isbrytarstäv, vilket 
tyder på att hon har ett skan
dinaviskt ursprung. Byggde 
tyskarna några små tankbåtar 
med isbrytarstäv under andra 
världskriget?

Einar O. Onsöien 
Kleppan 

N-3090 Hof, Norge
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Mera skutor
För några år sedan fanns en ar
tikel om Dagny från Nordvik. 
I sammanhanget sades att man 
aldrig sett ett foto av henne 
under segel. Jag har fotogra
ferat en tavla av henne som 
marinmålaren Lars Andrén i 
Malmö målat.

Vidare bifogar jag ett foto av 
Activ från London när hon i 
september 1998 lämnade Ström
stad på sydlig kurs. Skutan ser 
skandinavisk ut. Är det någon 
som har vetskap om henne?

Stig Hansén

Dagny av Nordvik under segel. Mål
ning av Lars Andrén.

Tremastade Activ från London gästade Sverige 1998. Foto i Kosterfjorden av Stig 
Hansén.

Trotmanankaret 
ännu en gång

Visst var det ett Trotmanankare 
Nisse Månsson sett i Kungsör och 
som han skrev om i Länspumpen 
2003:3. Men det var inte det tredje 
"kända" ankaret av denna typ utan 
det fjärde!

Det ankaret Nisse saknade posi
tion på finns i Norge på en mindre 
plats längs västkusten mellan Ber
gen och Statt. Har inte sett det med 
egna ögon, utan på ett foto som 
några seglande vänner sände mig 
för ett antal år sedan när de stötte 
på det vid en segling längs kusten 
på norska västlandet.

På detta ankare finns en skylt som 
påstår att det kallas för Porteranka- 
re, men det är helt visst lika mycket 
Trotmanankare som de övriga tre!

Medsänder foto på detta ankare

och ankaret som finns vid Gaten- 
hielmska reservatet i Göteborg. Så har 
vi till sist sett alla fyra Trotmanankare 
som vi hittills känner till.

Bernt Säfström Ett Trotmanankare mellan Bergen och Statt. . .

. . .  och ett vid Gatenhielmska kulturreservatet i Göteborg. Foton från Bernt Säfström.
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Skutträff på Hönö 2003

Av Uno Bryngelsson

Här kommer ett brev från en av Sve
riges sista länspumpare. Jag växte 
upp ombord på Hawila, som min 

far var ägare till. Åtta år var jag mönstad 
på Hawila. Islast ombord över helgen som
martid var ett gissel. Då fick man pumpa 
med handlänspumpen. Gjorde man inte 
detta steg smältvattnet upp på kölen och 
in i koppling, vevhus, smörjoljesump och 
i skyddet under balanshjulet i vår Skandia 
150 hk.

Jag skriver till Er efter tips från Björn 
Fridén, som sett mina bilder. Jag råkade 
befinna mig på rätt plats den 4 oktober 
i fjol. Då kom hela högen av västkustens 
sista skutor förbi mig öster om Hönö. Jag 
bärgade focken i min båt och började foto
grafera båtarna, som kom i en god NW bris. 
Jag har en digitalkamera 3,1 milj pixlar.

Jag har bränt en CD med 64 bilder varav 
många är från hamnen i Hönö Klåva.

Om intresse finns för publicering i Läns- 
pumpen kan ni själva välja bilder från den 
bifogade CD:n. Publicering av bilderna i 
Länspumpen får ske, men annan använd
ning av mina bilder vill jag helst själv ta 
beslut om.

Länspumpen publicerar ju mest gamla 
bilder, men kanske en färgbilaga med 
några av mina bästa bilder kan behaga 
gamla skutfarare. Roligt att se att våra 
gamla skutor fortfarande lever.

Hawila bedömer jag vara i närheten av 
åtta knop under segel när bilden togs. Den 
gröna kuttern Boy Lesslie, minns jag som 
Ekstrand från Brevik i Frierfjoden, Norge, 
på femtiotalet, där vi ofta var och lastade 
is och salpeter med Hawila.

Hawilas siste ägare i fraktfart, Verner 
Bryngelsson avled i fjol vid en ålder av 
91 år.

Hälsningar 
Uno Bryngelsson 

Gärdesvägen 4, 430 91 Hönö 
0739 91 64 41
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Länspumpen, Box 421, 401 26 Göteborg ---- Q-
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L O T S L I V
Av Tom Roeck Hansen och Stig Fy ring

Lotsarna berättar: Från Malören till Väder
öarna; om leder och lotsplatser.

Boken samlar berättelser från lotsar, båt
män och andra som kan berätta om lotsar
nas liv i arbete och på fritid.

Stig Fyrings vackra illustrationer ger liv åt 
de unika och personliga texterna.

O R D IN A R IE  p r i s :  3 8 0 :-

m e d  p r e n u m e r a n t r a b a t t :  3 4 0 :-

/Beställ enkelt via post- eller bankgiro!
Med förskottsinbetalning till postgiro 100 95 98-2 eller bankgiro 5211-8650 
får du snabb leverans utan frakt- och expeditionskostnad. Glöm inte att 
uppge beställd titel samt namn, 
leveransadress och ev. 
prenumerationsnummer.
Du kan också beställa via 
www.breakwater.se, där du även kan 
läsa mer om ”Ett liv på Östersjön” 
och våra andra böcker.

B r e a k w a t e r  
p u b l is h in g

B o x  3 7 0 , 4 0 1  25  G öteborg 
ww w .breakw ater.se ~ info@ breakw ater.se

http://www.breakwater.se
http://www.breakwater.se
mailto:info@breakwater.se



