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Omslagsbilden:
Götaverken den 16 maj 1960. Närmast ett tankfartyg och därefter ånga
ren Monark samt nybyggda motorfartyget Martha Bakke. Foto Thore 
Swenson, Götaverken.

Redaktionellt
Det har varit en jäktig tid sedan branden i Nakterhuset, även 

för oss inom Länspumpens redaktion. Både Bertil och Krister 
har varit mycket engagerade med återuppbyggnaden av loka
len och det har tagit tid och kraft från det redaktionella arbetet 
med tidningen. Detta har framför allt påverkat de intervjuer 
som vi gjort och inte hunnit bearbeta. Det kan fortfarande ta 
lite tid innan vi är i kapp med detta arbete, men vi hoppas att 
läsarna och de som blivit intervjuade skall ha förståelse för 
detta. Det arbete vi lägger ner är ju trots allt helt ideellt.

Roligare är att vi fått in mycket material från läsekretsen. 
Vi har faktiskt kö för publicering och några artiklar har vi 
tyvärr varit tvungna korta ner av utrymmesbrist. Men detta 
skall absolut inte hindra Dig från att skicka in manus. Det är 
mångfalden som gör helheten.

Vi vill också passa på att hälsa alla nya prenumeranter 
välkomna. När detta skrivs har vi nästan det högsta antal 
prenumeranter vi någonsin haft.
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Nästa nummer 
utkommer i mitten av december 2G04 

sista manusdag är den 25 oktober 2004

Boken om Haegerstrands fantastiska 145 år!

D en här berättelsen sveper över hela världen, famnar tre sekler av sjöfart och når från Krimkriget till 
dagens containerfartyg. Det finns tre sorters människor påstod Anacharsis för mer än tvåtusen år 
sen, de levande, de döda och de som fara på haven. Sjömän som Carl-Erik Rahm på ”Pacific”. Anders 

Wikström på ”Peru” och Georg von Schéele på ”Orient” var föregångare till våra berömda ”arbetarförfattare”.

“Mister Agent, we are sinking! ”
Ordinarie pris: 340 kr »  Du som prenumererar på Svensk Sjöfarts Tidning

betalar endast 300 kr (uppge prenumerationsnummer).

' M i s t e r A g e n t ,
weare

sinking!"

Beställ enkelt via post- eller bankgiro!
M e d  fö r s k o t t s i n b e t a l n i n g  till p o s tg i r o  1 0 0  95 9 8-2  e ller  b a n k g i r o  5 2 1 1 - 8 6 5 0  få r  d u  s n a b b  l e v e r a n s  

utan frakt-  o c h  e x p e d i t i o n s k o s t n a d .  K o m  ih å g  att  u p p g e  b es tä l ld  titel s a m t  n a m n ,  l e v e r a n s a d r e s s  

o c h  ev. p r e n u m e r a t i o n s n u m m e r .

Du kan o c k s å  b es tä l la  v ia  v å r  w e b b u t ik  d ä r  d u  ä v e n  kan l ä sa  m e r  o m  “ M is t e r  A g e n t ,  w e  are  

s in k in g ! "  o c h  v å r a  a n d ra  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 ö t e b o r g  
w w w .b r e a k w a te r .s e  ~  i n f o @ b r e a k w a t e r . s e

2 Länspumpen 2004:3

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


Här kan du segla fritt med dina 
frågor om Länspumpen

Klubb M aritim  hedrat:
Det känns naturligtvis mycket hedrande att få ett sådant brev med 
en så stark erkänsla för vad Klubb Maritim uträttar. Jag var förstås 
i Kalmar och mottog priset och uttryckte klubbens tacksamhet ocb 
stolthet för att ta emot detta bidrag.

Krister Bång

Sto ck ho lm  den 14 april 2 0 0 4

isr beslutat att tilld ela  K lubb M aritim e, V ästra  Kretsen , ett

Insla ftir hela K lu bb  M aritim s kulturinsats, m en styrelsen har 
V ästra Kretsen p g a den brand som  föreiörde väsentliga delar av

t
nas på Sjöbefälsfd rbun d ets kongress 15-17  ju n i 2 0 0 4  i K alm ar, 
i  förbundets gäst närvara pä kongressen  för att m ottaga bidraget

arast m öjligt ifyller bifogad e blankett och retum erar den till

Kulturbidrag

Sjöbefalsforbundets styrelse har beslutat att tilldela Klubb Maritime, Västra Kretsen, ett 
kulturbidrag om 25 000 kronor.

Bidraget är avsett som en erkänsla for hela Klubb Maritims kulturinsats, men styrelsen har 
valt att destinera bidraget till Västra Kretsen p g a den brand som iörstörde väsentliga delar av 
klubbens tillgångar i Göteborg.

Bidraget kommer att överlämnas på Sjöbefalsforbundets kongress 15-17 juni 2004 i Kalmar. 
Vi inbjuder Dig därför att som förbund-ts gäst nän ara pä kongressen för att mottaga bidraget 
på Klubb Maritims vägnar.

Vi vore tacksamma om Du snarast möjligt ifyller bifogade blankett och retumerar den till 
förbundet.

Med vänlig hälsning 
Sjöbefälstorbundet

Christer Themnér

Siöbefälsförbundet
•Merchant Marine Officer*' Association

K lu bb M aritim  
V ästra Kretsen 
A lin  C hrister B än g 
B o x  421
401  2 6  G Ö T E B O R G

SE-102 23 StOcMiolm Stockholm Int *44 8 Si8 W 000 I

Bil i* joa rtu lOffK'- Wefivi/Te re*tfaxifai ■
5T Erikimor 14 Nat 08-598 W 000 Nat 08-651 OS 48 iMgMi

DETTAFÄRTYG. mm • , 
AR K-MARKT

E N  D E L  AV V Ä R T  F L Y T A N D E  K U L T U R A R V

H erkules hedrad m ed plakett 
Herkules var nere i Karlskrona den 31 juli och tillde
lades en plakett visande att bogseraren är K-märkt. 
Det var de 10 första plaketter som utdelats av Statens 
Maritima Museer och fem båtar var närvarande i 
Karlskrona.

Besättnigen bestående av fran vänster Ulf Ottgard, 
Bertil Söderberg, Kalle Karlholm, Rolf Nordell, Olle 
Johansson och Lars Zimmerman visar stolt upp 
den tilldelade plaketten som kommer att fästas pä 
däckshuset.

Bertil Söderberg
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ADOLF BRATT & Co 
REDERIAKTIEBOLAGET uÖ T H A  

JO N SSO N , STERNHAGEN & Co AB
S K E P P S B R O P L A T S E N  1, G Ö T E B O R G  C 

T E L E P H O N E  : 17 1850

A B LÖDÖSE VARF
LÖ D Ö SE

T

Reklambroschyr framtagen i samband med Reine Astrids insättande pä Rederiaktiebolaget Göthas linjenät. Efter oljemålning av Nicke Wennerberg.

Minnen från Reine Astrid
Av Bernt Säfström

Jag läste Lars Alfredssons m ycket intressanta artikel "G öteborgs ham n från ett 
köksfönster till ett kontor" i Länspum pen 2003:2. D är berättas bl a om Bratt- 
G öthabolagen och några av deras fartyg. Ett av fartygen som  näm ns i artikeln  
väckte en del m innen till liv hos m ig själv och det var Göthas Reine A strid. 
Jag seglade m otorm an i henne i ett år, från som m aren 1963 till som m aren 1964. 
Till vänster i artikelns vinjettbild och tagen från hans köksfönster syns Reine 
A strid  liggande på sin m est frekventerade lastplats vid M asthuggsKajen.

När Reine Astrid levererades 1953 kom 
hon till ett Bratt-Götha vars flotta då bestod 
av endast gamla, ja tom  mycket gamla, 
ångfartyg varav något hade ca 50 år "ak
teröver" redan då. Rederiet hade drabbats 
hårt av krigsförluster under andra världs
kriget, så det var hög tid för ett nybygge.

Inte mindre än tre varv kom att invol
veras i Reine Astrids konstruktion och

byggnad. Hon ritades av Lindholmens 
Varv i Göteborg i samarbete med rede
riet. Skrovet byggdes av Jos. Boel & Sons, 
Tamise, Belgien och hon utrustades vid 
Lödöse Varv, som då ägdes av Bratt. Reine 
Astrid blev ett anmärkningsvärt fartyg i 
flera avseenden. Hon fick tre däckskranar 
för lastning/lossning genom l:a, 3:a och 
4:a luckorna, 2:an betjänades av två

bom m ar på var sin bom påle för om 
midskeppsbygget. Vid den här tiden var 
det ett fåtal svenska fartyg som var utrus
tade med däckskranar: Rederi AB Nord- 
stjernans fartyg i den s k Seattle-serien och 
Trelleborgs Ångfartygs AB:s motorfartyg 
Bohus och Ahus, byggda 1941 på Eriks- 
berg, som var utchartrade till Rederi AB 
Svenska Lloyd.

Något annat som var helt nytt i ett 
svenskt torrlastfartyg var att hon utrus
tades med växelström. I detta hänseende 
körde gamla Bratts om storfräsare som 
Johnsons, Broströms och Trans. Broströms 
t ex byggde likströmsbåtar till slutet av 
1950-talet och Svenska Lloyd långt in på 
1960-talet i sin Italia-serie.
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En bild från leverans- och provturen utanför Göteborg den 11 september 1953. 
Båda bilderna ur Brattrederiernas arkiv i Landsarkivet, Göteborg.

Skrovet av Reine Astrid närmar sig Brattkoncernens varv Lödöse Varf, efter 
bogsering från Belgien.

GA-ritning från Svensk Sjöfarts Tidnings arkiv.
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Salongen. Foton på denna sida ur Svensk Sjöfarts Tidnings arkiv. Befälhavarens sovrum.

Exklusiv och m odem  inredning
Inredningen i Reine Astrid var exklusiv, 
tom  mycket exklusiv i ett fartyg av den 
storleken och från den tiden. Inte bara 
inredningen för befäl och passagerare var 
gedigen och smakfullt utförd, utan även 
däcks- och maskinmanskap hade stora och 
rymliga hytter. Manskapets dagrum var 
lika stort som fartygets salong och mycket 
påkostat. Tyvärr användes det inte så ofta 
då det inte låg i anslutning till fartygets 
manskapsmäss och av en del helt enkelt 
ansågs för fint!

Hela inredningen var ett verk av re
darens hustru, fru Marianne Bratt, som 
förutom ett mycket fint utfört arbete också 
tänkte på manskapets trivsel och komfort.

Ovanligt för den tiden och en eloge till 
henne!

Något som också bör nämnas i samman
hanget är att även manskapets bostäder 
var förlagda midskepps, rakt under mid- 
skeppsbygget mellan shelter- och huvud
däck. Hytterna låg bordvarts med en rad 
på var sida av maskinkappen, förbundna 
med två tvärgångar för, respektive akter 
om kappen. Även detta var en stor för
bättring när det gällde komforten ombord 
då det är, som alla vet, det bästa stället att 
vistas på då fartyget arbetar i sjön. I så gott 
som alla fartyg byggda vid denna tid var 
manskapets bostäder förlagda i fartygens 
poop, ofta i "plåtiga" hytter och med en 
eller två dundrande propellrar under dur

ken, ett skramlande roder och en klagande 
styrmaskin bredvid eller ovanför. Detta är 
nog så påfrestande i gott väder men etter 
värre i sjögång då propellern gick ur vatt
net med våldsamma slag som följd. Tala 
om boendemiljö!

Enda nackdelarna med att bo midskepps 
nära maskinrummet var naturligtvis ma
skinljudet och en viss värme därifrån. Vär
men var bara lite besvärande på sommaren 
men nog sä skön i vinterfarvatten.

Som synes så skilde sig Reine Astrid 
åtskilliga "båtlängder" från de andra 
Bratt-Göthafartygen men ändå fick hon 
ärva en del av det gamla. Hon utrustades 
exempelvis med träluckor som skalkades 
på vanligt vis med skalkjärn och kilar och

Manskapets dagrum. 

6

Maskinchefens dagrum.
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trots alla övriga moderniteter så utrustades 
byssan med koleldad spis, så vi fick faktiskt 
ibland bunkra kol!

U ppm ärksam m at nybygge  
Reine Astrid väckte stort intresse i sjö
fartskretsar när hon levererades, t ex så fick 
hon tre sidor i Svensk Sjöfarts Tidning. Inte 
dåligt i en tid när svenska varv levererade 
nybyggda fartyg "stup i kvarten"! Namnet 
fick hon efter Belgiens svenskfödda och 
omåttligt populära drottning Astrid (reine: 
franska för drottning), som så tragiskt hade 
omkommit i en bilolycka 1935, endast 
30 år gammal. Hennes porträtt hängde i 
salongen ombord. Ännu nästan 30 år ef
ter hennes död var hon väl ihågkommen 
så fartyget med hennes namn blev alltid 
mycket väl mottaget vid sina besök i Ant
werpen. Dessa besök kom att bli många 
då hon direkt efter leveransen sattes in 
i Göthas triangelfart, Göteborg-Rotter- 
dam-Antwerpen. I denna fart stannade 
hon i 10 år. En rundresa tog 14 dagar med 
lastning i Göteborg 5 -6  dagar och avgång 
fredag eller lördag. Sedan två dygn över 
Nordsjön, två dygn i Rotterdam, två-tre 
dygn i Antwerpen. Hemma igen söndag 
kväll-m åndag morgon. Detta var 1963 
men tydligen tog det mycket mer tid 10 år 
tidigare enligt Lars Alfredssons artikel.

Länspumpen 2004:3

Reine Astrid passerar Eriksbergs Varv på väg ut på leveranstur den 11 september 1953.

Salongen låg på styrbordssidan. Där fanns ett porträtt av drottning Astrid som omkommit i en bilolycka 
1935. Bild Svensk Sjöfarts Tidning.



Blandade laster
Lasten som intogs i Göteborg bestod av 
allt mellan himmel och jord som Sverige 
kunde exportera med tonvikt på papper/ 
pappersmassa. Vanligaste lastplatsen var 
Masthuggskajen men ibland förtöjdes det 
vid Stigbergskajen och Packhuskajen. Vid 
varje lastvecka i Göteborg förhalades en bit 
upp i Göta älv till Marieholm där ett antal 
ton zinkmalm lastades, oftast i "tonnage
rummet" för om midskeppsbygget. Denna 
malm kom från Ammeberg vid norra Vät
tern och hade fraktats ner till Göteborg av 
Vieille Montagnebåtarna. Någon gång las
tades malmen direkt från någon Montag- 
nebåt. Detta var förhällandenal963, men 
malmlastning från båtarna var betydligt 
vanligare tidigare. Zinkmalmen lossades 
sedan i flodfartygen i Antwerpen för vidare 
befordran in i Belgien.

En last som var vanlig men som Rei
ne Astrid inte var lämpad för var bilar. 
Dessa väger lite men tar stor plats. Bilarna 
lastades oftast på mellandäck men gick 
även som däckslast och surrades då på 
lastrumsluckorna och tom  på båtdäck. 
När Nordsjön var på dåligt humör for de 
däckslastade bilarna verkligen illa. Vis
serligen var Reine Astrid en mycket bra 
sjöbåt men det hindrade inte "sjöberg" 
att klättra ombord ibland och ta bilarna i 
sitt famntag med många skador som följd. 
Även om bilarna klarade sig från skador 
blev de i alla fall grundligt genomspolade 
av saltvatten. En annan last som vi ibland 
förde var dynamit. Den lastades då i ton
nagerummet akter. Dynamiten skulle till 
Holland men vi fick inte gå in i Rotterdam 
med den utan den lossades i skyddsrums- 
liknande magasin vid Hoek van Holland 
längst ut vid kusten. Något risktillägg för 
oss ombord utgick naturligtvis inte!

Bilden överst: Bilar var en vanlig däckslast vilket 
inte Reine Astrid egentligen var så lämpad för. 
Foto Lars Alfredsson år 1961.

Ovan: Reine Astrid var en mycket bra sjöbåt, men 
det hindrade inte "sjöberg" att hälsa på ibland. 
Bild från Calle Norén.

T v: Reine Astrid lastar zinkmalm från Vieille 
Montagne II med hjälp av Bratts pontonkran 
1961. Foto Krister Bång.
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Lossning av träskivor i Bristol ? Bild ur Brattrederiernas arkiv i Landsarkivet, Göteborg.

Långa liggtider i ham narna
Vid besöken i Rotterdam och Antwerpen 
bjöds rätt många tillfällen till landgång. 
Sjömanskyrkan var alltid värd ett besök, 
och i Rotterdam var det inte många steg 
från kyrkan till Euromast med sin i top
pen belägna och roterande restaurang. 
Där kunde man avnjuta sin Heineken 
eller genever medan man beskådade hela 
Rotterdam från ovan. Ibland hamnade 
man naturligtvis i "nöjeskvarteren" i Kaa- 
tendracht med alla sina barer och andra 
etablissemang. Kaatendracht var ett veri
tabelt ''minfält" för sjöfolk där verksamhe
terna helt och hållet gick ut på att ta hand 
om så mycket som möjligt av en sjömans 
surt förvärvade slantar.

Även Antwerpen hade sitt minfält el
ler "red light district" som det heter på 
engelska men där hette det Skipper Straat. 
Mycket trevligare var det att besöka om
rådet vid centralstationen med de trevliga 
restaurangerna och biograferna. Här var 
det ett myllrande folkliv där de vanliga 
Antwerpenborna rörde sig, men visst 
kunde man bli "b lå s t"  även där men 
risken var mycket mindre än på t ex Skip
per Straat. Sjömanskyrkan besöktes då 
och då även i Antwerpen och ett annat 
stycke svenskt territorium som ibland 
besöktes var "Snusmajas". Snusmaja var 
en ursprungligen svenska som drev ett s k 
sjapp i Antwerpens gamla hamnkvarter. 
Sitt något vanvördiga namn hade hon fått 
helt enkelt av den anledningen att hon 
saluförde svenskt snus till svenska sjömän. 
Något som var mycket populärt speciellt 
bland Antwerpenseglarna som sällan eller 
aldrig kom hem till Sverige.

Maja var mycket respekterad av svenskt 
sjöfolk och dit gick man inte för att slå runt 
utan för att t ex dricka riktigt kokt kaffe,

prata med Maja och köpa snus naturligtvis, 
för de som behövde det. Visst kunde man 
få både öl och snaps också men det var inte 
huvudsaken. Ibland kunde Maja ta fram 
sina gamla fotoalbum och visa foton från 
sin långa tid som barägare i Antwerpen 
och den hade varit lång. Redan under eller 
strax efter första världskriget hade Maja 
kommit till Antwerpen som restauratris i 
en svensk båt. Av någon anledning hade 
hon gått iland och hon började sin bana 
som sjappägare omkring 1920! Då var Maja 
redan 47 år gammal så 1963 var hon alltså 
90 år (!), i full vigör och drev fortfarande sitt 
sjapp tillsammans med två yngre belgiskor. 
För Skipper Straat hade Maja inte mycket 
till övers och hon brukade säga, "pojkar, 
håll er borta från Skipper Straat, där är 
bara elände"!

Maja var ju, som sagts, svenska och hon 
kom från Gävle. Om jag inte missminner 
mig så hette hennes sjapp också Café Gävle 
eller rent av Gamla Café Gävle. Hur länge 
hon drev sitt sjapp efter 1963 vet jag inte, 
men i vilket fall som helst så var Maja en 
stor personlighet som man inte glömmer.

I fart på Bratts linjenät
Efter dryga 10 år på sin triangelfart Göte- 
borg-Rotterdam-Antwerpen blev Reine 
Astrid överförd till Bratts linje Skandi- 
navien-Storbritannien-Irland. Hon hade 
blivit "outdated" av Göthas nya portlastare 
som nu övertog trafiken till och från konti
nenten från början av 1964. Under dessa 10 
år hade många Nordsjööverfarter hunnits 
med, och fler skulle det bli innan den gamla 
"drottningen" för gott försvann från Sveri
ges horisont. Bara under mitt första halvår 
ombord hanns det med 30 överfarter.

Att hamna på Bratts linje var positivt för 
oss yngre ombord men inte populärt bland 
de äldre. De hade "stått" länge i Reine 
Astrid och var etablerade i Göteborg. Flera 
av dem lämnade också Reine Astrid för 
Göthas nya båtar. Nu blev vår fart istället 
mellan Östersjöhamnar och hamnar i södra 
och sydvästra England samt Irland. Reine 
Astrid som mer eller mindre hade varit ett 
inventarium i Göteborgs hamn försvann 
nu därifrån och vi kom inte dit igen på 
dryga 4 månader.

Efter att ha slutlossat i Antwerpen gick 
vi på lätten till Skutskär utanför Gävle via 
Kielkanalen för att lasta pappersmassa. 
Vårt sista besök i Antwerpen slutade lite 
olyckligt då vi dels klippte en farledsboj 
i Schelde och dessutom touchade styr
hytten på en flodbåt med vårt utstuckna 
styrbordsankare när vi var på väg in i en 
av dockorna.Reine Astrid lastar pappersmassa i Skutskär, söder om Gävle. Foto Bernt Sä/ström.
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Bogserbåten John King på väg mot Reine Astrid utanför Portishead. Hon assisterade på floden Avon 
till The City Docks i Bristol. John King är D-day veteran och idag museibåt. Foto Bernt Säfström.

Efter att ha lastat i några andra norr- 
landshamnar och Ahus avgicks mot Do
ver. Dover kom att bli en av hamnarna på 
engelska sydkusten som i fortsättningen 
anlöptes då och då. Andra hamnar var 
Shoreham, Plymouth: i Bristolkanalen 
Bristol, Newport, Cardiff, Port Talbot och 
Swansea: på Irland var det Dublin. Visser
ligen hade Bratt en linje på Waterford, Cork 
samt Limerick på Irlands västkust, men dit 
kom vi inte under min tid ombord.

Längs Avon till Bristol
Att komma till England var mycket trev
ligt. Där är en sjöman respekterad och 
välkommen och det var lätt att komma i 
kontakt med ortsbefolkningen i de olika 
hamnarna tack vare pubarna! Helt olikt 
den hårda stilen i de stora kontinentham
narna.

En hamn som var speciellt intressant 
att besöka var Bristol som ligger några 
miles uppströms floden Avon, längst in i 
Bristolkanalen. Bristolkanalen är i sig svår- 
navigerad på grund av sina stora tidvat
tenskillnader och därav starka strömmar. 
Värst är det just vid floden Avons utlopp 
där skillnaden mellan hög- och lågvatten 
kan vara så stor som 13-14 meter.

Att färdas upp eller ner för Avon krävde 
stor försiktighet av däckbefäl, lotsar och 
rorgängare. En ankom st eller avgång 
skedde alltid vid högvatten och vid anlöp 
kopplades en bogserbåt utanför Portishead 
där också lotsen kom ombord. Bogserbåten 
kopplades förut och gick med ända upp 
till dockorna i Bristol. Just efter flodmyn
ningen kom speciella rorgängare ombord 
för att ta över styrningen upp för floden. 
De kom roende ut i små giggar från ett 
ställe som heter Crockerne Pill på Avons 
västra strand, som var deras bas. Dessa 
män kallades "hobblers" och de kände flo
den väl och förutom att de tog över rodret 
var de även flodlotsar. Giggarna de kom 
ut i hängde sedan med på utsidan upp till 
Bristol, och när de var klara med sitt jobb, 
och ingen båt skulle ut, tog de helt enkelt 
sin gigg och åkte ner för floden till Pill igen 
utan att ta ett enda årtag.

Anledningen till att så mycket lokalt folk 
var engagerade vid ett anlöp, och även vid 
avgång, berodde på att Avon är en farlig 
flod att färdas på med många krÖKar. Den 
värsta kröken kallas för Horseshoe Bend 
där man nästan möter sig själv. Att köra 
stäven i den leriga flodbanken var i stort 
sett lika med katastrof. Kom man inte 
loss fort så var snart aktern fast i motsatta 
strandbanken och då var det kört som det 
heter. Tidvattnet går ut fort igen och alla 
förstår vad som då händer! Fartyget blir 
plötsligt en bro och inget fartyg klarar att 
vara en bro så resultatet blir att det knäcks 
av och faller ihop på flodbotten. Även om

inte fartyget hamnar tvärs i floden blir 
följderna kantring när det ställer sig på 
den sluttande och mycket leriga flodbott
nen. Detta var ett skräckscenario för både 
redare och besättning och inte minst för 
myndigheterna. Bristol kunde ju snabbt få 
en mycket effektiv och svårforcerad bar
riär till sin hamn, och som därtill fordrade 
stora ansträngningar att få bort. Tyvärr 
var detta inte bara ett scenario utan en 
realitet. Åtskilliga fartyg har råkat ut för 
detta, speciellt i äldre tider när fartygens 
manöverförmåga var låg och bogserbåtar 
inte fanns eller hade lite kapacitet.

O m givningarna vid floden Avon är 
mycket vackra med sina tätbevuxna slutt
ningar och brant klippor. En del av detta 
område kallas för Avon Gorge och är idag

nationalpark. Strax före slussen till den så 
kallade Cumberland Basin går man under 
Bristols mest kända landmärke, The Clifton 
Suspension Bridge. Bron som konstru
erades av den kände engelske ingenjören 
Isambard Brunei redan 1830 och stod klar 
1864. Med denna bro som bakgrund har 
många svenska fartyg fotograferats under 
årens lopp, både segel, ång- och motorfar
tyg. År 1964 var det bara Bratt och Irans
marin som trafikerade Bristol, med svensk 
flagg i aktern.

Efter man slussat in i Cumberland Basin 
var man oberoende av tidvattnet och efter 
passage av några svängbroar var man inne 
i The City Docks och kunde fortsätta till 
anvisad kaj. När man sedan låg förtöjd var 
man verkligen i Bristols city och fallrepet

Med bron The Clifton Suspension Bridge som bakgrund har många svenska far tug fotograferats under 
årens lopp. Här ångaren Tyra Bratt. Negativarkiv Per Erik }ohnsen.
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En intressant bild från lossning av pappersrullar i Cork pä Irland. Lägg märke till de hästdragna vagnarna som tar emot pappersrullarna! Bild från 1955 
ur Brattrederiernas arkiv i Landsarkivet i Göteborg.

inte långt från närmsta pub! Nämnas kan 
att något av ett stamlokus för oss i Reine 
Astrid blev puben The Hatchet Inn (Lilla 
Yxans Värdshus). Bristols äldsta pub, eta
blerad redan i början av 1500-talet. Jag 
besökte den faktiskt igen efter 38 år som
maren 2002. Exteriört likadan men interiört 
naturligtvis uppfräschad, fast fortfarande 
med atmosfär av sjömanskrog. Dessvärre 
besöks inte puben längre av sjöfolk. Bristol 
City Dock lades ner i slutet av 1960-talet 
och används idag av nöjesbåtar och av 
hamnmagasinen har blivit kontor, museer 
och teatrar. Några museibåtar finns, däri
bland s/s Great Britain.

Lasterna
Lasterna ut från Sverige till Storbritan
nien/Irland var det gamla vanliga, papper 
och pappersmassa samt sågade trävaror. 
Naturligtvis var det mycket annat också 
"Made in Sweden", och något jag kom
mer ihåg var tändstickor. Mest var det 
säkerhetständstickor men också s k alltän- 
darstickor som hade askar med plån av

sandpapper. De var av märket Pioneer, till
verkade i Sverige men salufördes inte här 
hemma utan var endast avsedda för den 
engelska marknaden. Dessa tändstickor 
var egentligen en farlig last då de vid ovar
sam hantering kunde slå eld. Brandtillbud 
förekom ombord. En annan sak var att de 
var tuffa att använda då de kunde tändas 
mot nästan vad som helst, exempelvis mot 
skosulan, mot en vägg, eller till och med 
mot byxbaken.

Vad vi drog hem från England har jag 
dåligt minne av men jag vet att vi lastade 
krita i Dover -  nog så passande. I Bristol- 
kanalen hände det att vi tog full last av 
stålplåt i Port Talbot. Stålet i denna plåt 
hade egentligen svenskt ursprung då 
malmen som plåten var gjord av kom från 
malmfälten i Lappland. Den hade åkt tåg 
till Narvik sedan skeppades den till Port 
Talbot med någon Grängesbergsbåt. Blev 
plåt i stålverken där och skeppades sedan 
hem till Sverige med bl a oss. Det mesta av 
plåten lossades i Sölvesborg eller Karls
hamn för vidare befordran till Olofström

Puben The Hatchet Inn vid Frogmore Street I Bris
tol. Etablerad redan på 1500-talet, var något av 
ett stamlokus för besättningen på Reine Astrid. 
Foto Bernt Säfström 2000
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Reine Astrid under god gäng i Dover Straights 1964. Foto Fotoflight.

där den sedan blev till karosseridetaljer 
för den svenska bilindustrin. Alltså en viss 
rundgång!

En god sjöbåt
Som nämnts tidigare var Reine Astrid en 
mycket god sjöbåt. Naturligtvis en bra 
egenskap i nordsjöfart då Nordsjön verk
ligen kan vara stygg ibland, speciellt under 
höst och vinter. Hennes förhållandevis lilla 
huvudmaskin hade väl en del i detta då det 
inte gick att pressa fartyget. Hon var inte 
heller för liten för att orka stå emot sjön. 
Hon var så att säga självreglerande.

Genom sina tolv år på Nordsjön hade 
hon haft många sura resor. Bara under min 
tid ombord hade vi flertalet hårda duster 
då absolut ingen sjöng "Gamla Nordsjön"! 
Den värsta brottningsmatchen med "Herr 
Sjöberg" hade vi dock inte i Nordsjön utan 
i västra Engelska kanalen, runt Lands End 
och upp mot Irländska sjön eller som eng
elsmännen säger, The Western Approaches. 
Vi råkade ut för en orkanartad västlig 
storm som gjorde det obekvämt ombord. 
Stormen slog till på kvällen och kulmine
rade på natten då vi hade "rodeo " ombord, 
inte minst på maskinrumsdurken.

"Drottningen" klarade även detta bra 
utan några större skador förutom att en 
4-5 fulla smörjoljefat som stod surrade 
under backen slet sig. Ingen märkte detta 
under nattens larm med överbrytande sjö 
och mörker utan det uppdagades senare 
när vi fick dagsljus och stormen bedarrat 
något. Två av faten hittades då fastkilade 
och sönderslagna mellan tonnageluckan 
och midskeppsbyggets förkant. De övriga

var spårlöst försvunna och det var också 
smörjoljan! Fördäck hade blivit helt ren
vaskat av sjön!

Tillsammans med 2:e maskinisten hade 
jag själv varit med att surra faten och vi 
hade gjort det efter alla konstens regler 
tyckte jag. Självklart blev vi åthutade av 
båsen, men jag tror inte han hade gjort det 
bättre själv.

Dramatiken drabbar obönhörligen då 
och då alla som färdas på havet. Den värsta 
dramatiken jag upplevde under min tid 
ombord i Reine Astrid varade bara i 20-30 
sekunder, men det var några hemska och 
mycket långa sekunder då jag själv och 
flera med mig i besättningen trodde att 
vi skulle förlisa. Detta hände inte någon 
stormnatt på Nordsjön eller annorstädes

utan en varm junisöndag med total bleke 
och ett spegelblankt hav. Vi hade tagit in 
full last av s k våtmassa i Göteborg för Rou
en i Frankrike och var på god gång över 
Nordsjön. Nämnas bör i sammanhanget att 
full last av våtmassa betydde en rätt stor 
och hög däckslast för att hamna på märket. 
Denna däckslast hade stor betydelse för det 
följande händelseförloppet.

Det var som sagt söndag och eftermid
dag. Vi var några ur frivakten som satt på 
däckslasten akteröver och pratade i det 
varma solskenet. I byssan höll kocken på 
med söndagsmiddagen och allt andades 
lugn. Plötsligt och utan förvarning skaka
des fartyget av en serie våldsamma smällar. 
Dessa smällar orsakade en del panikungar 
ombord då ingen visste vad det var. Så

Del av Bristol City docks, kallad St. Augustine's Reach 1964 då dockorna fortfarande var i full kom
mersiell drift. Foto Bernt Säfström
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Floden Avon vid "half tide". Mycket tung sjöfart har här passerat under de ca 160 år som The City 
Docks var i kommersiell drift. Ganska märkligt när man ser detta leriga "dike". I bakgrunden Clifton 
Suspension Bridge.

rusade exem pelvis vaktens m askinist 
upp ur maskinrummet, medan chiefen 
rusade ner. På bryggan resulterade det i 
dikt babord roder med resultat att Reine 
Astrid började lägga över våldsamt åt 
styrbord i en rörelse, som i alla fall vi som 
satt på däckslasten fick en känsla av inte 
skulle stoppas upp. Slutligen, som efter en 
evighet, började hon resa sig igen, mycket 
långsamt. Hur stor slagsida vi hade haft vet 
jag inte, men när den var som mest hade 
vi som satt akterut fått klamra oss fast för 
att inte dråsa iväg och i värsta fall hamna 
på utsidan. Från byssan, där kocken varit 
i full gång, hade hörts våldsamt skrammel 
från nedrasande kokkärl mm. Han hade 
naturligtvis inte varit förberedd på denna 
svåra överhalning och troligen inte använt 
slingerställ i någon större utsträckning. När 
vi väl hade kommit på rätt köl igen och 
läget lugnat ner sig hördes osande svor
domar från byssan. Många andra föremål 
ombord hade också skiftat plats.

Självklart hade vår däckslast orsakat att 
Reine Astrid hade varit så vek. Däcksbefä
let brukade ha järnkoll på stabiliteten och 
var metacentrum ligger när fartyget lastas, 
men misstag kan göras! Hur nära kantring 
vi hade varit var det väl ingen som egentli
gen visste. Kanske hade hon tålt åtskilliga 
grader mer? Hur som helst, det hade varit 
en mycket skrämmande upplevelse för 
många ombord!

Vad var det då för smällar som hade ut
löst detta tillbud ombord i Reine Astrid, Jo, 
ett antal sjömil åt nordväst låg ett mindre 
fartyg som sakta rörde sig bort från oss. 
Hon var för långt bort för att vi kunde se 
eventuella signaler, men vad hon höll på 
med uppdagades senare. Hon letade helt 
enkelt efter olja! Denna olja fanns flera 
kilometer ner under havsbotten och hon

utförde seismologiska undersökningar. Då 
släpas en utrustning långt efter fartyget och 
från denna utrustning utlöses sprängladd
ningar för att utröna var oljefickor finns. 
Det var dessa detonationer som också hade 
genljudit i Reine Astrid och så när skrämt 
slag på oss.

Dessa seismologiska undersökningar 
kan väl med rätta betecknas som start
skotten för den olje- och gasutvinning 
som snart skulle starta och sprida sig till 
praktiskt taget hela Nordsjön. Vad jag själv 
inte då hade en aning om var att sex år fram 
i tiden skulle denna industri vara basen i 
min utkomst under flera år, och i viss mån 
fortfarande är det när detta skrivs.

M askineriet 
Reine Astrids huvudmaskin var en 8-cy- 
lindrig Nohab Polar M48M tvåtaktsdiesel 
på 1525 bhp. Den hade cirka 35 000-40 000 
gångtimmar bakom sig när jag mönstrade 
på men gick som en klocka. Viktigt var 
bara att se över spolluftsventilerna då och 
då, samt se till att kolvarna drogs inom 
stipulerad tid. Hjälpmotorerna var också 
tvåtaktare av Nohabs tillverkning. Dessa 
hade vissa egenheter, bland annat hade 
de en sotig gång. Det hjälpte inte hur 
man försökte ställa in bränslepumpar och 
ventiler. Den sotiga gången gjorde att man 
fick rensa avgasmanifoldrarna rätt ofta för 
att förhindra soteld. Trots det hjälpte det 
inte alltid utan det kunde slå eld i avgas
ledningarna. Vid ett tillfälle fick vi en rejäl 
brasa i en av hjälpmotorerna utanför Hoek 
van Holland. Den spred sig ända upp, 
och ur skorstenen kom det något som såg 
ut som ett mindre vulkanutbrott med ett 
oerhört gnistregn som följd. Som det var 
svarta natten blev det mycket effektfullt 
och syntes långa vägar. Det höll till och 
med på att orsaka ett sjöräddningspådrag 
då fartyg i närheten rapporterade att dom 
såg ett brinnande fartyg.

Andrestyrman fick ta radiokontakt med 
närmaste kustradiostation och förklara hur 
det låg till innan något hann dras igång. 
Sotelden fick bränna ut av sig själv och när 
vi efter ankomsten till Rotterdam öppnade 
ljuddämparna var där helt renbränt, endast 
lite vit aska att avlägsna! En annan egen
skap dessa hjälpmotorer hade var att något 
topplock vid starten kunde lyfta någon 
tiondels mm och blåsa ut gnistor och sot 
på den som stod nära. Hjälpmotorerna var

St. Augustine's Reach år 2003. Endast nöjesbåtar i hamnen samt två museibåtar. jämför fotot på 
sidan 12. Foto denna sida Bernt Säfström.
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Reine Astrid på utgående från Göteborg den 12 oktober 1963 har minskat farten för att lämna hamnlotsen 
vid Klippan. Detta är enda färgfotot redaktionen har sett på båten. Finns det någon som har färgfoto på 
Reine Astrid så hör gärna av er till redaktionen. Foto Göran Ohlsson.

tre till antalet och de drog var sin generator 
av Aseas tillverkning. Dessa levererade 
400 volt växelström och med en effekt på 
93 kVA vardera. Även en s k hamnknarr 
fanns, en Pentadiesel som gav 19 kVA, men 
bara 130 volt.

Några andra data på Reine Astrid: död
vikt 2500 ton; brutto 1738 ton; netto 914 
ton; längd över allt 87,62 m; mallad bredd 
12,9 m; djupgående 5,26 m; lastkapacitet, 
bale, 4105 kbm. I gott väder lunkade hon 
på i ca 13 knop och tog sig fram bra även 
i dåligt väder tack vare sin smidighet i 
sjön.

Reine Astrid var en mycket bra båt att 
segla i, ett happy ship enligt min mening! 
Bra befäl och skeppskamrater i övrigt. 
Speciellt minns jag vår chief Isidor Jansson. 
Isidor var en lågmäld och mycket vänlig 
man som värnade om sina maskingubbar 
som om de hade varit hans egen familj. 
Han hade varit i Reine Astrid från det hon 
byggdes tills han gick i pension 1964.

Avm önstring
Själv lämnade jag Reine Astrid i juli 1964 
och mönstrade av i Stockholm. Hade det 
inte varit för att "Pinan" (Karlskrona) kal
lade, så hade jag gärna stannat de nio må
nader till som hon hade kvar i den svenska 
handelsflottan innan hon såldes.

Efter den sedvanliga harvningen i Karls
krona blev jag uttagen till värnpliktig 
motorman i statsisbrytaren Thule, som var 
utrustad med samma huvudmaskin som 
Reine Astrid fast huvudmotorerna var tre 
istället för en. De var ej omkastbara och 
500 hk starkare och drev var sin likströms
generator då Thule hade dieselelektrisk 
framdrivning. Således kom min erfaren
het från Reine Astrid till nytta, både för 
mig själv och Thule. För övrigt var tiden

i Thule både intressant och spännande, 
fast dåligt betald. Men detta är ju en helt 
annan historia.

Såld till Jugoslavien
I april 1965 lämnade Reine Astrid den 
svenska handelsflottan efter att ha blivit 
såld till Jugoslavien. Hennes nya farvatten 
skulle bli Medelhavet och Svarta havet där 
hon seglade i ytterligare nästan 20 år under 
namnet Zlarin (inget passande namn på en 
fd drottning!). Någon gång under första 
hälften av 1980-talet var det slutseglat och 
hon mötte skrotningsdöden i Split.

Sista gången jag själv såg henne var när 
hon lämnade Lysekil en kväll i början av 
januari 1965. Hennes besök i Lysekil hade

sammanfallit med min veckolånga permis
sion från Thule. Givetvis gick jag ombord 
och hälsade på några av mina gamla 
skeppskamrater som fortfarande var kvar. 
Detta resulterade i ett mindre kalas, mitt 
på blanka dan!

Reine Astrid var enda motorfartyget 
i Bratt-Götharederiet från 1953 till 1957 
då hennes båda systrar kom. Först kom 
Gertrud Bratt i februari-mars och sedan 
Belgia i november samma år. Belgia blev 
belgiskflaggad och sattes in på samma tri
angelfart som Reine Astrid. Resorna gick 
omlott så att de båda fartygen brukade 
mötas mitt i Nordsjön.

N ågra frågor
Jag skulle vilja avsluta denna lilla berättelse 
med några frågor. Om Gertrud Bratt vet 
jag att hon byggdes i Belgien och att hon 
hade en 8-cylindrig Deutz diesel som hu
vudmotor. Men vad hade hon för hjälpmo
torer? Hade hon också växelström, och var 
hon lika påkostad i inredningen som Reine 
Astrid? Samma frågor gäller även Belgia. 
Tacksam för alla data om dessa två fartyg. 
Undrar också varför Belgia hamnade 
under belgisk flagg? Var det något andra 
Göthafartyg som var belgiskt flaggade?

Något annat som har satt myror i huvu
det är att jag i en engelsk film från 1962, 
som heter Robert Ried Reports on British 
Waterways, i en sekvens såg Reine Astrid 
ligga i Sharpness i sydvästra England. Vad 
gjorde hon där 1962? Jag har letat i gamla 
positionslistor från 1960 till 1963 men inte 
funnit att hon varit i Sharpness. De enda 
avvikelser från triangelfarten var en vända 
till Halmstad och en till Uddevalla. Det 
skulle vara mycket intressant att få veta 
varför hon besökte Sharpness! M
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I april 1965 såldes Reine Astrid till Jugoslavien och fick namnet Zlarin. Hon kom att segla i ytterligare 
nästan 20 år innan hon skrotades. Foto E. Paris.



Svar till 
Bernt Säfström

Redaktionen bad mig läsa Din artikel i 
förväg i förhoppning om att Du skall få 
svar på en del av de frågor Du avslutar 
berättelsen med.

Först vill jag säga att jag gillar den högt 
och rent. Du har mycket intressant att 
berätta. För mig som bokade lasterna och 
dirigerade Götha-båtarna till de olika 
hamnarna är det särskilt roligt att läsa 
vad som hända ombord efter avgång från 
Masthuggskajen.

Så till D ina frågor:
Reine Astrid, Belgia och Gertrud Bratt var
systerfartyg, fast mätningarna skilde sig 
lite, som dom oftast gör. Dom två senare 
byggdes av Brugeoise SA i Brugge och 
hade Deutz-motor. Rederiet utnyttjade 
erfarenheterna man fått av Reine Astrids 
år i trafiken. Hennes mycket påkostade 
inredning återfanns icke hos systrarna. 
Herrskapet Bratt hade nog en baktanke 
med inredningen i Reine Astrid. Hennes 
gudmor var prinsessan Josephine-Char- 
lotte. Som barn reste hon flera gånger 
med familjen ombord i gamla Belgia och

Burgundia. Man hoppades nog på kunglig 
glans också i Reine Astrid.

Stilen ombord i Belgia var lite annorlun
da än i svenska båtar. Demokratiprocessen 
hade inte kommit särskilt långt. I salongen 
förmärktes en viss förnämitet. På kapte
nens bord stod alltid ett kort med Dagens 
meny prydligt präntat. Besättningslistan 
upptog även en bagare vars främsta upp
gift var att ha nybakat bröd klart varje 
morgon. Befälhavaren under alla år Marcel 
Depauw bidrog i högsta grad till stilen 
ombord. En kraftig man med distingerat 
utseende: Gråhårig, ytterst välskräddad 
och ofta rökande pipa. Han talade en vår
dad och perfekt engelska och man skulle 
gissat på en diplomat eller statsman. Han 
var mycket populär på kontoret och pra
tade lika vänligt med folket på kajen som 
med G.A. Bratt.

Belgia blev vårt enda fartyg under bel
gisk flagg. Vid denna tid ville Belgien 
bygga ut sin handelsflotta och erbjöd 
billiga lån. Detta passade Bratt-Götha 
perfekt som var inne i sin nybyggnadsfas. 
Följaktligen bildades Armement Belgia SA 
med våra agenter i Antwerpen A M De 
Keyser Thornton som redare. 1954 hade 
Scheepvart Mij. "E lla" bildats hos våra 
Amsterdamagenter Vereenigd Cargadoors- 
kantoor. Syftet med detta bolag var dels 
billigare lån, men framför allt att reda våra

Parisbåtar av vilka dom första Marianne 
och Ella levererades 1955. Dessa två agen
ter hade Götha "alltid" haft och förtroendet 
för dem var grundmurat.

Nu Bernt skall jag befria Dig från my
rorna i huvudet vad gäller Reine Astrid 
i Sharpness. 1962 var hon inte där. Det 
var ett riktigt "spårvagnsår". Alla resor 
gick till Holland/Belgien. Den 15 juli fick 
besättningen dock besöka Uddevalla, där 
hon lossade 729 ton vägsalt. Vid tre tillfäl
len kompletterade hon i Halmstad annars 
bara Göteborg.

Filmen ifråga var säkert inspelad 1961. 
Reine Astrid flyttades över till Brattlinjen 
den 6 december 1960 och seglade där tills 
den 7 maj 1961. Jag kan inte bekräfta att 
hon var i Sharpness (jag förde inte dagli
gen positioner när båtarna var utlånade) 
men sannolikt lossade hon trävaror där. 
Sharpness var ingen linjehamn, men man 
hade trä dit ibland. Orsaken till Reine 
Astrids tillfälliga förvisning var att Patria 
levererades från Lödöse och man ville 
trimma henne i trafiken på Rotterdam och 
Antwerpen.

Jag hoppas att någon från Gertrud Bratts 
maskinrum läser Din berättelse och kan ge 
Dig svar på hur det såg ut där.

Hälsningar från
Lars Alfredsson
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THE “ BELGIA”
A 12-knot 2,540-ton 
Belgian-built Vessel

P\ESIGNED for service between 
Belgium and Sweden, the M.S. 

“Belgia” is of the open Shelterdecker type 
with machinery and accommodation 
amidships. The new vessel, which is 
owned by S. A. Armement Belgia, was 
built by the Chantiers Navals de Bruges, 
Belgium, to Lloyd’s Register classifica
tion, *  100 A.I. with the notation 
“ strengthened for navigation in ice.” 
The length, b.p., is 265 ft. (80.77 m.), 
the breadth, moulded, 42 ft. 4 in. 
(12.9 m.), the draught, loaded, 17 ft. 3 in. 
(5.26 m.) and the speed 12 knots. There 
are two large holds, each with two hatch
ways, the after hatches being served by 
two Figee electric cranes with a capacity 
of 5 metric tons at 13 metres radius, 
while at No. 1 hatch there is a 3-ton elec
tric crane with a working radius of 17 
metres. At No. 2 hatch there are two 
6-ton derricks.

Navigational equipment includes Decca

Navigator and radar, an echo-sounder and 
a direction finder. The suites for the 
owner and captain are on the boat deck 
while the officers’ cabins and the dining 
saloon are at bridge deck level. Single- 
and double-berth cabins for the crew are 
located on the main deck.

Main propulsion is by an eight- 
cylinder, two-stroke, Klockner-Hum-

b o l d t - D e u t z  Diesel engine, type 
RBV.8.M.366, having a cylinder bore of 
420 mm. and a piston stroke of 660 mm. 
At 250 r.p.m. the engine develops 1,650 
b.h.p. For auxiliary purposes there are 
two 230-b.h.p. Deutz Diesel engines, each 
driving a 150-kW. generator. A Deutz 
emergency Diesel generator of 120 kW. 
is also installed.

Klipp ur tidningen The Motor Ship januari 1958. 
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Håkan Tollesson, en nöjd redare framför sitt nyförvärv vid "Oceankajen" i Ulricehamn. Foto den 22 maj 2004.

o  o

Ater trafik på Asunden
Text och foto Krister Bång

Det hela började hösten 2003. Håkan 
Tollesson i Borås ringde och be
rättade att han till säsongen 2004 

skulle starta turisttrafik på sjön Åsunden 
med Ulricehamn som bas. Vilket fartyg det 
skulle bli visste han inte.

Efter en rundtur, som höll på att sluta 
illa med en älgolycka, kunde Håkan så 
småningom meddela att han köpt Sote- 
fjorden som låg upplagd och infrusen 
vid Rastaholm på Ekerö. Att det blev just 
Sotefjorden var inte helt fel för Håkan 
Tollesson som är född på Sotenäset och sett 
båten i alla år pila över Hållöfjorden.

-  Boka den 15 maj för invigningen, ma
nade Håkan mig.

Att få reda på båt och tidpunkt så snabbt 
var ju en fördel för mig. Man hinner göra 
efterforskningar och reservera dagen.

Nästa tillfälle att ägna sig åt Sotef jorden 
kom den 7 maj då jag var i Stockholm för 
att övervara Klubb Maritims årsmöte. 
Naturligtvis tog jag mig ut till Rastaholm 
för att besiktiga båten. Hennes officiella 
namn var Sotefjorden af Gravarne och 
det namnet stod faktiskt målat på styrhyt
ten även om man i aktern nöjde sig med 
Sotefjorden -  Stockholm. Datum för in
vigningen hade nu flyttats fram en vecka 
till den 22 maj.

Onsdagen den 12 maj lämnade Sotefjor
den stockholmsområdet och gick för egen 
maskin till Karlsborg vid Vättern dit hon 
kom fram under fredagen och togs upp på 
slip. Fartygsinspektören från Stockholm 
ville förvissa sig om att hon var i skick 
att trafikera Åsunden. Så var läget när jag 
mera handgripligt steg in i handlingen.

M ot Karlsborg
Så var då tiden inne. I Karlsborg, min egna 
favorit vid Vättern, låg hon och väntade, 
Sotefjorden.

För mig är varje resa en upplevelse, inte 
bara ett sätt att komma fram. Man får tid att 
filosofera över världens gång och minnas 
det som varit.

Idag, den 16 maj, dagen efter Göteborgs- 
varvet, är vädret vackert och ljumt när 
jag styr ut på motorvägen mot Alingsås. 
Mycket trafik. Många utländska långtra
dare. Måtte det ha kommit en färja från 
Danmark? På en långtradare, som jag kör 
förbi, står det Freya Spedition och det får 
mig att tänka på den norska chokladfabri
ken Freya.

Året var 1958 och jag var i Norge för att 
åka skidor. Vid hemresan sista dagen hade
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Sotefjorden a f  Gravame stod tydligt textat på hytten trots att hemorten var Stockholm. Foto i Ras- 
taholm den 7 maj 2004.

Sotefjorden på slip i Karlsborg dagen innan avfärden till Ulricehamn. Under natten målades namn 
och hemort i aktern över. Foto den 15 maj 2004.

Fartyget på god väg att lyftas ombord på den väntande lastbilen. Foto den 16 maj 2004. 

18

jag bara en krona kvar och den var norsk. 
För den köpte jag en chokladbit av just 
märket Freya och så klarade jag mig hem. 
Vilket minne.

Efter Alingsås är det dags att göra sig fin. 
Rätta till slipsen och kamma håret. Här har 
polisen satt upp plåtpoliser och vem vill se 
ful ut vid fotografering?

Vid Vårgårda svänger jag av mot Falkö
ping och strax innan jag kommer fram dit 
får jag syn på en strutsfarm. Tio stora djur 
som springer omkring. En märklig och 
mäktig syn.

I Skövde passerar jag fotbollsarenan och 
kommer att tänka på en mörk höstkväll 
för tiotalet år sedan. Örgryte IS, mitt fot
bollslag, spelade, och jag var förstås där. 
Oisarna var vana vid segrar på den tiden 
och såg inte Skövde som något större 
hot. Men när 90 minuter hade gått ledde 
Skövde med 2-1. Då, på övertid, kvitterade 
ÖIS och man kunde sjunga "Vi som är från 
Göteborg, åker aldrig hem med sorg".

I Karlsborg brukar jag bo på Hotell Vät
tern och så även nu. Efter inmönstring på 
hotellet tar jag mig en promenad på den 
underbart vackra strandpromenaden upp 
mot Rödesund. Här ligger Nisse Adams- 
sons Stella Polaris och Ran II, som inte 
varit ute på länge. Och på slipen, vid det 
som en gång var Rödesunds Varv, står 
Sotefjorden med hemort i Stockholm. 
Numera tillhör området tekniska kontoret 
och om man får tro skyltarna är det syn
nerligen förbjudet att gå dit in. Men vad 
kan stoppa mig? Bredvid Sotefjorden står 
en kran som kan lyfta 200 ton och det är 
det som förorsakat min resa hit just idag. 
I morgon skall den gamla ångbrandspru- 
tan åka lastbil till Ulricehamn. Och som 
reporter på en av Västsveriges viktigaste 
båtologtidningar har man naturligtvis rätt 
att komma in?

Efter att ha inspekterat även de två andra 
kanalfararna, Ceres och Sandön, återvän
der jag till hotellet för att förbereda mig 
inför morgondagen.

Väckarklockan strejkar men jag vaknar 
ändå strax före sju. Efter frukost bär det av 
upp till Sotefjorden. Här är det full aktivi
tet. En lastbil med 68 hjul är framkörd. 200- 
tonskranen har startats och folk springer 
omkring tyst och arbetar målmedvetet. 
Hela "vetenskapsakademin" i Karlsborg, 
dvs pensionärerna med händerna i byx
fickorna, är på plats och uttrycker stundom 
beundran, stundom skepsis. Man lägger 
om stropparna runt båten och lyfter för
siktigt. Något går snett och man sätter 
försiktigt ner Sotefjorden på slipen igen. 
En stropp har kanat. Man ringer till Skövde 
och rekvirerar en vajer i stället. Dags för 
fika. En nyvunnen vän inom akademin 
bjuder mig på kaffe och bulle. Det är lätt 
att skapa nya kontakter.
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Pressen representeras, förutom av mig 
själv, av Borås Tidning som skickat både 
reporter och fotograf. Jag berättar för dem 
båtens historia som de tacksamt anteck
nar.

Tiden går. Wire kommer och arbetet åter
upptas. Sotefjorden väger enligt uppgift 
48 ton så det är inte vilken leksak som helst. 
Efter några timmar backar bilen intill sli
pen och båten lyfts. Nu går allting elegant 
och på fem minuter står Sotefjorden på 
släpet. Nu vidtar arbetet med att förankra 
båten. En massa specialattiraljer plockas 
fram och man går ytterst noga tillväga. 
Vid 12-tiden är man klar och en halvtimma 
senare kommer polisen för att eskortera. 
Vid 13-tiden drar man iväg. Ekipaget är 6,8 
meter högt så det går inte att köra var som 
helst. Sotefjorden skall nu fraktas 15 mil 
till Ulricehamn där hon skall sättas i trafik. 
Jag följer med ca två mil då det plötsligt blir 
tvärstopp. En elledning ligger alldeles för 
lågt. Här lämnar jag båtfärden eftersom jag 
har ett annat möte i Göteborg på kvällen.

Efteråt har jag fått höra att Sotefjorden 
kom fram till Ulricehamn vid ett-tiden på 
natten till tisdagen. Det var många led
ningar som skulle passeras men allt gick 
väl till slut.

I U lriceham n
Ulricehamns kommun, som varit en av 
drivkrafterna bakom den här satsningen, 
hade ordningställt en ny slip där Sotefjor
den placerades. Stark blåst förhindrade 
sjösättning både under tisdagen och ons
dagen men på torsdagen skulle det ske. 
Och det skedde rejält. Någon hade miss
tagit sig på tjockleken av den vajer som 
höll vaggan med påföljd att den brast och 
Sotefjorden for av sin egen tyngd, 48 ton, 
rätt ner i Åsunden med "10 knops fart". Så 
fort har väl den båten aldrig gått? De som 
var ombord lär ha sett ut som fågelholkar 
i nyllet. Men det var ingen skada skedd. 
Sjön är ju över en kilometer bred så Sote
fjorden infångades och lades vid bryggan 
i hamnen.

Den 22 maj
Åter dags för utfärd. Vid bryggan i Ulrice
hamn hade samlats flera hundra personer 
för att vara med om invigningen. Det ser
verades cider och hallonbåtar och en truba
dur sjöng. Konferencier var skådespelaren 
Fredrik Nilsson från Borås och kommunala 
politiker höll tal och önskade lycka till inn
an Ulla Zander kunde öppna champagnen 
och skvätta den ut över båten.

-  Ditt namn skall i fortsättningen vara 
S:t Erik af Bogesund, förklarade hon 
myndigt.

Därefter vidtog en provtur med speciellt 
inbjudna gäster och där bjöds vi på kaffe 
och tårta.

Sotefjorden på väg genom det fagra Västergötland strax utanför Karlsborg. Foto den 16 maj 2004.

Ulla Zander sprutar champagne över Sotefjorden och förklarar myndigt att "ditt namn skall i fort
sättningen vara S:t Erik a f  Bogesund". Foto den 22 maj 2004.

Ivar Rosen, befälhavare på rederiets andra båt, Svanen, överlämnar en ros till gudmodern. Foto den 
22 maj 2004.
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Något namn på båten målades aldrig på under sommaren 2004, men på provturstårtan kunde man läsa 
båtens namn. Men tårtan är å andra sidan uppäten. Foto den 22 maj 2004.

Under sina år på Sotenäset sysselsattes båten under högsommaren i trafik mellan Kungshamn, Smögen 
och Hållö. Foto utanför Smögen den 6 juli 1988.

I mars 2003 kom Sotefjorden åter till Kungshamn för tänkt trafik under sommaren, men tillstånden 
hann inte bli klara. Foto den 8 april 2003.

Under färden fick vi en hel del upplys
ningar om Ulricehamns kommun. Den är 
till ytan den största i Västergötland. Det 
bor omkring 22 000 människor där varav 
ca 9000 i tätorten. Tidigare var orten en 
järnvägsknut med trafik både till Borås, 
Falköping, Jönköping och Landeryd. Allt 
som fanns kvar nu var den gamla stationen 
som numera inhyste ett kinesiskt mu
seum. Och så banvallen förstås, som man 
asfalterat och gjort om till cykelväg. En 
av traktens berömdheter var Birgit Sparre 
som skrivit om "Gårdarna runt sjön". Som 
alla känner till var det på Asundens is Sten 
Sture skadades så svårt 1520 att han senare 
avled. Inom kommunen ligger också Väs
tergötlands högsta punkt, Galtåsen, men 
den är skogbevuxen så där finns ingen 
utsiktspunkt.

Om aftonen fick vi vara med om nästa 
premiär. Av båtens 48 platser var 47 upp
tagna. Nu var det räkfrossa som gällde. 
Stämningen blev snart hög och lättsam och 
det var nästan att den inbjudne underhål
laren, Totta Näslund, inte hade behövt 
ingripa men när han ändå var på plats 
passade han på att bjuda på sin repertoar. 
Och framåt 22-tiden var vi åter vid kaj och 
kunde så sakta återvända till Göteborg.

Fartygets historia  
Sotefjorden är en gammal båt. Det har 
förekommit olika uppgifter om när hon 
är byggd, men rätt svar är 1880. Den 27 
september 1879 skrev Carl Axel Hellstrand 
på Ljusne Mekaniska Verkstad i Hälsing
land till kommendörkaptenen B. Hollsten i 
Stockholm och erbjöd sig att bygga fartyget 
till en kostnad av 25 000 kr. Det var Stock
holms stad som ville ha en sjöångspruta att 
sätta in vid stora bränder nära vattnet.

Stockholmarna hade i färskt minne den 
stora branden när Eldkvarn brann ner 
1878. Det var Sveriges första ångkvarn 
som anlades omkring 1807 på den plats 
där Stadshuset nu ligger. Länge kunde 
man höra "Jag har inte haft så roligt sedan 
eldkvarn brann". Vad som nu kan ha varit 
roligt med det?

Året efter beställningen var sjöångspru- 
tan klar. Hon fick sitt namn efter Stock
holms skyddshelgon, S:t Erik, vilket ju var 
passande.

Ljusne Mekaniska Verkstad byggde vid 
denna tid flera sjöångsprutor och var alltså 
specialist på området. Senare hade man ett 
samarbete med J V Svenssons motorfabrik 
i Augustendal som var tillverkare av Av- 
ance-motorn. Verkstaden i Ljusne byggde 
då många mindre motorfartyg som alla fick 
namnet Avance plus ett nummer. Avance 
N:o 15 finns fö ännu kvar som fritidsfartyg 
ägt av Bengt Karlsson i Stockholm.

S:t Erik hade gedigen kapacitet när det 
gällde vattenbegjutning. Hon kunde ligga
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Fartyget byggdes för Stockholms stad som sjöångsprutan S:t Erik. Foto A. Swinhufuud den 19 mars 
1922.

vid Skeppsbron och spruta över Kungliga 
slottet om så skulle behövas. Man kunde 
också ligga i Stadsgården och nå upp till 
Mosebacke.

Erfarenheterna av sjöångsprutan måtte 
ha varit goda ty 1897 lät man bygga yt
terligare en sjöångspruta i Stockholm som 
fick namnet Phoenix. Denna förlädes till 
Mälaren medan S:t Erik fick ta hand om 
Saltsjön. Phoenix finns också kvar än i 
dag. Hon är passagerarfartyget Kind som 
trafikerar Kinda kanal.

I början av trettiotalet beställde Stock
holms stad en ny flodspruta vid Finnboda 
Varv och denna levererades 1932 och hon 
fick ärva namnet S:t Erik. Den över 50 
år gamla ångsjösprutan utbjöds till salu 
och köptes av Maskinaffären Generator i 
Göteborg.

Där "hittades" hon av Henrik Johansson 
på Smögen och Knut Karlsson i Hovenäset. 
Hon var då bara ett skal. Enligt ett intyg 
såldes båten i juni 1934 till Sotenäset för 
2800 kr, men den försäljningen torde ha 
skett redan 1931 eller i början av 1932.

Nu byggde man om flodsprutan till 
passagerarfartyg och försåg den med 2x40 
hk Seffle-motor, som sattes in vid slipen 
i Skärhamn. Ombyggnaden utfördes till 
stora delar av delägarna själva då båten låg 
på Smögen. Hon sattes sedan i trafik med 
namnet Sotefjorden kring Sotenäset.

En säsong på 1930-talet fick Sotef jorden 
en annan trade. Då gick hon mellan Ham- 
burgsund och Strömstad, den sk "innare 
väjen" (inre farleden) där de stora ångbå
tarna inte kunde gå. Försöket slog emeller
tid inte så bra ut och snart var Sotef jorden 
tillbaka på sin trade runt Sotef jorden.

I februari 1938 sålde Fredrik Johansson 
sin hälft till Knut Karlsson som därvid blev 
ensam ägare till Sotef jorden.

Under andra världskriget var Sotef jor
den inkallad och gjorde tjänst hos marinen 
som bevakningsbåt. Hennes tjänstgörings- 
område utgjorde Sotenäset, Brofjorden, 
Lysekil och Gullholmen. Under denna tid 
var fartyget registrerat med Hamburg- 
sund som hemort eftersom Knut Karlsson 
flyttat dit. I april 1945 blev hemorten åter 
Smögen.

I april 1946 sålde Knut Karlsson 75% i 
fartyget till fiskeexportör Agnar Samuels
son på Smögen, skeppare Erik Karlsson på 
Fisktången och skeppare Gustaf Karlsson i 
Höganäs. Därefter ägde man Vt var.

Redan i december 1946 fick Sotef jorden 
delvis nya ägare. Då köpte Agnar och Folke 
Samuelsson på Smögen de övrigas delar. 
Knut Karlsson kvarstod dock som befäl
havare ombord. Han tjänstgjorde också 
som huvudredare. Hemorten ändrades 
till Gravarne.

I december 1949 var det dags igen. Då 
blev Knut, Valter och Gustaf Karlsson

ägare till Vt var. Agnar Samuelsson behöll 
Vt.

År 1950 inleddes en lite udda verksam
het för båten. Hon hyrdes då av Lysekils 
Folkdansgille som använde den för turné 
med uppvisningar i Gravarne, Smögen, 
Hunnebostrand och Bohus Malmön. Den
na verksamhet blev en tradition under 
flera år.

År 1958 utsågs Erik Karlsson till ny hu
vudredare för fartyget.

I november 1961 sålde Agnar Samuels
son sin fjärdedel till de övriga medredarna 
som därefter ägde 1/3 var.

Sedan Knut Karlsson avlidit i november 
1969 övertogs Sotef jorden av AB Hållötra- 
fik i Kungshamn där Gustaf Karlsson var 
ensam styrelseledamot.

I september 1986 blev hemorten åter 
Smögen sedan Gustav Hahne därstädes 
inköpt båten. I mars 1988 överfördes hon 
på Smögen-Hållö Trafik HB, Smögen och i 
maj 1989 på AB Smögentrafik.

Samma månad lämnade hon Sotenäsets 
trafikområde sedan hon sålts till Skär- 
gårdsservice i Vaxholm AB, Vaxholm. 
Namnet ändrades samtidigt till S:t Erik af 
Waxholm. I juli 1990 överfördes hon ännu 
en gång mellan olika bolag. Nu tog Wabo 
AB i Vaxholm över. Fartyget användes 
dock ganska sparsamt under sin tid i Vax
holm och i augusti 1993 inköptes hon av 
Håkan Larsson i Hägersten. Han hade an
dra planer för sitt fartyg än att ligga stand 
by i Vaxholm. Omdöpt till Saltkråkan sat
tes hon 1994 in i trafik på Oslofjorden med

Oslo som bas med Classic Ships A/S som 
operatör. Efter några år där flyttades hon 
till Hammarö i Vänern för vidare trafik.

År 1999 ändrade Håkan Larsson sitt 
efternamn till Björlingsson.

I januari 2003 såldes så fartyget vidare. 
Denna gång var det Pierre de Leon i Hud
dinge som tog över. I maj samma år döptes 
hon om till Sotef jorden af Gravarne och 
meningen var att sätta henne i trafik igen 
på Sotenäset. Hon togs till Kungshamn 
men alla tillstånd han inte bli klara till 
sommarsäsongen så i mitten av juli avseg
lade hon till Rastaholm på Ekerö där hon 
lades upp.

Där hittade Håkan Tollesson henne 
och hösten 2003 kom man överens om att 
Öresjö Rederi AB i Borås hyr båten fram 
till den 12 september 2004, varefter båten 
övergår i boråsrederiets ägo. Båtens namn 
skall bli S:t Erik af Bogesund vilket namn 
det också stod på de läckra tårtor som ser
verades under jungfruturen på Åsunden. 
Det namnet fanns dock inte på båten under 
den första sommaren.

För "vän av ordning" kan man meddela 
att fartygets officiella namn fortfarande 
är Sotef jorden af Gravarne med hemort 
i Vaxholm. Det namnet stod målat på 
styrhytten medan man i aktern endast 
skrev Sotef jorden -  Stockholm (alltså inte 
Vaxholm).

Nu när fartyget kommit till Åsunden 
får vi önska lycka till med trafiken med 
förhoppningen att det blir många lyckliga 
år. ■
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Bohuslän vid kaj i Marstrand den 13 maj 2004. Foto samtliga bilder Krister Bång.

O

Angaren Bohuslän nittio år
Av Krister Bång

Tänk vad tiden går. Den 14 maj i år 
var det exakt 90 år sedan ångaren 
Bohuslän gick på sin provtur från 

Eriksbergs mek Verkstad i Göteborg och 
den 14 maj i år gjorde ångaren en resa med 
samma sträckning för speciellt inbjudna 
gäster. Det kändes hedrande att vara en 
av dem.

Festligheterna började redan ombord 
på Färjan 4 som tog gästerna från Resi
densbron ut till Eriksberg där Bohuslän 
väntade. Ett glas bubbelvatten gjorde stäm
ningen ombord omedelbart till angenäm 
och förväntansfull.

Sällskapet Ångbåtens ordförande, Bengt 
Cremonese, hälsade alla välkomna och 
gjorde en kort resumé över ångarens his
toria. Duon "Vi är vackrast när det skym
m er" spelade dragspel och gitarr och på

reportoaren stod givetvis Everts Taubes 
Inbjudan till Bohuslän. Sedan alla kommit 
ombord och ångvisslan ljudit tre gånger 
backade Bohuslän ut från Eriksbergs om
råde kl 12.03.

Färden ställdes nu mot Styrsö. Mat och 
dryck serverades och stämningen och god 
och verserad (allsång). Ingen ombord lade 
väl märke till att vi mötte ett märkesfartyg 
av annat slag på Rivöfjorden, nämligen 
den lilla bunkerbåten Ängö. Hon fyller i 
år 80 år och är fortfarande i kommersiell 
trafik för det ändamål vartill hon byggdes. 
Detta fartyg gick under finsk flagg fram till 
i maj 1951 då hon inköptes till Skärhamn 
och bytte namn från Masut 3 till Ängö. 
Numera tillhör hon Göteborgs Bunker AB 
och syns ofta i trafik på älven.

Från Styrsö Brätten tog vi snobbrän- Bohuslän i väntan på jubileumspassagerare.
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förluster och i januari 1956 lades trafiken 
ner. Thordén skänkte bolagets aktier för en 
symbolisk summa till nio arbetslösa befäl i 
det gamla bolaget med kapten L.B. Olsson 
som chef.

Under ett par år i slutet av 1950-talet kom 
ångaren att åter trafikera Bohuslän, men 
det gick inte och Bohuslän kom tillbaka 
till Öresund och sattes i fart mellan Malmö 
och Köpenhamn. År 1961 sattes hon in 
mellan Strömstad och Sandefjord men efter 
säsongen 1963 lades hon upp i Marstrand 
för att vänta på det obönhörliga slutet.

I februari 1965 lämnade ångaren Bohus
län Marstrand under bogsering, inköpt av 
Torsten Johannisson med firma Skrot- och 
Avfallsprodukter och slutet tycktes vara 
nära.

Då skred Ingvar Kronhamn in på scenen. 
Han drog i gång en kampanj för att bevara 

Vi är vackrast när det skymmer " underhöll ombord. Här på väg att bli allt vackrare. en ångare på västkusten. Tidningsartiklar
skrevs, vykort såldes och man träffade av
tal med Torsten Johannisson om att överta 
ångaren för 60 000 kr. Allt skulle vara inbe
talt till den 1 september 1965, annars blev 
det skrot. Och undret skedde, men inte av 
sig själv. Den 2 april 1965 bildades Sällska
pet Ångbåten och kring detta sällskap sam
lades alla entusiaster. Man fick förlängd 
tidsfrist och i november 1965 kunde man 
basunera ut "Vi klarade det".

Sedan vidtog upprustningsarbetet och 
det är idag en sann njutning att vara om
bord på Bohuslän och se i vilket fint skick 
hon är. ■

För den som vill läsa mer om ånga
rens historia rekommenderas Sällska
pet Ångbåtens skrift Ångbåten 115 eller 
Dag Alméns bok Ångaren Bohuslän
-  En historik om fartyget och Sällskapet 
Ångbåten

Hamnfärjan 11"Spårvagnen" kallad i hemmahamnen.

nan och ut över Vingasand, förbi Hjuvik, 
Brunskär och Albrektsunds kanal till Mar
strand.

Där mötte Hamnfärjan II för att ta oss 
med på en tur i Marstrands hamn. För de 
flesta säger Hamnfärjan II inte så mycket, 
men när man nämner smeknamnet "Spår
vagnen" vet alla vad man pratar om. 
Denna lilla färja med elektriskt maskineri 
pilade mellan Koön och Marstrandsön 
mellan 1948, då hon byggdes i Kungsviken, 
till 1985. Då ville man skrota färjan. Men 
allmänheten ville annat och bildade en 
förening, Färjans Vänner, för att renovera 
och bevara denna klenod. Och det har 
man lyckats med och färjan gör nu turer i 
hamnen. För den som vill bli medlem kan 
sätta in 100 kr på föreningens postgiro 
4041337-9.

Efter halvannan timma i land avgick Bo
huslän 16.30 mot Göteborg dit vi anlände 
vid 19.30-tiden. Samtliga medföljande 
var mycket nöjda med turen och önskade 
Sällskaet Ångbåten lycka till med nästa 
90 år.

Bohuslän sattes 1914 i trafik mellan 
Göteborg och Gravarne (nu Kungshamn) 
och några mellanliggande bryggor. Hon 
kallades expressen eftersom det gick fort 
att komma till Sotenäset. Fartyget var 
lyckosamt och gick på sin linje i 40 år. 
M arstrandsbolaget övertogs av Gustaf 
B. Thordén och 1954 sattes Bohuslän in 
i fart på Öresund. På Uddevallavarvet 
byggdes hon om med taxfreeshop och trist 
cafeteria. Hon trafikerade Helsingborg och 
Köpenhamn men linjen drevs med stora

Två av Göteborgs sjöfartsprofiler, Magnus Bränn
berg (tv) och Bengt Cremonese vid landgången.
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Till flydda tider återgår

\ /
Text & foto

0  Bertil Palm 0

/ \

Motortanken Amazon av Panama, 4 september, 
1983 förtöjd vid bojar i "Calandkanaal" ägd av 
Marmara Shipping Co.Ltd., Piraeus, (Tsakos). 
Flaggade svenskt vid leveransen den 12 december 
1962 från Götaverken, med namnet Holma, hem
mahörande i Kungsbacka. Hade ett dödviktston- 
nage på 34650 ton, fick Panamaflagg 1972 hos 
Independent Chartering Co.Inc. Bytte namn 1974 
till Gothic Lady och köptes 1982 av Tsakos, som 
gav henne namnet Amazon. I augusti 1985 började 
man skrota henne i Chittagong, köpare var Lucky 
Manufactuting & Trading Co.Ltd. och sagan var 
all för en vacker tankbåt.

På utgående från Rotterdam den 10 oktober 1977, grekiska John P av 
Piraeus på 4 990 ton dw, byggdes 1953 i Dordrecht som Martti Ragnar 
till Lovisa Rederi AB. Såldes 1959 till Finnline och blev Finnbirch av 
Kotka, lämnade Finland 1973 då hon köptes av Dimitra Comp. Nav. 
S.A., Piraeus, blev nu Panoreafram till 1976 då hon köptes av Tamita 
Shipping Co.Piraeus, som döpte henne till John P. Anlände den 21 
september 1979 till Manfredonia under bogsering, med slagsida och 
läckage. Lades upp och låg under arrest fram till i april 1986, då hon 
skrotades på plats.

Den gula och granna Stolt Viking anländer Rotter
dam den 12 maj 1981, byggdes 1962 i Wallsend som 
Abadesa till Furness-Houlder Lines Ltd., London, 
var 21490 ton stor, chartrades 1969 av Stolt och 
blev nu Stolt Abadesa. Såldes 1973 till Dundee 
Shipping Inc., Monrovia med namnet Stolt Tiger, 
som 1974 ändrades till Stolt Viking. Köptes 1984 
av Alap Shipping Co., Piraeus, namnet kortades 
till Viking. Året efter fick hon heta Triton, men 
såldes vidare detta år till Gray Mackenzie Marine 
Service, Panama med namnet New Brighton. 
Nästa försäljning kom 1986, nu med Transmar 
Shipping Enterprise, Athen, med namnet Emir 
Man under Panamaflagg. Fick eld ombord då man 
låg i torrdocka i Dubai den 5 november, som följdes 
av explosion. Såldes till upphuggning i Pakistan och 
anlände den 15 februari 1987 till Gadani Beach.
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. .  min tanke än så gärna
Döpt efter ägarinnan går Britt-Marie av Stock
holm genom Kielkanalen den 26 augusti 1984. Var 
vid leveransen 1940från Foxhol, ett av dom fartyg 
som Sveabolaget köpte, fick då namnet Sigbritt. 
Gick som detta fram till 1958 då hon köptes av Sören 
Pettersson i Skärhamn och blev Östanfors, fick 
hemort i Göteborg 1961. Ny hemort blev Falkenberg 
1962, då Allan Hansson köpte henne. Med namnet 
Gunhild H gick hon fram till 1972 då hon bytte 
till Ekfors, köpt av Lennart Ström i Kalmar. Såldes 
1977 till Rederi AB Klanen i Stockholm, samma 
namn och med maskinhaveri upplagd i Kalmar vid 
varvet. På auktion den 3 augusti 1978 såldes hon till 
Stina Lindberg i Stockholm, bogserades dit och lades 
upp. Hon avlöstes 1981 av Britt-Marie Frid & Maja 
Kjellbom i Stockholm, man satte fartyget i fart som 
Britt-Marie. Nästa försäljning och nästa kvinna 
blev 1986 Diana Liidge-Nilsson i Falkenberg, som 
döpte nyförvärvet till Gule. Blev 1988 Alvar Ols
sons egendom, samma namn och registrerad på 
Lotus Shipping Ltd., Kingstown. Anlände den 17 
maj 2002 från upplag i Hälle, till upphuggning i 
Frederikshavn, Gule var på 640 ton dw.

Genom Kielkanalen gick åländska Nangard den 24 maj 1984, ut 
mot Nordsjön. Ägdes av Rederi AB Hogship i Mariehamn och var 
på 1 850 ton dw. Byggdes 1965 i Åbo som Ylva till Rederi AB 
Yrsa, Mariehamn, kondemnerades 1971 efter brand och såldes till 
Algot Johansson, som reparerade henne och hon kom i fart 1975 som 
Nanny. Såldes 1982 till Hogship, som hade henne till 1985, då bytte 
Nangard namn till Anga, ägd av Ara Carrier Ltd., Mariehamn. 
Den finska flaggan övergavs 1987 och ersattes av Panamas. Nytt 
namn blev det 1989, ägd av Virta Maritime Corp., Panama heter hon 
nu Jenny V., Comercial Transport Firm, Panama tog över henne 
1994. Nytt namn blev Maitreya. Tid för nytt namn och ägare blev 
det åter 1998, Christabel Enterprise S.A., Panama döpte henne till 
Mari Luz, som hon fortfarande heter.

Pearl Shipping i Landskrona fick 1967 en leverans 
från stadens varv, ett bulkfartyg på 28 500 ton dw, 
med namnet Sonette här fotograferad som Faust 
i Rotterdam den 22 maj 1978, som hon blev när 
hon året innan köptes av Walleniusrederierna i 
Stockholm. Lämnade Sverige 1980, köpt av Ugland, 
omdöpt till Tagumpay med hemort i Manila. Skro
tades i Kina under 1985.
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För några år se
dan kom vi ut 
med boken Fiskebåtarna och 

Varven, där alla svenskbyggda 
träfiskebåtar behandlades. Denna 
bok är nu så gott som slutsåld.

Som en uppföljning av den 
boken håller vi nu på med första 
boken om Ståltrålare eftersom 
förfrågningar om en sådan bok 
har varit många.

Boken kommer att behandla 
alla ståltrålare som varit i svenskt 
fiske från 1959 och framåt. Första 
delen kommer att behandla tiden 
från 1959 och ungefär fram till
1976. Vi följer varje enskilt fartygs 
historia på ett mycket detaljerat 
sätt och ägnar en eller två sidor 
åt varje trålare.

Vi avser att beskriva varje far
tygs historia så vitt den är känd 
fram till 2004. Målsättningen är 
att vi skall ha ett fotografi av 
varje fartyg. För en del båtar kom
mer vi att ha fler än en bild efter
som många båtar har byggts om ett antal 
gånger.

Vi söker nu hjälp med fotografier till 
alla dessa fartyg. Vill Du delta med bilder 
är Du mer än välkommen att höra av Dig 
till Krister Bång, Skolängen 11, 433 60 Sä-

VG 161 Silverfors togs ur fiske i vintras. Här ligger hon i Träslövsläge med det officiella namnet Silversjö i väntan 
på försäljning. Foto Krister Bång 31 maj 2004.

vedalen, telefon 031-263838 eller på mail 
lanspumpen@partille.mail.telia.com.

Tilläggas kan att vi skall trycka boken i 
färg så att vi får bästa tänkbara kvalitet.

Första boken om ståltrålare är tänkt att 
ges ut under hösten 2005.

Fanö, som byggdes 1968 i Moldeför Knippla, har sedan i juli 1975 hört hemma i Hirtshals. Här väntar hon på ny 
köpare med namnet Stromboli II. Foto Krister Bång i Hirtshals 28 juli 2004.

Under juli var vi i Danmark för att samla 
uppgifter till boken och för att undersöka 
eventuellt intresse för den. Och intresset 
där var mycket stort eftersom de flesta 
ståltrålare som byggdes på 1960-talet kom 
att hamna i Danmark. Där finns heller 

ingen Klubb Maritim som kan 
ta hand om uppgifter eller ge ut 
böcker. Många fartyg hamnade 
också i Norge och vi hoppas att 
genom detta upprop få kontakt 
med norrmän som kan bidra med 
uppgifter och fotos från fartygens 
norska tid. Samma sak gäller gi
vetvis även Finland och de båtar 
som hamnat där.

Om Du redan nu vill försäkra 
Dig om ett exemplar av ståltrå- 
larboken kan Du göra en preli
minär anmälan till ovanstående 
adress. Priset kommer att ligga 
på omkring 450 kr. Boken blir på 
mellan 400 och 500 sidor i A4- 
format. Betala inte nu utan först 
när boken är klar!

Parallellt med ståltrålarboken 
håller en arbetsgrupp på med 
boken om varven som byggde 
trätrålarna. Denna bok, som blir 
mycket omfattande, kommer att 
ges ut efter den om ståltrålarna.

Krister Bång
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Bilaga

Registersidorna 
7501-7600

7518 R ita i Öresund på 1950-talet. Foto C. G. Nyström, negativarkiv Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg.

Registerredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Namn.
Versaler = Namn under svensk flagg.

Små bokstäver = utländsk flagg 
Namn med fet stil = finns foto som

7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535

7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552

MS
MS
MS
MS
SS
MS
SS
SS
MS
SS
MS
SS
SS
MS
MS
MS
MS
S

MS
S
S

MS
S
s

MS
s

MS
MS
SS
S

SS
s
s

MS
S S

S S
S S
MS
MS
SS
SS
s

SS
SS
SS
MS
SS
s

MS
s

SS
MS

VIVAN 
ALFRED 

CALMA ex ANDORA 
IDEAL 
INGER 

ELVY
FB 43 ex HERA ex UDDEHOLM 

SANDVIK 
JUDIT 

NOREG
LECHISTAN ex HEMLAND 

KASTELHOLM
Jaak ex BENLOS ex Peter Meersk 

Bali Mariner ex Ricardo ex DAGMAR ex BRORIVER ex NAGARA 
Sora VIII ex LURÖ ex BRÅVALLA ex OAXEN ALPHA ex Lidsö

ELLY
RANJA ex LIZZI ex SAGA 

RITA ex Skibladner III ex Emma ex Alfa 
OILIA ex ESSOMARIN 14 ex ESSOMARIN 13 ex ERENE

IRENE ex Martha Louise 
ESTER

CHELONA ex FATI MA ex RENLAND ex NIFE
ARGUS

LOUISE ex Carl und Louise 
ZELANDI 

HEDDY ex MARTIN 
ÖUAREN ex MODE 

ELLWE
SANDÖ ex FRANS SUELL ex Ittersum 

Ditmari ex Jytte Jörs ex SKANDIA ex Venus 
Lonica ex Maddalena Onorato ex Arco Felice ex SNÖFRID ex Sigdal

Alexandria ex LINDÖ ex YNGVE 
KATARINE ex Catharine 

WENDULA
STANDARD ex BT VI ex BLENDA ex Tom I ex Transport 5 

ex Bruxelles Maritim ex Amstelveen 
ELLA ex Norburn 

ROSAFRED ex Biskra ex Waalveer ex Winga 
Urania ex ANNIKA ex HALLAREN ex DON ALBERTO ex HALLAREN

SYRSAN ex SIMSON I ex EGIL 
Cossipore ex HUDIKSVALL 

VEGA ex Nordland 
FLORA 

WINDAR ex Figaro 
Cynthia ex BRITANNIA 

Isthmia ex SUECIA  
EKNÖ ex MILANO ex LIBERTY 

Way Nan ex River Swift ex STELLA ex Bjerka ex Hellik
GUDRUN ex Betty 

Armi ex OSTVÅG ex LAR EX ex ÄLING 
BO ex RUNE ex Adele Pape 

MARIANNE ex BRIS 
SHANTUNG

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

1929 Hälsö 28 11 1929 1967 såld Engl. haveri 11.3.67
1917 Härnösand 48 30 1 1961 avförd
1929 Studseröd 41 17 T fritids
1911 Risör 37 19 ca 1966 sjunken Strömstad
1929 Helsingborg 1707 1253 1.6.1930 sjönk, 15 t
1918 Råå 39 19 1934 såld No
1925 Elbing 1184 808 1964 såld Dk, upph 68 Madsnesö
1928 Stockholm 130 29 i fart
1929 Landskrona 33 10
1903 Bergen 1104 996 1953 upph Gbg
1929 Göteborg 1865 1283 1937 såld Polen, upph 65
1929 Göteborg 707 570 1973 såld Pa. upph Ystad 75
1906 Capelle a/d Y 1558 1100 1939 såld Estl, upph 49 England
1929 Göteborg 6589 5201 1965 såld PA, upph 83 Kaohsiung
1915 Aalborg 197 128 1959 såld Finl upph 81
1929 Marstrand 51 21 6.11.1940 minspr. vid Pater Noster 5 t
1903 Landskrona 35 15 1929 såld Rumänien
1899 Holding 50 35 1970 lagd Landskrona hamn
1929 Hälsö 42 13 1977 förolyckad
1910 Swinemunde 70 54 juli 1958 förlist Vänern
1928 Kungsviken 60 39 1971 upph
1929 Hälleviksstr 52 20 fritids
1915 Neuwarp 86 62 28.10.1930 förlist Bjuröklubb
1906 Friedrichstadt 80 64 1933 kondemn
1929 Studseröd 45 16 1982 upph Kungshamn
1912 Neuwarp 72 55 1969 såld USA, låg 1970 Engl
1929 Hälsö 39 13 2002 upph Oxelösund
1928 Marstrand 40 14 1931 såld Rumänien
1902 P Glasgow 1282 789 22.3.1940 kollision Feerder
1921 Svendborg 147 114 1956 såld Dk, till Bahamas 1968
1920 Arendal 1001 711 1956 såld It, förlist 23.6.72 Alicante
1929 Björkenäs 96 74 1970 såld Dk. sjönk 9.12.96 2 t
1902 Kiel 60 43 1960-talet sjunken St Askö
1929 Marstrand 51 23 10.3.1956 strandat Bornholm

1919 Ylst 368 216 1969 upph Göteborg
1908 Stockton 2111 1536 1961 upph Gbg
1922 Geertruidenberg 1496 1918 9.9.1944 sänkt Nordsjön
1929 Göteborg 2792 1964 1963 såld Pa, upph 1972 Brugge
1913 Jungfrusund 30 18 1952 upph Edsbruk
1892 Köpenhamn 776 530 1939 såld It, ej LR-56
1897 Flensburg 1623 1248 20.12.1939 minspr Terschelllng
1919 Thurö 299 260 11.7.1948 sjönk Greifswald
1911 Fredrikstad 1136 674 1957 upph Ystad
1929 Newcastle 4295 2957 1966 såld Gr, upph 73 Savona
1929 Nwecastle 4295 2957 1966 såld Gr, upph 72 Istanbul
1929 Donsö 41 15 1975 såld Finl
1905 Sandefjord 1189 828 1942 bärgad i Engl
1923 Reval 95 71 1950 pråm
1929 Hälsö 39 13 1961 såld Finl Förlist ca 1990
1895 Grohn 87 60 1969 såld i Västindien
1897 Göteborg 62 37
1929 Göteborg 6597 5208 25.12.1941 brand Atlanten



7553 SS loulia ex Soela ex MAGNA
7554 MS Emma Bakke ex SVEADROTT
7555 S HEIMDAL
7556 MT ESSOMARIN 3 ex PRATT
7557 SS VISTULA ex BARA ex Netta ex Markersdal
7558 S MARS
7559 SS Fritz Hugo Stinnes ex Annie Hugo Stinnes ex ÄNGSÖ ex CAPELLA ex John Bakke
7560 MS VANJA
7561 SS Udarnik ex GEORGII ex Anyonios Yannoulatos
7562 MS Pulkovo ex Pohjanmaa ex NORDLAND ex MANHEM
7563 SS GUSTAF HEDBERG ex Salpeter
7564 MS NORMA
7565 SS VIRGO ex Gwynmead ex Elgin
7566 SS SKAGUL ex Havtor
7567 SS HEDDY ex Nordcap ex Benlos ex Hoeley Grange ex Elberfeld ex Minna Horn
7568 SS Esbo ex MALIN ex ELENI ex Genese ex Finland ex Condylis ex Avristan
7569 s SHAMROCK ex EVALD ex Shamrock 1
7570 MS REANA ex BP 16 ex BP XVI ex REANA ex SHELL 21
7571 SS DA ISY ex Stokesley
7572 SS Alden ex DAGMAR SALÉN ex VALDIVIA ex Österdal ex Alden
7573 SS Adda ex Rinin ex MOLLY ex Beharrlichkeit ex Trave ex Sud ex Norden
7574 MT Brunito ex TARINA 2 AF KARLSHAMN ex TARINA 2 ex SEBOU ex NYNÄS
7575 MS LAGAHOLM
7576 SS Otaria ex Giuseppe d'Amato ex Ernst S ex BELOS
7577 MT TRYKON ex BALAKLAVA
7578 SS Martha Peters ex VIBEKE CHRISTENSEN ex RANJA ex Roar
7579 SS SOLSTAD III ex ILSE
7580 SS PLUTO ex BOLIVIA ex Yankalllla ex Lady Lewis
7581 SS WILHELMINA ex GERANIA ex Anastassios A Syrmas ex Antione ex Rossetti
7582 MS Nikanna ex Angeliki ex GOTLAND
7583 SS Emmanuela ex Holdernain ex Skarv ex FRANK
7584 SS Lindborg ex Lotus ex Isobel ex 1 W WINCK
7585 SM SOLAMIT ex AC Friis ex Alwing ex Anna
7586 SS Ingeborg ex FREDEN
7587 MS CAPELLA ex MIRA ex URD ex CAPELLA ex ESKIL ex VÄSTERÅS ex SHELL 1
7588 MS Priamos ex Stavros ex VICTORIA ex VASAHOLM
7589 SS JENNY ex SKALD ex Salnt Heller
7590 SS LUCY ex Magdeburg
7591 MS GRETA LINNEA
7592 SS INDRA ex VAREG ex Nordafrika ex Loppersum
7593 SS East Star ex Selbarden ex Istind ex FÅRÖSUND ex NORRKÖPING
7594 MS HAMMAREN
7595 SS Tyne ex HAKEFJORD ex Baltic
7596 MS PARALI ex KOLKOMPANIET III ex SILVERVÅG
7697 MS Island ex Iceland ex VALBORG
7598 MF LEIF
7599 MS MARIE-LOUISE ex OLJAREN III ex LILLY
7600 SS Orient ex BRAGE ex Natal

Fredrikstad 1780 1279 1960 såld Pa, brand 7.4.69 Suez
Malmö 4896 3547 1937 såld No. explosion 9.10.54 Portugal
Thurö 201 165 5.7.1961 brand Helsingborg
Göteborg 38 21 1967 upph
Heusden 1009 572 8.10.1939 sänkt Shetland
Svendborg 135 86 1956 såld Färö. Schuttled 5.66
Bergen 1876 1346 1954 såld Tyskl. upph 63 Lübeck
Landskrona 38 12 2,2,1968 sjönk Hävringe
P Glasgow 3446 2638 1932 såld Finl. ej LR-56
Göteborg 1873 1287 1938 såld Finl. upph 68
Kristiansand 94 0 12.2.1980 sjönk Vallvik
Donsö 32 12 1993 upph Fisketången
Sunderland 4015 3136 1932 såld Finl, 1936 upph England
Elbing 999 570 30.9.1942 strandat Hävringe
Tönning 1038 612 1931 kondemnerad upph Ottarbäcken
Sunderland 2971 1788 1933 såld Finl. hav. 19.10.1935 Whitehaven
Vlaardingen 95 66 skolskepp
Marstrand 37 22 fritids
Middlesbrough 1082 665 22.12.1951 strandat Holmögadd
Sunderland 3835 2919 1939 såld Finl. upph 58 Italien
Oslo 819 544 1934 såld It. 12.7.42 torped.
Landskrona 310 186 1990 såld Gibr. 14.10.1996 explosion
Göteborg 2858 2073 2.3.1940 sänkt Orkeney 1 1
Sunderland 3466 2657 1954 såld Finl. upph 70 La Spezia
Göteborg 7940 6153 1959 upph Ystad
Stavanger 1379 962 1950 såld Tyskl. upph 58 Travemünde
Lödöse 599 373 15.10.1940 sjönk Rixhöft
Stockton 3568 2119 1932 såld Finl. sänkt 28.6.1941 Kirkwall
Sunderland 1912 1384 14.12.1941 strandat Utlängan
Göteborg 1874 1284 1961 såld Pa. upph 85
Porsgrund 897 565 1932 såld No. upph 1964 Italien
Fredrikstad 1514 1062 1940 såld Pa, upph 68 Grimstad
Martenshoek 93 67
Moss 1312 907 1954 såld Tyskl. upph 1960 Lübeck
Kalmar 99 63 fritids
Göteborg 4209 3245 1930 1965 såld Pa, upph 73 Istanbul
Dumbarton 1270 846 X 1956 upph Hamburg
Grangemouth 1451 779 t 23.12.1930 strandat Whitby
Vagnsunda 35 23 1951 sänkt Trosa
W Hartlepool 2051 1538 1936 såld Finl, sänkt 20.10.41 Terschelling
Helsingborg 439 226 1950 såld No. sjönk 3.11.1963 Bermuda
Göteborg 3298 2382 22.8.1942 torped. Bahla
Bergen 1072 595 1950 såld Pa, upph 57 England
Djupvik 28 14 2001 såld Dk
Hälleviskstrand 64 25 1931 såld DK, ej DSL-54
Marstrand 16 5 fritids
Marstrand 22 8 1978 avförd ur båtreg.
Newcastle 4614 3454 1934 såld Finl. torp. 21.7.1944 Jadebukten

1929
1929
1920
1926
1919
1920
1923
1929
1920
1929
1909
1929
1906
1924
1904
1900
1915
1929
1883
1907
1905
1929
1929
1929
1929
1916
1929
1907
1894
1929
1923
1929
1912
1924
1929
1930
1882
1910
1920
1900
1930
1930
1907
1929
1929
1929
1929
1914
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Resor och öden från 1874 
Barkskeppet Magnus Huss
av Magnus Huss 
54 sidor, häftad.
Förlag: Magnus Huss, Alnö. Tfn. 060-58 53 85

För 130 år sedan sjösattes barkskeppet Magnus Huss på 
Ortvikens skeppsvarv i Sundsvall. Skeppets resor finns 
dokumenterade från första resan 1874 till 1918. Skeppets 
namne Magnus Huss på Alnö har skrivit en bok om 
fartygets öde från dessa uppgifter, som finns i olika arkiv i 
Medelpad.

Skeppet var uppkallat efter Magnus Huss, farfars farbror 
till författaren Magnus Huss. Att ett så förhållandevis litet 
fartyg seglade på långresor var i och för sig inte ovanligt, 
men att det finns så mycket dokumentation om resorna och 
besättningens öden är inte så vanligt. Mycket tack vare en 
skrivglad skeppare och författarens forskning kan man nu 
få ta del av livet till sjöss från denna tid. Med tanke på 
dagens navigationsteknik med sattelitnavigering så var det 
med stor skicklighet och många gånger en portion tur att 
man inte förliste.

Detta lilla häfte rekommenderas varmt och det är 
glädjande att sjöfartsintresserade personer ger ut sin 
forskning i bokform.

Boken/häftet kan beställas hos författaren.

På grund av platsbrist presenterar vi i nästa nummer ett 
flertal nya böcker.

Bertil Söderberg

Möteskalender Västra Kretsen
Lördagen den 9 oktober
Vi inviger vår nya lokal kl 15.00. Se bilaga i denna tidning. 
Torsdagen den 4 november
Klockan 19 visar Sten Zackrisson sin omtalade diaserie 
Göteborg förr och nu. Sten har sedan 1961 fotograferat olika 
miljöer i Göteborg, även annat än maritimt, och med jämna 
mellanrum tagit bilder från samma platser och på så vis kan 
man följa utvecklingen i staden. Om du är intresserad av 
nutidshistoria är detta ett gyllene tillfälle.
Torsdagen den 2 december
Klockan 19 visar vi film och umgås inför julen. Unna dig en 
stund hos oss och koppla av i trevlig miljö och gott sällskap.

Under tidigare år har vi haft öppet för forskning under 
torsdagar dagtid. Dessvärre har vår man som skött detta inte 
möjlighet att göra det i höst och innan vi hittar någon annan 
har vi stängt under torsdagarna. Men vi har som alltid öppet 
på tisdagskvällarna mellan 18 och 21.
Telefon till lokalen är 031 - 24 65 15.

Hjärtligt välkommen!
%*

Till Salu
"RÖD STORM"
Artikel om ms Alfhem från Uddevalla som 1954 ådrog sig 
USA:s missnöje sedan den smugglat vapen från Östblocket 
till Guatemala.
Vidare: There's now business like tow business
Försvunna sjömän
Små fraktare-färgstarka sjömän
Krock bil-ubåt i Lysekil 1961. Pris: inkl. porto 120:-
Kan beställas från Terje Fredh, Gränsgatan 16 • 453 30 Lysekil 

Tel: 0523-10421 • Epost: fredh.terje@jobbet.utfors.se

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg #  OFFERT 31
Kopiorna görs på plastpapper i format 10 x 15 (10 kr/st), färgfoto (15 kr/st) samt 18 x 24 (45 kr/st). 

Tillkommer porto och exp. kostnad 15 kr, utlandet 25 kr.
Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant.

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRAN LISTAN. OBS!
Antal foton.

ÖRJAN KRONVALLS NEGATIVSAMLING Novia Malmö 10105 BERTIL PALMS DIA/NEGATIVSAMLING
O den(B/B) Lidingö 10726

KUSTFARTYG Cabatern Nassau --
Nellbritt Malmö 7495 STÖRRE MOTORFARTYG Herno Härnösand 7037
Nettelill Karlshamn 12244 Nils Dacke Stockholm 11544 Jane Famagusta 9163
Niros (B /B) Malmö 12382 Nils Sture (S /S ) Trelleborg 7744 Petunia Köpenhamn --
Nogi Malmö 12932 Nokturus Stockholm 13415 Sveve Bergen --
Nord Stockholm 2895 Nord Estonia Stockholm 14124 Vishva Vandana Bombay 9957
Nordanhav Lidköping 12373 Nordic Link Nacka 12878
Nordic Board Lidköping 12092 Nordic Wasa Stockholm 10926 FARGDIABILDER
Nordlandia Slite 12203 Norinda Höganäs 9345 Amazon Panama 10349
Nordstar Gävle 12 20 1 Nova Malmö 13163 Britt-Marie Stockholm 8419
Nordön Skärhamn 11356 Nuolja Sthlm/Gbg 7055 Faust Stockholm 10871
Norrbotten Piteå 13891 O.A.Brodin Stockholm 9658 John P Piraeus --
Nossan Lidköping 14055 Oktavius Stockholm 11363 Nangard Mariehamn --
Nova Norrköping 10399 Okturus Stockholm 13415 Stolt Viking Monrovia -----

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

Namn

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

Sista beställningsdag 
1 november 2004 

därefter leverans inom 6-10 veckor
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Svenska transoceana linjesjöfarten 100 år

I år är det 100 år sedan den svenska transo
ceana linjefarten tog sin början. Det var 
Rederi AB Nikes ångare Kratos som den 24 
september 1904 utklarerade från Göteborg 
till sydafrikanska hamnar. Därmed tog 
den svenska transoceana linjesjöfarten sin 
början. Någon månad senare överfördes 
Kratos på Rederi AB Transatlantic, som 
kom att bli ett av de stora linjerederierna 
i Sverige.

Andra svenska rederier som Svenska 
Amerika Linien, Svenska Ostasiatiska 
Kompaniet, Rederi AB Nordstjernan, Svea- 
bolaget med flera blev stora linjerederier.

Med anledning av 100-årsjubileet öppnar 
Sjöfartsmuseet i Göteborg en utställning 
om Rederi AB Transatlantic som även 
är 100 år i år. Utställningen L in jes jö far
tens sto lta  dagar invigs den 9 oktober kl 
12 .00 .

Många vackra linjefartyg byggdes på de 
svenska storvarven. Vilken typ som var 
vackrast kunde man utlysa en tävling om. 
Här nedan visar vi några linjefartyg och vill 
även nämna att under de två världskrigen 
gjorde flera av linjefartygen en stor insats 
i lejdtrafiken genom att skeppa hem nöd
vändiga varor för vårt lands försörjning.

Bertil Söderberg

S/s Nippon. Byggd 1909, seglade för Svenska Ostasiatiska Kompaniet till 
1936. Arkivfoto Bertil Söderberg.

i  *

S/S Kratos, Sveriges första transoceana linjefartyg på sin första resa till 
Sydafrika hösten 1904. Fotot är taget i Antwerpen i oktober samma år. 
Arkivbild SST.

Transatlantics endast två år gamla Remmaren förliste som lejdbåt den 22 
oktober 1942. Arkivbild Klubb Maritim i Göteborg.

Johnsonlinjens Venezuela på ingående till Göteborgs Frihamn i mars 1969. 
Foto Bertil Söderberg.

REMMAREN SVERIGE.

M/s Helga Smith gick i linjefart på Övre Sjöarna för Swedish Chicago Line. 
Arkivfoto Bertil Söderberg.

Orientliniens Vingaland i Engelska kanalen. En god representant för 1950- 
talets linjefartyg hos Broströms. Bild Fotoflight.
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AB Lundby Mekaniska Verkstad den 14 april 1928. Bogserbåten på stapeln är färdig för sjösättning och är nybygge 56 Tor beställd av Röda Bolaget. Skrovet 
närmast i bild är nybygge 54 som började byggas 1922 och som byggdes färdig som Surte på Helsingborgs Varvs AB 1934. Styrhytten och skorstenen hör 
till en okänd bogserbåt. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts Tidning.

Båtarna från Lundby
Av Bertil Söderberg

54. S/s Surte

• Byggd 1922-1934 av järn på AB Lundby 
Mekaniska Verkstad (nybygge 54) och 
färdigbyggd på Helsingborgs Varvs AB 
som nybygge 57.

• Dimensioner: 18,44 x 4,57 x 2,77 m

• Dräktighet: 45 brt

• Maskineri: Compoundångmaskin om 
140 ihk tillverkad av Helsingborgs Varvs 
AB.

I föregående nummer berättade jag om 
nybygge 56 Tor vilken blev den sista båten 
som levererades från Lundby. Tidigare
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Sommaren 1934 var Surte sjösatt och låg under utrustningpå Helsingborgs Hamnen vid Surte glasbruk med pråmlador. Fotoarkiv Glasbruksmuseet. 
Varvs AB. Fotoarkiv Skånes Näringslivs Arkiv.

trodde jag att Tor, som levererades 1928, 
var nybygge 54 som i byggnadslistan inte 
hade någon beställare, men som även fått 
nybyggnadsnummer 56. Så var inte fallet. 
Det byggdes totalt 56 båtar på AB Lundby 
Mekaniska Verkstad.

Nybygget 54 påbörjades redan 1922 som 
förlagsbygge. Skrovet, som stod på stapel
bädden, låg i vägen för en landsvägsfärja 
som man fick en order på 1926. Därför 
färdigställde man skrovet så att det kunde 
sjösättas och ge plats åt färjan som blev nb 
nr 55, Svanesund. Efter färjans leverans 
hade man två förlagsbyggen, nb 53 och

54. År 1928 levererades både nb 56, Tor, 
och nb 53 som döpts till Framnäs. Nu hade 
man bara kvar skrovet till nb 54. Tiderna 
var urusla, och det blev bara sämre för det 
lilla varvet och nybyggnadsverksamheten 
lades ned. Kvar hade man då ett bogser- 
båtsskrov. På bolagsstämman 21 maj 1932 
och på extra bolagsstämman 9 juni 1932 
togs beslut om likvidation.

Surte glasbruk
Glasbruket Surte -  Liljedahl i Surte, vid 
Göta älv, hade gamla anor sedan 1862. 
Behovet av arbetskraft medförde, som på

så många andra bruksorter, att ett sam
hälle växte upp runt bruket. Kring förra 
sekelskiftet och en bit in på 1900-talet hade 
bruket sin storhetstid med en mycket stor 
export av glasprodukter som skeppades ut 
med fartyg från Göteborg och vidare ut till 
i stort sett hela världen.

Brukets transportbehov av råvaror och 
färdiga glasprodukter utfördes till största 
delen av egna båtar. I äldre tider seglades 
och stakades pråmar, som kallades hemfö
rare, till och från Göteborg. Från 1896 hade 
man pråmtrafik med egna bogserbåtar: 

Express 1896 -1899  
Surte (I) 1899-1934 
Surte (II) 1934-1950 
Bruket ägde även skutorna Martha och 

Dagny som var i fart fram till mitten av 
1940-talet. Skutorna seglade hem råvaror 
som sand, soda och snäckskal. För att 
trygga tillgången på sand köptes 1917 en 
lång sandstrand i Gällenäs, på Vänerns 
sydvästra strand. Här anlades en lång 
brygga för att skutorna skulle kunna lasta 
i den långgrunda viken. Sand hämtades 
även i Skåne, och snäckskal skeppades 
från Bohuslän.

Man övertog även båtarna Oden, Ran 
och Thor vid köpet av Liljedahls glasbruk 
1917 och dessa var i sandfarten ett tiotal 
år.

Bogserbåten Surte (I) drog pråmar från 
och till glasbruket och hade varit i trafik 
från 1899.1 början på 1930-talet var båten 
otillräcklig och man beslöt att beställa en 
ny bogserångare.

Beställd på H elsingborgs Varvs AB
I april 1933 inköpte Helsingborgs Varvs AB 
det halvfärdiga skrovet (nb 54) samt vissa 
maskindelar för 5 000 kronor på auktion 
vid AB Lundby Mekaniska Verkstad. Skro
vet bogserades till Helsingborgs Varvs AB 
där man började färdigställa bogserbåten, 
utan att ha någon köpare. Ångmaskinen 
var av varvets konstruktion.Under fullkraftsprov i Öresund den 12 september 1934. Fotoarkiv Gunnar Hedman.
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Surte bryter is vid Agnesberg den 17 februari 1947. Foto Curt S. Ohlsson.

Den 28 juni 1934 skrevs kontrakt med 
AB Surte -  Liljedahl i Surte. Bogserångaren 
som var byggd för kustfart ändrades därför 
om och utrustades för inre fart. Leverans 
skulle ske den 29 augusti 1934. Vid prov
turen i Öresund den 12 september 1934 
visade sig Surte, som den döpts till, bestå 
alla prov och godkändes av beställaren. 
Priset var 51200 kronor.

Uppgifterna från Helsingborgs Varvs 
AB fann jag i Skånes Näringslivsarkiv 
i Helsingborg. Bland handlingarna om 
Surte fanns även ett provningscertifikat 
från Statens provningsanstalt daterad 1922 
och där båten kallades nybygge 54 från AB 
Lundby Mekaniska Verkstad. Således fick 
jag bekräftat att nybygge 54 verkligen blev 
Surte, och som även tilldelades ett nytt 
nybyggnadsnummer från Helsingborgs 
Varvs AB, nämligen nummer 57.

Enligt mätbrev den 27 augusti 1934 
tilldelades Surte fiskebåtsbeteckningen 
GG 339.

I pråmtrafik
Hemkommen till Surte efter leveransen 
sattes Surte i trafik med pråmbogsering 
till och från Göteborg.

Man lastade på morgonen vid 9-tiden 
och när de 2-3 pråmarna var lastade av
gick Surte till Göteborg. Lasten bestod 
av flaskor packade i så kallade sängar, 
ett emballage av trälådor som staplades 
på varandra, i de täckta pråmarna. Första 
destinationen var oftast Gullbergskajen, 
där spritflaskor levererades till Vin & 
Spritcentralen på Hultmans Holme, och 
mjölkflaskor till Mejeriet i Nordstan. Por- 
terbryggeriet Carnegie och Sockerbruket 
vid Klippan var en annan destination dit

Isen i Göta älv är seg. Fotoarkiv Glasbruksmuseet.
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Hamnen vid Surte med sandskutor och Surte. Fotoarkiv Glasbruksmuseet. Otto deltar i bärgningen av bogserbåten Tor i 
Uddevalla 1958. Arkivbild Bertil Söderberg.
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Otto har just lämnat av deltagarna från Klubb Maritims årsmöte i Göteborg den 22 april 1967. Foto 
Bertil Söderberg.

pråmarna drogs genom hamnen för att 
leverera ölflaskor respektive sirapsglas- 
burkar.

På returresorna kunde lasten bestå av 
soda i säckar, tomma glasemballage och 
kol, dåtidens stora energikälla. Tillbaka i 
Surte var man vid 4 till 5-tiden på efter
middagen.

På vintern, då trafiken på Vänern låg 
nere, fick Surte agera isbrytare, och vid 
svår isläggning bröt man is på natten för 
att hålla rännan öppen i Göta älv. Detta var 
inget större problem eftersom Lundbybå- 
tarna var goda isbrytare.

Såld till G ötaverken
Mot slutet av 1940-talet började lastbilstra- 
fiken expandera i takt med att vägarna blev 
bättre. Glasbrukets transporter började tas 
över av lastbilar och man hade inte längre 
behov för ångbogseraren Surte. År 1950 
var det slutbogserat och Surte såldes till 
Götaverken som expanderade kraftigt. 
Varvet hade bogserbåtarna Göta och Nora, 
och nu utökade man med förvärvet Surte 
som gavs namnet Svea.

Sysselsättningen blev att assistera vid 
dockningar och att flytta pråmar vid var
vet.

H os Röda Bolaget i 36 år
År 1956 köptes Svea av Göteborgs Bogse- 
rings- och Bärgnings AB. Man döpte om 
båten till Otto, ett namn den fick överta 
från föregångaren Otto, även den byggd på 
Lundby och som kom att skrotas 1957.

Nu blev det sedvanlig hamnbogsering 
men Otto användes även vid bärgningar. 
År 1963 revs den gamla ångmaskinen ut 
och Otto fick en dieselmotor på 210 ahk. 
Den 12 januari 1967 inregistrerades Otto 
i skeppsregistret med nummer 10782 och 
signalbokstäverna SGXM.

Mellan åren 1956 och 1992 ägdes Otto 
av Röda Bolaget men huvudägarna var 
enligt följande:
1956-1978 Göteborgs Bogserings- och 
Bärgnings AB
1978-1984 Broströms Rederi AB 
1984-1987 Scandinavian Towage & Sal
vage AB
1987-1988 Startskottet 20.286 AB, Göte
borg
1988 -  1992 Röda Bolaget AB 

Under hela perioden var Otto alltså i 
tjänst för Röda Bolaget. Att ägarnamnen va
rierar beror på olika fusioner och företagsaf- 
färer, men Otto hade hela tiden det klassiska 
skorstensmärket med sitt namn i vitt på ett 
rött band, vilket hon än idag har!

Fortfarande i fart
På hösten 1992 såldes Otto för 30000 
kronor till Marin & Maskin i Stockholm 
AB, som vidaresålde henne för 100000 
kronor till Mälarsund Marinkonsult AB 
i Strängnäs. Nu användes Otto vid olika 
entreprenadbyggen, bland annat vid Öre- 
sundsbrons byggande.

År 1997 köptes båten av Sjöentreprena
der K. Lindberg AB på Ingmarsö, där hon 
fortfarande är i tjänst. Arbetsuppdragen är 
bl a bogsering av mudderpråmar och som 
arbetsbåt vid byggande av bryggor och an
dra entreprenadjobb. Otto är lätthanterlig 
och speciellt vid pråmbogseringar eftersom 
man kommer snabbt ut direkt från styrhyt
ten på däcket. I höst är inplanerat sliptag
ning för bottenunderhåll och besiktning.

Slitstarka byggen
Många av de bogserbåtar som byggdes på 
Lundby är fortfarande i aktiv tjänst. Otto 
blev det sista bygget från Lundby och det 
är helt klart att man byggde mycket bra 
bogserbåtar på det lilla varvet vid Slotts- 
bergets strand vid infarten till Sannegårds- 
hamnen. Otto är ett gott exempel.

Källor:
Ragnhild Kappelmark, Glasbruksmuseet, Surte 
Gunnar Ahlström, Skånes Näringslivs Arkiv, 
Helsingborg
Sjöentreprenader Kenneth Lindberg AB, Ingmarsö 
Sjöfartsmuseet, Göteborg 
Sjöfartsinspektionen, genom Bernt Fogelberg
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Sä här ser Otto ut idag fotograf erad av Krister Bång den 10 augusti 2004. 
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Carousel då hon ligger i Santa Cruz de la Palma: Långa, låga och svepande linjer kännetecknar det snart 33 år gamla kryssningsfartyget Carousel.

På kryssning med Carousel utanför Afrika

Imitten på december 2003 startade mitt 
livs hittills fjärde, lite längre, kryssning, 
men det var den första som passagera

re. Exakt tjugo år tidigare, alltså i december
1983 avseglade m/s Völkerfreundschaft 
från Göteborg med destination till olika 
öar i Västindien. Resan gick via Madeira 
på utresan och på hemresan lade vi till 
på Gran Canaria. Jag var med ombord i 
egenskap av kryssningsvärd vilket innebar 
att jag skulle utföra diverse uppgifter till 
passagerarnas fromma, till exempel vara 
badvakt vid swimmingpoolen då det var 
många barn där, låna ut och samla in böck
er i fartygsbiblioteket, bjuda på drinkar och 
dansa med damer som såg ensamma ut i 
danssalongen och guida turisterna runt i 
buss på de öar vi besökte. Som säkerligen 
de flesta av Länspumpens läsare redan 
vet var Völkerfreundschaft identisk med 
Svenska Amerika Linjens Stockholm, den 
som färdigställdes på Götaverken 1948 
och som blev världskänd då hon åtta år 
senare kolliderade med Andrea Doria, 
som sjönk. Völkerfreundschaft ägdes av 
det östtyska statsrederiet men chartrades 
på den här kryssningen av Stena Line.

Av Anders Rydberg, januari 2004

Völkerfreundschaft har ankrat upp på redden utanför den gamla svenskön St. Bartholomey i Västindien 
i januari 1984. Hon byggdes på Götaverken som Stockholm och levererades 1948. Trots den höga åldern 
existerar hon fortfarande men ser efter en omfattande ombyggnad helt annorlunda ut idag.
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Carousel vid kaj på Santa Cruz de Tenerife. På akterkant högt upp på skorstenen satt tidigare en stor 
kombinerad utsiktssalong och coctailbar men den nya ägaren Airtours var tvungen att plocka bort den 
då fartyget köptes från RCCL.

I april 1984 gjorde fartyget återigen en 
kryssning arrangerad av Stena Line men 
den gick inte över Atlanten utan målet var 
öar i den kanariska övärlden. I december
1984 seglade Völkerfreundschaft ännu en 
gång till Västindien i Stena Lines regi men 
därefter lades hon upp i Oslofjorden. Också 
på de två senast nämnda kryssningarna var 
jag med som kryssningsvärd.

Men den här gången (2003) skulle jag 
således vara passagerare. Resan startade på 
Sturup väldigt tidigt på morgonen den 16 
december så natten tillbringades på Sturup 
Airport Hotel. Efter drygt fem timmar lan
dade planet på Teneriffas internationella 
flygplats, där en buss väntade som tog oss 
till Santa Cruz de Tenerife där Carousel låg 
vid kaj. Fartyget hör hemma i Nassau, ägs 
av engelska Airtours och drivs kommersi
ellt av dotterbolaget My Travel (som har sin 
logga på skorstenen och på fartygssidan). 
Resan hade bokats i Sverige via Always 
som också ingår i koncernen. Airtours 
köpte skeppet 1995 och då döptes det om 
från Nordic Prince till Carousel.

Nordic Prince levererades 1971 från fin
ska Wärtsilä som det andra i en serie på tre 
systerfartyg. Song of Norway färdigställes 
året innan och 1972 följde Sun Viking. De 
hade beställts av det nygrundade konsor
tiet Royal Caribbean Cruise Line A/S som 
hade bildats av Anders Wilhelmsen & Co 
och I.M. Skaugen & Co, båda i Oslo, samt 
det norskamerikanska rederiet Gotaas- 
Larsen Shipping Corp. i New York. Inget 
av de tre bolagen hade sysslat med kryss- 
ningstrafik tidigare men däremot hade de 
lång erfarenhet av såväl torrlastsjöfart som 
tanksjöfart. De tre systerfartygen väckte 
stor uppmärksamhet då de levererades 
eftersom de byggts redan från början som 
renodlade kryssningsbåtar och målgrup
pen var den amerikanska medelklassen. 
Utseendet var lite annorlunda med den 
stora skorstenen placerad långt akteröver 
och den var dessutom försedd med en stor 
utsiktssalong. Detta med en utsiktssalong i 
skorstenen kom i fortsättningen att bli ett 
signum för Royal Caribbean Cruise Line, 
som idag är ett av de ledande kryssnings- 
företagen i världen. Då Song of Norway 
sattes i fart beskrevs hon av rederiet som 
Karibiska Havets första skyskrapa. De tre 
fartygen hade ett brutto på ungefär 18500 
ton och var drygt 168 meter långa. Plats 
fanns för 872 passagerare i 377 hytter och 
långt före sin tid hade de hela 70 % av hyt
terna placerade utsides.

Nordic Prince förlängdes på Wärtsilä 
1980 med cirka 26 meter och då ökade 
bruttot till 23149 ton. Det innebar att hon 
blev ungefär lika lång och lika stor som 
Svenska Amerika Linjens sista Gripsholm, 
som byggdes i Italien och var klar 1957. 
Efter förlängningen ökade passagerarkapa-

citeten till ungefär 1150 personer, vilket var 
mer än dubbelt så många som Gripsholm 
hade plats för, men så var den sistnämnda 
också inriktad på kryssningspassagerare 
med mycket höga anspråk på komfort 
och service. Nordic Prince utrustades med 
fyra Sulzer-dieslar på sammanlagt 14560 
kW vilket gav en hastighet av 21 knop. I 
och med att Airtours köpte kryssnings- 
båten 1995 och gav henne det nuvarande 
namnet Carousel var man tvungen att ta 
bort coctailbaren/utsiktssalongen från 
skorstenen eftersom den är så typisk just 
för RCCL. Enligt hennes nuvarande ägare 
kan hon ta 1190 passagerare i 525 hytter 
och besättningen uppgår till 402 personer; 
Gripsholm hade på kryssningar hela 450 
besättningsmedlemmar.

Innan vi fick gå ombord på Carousel 
måste min danske gode vän Brian och jag 
tillsammans med alla andra passagerare 
genomgå en ritual där våra fingeravtryck 
togs, vi fotograferades för att få ett ID-kort 
och våra VISA-kort fotostatkopierades, ef
tersom fartyget är kontantlöst och allt man 
köper ombord dras på kortet. Sedan bar det 
iväg till hytten som var en insideshytt på 
A-däck, näst nedersta passagerardäcket. 
Hytten var ren och snygg, tillräckligt stor 
och allting fungerade som det skulle. När 
vi installerat oss gick vi upp till den salong 
där man informerade om olika utflykter 
i de hamnar vi skulle komma att besöka. 
M itt i en video om resmålen blev det 
plötsligt avbrott för livbåtsövning. Alla 
prickades av uppe vid livbåtarna efter att 
livvästen hämtats fram under sängen i 
hytten (detta gällde också Tant Amalia på 
96 år och Farbror Gustaf på 108 så ingen 
slapp undan).

In till Santa Cruz kom lite senare på 
dagen den stora roro-båten Super-Fast

Andalucía. Bruttot är drygt 20000 ton, 
lastförmågan 11824 dwt men det viktigaste 
för en roro-båt är hur många längdmeter 
trailerlast hon kan få med sig -  kapaciteten 
är nästan 3 500 lanemeter och det placerar 
henne mellan DFDS Tor Lines Tor Selan- 
dia-typ och den nybyggda Tor Magnolia- 
typen. Super-Fast Andalucía har troligen 
samband med norska Fred.Olsen -  hon 
byggdes av Fincantierivarvet i Ancona 
(för övrigt samma varv som byggde de tre 
systerfartygen av Tor-Selandia-typen) för 
Fred.Olsens Nordsjötrafik med namnet 
Bayard och levererades 1997. Redan efter 
ett år såldes hon till Compañía Trasmedi- 
terranea i Las Palmas och fick sitt nuvaran
de namn. Två MAN-dieslar på tillsammans 
34200 hk ger en fart på 22 knop. Om man 
jämför bilderna på Bayard och Super-Fast 
Andalucía ser man att hon som spanjorska 
är ett däck högre -  denna påbyggnad har 
ökat antalet lanemeter med en tredjedel 
men samtidigt reducerat dödvikten något 
(stål väger ju en hel del).

På kvällen tisdagen den 16 december 
lämnade Carousel Santa Cruz bakom sig 
och kursen sattes mot Arrecife på Lanza- 
rote, en annan av öarna i den kanariska 
övärlden. Öarna ligger ganska nära var
andra så nästa morgon lade vi till i Arre
cife, samma hamn som jag besökt ombord 
på Völkerfreundschaft nästan tjugo år 
tidigare. Då, i april 1984, fångades mitt 
intresse av vraket efter den shelterdäckade 
lastbåten Telamón som låg på jämn köl 
men djupt i vattnet alldeles utanför den 
kombinerade vågbrytaren och kajen. Döm 
om min förvåning då jag finner att vraket 
fortfarande ligger kvar, men nu itubrutet. 
Hela förskeppet är försvunnet och akter
skeppet står numera vänt åt andra hållet 
och mycket nära land. Telamón byggdes
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Så här såg Bayard ut då hon levererades 1997 till Fred. Olsen Lines...........men efter ett år såldes hon till spanska Trasmediterranea, och ytterligare däck
byggdes på fartyget. I dag ser hon ut så här som Super-Fast Andalucia.

1954 som Temple Hall på Caledon Ship
building och Engineering i Dundee och 
beställare var det brittiska rederiet Lambert 
Bros. Ltd.

Hon var ett traditionellt trampfartyg på 
10400 tdw och med en fart på 12 knop, en 
Doxford-diesel på 3 600 hk tog hand om 
den saken. Femton år efter leveransen blev 
hon grekinna under namnet Pantelis och 
då hon strandade och blev totalhavererad 
i oktober 1981 hade hon hetat Telamon i 
fyra år.

På kvällen den 17 december seglade Ca
rousel vidare mot Marocko, dit vi kom på 
morgonen dagen efter. Vi lade till i en hamn 
längs en kaj avsedd för vanliga lastbåtar 
och framför oss fanns en containerterminal 
där mängder av containers med Maersk 
Sealands logotyp fanns uppställda. Det 
enda fartyget av intresse var en bogserbåt 
byggd redan 1958 hos W.J. Yarwood & Sons 
i Northwich i England som Kilmore. 1969 
döptes hon om till Kilgarth och ytterligare 
femton år senare hamnade hon hos ett 
grekiskt bolag och döptes om till ett gre- 
kisktklingande namn. Hon hade alldeles 
nyss döpts om till Weisshaupt som låter 
tyskt, men som redare anges fortfarande 
Matsas Salvage & Towage i Grekland. 
Weisshaupt hör oväntat nog hemma i 
Nordkorea. Hon är 32 meter lång, 8 meter 
bred och har en Ruston dieselmotor på

1270 hk samt mäter 198 bruttoton, dvs 
hon är av samma storlek och med liknande 
maskinstyrka som flera av de bogserbåtar 
som Åsiverken i Åmål byggde vid ungefär 
samma tidpunkt. Bogserbåtar kan ofta bli 
mycket gamla och Weisshaupt är nu inne 
på sitt fyrtiosjätte år.

Efter Agadir väntade Funchal på Ma
deira och resan dit var ganska lång så den 
19 december var vi till sjöss hela tiden. 
Dagen ombord ägnades åt att äta massor 
av mat, dricka en och annan öl därtill, sola, 
bada i poolen och att titta på när andra lite 
mer aktiva passagerare spelade däcksspel. 
På kvällen var det efter middagen dags att 
titta på dans- och sångshower. Morgonen 
efter kom vi till Funchal och där fotogra
ferade jag en splitterny bogserbåt, leve
rerad från spanskt varv 2003. Cte Passos 
Gouveia är med sina 243 brt något större 
än den ovan nämnda Weisshaupt men 
lite svagare; två dieslar ger en effekt på 
sammanlagt 1000 hk. Hon ägs av Madeira 
Government. I förbigående kan nämnas 
att bogserbåten Björn af Göteborg är fyra 
gångare starkare än Cte Passos Gouveia.

Medan vi låg vid kaj i Funchal kom den 
blott nio månader gamla kryssningsbåten 
MSC Lirica in.

Med ett brutto på drygt 59 000 ton är 
hon mer än två och en halv gång så stor 
som Carousel och kan ta nästan dubbelt

så många passagerare eller 2200 personer. 
Hon levererades i mars 2003 från Chantiers 
de lAtlantique i St. Nazaire, Frankrike, 
samma varv som vid senaste årskiftet 
färdigställde Queen Mary 2 som nu är 
världens största passagerarfartyg med 
ett brutto på cirka 151000 ton. MSC Li
rica är rederiets, Mediterranean Shipping 
Company, första nybyggda kryssningsbåt 
men man har flera gamla kryssningsbåtar 
inköpta i andra hand och dessutom är MSC 
idag världens näst största containerrederi, 
endast Maersk Sealand är större. MSC 
Lirica är som andra nya kryssningsbåtar 
byggd på höjden och skorstenen sitter 
mycket långt akterut. Systerfartyget MSC 
Opera är under byggnad vid samma varv 
och ska levereras under 2004.

Resan gick vidare och nästa hamn vi 
kom till var Santa Cruz de la Palma som 
ligger på ön La Palma. Den 21 december 
gled vi in i hamnen som förutom färjelägen 
även har en kaj där cementbåtar brukar 
ligga. Jag tog en liten promenad till cement
kajen för att få en profilvy av Carousel och 
på den kan man se att hon ser annorlunda 
ut än t ex MSC Lirica; i motsats till den sist
nämnda är Carousel lång och låg så man 
ser att hon är av litet äldre modell.

Färjan Volcan de Tacande som kom in 
lite senare under dagen till Santa Cruz 
de la Palma sjösattes som Stena Nórdica

Nästan tjugo år och ett försvunnet förskepp ligger mellan de här fotona av vraket efter shelterdäckade lastfartyget Telamon som ligger strandat utanför 
Arrecife på Lanzarote.
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MSC Lirica är ett typiskt exempel på de kryssningsbåtar som byggs idag. Utseendet för tankarna till 
ett stort hotell med många våningar och åtskilliga balkonger.

sommaren 1973 men vid leveransen ett år 
senare hette hon Stena Danica. Byggnads- 
varvet var Jozo Lozovina Mosor i Trogir, 
Jugoslavien och hon sattes in i Stena Lines 
Danmarkstrafik. Vid leveransen var hon 
på 6333 brt men redan 1977 förhöjdes hon 
och breddades för att få större kapacitet på 
bildäck. Hon drivs av två Pielstick-dieslar 
på totalt 18 000 hk och kan pressas upp i 20 
knop men servicefarten är 18 knop. Som 
många andra fartyg inom Stenasfären har 
hon haft en brokig historia. 1981 döptes 
hon om till Stena Nordica och två år se
nare till Stena Nautica i samband med att 
hon sattes under belgisk flagg. 1987 såldes 
hon till det franska bolaget SCNF och då 
blev namnet Versailles, 1992 återigen nytt 
namn Stena Londoner (i charter) och yt
terligare fyra år senare döptes hon om till 
Seafrance Monet. I maj 2000 köptes hon 
av det spanska bolaget Armas Naviera och 
fick namnet Volcan de Tacande som i april 
2001 ändrades till Volcan de Tanade. I ja
nuari 2002 fick hon tillbaka namnet Volcan 
de Tacande. Det är inte lätt att hålla reda på 
alla namnbyten och ägarförändringar som 
inträffar när det gäller färjor som en gång 
byggts för Stenakoncernen. Enbart denna 
färja har haft ett tiotal namnbyten. Puuuh! 
Men man kan fortfarande lätt känna igen 
henne som en sjuttiotalsfärja byggd för 
Stena. Notera också att man på fotot klart 
kan se hur hon förhöjts och breddningen 
som resulterat i sponsoner framgår också. 
Genom ombyggnader och ommätningar 
har hennes bruttotonnage ökat och anges 
nu till 12962 ton. Färjan rymmer knappt 
1700 passagerare (dryga hundratalet kan 
beredas sängplats) samt 340 personbilar.

Den 22 december hade turen kommit till 
den största hamnen på Gran Canaria, alltså 
Las Palmas.

Ett udda fartyg kom lite senare in till Las 
Palmas. Förskeppet såg ut som en linjebåt

med lång back och riggen bestod av fem 
kranar. Akterut hade hon en hög poop och 
ovanpå den satt en sex däck hög överbygg
nad. Namnet Yuan Zhi skvallrade om att 
det var en kines. Väl hemkommen kon
sulterade jag Lloyd's Register of Ships och 
fann då att hon kommit till i ett samarbete 
mellan tre danska nybyggnadsvarv som nu 
alla är nedlagda. Vid leveransen i juni 1983 
från Aalborg Vaerft hette hon Filipinas och 
var ett kombinerat bulk- och skolfartyg; i 
den senare egenskapen var hon det största 
i världen med plats för 240 elever fördelade 
på åtta olika klasser. Antalet lärare var 18 
och dessa tog hand om utbildningen av 
däcks- och maskinbefäl. Beställare var den 
statliga filippinska utbildningsorganisa
tionen National Maritime Polytechnics. 
Dopet hade förrättats av den filippinska 
presidenthustrun Imelda Marcos (hon 
som samlade på damskor). Filipinas hade 
byggts på särskilt fördelaktiga villkor och

var en del i det danska ulandsbiståndet. 
Som bulkfartyg har hon en dödvikt på 
strax under 30000 ton och i maskinrum
met sitter en dieselmotor konstruerad av 
Burmeister&Wain men som byggts på 
licens av Helsingör Vaerft. 1994 döptes bul- 
kern om till Em. Xanthos och 1996 fick hon 
sitt nuvarande namn Yuan Zhi. Hon redas 
av COSCO XIAMEN och har hemorten 
Xiamen som ligger i Fuijanprovinsen.

Kryssningen avslutades den 23 decem
ber då Carousel var tillbaka i Santa Cruz 
de Tenerife. Vid samma kaj låg kryssning
fartyget Caronia, byggt i England som 
Vistafjord för Den Norske Amerikalinje. 
Hon kom att bli det sista passagerarfarty
get som byggdes för det bolaget och även 
om meningen var att hon skulle göra några 
resor mellan Europa och USA varje år var 
hon huvudsakligen byggd för kryssningar. 
En jämförelse med Carousel kan vara in
tressant. De är byggda ungefär samtidigt 
(Carousel levererades 1971 och Vistafjord 
två år senare), är ungefär lika stora (23149 
resp. 24492 brt), är ungefär lika långa och 
breda men vänder sig till helt olika kryss- 
ningsklientel. Medan Carousel har möjlig
het att härbärgera 1190 kryssningsgäster 
kan Caronia bara ta 670 personer men trots 
detta är besättningen i båda fallen ungefär 
lika stor eller runt 400 personer. Farten 
är densamma, 21 knop. Utseendemässigt 
skiljer de sig åt. Caronia är byggd efter 
konventionella riktlinjer med den rundade 
skorstenen placerad midskepps och har ett 
ganska långt förskepp medan Carousel 
har en kantig skorsten som sitter långt 
akterut och hennes överbyggnad är längre 
utdragen både föröver och akteröver. Det 
är Cunard Line, som numera är ett dotter
bolag inom Carnivalkoncernen, som äger 
Caronia och det har man gjort sedan 1983 
då hon tillsammans med det äldre syster-

Att Volcan de Tacande är en tidigare Stena Line-färja råder det knappast något tvivel om. Här ligger 
hon i Santa Cruz de la Palma den 21 december 2003.
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Kombinationen bulkbåt och skolfartyg är mycket ovanlig men som sådan byggdes Yuan Zhi under annat 
namn. Ordinarie besättning, lärare och elever uppgick till sammanlagt 315 personer.

De klassiska, gammaldags linjerna pä Caronia inramas av Teneriffas storslagna natur med höga berg. 
Observera att livbåtsövning pågår.

Den stora katamaranen Bentayga Express som seglar för Lineas Fred. Olsen löper in i hamnbassängen 
i Santa Cruz de Tenerife den 23 december.

fartyget Sagafjord köptes från Den Norske 
Amerikalinje. Namnbyte från Vistafjord 
till Caronia skedde dock först 1999.

På eftermiddagen den 23 december hade 
jag möjlighet att fotografera några fartyg i 
hamnen Santa Cruz. Ett var Fred. Olsens 
katamaran Bentayga Express som går i 
trafik mellan Santa Cruz deTenerife och 
Agaete på Gran Canaria. Resan tar bara 
en timme eftersom  Bentayga Express 
har en servicefart på 38 knop (maxfarten 
är 46 knop). Denna katamaran är byggd 
1999 för Olsen Lineas av InCat Australia i 
Hobart,Tasmanien. Hon är 6 344 bruttoton 
stor, kan ta 900 passagerare och dessutom 
265 personbilar (alternativt 85 bilar och 
380 lanemeter last). För att kunna gå så 
fort har hon fyra dieslar på sammanlagt 
drygt 39 000 hk eller lika mycket som en 
supertanker på 300000 ton. Fred.Olsen är 
i grunden ett norskt bolag som i många 
år haft stora intressen inom sjöfarten på 
Kanarieöarna. Dock drivs katamarantra- 
fiken av ett spanskt dotterbolag. Om man 
jämför Bentayga Express med Stena Lines 
katamaran Stena Carisma som går mellan 
Göteborg och Frederikshavn så finner man 
att de har ungefär samma kapacitet.

Ytterligare en katamaran som används 
av Fred. Olsen på linjen mellan Teneriffa 
och Gran Canaria är Bonanza Express. 
Trots att hon är byggd på samma varv 
som Bentayga Express och dessutom 
samma år ser hon ganska annorlunda ut. 
Överbyggnaden är inte lika långt utdra
gen varken föröver eller akteröver och 
hennes kapacitet är lite mindre eller drygt 
750 passagerare. Bruttotonnaget är också 
lägre, 5191 ton. Maskinstyrkan däremot 
är lika stor och maxfarten ännu högre, 
hela 48 knop.

I Santa Cruz de Tenerife fotograferade 
jag också under ett senare besök en kyl- 
båt med nordisk anknytning. Lapponian 
Reef er är byggd vid två norska varv. Skro
vet byggdes vid Kaldnes varv i Tönsberg 
och utrustningen skedde på Kleven Mek. 
Verkstad i Ulsteinvik. Leveransen skedde 
1992 och från början sköttes fartyget av 
det finska bolaget Gustaf Eriksson på 
Åland. Som ägare anges numera Pink Fox 
på Cayman Islands men denna kylbåt har 
också kopplingar till Holy House Shipping 
i Stockholm. Den röda skrovfärgen härrör 
sannolikt från tiden då hon gick i charter 
för danska Lauritzen Reefers. Lapponian 
Reef er har en dödvikt på 11095 ton och 
kyllastrummen har lite mindre kapacitet 
än Salén Reefer Services Spring-serie, t ex 
Spring Bird, från mitten av 1980-talet. 
Lapponian Reefer är mycket snabb; en 
dieselmotor på drygt 16000 hk ger henne 
en fart på nästan 22 knop; Spring Bird 
gjorde "bara" 20 knop men hade också 
väsentligt mindre maskinstyrka. Förutom
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last i de kylda rummen kan Lapponian 
Reefer också ta drygt 200 kylcontainers 
på däck.

Efter kryssningen stannade vi en vecka i 
Los Cristianos på södra Teneriffa. Jag upp
täckte snabbt att man kunde fotografera 
färjor tillhörande Fred. Olsen även här. En 
som regelbundet trafikerade hamnen var 
katamaranen Benchijigua Express, sys
terfartyg till den redan nämnda Bentayga 
Express och byggd på samma varv men 
levererad ett år senare, alltså 2000. Benchi
jigua Express går mellan Los Cristianos 
och San Sebastian på Gomera, som är den 
närmaste grannön till Teneriffa. Resan tar 
med 46 knop bara runt en halvtimme.

På samma linje som Benchijigua Ex
press seglar också bolagsbåten Barlovento. 
Fartyget gör också varje dag en rundtur 
till La Estaca på den längre bort belägna 
ön El Hierro. Hon är en konventionell 
passagerarfärja men inte byggd för Fred. 
Olsen utan inköpt i andra hand från P&O 
European Ferries i oktober 1994. Denna 
färja levererades 1976 från Aalborg Vaerft 
i Danmark till Townsend Thoresen och 
hette då Viking Voyager, men togs över 
av P&O European Ferries 1989 och döptes 
då om till Pride of Cherbourg. Det hette 
hon till i april 1994 då namnet förlängdes 
med II (en romersk tvåa). Redan i oktober 
samma år blev Fred. Olsens spanska bolag 
Lineas Fred. Olsen ny ägare och då döp
tes hon om till Banaderos, ett namn som 
under 2000 ändrades till det nuvarande 
Barlovento. Hon är kapacitetsm ässigt 
lite mindre än den ovan nämnda, tidigare 
Stena Line-färjan Volcan de Tacande och 
hennes bruttotonnage är också mindre 
eller 9 735 ton. Tre Werkspoor-dieslar på 
sammanlagt 13 750 hk ger Barlovento en 
fart av 21 knop. Utseendet är typiskt för en 
Townsend Thoresen färja: fartygets linjer är 
något kantiga och ovanpå överbyggnaden 
sitter två parallella skorstenar. Plats finns 
ombord för 1500 passagerare, varav strax 
över 200 i hytter, samt 280 bilar.

Jag gjorde flera resor med buss från Los 
Cristianos till den mycket större hamnen 
i Santa Cruz och vid ett tillfälle hittade 
jag ett rorofartyg som verkade bekant. På 
sidan stod det med stora bokstäver OPDR 
Canarias vilket avslöjade att det tyska 
bolaget Oldenburg-Portugiesische är invol
verat. På bogarna kunde man läsa fartygets 
namn Canarias Express. Det visade sig att 
hon som ny hetat Mercandian Duke när 
hon 1984 levererades från Frederikshavn 
Vaerft i Danmark till de danska Mercandia- 
rederierna som leddes av Per Henriksen. 
OPDR köpte denna rorobåt på 7 230 dwt 
nio år efter leveransen. Lägg märke till att 
däckslasten består av containrar fyra lager 
högt; en del av dessa är kylcontainrar för 
fruktexporten från de kanariska öarna. ■

Lapponian Reefer har en mycket internationell bakgrund. I likhet med andra moderna kylbåtar har 
hon all inredning och maskinrummet längst akterut och lasthanteringen sköts av däckskranar.

Barlovento går precis som Benchijigua Express för Lineas Fred. Olsen men är i motsats till den 
sistnämnda en konventionell bilfärja av något äldre modell.

Mängder av containrar står staplade på däck på Canarias Express, som har ett danskt förflutet eftersom 
hon byggdes vid ett danskt varv och för ett danskt rederi.

iP P O N lA N  R E E F E R
GEORGE TOHN
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D essa fritidsfartyg...
Bo Bergengård i Norrköping 
har skickat oss ett urklipp ur 
Norrköpings Tidningar från 
den 21 maj 2004.

300 000 eller exekutiv auktion
Agaren till trålaren Dunder

honung har av tingsrätten blivit 
dömd att betala 300 000 kronor 
till Valdemarsviks kommun 
för kostnader som förfallit till 
betalning.

-  Om ägaren inte kan betala 
skulden kommer båten att gå 
på exekutiv auktion via kro
nofogdem yndigheten, säger 
gatuchefen Björn Fredell.

Kostnaderna hänförs bland 
annat till hamnavgifter, kom
munens arbete med att såga 
is, utplacering av länsor samt 
oljesanering.

Sprang läck
Båten har legat förtöjd vid 

kajen i ett par år, men klarade 
inte den senaste vintern. Den 
sprang läck och olja rann ut, 
vilket innebar att räddnings
tjänsten fick rycka ut och sa
nera. Men kommunen ville inte 
iscensätta några åtgärder för att 
lyfta båten, förrän man kopplat 
in juridisk expertis. Det fick till 
följd att kommunen stämde 
ägaren. Och i onsdags i förra

veckan kom utslaget (den 12 
maj, reds. anm).

Ägaren tvingas nu betala 
ovan nämnda belopp till kom
munen, samtidigt som kom
munen kräver att den skall bort 
från platsen.

Båten måste bort
-  Det kan också tänkas bli 

förlikning. För vi är trötta på det 
här. Båten måste bort innan se
mestersäsongen börjar. Det är ju 
inte estetiskt tilltalande precis. 
Samtidigt utgör den en fara för 
exempelvis barn, säger Fredell, 
som haft tre påringningar från 
intresserade 'spekulanter'.

-  En ville ha mycket betalt för 
att ta bort båten. En annan min
dre betalt och en tredje nöjde 
sig med att ta bort båten utan 
betalning mot att vederbörande 
fick den. Men vi kan ju inte göra 
något eftersom vi inte äger den. 
Vi får avvakta situationen, säger 
Fredell, som nu har att vänta på 
betalning, alternativt exekutiv 
auktion.

Ärendet har också anmälts 
till M iljödom stolen av kom
munen."

Bo Cedercjvist
Med anledning av detta brev 

for redaktören Krister Bång till 
Valdemarsvik och fann att bå
ten den 14 juni åter flöt.

Rio av Smögen såldes till Norrköping i juni 2001 där hon blev lustfartyg 
med namnet Dunderhonung. Eldhärjades den 2 december samma år. Foto 
Bo Bergengård 4 dec 2001.

Efter att ha stått i marvatten flyter åter Dunderhonung. Foto Krister Bång 
i Valdemarsvik 14 juni 2004.

O kända ångbåtar

Två helt okända ångbåtar insända av Tore Olsson. Finns det någon som känner igen dem?

38 Länspumpen 2004:3



G rebbestad
I Länspumpen 2004:2, Horison
ten runt, sid 44 finns en bild på 
passagerarångaren Grebbestad 
uppdragen på land. Varvet där 
detta skedde var det lilla varvet, 
som då fanns på södra sidan av 
Bäveån, Uddevalla hamn.

Det kallades under 1800-talet för 
Sannes varv. Kring 1920 hette det 
Uddevalla Båtvarv och på 1930- 
talet Uddevalla Båtvarv & Slip.

Uddevallavarvet (det stora) 
hade där senare sin lärlings- 
plats, där man utbildade svetsa
re och plåtslagare. Bl a byggdes 
där några linfärjor för Vägver
ket som övningsobjekt.

Observera den grova under
masten till ett större segelfartyg 
som ligger på backen bredvid 
slipen.

Anders Olsson

Stoppdag för nästa 
Horisonten Runt 

är 25 oktober 2004

Linnéa av Donsö var nybygge nr 14 vid Gustafsson & Söners Skeppsvarv i 
Landskrona. Sjösatt 1 maj 1927. Foto från Axel H. Gustafsson.

Axel Kindbom hade del i ångaren Björn. Foto Harry Karlsson, Aspa Bruk.

Rättelse och tillägg
Jag önskar få en rättelse införd 
och ett tillägg till förut skrivna 
artiklar.

I min artikel om Lemunda- 
skutoma 1999:3 har det insmu
git sig ett fel. Reg-nr 2457 Elida 
är byggd år 1856 vid Råå i Öre
bro Län och förbyggdes 1883 
vid Kärsby.

I artikeln om Kindbom, hans 
skeppare och skutor, försökte 
jag att hitta papper på om han 
varit delägare eller redare för 
något ångfartyg, men hittade 
ingenting förrän jag fick en 
massa uppgifter från Gunnar 
Ståhl i Kristianstad.

Det visade sig att Kindbom 
hade del i ångaren Björn till
sammans med trävaruhandla- 
ren och landstingsmannan A 
Andersson i Vång och senare

en tredje handlare, Gustaf An
dersson.

Björn var byggd 1889 i Sjö
torp för varvets egen räkning. 
Den 10 oktober 1903 inköptes 
hon av Alfred Andersson i Vång 
(Undenäs socken) (80 %) och Al
fred Emil Danielsson i Göteborg 
(befälhavare, 20%). Den 17 maj 
1905 sålde Danielsson sin del till 
Axel Kindbom i Rödesund och i 
september 1910 överfördes far
tyget på Ångfartygs AB Björn
i Vång vars styrelse bestod av 
Alfred Andersson, Gustaf An
dersson och Axel Kindbom. I 
april 1917 liggande upplagd vid 
Lindholmens varv i Göteborg 
såldes hon till skeppsredare 
Oscar Emanuelsson i Göteborg. 
Fartyget slutade sina dagar 1949 
som bomb- och skjutmål vid 
F6.

PGWinnestad

Svar på äldre spörsm ål
Mitt svara på Tore Olssons för
synta fråga är: Det finns ingen 
som helst tvekan. Båten är Lin
néa av Donsö. Här nedan följer 
bevisen:

Det foto som Tore Olsson 
presenterade i Länspumpen 
2002:2 sidan 50 är en bild som 
ingick i en serie provturs- och 
leveransbilder av Linnéa tagna 
av Landskronafotografen Rob.
H. Friberg. Undertecknad inne
har denna serie bilder. Linnéa 
var vid denna tid ett av varvets

vackraste nybyggen. Hon hade 
en längd av 56 fot och leverera
des 1927.

SG Bolinder var betydligt 
större. Hon hade en längd av 
75 fot och var när hon leverera
des 1936 ett av Sveriges största 
fiskefartyg. Skulle Tore Olsson 
fortfarande vara i tvivelsmån 
vill jag rekommendera boken 
Fiskebåtarna & Varven av Vi
dar Blom, Lennart Bornmalm 
och Krister Bång. Där finns yt
terligare bevis för mina påstå
enden.

Axel H Gustafsson

G e-Kå 1 identifierad
Tore Olsson ville i Länspum
pen 2004:2 ha hjälp med iden
tifieringen av Ge-Kå 1, som 
Bernt Fogelberg hade fotogra
ferat i Nynäshamn i augusti 
1991. Att Vega från Bohus- 
Björkö sedermera blev Ge-Kå
2 visste Tore, men det räckte 
inte som ledtråd. Ge-Kå 2 äg
des av AB Göta Kanalbolag, 
och detsamma gällde Ge-Kå
1. Men när hon inregistre
rades i slutet av år 1980 var 
man så högtidlig att man gav 
henne det mer utförliga nam
net Göta Kanal 1, och så heter

hon faktiskt än idag. I regist
ret fick hon signalen SJWQ, 
av Klubb Maritim fick hon nr 
12777. Hon var pråm med ex- 
namnet Balder, byggt okänt 
år i Tyskland. 1985 motori- 
serade Kanalbolaget henne, 
men 1992 behövde de henne 
inte längre utan sålde henne 
till en privatperson i Nynäs
hamn. Där finns hon ännu 
kvar, men faktiskt har det 
anmälts under försommaren 
2004 att hon fått ny ägare
-  fast det blev uppskov med 
införandet av den nye ägaren 
i registret.

Olle Renck
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Ångaren Mariestad som sedermera blev Trafik. Foto från Göran Ohlsson.

Svar om skeppet N ajaden
Jag vill härmed meddela vad 
jag i nuläget vet om skeppet 
Najaden och dess befälhavare 
efter en förfrågan i Länspum- 
pen 2004:2.

Skeppsklockan som bär föl
jande text:

"Skeppet Najaden, Capt. Joh. 
Pouseth- och -  Guten af IT  Bre- 
mer, Stockholm, 1806

Klockan har alltså tillhört 
skeppet Najaden som byggdes 
år 1806 i Gamla Karleby i Fur- 
stendömet Finland av furu på 
kravell och var mycket riktigt 
ett handelsfartyg och uppmät
tes till 108 11/18 svåra läster 
netto. År 1808 ommätt i Stock
holm till 127,12 svåra läster 
brutto med en längd av 90,40 
fot och med en bredd av 25,25 
fot. Djupgåendet på last var 
14,50 fot. Vem eller vilka som 
ägde fartyget har jag dock inte 
något svar på, men hemorten 
var framöver Gamla Karleby.

Kapten Johan Pousette var 
född 1759 som son till "coop- 
verdiskepparen" Carl Magnus 
Pousette och hans hustru Greta 
Wahlström i Öregrund. Johan 
Pousette avled den 15 januari 
1823 i en ålder av 64 år. Följande 
enligt Öregrunds dödbok:

"Sjökapten Johan Pousette 
avled den 15 januaari 1923, 64 
år. Varit en betydande borgare 
i denna stad. Tvenne gånger 
gift. Hans efterlämnade enka är 
fru Johanna Christina Pousette, 
född Drangel. Hade med förra 
giftet efter sig trenne arvingar; 
sjökaptenerna Petter och Jan 
och Margaretha Christina och 
med senare giftet också trenne 
barn, nemligen dottern Anna 
Margaretha, sonen Carl Johan 
och dottern Sara C hristina 
Maria Pousette. Varit i ganska 
mycken nöd och farligheter 
till sjöss och lands, äfven legat 
fånge i Turkiet, dock utan allt 
detta frälst. Varit oförmögen 
föra fartyg under de senaste 
fem åren på grund av sjuk
dom". Hans första hustru var 
Anna Catharina Öman.

År 1794 förda han skeppet 
Hertiginnan om 130 svåra läs
ter från Piteå. Skeppet fick se
nare hemort i Gamla Karleby.

Åren 1801-1805 förde han 
skeppet Triton 0m 114 Vi svåra 
läster från Gamla Karleby, 1 +

12 man och seglades på Medel
havet och Nordsjön.

År 1806 får han alltså det 
nybyggda skeppet Najaden  
från Gamla Karleby. Oklart hur 
länge han för detta fartyg, men 
en mönstring förekommer även 
1810. Första säsongen 1806 un
der sommaren ankommer han 
till sin hemstad Öregrund för 
att visa upp sitt nya fartyg.

Johan Pousettes sista fartyg 
blev skeppet Oscar om 171 2/3 
svåra läster år 1817. Även detta 
fartyg hade hemort i Gamla 
Karleby i Finland samt att han 
står som "borgare" även i Gam
la Karleby.

Följande ur mönstringsrullor 
DI a, vol 62 år 1808 samt vol 
64 år 1810. Dessa är dock inte 
kompletta då endast de maskap 
är noterat som hade anknytning 
till Öregrund.

1808:
Cap. Johan Pousette, borgare i 
Öregrund
Styrm. Jonas Leufstadius, 26 år
ogift, Öregrund
Matros Anders Söderman, 24 år
ogift, Öregrund
Gåssen J H Pousette, 14 år från
Öregrund
Förhyrda i Göteborg den 25 
maj, ankom Stockholm 11 juni 
och avm. 18 juni.
Cap. Johan Pousette, borgare i 
Öregrund
Styrm. Jonas Leufstadius, 26 år
ogift, Öregrund
Matros Math. Westerberg, 26 år
ogift, Öregrund
Cajut. W Joh Hindr Pousette,
14 år från Öregrund (son till
kapten)
Exp 4 augusti till Gamla Kar
leby 
1810:
Cap. Johan Pousette, borgare i 
Öregrund
Styrm. Jonas Leufstadius, 31 år 
gift, Öregrund
Const. Johan Hindr Pousette, 
17 år från Öregrund (son till 
kapten)
Timmerman Eric Sundberg, 44
år, gift, Gamla Karleby
Matros Math. Söderman, 26 år
ogift, Öregrund
Matros Hans Öman, 22 år ogift,
Öregrund
Cajutwakt Lars Lang, 18 år, 
Öregrund

J. Roger Toll

Å ngaren Trafik 
Ångaren Trafik, som efterlystes 
i Länspumpen 2004:2 byggdes 
1857 på Motala Verkstad och 
gick till en början på sträckan 
M ariestad-Lidköping-G öte- 
borg med namnet Mariestad 
fram till augusti 1871 då hon 
förvärvades av firma Åkerson, 
Andersson & Co i Gävle och 
döptes om till Trafik.

År 1869 hade Mariestad fått 
en ny 30 hk maskin. Den ur
sprungliga på 24 hk lär ha pris
belönats på Parisutställningen 
1855.

Att Johan Hagblom skulle ha 
varit anställd ombord under 42 
år är ingen omöjlighet eftersom 
fartyget med ett kort avbrott var 
verksamt på Norrlandskusten i 
över 50 år. Det bör vara möjligt 
att få fram mönstringsuppgifter 
genom Gävle Sjömanshus eller 
Landsarkivet.

Under åren 1872-1883 inne
hade Trafik ångbåtsexpedition 
nr 40 på traden Gävle-Sunds- 
vall och år 1884 ÅBXP nr 113 
Linköping-Stockholm.

De första åren som Mariestad 
råkade fartyget ut för en serie 
kollisioner och redan andra 
året på Norrlandskusten, den 16 
augusti 1873, grundstötte Trafik 
i Söderhamns skärsgård och 
måste köras upp på land för att 
inte sjunka. Djupet vid stranden 
var dock så stort att fartygets 
akterskepp sjönk, men efter 
bärgning och reparation kunde 
Trafik åter sättas i fart.

Hon insattes alltså 1872 på 
traden Gävle-Sundsvall, såldes 
1884 till Linköping men återbör
dades redan 1886 till Gävle och 
återtog sin gamla trade. Från 
och med 1891 utsträcktes linjen

till Härnösand och Nyland, 
vissa år även till Örnsköldsvik.

År 1893 övertogs fartyget av 
Ångfartygs AB Renata i Gävle 
och 1896 av Å ngfartygs AB 
Gävleborg som samma år upp
gick i Ångfartygs AB Södra 
Norrland, likaledes Gävle.

Trafik hade reg-nr 2318. Ur
sprungliga måtten var 29,97 
x 5,93 m och efter ombygg
nad och förlängning år 1907 i 
Gävle till 34,31 m. Hon mätte 
226 brutto och 176 nettoton. 
Maskinstyrkan var 120 hk.

År 1915 övertog Sveabolaget 
ångaren som sedan gick på tra
den Gävle-Örnsköldsvik fram 
till 1928 och hon skrotades år 
1929.

Lennart Kron
<£>»

Ångaren Mariestad låg 1883 
upplagd vid Motala Verkstad 
när hon inköptes av Ångfartygs 
AB Norrlandskusten i Gävle 
och fick namnet Trafik. Detta 
bolag sålde ångaren 1893 till 
Karl W. Åkersson i Gävle. I 
mars 1915 övertogs hon av Re
deri AB Svea i Stockholm. Efter 
att ha legat upplagd några år 
skrotades hon hösten 1929 av 
J.A. Carlbom i Stensnäs.

Mats C. Wiberg

Oeiegarne
i A ngfartygsaktiebolaget ” N o rr 
la n d s k u s te n ”  kallaa till extra bo
lagsstäm m a å Stadshotellet i Gefle den 
.28 D ec. 1892 , kl. 6  e. m., då till be
handling förekommer fråga om större 
reparation af och ny maskins anskaffande 
uti bolagets ångare ” T r a f ik ”  eller 
eventuel försäljning af densamma, äfven
som m öjligen andra dermed sammanhän
gande frågor. Delegarne bedes m öjligast 
m angrant infinna sig.

Gefle den 9 D ec. 1892.
S t y r e ls e n . 60 6 5

|

i

Ur Norrlandsposten den 18 december 
1892. Från Mats Wiberg.
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De på foto ovanliga bleketskonarna Beatrice och Stig. Bilder från Henry Jansson.

Skutbilder
Översänder två foton som bör 
intressera Länspum pens lä
sare.

Det första fotot föreställer

Beatrice av Bleket med reg-nr 
4308. Hon kom till Bleket 1929 
och havererade 1935. Hennes 
ägare var Herman Andersson 
och Carl Emil Andersson, Blidö

med hälften var.
Det amdra fotot föreställer 

Stig av Bleket med reg-nr 7652. 
Hon inköptes till Bleket 1930 av 
Albert Isberg enligt Skutbibeln.

Hon motoriserades 1932 och fo
tot är taget efter denna händelse 
eftersom avgasröret syns.

Henry Jansson

Isbrytaren Bore av Västerås med Liljeholmen i fonden. Foto från Olle Gus
tafsson.

Å ngaren Bore 
till dockning i Stockholm

Som ni kanske vet gick i all tyst
het den gamla isbrytaren Bore 
till Stockholm och Beckholms- 
dockan för bottenmålning, be
siktning av roder, propellerhyl
sa, ankarkätting m.m. Med som 
elektriker och allt i allo följde 
undertecknad. Sänder här en 
liten notis om detta evenemang 
samt 3 bilder. Fotograf är Barbro 
Ulfmoen.

Tidigt på morgonen den 20 
juni avgick den gamla isbryta
ren s/s Bore från sin ordinarie 
kajplats i Västerås till Stock
holm och Beckholm sdockan 
för bottenmålning och viss be
siktning. Frånsett en kortare 
provtur i veckan före var det 
första gången på nästan fem år 
som den gamla damen rörde på 
sig. Resan gick utan problem 
och på eftermiddagen anlände 
vi till Beckholmen där vi för
töjde i den vattenfyllda Gustaf

V-dockan i väntan på dockning 
senare i veckan.

Den 10 ju li var allt avkla
rat och vi gjorde återresan till 
V ästerås. Även denna resa 
gick utan problem och vi kom 
frampå kvällen tillbaka till hem
mahamnen.

Den helgen inföll det årliga 
Powermeetet i Västerås då sta
den är invaderad av raggarbi- 
lar med sina mer eller mindre 
nyktra besättningar. Trots detta 
folknöje lyckades Bore ändå 
väcka en viss uppmärksamhet. 
En dam frågade till och med om 
detta var båten till Elba, en liten 
holme med sommarrestaurant 
i stadens inlopp. Vi upplyste 
henne om att så inte var fallet.

Jag är mycket tacksam över 
att ha fått deltaga i denna resa 
och alltså ha fått gå till sjöss 
igen efter nästan 40 år på land
backen.

Olle Gustafsson
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Så här såg Götaverken ut vid tiden då Elmer Jönsson började arbeta på varvet på sommaren 1929. Till höger i bild syns T-kanalen och längst till vänster 
innanför dockorna är Dan Broströms kaj. Fotot är taget i juni 1927.

48 år på Götaverken
Berättat av Elmer Jönsson

Klubbmedlemmen Elmer Jönsson har som rubriken förtäljer arbetat 48 år på Göta
verken. Jag visste att Elmer arbetat på Götaverken, precis som jag själv gjort några 
år på 1960-talet, men inte att han arbetat nästan 50 år på varvet. Sedan Elmer blev 
medlem i Klubb Maritim samtalade vi ibland i Nakterhuset om just varven.

När jag för något år sedan fick klart för mig att Elmer verkat så lång tid på Göta
verken, fick jag tanken att låta han berätta om det för en artikel i Länspumpen. Så 
lång erfarenhet av varvsarbete fick inte gå spårlöst förbi utan måste nedtecknas åt 
eftervården.

"Någon intervju behöver du inte göra för det gjordes redan på 1980-talet av Lars 
Härneman på Varvshistoriska Föreningen" sa Elmer.

Så fick jag berättelsen nedskriven av honom på skrivmaskin och här låter vi Elmer 
berätta.

Bertil Söderberg

Jag började på Götaverken den 8 juni 1929 
vid 16 års ålder, och fyllde 17 månaden 
efter. Därmed var jag väl inte bland de 
allra yngsta. Innan dess hade jag jobbat 
i Stibergs konservfabrik, i bleckslageriet. 
Men min håg stod ju till varven. Vi bodde 
ju på Lindholmen och man hade ju varit 
nere på varvet sedan jag var nävestor och 
tittat. Man stod nere i maskinrummen och

titta när de körde runt och alldeles intill de 
stora vevarna på ångmaskinerna. Så hågen 
stod som sagt till varven. Min pappa, som 
hette Johan Alfred Jönsson, var verkmäs
tare i maskinverkstaden på Lindholmen, 
och han var kompis med Martin Larsson 
på Götaverken. De hade varit kollegor, 
men när pappa blev arbetslös emigrerade 
han till Kanada. Så det var mamma som

Maskinelev Erik och Elmer på skolskeppet Abra
ham Rydbergs däck. Foto från Elmer Jönsson.
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sedan tog kontakt med Martin Larsson 
och frågade om han inte kunde ordna in 
mig på Götaverken. "Jo, det skall jag väl 
kunna ordna", sa Martin då. Han ringde 
efter ett par dar och sa: "Jo, han får börja i 
pannverkstan." Och så blev det.

Hjälpare i pannverkstaden
Arbetsplatsen var i pannverkstan och som 
hjälpare. Först blev jag hjälpare till en man 
som hette Algot Rydén, och sen till en som 
hette Gunnar Wallquist. Jag var lovad 50 
öre i lön, men jag fick 52 av någon konstig 
anledning. Det var ju fantastiska pengar, 
för man kunde ju räkna med ungefär 50 % 
i ackord på det. Det blev nästan 36 kr i 
veckan, och där jag jobbat förut hade jag 
haft 18 kr i veckan.

Till en början var jag väl inte med så 
mycket på pannböteriet direkt, utan det var 
mera tillverkning för motorerna. Jag minns 
mycket väl hur vi gjorde insugningsrör. På 
de gamla motorerna var det ju perforerade 
rör som satt ett på varje cylinder. Men vi 
hade ju dåligt med valsar i pannverkstan, 
så vi kunde inte valsa de här små rören. 
Därför var vi nere i plåtverkstan och val
sade där, och hade lastat upp en jädrans 
massa på en trallevagn. När vi kom till en 
växel utanför reparationsverkstan ramlade 
hela "helvetet" av. De rullade iväg långt 
bort, och det tog sin tid innan vi hade 
plockat ihop allesammans igen. Vi hade 1 
krona styck för de rören. Då var det lock 
till och en förstärkningsring, av plattjärn, 
i botten.

Innan jag kom in på pannböteriet så var 
man ju också med och värmde nagel till 
pannorna som nitades. Mest var jag i verk
stan i början, men emellanåt när det var 
något så åkte man ju iväg ner till båtarna 
och var med om tubskiftningar, nedfallna 
eldstäder och allt möjligt sånt där. Det var 
från det grövsta och ner till det tunnaste, 
från pannplåt på 20-25 mm och till klädsel 
på pannorna med 1 mm plåt.

Att värma nagel, de där grova som var
25 mm ungefär, det var en konst! De skulle 
vara alldeles vitvarma, men de fick ju inte 
brännas. När det blev för mycket hets på 
dom så var det ju rena fyrverkeriet från äs- 
sjan. Man skulle ju ha upp dem och slänga 
av den där hetsen, och så skulle de in i pan
nan, och sättas in, och mothållet på, och allt 
skulle ske så fort som möjligt. Där fick en 
mycket skäll innan en lärt sig att värma de 
där naglarna ordentligt.

Nitat har jag aldrig gjort, annan än 
småsaker, men jag var med och höll emot. 
Och skulle någon nu för tiden med en 
decibelmätare krypa in i en sån ångdom, 
som var ungefär 1,20 i diameter, så ger jag 
mig fan på att decibelmätaren hade gått 
tio varv! Det enda man hade i öronen var 
trassel. Men gubbarna sa: "Va har du för

Interiör från pannverkstaden. Foto Elmer Jönsson.

jävla öron, töl du inte lite väsen." Det var 
inte klokt. Man satt ju på en liten bräda 
därinne, och när de sen braka på riktigt 
jävligt så tyckte jag precis att jag vände 
mig upp och ner. Balanssinnet var helt 
ur funktion, och jag tyckte att jag stod 
med huvudet ner och benen upp. Det var 
nått fruktansvärt. Det var skotska pannor

nästan uteslutande som vi gjorde, och så 
stående donkeypannor.

Det fanns ju ingen pennalism på pann
verkstaden, det gjorde det absolut inte. 
Men man måste ju hävda sig. Den som var 
undfallande, den fick gänget på sig. Det 
var till å sparka ifrån sig så gott en kunde. 
Nä, det var ett gott kamratskap, det får jag

"Nagelapa" värmer nitnagel i ässjan. Detta foto kommer från Varvshistoriska Föreningen i Göteborg, 
ett foto som publicerats flera gånger beroende på att det finns så få  bilder med detta motiv.
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Pannbyggare utanför isoleringsskjulet på Dan Broströms kaj. Foto Elmer Jönsson.

säga att det var. Vi var väl en 110-120 man 
kanske i pannverkstan på den tiden. Sen 
ökade det med åren.

Förm än på pannverkstaden
När jag började hade vi Ivar Svensson, 
Herbert Hansson, Kämpe, Hugo Karlsson, 
Anders Andersson -  ja, det var la inga mer. 
När man utsåg en förman på den gamla 
tiden såg man väl att det var någon som 
kunde jobba bra och hade litet hand med 
folk. Det var väl litet kringsnack, också 
bland förmännen. Gubbarna hade inget att 
säga till om. Verkmästarplatsen var vakant, 
så Herbert Hansson var väl litet av över
förman. Han gick väl och hoppades att han 
skulle bli verkmästare, men det blev han 
aldrig. Den som sen blev verkmästare var 
en ingenjör som hette Uhr, som de tog ner 
från ångpanneavdelningen, Vilhelm Uhr. 
Han var också på värmepanneavdelning- 
en, och sedan blev han patentingenjör.

Den förre verkmästaren var en som hette 
Otto Persson, som kallades Pann-Per. Han 
blev kalkylator sedan. Vid något tillfälle 
åkte han ut ur verkstan illa kvickt, och 
sedan var den tjänsten vakant.

Chef för pannverkstan var Martin Lars
son, och det var en hårding. Han hade 
också rörverkstan och smedjan, alltihop. 
Den var vi rädda för. Hans ord var lag, 
och det var ingen som vågade sticka upp. 
Stor och reslig var han och hade respekt 
med sig.

Egna jobb
Hjälparen var jag till år 32 eller därom
kring, och sen fick jag egna jobb. Lönen 
steg ju med en ettöring eller tvåöring då 
och då, kanske ibland två gånger om året. 
Så mycket som en femöring i påökt, det

existerade inte. För det mesta när man fick 
påökt var det att klubben gick ikring med 
en lista och frågade: "Hur mycket har du, 
och hur mycket har du", osv. Och så gick 
de upp och presenterade den listan för 
cheferna, och ibland blev det en ettöring 
eller tvåöring. Man kunde väl ha gått till 
Martin, men det var ingen som vågade, 
i varje fall inte vi pojkar. Man kunde väl 
gå till basarna, men de var också rädda 
för Martin.

Den verkstan vi talar om är den höga, 
som byggdes 1921, tror jag. Höjden var ju 
till för lyften och den var ju för den tiden 
en ganska modern verkstad. I den verkstan 
fanns något ovanligt: ett eget hydrauliskt 
pumpsystem för nitning av pannor. Det 
fanns som en stor burk fylld med skrot, och 
den pressades upp. Sedan gav den ett tryck 
till ett hydraulsystem. Så de nitade alltså

inte med luft utan hydrauliskt. Man liksom 
pressade nitarna till pannorna och det gick 
väldigt tyst. Det hördes ingenting. Den 
hade vi också till hydrauliska pressarna. 
Som mothåll inne i pannorna hade vi inte 
en vanligt furst, utan luftmothåll, med ett 
rör som man modererade diametern med. 
När man släppte av luften så var det ett 
slag på kolven, och där satt en stans på kol
ven, som höll emot på skallen på nageln. 
Så man satte den bara där och drog, och så, 
bom, blev det en smäll. Då hörde nitarn det 
och då satte han igång att nita.

Det hände väl en del olyckor när mot- 
hållarn inte hade fått dit fursten i tid och 
nitarna skicka iväg niten. Nitarna hade ju 
ackord så det var bråttom, och var det då 
flera lag som var igång så var det ju svårt 
att ropa. Då fick man chansa och tro att nu 
var nog mothållarn klar.

Donkeypannor tillverkades också i pannverksta
den. Här en stående variant.

Gamla och nya Skagerak på slipen. Foto Elmer Jönsson.
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inrymd i f d  kolfirman Interiörbild från sjukstugan. Foton från Elmer Jönsson.Götaverkens sjukstuga på 1920- och 1930-talet var 
August Carlssons lokaler på västra varvsområdet.

Värm e
Det fanns ju ingen värme i verkstan, och 
rök blev det ju utav tusan, för det var ju 
en fem, sex ässjor, plus koksässjor som de 
hade när de nitade skorstenar och sådant 
som vi också byggde där inne. Vi värmde 
och bockade ju mycket vinkeljärn och 
plattjärn. När de stora koksässjorna tän
des med ved så blev det ju så mycket rök 
så man såg ju inte varandra. Kranföraren 
skymtade man bara där uppe. Då var det 
att öppna bägge portarna, en i varje ände,

och blåsa ut all röken. Så på senare år fick 
de inte tända en ässja därinne, utan det fick 
göras utanför, och så fick man köra in den 
sedan. Så inne var det på vintern lika kallt 
som ute. Ett omklädningsrum hade vi ju, 
och där var det värme, men det var inget 
varmvatten, utan man fick tvätta sig i kall
vatten. Det var inte så grant. Vi fick ingen 
värme där förrän slutet av 50-talet, det var 
när jag hade lämnat verkstan.

Det var förstås inte lätt att värma upp 
den stora lokalen. Jag minns en gång när

Ordell fick för sig att han skulle värma upp 
verkstan -  det var någon av de kalla vint
rarna på 40-talet och vi gick skift. Vi hade 
en cementerad grop där vi borra pannorna, 
och vi plockade ihop gamla mallar och 
gjorde en jädra påskefyr och satte eld på. 
Det var väl flammor på tio meter. Vi höjde 
temperaturen en och en halv grad! Fyren 
var så varm så man kunde inte komma 
nära, men värmen försvann ju bara. Det 
var det inte mycket nytta med. Men det 
var ju så på alla de gamla verkstäderna.

Seagull II bogseras ut från varvet för provtur den 8 augusti 1936. Foto Elmer Jönsson. 
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Jagaren Göteborg vid utrustningskajen efter fullkraftsprover i oktober 1936. Foto Elmer Jönsson.

Man fick stå och värma sig en stund vid 
en ässja, och så vända ryggen åt och få lite 
värme på den en stund. Det var allt. Det 
finns en gammal historia från det allra 
äldsta förrådskontoret, där de alltid klaga 
över att det var så kallt på vintern. Men så 
fanns det en våning till ovanpå, och det var 
en lucka emellan. Däruppe satt det också 
någon, och när de där nere hade 7 grader 
så hade däruppe bara två, en sådär. Och då 
ropa han dit ner: "Öppna lucka och släpp 
opp värmen!"

Vi smög ju oss gärna in i filarverkstan 
som låg vägg i vägg, där hade de ju värme, 
12-14 grader kanske. Där var man ju 
ibland, men man kunde inte stå där om 
man skulle få jobben färdiga. Och så kom
mer Birger Pettersson och körde väck oss: 
"Gå in till ert där ni hör hemma!" Det var 
väl bara snickarverkstan, filarverkstan och 
förrådet som hade värme. Sen var det inte 
mycket mer.

Men i maskinverkstan var det förstås 
bättre värme. Där var ju också alla ma
skinerna som hjälpte till att hålla värmen 
uppe. Det märkte man under strejken. Jag 
elda då i en ångcentral, men det gick inte 
att hålla uppe värmen när verkstan var 
tom.

Vad tillverkades i pannverkstaden?
I pannverkstan hade vi bara en stor motor 
och så en axelledning med remmar till 
valsar och annat. Inne i reparationsverk- 
stan var det ju en urskog av remmar. Det 
är konstigt att gubbarna inte skadade sig 
mer när de växla över, för de växla ju när 
maskin gick. Det var en jäkla konst att 
kunna slänga på de där trappskivorna. 
Det var minst en skarv på remmarna och 
många var ju lagade och lappade på flera 
ställen. Men gick gjorde det -  på något 
konstigt sätt.

Vi gjorde ju inte bara pannor i pannverk
stan. Vi gjorde smörj oljetankar, brännolje-

Hjälpmotorer under montering i maskinverkstaden.

tankar och dagtankar och hydrofortankar 
och skorstenar, startluftbehållare, avgaslå
dor, lejdare och durkar för hele faderullan. 
Det var hela utrustningen i maskinrummet. 
Och för lasttankarna klammade vi alla 
slingorna och klamma rör i maskinrum
met. Vi murade ju spisar också i pannverk
stan, oljeeldade och koleldade spisar. Och 
Saga hade öppen spis i en av salongerna. 
Den gjorde vi en särskild skorsten för.

Vi byggde ju skorstenar också i pann
verkstaden. Vi hade gjort skorstenen till 
Nimbus klar, och den stod ute på kajen och 
skulle väl när som helst lyftas ombord. Då 
kom det ner ritningar, som visade att den 
skulle vara sned på toppen. Det var Ivar 
Svensson som hade gjort skorstenen, och 
han var så förbannad för att detta kom i 
sista minuten, och han tog av sig kepsen 
och rev sig i huvudet. Så en dag kommer 
Gunnar Taube in -  han var inspektör för 
bygget -  och frågade vilken förman det var 
som hade hand om ändringen av skorste
nen på Nimbus. Svensson klev fram och

Foto Elmer Jönsson.

hälsade och de snackade en stund och så 
sa Svensson: " Det är ju ett jäkla sätt att 
komma med detta nu". "Ja", sa Gunnar 
Taube, "men det är jävla snyggt!" Det var 
ju avväpnande.

Asbest -  ja, jag förstår inte hur vi skulle 
ha klarat oss om vi inte hade haft asbest. 
När en skulle ner och bränna i ett maskin
rum till exempel på ett motorfartyg. Där 
var det ju olja och skit överallt. Då var det 
att ta ut ett jädra sjok med asbestduk och 
bygga omkring med och blöta det och så 
hålla en spann med vatten under. Där flög 
ju gnistor åt alla håll! Nu har de ju glas
fiberduk, men där far det ju rätt igenom 
med en gång. När de skulle isolera och stod 
och rörde till med vatten i en balja eller ett 
avsågat fat och solen kom ner så såg man 
att det var som ett snömoln omkring. Kan 
tänka vad med asbest de fick i sig de gub
barna! Själv har jag en asbestskada som jag 
fick 10000 kronor för så småningom.

Kamratskapet var väl gott och gubbarna 
var hjälpsamma. Men de kunde hitta på 
hyss och sånt också. Ibland var det väl bara 
guds försyn som gjorde att ingen skadades. 
Vi hade ju kolässjor, som de använde som 
gjorde klammor och sådant. De som ville 
hitta på jävelskap tog ett grovt rör och 
fyllde med vatten, eller halvt med vatten, 
och satte en plugg i var ände. Så grävde 
de ner det i smideskolen. Så småningom 
blev det ju varmt och ånga i röret. Och när 
trycket gått upp så flög ju den ene eller 
andre pluggen ut, och den for ju som en 
projektil! Dessbättre träffa det aldrig nån 
människa.

Arbetstiden var 7 till 4 och rast elva till 
halv tolv. På lördag slutade vi ett. Så var det 
alltid kaffe kl 8 och halv 2. Det var inte of
ficiellt, men inget som man behövde smyga 
med. Det var ju meningen att man skulle ta 
sin kaffekopp vi sjappet och så försvinna. 
Men gubbarna hade ofta smörgås med sig
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Första krigsvintern var mycket kall med svår isläggning i Göteborgs hamn. Färjan 4 ligger infrusen och personalen får åka med varvets bogserbåt Göta för 
att komma över älven. Foto från Varvshistoriska Föreningen i Göteborg.

och då sprang ju han Mussolini, varvsche- 
fen Nilsson, och jagade gubbarna. Han 
kallades så för han hade en profil som var 
snarlik, med stor kraftig haka och så. N.O. 
Nilsson hade ju den gamla titeln varvschef, 
som fanns kvar sedan Keillers tid. (Han 
efterträdde Medelius.)

Jag minns en gång, en sommar, när vi 
av nån anledning hade jobbat på rasten, så 
vi fick ta rast senare. Vi satt utanför pann- 
verkstan i solgasset och åt när "M usse" 
kom och tog på sig en riktigt barsk min: 
"Varför sitter ni här?" "Jo", sa vi, "vi har 
jobbat på rasten så vi ska ha rast nu." 
"Jaså, vilken förman har ni?" Ja, de sa vi 
och han vände direkt på klacken och gick 
in i verkstan. Och sen såg vi honom inte 
mer, så han hade fått klart att det var helt 
legitimt. Och det kunde ju inte ha varit 
annat, för vem skulle på den tiden vågat 
göra något sådant om det inte varit OK.

N agelaporna strejkar
På somrarna fick ju nagelaporna för sig 
att de skulle ha "värmepengar". Det var 
ju hett att stå vid ässjorna då mitt i solgas-

Jagaren Hälsingborg sjösättes under stora hög
tidligheter på Götaverken 1943. Arkivbild Bertil 
Söderberg.
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Vebbar och spant är resta och bordläggningen hängs på nybygget 609 Arabian Queen 1947. Foto från 
Varvshistoriska Föreningen i Göteborg.

set på däck. Och så skulle de strejka, hela 
gänget. Och när nagelaporna strejka blev 
det ju ingen nitning och ingenting. Det var 
helt stopp. Anförare för alla nagelaporna 
var en som hette Johan, en liten rödhårig 
en. De gick för att söka upp Musse Nilsson 
på varvskontoret, och han anade väl vad 
som var på gång, så han mötte dom där 
nere. Och där stod alla nagelaporna runt 
den här långe Nilsson, han var la nästan 
en meter längre än de andre, och alldeles 
intill honom stod den lille Johan och tjöta. 
Han fick ju böja huvet bakåt för att kunna 
se upp mot Nilsson. De ville väl ha ett par 
öre mer eller så, och så enades de och så 
kom det hela igång igen.

Det var ganska ofta som nagelaporna 
strejkade och ibland gick de också ut. De 
gick å la sig i diket utanför varvet, och 
ibland gick de och bada i Skarvik eller uppe 
vid Tingstad.

Pannprovningar inne i verkstaden
Jojomen. Vi till och med ångprovade jagar- 
pannorna inne i verkstan: Vi litade väl på 
våra grejor. Men inte kryssarens, för dom 
byggde vi ombord.

De här marinpannorna hade ju en ång- 
dom uppe, och tuber samt två vattendo
mer. Så täppte vi för alltihop och eldade

med ved till vi fick sådär 25 kilos tryck. Och 
jädrar vad det small när säkerhetsventilen 
lättade! Vi hade en liten en som vi kallade 
för Bleckis -  han klädde mycket pannor
-  och han stod uppe på toppen och höll 
på med klädseln när smällen kom. Han 
hoppa därifrån och ner med bleckslagar- 
hammaren i näven och sprang rätt genom 
svetsarverkstan och ut. Det small så det 
ringde i öronen på gubbarna en hel timme 
efteråt.

Kryssarpannorna var för tunga för att 
vi skulle kunna ha lyft dem ombord. De 
vägde 80 ton, och det var därför som vi 
måste bygga dem ombord.

Vi talade om olyckor. Under min tid i 
pannverkstan var där en dödsolycka. Det 
var en grabb, han var väl i 20-års åldern. 
Vi kallade honom Gloria, jag minns inte 
vad han hette. Det var när vi hade valsat 
ett pannsvep, kanske fyra meter i diameter. 
De hade satt ihop svepet med klips, men 
det var spänningar i det. Och av någon 
anledning hade han lossat det ena klipset, 
och då var spänningen så stor att bulten 
slets av och han ramlade ner i det gapet 
som blev när svepet gick isär. Han ramlade 
fyra meter ner på huvudet och krossade 
skallen mot plåten. Det var väl i mitten av 
trettiotalet.

Verkstadschef Ordell
Jag var ju i pannverkstan när Ordell var 
verkstadschef där. Det var ju en mycket 
färgstark man. Han skydde ju inga medel, 
fast han i själ och hjärta var en mycket snäll 
människa. Men han hade ju en svaghet, 
och det var spriten. Han var mycket duktig 
och uppfinningsrik, och det var nyttigt inte 
minst under kriget när vi hade svårt att 
få grejer utifrån. Han hade ju konstruerat 
en sotapparat som blev mycket använd. 
Ordell var ju egentligen sjömaskinist och 
hade seglat i den gamle stimbåten Anten. 
Det var där han hittade på den här sotap
paraten.

Det gällde ju att verkstadschefer och 
sådana var företagssamma. Det fick ju inte 
heta att: "Det kan vi inte, det går inte." Det 
existerade inte något sådant. Jobbet skulle 
genomföras till varje pris.

Veckebas
När jag sen blev arbetsledare var jag med 
både inne och ute. Hade vi inga båtar så var 
det ju tillverkning i verkstan för nybyggena 
och så. Det var 1935 som jag blev så kallad 
veckebas, d v s jag fick veckolön. Det var ju 
skönt, för var det helgdagar så hade man 
ändå sin veckopeng, 65 kr i veckan. "A her
regud, har du så mycket, 65 spänn", var det 
många som sa. Det var bra betalt då!

Jag var ju bara 23 år när jag blev vecke
bas, och det stack ju många i ögonen, så 
många försökte nog att sätta krokben för 
mig. Det var inte så jädra lätt till en början. 
Och man skulle vara arbetarna till lags, och 
man skulle vara cheferna till lags. Det var 
en jäkla balansgång.

Det var ju litet renare tag på den tiden. 
Var det någon gubbe som hade gjort något 
åt helsike så kunde man ju läsa lusen av 
honom, och sen var det bra och det var 
glömt. De sprang inte till facket och tjal- 
lade. Om det å andra sidan var någon som 
gjort något bra, så kunde man ju berömma 
honom, och dessutom se till att han kunde 
få litet bättre procent, för det styrde man 
själv. Men sen kom de ju med en tabell 
och verkmästarna kom och fråga varför 
de kom ut med så hög procent. Jo, då fick 
man ju förklara att gubbarna har slitit och 
jobbat och att man tyckte att de var värda 
det. Så man fick alltså stå till svars åt det 
hållet också.

Sen fick man ju gå en del år som vecke
bas, så att de fick se vad man var för en jä- 
kel innan man blev ordinarie. Det tog lång 
tid då, inte förrän 1943 fick jag månadslön, 
320 kr i månaden. Då var jag 31 år.

Jag var mest på nybyggena till 1948. Då 
kom jag över på reparenterna, och det var 
mycket roligare, mera liv, ständigt nya 
jobb. Jag gillade mig väldigt bra på det. 
Det var ju inte så mycket jobb efter ritning. 
Det var rederiinspektörn, och för vår del
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Fullbelagt med reparenter i dockorna. Röda Bolagets bogserbåtar drar ut Gripsholm ur dockan. Foto Thore Swenson, Götaverken 1960.

chiefen som kom med sina önskemål och 
så fick man ju kompromissa efter våra 
möjligheter. Fast om man gick bet på någon 
konstruktion så fick man ju ringa upp till 
kontoret, och då kom någon ingenjör ner, 
för det mesta Bror Larsson. Då fick han ju 
ansvaret, för hållfasthet och sånt som jag ju 
inte ville ta några risker med. Fast på den 
tiden var det mest fråga om att "Vräk till 
så att det håller." Det var inte så noga om 
det vägde ett par kilo mer. Det brukade ju 
sägas "järn är jäkligt starkt, en tretumsspik 
håller en albo".

Bror Larsson: -  Man fick nu lära sig en 
hel del genom att man gick ut i verkstan.
-  Ja, du fick ju se litet i praktiken och vad 
vi hade för möjligheter. Det skall ju kombi
neras, teori och praktik. Men när man inte 
klarade det teoretiska, så var det ju bara att 
ta till, så hade man ju ryggen fri.

H am m ar och H edén
Hammar gick ibland omkring på varvet i 
sin låge hatt, och så tog han in vatten på 
ena sidan, och stödde sig på käppen. Ham
mar gick ju ner väldigt mycket, han kunde 
komma på kvällarna ja till och med mitt
i nätterna. Särskilt på torsdagsnätter, när 
det var långnätter, då kom han och bland 
annat tittade när de bockade spant inne i Dockorna med tre av Svenska Amerika Liniens fartyg Gripsholm, Svaneholm och Vasaholm den 11

augusti 1957. Foto Thore Swenson, Götaverken.
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Motortankern Harry Trapp går ut på prov- och leveranstur den 6 oktober 1960. Foto Thore Swenson, Götaverken.

plåtslageriet. Men han tog aldrig av sig hat
ten. På den tiden skulle man ju alltid hälsa, 
och man strök av sig kepsen när de där 
gubbarna kom. Men Hammar tog inte av 
sig hatten, han bara satte upp käppen. Men 
Hedén, han tog å sig hatten. Och då tog 
han därbak i brättet och lyfte. Hedén gick 
ju också omkring på varvet. Hammar hade 
också en tur på förmiddagen, nästan varje 
förmiddag. Det hade nog inte Hedén.

Per: -  Utanför sjukstugan växte ett par 
syrener och när Hedén gjorde sina runder 
på vårarna så stannade han gärna där och 
bröt av en blomma och satte i knapphålet.
-  Ja, dom kallade ju honom för Blomman. 
Han hade för det mesta en nejlika eller annan 
blomma i knapphålet. Det var en snäll man. 
Rune: -  Ja, han var den ende av direktö
rerna som kunde hålla upp dörren för en 
springpojk. Hedén sa en gång när det var 
tal om båtar och kontrakt: "Ja, Hammar, 
han ä för gammal för att supa, och Heyman 
har ont i magen. Jag får ju supa ihopa var
enda båt! Jag blir alldeles förstörd."

Han hade en väldigt snygg fru, Tullan. 
Hon var väl på ritkontoret när de blev 
bekanta. Hon satt tillsammans med några 
andra flickor i det rum som kallades Him
melriket. Och det var hon som ritade om 
Götaverkens emblem. Förut var det en 
stående oval, men hon ritade om det så att

det kom att se ut som det sedan har gjort.
Hammar begravdes i Domkyrkan, och 

det gjorde Hedén också. Då spelades Stars 
and Stripes, (eller The Star Spangled Ban
ner), och den hade aldrig spelats i Dom
kyrkan förut. Han hade fattat en sådan 
kärlek till den under den tiden han var i 
Amerika.

Planeringen
Sedan kom jag 1955 upp till planeringen.

När någon nu för tiden får ett nytt jobb, 
som det jag fick på planeringen, då skall 
han gå kurser och annat. Jag fick inte ett 
skit. Det vara bara att sätta igång. Ändå var 
det ju helt andra pannor och helt nytt.

Det var först i experimentverkstan, men 
just då byggde de P II, så den 15 januari 
1956 flyttade vi in där med planeringen. Jag 
fick ganska snart hand om pannmontage 
ute, på cellulosafabriker och sånt. Mitt jobb 
var att placera ut folk, få iväg material och

Den 24 juni 1964 besökte Sovjetunionens president Chrusjtjov Götaverken i samband med sjösättning 
av ett sovjetiskt kylfartyg. Foto från Varvshistoriska Föreningen i Göteborg.
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Varvet i slutet av 1950-talet med bl a Grängesbåten Nuolja inne för repara
tion. Arkivbild Bertil Söderberg.

Dockorna i början av 1960-talet. Foto Thore Swenson, GV.

Sista nybygget kölsträckes på gamla varvet 1968 . . . .  och här glider hon ner i Göta älv. Arkivbilder Bertil Söderberg.

serva dem med alla grejor och alla bekym
mer som följde med, exempelvis när frun
timren ringde och frågade var gubbarna 
var: "Har han så mycket att göra att han 
måsta arbeta varenda söndag?" Ja, jag fick 
ju hålla med våra gubbar och lägga upp 
en liten vals om att: "Vi har ju så kolossalt 
mycket att göra och er man är ju en sådan 
som man kan sätta på alla jobb, och det är 
därför som vi måste ha med honom." Och 
det gick de nog i allmänhet på.

Bengt: -  Det var en gång på 40-talet 
när de skulle utse en brännarförman, och 
gubbarna ville ha en som kallades Karbid. 
De gick till verkmästaren och sa det, men 
han svarade: -  Jaha, men vem fan ska 
jobba då?

Cellulosapannorna
Att komma över till att jobba med cellu
losapannor var ju något helt nytt för mig. 
Det märktes ju i plånboken väldigt mycket, 
för vi hade mycket övertid när vi var på 
reparenter, och det var oregelbundet jobb. 
Alla båtar skulle ju gå så fort som möjligt. 
Vi hade en krona i timmen för övertid! På 
lördag var det 1,50! Där kunde man gå 
en solig sommarsöndag i åtta och en halv 
timme och tjäna 12,75! Då tjänade gub
barna 40 spänn. Man vågade ju knappast 
tala om hur litet man tjänade. Det kom

sig av att tidigare hade förmännen haft en 
bättre timpeng, men så hade de fuskat med 
detta och skrivit en massa övertid. Så det 
blev stopp, jag tror att det var på 20-talet 
någon gång. Inte förrän efter kriget, kanske 
på 50-talet, började vi klättra upp igen med 
övertidsersättningen. Verkmästarna hade 
inte ett öre extra.

Till en början tyckte väl gubbarna inte att 
det var så roligt att åka ut på montagejobb, 
men de fick ju så småningom blodad tand

och insåg möjligheterna -  av olika slag. 
Och de fick ju traktamente och nästan 
dubbla förtjänsten och skaffade sig vanor 
därefter förstås. Vi hade montörer som 
bytte Merceders varje år. Var det någon 
gång litet att göra så att man fick ta hem 
dem till verkstan, så herre gud va de gnö! 
De nästan grät, och påstod att hela deras

ekonomi blev förstörd. Jag brukade säga 
till dem att jag har jobbat hela livet utan 
ett enda traktamente och jag lever ännu. 
Då brukade det bli tyst.

Det var ju alltid bråttom. De räknar ju 
timmarna som en cellulosapanna står still 
och då är det ingen produktion på fabriken. 
Därför blir det fantastiska summor som 
stilleståndet innebär och därför betalade de 
nästan vad som helst för att få igång det. 
Aldrig några klagomål på räkningar!

Det blev ju fler pannor för massafabri
kerna så det blev kämpigt under det sista. 
Dessutom skulle man ju göra en massa 
andra jobb som Eskil hängde på en. Man 
skulle ha med timpengarna för gubbarna 
att göra, skriva beställningar på alla in
köp av verktyg och entreprenörer, och så 
hängde det kvar en hel del som jag haft 
nere i PI, och det visste ju Eskil väl om. "Du 
känner så bra till det", sa han: Så man hade 
ju häcken full för det mesta. Jag var kvar 
på jobbet till det sista, och det var väldigt 
roligt, för vi hade ju mycket att göra. Det 
har jag alltid gillat. Det finns inget värre 
än att ha för litet att göra. Det är bättre att 
ha för mycket att göra. Jag pensionerades
1977.

Elmer Jönsson pensionerades 30 juni 
1977 efter 48 år på Götaverken. ■
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Äntligen i nytryck efter att ha varit slutsåld i flera år!

K R I N G  K A JU T L A N P A 1 V  I I
Berättelser från havet under krig och i fredstid

V i får bland andra möta styrmannen som slutade röka, 
det envisa lotsförbundet i Melbourne, den seglande 
familjen på Isolda, ett gäng ofrivilliga vedlastare och 

en företagsam segelmakare med ett hjärta av guld.

Denna nyutgåva av Kring kajutlampan II, som ursprungligen 
publicerades 1980 , innehåller material som skrevs under 
1950 - och 1970 -talen. Berättelserna har illustrerats med sällan 
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och ur privata samlingar.

Vi önskar er alla välkomna ombord. Slå er ner i goda vänners 
lag och låt ljuset från kajutlampan skingra historiens mörker 
medan vi lyssnar till berättelser från havet under krig och i 
fredstid.
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