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Omslagsbilden:
Med denna nästan 40-åriga diabild vill redaktionen önska en trevlig Jul- 
och Nyårshelg. Bilden är tagen i mars 1965 och bogserbåten som lämnar 
Lilla Bommens hamn är Rut från Falkenberg. Skeppet till vänster behöver 
väl ingen närmare presentation. Foto Bertil Söderberg.

Redaktionellt
Tack för i år. För oss redaktörer blev det ett innehållsrikt år 

eftersom vi också arbetade mycket med uppbyggnaden av 
Västra Kretsens lokal Kajutan.

Men manus och glada tillrop har hela tiden kommit från 
läsarna, vilket varit en stor källa för inspiration. Under nästa år 
hoppas vi kunna genomföra mycket av det som vi tänkt göra 
i år, men som vi naturliga orsaker inte hann med. Vi hoppas 
också kunna få in manus likt de Lars Alfredsson givit oss med 
hågkomster från Bratt-Götha. Den serien har väckt uppmärk
samhet långt utanför vår "ordinarie" läsekrets.

Varje år betalar ett 50-tal personer in sin avgift till Länspum- 
pen utan att tala om vem han är. Är inte det löjligt? Vi kan inte 
skicka tidningen och i stället kommer ett påminnelsebrev som 
även det ibland betalas in anonymt. Vilket onödigt huvudbry 
för kassören!

Välkommen till 2005 och ett nytt varierat utbud.
Redaktörena

Innehåll
4 Obefaren jungman.................................. Gunnar Heikenberg

12 Bogserbåtsliv i Oxelösunds hamn 2 .................... Bengt Ahlin
16 Kajutan invigd.........................................K Bång/B Söderberg
18 Herkules resa till Karlskrona........................ Bertil Söderberg
20 På båtjakt....................................................................Krister Bång
27 Flykt med m/s Sven Salén..............................Sven Sporelius
28 20 år på Seinefloden.........................................Lars Alfredsson
36 Till flydda tider........................................................... Bertil Palm
38 Greklandssafari............................................Lennart Pettersson
39 Hur man blir skeppsmäklare...................Lennart Bornmalm
42 Eskilstuna Express............................................Olle Gustafsson
45 Horisonten runt..............................................red Jan Johansson
50 Böcker på frivakten.....................................Lennart Bornmalm

Nästa nummer 
utkommer i mars 2005 

sista manusdag är den 11 januari 2005

Krister Bång - Lennart Bornmalm - Eric Hallberg - Jan Johansson - Bertil Söderberg

Redaktionen önskar
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Här kan du segla fritt med dina 
frågor om Länspumpen

Västnytt var där och filmade och resultatet visades i TV2 på söndagen. Foto Jan Johansson.

K a ju ta n  in v ig d !

Se mer på sidorna 16-17

Krister Bang lottade ut böcker och Helen Eklund med Ann»-Marie Ohlsson serverade godsaker. Foto Lennart Ramsvik.
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Kanangoora blev min första "ordentliga" mönstring. Foto Warwick Foote.

Obefaren Jungman

Av Gunnar Heikenberg

Det var på vårkanten 1950, och jag gick i 
Samrealskolan i Falkenberg. Då fick vi en 
ny gymnastiklärare, och han satte griller i 
mitt huvud. Han påstod att det fanns en 
värld utanför Falkenberg, vilket var ofant
ligt spännande. På den tiden, fem år efter 
andra världskriget, så var man inte så van 
att resa. Speciellt inte om man var 16 år, och 
fortfarande gick i skolan. Gymnastiklära
rens berättelser blev helt enkelt för mycket 
av det goda. Jag tjatade på mina föräldrar 
att jag inte ville fortsätta i skolan, jag skulle 
gå till sjöss! Punkt slut.

Men mina föräldrar spjärnade emot, 
något som jag då hade svårt att förstå. Lös
ningen på problemet kom då jag inte kla
rade tyskan, utan skulle gå om en årskurs. 
"Aldrig", sade jag, och så fick det bli.

M önstringskrångel
På arbetsförmedlingen i Falkenberg fick 
jag veta att jag eventuellt kunde få jobb 
som kockjungman på någon skuta som 
angjorde hamnen. Det var inte precis 
vad jag tänkt mig: jag ville mönstra på en 
riktig båt, som gick långt bort. Det var det 
viktigaste. Här gällde det att handla innan 
mina föräldrar ångrade sig. Sommaren 
innan hade jag på skollovet jobbat som

"nagelapa" på varvet i stan. Nagelapa är 
den i ett nitargäng som springer med den 
glödande niten från ässjan till nitaren. Jag 
hade sparat lite pengar från den tiden.

Sagt och gjort, jag köpte en enkel tågbil
jett Falkenberg-Göteborg. Jag kommer så 
väl ihåg att när jag kom av tåget i Göteborg 
så tänkte jag: "Vad gör jag nu?". Det blev 
spårvagn till Masthuggstorget där Sjö- 
mansförmedlingen låg, om jag minns rätt. 
Hittills hade det gått enligt de beräkningar 
som jag gjort, men här blev det stopp. Jag 
hade ingen sjöfartsbok, inget läkarintyg, 
alltså kunde jag inte sätta upp mig som 
arbetssökande. Läkarintyg ordnade jag 
hos doktor Aminoff i Stigbergsliden, det 
var inga problem.

När jag kom tillbaka med läkarintyget, så 
frågade mannen på Sjömansförmedlingen: 
"Är du med i facket?" Jag förstod inte 
riktigt vad han menade. "Du måste vara 
medlem i Sjöfolksförbundet om du skall 
anmäla dig som arbetssökande här", sade 
mannen. Snabbt ner till Sjöfolksförbundets 
kansli för att söka inträde i facket. Där 
fick jag beskedet att jag INTE kunde bli 
medlem, förrän jag hade fått arbete på 
någon båt.

Tala om moment 22. Vad skulle jag

göra nu? Jag kunde inte komma med i 
facket förrän jag hade fått hyra på något 
fartyg, och jag kunde inte anmäla mig 
som arbetssökande förrän jag var medlem 
i Sjöfolksförbundet. Skulle jag behöva ta 
tåget tillbaka till Falkenberg och skamset 
erkänna att jag inte klarade av att gå till 
sjöss via Sjömansförmedlingen i Göteborg? 
Aldrig i livet ville jag utsätta mig för dem 
smäleken.

En kort m önstring
Jag gick ner till M asthuggskajen. Där 
låg det flera fartyg. Jag gick ombord på 
det ena efter det andra och hörde om de 
hade något jobb för mig. Kan ni tänka er, 
efter ett par negativa försök fick jag napp 
på en gammal steamkasse! Jungmannen 
ombord hade hastigt sjukavmönstat, och 
man behövde en ny. Jag fick jobbet. Jag 
mönstrade samma dag som "Obefaren 
Jungman" och fick sjöfartsbok. Snabbt som 
ögat upp till Sjöfolksförbundet, och så blev 
jag medlem i facket. För stunden var alla 
problem lösta.

Då jag kom ombord, sökte jag upp skan
sen förut där jag skulle dela hytt med en 
lättmatros. Hytten låg längst förut, och på 
förkant i hytten var det en utbuktning. Det
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visade sig vara röret till babords ankare. 
Det skulle alltså bullra ordentligt i hytten 
om man lät babords ankare gå i havet. 
Utanför hytten låg vår mäss, och jag gick 
dit och satte mig på en stol vid mässbor
det. Bordet var som stolarna fastskruvade
i durken. Då hördes bakom min rygg ett 
vrål: "Du sitter på min stol, jungmansdjä- 
vel!" Jag flög upp som stungen av ett bi. 
Det var en av manskapet, som hälsade mig 
välkommen ombord på detta i mina öron 
något burdusa sätt. Man kallade honom för 
"Fjärilmasen". Han hade en fjäril tatuerad 
på ett framträdande ställe på sin kropp: var 
vill jag inte tala om. Jag hade satt mig på 
hans plats, en oförlåtlig synd, enligt hans 
sätt att se.

Omkring klockan 16 på eftermiddagen 
så avgick vi destination Swansea på Eng
lands sydkust.

Klockan 17 samma eftermiddag gick vi 
på grund vid Böttö i Göteborgs skärgård. 
Klockan 19 på kvällen, fortfarande samma, 
dag, blev jag avmönstrad. Man hade inget 
behov av mina tjänster längre, eftersom 
man skulle gå på varv. Det var en händel
serik dag. Jag kommer ihåg att man nästa 
dag kunde läsa i en kvällstidning: "Hans 
första sjöresa varade i en timma". Det fanns 
en bild på mig också, har jag för mig.

Tatuering i N yhavn
Men denna episod, var nog det bästa som 
kunde hända mig. Nu kunde jag sätta upp 
mig som arbetssökande på Sjömansför
medlingen i befattningen "obefaren jung
man". Eftersom jag hade blivit avmönstrad 
på grund av haveri, så kom jag direkt upp 
på högtörn.

Jag fick jobb direkt. En riktig båt, en 
transare som hette Kanangoora. Den gick 
på Nordamerika. Vi var 2 obefarna jung- 
män som mönstrade ombord samtidigt. 
Vi delade också hytt. Men på Kanangoora 
låg inte manskapshytterna under backen, 
utan längst akterut. Här hörde man under 
gång tydligt propellrarna, vi hade två 
stycken. Men det bekymrade mig inte ett 
smack, jag somnade alltid som en stock 
efter fullbordad vakt.

Vår första anhalt var frihamnen i Kö
penhamn, där vi skulle ligga över natten. 
Då kvällen kom, så var vi fria och kunde 
gå iland, min hyttkompis och jag. Vart går 
man som en purfärsk svensk sjöman, då 
man för första gången i livet kommer till 
Köpenhamn? Valet var enkelt: naturligtvis 
blev det Nyhavn. Där fanns ALLT ansåg 
vi två: Där fanns bl a "Tattoo-Jack", som 
gjorde de mest fantastiska tatueringar 
man kunde tänka sig. Min hyttkompis lät 
tatuera sig på höger överarm, en mäktig 
fullriggare för satta segel i tre färger rött, 
svart och blått. Jag hade "Fjärilmasen" i 
tankarna och avstod. Min hyttkompis sade

Målning av Kanangooras däck på Nordatlanten. 
Foto från författaren där inget annat anges.

att det inte hade gjort så värst ont, men jag 
tror att han inte var helt sanningsenlig.

Nästa kväll avgick vi mot Stockholm. 
Efter avgång fick min hyttkompis gå till 
2: e styrman, fartygets "medicinman". Han 
kikade på tatueringen, skakade på huvudet 
och lade om ett bandage. Kvällen därpå, då 
vi var på ingående till Stockholm, så tittade 
hyttkompisen och jag på hans tatuering. 
Armen hade svullnat upp ordentligt. Men 
vi var båda överens om att det säkert skulle 
gå tillbaka, det hade ju de gamla matro
serna ombord sagt.

En olycka: tatuera dig aldrig!
Nästa morgon klockan 6 låg vi förtöjda i 
Stockholms frihamn. Hela däcksgänget 
var uppe. Bommarna skulle toppas och 
alla presenningar skulle av luckorna: allt 
skulle vara klart klockan 7 då stuvarna 
kom ombord. Jag tillhörde förgänget och 
min hyttkompis aktergänget.

Omkring halv sju så hördes det en or
dentlig smäll från akterdäck, och folk 
gapade och skrek. Naturligtvis rusade hela 
förgänget akteröver för att se efter vad som 
hade hänt. Det liknade ett slagfält runt 
5: ans lucka. Där låg skadade människor 
på flera ställen. Vad hade hänt?

Jo, då man skulle toppa upp bommarna 
till 5:ans lucka, så skulle min hyttkompis 
sköta toppvajern till babords bom, som låg 
med några törnar på nocken till vinschen. 
Jag tror att min hyttkompis hade väldigt 
ont i sin tatuerade arm, fast han inte sagt 
något då vi steg upp på morgonen. Han 
orkade troligen inte hålla emot i vajern 
då bommen toppades upp. Han tappade 
vajern, och sen gick det med blixtens has
tighet. Bommen rasade snabbt rakt ner mot 
däck. Ett gajblock träffade befälseleven i 
huvudet, så han slogs medvetslös. Men 
det värsta var att bommen träffade min 
hyttkompis rakt i huvudet. Han dog ome
delbart. Flera av de andra i aktergänget fick 
smärre skador, så det var mycket blod på 
däcket. Jag hade aldrig tidigare sett något

Delar av Kanangooras däcksgäng på en bad
strand utmed Norrlandskusten. Atleten överst 
längst till höger är författaren.

så hemskt. Det var första gången jag såg en 
människa som hade dött en bråd död. Till 
råga på eländet var det ju min hyttkompis 
också! Vad som hände sen den dagen har 
jag en mycket diffus minnesbild av. Men 
en sak kommer jag ihåg, och det har jag 
aldrig glömt under mina 47 år till sjöss: 
Gunnar -  tatuera dig aldrig! Det har jag 
heller inte gjort.

Frihetsgudinnan i sikte
Men trots denna fruktansvärda olycka så 
gick livet vidare. Vi lastade tidningspapper 
och massa i olika finska och norrländska 
hamnar. Tillbaka till Göteborg för slutlast
ning, och sen väntade Nordatlanten på 
oss. Jag hade hört hemska berättelser om 
otroliga vågor och en fruktansvärd sjögång 
på detta hav. Men det var fortfarande som
mar så det blev inte så farligt.

Första hamn på den amerikanska ostkus
ten var Boston, sen New York. Det pirrade 
allt ordentligt i magen då man för första 
gången i sitt sextonåriga liv såg Frihetsgu
dinnan. Det var, och är, en mäktig syn! Var 
gång jag ser denna staty, så tänker jag på 
alla de människor som genom århundra
den kommit till denna stad, och alla deras 
förhoppningar om ett nytt och bättre liv i 
det nya landet. Det är åtskilliga miljoner 
människor som stått där på ett fartygsdäck 
och kikat på Frihetsgudinnan. Mäktigt!

Efter New York gick vi till Philadel
phia, Baltimore och slutligen till Newport 
News. Här lastade vi kol till gasverket i 
Stockholm.

Jul i Baltim ore
Jag gjorde flera resor med Kanangoora på 
denna trad. Jag blev kvar ombord i över 
ett år. Det var sa fina besättningskompisar 
på den båten. Båsen var en tuffing ,och 
han jagade oss stackars jungmän med 
blåslampa när någon såg på. Men var man 
ensam med honom så var det en hyvens 
karl. Timmerman, åldermannen i gänget, 
han var en riktig flisnisse. Jag kommer

R-
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New York med Empire State Building i början av 1950-talet. Vykort.

ihåg julen som vi firade i Baltimore. Det var 
min första jul utanför hemmet. Ingen av 
manskapet gick iland på julafton. Alla var 
vi samlade i mässen: 12 man på däck och 9 i 
maskin. Till julmaten så bjöds det på öl och
2 snapsar per man. Jag var yngst och hade 
inte fyllt 17 är än, så jag fick ingen snaps, 
men en öl fick jag. Båsen bestämde att var 
man skulle sjunga en sång. Han älskade 
själv att sjunga. Den kvällen hörde jag visor 
som jag inte trodde fanns. Herre Gud Ni 
skulle hört då timmerman sjöng "Susanna 
i badet." Jag skrattade så tårarna rann. Jag 
har aldrig hört den varken förr eller senare, 
men hade melodifestivalen funnits på den 
tiden så hade den biten vunnit första pris. 
Vilken underbar jul det var!

Pekka drar kniv
En av matroserna var finne. Det var ingen 
stor man, men han var bara muskler. Hur 
han hade fått läkarintyg det begrep jag 
aldrig: han hade nämligen bara ett öga. 
Det andra var ett porslinsöga. När han var 
fyllesjuk, något som hände rätt ofta, så var 
det ena ögat alltid vitt, medan det andra 
var i en röd nyans.

Jag minns vid ett tillfälle då vi låg i Kotka 
i Finland och lastade. Vår finske matros, 
vi kan kalla honom för Pekka, hade varit 
iland och festat och kom ombord ordentligt 
rund under fotterna. Jag höll på att vaska 
mina arbetskläder på däck. "Nu Gunnar 
skall vi se om du är så modig som du 
säger", sade Pekka: "Sätt tvättbrädan mot 
skottet, och sätt dig själv framför." Jag 
vågade inget annat än göra som han sade. 
"Du har sett min Harald Blåtand?" frågade 
Pekka. Jag nickade och svalde, jag var rädd, 
ordentligt rädd. för Harald Blåtand var 
Pekkas långa, mycket vassa kniv.

Jag satt blickstilla med huvudet mot

tvättbrädan medan Pekka högg med kni
ven ömsom på vänster sida, ömsom på 
höger sida om mitt huvud. Jag blundade 
och satt blickstilla. Jag vågade inte se på 
honom. Jag var skiträdd.

Efter en i mitt tycke en evighet så sa 
Pekka: "Du är en riktig modig sjöman Gun
nar. Nu skall du gå med mig ner i hytten 
så skall jag visa dig något, som ingen an
nan här ombord har sett. Det var bara för 
mig att knalla med honom ner i hans hytt. 
Där tog han fram en gammal plåtask. Den 
liknade en Albylask. Pekka öppnade den. I 
den låg två, som jag trodde, tändsticksasks- 
plån. "Vet du vad det är?" frågade Pekka. 
Jag skakade på huvudet. "Jo, det skall jag 
tala om för dig Gunnar. Det är ögonbrynen 
på den förste ryssen jag sköt i vinterkriget 
1939!" Behövs det några ytterligare kom
mentarer?

G rundstötning
Efter nio manader var jag ganska trött på 
Nordatlanten och alla de stormiga resorna. 
Därför lämnade jag in "den b lå" till över
styrman: jag sade upp mig helt enkelt. 
Då vi kom till Stockholm, och jag skulle 
mönstra av, kallades jag in till kapten och 
överstyrman. Man erbjöd mig jobbet som 
lättmatros, trots att jag ännu inte hade 
stipulerade 24 månaderna till sjöss. Natur
ligtvis accepterade jag.

Jag blev hamnrorgängare. Det innebar 
att jag styrde Kanangoora ut och in i 
hamn, då vi hade lots ombord. Vidare var 
jag ansvarig för att landgången blev satt. 
Ett kalasjobb! Vid ett tillfälle var vi på väg 
genom Chesapeake Canal på Amerikas 
ostkust, från Baltimore till Philadelphia. Vi 
hade lots ombord, det var en gammal man, 
och jag stod till rors. Då vi kom ut ur kana
len i Delawarebukten så beordrade lotsen

hårt babords roder och full fart 
på maskinerna. Han stod med 
kikare och letade efter en boj. 
Han fick inte syn på någon boj 
och jag hade fortfarande hårt 
babords roder. Efter en stund 
fann jag mig tvungen att säga: 
"Mr. Pilot, I have still harder 
port rudder, but we are not 
changing course any more." Vi 
hade med full fart kört upp på 
en sandbank!

Kapten skrek. Lotsen skrek. 
Men vad hjälpte det, vi hade 
gått på grund och stod ordent
ligt fast på en sandbank. Vi 
backade med full kraft, men 
ingenting hände.

Lotsen försökte att skylla på 
mig för att jag skulle ha miss
uppfattat hans order. Men då 
blev vår kapten riktigt förban
nad och talade om för lotsen att 

han hade följt dennes ordergivning och att 
jag utfört dem till punkt och pricka. Kapten 
Clase var en hedersman ut i fingertop
parna! Där fanns inget som kunde läggas 
mig till last. Även lotsen var karl för sin 
hatt och bad mig om ursäkt.

Fast vid Fort Christina
Det tog oss 14 dagar innan vi kom loss. En 
stor del av lasten fick lossas i pråmar innan 
vi gled av sandbanken. Men det mest fan
tastiska i kråksången var: kan någon gissa 
var vi gått på grund?

Jo, inne på land fanns det en gammal 
fästning som härstammade från 1640-talet. 
Den byggdes av svenskar, för här låg den 
svenska kolonin "Nya Sverige" under 
åren 1638 till 1655. Fästningen hade man 
döpt till "Fort Christina." (Detta område 
tillhörde Sverige under åren 1638 fram 
till 1655). Om jag inte har alldeles fel för 
mig så var det Kalmar Nyckel och Fogel 
Grip som var de första svenska fartygen 
att angöra denna plats. Allt detta kände 
personalen inne på fästningen till. Därför 
hissade man den svenska flaggan till vår 
ära. Man hade säkert skjutit salut också om 
man hade haft några kanoner som fung
erat. Vår kapten var inte SÅ förtjust i denna 
hedersbetygelse. Han skämdes för att vi 
gått på grund, och tog personligen på sig 
en stor del av skulden. Enligt min mening 
var kapten Clases skamkänslor ogrundade, 
då det var inte hans fel att vi hamnat i den 
här situationen. Men han var noga med att 
skorstenbelysningen inte var tänd på nät
terna eller att svenska flaggan var hissad. 
Han ville på alla sätt undvika att någon 
skulle se vilken båt det var som gått på 
grund Det var ju en stor trafik runt oss av 
båtar som skulle till och från Philadelphia, 
många skandinaviska. Om kapten var illa
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berörd över Kanangooras grundstötning, 
så var resten av besättningen av en annan 
åsikt. Vi tyckte att det var "jättelajbans" 
med återkomsten till "Nya Sverige".

Efter ca 14 dagar drogs vi loss, skadorna 
var av ringa betydelse, så vi kunde fortsätta 
vår resa.

Jag blir kom pis 
m ed Lionel H am pton

Men efter ytterligare något halvår så läm
nade jag Kanangoora i New York. Jag 
hade varit i den staden så många gånger, 
så nu kände jag mig hemma där. Det var 
Brooklyn som gällde, och där skaffade jag 
mig ett ställe att bo. Jag hann ju med att 
besöka sådana platser som Jack Dempsys 
bar på Manhattan. Som alla säkert vet så 
hade han varit tungviktsmästare i boxning. 
Att gå på hans bar det ingick i utbildningen 
för att bli en riktig sjöman. Ett annat ställe 
som var ett måste, var "Birdland", och där 
spisade man jazzmusik. Vid ett tillfälle då 
jag var där, så spelade Lionel Hampton och 
hans orkester. Jag stod där och hängde vid 
bardisken och försökte att se världsvan ut, 
som den 18-årige yngling jag var. Kallade 
på bartendern, och genom honom bjöd Lio
nel Hampton och hans mannar på varsin 
"Cuba Libre". Inte för att jag hade råd med 
denna helt onödiga utgift, men jag hade 
vid ett tidigare besök sett en person göra 
så och blivit oerhört imponerad.

"We thanks the young guy over there 
for the drink, thanks mate ", hördes Lionel 
Hampton säga, och så skålade han med 
mig. Jag var i sjunde himlen, ända tills jag 
skulle betala. Mina slantar tog slut, och det 
var bara för mig att lämna stället. Dock 
med högburet huvud. Jag hade ju skålat 
med "min gode vän Lionel Hampton". 
Så de så.

Var ligger Abenra?
Jag var, och är än i denna dag fascinerad 
av New York. Det var, och är en pulse
rande storstad. Det var lätt att få ett nytt 
jobb. Jag gjorde en del kortresor med olika 
båtar, men det var i New York jag ville 
vara. Överallt såg man affischer på vilka 
det stod: "See the world, join the navy." 
Koreakriget pågick, och man behövde 
rekryter till amerikanska flottan. Flera av 
mina kompisar nappade på detta erbju
dande, för alla ville på den tiden gärna bli 
amerikanska medborgare, som man blev 
automatiskt om man blev antagen. Jag är 
idag glad för att jag inte hoppade på den 
möjligheten.

I stället fick jag en dansk båt, en Maersk- 
båt. Den hette Nicoline Maersk. Man sa att 
den gick för "Delarama" det var detsamma 
som Fjärran Östern. Det var lockande, 
tyckte jag. Genom Panamakanalen till Ja
pan, Hong Kong, Filippinerna, Singapore 
etc, etc. När jag kom ombord fick jag veta 
att första hamnen skulle vara en plats som 
hette Abenra. Jag hade ingen aning om, 
var denna plats låg, och det bekymrade 
mig inte heller så mycket -  till att börja 
med. Men då vi lämnat lots vid Ambrose 
fyrskepp, så borde vi normalt valt en sydlig 
kurs ner mot Panamakanalen, men man 
styrde istället en nordostlig kurs, vilket 
verkade oroväckande. Jag frågade 2:e 
styrman på min vakt vart vi var på väg. 
Jag började kallsvettas, när det gick upp 
för mig vilken blunder jag gjort som inte 
bättre undersökt vart vi var destinerade. 
ÅBENRÅ i Danmark var det som gällde. 
Men jag var inte ensam om besvikelsen: 
hela den danska besättningen hade missat 
detta. Jag trodde ett tag att det skulle bli 
myteri ombord. Flera av danskarna ville 
absolut inte tillbaka hem till Danmark. De

var uteseglare, och tyckte om detta liv. När 
de nu kom hem till det gamla fädernes
landet igen, så väntade med stor säkerhet 
militärtjänst för flera av dem, så även för 
mig. Jag mönstrade av i Abenrå. Flottan var 
min nästa adress. Det var ingen höjdare, 
och jag blev radarmatros.

M ellanspel: flottan och Britannia
Det var ingen höjdare heller att komma 
hem till Falkenberg och träffa f d skolkom
pisar. Deras intressen var väsentligt skilda 
från mina. De pratade om kommande 
veckosluts dans på ortens dansställe "Cen
trum." Jag ville prata om New York, Bue
nos Aires och andra städer som jag varit 
i. Det intresserade inte mina kompisar ett 
dugg. När jag var klar med lumpen, så tog 
det inte lång tid förrän jag var uppsatt som 
arbetssökande på sjömansförmedlingen i 
Göteborg.

Hade ett kort jobb på Svenska Lloyds 
Britannia, en passagerarbåt som gick 
mellan Göteborg och London. Avgång 
lördagseftermiddag och ankomst måndag 
morgon, 36 timmar till sjöss. Måndag till 
lördag låg vi den ena veckan i Göteborg, 
den andra i London. Det var inte det jag 
hade drömt om precis. Det enda som var 
riktigt bra, var att man kunde köpa konst 
i London för en relativt billig penning på 
den tiden. På antikvitetsgatan Portobello 
Road i statsdelen Notting Hill gjorde vi 
våra fynd. Dem sålde vi till konstgallerier 
i Göteborg när vi kom dit veckan därpå. 
Vi, däcksgänget, tjänade på affärerna. Men 
efter några månader mönstrade jag av.

M ed K lipparen till Sydafrika
Nästa båt var en "transare" igen. Den hette 
Klipparen, och var byggd 1935. Den hade 
sett sina bästa år, men traden den gick på 
var det inget fel på: Skandinavien till Syd- 
och Östafrika. Jag mönstrade båten i slutet 
av november 1954 i Göteborg. Vi lastade 
på norrlandskusten, dessutom i Stockholm 
och Köpenhamn. Julen firades vid kaj i 
Göteborg. Jag fick ledigt, så jag åkte hem 
till Falkenberg och firade julen med mina 
föräldrar. Det var inte föräldrarna som 
drog så mycket, för jag hade träffat en tjej 
sist jag var i Falkenberg, och det var mycket 
intressantare. Hon hette Maivor.

Via Oslo och en del kontinenthamnar 
kom vi till Las Palmas på Kanarieöarna. Jag 
hade för en billig penning köpt två äldre 
radioapparater i Göteborg innan avgång 
därifrån. Dem sålde jag med god förtjänst 
i Las Palmas. Naturligtvis hade jag fått tips 
om detta av dem i besättningen som varit 
på traden tidigare. För pengarna köpte jag 
två stora Las Palmasdockor som kunde 
blunda, och säga Mamma. Jag sålde dem 
vid ett senare tillfälle i Sverige: förtjänsten 
var ok.Britannia passerar Klippan på utgående från Göteborg den 1 augusti 1966. Foto Krister Bång.
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Klara för landgnng i Durban med Klipparen. Min hyttkompis till höger.En av Las Palmas-dockorna tillsammans med min 
systerson Tomas, 2 år.

Vi passerade ekvatorn, och för våra 12 
passagerare var det som vanligt dop med 
tjo och tjim. Men vi, manskapet, fick inte 
deltaga i muntrationerna. Så var det på 
den tiden och det accepterades utan kom
mentarer.

Cape Town med Taffelberget i bakgrun
den är mäktigt. Utanför staden låg en ö 
som numera är känd. Den heter Robin 
Island På den tiden, i början av 1955, så 
var det fortfarande apartheidsystemet 
som gällde i Sydafrika. Överallt, på bussar, 
parksoffor, stränder etc. överallt fanns det 
skyltar som det stod "Only Europeans" på., 
endast för vita med andra ord. Jag tänkte 
inte så mycket på det då, men nu efteråt 
så slår det mig, vilket helvete den svarta 
befolkningen måste ha haft det under 
denna tidsperiod. Svarta ledare som man 
inte kunde tygla skickade man till Robin 
Island, ett mycket tufft fångläger. Där satt 
som säkert många vet Nelson Mandela i 
många år. Tänk vilken triumf det måste 
vara för den mannen. Först fånge -  sen 
president!

I m otljus
Men allt detta gav jag fullkomligt tusan 
i 1955. Jag var hamnrorgängare även på 
Klipparen. En episod kommer jag mycket 
väl ihåg. Vi var på ingående till Durban 
sent på eftermiddagen. Jag stod till rors, 
och solen som stod mycket lågt lyste föri- 
från och bländade mig Det var besvärligt 
att se kompassen ordentligt och även land
märken på grund av solskenet.

Då säger kaptenen till 3:e styrman: "Styr
man, se till så att något hängs för mitt
fönstret så att rorgängaren ej bländas av 
solljuset."

"D et behövs inte Kapten, jag ser all 
right", dristade jag mig att säga.

"Styrman, säg till rorgängaren att jag ej 
bett att få höra hans åsikt", svarade den 
allsmäktige kaptenen.

Så var det på den båten. Kaptenen ansåg 
att han stod så mycket över oss manskap, 
så han talade aldrig direkt till någon av oss. 
Han gav alla order till mig som hamnror
gängare via den stackars 3:e styrmannen. 
Jag bestämde då att om jag någonsin blev 
kapten på något fartyg, så inte skulle jag

agera som kaptenen på Klipparen våren 
1955 gjorde!

Vi fortsatte till Portugisiska Östafrika, 
Lourenco Marques och Beira hette hamn
städerna på den tiden i denna del av 
världen. Lourenco Marques heter idag 
Mabuto. Landet har ändrat namn till 
Mozambique. Men vädret var fantastiskt 
varmt och skönt. Det var ju sommar då vi 
var därnere. Åter till Sydafrika, och efter att 
ha lastat färdigt i Cape Town, så sattes kurs 
nordöver, mot Västafrika och Freetown i 
Sierra Leone.

Chiefen blir sjuk
Några dygn efter det att vi lämnat Cape 
Town, så blev maskinchefen sjuk. Man 
trodde att det var malaria. Att det var 
allvarligt förstod hela besättningen gan
ska snart. Vi följde de bulletiner som vi 
dagligen fick från 2:e styrman, som hade 
hand om medikamenterna ombord. Efter 
några dagar så tog kapten över vården av 
maskinchefen. En lördagskväll passerade 
vi nära ett stort engelskt passagerarfartyg, 
men jag kommer inte ihåg vad det hette.

På badstranden i Durban. 

8

Ombord på Klipparen på ingående till Cape Town.
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Transaren Klipparen.

Man hade radiokontakt med passagerar
fartyget, men man begärde inte hjälp från 
deras doktor ombord. Vår telegrafist höll 
oss underrättade om vad som gjordes, och 
inte gjordes. Ingen av manskapet kunde 
förstå varför man inte begärde assistans 
av doktorn på det engelska fartyget. Vår 
maskinchef var ju allvarligt sjuk. Nästa 
dag, söndag, på morgonen, så dog ma
skinchefen.

Dagen därpå, måndagen den 13 mars 
1955, så begravde vi maskinchefen i havet, 
just norr om ekvatorn. Vi sydde in honom i 
en presenningsduk, och lade några schack
lar vid fotändan och använde tvättbrädan, 
som klätts med svenska flaggan som bår.

V i , manskapet ombord, ifrågasatte om 
man verkligen gjort allt ombord för att 
rädda maskinchefen. Varför var det så 
bråttom med att begrava honom i havet? 
Kunde man inte tagit med liket till Free
town? Det var många obesvarade frågor, 
som vi hade. I ren ilska över det inträffade 
sade hela manskapsbesättningen upp sig. 
Vi lämnade fartyget då det ankom till Gö
teborg. Jag vet inte om kapten fick någon 
reprimand för det inträffade av rederiet, 
men hos den avmönstrande manskapsbe
sättningen stod han inte högt i kurs.

Sjuk på Kreta
Nästa båt som jag mönstrade i på våren 
1955 var en Broströmare som hette Arctic 
Ocean. Det var en fruktbåt, dess skrov 
liknade ett ägg, och den rullade något his- 
keligt i sjön. Jag mönstrade den i Dieppe 
i Frankrike. Vi gick med bananer från de 
franska kolonierna i Västindien som Mar
tinique och Guadeloupe till Frankrike. Vi 
gjorde också några avstickare till Colombia 
och Ecuador. Det var fina resor.

Arctic Ocean var en uteseglare, som 
inte gick hem till Skandinavien. Därför
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var besättningen i ordets rätta bemärkelse 
" a mixed crew." Hela maskingänget var 
av utländsk härkomst. På däck var båsen 
svensk, och så var vi två svenska matroser. 
Men det gick relativt bra. Det var många 
olika tungomål som surrade i vår mäss. 
Båsen försökte med sin auktoritet vid ett 
par tillfällen: "Vet ni vad det är för flagga 
som hänger i aktern? Den är svensk. Därför 
skall vi tala svenska här i mässen." Punkt 
slut. Det var bara det att många inte förstod 
vad han tjatade om, så det fortsatte som 
vanligt: engelska, tyska, spanska etc.

Efter banansäsongen gjorde vi ett par 
resor mellan den grekiska övärlden och 
engelska hamnar med vindruvor. Vid ett 
tillfälle låg vi i Chania på ön Kreta. Vi skulle 
byta hisswiren på en vinschtrumma, då jag 
fick mitt pekfinger i kläm. Man befarade 
att det var brutet, och det beslutades att 
jag skulle stanna kvar på Kreta medan

Klipparens maskinchef begravdes i havet den 13 mars 1955.
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Arctic Ocean gick en resa tur och retur 
till London. Den beräknades ta omkring 
14 dagar.

Efter ett par dagar skrevs jag ut från 
sjukhuset. Det var inget brutet, så det var 
ingen fara med mig. Agenten ordnade ett 
billigt hotel i Chanias hamn. Jag antar att 
jag var en av de första svenska turister som 
var på Kreta. Jag åkte buss härs och tvärs 
över ön. Knossos var jag och kikade på. En 
dag träffade jag en jämnårig grekisk grabb 
på en taverna. Han talade bra engelska, 
och han berättade att hans föräldrar hade 
bestämt att han skulle åka över till Amerika 
och lära sig engelska på någon high school 
där. Vi pratade engelska med varandra, och 
när kvällen kom så bjöd han mig med till 
sitt hem. Jag accepterade direkt. Det var 
inget dåligt hus hans föräldrar bodde i med 
utsikt över bland annat Chanias hamn. Jag 
stannade kvar hemma hos min grekiske

vän till dess Arctic Ocean kom tillbaka. Ni 
skulle sett minen på mina skeppskamrater 
då jag kom nedfarande till hamnen i ett 
stort amerikanskt vrålåk, som min grekiske 
väns pappa körde! Det var inte utan att den 
lille falkenbergspojken växte några tum då 
han tagit adjö av grekerna och sakta gick 
uppför landgången.

En jättetanker
Senare på hösten gick vi på lätten till Syd
Korea. Vi skulle lasta kyckling och smör 
till Östtyskland. Då vi passerade genom 
Malaccasundet, så mötte vi världens då 
största tankbåt. Jag hade lådkameran 
framme för att fotografera detta vidunder, 
men då vi passerade mycket nära Tina 
Onassis, detta vita monster, så glömde jag 
av att fotografera. Herre gud, vilken stor 
båt, och vitmålad var den också! Den var 
ju på 45000 ton, ungefär 10 gånger så stor

som Arctic Ocean, som var på omkring 
5000 ton. Hur kunde man bygga sådana 
kolosser?

Framåt jultiden 1955 passerade vi genom 
Kiel-kanalen, och då mönstrade jag av och 
åkte hem till Falkenberg. Jag hade kommit 
underfund med att jag kanske borde söka 
in vid sjöbefälsskolan i Göteborg. Visserli
gen var det i högsta grad bekymmersfritt 
att åka runt på det här sättet på världsha
ven, men jag var ju nu en man på 21 år och 
det kanske inte var helt fel att höja ribban 
lite: varför inte läsa till styrman?

Sjöbefälsskolan
Sagt och gjort, i januari 1956 började jag 
på Sjöbefälsskolan på Kvarnberget i Gö
teborg. Jag fick börja med förberedande, 
som varade mellan januari och maj. Man 
fick nödiga grundkunskaper i matematik, 
fysik, kemi, svenska och engelska . Detta 
för att man skulle kunna tillgodogöra sig 
styrmansutbildningen som jag började på 
höstterminen 1956.

Men för att inte gå händelserna i förväg, 
så i april månad gick jag en kvällskurs på
14 dagar som Sveriges flotta ordnade. Man 
fick lära sig vad en transportör och en pas
sare var, samt ta ut enkla kurser i sjökort. 
Lite om utprickning i svenska farvatten fick 
man också lära sig, samt sjövägsreglerna.

Styrm ansbrist
Med detta som grund, ansåg jag mig nu 
mogen att söka jobb som styrman under 
sommarlovet 1956. På sjömansförmedling- 
en satte jag upp mig som 3:e styrman. Det 
var en otrolig brist på examinerat sjöbefäl 
på den tiden. Därför kanske det inte var så 
konstigt att jag erbjöds jobbet som 2:e styr
man på Sumatra, en ostasiatare som skulle 
avgå till Indien via kontinenthamnar och 
hamnar i Medelhavet. Gott självförtroende 
har jag alltid haft, men det var i mastigaste 
laget ansåg jag. Därför tackade jag nej.

Jag erbjöds ett jobb som 2:e styrman hos 
en redare som hade sitt kontor ovanför 
den legendariska krogen Pustervikskäl- 
laren vid Järntorget. Båten låg i Klaipeda 
i Litauen. "Har styrman några papper", 
frågade redaren. "Nej", pep jag, "men jag 
skall göra så gott jag kan", svarade jag. "Så 
gott jag kan, så gott jag kan. Styrman, det 
behöver ni inte upplysa mig om, det förut
sätter jag att man alltid gör i mina båtar." 
Jag fick jobbet(,) då, men nästa morgon 
ringde redaren och meddelade mig att 
han fått tag på en behörig styrman. Denne 
redare startade några år senare ett stort 
färjerederi med säte i Göteborg.

Tredjestyrm an
Jag fick 3:e styrmansjobbet på steambåten 
Bohus, som tillhörde Bifrostrederiet i Gö
teborg. Jag mönstrade Bohus i Hargshamn,
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Jag tackade nej till jobbet som andrestyrman på Sumatra. Foto Fotoship.

och med den båten for jag runt i Östersjön 
och Nordsjön med malm, kol och andra 
bulklaster från maj till augusti 1956. Det var 
en mycket lärorik tid. Kapten ombord var 
56 år; överstyrman 65 år; 2:e styrman också 
65 år. Jag var 22 år, lillpojken i gänget. Men 
Herre Gud, vad dessa tre riktiga gentlemän 
lärde mig, det var inte småpotatis inte!

En "4-streck pejling" gjorde man genom 
att lägga transportören emot bryggfönstret, 
med den långa sidan mot glaset. Då fyren 
var i linje med en av kortsidorna, då läste 
man av loggen. Fyren var i 45 grader. När 
så fyren var ens med nåterna i brygg
däcket, var den tvärs i 90 grader, och då 
läste man av loggen igen. Skillnaden mel
lan den första och andra loggavläsningen 
var avståndet till fyren. Enkel matematik 
helt enkelt.

Man hade en radar ombord, men ingen 
brydde sig om att använda den förrän jag 
kom ombord. Jag hade ju varit radarmatros 
i flottan, så jag visste hur radar fungerade. 
Det gjorde inte de andra ombord, och 
därför var det bara " förbannade nymodig
heter" som man inte hade någon glädje av. 
Jag visade först skepparen hur man enkelt 
kunde ta avstånd till landområden som 
man passerade, och han blev eld och lågor. 
Det var ju busenkelt tyckte han, och man 
behövde inte ta hänsyn till havsströmmar 
eller dylikt. Överstyrman och 2:e styrman 
var mer skeptiska till radarn och litade 
inte riktigt på den. "Gunnar, man luktar 
sig fram, man luktar efter land", sade de 
och så sniffade de. Men med tiden blev 
det bättre: speciellt vid ett tillfälle då vi 
var på gång genom Öresund, och det var 
lite disigt. Man kikade efter bojar och fyrar 
med kikare, men hade svårt att se dem. Jag 
kunde tala om för "gentlemännen" i vilken

Bohus -  det var jobbigt i början med transportö
rerna och passaren.

riktning man hade föremålen, eftersom jag 
såg dem på radarn. Vilken succé! Sen fick 
jag vara uppe på bryggan så fort det blev 
lite disigt.

Radarn lagas
Men så eländes elände. Radarn gick sön
der. PPI-röret var kaputt. "Ja, där ser du 
Gunnar, man kan inte lita på sådana ny
modigheter", sade skepparen. "Tacka vet 
jag pejlskivan, kompassen och loggen", 
fortsatte han att säga.

"Jamen, jag tror att jag kan reparera 
radarn kapten", sade jag. Jag tror att skep
paren höll på att säcka ihop, när han 
hörde sådant högmodigt tal från en liten 
pojkvasker, som jag var trots allt var. Men 
då vi kom till Gävle, så fick vi ombord ett 
nytt PPI-rör. Jag tog ut det gamla och satte 
i det nya. Det var enkelt, ungefär som att 
byta ut en glödlampa. Men herre Gud, vad 
jag steg i aktning hos de äldre farbröderna! 
Min lycka var gjord ombord på Bohus.

2:e styrman var periodare, men mellan 
sina perioder var han en hyvens karl. Jag 
minns speciellt vid ett tillfälle. Vi hade 
just lämnat Mäntylyuto i Finland och var 
på väg sydvästvart. Vi passerade förbi en 
liten kobbe. Då sa 2:e styrman till mig: "Du, 
Gunnar, det är inte många som varit på den 
kobben, eller vad tror du Gunnar?" Jag 
instämde naturligtvis i vad han sade, för 
kobben var inte så många kvadratmeter.

"Jag har varit där", sade 2:e styrman: "Då 
var jag kapten på ett fartyg. Men efter den 
smällen blev jag degraderad till 2:e styr
man, och det är jag fortfarande." Ridå!

På hösten fortsatte jag på Sjöbefälsskolan 
och på våren 1957 tog jag Styrmansexamen. 
Vad som hände sen, ja det vet de av Er 
som läst Länspumpen noggrant de senaste 
åren. ■Bifrosts Bohus. Foto genom Richard Sahlsten.
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Intagning av motortankern Kriti Wave till oljekajen den 27 juli 1975 med en rekordlast av 68 204 ton eldningsolja. Foto frän författaren.

Bogserbåtsliv i Oxelösunds hamn 1949-1984
(Del 2)

Av Bengt Ahlin

Mina år som befälhavare på m/b Simson 
är en fortsättning på artikeln om m/b Is
björn i Länspumpen 2003:2:

Byggd på Å si-verken
Det skulle snart visa sig att tonnageut
vecklingen pekade på allt större fartyg i 
våra och närliggande hamnar. Den gamla 
ångbogseraren Simson räckte ej till för de 
nya kraven vid bogseringsuppdrag och 
isbrytning som tidigare. Ar 1965 beställde 
därför Grängesbergsbolaget en bogserbåt 
vid Åsi-verken i Åmål, för leverans på
följande år. Den 14 april 1966 levererades 
m/b Simson, och redan på morgonen den
15 avgick hon från byggorten. Vänern 
var isbelagd, liksom Göta älv hela vägen 
ned till Göteborg. Nu gick hon som första 
fartyg genom älven, och fick visa sina 
egenskaper som isbrytare. Hon anlände till Här bekantar jag mig med manöverpulpeten på Simsons brygga.
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sommarmånaderna blev det Rotaryut- 
flykter med luncher i olika sammanhang, 
dessutom  turer med landshövdingar, 
stadsråd, bankfolk, militärer av olika gra
der upp till ÖB.

På åtskilliga resor serverades mat om
bord med vitklädda servitörer. Allt detta 
för hamnens och kommunens utveckling, 
där bland annat raffinaderi, kolkraftverk, 
containerhamn mm var på förslag. Hade 
allt detta kommit till stånd hade Oxelösund 
varit en världsstad idag.

Några ovanliga bogseringar
Av bogseringar vill jag nämna ett par 

som inte tillhörde det vanliga. Den 16 juli 
1967 bogserades fyren Gustav Dahlén ut till 
grundet Oståken utanför Hävringe, för att 
ersätta där liggande fyrskeppet.

Den 18 augusti samma år utfördes bog- 
sering av mudderverket Viking från Ny- 

Vänern var isbelagd vid leveransen den 14 april 1966. Varvets vimpel vajar i masten strax innan näshamn till Karlshamn i en fart av 5 knop. 
överlämnandet. Foto Bengt Ahlin.

Lindholmens varv sent på kvällen samma 
dag för dockning, och avgick den 19 april, 
med ankomst den 23 till hemmahamnen 
Oxelösund. Under hemresan angjordes 
dessutom Karlshamn enligt önskemål, 
där fartyget visades upp för Karlshamns 
stadsledning och hamnfolk.

U ppdrag inte enbart i O xelösund
Under min tid i Simson åren 1966 fram till 
pensioneringen 1984 hade Simson ungefär 
ca 6 000 uppdrag, inkluderande bogsering, 
isbrytning och lossdragning etc. Förutom 
i Oxelösund var hon verksam även i Ny
köping, Norrköping, Oskarshamn, Söder
tälje och Nynäshamn. Av dessa uppdrag 
vill jag nämna några som skiljde sig från 
rutinuppdragen.

PR-turer
Under Grängestiden var fartyget utrustat 
med certifikat för 45 passagerare. Under

Besättningen skålar för den nya bogserbåten i salongen. Från vänster Tage Karlsson, Lars Öhman, 
Valter Flemk och Bengt Ahlin. Foto Stig Brammefors.

Ktingsholm var på väg ut då vi låg i Lindholmens docka för besiktning. På väg in mot Oxelösund den 23 april 1966.
Foto Bengt Ahlin.
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Den 16 juli 1967 bogserades fyren Gustav Dahlén 
ut till Oståken. Foto Bengt Ahlin.

Vi passerade fyrskeppet vid Hävringe för 
sista gången -  ett minne av en svunnen 
epok. Vid ett senare tillfälle sjönk mud- 
derverket utanför Karlshamn under bog- 
sering, men bärgades.

I januari 1974 togs 215000 tonnaren t/t 
Ardvar in den 12, och ut den 13 i Nynäs
hamn av sex stycken bogserbåtar. Huvud
ansvarig var den inte helt okände lotsen 
Carl Gustav Sundius, som senare omkom 
i den tragiska olyckan med Estonia. Vid 
bogseringen hade vi detaljerade ritningar 
hur inbogseringen skulle gå till. Allt fung
erade som beräknat, och själv blev jag 
mycket förvånad av en del skriverier som 
tidningarna förmedlade. I en artikel före
kom följande uttalande av supertankerns 
kapten: "Nynäshamn rena skräcken".

Med anledning av tidningarnas skrive
rier så fick Grängesbergsbolaget nedanstå
ende brev av Carl-Gustaf Sundius som var 
ansvarig lots vid intagningen av Ardvar.

Viggbyholm den 30/1 1974
Till
Trafikab. Grängesberg-Oxelösund
STOCKHOLM
Undertecknad som lotsade in stortanken 

t/t "ARDVAR" till Nynäshamn den 12/1 och 
ut den 13/1 vill härmed framföra några syn
punkter med anledning av skriverierna i olika 
tidningar beträffande detta företag.

Enligt det ursprungliga bogserbåtsurvalet 
skulle "STARKODDER" medarbeta, men efter 
övervägande utbyttes hon mot Eder "SIM
SON" som lyckligtvis var tillgänglig.

Själva förfarandet vid bogseringen och 
kajanlöpet antar jag är välbekant vid det här 
laget, men jag vill understryka att "SIMSON" 
gjorde ett förstaklassigt jobb. Detta omdöme är

Under bogsering av mudderverket Viking passerades fyrskeppet vid Hävringe för sista gången den 18 
augusti 1967. Foto Bengt Ahlin.

enigt av både mig, mina kollegor och fartygets 
befälhavare.

I min rapport till Sjöfartsverket har jag även 
påpekat detta, men i DN:s artikel den 29/1 som 
var grundad på rapporten ifråga fanns tyvärr 
inte denna utsago med.

Den främsta förutsättningen för en lyckad 
assistering och förtöjning är ju ett gott samar
bete mellan lotsen och bogserbåtarna och dessa 
villkor klaffar fint vad "SIMSON" beträffar.

Högaktningsfullt
C.-G. Sundius, l:e  lots, Landsort

Lastrekord i ham nen
I mitten av 1970-talet började allt större 
tonnage besöka Oxelösunds hamn. Den

Granges Shipping

20 juli 1974 skrevs rekord med 66280 ton 
malm av m/s Nimba från Monrovia. Ett 
år senare, den 27 juli, blev m/s Kriti Wave 
av Piraeus ny rekordhållare med en last 
av 68 204 ton eldningsolja. Märkligt nog 
hände det sig att båda rekordfartygen låg 
i hamnen samtidigt eftersom Nimba anlänt 
någon dag tidigare och höll på att lossa 
en malmlast från Liberia, vilken tar tid att 
lossa medan Kriti Waves oljelast lossades 
på ett drygt dygn.

Teckenspråk var bra som kommunikation ibland 
mellan bogseraren och kopplat fartyg.

Sista G rängesbåten i O xelösund
Den 28 april 1978 utbogserades Laidaure 
som sista Grängesbåt från Oxelösund. 
Grängesbergsbolagets sorti från den svens
ka sjöfartsnäringen kändes overkligt när 
det hände. Malmen fanns och skulle skep
pas, men varför kunde man inte sköta det 
med egna båtar som bolaget gjort under 
så många decennier? Grängesmärket för
svann även från bogserbåtarna den 13 
juli samma år, och ersattes med TGOJ:s 
emblem.

Laidaure såldes till Sovjet och fortsatte 
att frakta malmlaster. Kommunen och 
TGOJ fick oturligt nog en ovälkommen 
avskedspresent i form av ett oljeutsläpp. 
En sträcka på 75 meter skräpades ner 
innan brandkåren hann få ut länsor och 
stoppa flödet.
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Kungaparet hälsar på Simsons kapten Bengt Ahlin vid en rundtur i skär
gården i september 1980.

Den 28 april 1978 utbogserades Laidaure som sista Grängesbåt från Ox
elösunds hamn. En epok var till ända. Det var svårt att fatta att inga mer 
Grängesbåtar skulle anlöpa hanmen som de gjort under så lång tid. Foto 
Bengt Ahlin.

Kunglig glans
Den 9 september 1980 var kungen och 
drottningen samt andra prominenta per
soner ombord på Simson för en rundtur i 
skärgården. I september samma år drogs 
till kaj m/t Kavo Maleas om 108740 ton 
dw, som det ditintills största fartyget i 
Oxelösund. Majestätiskt gled Kavo Ma

leas in i Oxelösunds hamn assisterad av 
fem bogserbåtar som drog, bromsade och 
knuffade den stora tankern, som till slut 
låg på plats vid oljekajen. Det krävs ett gott 
lagarbete för att hantera ett så stort fartyg 
med de små ytor som hamnbassängen 
erbjuder. Större fartyg går knappast in i 
Oxelösunds hamn.

Den 1 januari 1984, efter 35 år i bogserbå- 
tarna, lämnade jag över befälet för sista 
gången, för att åtnjuta en välbehövlig pen
sionering efter en 46-årig sjömansbana. ■

Simsons historia
Byggd på Åsi-verken i Åmål och leve
rerad den 14 april 1966 till Trafik AB 
Grängesberg-Oxelösund, Stockholm.

Dimensioner: 28,88 x 8,43 x 4,0 m

253 brt och 74 nrt.

Maskin: En polar diesel om 1 680 ehk.

1971 Gränges AB, Stockhlm.

Överförd i juni 1978 till TGOJ.

Såld i maj 1982 till Oxelösunds hamn AB 
för 428000 kr.

Omdöpt i april 1994 till Sim  och såld 
i december samma år till Jacobstads 
Bogser AB Pietassaari Hinaus O/Y i 
Finland.
Återfick då namnet Simson.

15

Kungen med följe tackar för sig och lämnar Simson för besök på Järnverket. 
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Kajutan invigd
Kajutan, ja, så blev namnet på Västra Kretsens nya lokal i Sock
erbruket i Göteborg. Namnet på vår gamla lokal, Nakterhuset, 
ville vi skulle stå för den värme och hemtrevnad som fanns 
där. Nu gäller det att starta om på nytt.

Som alla vet brann Nakterhuset ner till grunden den 27 
december 2003 och tog allt vad vi hade sparat under nästan 
30 år med sig. Den 1 januari 2004 stod vi alltså utan lokal, utan 
bibliotek och utan pengar (i stort sett). Vad som skett på 10 
månader är egentligen helt ofattbart.

Vid invigningen av Kajutan den 9 oktober hade vi åter en 
egen lokal, ett eget stort bibliotek och dessutom 200 000 kronor 
på banken. En ofattbar ekvation kan det tyckas.

Vi hade förvisso varit och tittat på lokalen innan branden, 
men ingenting var skrivet. Det gjorde vi i januari för inflytt
ning den 1 april. Under tiden startade vi en insamling för att 
kunna bygga upp något nytt. Insamlingen inbringade flera 
hundra tusen kronor. Dessutom fick vi till skänks massor av 
böcker, rederiflaggor och annan kuriosa. Alla som hjälpt till 
skall ha ett stort tack.

Bertil Söderberg tog på sig ansvaret att inreda lokalen. Han 
har lagt ner ett otroligt arbete. Tillsammans med Sven-Anders 
Boman, som är inredningsarkitekt, har han grundligt och med 
stor eftertanke tänkt igenom en helhetslösning. Bertil har be
rättat för mig hur han mitt i natten kunde vakna och komma 
på nya fiffiga idéer vilket vi alla har fått stor glädje av. Varje 
detalj är genomtänkt. Utan Bertils engagemang hade vi aldrig 
kunnat genomföra detta projekt på detta sätt.

När Örjan Kronvall ringde och undrade om Västra Kret
sen ville överta hans samlingar kände vi oss överväldigade 
och tacksamma. Vi beslutade då att inreda en särskild Örjan 
Kronvalls hörna och beställde bl a ett specialtillverkat skåp att 
inrymma samlingen i. Detta har blivit mycket uppskattat.

Kajutan består inte endast av mötesrum utan även av ett 
stort bibliotek. Här har Örjan Hellertz lagt ner ett exempellöst 
arbete med att återupprätta det gamla bibliotekets status. Vi 
har idag ett lika stort bibliotek som det som brann upp. Inne
hållet är kanske inte detsamma men det mesta av referenslit
teratur finns ändå i form av skeppslistor, Lloyd's Register, 
Svensk Sjöfarts Tidning mm. Givmildheten har varit stor bland 
såväl medlemmar som allmänheten. Vid två tillfällen har vi 
hyrt en bil och åkt dels till Skåne och dels till Stockholm där 
vi kunnat fylla skåpbilen med intressanta saker.

Vid invigningen den 9 oktober kom det hela 121 gäster! Det 
är det största antal jag har varit med om inom Klubb Maritim 
och då har jag ändå varit på de flesta stora sammankomster. 
75 av invigningsgästerna följde med på middag efteråt. Impo
nerande! Blommor och gåvor utdelades och även en fin Klubb 
Maritim-flagga som högtidligen överlämnades av Lennart 
Bornmalm, som representant för huvudstyrelsen. Sveriges 
Television var på plats och sände ett inslag i Västnytt dagen 
efter. Två gånger dessutom! Så fin uppmärksamhet blev det.

Efter denna urladdning ägnar vi oss just nu åt att pusta ut. 
Kajutan är öppen som vanligt varje tisdagskväll. Men vi vill 
mer än så. Det finns många idéer och vad det blir får framtiden 
utvisa. Från januari har vi åter öppet på torsdagar mellan 12 
och 15 för egen forskning.

Under tiden som vi varit hemlösa har vi haft ett samarbete 
med Sjöfartsmuseet i Göteborg, där vi kunnat utnyttja hörsalen 
för gemensamma aktiviteter. Nu när vi har Kajutan känns det 
naturligt att flytta dessa till vårt nya hem.

Alla hälsas välkomna!
Krister Bång
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Några tankar 
om då, nu och framtiden

Efter den förödande branden natten 27 december uppstod för 
mig ett stort tomrum. Det vi samlat på oss i Nakterhuset var 
borta. När Krister Bång ringde på morgonen och berättade om 
branden fick jag omedelbart klart för mig omfattningen. Mina 
erfarenheter som brandman hjälpte mig att snabbt komma 
över det som hänt och se bilden av bedrövelsens omfattning, 
och snabbare blicka framåt än kanske många andra av med
lemmarna i föreningen.

Redan då vi samlades på morgonen hade jag klart för mig 
att det som Västra Kretsen åstadkommit med Nakterhuset, inte 
skulle falla i glömska med branden. Det fanns bara en sak att 
göra och det var att bygga något nytt. Lokal hade vi tittat på re
dan före branden så nu gällde det att "elda på" medlemmarna 
med kraft och mod att göra något nytt av det som hänt.

På mötet 8 januari drogs riktlinjerna upp och jag fick upp
draget att inreda lokalen, och tillsammans med Sven-Anders 
Boman och Örjan Hellertz gick vi till verket som stod klart 
endast 10 månader efter branden. Sägas måste att utan alla 
medlemmar och övriga som skänkt både pengar och framför 
allt föremål skulle vi nog inte ha lyckats med uppdraget på så 
kort tid. Stort tack för ert engagemang!

På eftermiddagen vid femtiden dagen för invigningen var 
snickaren Erik Malm (vår granne på 5:e våningen) och jag klar 
med att ha hängt upp S. A.L.-kronan som Bernt Österberg grävt 
fram ur resterna av Nakterhuset och Roy Jonsson restaurerat. 
När Erik gått satte jag mig ned och tittade om det var något 
som vi hade glömt. Då kom jag på att vi skulle ha blommor i 
det stora fönstret och det var bara att åka iväg och köpa. Väl 
åter och med blommorna på plats fick jag en konstig känsla 
att föreningen åter hade en hemvist.

Det kändes fantastiskt att så skett efter endast 9 månader 
sedan branden och 6 månader sedan vi fick tillgång till lokalen. 
När sedan positiva kommentarer hördes av medlemmarna 
blev jag väldigt glad. Tack!

Mer och mer fick jag klart för mig vad den nya lokalen och 
de förutsättningar den kan medföra för hela Klubb Maritim, 
verkade lätt hisnande. Här har klubben en rejäl plattform 
att stå på och Kajutan skulle mycket väl kunna bli en central 
punkt eller ett "Båtologiskt centrum" för hela Klubb Maritim 
i framtiden. Vad vi nu tillsammans kan göra är att säkerställa 
Klubb Maritims framtid. Förutsättningarna finns.

Här vilar ett tungt ansvar på klubbens styrelse att lotsa 
föreningen över det generationsskifte som oundvikligen kom
mer inom en snar framtid. För visst vill vi väl alla att Klubb 
Maritim ska bli en institution, som framtida generationer 
ser som en renommerad seriöst arbetande förening inom 
sjöfartshistoria.

Invigningen av Kajutan den 9 oktober blev en succé. Tack 
alla ni landet runt som kom till invigningen och gladde oss 
med ert deltagande. Vi var överväldigande över den stora upp
slutningen. Vi fick gåvor från lokalavdelningar och enskilda 
båtologer och från huvudstyrelsen överlämnade Lennart 
Bornmalm en Klubb Maritim-flagga, men visst hade det varit 
ännu trevligare om också styrelsens ordförande i sin position 
hade haft möjlighet att delta och även Båtologens redaktör, för 
ett reportage, vid Västra Kretsens stora dag.

Bertil Söderberg
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Herkules fick äran av att ligga vid den fina kryssningskajen i Helsingborg.

Herkules resa till Karlskrona
Text och fo to  av Bertil Söderberg

Så var äntligen dagen inne då Herkules 
skulle göra sin triumfresa till Karlskrona, 
för att motta plaketten, vilken är ett syn
ligt bevis som visar att Herkules är ett 
K-märkt fartyg. En strålande sommar
morgon tisdagen den 27 juli 2004 gjordes 
sjöklart för färden söderöver och Herkules 
avgick Göteborgs Maritima Centrum vid 
sextiden. Tjugo minuter senare anlöptes 
Klippans ångbåtsbrygga där undertecknad 
mönstrade ombord. Avgång skedde vid 
halvsjutiden med destination Helsingborg 
som första hamn på resan.

Besättningen bestod av Rolf Nordell, 
Kalle Karlholm, Bertil Söderberg, alla nau
tiker, och maskinisterna Lars Zimmerman 
och Ulf Ottgård samt Olle Karlsson som 
motorman/däcksman.

Vid Ryahamnen mötte vi Stena Jutlandi- 
ca på ingående och artiga hälsningar utbyt
tes. I snabb takt passerades Långedrag, och 
vid Saltholmen kom flera av Styrsöbolagets 
skärgårdsbåtar med pendlare från Södra 
Skärgårdens öar. När vi passerat Valö bör
jade vi få känning av en västlig dyning som 
höll i sig ända till Helsingborg. Herkules 
rörde sig likt en svan i den tilltagande 
dyningen, och så var det dags för kocken 
Lasse att bjuda på fika i mässen. Tistlarna 
syntes fint mot den västliga horisonten i 
morgonsolen och fikat smakade utmärkt. 
Den gamla motorn från 1939 mullrade 
tryggt men lite högljutt. Vi undrade väl 
lite till mans om motorn skulle klara en så 
lång gångtid som resan innebar, vilket den 
säkert inte gått på 30 år.

Ur byssans halvöppna dörr kändes dof
ten av stekt fläsk och klockan tre var det

dags för första frivakten att stilla hungern 
med utomordentligt god mat av "chief- 
kocken" Lasse. Beräknad ankomst till 
Helsingborg var 18.00, men vi förtöjde re
dan 17.35 vid Kryssningskajen. Vi blev väl 
mottagna och flanerande helsingborgare 
visade stort intresse för Herkules.

Pä kvällen gjorde några av oss ett besök 
på bogserbåtarna Kullen och Dunker där 
besättningen välvilligt visade oss runt.

Kvällen var fantastisk fin och framför allt 
varm, och när vi gick till kojs var värmen 
påtaglig, för något så modernt som luftkon
ditionering har inte Herkules, men trots 
det somnade vi strax in ändå efter första 
etappen av resan.

O nsdag den 28 juli
Idag var det min tur att brassa frukosten. 
Med ett fortsatt strålande väder, och med 
en lätt nordostlig vind kunde det inte vara 
en bättre början på resans andra dag. Vid 
tiotiden körde vi en tur i Sundet med gäster 
från Gorthons rederikontor som ett litet 
tack för all hjälp vi fått av dem. Turen var 
uppskattad och vi alla i besättningen fick 
bl a var sin snygg väska, vilket gladde oss. 
Klockan 11.25 avgick vi Helsingborg med 
destination Landskrona där Herkules en 
gång byggdes. Lasse Zimmerman och jag 
gick upp i staden för att proviantera. Nå
gon skeppshandel fanns inte men det gick 
bra med en vanlig supermarket.

En yngre man hade kontaktat oss tidi
gare, och han samlade foton på alla fartyg 
byggda på Öresundsvarvet. Han var flitig 
med sin kamera och tog många foton både 
från kajen och ombord i Herkules.

Klockan 16.55 avgick vi mot Falster- 
bokanalen dit vi anlände 20.15 och fick där 
vänta på broöppning i 30 minuter. Färden 
genom Sundet och under Öresundsbron 
var en upplevelse för mig eftersom jag 
aldrig seglat här tidigare. Det stora om
talade bygget Turning torso i Malmö ser 
imponerande ut, och man kan väl fråga 
sig varför man bygger något så stort. Det 
ligger väl i människans natur att på något 
vis sätta sin prägel på stadsbilden, och då 
vill man helst bygga högre än grannarna i 
omgivningen.

Meningen var att vi skulle övernatta i 
kanalens södra ände, men eftersom väd
ret var mycket bra beslöt vi att gå direkt 
till Karlskrona för att anlända dit tidigt 
på morgonen påföljande dag. Jag hade 
vakten 22.00 till 24.00 och 04.00 till 06.00. 
Natten var stjärnklar och månen lyste över 
havet, och in mot svenska kusten syntes 
samhällena i mörkret. Trafiken var livlig 
och det ena fartyget efter det andra som vi 
mötte lystes en kort stund upp av månens 
sken som speglade sig i havet. I gryningen 
färgades flygplanens vita strimmor rosa 
av den uppgående solen långt innan solen 
själv dök upp vid horisonten. En fantastisk 
natt att navigera på och därtill en strålande 
soluppgång. Jag hade videokameran med 
på resan, och även nattens händelser fast
nade på filmen vilken jag kommer att visa 
på Herkules årsmöte.

Efter vaktavlösningen tornade jag in, 
och purrades vid åttatiden då vi passerade 
angöringsbojen för att inte missa infarten 
till Karlskrona.

Torsdagen den 29 juli
Väl inne i hamnen fick vi kontakt med ar
rangören och fick anvisad kajplats där vi 
la till vid niotiden. Redan hade ett antal 
fartyg anlänt och på eftermiddagen såg vi 
ångaren Bohuslän sakta komma in med 
passagerare från Karlshamn.

Eftersom det inte finns duschmöjligheter 
ombord på Herkules, och flera av de andra 
båtarna, så fanns möjlighet för besättning
arna att besöka gymnastiksalen i gamla 
"Pinan", ett namn i Karlskrona som väl 
inte behöver någon förklaring.

Under dagen var det fullt med folk på 
kajen som kommit för att beskåda alla far
tygen, och inte minst för att äta och dricka 
från alla stånden samt lyssna på den allt 
högre musiken allteftersom dagen gick 
över till kväll. Med den höga volymen 
tänkte vi att det skulle bli svårt att få nattro 
men det gick bra att sova fastän musiken 
höll på till långt in på småtimmarna. 
Vi som låg i akterhytten och hade hört 
oväsendet från propelleraxeln på nätterna 
stördes inte så mycket av musiken. Tidi
gare på kvällen var det en mottagning för 
besättningarna på Marinmuseum.

18 Länspumpen 2004:4



Det var mycket folk på Kajen i Karlskrona och även sent på kvällen var folk 
ombord och tittade på Herkules.

Stolt visar mottagarna upp sina K-märkningsplaketter. Stående från vänster: 
Rolf Nordell Herkules, Torsten Bengtsson Marion II, Örjan Bergkvist Öst
ersund, Olle Månsson Sarpen, Mats Ekelund Anne-Mon, Göran Bengtsson 
Helene, Anders Lansing Klara Marie. Sittande från vänster: Anders Öster
man Nalle, Thomas Hellström Deodar, Ingvar Kronhamn Bohuslän.

Fredagen den 30 juli
Dagen var en avkopplingsdag för hela 
besättningen. Själv deltog jag i ett grupp
besök på Lindholmen, inne på Örlogsvar- 
vet, där vi fick intressant information om 
detta vårt världsarv. Besök gjordes även 
på andra fartyg, och när jag var ombord 
i Bohuslän och talade med kapten Bengt 
Cremonese blev jag inbjuden på födelse- 
dagsfirande med ost, kex och vin av en i 
Bohusläns besättning. Här blev jag sittan
de länge, och ombord i Herkules började 
man undra vart jag tagit vägen.

Ett mycket trevligt inslag var att varje 
kväll så roddes en 10-huggare sakta fram 
längs båtarna vid kajen. Den var prydd 
med facklor och roddes av ungdomar och 
dessutom fanns det en i fören som spelade 
kornett.

Lördagen 31 juli
Nu var dagen kommen då plaketterna 
om fartygens status som K-märkta skulle 
utdelas! Tidpunkten var satt till 17.00 
och av de tio fartyg som skulle motta en 
plakett fanns fem med i Karlskrona och 
övriga hade representanter på plats från 
respektive förening. Bogserångaren Nalle 
från Oskarshamn blev inte sjöklar i tid

men några ur besättningen fanns på plats 
och besökte även vår bogserbåt, då vi 
hade mycket gemensamt att tala om. Från 
västkusten kom, förutom Herkules, även 
träfiskebåten Marion II från Kungshamn.

Plaketterna överlämnades av överinten
denten Keith Wijkander. Efter överlämnan
det togs en gruppbild på representanterna 
för de tio båtarna som stolt visade upp 
plaketterna. Det var de första K-märk- 
ningsplaketter som utdelats till båtar, 
och Herkules sitter nu på däckshusets 
styrbordssida till allmänt beskådande. 
Väl ombord igen skålade vi i fin whiskey 
för Herkules som nu hade fått beviset på 
status som K-märkt fartyg. Något som vi 
i besättningen känner oss både stolta och 
glada över! Det är beviset för nästan 20 
års arbete för att bevara Herkules åt efter
världen. En tacksamhetens tanke gick till 
alla som under åren både jobbat och stött 
projektet ekonomiskt.

Herkules är nu i ett gott skick, men 
det krävs mycket underhåll för att även i 
fortsättningen leva upp till statusen den 
har idag.

Sent på kvällen fick vi veta att en rysk 
segelbåt skulle förtöjas utsidan Herkules. 
Det var en stor, mycket ålderstigen nöjes-

segelbåt från Leningrad, som vi undrade 
över hur man överhuvudtaget vågade ge 
sig ut på en så lång resa med enbart en liten 
sliten plastbåt som livräddningsutrustning 
och därtill med småbarn ombord.

Avfärd söndagen den 1 
och hem m a igen den 2 augusti

Väderutsikterna var fortfarande fint väder, 
och vi beslöt att köra direkt till Göteborg 
med avgång klockan 8 på morgonen. Vi 
ankom Falsterbokanalen efter 12 timmars 
gångtid, och uppför Öresund bevittnade 
vi en grann solnedgång då vi passerade 
under Öresundsbron. Helsingborg pas
serades vid midnatt, och snart mötte vi en 
nordvästlig dyning och, Herkules började 
sätta i dyningen.

Sjövakterna avlöste varandra, och klock
an 11:20, efter 28 timmars gångtid förtöjde 
vi på vår plats utanför Röda Bolagets 
gamla bärgningspråm Färdig kl 11.20 vid 
Göteborgs Maritima Centrum. Att en 65 år 
gammal dieselmotor fungerar bra under en 
så lång gångtid beror på maskinpersona
lens idoga arbete, och den kvalitet som den 
tidens motorer stod för. Nu vet vi att om 
motorn får bra skötsel så kan den med all 
sannolikhet fungera i många år till. ■

Skymningen över Falsterbokanalen som Olle Karlsson beskådar. En grann solnedgång då vi passerade Öresundsbron.
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SANDÖN I I

I Sjötorp hittade jag Sandön II. Att hon tidigare hette Lindön II är lätt att föreställa sig.

På båtjakt

Det är få förunnade att göra det, och om 
chansen verkligen dyker upp, vem skulle 
då ta den? Inte många. Jag är nog ganska 
ensam idag.

Det gäller förstås att åka land och rike 
runt och leta efter båtar. Fördelen med 
att åka ensam är att man kan vara brutalt 
egensinnig. Och visst kan det kännas skönt. 
Som omväxling.

Årets resa var först och främst avsedd 
för Norrland. För en göteborgare är det 
kanske inte så naturligt att åka dit. Flertalet 
sörlänningar vet inte ens i vilken ordning 
de norrländska kuststäderna kommer. 
Vilken stad ligger nordligast? Härnösand 
eller Söderhamn?

För att få bästa möjliga resultat måste 
man förbereda sig noga. Via internet får 
man fram de flesta passagerarbåtarnas 
turlistor. Och när det gäller bogserbåtar 
måste man i förväg ringa och anmäla sin 
ankomst. Då är det lättare att ta sig in på 
de olika bruken.

Söndag den 27 juni 2004
Färden startade Annandag Midsommar

Text och fo to  av Krister Bång

vilket i år inföll på söndagen efter Mid
sommardagen. Första etappen hade nästan 
formen av en transportsträcka Göteborg- 
Gävle, 55 mil.

Första anhalten blev Sjötorp. Tanken var 
att i första rummet fotografera Lindön II. 
Och visst låg hon där fast precis namnänd- 
rad till Sandön II.

En annan gammal bekant var förra fis
kefartyget Svanic. Hon låg i docka. Hon 
måste vara i gott skick. Knappt använd. 
Förvisso fiskade hon några år innan Uni
versitetet i Göteborg tog över henne. Efter 
lång tid där köptes hon till Hasslö där man 
hade planer på att använda henne vid byg
gandet av Öresundsbron. Därav blev intet. 
I stället såld till Kristinehamn för eventuell 
ombyggnad till passagerarfartyg. Hur det 
går får framtiden utvisa.

Ut på vägen igen. Nästa mål var Falun 
där jag skulle hämta lite som Calle West
man skänkt till Västra Kretsen. Jag hade 
gjort plats bredvid min resväska, men det 
blev så mycket att hela bagageutrymmet 
fylldes och resväskan hamnade i kupén. 
Ett stort tack, Calle.

Gävle anlöptes vid artontiden i lagom 
tid för att äta innan EM-fotbollen Tjeckien- 
Danmark.

M åndag den 28 juni 2004
Dagen var väl inrutad. Foto kl 0930 av 
Drottning Silvia vid hennes första avgång 
till Limön. Nya Hjelmare Kanal låg också i 
Gävle uthyrd till en gävlebo som dock inte 
fått alla tillstånd klara.

Tittade förstås på Gerda. Arbetet är in
ställt på provtur 2005. Vid samma kaj låg 
också Dagskär som länge varit försvunnen 
ur min åsyn. Officiell hemort Stockholm. 
Man höll också på att skrota Laine som 
förstörts av eld. Vem kan berätta om detta 
fartyg?

Ett annat gävlemål var Järven. Röda 
Bolaget hade sålt henne till Noås och man 
ville ju ha henne i den nya munderingen. 
Från 1 juli skall det ju bli "omöjligt" att ta 
sig in i handelshamnarna, så jag hade tur 
som kom innan.

Vid bruket i Norrsundet var det svårare 
att ta sig in, men det gick. Här var det bog- 
serbåten Starkodder som hägrade.
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Drottning Silvia på väg ut till Limön på morgonen den 28 juni.

Bogseraren Gibb vid Vallviks bruk.

När jag fotograferade Stockvik i Stocka blev jag överfallen av en tärna. 

Länspumpen 2004:4

Under åren har jag frågat många efter ett 
foto av bogserbåten Gibb av Söderhamn, 
men få tycks ha tagit något foto på henne 
nyligen. Efter samtal med stuveriet fick 
jag reda på att hon låg i Vallvik och efter 
att pratat med bruket i förväg gick det an 
att ta sig in där. Ibland är det bra att vara 
förutseende.

När jag kom till Söderhamn för lunch 
hade klockan nästan blivit halv tre.

Nästa bruksbesök blev i Iggesund. Även 
här hade jag pratat med den säkerhetsan- 
svarige i förväg så det var inga problem att 
komma in. Här var det den nyligen inköpta 
bogserbåten Skärnäs (ex De Geer) som var 
av intresse. Men precis när jag kom dit kom 
även Viola Gorthon dit. Hon sattes upp på 
bonusprogrammet.

Efter det glada Hudik ställdes kosan mot 
Stocka. Där fanns en gång en hamn som 
man nu som bäst höll på att riva. Stora hö
gar av kol fanns ännu kvar och på slipen 
stod anledningen till kolhögen, bogserång- 
aren Stockvik. Hon håller på att renoveras 
men ännu återstår en hel del arbete. När jag 
besiktigade henne blev jag överfallen av en 
tärna som fick in en fullträff, så det var bara 
att byta både skjorta och byxor.

Ute på Rönnskär fick mitt trålarabstinens 
sitt begär tillgodosett med anblicken av 
HL 94 Rönnskär. Ännu var hon lövad, 
kanske från midsommar, kanske något 
bröllop?

Så bar det av på små grusvägar till Mel
lanfjärden. Min gamla favorit, Gran, fanns 
fortfarande kvar. Bilen hade dock blivit 
fruktansvärt dammig av grusåkandet och 
behövde en tvätt.

Ute på stora vägen igen var det igenkor
kat. Fyra mil till Sundsvall tog en timma. 
Kanske berodde det på ett kraftigt skyfall 
då och då upplyst av spektakulära blix
tar? Van att tänka positivt kunde jag bara 
konstatera att jag sparat in 150 kronor på 
en biltvätt.

Dagens etappmål var Härnösand. Det 
gäller att ligga i rätt position inför mor
gondagen.

Gick och åt på Restaurang Apothequet 
i vanlig ordning. Strax efter mig kom en 
ensam yngling i trettioårsåldern. Han var 
ganska lik mig själv och jag drömde mig 
tillbaka 30 år i tiden och kom att tänka 
på min första norrlandsresa. Då var det 
vårvinter och bilen fastnade i skogen i en 
snödriva... Han var nog inte så lik mig 
trots allt.

Tisdag den 29 juni 2004
Väderprognosen för tisdagen var allt annat 
än god. Ett rejält regnväder från Finland 
var i antågande. Dagen var avsedd för en 
utflykt till Ulvön och för en intervju med 
Curt Sundqvist i min serie av presentatio
ner av mindre passagerarrederier.
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Så långskjorta, regnjacka och regnkeps 
var grundutrustningen. Vid avfarten från 
Härnösand vid åttatiden hade regnet 
ännu inte nått fram och vid ankomsten till 
Ullånger bröt faktiskt solen genom.

Kusttrafik avgick från Ullånger 09.30 
men jag valde att gå ombord i Docksta 
eftersom jag ville ha bilder av fartyget. 
Under tiden skingrades molnen och dagen 
blev varm och skön.

För dagen var det Curts son Peter som 
förde befälet ombord. Han har gått över 
Sveriges längsta fjärd, Ullångerfjärden 25 
km, och förbi Sveriges högsta ö, Mjältön 
236 m, tusentals gånger så man kände sig
trygg-

Ulvön visade sig vara en riktig pärla. 
Sakta gled vi in mellan Ulvöarna och plöts
ligt liggande som i en lagun dök Ulvöhamn 
upp. Fiskeläget är känt sedan 1400-talet. 
Förr var det centrum för surströmmings-

En idyllisk bild från Ulvön med Kusttrafik vid bryggan.

Känns Charles Erickssons gamla Gulli igen? Här heter hon Wetterväg.

O nsdag den 30 juni 2004
Startade vid niotiden och for direkt upp 
till Holmsund där jag hade stämt träff med 
Casino Express som skulle komma in från 
Vasa klockan 11. Fastän jag åkte i så god 
tid från Örnsköldsvik höll jag ändå på att 
komma för sent. Vägarbeten överallt och 
arbetet med Botniabanan sänkte framkom
ligheten avsevärt. Dessutom hade regnet 
nu kommit men då jag var i Umeå var det 
i alla fall uppehåll.

Där fick jag också syn på en gammal 
bekant båt, nämligen Charles Ericksons 
gamla Gulli. Hon heter numera Wettervåg, 
men har nog sett sina bästa dagar.

Norrbyskär, strax söder om Umeå, skall 
vara en av Norrlands finaste sevärdheter. 
Jag hade varit på väg dit flera gånger utan 
att ha kommit iväg med färjan från Norr
byn. Så nu skulle det ske. Men precis som 
jag var framme började regnet på allvar, så 
inte heller denna gång kom jag ut till denna

produktionen med Röda Ulven som varu
märke, men den hanteringen har numera 
flyttat till fastlandet. Det finns bara ett fåtal 
åretruntboende numera.

Efter någon timmas promenad kändes 
det härligt att ta sig an fiskbuffén som Ulvö 
Skärgårdshotell (anno 1905) dukade upp. 
Sillinläggningar av alla de slag och efter det 
ett laxbord där ingenting fattades.

Så bar det av igen in till fastlandet. Peter 
berättade att det nästan aldrig regnar på 
Ulvön och skulle det ändå göra det får 
man uppleva något som mycket få män
niskor har fått uppleva.

Efter en skön dag kom jag på kvällen 
fram till Örnsköldsvik. Där pågår utbygg
naden av Botniabanan som bäst. Järnvägen 
dras på fjällsidan och det hela såg faktiskt 
lite dramatiskt ut. Jag kom precis lagom till Holmsund för att fotografera Casino Express på ingående.

¿u rn iB iO B
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ö från träpatronernas tid.
Då blev det plötsligt några timmar över 

i tidsplaneringen. Jag kom att tänka på 
att den gamla göteborgsbogseraren Axel 
numera hör hemma i Rundvik. Så in på 
brukskontoret där, men Axel var inte 
hemma. Hon låg för tillfället i Nordmaling 
och dit var det ju bara en mil, d v s  bara en 
snabb promenad för en norrlänning. Men 
jag tog förstås bilen.

Jag brukar säga att jag färdats på alla 
kustvägar mellan Strömstad och Hap
aranda. Och det stämmer nog. Ett ställe 
som var kvar var Skags Udde strax öster 
om Örnsköldsvik. Nu tog jag chansen och 
åkte nästan två mil på slingrande vägar ut 
till denna udde. Bredvid den låg det pit
toreska fiskeläget Skeppsmalen och strax 
intill detta Skagshamn där minsann Röda 
Ulven hade en fabrik. Man slutar aldrig 
att förvånas. Att Axel en gång tillhört Röda Bolaget kan man inte ta miste på. Här ligger hon i Nordmaling.

och kom inte iväg. Enda missräkningen på 
resan. Övernattning dock i Härnösand. Nu 
var man stamkund på hotellet.

Torsdag den 1 juli 2004
En annan liten väg som jag inte åkt på 
innan var den på Härnön ner till Solums- 
hamn. Där hade några trålare hört hemma 
för trettio år sedan, så dit for jag.

Målet för dagen var Gävle där jag skulle 
ta Linné klockan 19 då hon skulle ut på en 
Taco-tur. Eftersom jag besökt alla hamnar 
på uppresan hade jag gott om tid.

Till Sundsvall kom jag strax före 11 och 
ombordstigningen på Primus var nästan 
avslutad. Så det var bara att vänta några 
minuter så fick jag ett foto av även henne 
under gång.

Inne i Sundsvall finns numera inte många 
båtar. Lilla von Arx, som började sina dagar 
1910 som Trollhättan, var ett nytt inslag för 

Fiskebåten Vilma vid Skagshamn vid Röda Ulvens surströmmingsfabrik. Känner Du doften? mĵ  Dessutom låg den gamla simrishamn-

Dagens mål var åter Härnösand. På 
vägen dit stannade jag till i Utansjö för att 
fotografera John Ekman. Och det gick bra.
Det fanns inga vakter i kuren! Det var ju 
på eftermiddagen den 30 juni och det var 
ju först den 1 juli som alla hamnar skulle 
stängas.

Det var nästan som man kände sig som 
bogserbåtsexpert efter några dagar i Norr
land. Så vid Älandsbro vek jag av E4 och 
åkte till Ulvvik. Där låg Axel-Fredrik och 
Sven-Oskar på land. Vid ett tidigare besök 
låg de och "skräpade" vid strandkanten.
Jag fick en pratstund men en av delägarna 
som tycktes vara lättad över att det bara 
var en båtolog som kom på besök.

Eftersom det var onsdag skulle Ådalen 
III avgå från Härnösand kl 19. Och då satt
jag på post. Men hon hade något maskinfel John Ekman vid bruket i Utansjö den 30 juni, dagen innan hamnbesöksförbudet.
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Hotellets restaurang skulle vara en av 
de bättre i Gävle så jag såg fram mot att 
äta där innan fotbollen. Men jag var inte 
ensam gäst på hotellet. Tre busslaster hade 
just intagit näringsstället så det var bara att 
ge sig ut på stan igen.

Fredag den 2 juli 2004
Morgonen var mulen. Stor regnrisk tyck
tes det mig. Dagens måste var ett besök i 
Öregrund för att fotografera den nyinköpta 
ståltrålaren Hemland. Hade tagit hjälp av 
Lennart Bornmalm som talat med ägaren 
och förvissat sig om att båten var hemma. 
Besättningen dock på semester.

Vägen ner till Öregrund är faktiskt gan
ska tråkig. Visserligen passerar man den 
mäktiga Dalälven och en del intressanta 
bruksmiljöer men det är inte nog för att 
fylla de tio milen med innehåll. En vägskylt

Medelpads Sjöhistoriskas Förenings pärla Primus lämnar kajen i Sundsvall. Kärnkraftverk 5 låter den resande förstå att

strålaren Hispano inne. Hon är sedan länge 
fritidsfartyg.

Fick för mig att åka och titta på några 
passagerarbåtar i Hälsingland. Så i Hudiks
vall tog jag till höger mot bandymetropolen 
Ljusdal och kommen till Delsbo var jag 
hungrig. Kaffe och smörgås på Nya Kondi
toriet lät bra. Men kaféerna i mindre orter 
är en diversehandel. Förutom tårtor, bullar 
och smörgåsar tillhandahöll konditoriet 
även pizza, hamburgare och lövbiff.

Från Delsbo går det en liten väg till 
Järvsö och den tog jag. I just Järvsö skulle 
Birgit Sparre finnas. Denna båt hade fak
tiskt förföljt mig. Både som Bellman 3 i 
Stockholm; Sandra Marie i Härnösand och 
som Birgit Sparre i Ulricehamn. Eftersom 
det var torsdag hade hon ingen tidtabell att 
följa. Så jag ringde till Björn Hedbergh som
blev mycket intresserad av mitt besök. Men Lilla von Arx byggdes en gång med namnet Trollhättan. 
han var ute med ett sällskap och kunde inte 
komma iland på några timmar så jag fick 
åka vidare med oförrättat ärende.

Nästa "sjö- och stapelstad" som fångade 
mitt intresse var Bollnäs. Där låg den gamla 
varpbåten Norsbro som jag sett många 
gånger i Leksand. Nu hade hon byggts 
om till passagerarångare med plats för 57 
gäster för trafik på sjön Warpen och hon 
hade också fått sjöns namn. Hon låg vid 
sin brygga i Långnäs, men skulle ut på 
kvällen.

Tillbaka i Gävle kunde jag bara kon
statera att Nya Hjelmare Kanal under 
veckan bytt namn till Granskär. Tillstån
den verkade kunna bli klara och tanken 
var att flytta henne till Söderhamn under 
högsommaren.

Lilla Drottning Silvia gjorde denna afton 
en extratur ut till Bönan och även Linné 
kom iväg. Bogserbåten Karl Alfred hade 
fått ett uppdrag och var borta. I Bollnäs hittade jag denna gamla varpbåt som numera är ombyggd till ångbåt, Warpen ex Norsbro.
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man är i Forsmark.
I Öregrund låg faktiskt kärnavfallsfarty- 

get Sigyn. Det blev foto av henne liksom 
av det lilla passagerarfartyget Isak av 
Stavsnäs.

Från mina tidigare besök i Öregrund vet 
jag att Hasse Holmström brukar lägga sin 
trålare vid en brygga några kilometer sö
derut. Och där låg hon, Hemland. Regnet 
var i tilltagande och när jag var klar var 
jag genomvåt.

Fredagar mellan 16 och 19 brukar det 
vara bra att befinna sig i Vaxholm. Förutom 
Waxholmsbolagets egna fartyg brukar det 
komma diverse andra. Detta var mitt andra 
mål för dagen.

Men regnet tilltog ytterligare så jag be
slutade mig för att försöka komma så långt 
söderut som möjligt. Dessutom hade jag en 
arbetsvecka inplanerad i Stockholm under 
augusti. Sträckan Norrköping-Kalmar 
hade jag avverkat 14 dagar tidigare.

Så Stockholm passerades redan vid halv- 
ett-tiden och första stopp efter Öregrund 
blev Nyköping. Där kunde man konstatera 
att ombyggnaden av den gamla bogser- 
båten Gustavsvik till passagerarfartyg 
ytterligare hade avancerat.

Från Nyköping blev det Oxelösund där 
dock inget ovanligt fanns att se på. Så det 
blev i stället raka spåret till Kalmar med 
ankomst dit vid 20-tiden.

Lördag den 3 juli 2004
Efter en körig fredag blev lördagen lugna
re. Regnet var sedan länge bortblåst. Första 
anhalt blev Torhamn eller Sandhamn som 
fiskehamnen heter. Kom dit samtidigt som 
den lilla fiskebåten Tämö från Senoren. Det 
var lite svårt att ta sig fram för man arrang
erade Torhamnsdagen med marknad och 
diverse försäljning.

Och vad gjorde man på Sturkö samma

dag? Jo, man anordnade Sturködagen. Alla 
dessa "dagar" som blir till bromsklossar.

Tog dock god tid på mig på Sturkö. Man 
hade fått ordning på den lilla fiskebåten Ze- 
lena som stod på slip vid mitt förra besök. 
Ny för året var KA 13 Salome.

Stack in till bryggan på Senoren och tog 
den lilla ståltrålaren Lagun. Där fick jag 
på andra sidan sundet syn på Madame II 
och avgick dit. För att få ett kort på henne 
fick man vandra genom diverse trädgårdar. 
Men vad gör man inte för att få kort på ett 
charterfartyg?

I Karlskrona var det mycket folk vid 
färjan till Aspö ty där ute arrangerades 
Aspödagen.

Annars var det den nyinköpta bogserbå- 
ten Kraft som var den största sevärdheten 
för dagen.

På Senoren finns denna lilla ståltrålare, KN 14 Lagun, som faktiskt är registrerad med nr 11382. På väg ut till Hasslö blev det ett litet

1 början av året köptes denna ståltrålare, Hemland, in till Öregrund. Här vid hemmabryggan i ös
regn.

Till Torhamn kom denna lilla fiskebåt, KA 62 Täm ö från Senoren, och jag samtidigt.
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Vad vore livet utan vägfärjor? Här kommer Färja 315 Aspö 111 in till Karlskrona för att hämta bilar 
och passagerare till Aspö.

bli klara för trafiken mellan Simrishamn 
och Allinge på Bornholm. Linjen skulle 
egentligen kommit igång redan den 1 juni 
och då stod Bång på piren i Simrishamn för 
att föreviga tillfället, men för gäves.

Efter en snabbtitt i Ystad där snabbfärjan 
Villum Clausen just avgick till Bornholm 
blev det snabba vägar upp till Glommen. 
Där låg nyinköpta Saltskär (ex Gerana) och 
lite överraskande GG 16 Sydland.

Sista anhalt blev Träslövsläge där de 
flesta där hemmahörande fiskebåtarna var 
inne. Theseus, som jag inte sett på flera år 
och nyomdöpta Silverskär intresserade 
mig mest.

En liten summering gav vid handen att 
jag färdats 360 mil på 8 dagar vilket i ge
nomsnitt blir 45 mil om dagen. En normal 
båtletarresa alltså. ■

KA 16 Eros på slip på Hasslö.

Så var det slut på alla dessa "-dagar".
Både i Hörvik och i Krokås var det lugnt 
och folk stod och pratade fridfullt med 
varandra vilket förstås medförde att det 
var svårt att ta sig fram.

Dagens mål var Simrishamn där jag tog 
in på legendariska Hotell Svea. Middag in
togs naturligtvis på Restaurang Maritim.

För personer med fiskebåtsintresse är 
Simrishamn oförutsägbart. Här kan fin
nas överraskningar lika väl som att bara 
stadens egna båtar ligger inne. Jag hade tur 
för nya Silverfors av Träslövsläge vilade 
helg i staden.

Söndag den 4 juli 2004
Sista dagen på denna rundresa. Dagen 
inleddes med besök i Skillinge där Kongs
bussen av Trondheim, fast med svensk 
flagg, låg och väntade på att tillstånd skulle Nyinköpta VG 161 Silverfors vilar helg i Simrishamn.

stopp på golfrestaurangen på Almö. Just 
golfrestauranger är alldeles utmärkta att 
fika i. Bra urval av mat. Att man inte spelar 
golf själv har ingen betydelse.

Pa Hasslö fann jag Eros på slip. Annars 
minskar fiskebåtarnas antal även här.

Till Ronneby kom jag precis lagom till 
att fotografera den lilla rundtursbåten 
Spättan. Annars var det stor "dag" även i 
Ronneby med veteranbilsträff. Och gamla 
välvårdade bilar är alltid roligt att titta 
på.

Eftersom jag är intresserad av små passa
gerarfartyg gladdes jag också åt Flundran 
och Vindskär i Karlshamn.

Försökte hinna till Nogersund till kl 16 
för att ta Hanösund vid hennes avgång då. 
Men det misslyckades med några minuter. 
Tro det eller ej. Det var marknad även i 
Nogersund. Men jag fick några fiskebätar 
som jag inte sett på länge, Nimrod och 
Halsvik.
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Bilaga

Registersidorna 
7601-7700

7677 Karl på ingång till Helsingborg. Foto: C.G. Nyström, arkiv KMVK

Regis terredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
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Reg.
nr

Typ
Namn.

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

Namn med fet stil = finns foto som

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

7601 SS RUNMARÖ ex Confield 1912 W Hartlepool 2899 1718 1930 1958 upph Ystad
7602 MS Bela Milena ex RIGGA ex SHELL 22 1930 Marstrand 41 23 l 1948 såld Dk, fanns 84
7603 MS FRIDA ex MAINA 1929 Hälsö 37 16 ▼ 1972 förstörd
7603 MS DAGA ex RISÖ ex DAGA 1929 Hälsö 45 18 fritids
7605 MS Ewy 1 ex EVY 1930 Hälsö 40 13 1939 såld No
7506 SS Maria Pompei ex MERGUS ex MARIA G0RTH0N 1930 Landskrona 1572 1089 1962 såld It. upph 1970
7507 MS SVINSTA ex ALEVIK ex ERONA ex HAJEN ex ERONA ex ÄRNA 1929 Skredsvik 42 17 fritids
7608 SS Theda Fritzen ex Ostfriesland ex VIGOR ex Sheaf Dart ex Leander 1905 W Hartlepool 2830 1775 1937 såld Tyskl, sänkt 17.11.45
7609 MS SÄLEN 1929 Olofsborg 22 10 fritids
7610 MS ORLANDO ex GITANA 1929 Hasslö 41 15 1984 ej längre svensk
7611 MS SÄLÖ ex MARBINA 1930 Marstrand 48 19 1974 såld i Västindien
7612 MS NÅMY 1929 Hälsö 39 16 upph 02 Grenå
7613 MS VIKINGEN 1929 Landskrona 36 12 1960 såld Finl fanns 84
7614 S HENNY ex Reta ex Henny 1921 Kiel 80 59 8.9.1950 avsiktligt sänkt Simpnäs
7615 MS ZAIMA 1929 Hälsö 40 14 1983 upph
7616 S Susanne Bo ex Haka ex Runa ex HUGO ex Shamrock 1 1917 Vlaardingen 99 64 1946 såld Dk, öde?
7617 MT Anglo Msersk ex ANGLO-SWEDE 1930 Newcastle 8100 5980 1932 såld Dk, torp. 26.10.42
7618 MS LIBERTY YSTAD ex LIBERTY RÅÅ ex LIBERTY III ex DAISY II

ex LIPTON 1 ex CEYLON 1930 Hälleviksstrand 50 18 fritids
7619 MS LEWANT ex BLÅ LAND 1930 Göteborg 1873 1285 1936 såld Polen, pråm 1967
7620 S inoff DIANA ex ZEUS 1906 Marstal 60 39 1974 såld "tysk turist"
7621 SS Hans ex HALVARD BRATT ex Maj 1920 Elbing 1030 686 1952 såld Tyskl, upph 56 Norge
7622 SS BENGT STURE ex Alfred Rheder ex Gerrat ex Hentsch

ex Richard Hentsch ex Oda 1917 Wesermünde 992 706 28.10.1942 sänkt Östersjön
7623 S HARNÄS ex WINDA exDesag 1 1922 Swinemünde 144 112 12.9.1972 kremerad Simrishamn
7624 S SOLANA 1930 Djursvik 98 68 1964 såld Venezuela
7625 SS Rumba ex Rudiae ex ÖRNEN ex 0rnen 1909 Köpenhamn 789 472 1959 såld Finl, upph 72
7626 SS MENJA ex LIDEN ex Airmyr 1903 Goole 917 583 11.12.1935 strandat Helder
7627 S ERNI ex Hans ex Gromo ex Ideaal 1916 Groningen 99 71 1976 upph
7628 SS Zor ex GLITT ex TURE ex Ferlo ex Dich Taoo (Dyh Tau) 1907 Newcastle 1112 664 1954 såld Turk. strand 18.5.55
7629 SS Helga Schröder ex KJELL BILLNER ex FALKSTEN ex Furuland ex Inger 1907 Trondheim 1226 936 1940 konfisk. upph 1955 Tyskland
7630 MS GUNNAREN 1930 Göteborg 3307 2383 19.8.1935 strandat Pentland
7631 MS SEJERÖN ex BJÖRKÖFJORD ex ETEL 1930 Hälsö 45 18 25.7.1963 strandat Varberg
7632 S FREDEN 1926 Barth 89 65 3.11.1935 strandat Köge
7633 MS Stroud ex STURE 1930 Djupvik 46 18 1938 såld Norge
7634 MS MERANDA 1930 Marstrand 49 20 nu tankskepp
7635 MS ALTHEA 1929 Olofsborg 46 18 1981 förstörd
7636 SS Empire Bell ex BELGIA 1930 Landskrona 2076 1369 (Br) efter hav. 25.9.1942 torped.
7637 SS Vincenzo ex MIRA ex Alfred Hage 1905 Helsingör 1519 1094 1950 såld It. upph 58 Spezia
7638 MS BÄRNÖ ex TAILAND ex TAILY ex ALBION 1930 Hälleviksstrand 57 44 1982 sjönk
7639 MT PEGASUS 1930 Sunderland 9749 7511 24.7.1943 torped. Madagaskar
7640 S SAN ex Rota 1884 Thurö 124 106 1952 lades Vettershaga
7641 S BARBRO 1930 Sjötorp 99 71 1963 såld Finl, upph 76
7642 MS BLANKAHOLM 1930 Göteborg 2901 2067 18.8.1942 torped. Cuba 4 t
7643 S Luciana ex Frisiana ex SJÖBORREN ex KERSTIN ex Twee Gebroeders II 1916 Bolnes 98 72 1982 såld Nederl
7644 s Te Anua ex ALBACORE 1930 Råå 67 43 1968 såld USA
7645 ss KONGA ex HÖVDING ex SUNDSBORG ex T M Werner 1905 Helsingör 1964 1307 1960 upph Gbg
7646 MS VANJA 1930 Marstrand 45 20 14.4.1969 brand Ålands hav
7647 SS Mando ex AJAX ex BOTHNIA ex AJAX ex WIRGO 1930 Stockholm 657 312 1960 såld Gr, sjönk 30.8.67
7648 S Rose-Alexandra ex SHELL S 18 ex SHELL 18 1930 Kalmar 89 58 1950 såld Br Malacka
7649 s VIOLET ex Generaal de la Rey 1903 Dordrecht 95 67 1977 såld Alaska, fanns 97



7650 SS Amazon ex Store Birger ex VÄSTERVIK 1929 Stockholm 152 41 1971 såld No
7651 S NANNY ex Martha 1906 Marstal 82 60 17.7.1956 försvann Agö 4 t
7652 S STIG ex Rossing 1902 Thurö 217 188 3.2.1951 brand Gedser
7653 SS TILIA GORTHON 1930 Fredrikstad 1775 1272 20.6.1942 torped. Engl
7654 SS LUDWIG ex Elisabeth 1909 Stettin 643 429 1951 upph, Köpenhamn
7655 MS Empäatti ex Laxvåg ex Erna ex ERNA II ex RING 1930 Hälsö 38 14 1966 såld Finl
7656 SS Derna ex Pandelis A ex Eduard Rusche ex Friedrich S Müller ex ROTA 1930 Emden 1149 716 1953 såld Tyskl. strand 13.1.63
7657 MS DAGNY 1930 Hälsö 47 18 9.4.1940 minsp. Skagerack 6 t
7658 SS Aurum ex AM FITRITE ex FLORA 1930 Fredrikstad 1769 1264 1958 sålt It, upph 68
7659 MS MUNKTELL 1930 Donsö 44 17 fritids
7660 SS Silva ex SKULD 1930 Emden 1158 722 1954 såld It. upph 68 Italien
7661 MS SVAN ex STRÖMSTAD ex Fram IV ex Dwbaksund 2 ex Per ex Karl Storm 1914 Strömstad 50 30 1984 upph Simrishamn
7662 S Inge Lene ex NORDIA ex Nordtrafik 1916 Thurö 97 73 1956 såld Dk, strand. 11.11.67 Läsö
7663 S ALTAIR ex Martinus Cornelis 1917 Vlaardingen 99 80 1974 såld N Z . strand 21.11.75
7664 SS GUNDA 1930 Fredrikstad 1769 1264 19.6.1941 sänkt Portugal
7665 S AGNES ex Niels 1901 Marstal 191 136 26.10.1963 kantrat Brahestad
7666 SS Bushranger ex Marisa Thordén ex STARCK ex Stakesby 1922 Sunderland 4767 2906 1932 såld Finl. sänkt 31.5.1942
7667 S Gertrud ex KNAPE ex Tine ex Jannetje Margaretha 1916 Vlaardingen 99 74 1965 såld Dk.. öde?
7668 MS SJÖVIK IV 1920 Sjövik 46 36 1959 upph
7669 SS Johan ex JOHAN JEANSSON 1930 Helsingborg 1712 1258 1960 såld Finl. upph 1985
7670 MT ATALANTA ex GRISSLEHAMN ex CAPELLA 1930 Göteborg 9720 7285 1953 såld Dk. upph 1959 Hamburg
7671 MT Dauphine ex Shabonee ex LAUREL 1930 Glasgow 9860 7155 1933 såld Pa. upph 59 Spezia
7672 S BARBRO ex Leif 1904 Thurö 170 136 4.12.1940 förlist Lubeckbukten
7673 S Storm Aine ex BIRGITTA ex PRINS GEORG ex BIRGITTA ex Baldur 1920 Kiel 128 94 1967 såld Dk.
7674 MS VITANA 1930 Olofsborg 33 16 1988 såld No
7675 S BRITT ex Henderika 1916 Sliedrecht 99 74 fanns 1980
7676 SS HERRÄNG ex FAXE ex BRAVO 1872 Motala 96 16 1956 upph
7677 SM KARL 1930 Kungsviken 54 38 Sjönk 30.8.1955 Skagen
7678 SS GRANÖ ex POSEIDON ex VALKYRIA 1930 Stockholm 252 58 1985 upph Finl.
7679 MS Gold Land ex Aleksi ex Hermia ex AMFRED ex VERNIA ex SVANEHOLM 1930 Göteborg 2921 2069 1964 såld Finl. upph 71 Piraeus
7680 S ELLEN 1908 Thurö 195 158 1969 såld USA, nu restaurang
7681 SS THULE ex C G THULIN 1930 Fredrikstad 1788 1256 1.10.1942 torpederad Holland
7682 S HANS ex Anna Quask 1895 Stadsmusselkanal 76 53 1937 såld Dk, upph
7683 MS JARL 1910 Buteryd 38 23 1955 upph Smögen
7684 S FORESTER ex EYRA ex ISBJÖRN ex EYRA ex Forester 1888 Brixham 55 28 1975 sjunken Kungälv
7685 MS HJÄLMARDROTT ex TROLLET ex TROLLHÄTTAN ex GAMBRUlNUS VI ex FREJA 1875 Motala 30 23 i båtreg.
7686 MS BATAVIA ex ELLWE II ex TB 240 ex E 0 15 1912 Stockholm 59 41 14.12.1949 sjönk Bråviken
7687 pr RAKETEN 1930 Frederikshavn 307 241 1987 upph
7688 SS Sperrbrecher 167 ex Malmedy ex LYGIA ex Patria ex Ruth Fischer ex Horta 1901 Lübeck 1479 1085 apr 1940 konf. sänkt jan 45
7689 SS URSUS ex Käthe Christophersen ex Irmgard Horn 1902 Rostock 1499 1073 15.12.1939 minspr. 9 t
7690 MT Normanna ex Noravind ex NORDANVIK 1930 Göteborg 8173 6260 1934 såld No. 1962 upph Italien
7691 SS HORNÖ ex MAURITZ ex Luksefjell ex Stor0y ex Rigel ex Jomfruland 1917 Bergen 1492 839 1960 upph Ystad
7692 SS GUNBORG 1930 Oskarshamn 1584 1078 18.10.1940 sänkt Atlanten
7693 S Brigitte Rabe ex WANADIS ex Sambo 1920 Arendal 380 329 1933 såld Tyskl, 21.11.1940 str.
7694 SS STIG GORTHON ex Elva Seed 1924 Scheidam 2172 1299 5.7.1941 minspr, Weser
7695 MS Rigmor ex NÄSET 1930 Söndeled 35 21 1945 såld No
7696 MT Jota ex RUTH ex CARINA 1931 Göteborg 6405 4780 1931 1959 såld Li. upph 1960 Hongkong
7697 SS KALMARSUND IX 1931 Helsingborg 1124 786 1 1939 såld Indien, 14.6.1948 str.
7698 SS STARKE 1930 Kiel 2459 554 T 1972 upph Ystad
7699 s Austheim ex EVA 1930 Forsvik 95 63 1953 såld No
7700 MT SVEABORG 1930 Hamburg 9209 6819 9.4.1940 torpederad Färöarna
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Svensk Illustrerad 
Skeppslista blir Sveriges 

Maritima Index.
Den 15 november beslutade Svensk Sjöfarts 
Tidning att Svensk Illustrerad Skeppslista (SIS) 
skall bli Sveriges Maritima Index (SMI).

Det är en vidareutveckling av SIS och den nya 
listan kommer att tryckas i färg med i huvudsak 
färgfotos. Boken får ett nytt format rymmande 
tre fartyg på varje sida. Liksom tidigare SIS 
presenterar SMI alla svenska handelsfartyg  
över 100 brutto och alla svenska fiskefartyg 
över 89 brutto. SMI kommer att byggas ut med 
flera intressanta artiklar som t ex en rederi
historik. Mycket annat historiskt material och 
fina bilder utlovas också. Det blir en nystart för 
SIS som kommit ut sedan 1979.

Under 2005 fyller Svensk Sjöfarts Tidning 100 
år och omläggningen kan ses som ett inslag i det 
firandet.

Om Du vill bidra med färgfotos till SMI kan 
Du skriva till Svensk Sjöfarts Tidning,

Att: Krister Bång, Box 370, 401 25 Göteborg 
eller på e-mail: krister@shipgaz.com. 

SMI 2005 beräknas lämna trycket under maj 2005. 
Till redaktör för SMI har utsetts Krister Bång, 

även redaktör för Tidningen Länspumpen.

K ____________________ ____ _____________  J

Möteskalender Västra Kretsen

Torsdagen den 13 januari kl 19
visar Törje Pettersson diabilder från 1960-talet från 
sitt liv till sjöss i lastbåtar och på isbrytare. Många 
höjdpunkter utlovas.

Torsdagen den 3 februari kl 19
berättar Bertil Söderberg om Svenska A m erika 
Liniens historia och v isar bilder från den 
Jordenruntresa han gjorde 1961. Detta anförande har 
tidigare hållits på Volvo där det rönte mycket stor 
uppskattning.

Torsdagen den 3 m ars kl 19
har Västra Kretsen årsmöte, troligen dess sista, för i 
vår kommer troligen alla kretsar att om vandlas till 
avdelningar. Motioner skall vara sittande sekreterare 
Sten Zackrisson tillhanda före den 31 januari.

Före varje torsdagsm öte serveras ärtsoppa och  
p annkakor till ett m ycket förm ånligt pris. 
Serveringen öppnar klockan 18.

U nder tiden januari - april hålls Kajutan öppen för 
forskning varje helgfri torsdag mellan 12-15.

Som vanligt har vi öppet varje tisdagskväll kl 18 - 21 
för sam varo eller forskning. N u när v i har fått en så 
fin lokal, har v i noterat en ökat besöksfrekvens.

Ä r Du på tillfälligt besök i Göteborg; tveka inte att 
titta upp. Lokalen finns i gamla Sockerbruket med 
adress Banehagsgatan 1 I. Telefon 031-246515.

Alla är mycket varmt välkoma!

FOTOARKIVET •  Klubb Maritim Västra Kretsen, Göteborg •  OFFERT 32
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 Anja Tegelstrand 8978 Brio (B ogser) Göteborg 8858
Ann-Carina Simrishamn 10676 Inej Kaliningrad 9749

SKUTOR Arabert Stockholm 9490 Brotank Göteborg 9907
Agnes Kyrkesund 5562 Arabritt Stockholm 9723 Bull (B o gser) Sundsvall 11263
Agneta Lidköping 8476 A rctic  W asa Stockholm 11337 Bunker Göteborg 14166
Alvö Degerham n 7776 Argo Göteborg 5031 Da Costa Ystad 9407
A nette Lidköping 8525 Artpok Göteborg 6815 Dagny Säffle 10504
Astrid Karlskrona 9085 Aspen Karlstad 11599 Nordfalk Göteborg 8610
Britt Ham burgsund 7675 Bellatrix Torekov 13295

Bellona Uddevalla 10617 BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING
MOTORFARTYG Benguela Skärhamn 9357 Com eta Bergen ---------

Acam ar Torekov 12651 Beta Skärhamn 10708 Helle Malm ö 7020
Ada Gorthon Helsingborg 11259 Blskopsö Stockholm 9696 Samoa Köpenhamn —

Adak Stockholm 9965 Black Sea Kalmar 12409 Sofia P P lreus 9452
Afrodite Göteborg 10503 Brage (B o gser) Gävle 12186 Valka Liberia 7972
Am ie Höganäs 10490 Braheholm Göteborg 9266 Veronica Tre lleborg 9116

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

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

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

Sista beställningsdag 
10 januari 2005

därefter leverans inom 6-10 veckor
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Flykt med m/s Sven Sal in från G )teborg 1942

Motorfartyget Sven Salén under god gång vid leveransturen den 18 juni 1941 utanför Göteborg. Foto 
Eriksbergs Mekaniska Verkstad.

Under tiden 29 januari till 26 maj, 1942 var 
jag påmönstrad som lättmatros på rubri
cerade fartyg. Motorfartyget Sven Salén. 
Vid påmönstringen låg hon i Frihamnen i 
Göteborg och det var ruskigt kallt när jag 
kom ombord och hela tiden vi låg i Göte
borg. Isen låg tjock på älven och det var 
inga problem att ta sig över älven gående 
på isen.

Min hyttkam rat, en jungm an, hade 
på dåvarande Allécaféet träffat ett par 
norrmän från norska kvarstadsbåten m/s 
Dicto. Dessa ville komma ut från Sverige, 
då deras förhoppning var att komma till 
Little Norway i Toronto för att där kunna 
utbilda sig till flygare och sedan delta i 
kriget mot tyskarna.

Över 
isbelagd ham n  

i skydd av nattens m örker
Jungmannen lovade hjälpa norrmännen. 
Dessa ordnade med vita överdragskläder 
och en natt kröp de över isen från Mast- 
huggskajen till Frihamnen och Sven Salén, 
där jungmannen hade hängt ut en lejdare. 
Norrmännen klättrade ombord och med 
jungmannens hjälp gömde de sig i förpi
ken. Trots att det var mycket kallt klarade 
de kylan tack vare med hjälp av solsegel 
som var stuvade där. Själv visste jag inte 
vad min hyttkamrat höll på med, men han 
uppträdde lite konstigt. Han måste ju se 
till att norrmännen i förpiken fick mat och 
vatten. Vi hade tre vaktman ombord de 
tre sista dygnen före avgång, så det gällde 
för vår jungman att vara försiktig. Jag blev

Av Sven Sporelius

misstänksam över hans beteende, eftersom 
han uppträdde litet konstigt, och han ta
lade då om vad som försiggick. Ingen mer 
än vi två visste vad som hände.

Avgång 
från G öteborg

Fartyget lämnade Göteborg och anlöpte 
Kristiansand, där det var tysk kontroll. 
Därefter lämnade vi Kristiansand på efter
middagen och när vi under natten passerat 
Lindesnes fyr anmälde sig norrmännen hos 
kaptenen. Han blev inte så glad, men han 
fick aldrig veta vilka som var inblandade 
i smugglingen. Vid ankomsten till Thors-

havn för engelsk kontroll, överlämnade 
befälhavaren norrmännen till engelsmän
nen.

Vad hände m ed norrm ännen?
Vad som sedan hände med dessa norr
män har jag ofta undrat. Kom de fram till 
Toronto?

Under mina resor på de Stora sjöarna 
och många anlöp av Toronto och då pas
serandet av Little Norway, har mina tankar 
gått till dessa norrmän.

Kanske någon i Länspumpens norska 
läsekrets känner till de två norrmännens 
vidare öden? ■

Sven Salén under utrustning vid Eriksberg. Det 
var i förpiken som norrmännen gömdes. Foto Det var ingen svårighet att ta sig över älven som var igenfrusen. Masthuggskajen till vänster i bild.
Eriksbergs Mekaniska Verkstad. Arkivbild Bertil Söderberg.
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FRANKRIKE

'GCIEBORG

20 år på Seinefloden -  en linjetrafik i skymundan
Av Lars Alfredsson

H ar ni hört sjöm än berätta om sina upplevelser i ham nkvarteren i Paris? Säkert 
inte -  jag sätter en slant på att ingen svensk sjöm an satt sin fot där å tjänstens 

vägnar. M en ham nkvarteren finns -  närm are bestäm t i förstaden G ennevilliers.
Flickan i H avanna i fransk version fanns dock inte där utan m åste sökas m era 

centralt. Befolkningen i om rådet består (i alla fall var det så för trettio år sedan) 
m est av invandrare från de fransktalande länderna i N ordafrika.
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Paris har förtöjt vid Packlmskajen efter en vintrig resa. Hon byggdes i Groningen år 1954. Bilder på 
denna sida från Brattrederiernas arkiv hos Landsarkivet i Göteborg.

Från 1954 bedrev Rederi-Svea och Rederi 
AB Götha var för sig linjesjöfart med tonna
ge för flodtrafik från Ostkusten respektive 
från Västkusten/Skåne till Paris/Gennevil- 
liers. Fartygen var registrerade i Holland 
och hade holländska besättningar.

Eftersom jag deltog i denna verksamhet 
från den optimistiska starten till det ound
vikliga slutet (från 1960 som ansvarig för 
Göthas kontinent-trafik) vill jag gärna ge 
Er berättelsen om en sjöfart på Seinefloden, 
som var mer eller mindre okänd utanför de 
kretsar som jobbade på skeppningsavdel- 
ningar, hos agenter och speditionsfirmor 
som var direkt inblandade. Mycket av 
svensk sjöfartshistoria faller i glömska, 
men genom Klubb Maritim har åtskilligt 
kommit på pränt och förmedlats till många 
fler än de närmast berörda.

Varför dessa två rederier mer eller mind
re sam tidigt började med Paris-trafik 
vet jag inte. Man hade samma agent i 
Amsterdam, Vereenigd Cargadoorskan- 
toor (VCK). Holländarna kunde allt om 
trafiken på Europas floder och min teori 
är att VCK hade ett finger med i spelet. 
Medan Svea hela tiden använde inhyrt 
tonnage beställde Götha omgående två 
fartyg i Holland. Dessa registrerades i 
Amsterdam hos Scheepvaart Mij. "Ella" 
(efter fru Ella Sternhagen) och med VCK 
som redare. Svea bildade Scheepvaart Mij. 
"Svea" med VCK som redare och jag minns

att paragrafbåten Edda byggd 1963 hörde 
hemma där.

De första åren
I väntan på sina nybyggen startade Götha 
med två inhyrda båtar. Olive avgick från 
Göteborg den 22 september 1954 och följ
des av Paris den 4 oktober. Dessa två gjorde
14 resor tillsammans innan Marianne som 
första nybygge avgick från Göteborg den

23 mars 1955. Samtidigt gick Olive ur 
chartern. Paris gick kvar i trafiken ända 
till slutet av 1963. Nybygge nummer två 
döptes till Ella och gjorde jungfruresan 
den 1 juni 1955.

Marianne-typen hade en lastkapacitet av 
550 ton och 40000 kubikfot. Längd 55 m, 
bredd 7,90 m och ett djupgående på full 
last av 3,30 m. På Seine var djupgåendet 
begränsat till 3 m på jämn köl. Detta inne-

En effektfull bild från sjösättningen vid N V Scheepswerf Unie i Groningen 1954.
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Systrarna träffas vid Masthuggskajen. Både Ella och Marianne fick sedermera svart skrovfärg. Bild från Brattrederiernas arkiv i Landsarkivet i Göte
borg.

bar max 460 ton last på floden och fartygen 
måste stuvas så att de låg på jämn köl. Ma
rianne och Ella gick kvar i trafiken till 1967, 
då de såldes till en holländsk redare.

Från början baserades den utgående las
ten för Göthas del på valstråd i ringar från 
Hellefors Bruk. Sveas baslast var valstråd 
från Hofors Bruk och Sandvik-stål.

År 1957 skeppade Götha 11220 ton till

Paris, varav hälften var stål. Antalet seg
lingar var 38. Båtarna hade alltid last också 
till Rouen i Seine-mynningen.

Tyvärr var lasten från Frankrike betyd
ligt mindre än vårt exportgods. Den bestod 
av diverse styckegods och Renaultbilar 
till Göteborg som lastades vid fabriken i 
Flins ett stycke nedanför Gennevilliers. 
50 bilar fick plats i rummen i Marianne

och Ella. Från 1961 skeppades bilarna till 
Helsingborg.

I augusti 1960 togs Harry på timecharter 
och gick kvar i Göthas trafik till juni 1966. 
Med Harry utökades Seinetrafiken till fyra 
fartyg. Från början anlöptes Göteborg och 
Malmö, men senare kom också Helsing
borg och Höganäs med. I Höganäs lastades 
järnpulver i säckar. Med åren ökade dessa 
kvantiteter och Höganäsbolaget blev vår 
största kund.

År 1963 skeppades totalt 16800 ton till 
Paris med 59 avgångar. Av kvantiteten 
lastades 4200 ton i Skåne. Till Rouen skep
pades 20500 ton.

1964 -  andra generationens fartyg
År 1959 kom Erik Kekonius till Bratt-Gö- 
tha som VD. Med honom kom nya idéer 
och trafiken utvecklades snabbt. Två nya 
Parisbåtar beställdes i Zaltbommel och i 
februari 1964 levererades Burgundia följd 
av Normandia i maj. De uppmärksam
mades i fransk press eftersom de var de 
största fartyg som anlöpt Paris. Längd 
60 m, bredd 9,5 m, lastkapacitet 690 ton 
och fart 12 knop. De hade sänkbar styrhytt, 
som var något nytt. Lastkubiken var 58 000 
kbft, varav inte mindre än 10000 kbft i 
själva luckkarmarna. Detta för att på mel- 
landäcket kunna lasta stora grävmaskiner

Ombyte förnöjer. Harry passerar Garn den 10 augusti 1963 med en kokslast Köpenhamn-Trollhättan. 
Foto Lars Alfredsson.
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Lossning av Simca-bilar på Packhuskajen. Foto Calle Norén. Marianne i Gennevilleirs hamn. Bild från Lars Alfredsson

Lilla Ella har det svårt i storm på Nordsjön. Bilder från Lars Alfredsson.

och tipptruckar från Kockum-Landsverk i 
Landskrona. Båtarna var regelbundet där 
och lastade.

År 1963 hade vi börjat lasta Simcabilar 
vid fabriken i Poissy för Moss, Malmö 
och Göteborg. En tid lossades även bilar i 
Trollhättan. Burgundia-typen kunde lasta 
ca 60 bilar.

Götha hade nu en flotta om fem Paris

traders och det fanns inget behov av alla 
i Seinetrafiken. Ett par båtar användes 
regelmässigt på Göthas övriga linjer och i 
öppen fart Skandinavien-Kontinenten.

Seine -  m ånga slussar, låga broar, 
högt vatten och ingen fyrbelysning

Landvägen från Rouen till Paris är ca 10 
svenska mil, men Seine har många krökar,

så där blir sträckan naturligtvis längre. Den 
största nackdelen för ett linjerederi som 
hade bråttom var att fyrar helt saknades. 
Man seglade så länge sikten tillät och sedan 
fick man göra fast på lämpligt ställe.

Observera att jag inte varit i närheten 
av Seine på trettio år, så jag kan inte säga 
hur förhållandena är där idag. De första 
åren var restiden Rouen-Gennevilliers 
vintertid 4 4 -4 8  timmar och sommartid 
30-32. År 1965 började vi tala om att köra 
till midnatt, vilket befälet och lotsarna ac
cepterade. År 1966 hade man byggt större 
slussar och även kunnat minska antalet. 
Man kunde nu få prioritet vid slussning- 
arna mot en avgift. Pråmtrafiken använde 
alltid de gamla slussarna som fortfarande 
var gratis. År 1970 installerades flodradar 
på båtarna. Dock måste man nu ha en 
extra lots ombord. Genom dessa åtgärder 
klarade Parisia och Francia resan på ca 17 
timmar. År 1973 hade man muddrat hela 
sträckan och ökat djupgåendet avsevärt, 
men då var det ju så dags.

Ett annat problem på Seine var över
svämningar. Dessa inträffade regelmässigt 
omkring nyår. Burgundia kom till Gen- 
nevilliers på julafton 1965. Vattennivån 
steg oerhört snabbt, och hon blev inlåst. 
För att få ner henne på märket lastades 40 
ton styckegods plus 500 ton gipssten som

På höjderna ligger borgruinerna och vid floden de vackra slotten. Det är fina vyer längs Seine. Foto den 
8 juni 1963 av Lars Alfredsson.
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En "pousseur" med pråm. Bilfabrikerna hade flerdäckade pråmar av maxstorlek Det fanns flera rederier i linjetrafik Paris-England, 
för biltransporterna till Rouen.

Harry skall förtöja vid Renaultfabriken i Flins. Observera skorstenshalvan Lastning i Flins. Skepparen står längst till höger. Ovanstående 4 bilder tagna 
på däcket. av författaren den 8 juni 1963.

fraktades upp landvägen från Vaux-sur- 
Seine. Vattnet sjönk inte undan och först 
den 12 januari kunde hon passera under 
broarna.

Burgundia hade ännu större otur i ja
nuari 1968. Trots gipssten låg hon fast i 
Gennevilliers i 23 dygn. Under årens lopp 
hade vi sju båtar fast däruppe på grund av 
högt vatten. Översvämningarna innebar att 
fartygen som skulle upp till Paris fick lossa 
lasten i Rouen och vända där.

1967 -  tredje generationens fartyg
Ar 1966 beställde Götha ytterligare två 
Paris-traders som byggdes av Voldnes A/S 
i Fosnavåg. Parisia levererades den 5 ok
tober 1967 och Francia i maj 1968. De hade 
en dödvikt av 840 ton och 61300 kubikfot 
lastutrymme. Lastluckan på väderdäck 
var 26,4 x 6,3 meter. Mellandäcksluckorna 
var helt släta och lämpade för pallaster. 
Thunbolaget köpte ju senare Francia och 
döpte om henne till Thunpall 1.

Nyheterna på dessa fartyg var ett extra 
mellandäck som drogs fram som en jalusi Burgundia på fritt vatten fotograferad av Skyfotos. Bild från författaren.
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Denna sida: Francia i två skepnader. På Seinefloden ser hon ut som en stor flodpråm och nedan i 
Nordsjön -  ultramodern, kraftfull och effektiv. Bilder från författaren.

när man skulle lasta bilar. Dessutom fanns 
en port på styrbordssidan också med tanke 
på billastning. Denna port användes dock 
aldrig! Bilfabrikerna föredrog att fortsätta 
med kranlastning.

Att båtarna kunde byggas större var 
givetvis en följd av att seglationsförhållan- 
dena på Seine förbättrades efter hand.

Franco -  G ötha Line
Den 30 augusti 1967 i Rotterdam träffades 
representanter för Götha, Somarco, Paris 
och Schellen, Rotterdam för att diskutera 
möjligheterna att etablera någon form av 
samarbete mellan Götha och Paris Baltic 
& Scandinavian Line (PBSL). Förbere
dande kontakter hade tagits. Götha repre
senterades av Lennart Parkfelt och Erik 
Kekonius.

Nu ville man diskutera hur man skulle 
kunna reducera antalet fartyg i trafiken 
och undvika dubbla hamnanlöp. En pool 
borde vara det enklaste sättet att uppnå 
detta. Parterna lämnade uppgifter om sin 
trafik med fraktintäkter och lastkvantiteter 
för de senaste åren. PBSL hade räknat in 
sin Danmarkstrafik som borde ingå i en 
gemensam pool.

Man enas om att Burgundia, Norman
dia, Parisia, Francia (ännu inte levererad) 
och Realta skall användas i trafiken och 
att lasterna skall fördelas på bästa sätt för 
att få maximalt utfall. PBSL chartrar 50 % i 
Normandia, innebärande att Götha delta
ger med 31/2 båt och PBSL med 11/2 båt 
i samseglingen. Intäkterna för varje fartyg 
tillfaller respektive ägare. Den nya linjen 
skall heta Franco-Götha Line (FGL) och 
starten blir den 1 oktober 1967.

Realta användes aldrig i den nya trafi
ken till Gennevilliers utan sysselsattes på 
ett PBSL-avtal att frakta kimrök i special
containers från Rouen till Trelleborg och 
åter. Dessutom lastades gräsfrö mm från 
Danmark. PBSL hade också ett kontrakt 
för skeppningar av gipssten från Vaux- 
sur-Seine till Hobro i Danmark och till 
Varberg.

PBSL hade varit våra konkurrenter ända 
från starten 1954. Deras båtar var små och 
man koncentrerade sig på mindre skrym
mande laster. Det var från Göteborg som 
vi kände konkurrensen eftersom de fick en 
betydande del av valstråden från Hellefors. 
Detta givetvis för att hålla frakten så låg 
som möjligt. Politiken från deras agent i 
Göteborg var att vid fraktförfrågningar 
alltid notera "5 kronor lägre än Götha". Vi 
hade ett gott samarbete med våra partners 
hela tiden i Franco-Götha Line.

Konkurrensen med järnväg och bil ökade 
nu snabbt, och 1968 meddelade Sveabo- 
laget att man slutar med sin Paristrafik. 
De tre båtarna skall lasta i Oxelösund för 
Rouen.

I septem ber 1969 kontaktades vi av 
DFDS som önskade överlämna sin Sei
netrafik till FGL. Villkoret var att vi gick 
med på att lasta fartygen vid DFDS-kajen 
på Sluseholmen och att erbjuda 14-da- 
garsservice. Detta accepterades och FGL

fick härmed också ölskeppningarna från 
Carlsberg. En stor kund och en trafik som 
gav last i båda riktningarna. Tombackarna 
skulle ju tillbaka.

Vi hade överskott på tonnage och Pari
sia chartrades ut till KNSM i Amsterdam.
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Chartern varade från november 1971 till 8 
januari 1973.

År 1971 fick samtliga Götha-fartyg pre
fixet Tor. För enkelhetens skull bortser jag 
från detta i denna artikel.

År 1972 körde vi Burgundia, Normandia 
och Francia på linjen. Totalt skeppades
16 300 ton till Paris och 7 000 ton till Rouen. 
Antalet seglingar var 46. Vårt problem var 
lastsammansättningen. Vi var nu beroende 
av två stora kunder -  Höganäsbolaget och 
Carlsberg. Höganäs skeppade detta år 
5 950 ton, Köpenhamn 6 850 och Göteborg 
endast 3500 ton. Det fanns för lite last för 
tre fartyg och för mycket för två, men vi

kunde inte låta styckegodset från Göteborg 
bli lidande.

1973 -  året då det tog slut
I december 1972 såldes Burgundia och 
Normandia till holländsk köpare och le
vererades efter nyår.

Trafiken drevs nu med Francia och 
Parisia. Francia lämnade Gennevilliers 
den 30 mars för sin sista resa nerför Seine. 
Parisia såldes till Holland och levererades
15 april. Hon togs i timecharter som Ro- 
elof Holwerda och gjorde ytterligare fem 
resor till Paris. Hon kom dit den 4 juli och 
lossade. Den 5 juli 1973 klockan 12.00 gick

Söndagsfrid vid Packhuskajen. 
Besättningen i Ella eller Mari
anne har tid till annat. Vykort 
från Bertil Söderberg.

hon ur chartern och därmed sattes punkt 
för Göthas och Sveriges roll i trafiken på 
Seinefloden.

Detta innebar också att Rederi AB Götha 
för alltid försvann från sjöfartsscenen. Re
san blev lång -  den varade i 104 år.

Denna berättelse är bara ett av många 
exempel på att svensk linjesjöfart med 
konventionellt tonnage inte längre hade 
en chans att konkurrera. Tidsfaktorn blev 
helt avgörande. År 1964 när vi seglat i 10 
år skrev jag en reklambroschyr till kund
kretsen. Där framhävdes att godset var 
framme i Paris 5 -6  dagar efter avgången 
från Göteborg. Detta kan man le åt idag.

Normandia på väg under St. Pierre du Vauvray-bron i september 1968. Avmastad och med nedsänkt 
styrhytt. Bild från författaren.

Lastning i Conflans som ligger vid bifloden Oise 
den 6 maj 1967.
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Lasten från Conflans bestod av geologisk utrustning till Malmö. Användes vid den resultatlösa oljeletningen i Skåne. Bilder från författaren.

Med facit i hand kan konstateras att 
Parisia och Francia aldrig borde byggts. 
De var förstklassiga fartyg -  något lik
nande hade aldrig setts på Seine -  men de 
tekniska finesser som de utrustades med

gav inte utdelning i form av vinster till 
rederiet. År 1973 återstod nästan ingenting 
av det välbetalande styckegodset. Båtarnas 
dagskostnader krävde fraktnivåer som var

ouppnåeliga och inte minst stuverikostna- 
derna accelererade.

När handduken slutligen kastades in 
stod en lastbil med släp som segrare. ■

m/s F R A N C I A  - - w ^ P A n i S H V -

Kommer att transportera Ert gods enligt 
nedan från Göteborg till P A R I S -R O U E N

Godset bör vara disponibelt 
vid kajplats 31 den ..................

Göteborg den

Götha använde brevkort med foton på båtarna när 
vi avropade lasterna.
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Till flydda tider återgår .

\ /
Text & foto 

® Bertil Palm ®

/ \

Exilbalten Vaikafotograferad 1956 i vackert väder 
med kokslast, hade Liberiaflagg och lastade 2500 
ton. Byggdes 1922 i Sunderland som St. Roch till 
Jens Lund & Co. A/S i Tönsberg. Fortsatte under 
norsk flagg, blev 1924 Kaldfond av Stavanger och 
1928 Granada, hemmahörande i Bergen. Svenska 
flaggan hissades 1934 då hon såldes till Rederi AB 
Arafart i Stockholm, med bibehållet namn. Sänktes 
i Bremen i december 1943, men bärgades på våren 
1944 och bogserades till Landskrona för reparation. 
1 juli 1953 såldes hon för 480000 kronor till Cia. 
Maritima Virona S.A., Panama och fick nu namnet 
Vaika. 1 mitten av 1950-talet hissade man Liberia
flagg, men med samma ägare. Anlände den 3 mars 
1961 till Santander för upphuggning.

Karlstadsbyggda Racken vid Kockums i Malmö, när hon övertogs av 
Trelleborgs Ångfartygs AB i februari 1959, som Veronica. Byggdes 
1949 till O.F. Ahlmark & Co., var på 575 ton dw och seglade för detta 
bolag fram till 1959, då hon blev "trelleborgare" för 495000 kronor, 
sattes in på bolagets Hamburglinje. I juni 1960 såldes hon till Nils 
Olof Carlsson, Malmön, sedan Hamburglinjen lagts ner, hon behöll 
sitt namn. Jönköping blev ny hemort 1975, nu som Ran och 1977 var 
hon Grisson av Göteborg. Såldes 1981 till Timo Shipping Co., Ltd., Pa
nama och fick namnet Timo. Ny hemort blev det 1983, då hon i oktober 
lämnade Göteborg, hemmahörande i Nukualofa på Tongaöarna. Såldes 
1987 till Australien och fick namnet Agent 1, senare Oceania Trader, 
bytte 1989 namn till Timo, såld till Sami Ltd., Nukualofa.

En gammal trotjänare för Det Bergenske D/S i Ber
gen, lämnar Rotterdam den 16 juli 1970. Hon sjösat
tes i september 1940 som Cometa till Det Bergenske 
D/S, vid Helsingör Jernskibs & Maskinbyggeri, men 
beslagstogs av tyskarna i juli 1941, när hon var klar 
för leverans. Gick i tysk tjänst som Cometa, redad 
av HAPAG i Hamburg. Återlämnades till rederiet 
i juni 1945 och reparerades i Malmö, var i fart igen 
i januari 1946. När bilden togs hade hon fyra år 
kvar, för hon såldes 1970 till Thome & Co. (Ptc) 
Ltd., Singapore. Med namnet Timurendeavour 
gick hon sedan till den 27 februari 1974, då hon 
anlände Kaohsiung för upphuggning.
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min tanke än så gärna
Sockerbolagets Helle ligger i Trelleborg en vacker 
sommarsöndag 1956, för att lossa kalksten från 
Gotland. Denna lilla vackra ångare på 1440 ton 
dw, var byggd 1908 i Köpenhamn, som Wash
ington till D/S H. Kirschner i Köpenhamn, blev 
1909 Lilleborg, från samma stad. Såldes 1912 till 
Bremen och blev Adrana. Beslagtogs av Frankrike 
i augusti 1914, liggande i Rouen. Ombyggdes och 
bestyckades till ubåtsjagare och sattes i fart med 
namnet Marguerite VI, för franska marinen. I 
mars 1918 blev hon transportfartyg och lades upp i 
Dunkerque 1919 i november. Såldes 1923 till Rederi 
AB Kinnevik i Lidköping och blev Helle. Svenska 
Sockerbruks AB i Malmö köpte rederiet 1936 och 
Helle fick Malmö som hemort. Finsk flagg hissades 
1959 i april, då llmari Tuuli i Helsingfors köpte 
henne för 158000 kronor, med namnet Markus 
gick hon fram till februari 1962, då det var dags för 
nästa försäljning, nu till H. Wietzke i Kiel, nu blev 
namnet Aolus. Lades upp den 19 november 1962 i 
Kiel, efter maskin och pannhaveri. Såldes 1964 till 
skrot i Danmark och anlände den 29 maj samma år 
till Randers under bogsering.

En skön "linjebåt" från 1953, danska Samoa, anländer Rotterdam 
24 juli 1970. Hon byggdes för ÖK i Köpenhamn och varpå 10400 
ton dw, samt kunde ta 12 passagerare. Seglade för ÖKfram till de
cember 1976, då hon såldes till Sin Chiao Shipping i Singapore och 
blev NewGlobe. Köptes 1979 av Chung Chiao Shipping i samma 
stad och utan namnbyte gick hon som sådan fram till 1983 då hon 
skrotades i Gadani Beach.

Liberiaflaggade greken Sofia P. på väg till Hamburg 
senhösten 1966. Vid leveransen den 4 januari 1954 
från Öresundsvarvet bar hon namnet Northiod, 
ägd av Rederi AB Svea i Stockholm, lastade 18620 
ton dw. Gjorde tjänst hos Svea fram till november 
1964 då hon såldes till Ekaterini Cia. Maritima 
S. A., Pireaus, omdöpt till Sofia P. seglade hon 
under Liberiaflagg. Den 6 januari 1970 bröts hon i 
två halvor öster om Japan i svår storm, förskeppet 
sjönk samma dag med 7 man. Akterskeppet flöt med 
resten av besättningen 22 man, som räddades av 
ett amerikanskt fartyg, den 12 januari sjönk även 
akterskeppet.
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Av Lennart Petersson

Vissa delar av västra Peleponessos är flackt, 
nästan platt som en pannekaga. Det är 
som jag säger precis som där himma. Det 
är det högsta betyg som jag ger det man 
kallar natur. En liten avigsida är att det är 
inget att titta på, det ser ju ut som himma. 
Så när vi kom i vår hyrda bil på en liten 
väg med slätt på båda sidor och havet ca 
1 km till vänster om oss så nickade vi till, 
alla utom föraren. När han helt plötsligt 
sa -  Jag ser en båt, så tittade vi lite yrvaket 
upp. Och såg svart-vita kor så sade vi att 
det blev nog för mycket retzina i går. En 
båt bland korna. Efter en mycket kort 
stund meddelade Walter, som även han 
satt i framsätet att nu ser jag en båt så fick 
vi där bak rulla upp ögonlocken lite extra 
och då, då såg även vi en båt. Bakom säv, 
vass och annat bräske, där såg vi en båt. 
Till vänster om oss var det nu mark som 
man för några år sedan utfyllt från havet 
och där växte det. Högt, frodigt och nästan 
ogenomträngligt.

Vi parkerade på en liten markväg och 
började promenera. Först gick Walter, som 
då använde käpp när han gick. Nu fick 
käppen fungera som machete. Vi forcerade 
oss fram, meter för meter, kilometer efter 
kilometer. Det knäppte och prasslade i 
vegetationen, kan det vara krokodiler 
tänkte jag. Det kändes som om det var flera 
kilometer fram till båten.

Äntligen var vi framme vid målet.
Lucky Star II hette målet nu, då hon var

nybyggd 1948 hette hon Garnes och var 
norsk. Mer eller mindre uppkörd på land 
och med repstegen fortfarande hängande 
längs med sidan.

Det hade bildats en sandrevel från land 
och ut till fartyget så Horst och Bent klätt
rade ombord. Jag, som får svindel om jag 
står på en tegelsten, plockade ihop lite 
souvernirer som låg längs med stranden. 
Diverse flaggor från bland annat Finland, 
DDR, Irland, Norge, Iran och något annat 
land. För som jag tänkte -  Man vet inte om 
Shahen av Iran kommer till Hven på besök, 
och då kan det vara bra med en flagga. Bent 
och Horst hittade en del intressanta souver
nirer ombord. Handlingar som visade att 
det är inte lätt att vara skrotfartygsredare. 
Man fick besöka rumänska/bulgariska

konsuln i nästan varje hamn för att få vissa 
certifikat förnyade. Bolagsordningen till 
rederiet var skriven på baksidan av ett 
kuvert mm.

Efter välförrättat värv, som inkluderade 
fotografering, studerade vi omgivningen. 
Det första vi såg var en bil, som stod ut
anför en liten fiskehodda. Finns det en bil 
finns det en väg och mycket riktigt, där 
var vägen. Men vad hjälpte det oss, det 
var bara att med Walter i spetsen bana oss 
tillbaka till vår bil. Som stod på samma väg, 
vägen gick i en båge ut mot kusten.

Trötta och blöta men med en upplevelse 
rikare och med ett minne för livet körde vi 
mot närmaste Taverna. För man lever icke 
allenast av minnen, lite fast föda då och då 
skadar inte. ■

Lucky Star II hette hon då hon stod uppkörd på en sandstrand i Grekland. Garnes hette hon 1948 då 
hon lämnade varvet i La Spezia. År 1966 blev hon Nordheide, 1973 Karterado, 1976 Vounitso och 
slutligen 1978 blev hon Lucky Star II. Foton denna sida Lennart Petersson.

38 Länspumpen 2004:4



Bunkertankern Oljaren på väg in i hamnen på Dyrön i februari 1969. Foto Krister Bång.

Hur man blir skeppsmäklare
Av Lennart Bornmalm

Lennart Johansson föddes den 23 novem
ber 1924 på Klädesholmen och var son 
till Ragnhild Bergius och John Johansson 
Lennart föddes som den andre av tre 
bröder. Rune (1919) och Erland (1930) är 
hans bröder.

Då Lennart var 14 år och hade konfir
merats sökte han arbete. Hans bror, Rune, 
hade året innan startat en ambulerande 
kaffeförsäljning på Tjörn och denna tog 
Lennart över. Enligt Rune passade arbe
tet bättre för Lennart än för honom själv. 
Lennart hade ett trevligt sätt och fick fler 
kunder och snart sålde han mer än vad 
Rune hade lyckats med. Lennart åkte 
runt nästan hela Tjörn på sin trampcy
kel och sålde. Kaffet levererades per båt 
till Klädesholmen från skeppshandlare 
Magnusson i Göteborg. Detta arbete höll 
Lennart på med i tre år år och började 
sedan fiska ombord på sina morbröders, 
Henry och Allan Bergius, båt MD 522 Liz
zie. Henry Bergius hade samma år gått 
bort och därför behövdes det en ny man 
i besättningen. Under en kortare period 
1941 arbetade Lennart vid Eriksbergs varv 
i Göteborg tillsammans med sin äldre bror 
Rune. År 1944 inkallades Lennart i flottan 
för 15 månader. Därefter började han fiska
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ombord på Runes Nordvåg, byggd 1943 i 
Hälleviksstrand. I december 1946 beställ
des ett nytt fartyg om 75 fot vid Djupviks 
varv, vilket levererades i oktober året därpå 
med namnet Nordsjö. Hon såldes 1950 till 
Ställbergs Gruv Ab med oförändrat namn 
och hemmahamn. Ägarna till bolaget hade 
köpt henne i syfte att kunna använda 
henne som emigrantfartyg till USA i hän
delse av ett nytt krig i Europa. De tidigare 
ägarna till Nordsjö och dess besättning 
fortsatte att fiska med fartyget till 1953, då 
hon såldes till Öckerö.

I samband med försäljningen 1950 be
ställde bröderna ett fiskefartyg hos Bergs 
på Hälsö. Under byggnadstiden anslöt sig 
Allan Bergius och Elve Karlsson som ägare 
till fartyget som fick namnet Svanesund. 
Rune fiskade dock inte med det nya farty
get eftersom han startat en fiskmjölsfabrik 
på Ängholmen.

Lennart fortsatte då att fiska med sin 
yngre bror, morbror och kusin ombord 
på Svanesund, men han började känna 
av att han inte höll för detta rent fysiskt. 
Hans rygg klarade inte påfrestningarna 
fisket innebar och han förstod att han snart 
skulle bli tvungen att upphöra med fisket. 
I samband med att Svanesund såldes till

Kyrkesund 1958 och Allan Bergius, Erland 
Johansson och Elve Karlsson beställde ett 
nytt fiskefartyg vid Ringens båtvarv läm
nade Lennart livet som fiskare.

Skeppare på en m indre oljebåt
Sedan Lennart slutat fiska hade han inte 
några planer på vad han skulle kunna ägna 
sig åt. Hans äldre företagsamme bror Rune 
undrade om inte han kunde bli skeppare 
på den oljebåt han inköpt. Båtens namn var 
Oljaren och var byggd i Åmål. Med detta 
fartyg distribuerade Rune olja och vat
ten till hushållen i fiskesamhällena inom 
Tjörns kommun. Oljan levererades av 
Koppartrans, som hade raffinaderi i Göte
borg och vattnet hämtades i Stenungsund. 
Något kom m unalt vatten fanns inte i 
fiskesamhällena på Tjörn. Därför lastades 
Oljaren till hälften vatten och hälften olja. 
Lennart tyckte detta var en bra idé och till 
däcksman ombord på Oljaren hade han 
Runes äldste son Lars-Rune, som då endast 
var 14 år.

Oljeförsäljningen var till en början rela
tivt blygsam men efterhand som fiskeflot
tan ökade och flertalet hushåll övergick till 
att basera uppvärmningen på olja blev ol
jan mer och mer betydelsefull. Efterfrågan
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Nordvåg hörde först hemma på Klädesholme innan hon kom till Kyrkesund.

på vatten var hög och de fick köra tvåskift. 
Det drogs vattenslangar för leverans kors 
och tvärs över öarna Åstol, Tjörnekalv och 
Klädesholmen. Detta arbete blev också 
en fysisk påfrestning på Lennarts rygg 
och efter något år som skeppare ombord 
på Oljaren rådde hans läkare honom att 
upphöra med denna verksamhet för att 
inte riskera att bli invalid.

Försäljare av tvättm askiner
Lennart funderade på något annat att ägna 
sig åt. Något arbete som krävde någon stör
re fysisk ansträngning var helt uteslutet. 
Han hade som ung varit framgångsrik som 
försäljare av kaffe och dessutom hade han 
god förmåga att bemöta folk i allmänhet.

Eftersom  hushållen moderniserades 
under 1950-talet, fann Lennart marknaden 
att sälja tvättmaskiner som mycket god. 
Först blev han försäljare för den norska 
tvättmaskinen Evalett och senare kom han 
också att förmedla Jungas tvättmaskiner. 
Försäljningschefen där var Olle Nordfeldt 
och Lennart och han fick ett mycket gott 
samarbete. Lennart stannde i två år i denna 
verksamhet.

Förm edlade fiskefartyg av stål 
till svenska fiskeflottan

Sedan krigsslutet 1945 hade efterfrågan 
på fisketonnage varit mycket livlig, med 
undantag från en liten nedgång under de 
första åren på 1950-talet. Under senare 
delen av årtiondet blev det däremot en 
kraftig efterfrågan på nya fiskebåtar. De 
traditionella fiskebåtsvarven som byggde 
fiskebåtar hade full sysselsättning och far
tygens storlek och deras motorer ökade i ef
fekt. Nu började fiskebåtarna nå en storlek 
som ansågs vara gränsen för träfiskebåtar. 
Skeppsmäklare Helge Olsson, vid Knut 
Lundgren & Co AB i Göteborg hade 1959 
introducerat det första fiskefartyget av 
stål i Sverige. Dessa fartyg mottogs med 
blandade känslor från såväl fiskarbefolk
ningen som de traditionella fiskebåtsvar
ven. Varvsägarna var tveksamma inför de 
investeringar som krävdes för omändring 
av driften. Det skulle innebära stora inves
teringar för dem att lägga om produktio
nen från träfartyg till stålfartyg, vilket man 
ville undvika. Av de många fiskebåtsvarv 
som byggde fiskebåtar av trä på 1950-talet 
kom endast Djupviks varv på Tjörn att 
bygga fiskebåtar av stål. Eftersom det var 
svårt för varven att ändra till produktion av 
fiskebåtar i stål kom beställningarna, med 
några undantag, att gå till varv i de större 
fiskenationema, speciellt från varv i Norge, 
Holland och Östtyskland.

Året var 1960 och Lennart hade bestämt 
möte med sin försäljningschef, Olle Nord
feldt. Han förslog att de skulle besöka 
hans gode vän kamrer Blomström vid det

norska bolaget Ankerlökken Macgregor 
och dess kontor på Föreningsgatan 23 i 
Göteborg. Detta företag var stor leverantör 
av lastluckor till de svenska skeppsvarven. 
Väl hos kamrer Blomgren kom de att tala 
om Lennarts bakgrund och han berät
tade att han kom från Klädesholmen och 
tidigare varit fiskare, men blivit tvungen 
att upphöra med detta på grund av häl
soskäl. Med tanke på Lennarts bakgrund 
blev kamrer Blomgren mycket intresserad 
av honom och undrade om inte Lennart 
kunde tänka sig att börja arbeta vid An
kerlökken Macgregors kontor. De ägde 
också en varvsrörelse i Florö i Norge och 
de var intresserade av att komma in på 
den svenska markanden. Lennart med sin 
bakgrund och kontaktnät, samt dessutom 
goda rennomé som säljare var den sortens 
man de sökte efter. En kort tid efter besöket 
kom ägaren till Ankerlökken, Ole Aaserud 
och dennes tekniske chef Magne Vincent, 
till Lennart på Klädesholmen och erbjöd 
honom en tjänst som representant för 
fiskebåtsförsäljningen inom Ankerlökkens- 
gruppen. Lennart tackade ja och placerades 
vid göteborgskontoret. Vid detta kontor 
arbetade det då 62 personer, så det var re
lativt stor försäljningskontor och företagets 
produktion var förlagd både till Norge och 
Sverige, även om huvuddelen av verksam
heten var förlagd till Norge.

Lennart funderade på vilka som kunde 
vara intresserade av att köpa fiskebåtar av 
stål från Norge. De fartyg som byggdes 
vid Ankerlökken verft var mycket fina och 
sjovärdiga och några av dessa är fortfa
rande i drift. Lennart visste att fiskarna från 
Åstol var mycket driftiga och de var alltid 
i marknaden efter det senaste och bästa 
beträffande fiskebåtar och fiskeutrustning. 
Det var viktigt att försöka få åstolfiskarnas

intresse, för de var på den tiden "trend
setters" inom näringen tillsammans med 
fiskare från Fotö.

Lennart tog kontakt med den störste 
skeppsmäklaren inom fisket på den tiden, 
Helge Olsson. Han hade efter kriget byggt 
upp ett gott anseende och ett stort nätverk. 
Helge Olsson beställde tio fartyg åt gången 
vid olika varv av såväl trä som av stål. Ef
tersom han blev mycket intresserad av de 
stålbåtar som Lennart kunde erbjuda från 
Ankerlökken beställde han några båtar av 
Lennart.

Den första båten som levererades var 
GG 130 Tumlaren av Fotö. Ägarna var släk
tingar till Helge Olsson. Så snabbt fyllde 
man orderboken vid varvet i Florö att man 
blev tvungen att beställa stålbåtar från ett 
annat norskt varv som Ankerlökken hade 
kontakt med, Bolsönes verft i Molde. Vid 
detta varv beställdes sex fiskefartyg för 
svensk räkning och vid Ankerlökkens varv 
lika många. Fartygen levererades under 
åren 1961 och 1962. Det blev en snabb start 
för Lennart som skeppsmäklare och under 
de närmaste åren levererades många fiske
fartyg från Norge. Flera av dessa beställdes
1965 och 1966.

N ya Torön blev  
LL 734 Silvervåg från Åstol

Olof Ahlström i Fiskebäck hade under 
många år varit skeppare på GG 205 Ganthi. 
De två senaste hade byggts hos Bergs på 
Hälsö. Den senaste av dessa, Ganthi, hade 
levererats 1958 och var byggd av trä. De 
äldsta av Olof Ahlströms söner hade nu 
börjat bli så pass vuxna att de kunde vara 
med och fiska. Olof var därför intresserad 
av att sälja sin andel i Ganthi och köpa en 
egen trålare tillsammans med sina söner 
och därmed kunna bedriva flyttrålsfiske
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LL 808 Nordsjö var en kraftigt byggd trålare. Foto ur Krister Bångs samling.

med sina bröder ombord på Ganthi. Efter
som Olof Ahlström alltid varit intresserad 
av att ha det senaste och det bästa inom 
fiskerinäringen var han i marknaden för 
att köpa en ny ståltrålare. Han hade under 
en längre period förhandlat med Herbert 
Barlind som var chef för det nystartade 
skeppsmäkleriet Handelsagenturen Nep- 
tunus i Göteborg. De hade specialiserat sig 
på att låta bygga ståltrålare i Östtyskland 
för svensk räkning och hade redan sålt 11 
trålare till svenska köpare. Trålarna var 
byggda vid Ernst Thählmann Schiffswerft 
i Brandenburg/Havel. Herbert Barlind var 
mycket intresserad av att sälja en östtysk 
ståltrålare till Olof Ahlström. De trålare 
som hade levererats var utrustade med öst
tyska SKL-motorer, och någon sådan motor 
ville inte Olof Ahlström ha eftersom det 
hade varit en hel del problem med dessa. 
Olof Ahlström hade haft Nohab diesel från 
Trollhättan i sina senaste fiskefartyg och 
han ställde som krav för att köpa en trålare 
byggd i Östtyskland att den utrustades 
med en Nohab-motor, Bergs propeller 
och Lidans hydrauliska vinsch. Herbert 
Barlind hade svårt att få till detta i första 
skedet eftersom han beställde serier om tio 
fartyg åt gången i Östtyskland.

Under tiden hade Olof kontaktat Len
nart Johansson om att bygga en ståltrålare 
i Norge. Dessa förhandlingar gick så pass 
långt att Lennart skrev kontrakt sent på 
kvällen om två trålare till Fiskebäck. Den 
ena av dessa blev Lindö som byggdes vid 
Ankerlökkens verft i Florö och den andra 
skulle bli nya Torön. Eftersom Ankerlök- 
ken hade full beläggning efter att Lindö 
beställts var avsikten att bygga nya Torön 
vid Flekkefjords slipp & maskinfabrikk i 
Flekkefjord. Dagen efter kontraktet hade 
skrivits mellan Lennart Johansson och

Olof Ahlström träffade Lennart Olof i 
fiskhamnen. Lennart frågade Olof om 
han var nöjd med sin beställning och Olof 
meddelade att han inte var riktigt nöjd 
p g a att Herbert Barlind hade hört av sig på 
morgonen efter det att kontraktet skrivits 
och nu kunde erbjuda Olof en trålare från 
Östtyskland med en Nohab Polar diesel, 
vilket Olof erkände att han hellre skulle 
velat ha. Lennart sa att är du inte nöjd nu 
så kommer du inte att vara nöjd senare 
heller och eftersom det bara är du och jag 
som känner till detta kontrakt ännu så river 
jag det. Olof Ahlström tittade då upp på 
Lennart och undrade om detta var möjligt 
och Lennart konfirmerade att så skulle det 
bli. Olof Ahlström blev då mycket glad och 
tackade honom för detta och Olof köpte 
istället den östtyska båten. Så någon trålare

för Olof Ahlströms räkning blev inte byggd 
i Flekkefjord vid detta tillfälle. Torön blev 
därmed i stället såld till Karl Axel Silverfjäll 
och hans bror Ronald Silverfjäll på Åstol 
och blev LL734 Silvervåg.

Eget kontor
Lennart blev nu etablerad och erkänd som 
skeppsmäklare och kom att verka över 30 
år som skeppsmäklare. Han var anställd 
vid Ankerlökken till i början av 1980-talet. 
Under de första åren arbetade han vid 
kontoret i Göteborg där Olle Johansson 
var chef. Runt 1967 fick han tillstånd att 
flytta försäljningskontoret för fiskebåtar 
till Klädesholmen och där hette bolaget 
Ankerlökken Consult där Marianne An
dersson var anställd som sekreterare. Där 
hade de också försäljning av Wichmanns 
dieselmotorer vilka de också hade reserv- 
delslager för. Efter det att Lennart slutade 
hos Ankerlökken började han hos sin äldre 
bror Rune Johansson och hans företag 
Mossholmens marina. Där var han försälj
ningschef för förmedling av såväl nya som 
begagnade fiskebåtar till han var närmare 
70 år. Under åren har Lennart förmedlat 
många fina båtar till den svenska fiskeflot
tan, bl a Zenith från Mollösund, Saibon 
från Kungshamn, Helgoland från Åstol 
och Fanö från Knippla. Därutöver de stora 
ringnotfiskefartygen Stella Nova, Sette 
Mari och Vingaborg för att nämna några. 
Han sålde också Wichmannsmotorer och 
tom  45 monteringsfärdiga hus tillverkade 
från Moelvens trähus. Den 23 november i 
år fyllde Lennart 80 år.

Underlag till artikeln från intervju med 
Lennart Johansson av Lennart Bornmalm 
och Lennart Olsson 2004. ■

Tor-Ön som blev Silvervåg. Här vid leveransen i juli 1962.
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Eskilstuna Express ligger leveransklar för avgång till sin hemmahamn. Foto från Svensk Sjöfarts Tidning.

Eskilstuna Express -  ett bortglömt passagerarfartyg
Av Olle Gustafsson

Sjöfarten på Eskilstuna
När människor hör staden Eskilstuna 
nämnas tänker man inte först och främst 
på sjöfart, kanske snarare på verktyg och 
knivar. Allt detta är nu i det närmaste borta 
men staden var en gång en sjöstad med för
bindelse med Mälaren genom Eskilstuna 
Nedre- och Övre kanal.

I mitten på 1960-talet stängdes emellertid 
kanalen för sjöfart och även om slussarna i 
Torshälla och Eskilstuna har renoverats och 
gjorts funktionsdugliga under senare år är 
ändå sjöfarten minst sagt begränsad genom 
brohöjder på under metern.

År 1850 stod Eskilstuna Nedre kanal 
färdig och fartyg med en längd upp till 34 
meter kunde från Mälaren gå via Torshälla 
upp till Eskilstuna. Man fick dock vända 
nedanför Karl Gustaf Stads Gevärsfaktori 
då sluss förbi fallen saknades. Detta åtgär
dades 1865 då Eskilstuna Övre kanal som 
egentligen endast består av slussen tillkom 
och fartygen kunde gå ända upp till Hamn

torget, numera omdöpt till Smörtorget, i 
stadens centrum. Ett stort magasin i tegel, 
Celsingska magasinet numera Kyrkans 
hus, vittnar än i dag om passagerarfarty
gens tilläggsplats.

År 1868 bildades Eskilstuna Ångfartygs 
A.-B., som sedan kom att verka, om än 
med olika ägarkonstellationer och med 
olika hemorter, fram till år 1945. Bolaget 
bedrev last- och passagerartrafik i huvud
sak mellan Eskilstuna och Stockholm med 
anlöpande av mellanliggande hamnar och 
bryggor.

1926 uppgick Eskilstuna Nya Rederi AB, 
i det då bildade Eskilstuna Rederi AB. Med 
säte i Eskilstuna. Aktiekapitalet var 225 000 
kr något som höjdes till 300000 kr 1927.

Eskilstuna Express
Vi kommer nu fram till ångaren Eskilstuna 
Express. Beslutet att beställa en "isbrytande 
och snabbgående ångare för Eskilstuna-tra- 
fiken" togs dagen efter trettondagen 1926.

Hon beställdes samma år av det nybildade 
bolaget på Lindholmens Verkstad i Göte
borg. I varje fall är en ritning i min ägo 
daterad 1926.

Fartyget gick på provtur den 21 juni 1928 
och anlände till sin hemmahamn sent på 
kvällen den 27 juni efter att ha visats för 
pressen och andra intressenter i Stockholm 
samma dag.

På provturen konstaterades att hon 
gjorde ca 11 knop vid 180 varv per minut. 
Kolförbrukningen uppmättes till 0,412 kg 
kol per indikerad hästkraft. Effekten upp
mättes till 402 IHK, vid forcering kunde 
641 IHK tags ut.

Hur såg då denna nya ångare ut? Utse
endet framgår av vidstående foton. Vid 
genomgång av inredningen börjar vi under 
däck. Förut finns på gängse sätt inredning 
för manskapet med två hytter. En 4-mans 
för däcksfolket och 2-mans för eldarna. 
Akter om dessa bostäder och långt in un
der överbyggnaden fanns ett stort lastrum
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betjänat av en bom och en 3-tons winch. 
Midskepps har vi panna och maskin med 
kolboxar på var sida om pannan. Akterut 
fanns sex passagerarhytter och längst ak
terut en aktersalong. Hytterna var utförda 
så att det var två 4-bäddshytter och fyra 
2-bäddshytter. Alla första klass!

På huvuddäck fanns kök och pentry 
samt hytter för styrman, maskinist och 
rorgängare samt för kökspersonalen, res- 
tauratris och kokerska. Vidare isskåp, 
toaletter osv. Längst akter ut var ett ingla- 
sat utrymme avsett för last och- eller pas
sagerare på vanligt skärgårdsbåtsmaner. 
Det enda ovanliga var att detta utrymme 
betjänas av en bom med winch och tillhö
rande mast/bompåle på båtdäck. Denna 
ovanliga konstruktion syns tydligt på 
bilder av fartyget.

På övre däck fanns förut matsal med 
plats för 20 personer vid fem bord. Det 
fanns stora fönster , dels förut dels på 
styrbords- och babordssidan. Väggar i 
polerad mahogny. Akter om matsalongen 
låg en stor hall möblerad med korgmöbler 
och med skott klädda med polerad teak 
Kanske man hade tagit intryck av Brevik. 
Längst akterut fanns en konversationssa- 
long också denna i polerat trä, nu mahogny 
med fyllning av röd alrot. Det är svårt att 
nu riktigt föreställa sig hur detta såg ut 
men det är helt klart att inredningen var 
påkostad och säkert gjord i tidens smak. 
Längst akterut fanns ett öppet utrymme 
men med tak i klassisk stil. Här i durken 
fanns en lastlucka genom vilken gods kun
de lastas och lossas. Det hela verkar dock 
på en sentida betraktare lite omständligt. 
Nog vore det lättare att ta godset genom 
en port i sidan som på många andra fartyg 
av denna typ.

Högst upp, på taket till matsalen låg

kommandobryggan med både inre och 
yttre plats för rorgängaren. Akter om styr
hytten fanns en hytt kallad navigations- 
hytt. Men då någon hytt för befälhavaren 
inte står att upptäcka på ritningen får vi väl 
anta att han bodde här.

Något utrymme för tredjeklass passage
rare fanns inte utom runt maskinkappen 
på huvuddäck -  ingen försalong t ex, och 
utrymmena på övre däck var alldeles klart 
för första klass passagerarna så man får 
anta att någon större satsning på däcks
passagerare inte längre gjordes. Redaren, 
Jac. Svensson omtalar i en artikel i Svensk 
Sjöfarts Tidning nr 25 1928 att man, för
utom åretrunttrafik även skall kunna locka 
"pretentiösa" turister som vill göra en 
skärgårds- eller mälarresa.

Hur såg då maskineriet ut i detta, som 
man hoppades, epokgörande fartyg? Ja, 
det var i princip ett konventionellt ång- 
maskineri. Arbetstrycket i denna strålkon- 
denserande trippel var emellertid ovanligt 
högt. Maskinen var försedd med ventil
reglering av Lentz system på högtrycks- 
cylindern. Ångpannan, av skotsk typ hade 
ett arbetstryck på 18 kg/kvcm. Maskinen 
hade vidare överhettning, stegförvärmning 
av matarvattnet, luftförvärmning och for
cerat drag. Detta maskineri var konstruerat 
för att vid normal drift ge ca 400 hk vid 180 
varv/min.

Vad blev det då av allt detta fina? Jo, 
man får nog säga att det var en av svensk 
insjötrafiks största felsatsningar. Jag har i 
alla fall svårt att tänka mig någon större. 
Ångaren byggdes först och främst 15-20 år 
för sent. Hon var för övrigt den sist byggda 
svenska skärgårdsångare över huvud 
taget. Tåg och bussar hade blivit dödliga 
konkurrenter till fartygen. Dessutom var 
båten tekniskt misslyckad. Det hela var en

Fartyget i hemmahamnen. Obser
vera att namnet flyttats ner från 
bryggan till strax ovan huvuddäck.

kompromiss, och sådana blir sällan bra. 
Hon skulle vara snabbgående, vara bra 
isbrytare, grundgående samt vara både 
lastdryg och ta många passagerare i stor 
komfort. Komforten och isbrytaregenska- 
perna var utan tvivel bra.

I rättvisans namn skall dock sägas att 
hennes isbrytarförmåga fick hon ironiskt 
nog just inte tillfälle att visa då hon mes
tadels användes för som m artrafiken. 
Troligen beroende på att det var mer eko
nomiskt att använda gamla Eskilstuna II 
under lågsäsongen.

En normal vinter kunde hon säkert ha 
upprätthållit trafiken till, om inte Eskil
stuna, så i varje fall till Mälarbaden. Va
rifrån det vid denna tid fortfarande gick 
järnväg till Torshälla och Eskilstuna. Vad 
farten anbelangar så gjorde hon just inte 
mer än 10 knop. Några tänkta 12 blev det 
aldrig! Till detta kom att hon, trots vad 
som skrevs i SST vid leveransen, var en 
stor kolslukare. Enligt en lots jag träffade 
en gång och som seglat i mälarbåtarna var 
hon dessutom mycket tungstyrd fram till 
man hade installerat ångstyrmaskin någon 
gång på trettiotalet.

Hur togs då Eskilstuna Express emot av 
lokalbefolkningen? Ja, som vanligt så här 
långt efteråt får man läsa lokaltidningarna. 
Synen på henne är samstämmig i ortstid
ningarna. Efter visningen i Stockholm, där 
hon hade lagt till vid Södra Blasieholms- 
kajen, följde en rundtur i Saltsjön med 
representanter för Stockholmstidningarna 
och lokalpressen från Eskilstuna. Jag har 
inte läst vad stockholmstidningarna skrev 
utan väljer i detta fallet tidningen Folket i 
Eskilstuna.

Medarbetaren beskriver först ångarens 
inredning ungefär som jag gjort här ovan. 
"Utrymmet för mellandäckspassagerarna
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Eskilstuna Express vid byggnadsvarvet. Foto från Svensk Sjöfarts Tidning.

enkelt och snyggt m öblerat" meddelar 
han. Talar sedan om att stockholmspres
sens folk gick av i Ham marbyslussen 
medan lokalpressen följde med på resan 
till Eskilstuna. Själva mälarresan hoppar 
vår korrespondent över.

Han övergår till att berätta om hur smal 
och grund ån upp till Torshälla och den 
efterföljande kanalen och ån är. Det är 
troligen befälhavaren eller redaren som 
berättar detta för vår skribent. Dessa 
problem blev aldrig åtgärdade under de 
följande decennierna som ån och kanalen 
användes för kommersiell sjöfart.

Vidare berättade vår journalist om folk
m assorna som kantade kanalen förbi 
slussarna och upp till Eskilstuna. Hela 
Torshälla var på benen får vi veta. Detta 
trots att båten blivit åtskilligt försenad. Han 
skriver lite troskylldigt att detta fartyg är 
en droppe nytt blod i den pulsåder som 
förbinder världen med Eskilstuna. Eller var 
han ironisk? Det får vi aldrig veta.

Eskilstuna Express i trafik
Efter provtur och ovannämnda resa kom 
hon så till Eskilstuna där hon ersatte gamla 
Eskilstuna I. Detta fartyg såldes till Ång
fartygs AB Södermanland i Nyköping och 
fick namnet Nyköping.

Eskilstuna Express sattes nu in i samtra- 
fik med den gamla Eskilstuna II.

Tidningen Folket annonserar den 2 
juli att Eskilstuna Express avgår från 
Eskilstuna tisdagar och torsdagar klockan
4 eftermiddag och lördagar klockan 2 
eftermiddag (dagstur). Från Stockholm 
måndagar, onsdagar och fredagar klockan
5 eftermiddag.

Ångaren Eskilstuna II avgår från Eskils
tuna måndagar, onsdagar och fredagar 
klockan 6 eftermiddag. Returresorna från 
Stockholm tisdagar och torsdagar klockan
11 eftermiddag och lördagar klockan 2 
eftermiddag. Den sista turen rimligen en 
dagstur. Man har också ångaren Tuna som 
går efter tidtabell på Stockholmstraden. 
"Medtager ej passagerare" tillägger man.

Detta innebär att tisdag, torsdag och 
lördag har man två eftermiddagsavgångar 
från Eskilstuna och måndag, onsdag och 
fredag har man två avgångar från Stock
holm. Dock ingen avgång på söndagarna. 
Kanske man då försökte utnyttja passage- 
rarångarna för lustturer.

Eskilstuna Express låg enligt denna 
tidtabell i Stockholm på söndagarna och 
Eskilstuna II låg ju i Eskilstuna. Den 
största och finaste båten i Stockholm och 
det var nog ingen slump. Konkurrensen 
och utbudet av fartyg för nöjesresor var ju 
mycket större i Stockholm.

Fr o m 1 september minskas turerna med 
passagerare till två vardagsturer men nu 
går man även söndagar, en morgontur i

vardera riktningen. Tuna går dock som 
vanligt. Den 1 oktober sänker man pri
set Eskilstuna-Stockholm till däck 3 kr, 
salong 4:50 kronor och hytt 8 kronor. I 
december slutar Eskilstuna Express sina 
turer. Eskilstuna II fortsätter dock med 
två turer i veckan och Tuna förstärks med 
"motorseglaren" Eskil vilket medför att 
godstransporterna kan fortsätta utan in
dragningar. Den 20 december meddelar 
man att ångaren Linköping kommer att 
avgå från Stockholm till Eskilstuna den 22 
december klockan 2 eftermiddag och gå 
tillbaka till Stockholm den 23 december 
klockan 8 förmiddag. Detta är en söndag 
kan tilläggas. Man meddelar samtidigt 
att detta är sista båten för året. Samtidigt 
reserverar man sig för ishinder. Så var det 
med vintertrafiken för Eskilstuna Express 
åtminstone första året!

Fartygen anlöpte Sundbyholm  och 
Strängnäs samt Hesselbyholm och Stal- 
larholmen för utrodd, som det står i an
nonserna. Detta var ett ganska vanligt 
och innebar att man fick ro ut och möta 
fartygen utanför respektive brygga. Farty
gen hade port i sidan så det var inte alltför 
svårt för friska och krya människor att ta 
sig ombord eller lämpa in gods. Övriga 
resenärer fick väl välja en båt som anlöpte 
den aktuella bryggan.

Det blev dock ingen lång sejour hon 
fick på sin trad. Redan 1939 var det slut 
och ångaren lades upp i Stockholm och 
utbjöds till försäljning. Det skulle dröja 
till augusti 1941 innan man hittade en 
köpare. Det var det norska rederiet Torg
hattens Dampskibssellskap som för 160 000 
norska kronor förvärvade fartyget. Efter 
krigsförluster var man där i stort behov

av tonnage och mottog med glädje det nya 
förvärvet som efter omfattande ombygg
nad levererades till bolaget med sitt nya 
namn Torghatten.

Det var oroliga tider i Norge och på 
våren 1944 blev hon uthyrd till Ofotens 
Dampskibsselskap. Redan samma höst rå
kade hon ut för ett flyganfall och skadades 
illa. Samtidigt omkom 2 besättningsmän. 
Torghatten blev reparerad och återin
trädde i tjänst hos sitt gamla rederi i mars 
1946. Fram till 1957 fortsatte hon hos re
deriet men nu hade man skaffat en ny och 
modernare Torghatten och gamlingen fick 
byta namn till Tosenfjord. Redan samma 
höst blev hon upplagd. Samma år såldes 
hon till Bergen för 60 000 norska kronor och 
året efter bar det av till belgiska upphug- 
gare. Eskilstuna Express slutade alltså sina 
dagar 1958 i Belgien som så många andra 
svenska kust- och skärgårdsbåter.

Fartyget blev alltså trettio år, en kort livs
längd för en båt av denna typ där många 
blev både åttio och hundra år gamla.

Slutord
Underlag till denna artikel har i huvudsak 
kommit från Svensk Sjöfarts Tidning 25 och 
26/1928 och nr 2/1942 samt Länspumpen 
1991:3 (fartygets senare öden). Hjälp att 
spåra upp dessa tidningar har jag som 
vanligt fått av Erik Hag. I Eskilstuna är 
det svårt att få fram matrial. Det finns 
inget större intresse för stadens sjöfart. 
Dock kommer den tidstypiska bilden, ett 
gammalt vykort, föreställande Eskilstuna 
Express nyss förtöjd, landgången har ännu 
ej lagts ut, från Eskilstuna museer där jag 
fått god hjälp av Petra Brodén att leta i 
deras fotoarkiv. ■

44 Länspumpen 2004:4



Gurli af N orrköping
Jag har en modell av bogserbå- 
ten Gurli af Norrköping som 
byggdes av min farfar Karl Os
kar Mogren. Modellen är gjord 
före 1906, ty då avled han. Jag 
vet inte hans födelseår, men 
han konfirmerades 1892. Karl 
Oskar var urmakare, kunnig i 
maskinriktning och en duktig 
tecknare.

Jag har aldrig sett modellen 
komplett då min far och jag 
som barn tilläts leka med den. 
Jag försöker nu restaurera bå
ten. Men eftersom jag inte har 
sett den i ursprungligt skick 
har svårt att rekonstruera vissa 
delar av den. Nu undrar jag om 
det finns någon bild av båten 
eller någon person som minns 
den?

Lennart Mogren

N orppa
I nummer 3, 2003 efterfråga
des en finsk trålare vid namn 
Norppa. Jag har nu besökt far- 
tygsregistret i Helsingfors och 
fått fram följande uppgifter om 
henne:

Hon uppges vara byggd av 
Davidssons Båtvarv i Simris
hamn. Byggåret anges olika 
i olika handlingar, 1957 eller 
1958. Fiskefartyget Silvervåg 
infördes den 26 november 1958 
i det finska fiskeregistret som 
Suomi-115 ägd av Åke Frem- 
ling, Mariehamn. Uppges då 
vara försedd med en 150 hk 
maskin. Redan den 22 oktober 
1958 hade mätbrev utfärdats för 
Silvervåg ägd av Åke Fremling, 
Mariehamn. Ännu i 1971 års fis
kelista står Fremling som ägare 
men i listan för 1972 står Leevi

Raikisto, Björneborg som ägare 
till det till Norppa omdöpta far
tyget. Under 1972 ändrades det 
finska fiskeregistret och Norppa 
tilldelades beteckningen SF 21. 
Leevi Raikisto står som ägare 
ännu i 1974 års lista, 1975-1977 
Juhani H irvelä, Vaarala och 
1978-1979 Tauno Nahkala, Hel
singfors. Från 1980 är hon borta 
ur fiskeregistret.

När jag gick till fartygsregist- 
ret hittade jag att Tauno Nahka
la den 22 februari 1977 anmälde 
att det av honom förvärvade 
fiskefartyget Norppa då var 
försett med en 3-cyl semidiesel. 
Bland de fåtaliga handlingarna 
fanns ett den 6 juli 1977 utfär
dat intyg där Åke Fremling 
intygar att han "enligt separat 
köpebrev" sålt Silvervåg till 
Leevi Raikisto med leverans

Björneborg. Vid registrering till
delat reg-nr 1585 i Helsingfors. 
Vid denna tid försedd med en 
Normo diesel på 210 hk.

M arjut Helena Hänninen, 
H elsingfors meddelade den 
20 september 1982 att hon för
värvat Norppa. Avförd 1993 ur 
registret eftersom fartygets cer- 
tifikat ej uppvisats inom före
skriven tid. I praktiken var det 
nog så att inför omläggningen 
av registersystemet gjordes en 
kontroll av vilka fartyg som 
verkligen skulle vara registre
rade.

Fartyget blev aldrig inregist
rerat i Sverige konstaterar jag. 
Men finns det någon som kan 
berätta om Davidssons Båtvarv 
i Simrishamn?

Erik Hag

Detta är på den tiden dalslandsskutorna var ett vanligt inslag vid Lilla Bommen i Göteborgs hamn. Närmast till 
vänster är Töcksfors, sedan intill Hildur av Ryr och längst ut Balder. Mittemot henne ligger Thor, sedan den lilla 
lastbåten Jarl och innanför den Lindö. Tiden troligen runt 1950.

D alslandsskutor
Alltsedan Dalslands kanal öpp
nades år 1868 har den trafikerats 
av lastbåtar, pråmar och i början 
en hel del galeaser. Även pas- 
sagerartrafiken var det fart på. 
Det var ju en helt ny värld som 
öppnade sig för dalslänning
arna. Tänk att kunna komma 
till Göteborg på en dag!

De flesta bruken låg ju utefter 
kanalen så det underlättade nog 
avsevärt att kunna transportera 
sina produkter till Göteborg 
och även kunna exportera till 
utlandet. I början var det järnet, 
sedan pappersmassan, pappe
ret och virket samt en del andra 
produkter.

Det underlättade även när 
bruken skulle ha hem material 
och olika produkter som ingick 
i deras produktion.

De flesta bruken hade egna 
båtar som gick på Göteborg. 
Annars anlitade man båtägare 
för sina frakter. Denna trafik 
pågick ända fram till mitten 
på 1950-talet då järnväg och 
lastbilar konkurrerat ut båtarna. 
Det är en epok som gått i graven 
som har haft stor betydelse för

stora delar av Dalsland.
Har varit er trogna prenu

merant i många år och tycker 
tidningen är intressant, men 
jag saknar bilder och skriverier 
om Dalslands kanal. Det måste

finnas mycket bildmaterial som 
ligger i byrålådor och på gamla 
vindar. Hoppas det är någon 
som nappar på detta. Vet att 
det är många här uppe som 
är intresserade av båtar och

kanalhistoria. Saknar verkligen 
Robin Holmstedts många fina 
artiklar om båtarna på Dals
lands kanal.

Olle Lind, Billingsfors
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De okändas bildkavalkad

Ruthby i Köpenhamn. Kan det vara Helga ex Ruthby, 7443? Del av vykort 
från Tore Olsson.

En liten fraktare i motljus. På baksidan av bilden står textat Styrbjörn. 
Någon som vet mera?

Vem berättar om stimbåten Hermes undrar Tore Olsson. Namnlös passagerarbåt någonstans i Bohuslän under tidigt 1960-tal. Foto
Rune Dahlgren.

M era om Lödösefartygen
Utöver de äldre Lödösefartyg 
vars historik jag berättade om 
i Länspumpen 2004:2 följer här 
uppgifter om ytterligare ett 
antal segel -  och ångfartyg som 
nybyggts eller genomgått om
fattande förbyggnader på det 
anrika varvet vid Göta älv. Det 
bör understrykas att redovis
ningen endast upptar en liten 
del av alla de fartyg (seglare, 
ångare, älvbåtar etc) som un
der 1800-talet levererades från 
Lödöse varv.

1781. Göta E lf , jakt av ek. 25 
3/5 svåra läster, "bygd innew. 
år wid Gammelös" enligt bygg- 
nadsattest av J. Radhe för han

delsmännen J.O. Otterdahl och 
A. Olsson i Göteborg, ägare 
till hälften vardera. Skeppare 
var Hans Jacob Graff, som var 
borgare i Halmstad.

1785 övertogs befälet av Lars 
Pehrsson.

Slutligt öde okänt.
1782. Susanna, brigg av ek 

och fur på kravel. 42 1/2 svåra 
läster, "bygd innewarande år 
wid Gamla Lödese". Gross- 
handlanden Carl Söderström i 
Göteborg var ensam ägare till 
briggen som fördes av coop- 
waerdieskepparen Johan Berg.

1785 (fribrev 285) ägdes Su
sanna av baron P. Alströmer 
under firma N. Sahlgren & Al-

strömer. Avseglade 1788 till 
St.Petersburg (skepparen och 6 
man) men har samma år belagts 
med kvarstad av regeringen i St. 
Petersburg. Slutligt öde okänt.

1784. Catharina, galeas av ek 
och fur. 37,7 svåra läster. Magi
stratens i Göteborg utfärdade 
bilbrev, som är daterat den 23 
april 1785 visar att galeasen gått 
av stapeln den 16 oktober 1784 
och att den var byggd för han
delsmännen J.D. Wetterling och 
M. Zachrisson i Göteborg. Från 
1803 redades hon av enbart 
Wetterling & Son i Göteborg.

Catharina finns upptagen 
ännu 1811 i Handelsflottans års
berättelser men saknas därefter

i handlingarna. Året innan hade
3 man av besättningen rymt i 
London.

1784. Christina, brigg av ek. 
95 4/5 svåra läster. Byggd 1784 
"wid Gamla Lödese" för gross- 
handlanden i Göteborg, Carl 
Söderström, ensam ägare till 
fartyget, som fördes av amirali- 
tetslöjtnanten J.H. von Walden. 
Bilbrevet som är daterat den 9 
september 1784 visar att brig
gen hade en längd av 86 fot, 
var 24,3 fot bred och hade ett 
djupgående akter av 13,4 fot. 
Uppges vara såld utrikes 1787. 
Ovisshet rådde om besättning
ens öde.

1812. Carl Johan, slup av
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furu. Byggd i Gamla Lödöse 
1812. Tiden fram till 1835 är 
redogjord för i Länspumpen 
2004:2 och här följer uppgifter 
för tiden därefter.

1835 köptes fartyget av gross- 
handl. Tydén & Kempe i Stock
holm. J.P. Behrling i Skanör var 
skeppare.

Från 1839 ägdes Carl Johan 
av apotekaren Anton Ekholm i 
Karlshamn, som från 1841 var 
skriven i Stockholms län.

1842 ny hemort Helsingborg, 
ägd av handlanden Johannes 
Hallberg som samma år lät för
bygga slupen där.

1850 ny ägare: handlanden 
Carl Emil Plantin i Landskro
na.

1854 förbyggd i Landskrona 
av skeppsbyggmästaren P.O. 
Olsson för nämnde Plantins 
räkning och i samband därmed 
omdöpt till Carl. Slupen som 
betraktades som helt oduglig 
hade under vintern måst un
dergå en så omfattande repara
tion att den därefter ansågs som 
nästan ny. Därutöver hade den 
blivit förstorad och omtacklats 
från slup till skonare. (43,77 
sv.l).

1857 skutans sista fribrev är 
utfärdat den 26 juni detta år och 
hon tillhörde då 2 handlande i 
Landskrona, Carl Unnerus och 
Justus Tranchell.

1859 på kvällen den 30 de
cem ber och under befäl av 
skepparen Carl Höglander från 
Öland strandade Carl utanför 
Blokhus i Hjörrings distrikt på 
Jylland. Skonaren var på resa 
från Stockholm till Hull med 
havre och råg. Besättningen, 6 
man, räddades följande mor
gon av räddningsbåt. Fartyget 
brev vrak.

1817. Flora, jakt av ek. 155/14 
svåra läster, "bygd å Gamla 
Lödöse wid Götheborgs skär
gård" av ek på kravel. När för
sta (och enda) fribrevet utfär
dades (5/1817) redades jakten 
av handlanden i Halmstad, A.J. 
Hammar och fördes av skeppa
ren S. Nilsson, som var borgare 
i Halmstad.

Flora hade natten till den 17 
december 1814 strandat vid 
Halmstads redd efter att ha 
drivit i land i samband med 
lossning. Skutan, som tillhörde 
handlanden Olof Rammel i

Göteborg och var på resa från 
Stockholm, hade sedan bärgats 
och inköpts på offentlig auktion 
av nämnde A.J. Hammar för 500 
riksdaler banco. Den nye ägaren 
hade låtit reparera skutan för 
en sam m anlagd kostnad av 
604 riksdaler 24 skilling och 6 
runstycken.

Vidare öden ej kända.
1863. Capella, skonert. 62,50 

svåra läster eller 36,00 nyläster. 
Signal HJRN. Skeppsbyggmäs
taren Gustaf A. Lundgren in
tygade den 30 november 1863 
att den från Kungliga flottan 
utrangerade örlogsskonerten 
Ajax, som numera kallades Ka
pella, hade blivit nyförbyggd 
detta år av ek och fur på Gamla 
Lödöse skeppsvarv för hand
landen Theodor Nilssons och 
medredares räkning i Göteborg. 
Nilsson hade köpt fartyget på 
auktion i Göteborg den 9 juni 
1863 och det framgick att det 
var byggt redan 1814 på Nya 
Varvet i Göteborg.

Skeppare var M.Jansson, som 
1866 ersattes av C.M. Olsson.

1873 tillhörde fartyget skep
paren Julius Larsson i Fiske- 
bäckskil med Johan Jonsson 
som befälhavare.

Capella förolyckades totalt i 
Nordsjön hösten 1887 efter att 
den 24 oktober ha sprungit läck 
i närheten av Doggersbank på 
resa från Gent till Nykjöbing 
på Själland. Eftersom fartyget 
inte kunde hållas läns måste det 
följande dag överges av besätt
ningen, 6 man, som upptogs av 
en dansk ångare och fördes till 
Köpenhamn.

1867. Anton, älvbåt. 15 Vi ny
läster. Uppges vara förbyggd 
vid Gamla Lödöse 1867. Inskri
ven vid sjömanshuset i Kung
älv den 26 januari 1871 såsom 
tillhörig H. Jacobsson i Torp i 
Hjertrums socken. Fanns inom 
Kungälvs distrikt ännu 1890.

1868. Cecilia, skonert. 35 ny
läster eller 109,58 ton. Signal 
HBSG. Byggd å Gamla Lödöse 
skeppsvarv 1868 av skepps
byggmästaren Gustaf A. Lund
gren och kvartersmannen Sven 
Karlsson för ett rederi på Gull- 
holmen med sjökapten Olof 
Österberg som huvudredare 
och J.H. Nilsson som befälha
vare.

Från 1879 är hemorten Fis-

kebäckskil och Cecilia tillhör 
då skepparen Johan Henrik 
Nilsson som är både redare och 
befälhavare.

I Uddevalla sjömanshus far
tygsregister finns en notering 
om att fartyget har förolyckats 
1883.

1870. Norden, ångskonert. 
114,57 ton. Signal HFKL. Byggd 
1870 av ek och fur på kravel på 
Gamla Lödöse skeppsvarv av 
skeppsbyggmästaren Gustaf A. 
Lundgren och kvartersmannen 
Sven Karlsson för Handelsbola
get Edgren & Wahlström samt 
m edintressenter i Göteborg. 
Huvudredare var handlanden 
A.R. Edgren och till befälha
vare var utsedd skepparen Lars 
Åberg vilken 1871 ersattes av 
Axel Julius Andersson.

Försedd med ångmaskin om
24 hk.

1873 anmäldes att fartyget 
tillhörde Ångfartygsaktiebola- 
get Arctic i Göteborg med hand
landen A.R. Edgren fortfarande 
som huvudredare.

När nästa fribrev utfärdades i 
maj 1876 ägdes fartyget alltjämt 
av Ab Arctic men hade nu fått 
ny huvudredare, navigations- 
skolläraren Fredrik Olsson.

Fribrev 189/1879, som blev 
det sista, upptar handlanden 
Anders August Andersson i 
Göteborg som ägare med Mar
tin Bernhard Andersson som 
befälhavare.

Norden såldes 1881 till H.T. 
Enes i Haugesund.

1871. Östergöthland, ång
skonert. 28,5 nyläster. Signal 
HGM N . Byggd på G am la 
Lödöse skeppsvarv 1871 av 
skeppsbyggmästaren Gustaf 
A. Lundgren och kvaretsman- 
nen Sven Karlsson för räk
ning handlanden i Motala Carl 
Fredrik Nordh och sjökaptenen 
Frans Andersson i Vadstena, 
redare och befälhavare i nämnd 
ordning.

Försedd med ångmaskin om 
30 hk. Ångaren som gjorde 7 lA 
knop var överbyggd till två 
tredjedelar och var inredd med 
salong och hade 10 hytter för 
passagerare och befäl.

Den inköptes i februari 1873 
för 75 000 kronor av ett nybildat 
ångfartygsbolag i Norrköping 
vars syfte var att bedriva sjö
fart i Östersjön och Nordsjön.

I det nya bolaget ingick herrar 
P.A. Enhörning, Eric Ringman 
(handlande) samt fartygets be
fälhavare, Johan Vilhelm Lang- 
borg. Eric Ringman var utsedd 
till huvudredare.

Såld i Riga 1874.
1871. Nordsjön, ångskonert. 

62,5 nyläster. Byggd på Gamla 
Lödöse skeppsvarv 1871 av ek 
och fur på kravel av skepps
byggmästaren Joh. Bang och 
kvartersmannen Sven Karls
son. Detta bygge var liksom 
Norden avsett för handelsbola
get Edgren & Wahlström m fl i 
Göteborg och med A.R. Edgren 
som huvudredare. C.A.C. Lilja 
befh.

Försedd med ångmaskin om 
45 hk.

Fartyget övergick 1873 till 
Ab Artico i Göteborg och året 
därpå övertog läraren vid Göte
borgs navigationsskola, J.F. Ols
son huvudredarsysslan. Denne 
hade samma år konstruerat 
och vid Lödöse skeppsvarv för 
egen och medredares räkning 
låtit bygga en annan ångare, 
Kepler, avsedd för fraktfart på 
avlägsnare farvatten.

Nordsjön strandade den 10 
december 1875 utanför Kyllaj 
på Gotland på resa från Skut
skär till Riga i barlast. Fartyget 
stod kvar på grundet till den 26 
i samma månad då det under 
en svår storm  kantrade och 
blev vrak.

1871. Elisabeth, älvbåt. 14 
nyläster. Byggd av ek och fur i 
Gamla Lödöse okänt år. Inskri
ven vid sjömanshuset i Göte
borg 1871. Ägare var Andreas 
Olsson i St Peders socken. Upp
ges kasserad 1880.

Källor:
Riksarkivet.
Kommerskollegium: Hu
vudarkivet. Fribrevshand- 
lingar (Fllb).
Sjöpassexpeditionens ar
kiv. Fribrevshandlingar (E 
V b ) .
Handelsflottans årsberät
telser (Dd 1). 
Konsulatsskrivelser. 
Landsarkivet i Göteborg. 
Göteborgs, Uddevalla och 
Kungälvs sjömanshus ar
kiv.

Bernt Åhlund
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Kam någon berätta om Kana ex Laksa och hennes slutliga öde? Foto Stig 
Arweson.

Varvsplåt
Bland nautiska prylar som jag 
köpt fanns även denna varvs
plåt varit monterad på motor
fartyget Laksa av Leith. Tre 
försäljningar har jag hittat i

listorna. Den senaste till Liba
non 1980. Namnet är då Rana. 
Jag behöver nu hjälp med att 
få fram det slutliga ödet för 
denna båt.

Stig Arweson

Fram sidan
Texten till omslagsbilden på se
naste numret av Länspumpen, 
2004:3, anger att fartyg num
mer två skulle vara ångaren 
Monark. Några detaljer stäm
mer inte.

M onark hade "v a n lig a "  
svängdävertar, inte av Welin- 
typ. Lillbåten (med dävertar) 
akter om styrbords livbåt sak
nas. Monark hade häckakter, 
inte kryssarakter. Däckshuset 
u nder kom m and obryggan  
stämmer inte med Monarks.

Men vad kan det vara för 
fartyg med Monarklinjens skor
sten och svensk flagg? Kan det 
möjligen vara Master Fouad 
K ex Hunneberg ex Bernicia? 
Hon såldes på liknande sätt som 
Masilia det vill säga med åter- 
charter till Svenska Lloyd. Men 
då stämmer inte årtalet 1960?

Hjalmar Ekehorn

Norik
I nummer 2 efterfrågades No
riks öde. Vid bogsering mellan 
Norrköping och Västervik, där 
hon skulle bli krogbåt, tornade 
hon den 29 november 1969 mot 
holmarna norr om Idö och blev 
kvar. Skrovet sprängdes se
nare.

Håkan Carlsson, Västervik

Stoppdag 
för nästa 

Horisonten 
Runt 

är
11 januari 

2005

Sven Sjöstrand undrar också om SIN 15, tagen i februari 1963 . . .

En okänd Freja i Bua. Foto Sven Sjöstrand 12 maj 2002.

Foto för identifiering som jag gärna vill ha identifie-
Jag skickar några foton på båtar rade. SIN 15 är tagen i februari

. . .  liksom om YD 60 som ser mycket ex-dansk ut.

1963, YD 60 är en kopia från ett fotot är taget den 12 maj 2003. 
dia och Freja ligger i Bua. Det Sven Sjöstrand
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Vid Hörnefors har ytterligare ett Trotmanankare påträffats . . .

Jubilerande skeppskamrater från Wasaborg.

Skeppare 45-årsjubilerade
Under en helg i somras har 
skeppskamrater från skolfar
tyget Wasaborgs första kurs 
1958-1959, och som utexami
nerades vid Sjöbefälsskolan i 
Stockholm, firat 45-årsjubileum 
med en träff i Oskarshamn. 
Förutom umgänge och gemen
samma måltider avlades besök 
på Sjöfarts- och Döderhults- 
museet.

Sju f d skol- och skeppskam
rater kunde närvara. Flertalet 
av de frånvarande var tyvärr 
förhindrade på grund av sjuk
dom. En person har inte gått att 
nå. Om du läser detta Bo, hör 
gärna av Dig till någon av oss!

Tiden ombord tillbringade 
de 14 eleverna i två grupper 
som arbetade och studerade 
omväxlande en vecka åt gång

en. Sett från flera synvinklar 
måste denna typ av utbildning 
med skolfartyg varit lyckosam 
för sjöfartens utövare. Redare 
seglade med inkom stbring
ande last samtidigt som man 
utbildade befäl för den egna 
flottan och mindre däcksbe
sättning kompletterades med 
elever. Från sjömanssidan sett 
var fördelarna att eleverna, som 
innan Wasaborgstiden skulle 
ha praktik minst till lättmatros, 
hade lön samtidigt som man 
utbildade sig till befäl och fick 
sjöm ånader för tjänstgöring 
ombord.

Bifogar foto med sju 45-årsju- 
bilerande skeppare. Från vän
ster: Anders Torsbrand, Robert 
Hillgren, Per Forss, Per Ove 
Englund, Sven Sandell, Roland 
Flemk och Sven Jakobsson.

Roland Flemk

Trotm anankare igen
Vid ett besök i Hörnefors påträf
fades ännu ett ankare. Här visar 
förre pappersarbetaren Gustav 
Jonsson, 93 år, mig runt och 
talar om att ankaret hittades i 
hamnen vid muddring.

Roland Johnson

Trots sin sällsynthet kan Trot
manankare hittas, ej på marin- 
eller sjöfartsmuseer, utan på 
mera udda ställen, som Nisse 
Månssons ankare vid Arbogaån 
i Kungsör.

Själv hittade jag ännu ett 
Trotmanankare vid ett besök 
i den uppländska bruksorten 
Skutskär i somras. Detta ankare 
var också placerat på en något 
ovanlig plats; i planteringen i en 
rondell. Hoppas ingen bilist tar 
genvägen rakt fram i rondellen. 
Sådant händer ju ibland.

Kom körande med bil söder
ifrån då jag ser ett stort ankare

som tronar mitt i rondellen. 
Som jag alltid har ögonen öpp
na för ett eventuellt Trotma
nankare så tog jag en extra titt 
och, hoppsan, det var ju ett 
Trotmanankare! Det blev ett 
extravarv i rondellen och sedan 
stopp för fotografering. Tyvärr 
var ena "trotmanflyet" avslaget 
på detta ankare som för övrigt 
var i fint skick.

En teori jag har själv till att 
denna typ av ankare inte blev 
mer vanlig är att det helt enkelt 
var för bra. Ett bevis för detta 
är att flertalet av de ankare vi 
sett har beslag med schacklar 
strax vid den ledade kronan. 
Detta för att så att säga ta upp 
ankaret "bakvägen". Ankaret 
som ligger på dockvallen vid ss 
Great Britain i Bristol, England 
har fått läggen krökt, troligen 
från stor kraft vid försök att få 
loss det, vilket tydligen miss
lyckades, då ankaret hittades i 
bottensedimentet 1970.

Bernt Säfström

Sveas skolfartyg Wasaborg. Foto från rederiet. 
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Böcker på 
frivakten

Av Lennart Bornmalm

Varvsbilder -  Frusna ögonblick i Göte- 
borgsvarvens historia 
Redaktörer: Christer Feiff och Mats Sjölin 
Bildredaktör: Rodolpho Castex 
139 sidor, rikt illustrerad, inbunden. 
Förlag: Göteborgs stadsmuseum och Gö
teborgska Tidsspeglar, 2003. ISBN: 91-854- 
8869-0
Pris: 225 kr (Breakwater Publishing) 
Skeppsvarven i Göteborg har haft en stor 
betydelse för stadens ekonomiska och so
ciala utveckling och var under 1800-talets 
senare del och större delen av 1900-talet 
en livsnerv på vilken mycket av Göteborgs 
välstånd byggdes upp runt. Det är därför 
mycket trevligt och väsentligt att yngre 
generationer blir påminda och informe
rade om att Göteborg var för inte så länge 
sedan en av världens största varvsorter. 
Detta är särskilt viktigt med anledning 
av att nya områden och verksamheter nu 
växer fram på Norra Älvstrandens gamla 
varvsområden och många frågar sig hur 
det var här tidigare, även om varvsepo- 
ken lämnat spridda spår av byggnader, 
förstärks ändå glömskan när nya byggna
der och gator breder ut sig. Därför är det 
särskilt hedersamt att Göteborgs stads
museum tagit initiativ till utgivandet av 
föreliggande bok som på ett trevligt och 
lättöverskådligt sätt låter läsaren följa med 
på en resa längs varvsepokens tidevarv i 
Göteborg från enkla mekaniska verkstäder 
till världsledande storvarv både tekniskt 
och kapacitetsmässigt. Göteborgs Stads
museum förvarar ca 200000 bilder från 
de tre tidigare storvarven i Göteborg och i 
boken har ett väl utvalt axplock av dessa 
använts för att illustrera frusna ögonblick 
i göteborgsvarvens historia från 1870-talet 
fram till sjösättningen och leveransen av 
de italienska stortankfartygen Nai Ge- 
nova och Nai Superba, vilka är de största 
fartygen som byggts i Göteborg. Så låt 
oss hoppas att fler intressanta böcker om 
varvsepoken kommer med jämna mellan
rum i framtiden.

Bildåtergivningen är generellt mycket 
bra, även om en del bilder är mycket gamla 
så har man lyckats över förväntan med 
återgivningen av dessa. Kort sagt är boken 
både intressant och givande att läsa och 
rekommenderas varmt.

Tango med Mathilda
Lennart Grundborn 
Rikt illustrerad, 224 sidor, inbunden. 
Förlag: Risbergs Information & Media AB, 
Uddevalla. ISSN 91-631-4826-9

Pris: 250 kr inkl porto (Breakwater Pu
blishing)
Tango med Mathilda handlar om Thordén 
lines fartyg Mathilda Thordén i vilken för
fattaren tjänstgjorde en kortare tid. Lennart 
Grundborn härstammar från Grundsund, 
vilket kanske namnet skvallrar något om, 
och boken inleds med en skildring från 
uppväxtåren i det lilla fiskesamhället i 
Bohuslän under 1930- och 1940-talen, vil
ket bl a ger en intressant inblick hur livet 
och livsbetingelserna var där under andra 
världskriget och åren därefter. Författarens 
kärlek till orten återkommer ofta i boken. 
Huvuddelen av boken skildrar författarens 
tid och upplevelser ombord i Mathilda 
Thordén, då de seglade främst på både 
Nord- och Sydamerika. Boken är klart 
underhållande med ett rakt och kärnfullt 
språk som har en medryckande effekt på 
läsaren. Bildmaterialet är rikt och illustre
rar väl den beskrivna tidsperioden. Boken 
rekommenderas varmt och särskilt för den 
som är road av att läsa om sjömansliv de 
närmaste åren efter andra världskriget.

Skåne -  Landet mot kontinenten -  Resor 
via Skåne under gångna tider 
Christer Jansson
Rikt illustrerad, 434 sidor, inbunden. 
Förlag: Eget förlag, Solna 2003. ISSN 91- 
631-4805-6
Pris: 600 kronor (vid köp från författaren) 
Föreliggande bok är ett stort och hedersamt 
arbete där vår klubbmedlem Christer Jans
son skrivit om passagerarsjöfarten i gångna 
tider. Författaren har i detta grundliga 
praktverk tagit sig an att beskriva hur

Lciuuirt Grundborn

Tang) med Mathilda

svenskarna rest till kontinenten efter att 
Skåne blev svensk egendom i samband 
med freden i Roskilde år 1658. Tidigare 
reste man huvudsakligen från Stockholm 
till kontinenten, men efter att Skåne blev 
svenskt territorium ökade resande till län
derna på andra sidan Östersjön via Skåne 
för att få den kortaste sjöresan. Helsingborg 
växte tidigt fram som en viktig genom
fartsort på grund av det korta avståndet 
till Själland. Successivt erhöll flera andra 
skånska städer och mindre orter unika 
fartygsförbindelser med kontinenten. 
Bokens innehåll är fördelat efter de olika 
destinationshamnarna och läsaren får stifta 
bekantskap med trafiken till Stralsund, 
Lübeck, Stettin, Kiel, m fl tyska städer och 
Bornholm. Förutom trafik till Danmark 
och Tyskland har under olika perioder 
direkttrafik även förekommit till Finland, 
Ryssland, Norge och England, vilket också 
behandlas i boken. Efter dessa kapitel 
ägnas ett omfattande avsnitt åt Öresunds
trafiken fram till att tågfärjeförbindelsen 
inrättades 1892. Mot slutet delges de om
fattande diskussioner som förelåg om hur 
den framtida trafiken mellan Sverige och 
Tyskland skulle utformas, vilken slutligen 
resulterade i att det blev Trelleborg-Sass- 
nitz. Denna trafik invigdes år 1897. Mot 
slutet av detta intressanta bokverk bjuder 
författaren på inblick om de försök som på 
1880-talet gjordes att hämta emigranter till 
Nordamerika direkt från de skånska ham
narna i Malmö och Helsingborg. Denna 
trafik blev heller inget annat än försök. 
I slutet av boken handlar två kapitel om 
isvintrar respektive kolerasmittan hösten 
år 1892. Avslutningsvis är min bedöm
ning att författaren gjort ett enastående 
arbete. Textinnehållet är av mycket hög 
kvalitet och intresseväckande. Det enda 
som inte håller så god kvalitet är trycket 
av bilderna, teckningar och målningar. Här 
skulle tryckeriet kunnat prestera väsentligt 
bättre resultat, men oaktat detta vill jag 
varmt rekommendera boken och speciellt 
med tanke på att författaren verkligen ger 
läsaren kunskaper om hur det var att fär
das till sjöss på 1800-talet.

De Foro på Havet med Skepp
Inge Löfström
Illustrerad, 105 sidor, inbunden.
Förlag: Båtdokgruppen AB, Skärhamn 
ISSN 91-87360-08 
Pris: ca 180 kr
Nyligen har Båtdokumentationsgruppen 
i Skärhamn givit en bok som behandlar 
havet och människan vars roller är ett mer 
eller mindre evigt drama från urminnes 
tider till idag. Författaren navigerar läsaren 
genom händelser och berättelser från olika 
tidsepoker från antikens sjösagor till mitten 
av 1950-talet. Huvuddelen av berättelserna
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omfattar perioden från 1800-talet och första 
hälften av 1900-talet. Bland annat belyser 
dessa trevligt skrivna kapitel Antikens 
sjösagor, I bibliska farvatten, Kyrkskepp, 
Östersjöns Biscaya, En fullriggare vid 
namn Joseph Conrad, Jul till sjöss med 
flera berättelser. Det gemensamma med 
alla berättelserna är havet och människan, 
där havets lockelse och faror fascinerat 
människan i alla tider genom dramatik, 
upplevelser, äventyren och inte minst be
rättelserna från dessa.

Boken är m ycket lättläst och ger en 
stunds avkopplande läsning med informa
tiva inslag från skiftande miljöer.

Så levde de -  Om några framgångsrika 
första generationens affärsmäns liv och 
leverne i slutet av 1800-talet och framöver, 
Del 1 och 2 
Magnus Ullman
Rikt illustrerade, 176 sidor (del 1) resp 192 
sidor (del 2), inbundna.
Förlag: Magnus Ullman, Stockholm. ISSN 
91-630-7481-8 resp 91-630-8362-0 
Pris: 340 kr/styck eller 599 kr i paket 
(Breakwater Publishing)
Under sommaren har jag läst ett par böcker 
som gavs ut för 5 resp 6 år sedan, men som 
fortfarande är aktuella och tillgängliga i 
bokhandeln. Anledningen till att jag be
handlar dessa böcker nu och här är att jag 
föreställer mig att de kan vara av intresse 
eftersom böckerna bland annat belyser 
personer som haft en stor betydelse inom 
den maritima näringen i Sverige. Dessa 
är främst Sven Salén och Olof Wallenius, 
men även andra personer som t ex Sven 
Engwall, Alrik Sundén-Cullberg m fl har 
haft intressen inom den svenska sjöfarten. 
Dessutom var flera av första generationens 
företagsledare/ägare i många fall inneha
vare av stora fritidsbåtar och samtidigt 
hade de intresse för sjöfartsnäringen.

Föreliggande böcker beskriver på ett 
intressant och allmänbildande sätt per
sonerna bakom de som skapat och byggt 
upp många av de svenska storföretag 
som Sverige byggt sin välfärd och fram
gång på som industrination. Några av de

personer som beskrivs förutom de som 
redan nämnts är Carl Frisk, Ernst Thiel, 
Erik Åkerlund, Axel Wenner-Gren, Tor
sten Kreuger, Carl Kempe, Johan Petter 
Åhlén, Henry Wallenberg och Carl August 
Wicander mfl. Författaren förefaller att ha 
lagt ner ett gott researcharbete på de olika 
kapitlen i böckerna och berättelserna är 
lättillgängliga och medryckande att läsa. 
Dessutom är bildmaterialet genomgående 
av god kvalité. Böckerna rekommenderas 
för dem som är intresserade av denna form 
av historikk.

Mister Agent we are sinking! Öden och 
äventyr kring Haegerstrands, på världs
haven sen 1859.
Ingvar Henricson
Rikt illustrerade, 163 sidor, inbunden. 
Förlag: Breakwater Publishing, Göteborg. 
ISSN 91-974379-9-9 
Pris: 340 kr (Breakwater Publishing) 
Föreliggande bok tar oss till Gävle som 
under en lång tid har traditioner som 
sjöfartsstad och i detta fall handlar det om 
145-årsjubileumet av AB P.J. Haegerstrands 
historia. Författaren beskriver på ett intres
sant sätt stadsmäklaren och skeppsredaren 
Per Johan Haegerstrands uppbyggnad av 
sitt rederi och företagets utveckling i såväl 
framgång som motgång fram till idag och 
hur verksamheten har skiftat under åren. 
När företaget startades 1859 av den då 
32-årige P.J. Haegerstrand var Gävle Sve
riges största rederistad och en av Nordens 
ledande skeppsbyggarstäder. Framför allt 
var det segelfartyg som byggdes i Gävle 
men efterhand tog ångfartygen över denna 
roll och då minskade Gävles betydelse som 
varvsstad. Författaren tar oss med på en 
spännande resa i både ord och bild över 
händelser som ägt rum både inom rederiet 
och i internationella och nationella sam
manhang över de gångna åren. Bland an
nat bjuds läsaren på anekdoter från resor, 
där t ex ett kapitel berättar om en jungmans 
besynnerliga öden. I detta kapitel berättar 
han själv om konsten att rymma i Antwer- 
pen år 1890, vilket blev en inledning till ett 
liv fyllt av strapatser och faror på oceaner

och slagfält, från engelska kolonialkrig till 
första världskrigets skyttegravar. De olika 
berättelserna är hämtade från i stort sett 
hela världen och omfattar sjöfarten under 
tre århundraden. För intresserade båtolo- 
ger finns det i slutet av boken ett kapitel 
som i korthet beskriver Haegerstrands 
fartyg i text och ibland även i bild.

Röd storm
Terje W. Fredh
Rikt illusterad, 109 sidor, häftad 
Förlag: Terje W Fredh, Lysekil 2004.
Pris: 110 kr (vid köp från författaren) 
Klubbmedlemmen Terje Fredh har nyligen 
kommit ut med ännu en bok. Denna gång 
har Terje berikat oss med bland annat 
berättelser från det kalla krigets dagar, då 
Thordén Lines fartyg Alfhem från Udde
valla 1954 kom att hamna i världspolitiken 
med anledning av att hon fraktat krigs- 
material för Guatemala i Centralamerika, 
där ett inbördeskrig ansågs vara nära 
förestående, vilket eventuellt kunde sprida 
sig till grannländerna. Ett annat kapitel 
handlar om livet ombord på Röda bolagets 
bogserbåtar, där läsaren ges en inblick av 
de många och varierande uppdragen som 
man får uppleva ombord på en bogserbåt. 
I kapitlet Skeppsbrott i Bohuslän på 1800- 
talet tar Terje oss med på en resa i berät
telse om några mycket och kanske mindre 
kända fartyg som förlist i Bohuslän under 
detta århundrade. Av de totalt sju kapitlen 
avslutas boken med att författaren gjort ett 
flertal intressanta intervjuer med kustbor 
som haft havet som sin arbetsplats. En av 
dessa är Ingvar Simonsson från Stocken, 
som bl a under många år var delägare i 
flera fiskebåtar som bar namnet Sverige, 
där den sista levererades från det anrika 
A.K. Gustafsson & söners skeppsvarv i 
Landskrona. Detta fartyg kommer för öv
rigt att huggas upp i Grenå vid kommande 
årsskifte.

Trevlig läsning! g

Mister Agent,
w ea r e  

x sinking!"
Öden och äventyr kring Haegerstrands, 

p.i världshaven sen 1859
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Äntligen i nytryck efter att ha varit slutsåld i flera år!

ING HAJIJTLAMPAIV II
ttelser från havet under krig och i fredstid

i får bland andra möta styrmannen som slutade röka, 

lotsförbundet i Melbourne, den seglande 

på Iso ld a ,  ett gäng ofrivilliga vedlastare och 

segelmakare med ett hjärta av guld.

Pocket, 200 sidor. ISBN: 
91-975200-8-X .
Pris: 13 5  kr. Du som 
prenumererar på Svensk 
Sjöfarts Tidning betalar 
endast
1 1 5  kr (uppge 
prenumerationsnummer).

Paket med Kring kajutlampan I, II och III 
Pris: 350  kr. Du som prenumererar på 
Svensk Sjöfarts Tidning betalar endast 
300 kr (uppge prenumerationsnummer).

Beställ enkelt via post- eller bankgiro!
Med förskottsinbetalning till postgiro 10 0  95 98-2 eller bankgiro 5 2 11-8 6 5 0  får du 
snabb leverans utan fraktkostnad. Glöm inte att uppge beställd titel samt namn och 
leveransadress. Du kan också beställa via www.breakwater.se, där du även kan läsa 
mer om ” Kring kajutlampan II” och våra andra böcker.

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

B ox 370 , 401  25 G ö te b o rg  

w w w .brea k w a ter.se  — in fo @ b re a k w a te r.se

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”.

Ett av många märkliga öden är jungmannen på ångaren ”Balder”, Algot 
Johansson, som berättar om konsten att rymma i Antwerpen och hans rymning blir 
början till ett farofyllt liv på oceaner och slagfält, från engelska kolonialkrig till för
sta världskrigets skyttegravar.

164 sidor.
Format: 230x260 mm.“Mister Agent, we are sinking!”

Ordinarie pris: 340 kr »  Du som prenumererar på Svensk Sjöfarts Tidning Linnetrådsbunden med
betalar endast 300 kr (uppge prenumerationsnummer). Spektraomslag (linne).

Rikt illustrerad!

Beställ enkelt via post- eller bankgiro!
Med fö rskottsinbetaln ing till postgiro i o o  95 98-2 eller bankgiro 5 2 11 -8 6 50  får du 
s n a b b  leverans utan frakt- och expedit ionskostnad. Kom ihåg att u p p ge  beställd 
titel s a m t  nam n, le veransadress  och ev. pren um erat ionsn um m er.
Du kan också  beställa  via vår  webbutik där  du även kan läsa m er o m  “ M ister 
Agent, w e  are s inking!” och våra andra böcker.

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

Box 370, 4 0 1  25 G öteborg  
www.breakwater.se -  ¡n fo@ breakw ater .se

Boken om Haegerstrands 
fantastiska 145 år!
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