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Omslagsbilden:
Birka slussar in i docken i Hull den 10 juni 1975. Foto Hans Berglund.

Redaktionellt

När detta skrivs i början av juni har sommaren ännu inte 
infunnit sig. Däremot har Klubb Maritims årsmöte just hållits 
i Kalmar, vilket var ett mycket lyckat arrangemang. Hela Läns- 
pumpens redaktion var där för att knyta nya kontakter.

Någon brist på artiklar finns för närvarande inte. Vi har 
många godbitar på törn. Så har t ex inte uppföljningen av Tore 
Olssons resa i Finland fått plats denna gång. Men fortsätt att 
skriv. Vi behöver variation!

Som redaktör är det naturligtvis stimulerande att ha många 
artiklar på lager. Liknande tongångar hörs även från Båtologens 
redaktion och kanske finns det utrymme för ytterligare någon 
tidskrift inom den stora Klubb Maritim-familjen?

Vi vill också passa på att gratulera Svensk Sjöfarts Tidning 
som den 7 juli fyller 100 år.

Redaktörerna
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Isolda en del av Sveriges flytande kulturarv
Isolda var ett av sju fartyg som vid en ce
remoni ombord på färjan Dan Broström, 
Maritiman den 18 maj fick ta emot Statens 
maritima museers Kulturhistoriska märk
ning. Peter Ahlander, styrelsemedlem 
för Isolda ekonomisk förening mottog en 
vacker bronsplakett av Klas Helmersson, 
överintendent på SMM.

Principerna för K-märkningen har tagits 
fram i samarbete med Sveriges Segelfar- 
tygsförening, Sveriges Angbåtsförening och 
Statens Maritima Museer. Totalt finns det 62 
k-märkta fartyg i Sverige varav nu även en

av världens sista djupvattenseglare Isolda 
ett erkänt viktigt fartyg för Sveriges marina 
kulturarv att vårda för eftervärlden. 
Övriga som tog em ot plaketter: 
K analbåtarna Juno och W ilhelm  
Tham  - H åkan Gullberg 
Bogserbåten H arry - Karl-Eskil 
A ndersson
Esab VI - Leif Gullersby 
Asta av Sm ögen - Kåre Tånge 
Mina - Lars-Göran Nilsson

Gunilla Davidsson
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Här kan au segla friti med dina 
tankar om Länspumpen

Inbjudan att skriva i Länspumpen
Det har skrivits mycket om batar och de som seglade med dem. Mest berättelser från dem som jobbat på däck och även i maskin men 
om de som arbetat inom intendenturen är det inte så mycket berättat om. Vad vore ett fartyg utan kocken i byssan bland kastruller och 
stekpannor? Intendenturpersonalen var lika viktig som all annan personal för fartygets fungerande. Men det har skrivits väldigt lite 
om denna yrkesgrupp och deras syn på arbetet. Det vill Länspumpen nu ändra på.

Därför inbjuder Länspumpens redaktion alla som arbetat inom intendenturen till att fatta pennan och skriva ner sina minnen frän den 
tid de seglat. Hör gärna av er till redaktionen. Vi ställer upp och interjuvar om det är önskvärt eller så sänd in ditt manus till oss.

Redaktörerna

En enkel arbetsmiljö, lite tungarbetad, men ändå fungerande. Byssan på s/s Elsa av Malmö 1922. 
Arkivbild Bertil Söderberg.

Kockarna besiktar sin nva arbetsplats på ett nybygge från Lnksbergs Mekaniska Verkstad. Foto 
Gösta Lidén.
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I S ?  i w i r r a p

Transatlantics Glimmaren i Lundbyhamnen i Göteborg vintern 1971.1 Durban blev vår båt utmanad på en fotbollsmatch mot Glimmarens lag som vi vann 
med 3 -1 .  Foto Bertil Söderberg.

Befaren j ungman

Av Kenneth H. Ohlsson

Å ret var 1956, m ånaden januari. Jag hade kom m it upp till stapelstaden G öte
borg, för att bevaka m in törn på sjöm ansförm edlingen där jag var uppsatt 
som  befaren jungm an. Befaren, eftersom  jag 1955 hade varit m önstrad som  
jungm an om bord i m /s Ekefors i dagarna fem  på resa G öteborg -  H am burg, 
plus att jag hade genom gått sjöm ansskolans däckslinje i G öteborg under 
hösten 1955. D är hade jag fått lära m ig att slå en m assa knopar, som  m an  
skulle slå då och då. Till vilken nytta?

Från H äle M osse till Storstadsham n
Jag hade tillbringat jul- och nyårshelgen 
hos morföräldrarna ute på Tjörn, närmare 
bestämt Häle Mosse, som ligger uppe i 
ödemarken ett vargtjut från Bö Tjärn, där 
ibland abborren kunde gå till. Här satt jag 
i köket och sorterade mina Alfakort, som 
bestod av allsvenska fotbollsspelare av 
vilka jag hade ett hundratal tills moderns 
städningsraseri någon gång 1988 gjorde 
att nästan allt åkte ut. Idag återstår blott 
tvenne av dessa kort, näm ligen IFK:s 
halvback Holger Hansson och Lennart 
Alpstam, Örebros vänsterhalv, en för mig

okänd person. När dagsljuset avtog, så 
fick man sitta i töstemörkret trots att el var 
installerat sedan några år tillbaka i tiden. 
Den klara 15-wattslampan fick inte brinna 
förrän nabon hade tänt. Så därför satt man 
och stirrade ut i mörkret och hoppades att 
nabon skulle tända sitt enda ljus. Däremot 
hade hönsen det bättre beställt än gårdens 
folk. Det var nödvändigt för äggläggning
en att hönsen hade lyse. Så de slapp att sitta 
i mörkret. Nu tänds inga ljus i fönstren hos 
nabon längre, som var den siste åretrunt- 
boende personen på Häle Mosse. Medio
2004 stuvade Fridas John ner sin telefon

och drog iväg till "hemmet".
På biografen Saga i Skärhamn visades 

filmen Storstadhamn med Marion Brando. 
Alltså drog vi grabbar i Häle iväg till 
grannbyn Siröd, där brudarna fanns. Över 
åkrar och ängar gick vår fotvandring i 
mörkret tills vi kom till Martiniuses far- 
stutrapp och de väntande brudarna: Elsy, 
Margit och Barbro. De högg oss genast 
under armarna och ville att vi skulle gå 
som fästfolk. Det generade mig, att som en 
nästan orörd 16-åring gå fram arm i arm 
genom vägar och prång. När vi kom fram 
till den gamla fotbollsplanen i Skärhamn 
frigjorde jag mig från Margits fasta grepp, 
så jag slapp att generas för skärhamnare. 
Efter filmens slut så hade det börjat att 
snöa, så det gällde att snabbt ta sig fram till 
brudarnas plats och lämna dem i säkert för
var. Själv hade jag sällskap fram till Häle, 
för att ensam äntra upp för Hälebacken, 
och slutligen till bingen i köket där det på 
vedspisen stod en tallrik med stekt ägg,
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Chateau Ytterhall i Västra Bodarna. Där var jag eldare några nätter. Vykort.

fläsk och potatis som nattamat. Dagen efter 
så åkte jag upp till Göteborg.

En barre i Västra Bodarna
På sjömansförmedlingen, som låg på And
ra Långgatan, inne på gården, fick man 
infinna sig för att lyssna på ropen, som 
skedde några gånger om dagen. Kommer 
i nuläget inte ihåg hur många, men mellan 
ropen kunde man besöka Fritidsgården för 
Sjöfolk för att fika, spela biljard, bordten
nis eller läsa dagstidningar. Jag hade träf
fat en tjomme från Borås, som också var 
uppsatt som befaren jungman. Han hade 
genomgått Sjömansskolan under vt 1955, 
men liksom jag så var han ett oktoberbarn 
och kunde inte mönstra ut på däck, utan 
fick ta ett flunkjobb tills nu. Namnet hans 
var Dick Tony, och han kinesade hos en 
släkting i Haga. Vi beslöt oss för att försöka 
hamna i samma båt.

Under tiden så hade jag träffat en gam
mal klasskamrat från Majorna, som skulle 
tillbringa veckoänden hos en nyfunnen 
polare, som hade en barre i Västra Bodarna. 
Han ville att jag skulle följa med dit. Huset 
stod tomt och oeldat, så det kunde bli kyl
slaget trots sovsäckar. Jag antog anbudet, 
och vi var trenne unga pojkar som strålade 
samman på Göteborgs Central för vidare
befordran till Västra Bodarna. Efter en rask 
promenad så var vi framme vid huset, som 
jag bedömde som en mindre herrgård, där 
det fanns bostad för privatchaufför. Den 
bostaden användes nu som vedupplag. I 
själva mangårdsbyggnaden fanns det rum 
för kökspersonal samt extrarum för gäster. 
Vi tog det allra största rummet i beslag 
där eldstaden fanns, samt hängde vi upp 
stora mattor för dörröppningarna, rullade 
ut sovsäckarna och tände fyr i eldstaden. 
Under nätterna skulle vi turas om att hålla 
liv i brasan, och den som somnade fick

böta. Vi skulle leva pä kallskuret och läsk, 
eftersom det var för jobbigt att sticka fyr 
i Aga-spisen. Inte utan att man kände sig 
som en herreman när man gick omkring i 
det stora huset med alla dess rum.

En dag så fick min f d klasskamrat telefon 
hemifrån att han var tvungen att lämna oss 
ensamma med att bevaka elden efter det att 
han hade varit med och burit in ved. Han 
fick själv ta sig ner till stationen i Västra 
Bodarna. Vi klarade av eldningen på två 
själar, och kunde på söndagskvällen åka 
tillbaks till Göteborg.

På måndagen var man åter tillbaks i den 
grå vardagen efter det att jag på morgonen 
äntrat vagn nummer 9 vid Nya Varvets 
hållplats för att åka till Masthuggstorget 
och förmedlingen för sjöfolk.

En m ycket liten hytt på G ullm aren
Efter att ha suttit där och lyssnat pä ropen 
dag efter dag, så plötsligt ropades det ut att 
m/s Gullmaren behövde två befarna jung- 
män. När förmedlaren kom ut i väntsalen 
var vi beredda på att lämna in våra pap
per på just den båten. Enligt utroparen så 
skulle fartyget befara Syd- och Östafrika på 
en cirka 3,5 månaders tripp. Ingen backade 
ut våra turnummer, så vi fick besked om att 
ta oss till Lundbyhamnen, där Gullmaren 
låg och lastade efter att ha gått runt på en 
del kusthamnar och lossat. Vi knallade 
iväg ner till Packhuskajen för att ta färjan 
över till Lundbyhamnen. Där låg hon med 
styrbordssida till kaj färdig för att ta emot 
oss två världsvana sailors. Väl ombord 
uppsökte vi överstyrman och överlämnade

Rederivykort på Gullmaren. Bertil Söder
bergs samling.
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Befälskalle och Hökarhalvan. Foto denna sida författaren. Morgan, hökarhalvan samt jungman Madsen.

våra sjöfartsböcker. När han såg min korta 
törn i Ekefors, så undrade han om jag inte 
tyckte om att arbeta. Jag förklarade att 
fartyget var försålt och överlämnats till 
nya ägare, därför den korta tiden. Han 
reagerade även över att betyget bara var 
Mycket God och Gott, istället för Mycket 
Gott i båda ändarna. Nåväl, han ansåg 
ändå att jag kunde få stanna som jungman. 
Dick Tony fick samma besked, samt att vi 
skulle mönstra samma dag den 16 januari 
på huset. Klarade upp med gnisten om 
dragsedlar hem till modern för att på bank 
insättas, och inte att förslösas på sprit och 
fala kvinnor. Efter påmönstring var det 
dags att åter gå ombord och ta hytten i 
beskådande, samt träffa övrig besättning. 
Hytten, som jag tilldelades, låg i poophuset 
och rätt nedanför lejdaren gränsande till 
tonnageluckan. Det var en mycket liten 
hytt med blott ett litet skylight upp under 
däck. Fyllebänken var knappt en meter 
lång. På den kunde man blott sitta, inte 
ligga. Ytan kunde inte vara stor i denna 
hytt, som jag skulle dela med Johan Len
nart, en lättmatros från Lyse och som kände 
min gamla farfar. Även lättmatrosen hette 
Olsson, dock var vi inte släkt. Jag fick ta 
överkojen i denna lilla hytt, som även inne
höll ett skrivbord med fyra utdragslådor. 
Även under kojerna fanns två lådor, som 
kunde dras ut. Garderoberna var väldigt 
små och smala, så det var knappt att man 
fick in landgångsriggen. Arbetskläderna 
fick man hänga av sig utanför hytten i ett 
skåp. Tvenne vaskrum fanns på akterkant 
utav bostäderna. Inga toaletter nere, utan 
de fanns utanför mässen som var tvådelad. 
Den skiljdes av genom ett pentry i mitten. 
På akterkant av mässen låg styrmaskin 
och förde ett väldigt liv i dåligt väder, och 
beroende på vilket humör rorgängaren 
var på.

Vi skådar hyvas
De flesta av besättningen hade varit med 
runt på kusten. De två jungmännen vi 
ersatte hade blott varit ombord några få

månader innan de kastade in den blå. 
Iland gick de inte, utan fortsatte att vara 
kvar ombord. En natt låg de i vår hytt rätt 
ner på durken. De fick ligga med krökta 
ben. Därför beslöt jag mig för att ligga 
hemma istället, och åka med farsan när 
han åkte iväg till jobbet. Hoppade av vid 
Packhusplatsen och tog färjan över för att 
vid god tid befinna mig ombord färdig för 
arbete. Båsen var göteborgare och hette 
Einar Eriksson, han hade många konstiga 
benämningar om saker och ting: t ex frun
timmer kallade han hyvas. "Det står hyvas 
på kajen", var ett vanligt uttryck. Snäll 
och god var han, som i hamn fick jobbdi
rektiven av 2:e styrman Kuno Söder, en 
norrlänning, som skulle bli min mentor. 
Eftersom det var mycket kallt ute så skedde 
de flesta jobb inomhus. Mitt första jobb 
blev att måla skarpkanter i ett badrum i en 
passagerarhytt. Stort förtroende. En kväll 
när de gamla junglunsarna hade tagit sitt 
pick och pack och gått iland, så stannade 
jag kvar ombord för att ta del av det sjö- 
mansbibliotek, som hängde i ett skåp un
der lejdaren. På den tiden läste jag väldigt 
mycket. Gärna en om dagen. Tog raster i 
anspråk för att ta del av romanernas värld. 
Hur som helst, en kväll när jag dragit mig 
tillbaks till kojen med en god bok, så hördes 
det höga rop efter vatten uti korridoren. Jag 
flög upp från kojen, och ner på durken, och 
ut i gången. Där ute stod Dick Tony blöt 
och eländig och ropade efter vatten. Han 
hade ramlat i det kalla och skitiga vattnet 
när han skulle debarkera färjan efter ett 
besök på danshaket Rotundan. Jag fick 
av honom kläderna och började gnugga 
honom torr mea de små handdukar som 
tillhandahölls på den tiden. Jag var visst 
den ende av besättningen, som var kvar 
ombord. Övriga var i land och gjorde slut 
på pengar. Tror jag.

En ny 3:e styrman hade embarkerat, 
nämligen sjökaptenen Kjell Ödman från 
Gudmundrå, samt timmermannen Boris 
Bergström från Uddevalla, som sade sig 
en gång ha spelat i IFK Göteborg. Född

1913. Förutom dessa tvenne kom även den 
nye skanskallen, Morgan Carlsson. Bland 
ynglingarna fanns även maskinbefäls- 
eleven Gerry Holm från Stockholm, samt 
göteborgaren, hisingsbon och motoreleven 
Kjell Nyländer, som jag senare stundtals 
träffade på Scandinavium på Frölundas 
hemmamatcher i ishockey. Befälhavare var 
sjökapten Carl Gustaf Stanislav Brusewitz, 
född 23 maj, 1896, död 18 december, 1964. 
Överstyrmannen, skåningen från Västra 
Klagstorp, Justus Nordqvist född 24 sep
tember, 1914, död 2000, hade som vanligt 
Johan Lennart och den danske jungman
nen John Madsen på 4-8 vakten.

Inbrott i hytten
En morgon på väg till Packhusplatsen fick 
jag syn på gamla s/s Heimdal liggande på 
Lindholmen, så efter arbetets slut vid 17-ti- 
den traskade jag iväg till Lindholmsvarvet. 
Hade turen att träffa den gamla överstyr
mannen frän Heimdal vid gaten, som gick
i god för mig, så att jag åter kunde träffa 
mina gamla skeppskamrater från 1955. Vi 
gjorde oss en glad afton, och meningen 
var att jag skulle träffa dem dagen efter. 
Så kunde inte ske, eftersom jag följande 
dag vid 15-tiden gick ner till hytten för 
att istället för kaffe, avnjuta en god bok, 
fick se att dörrspegeln var intryckt och 
det var fritt fram att ta sig in i hytten. Jag 
hade redan under min första dag ombord 
upptäckt att moskitnätet var bortrivet och 
att den löstagbara skivan glappade. Jag 
förlorade min plånbok med innehåll av en 
fickkalender från Förenade Kol & Koks. 
Uti den skulle jag anteckna ankomst och 
avgångstider samt övertid. Plånboken 
innehöll även min avans på ca 15:- och en 
del personliga adresser. Utöver detta så 
försvann även en limpa Chesterfield, så 
att istället vara ombord i Heimdal, fick jag 
sitta på polisstationen på Spannmålsgatan. 
Där jag fick göra min stöldanmälan. Dagen 
efter så kom en kriminalare för att göra en 
brottsplatsundersökning. En misstänkt 
fanns. Det var en person som setts uppe
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Lundbyhamnen var Transatlantics "hemmahamn".

hålla sig under dagtid nere i bostadsgång- 
arna. När kriminalaren satt i hytten min, så 
kom plötsligt matros Karlsen ner och sade 
att nu befann sig den misstänkte på akter
däck. När vi väl kom upp på däck och den 
misstänkte fick syn på oss, så hoppade han 
över brädgången och över till taket på en 
godsfinka, som stod på kajen. Därefter för
svann han springande bort från det farliga 
grannskapet. Jag fick äka hem till moder 
och bomma stålar till nya cigaretter.

M odern, far, broder 
och hund vinkar farväl

Vi avgick Lundbyhamnen aftonen den 26 
januari i fullt sjövärdigt skick med skal- 
kade lastluckor och lagda bommar, och 
med hamn- och sjölots ombord. Tvärs Nya 
Varvets örlogsstation, uppe i Groitparken, 
såg jag ett antal personer frigöra sig i lju
set från den lilla musikpaviljongen. Det 
var modern, far, broder samt hund som 
vinkade farväl till mig. Jag kunde enbart 
vinka tillbaka. När vi hade lämnat lots vid 
Vinga, så var vi på väg till Las Palmas för 
bunkring. Till att börja med så var vi tre 
man på vakt eftersom varken Dick Tony 
eller jag var så goda rorgängare. I tur och 
ordning fick jag under en timme stå utkik 
på backen och meddela mig medelst glas
klockan vad jag i det disiga vädret kunde 
upptäcka. Därefter en timma utkik på 
bryggvingen. En timme ägnades åt arbete. 
Efter ytterligare en timma så var vakten 
slut och man kunde krypa till kojs om det 
var kväll, i annat fall så fick man jobba 
övertid ytterligare några timmar med att 
vaska vitfärg eller måla. Det skulle vara 
rent och fint ombord för passagerarnas 
skull. Vi hade 4 -8  sådana ombord.

Vädret var väl inte det allra bästa och 
fartygets rörelser i sjön gjorde att jag inte 
kände mig helt perfekt. Maten smakade

mig inte. Vaktkompisen försökte trösta mig 
på alla vis genom att berätta att man kunde 
dra en fet fläskbit upp och ner i halsen. Jag 
reagerade inte nämnbart på det rådet. Han 
förklarade också för mig att dåligt väder i 
Engelska kanalen blev bättre i Biscaya. Han 
fick helt rätt. Vi passerade Ushant den 29 
januari, och då blev det två man på vakt. 
Nu ansåg kapten Brusewitz att jag var helt 
kapabel att framföra hans båt.

N är börjar veckan?
Efter Ushant blev vädret bättre med bland 
annat mer solsken och mer övertid varje 
dag. Han var en riktig slavdrivare, den 
skånske styrmannen. Parmark och jag fick 
jobba fram till kaffet klockan 15.00. Det blir
2 timmar. Att vi inte fortsatte efter 15.00 
beror på att det var Vi timma avsatt för 
kaffe med bröd på den tiden. 4-8 vakten 
körde 3 timmar varje dag och 12-04. Ingen 
övertid alls. En dag ansåg jag att jag hade 
fullgjort veckokvoten med övertid, så jag 
gick till överstyrman och framförde detta. 
"Ni vet väl för fan inte när eran vecka 
börjar", svarade skåningen. Det hade han 
ju rätt i, det visste jag inte. Det hjälpte inte 
att jag svarade med att jag behövde vaska 
kläder. "Det kan ni göra på söndag", blev 
svaret. Jag undrar om han gjorde detta. 
Han kanske fick de gamla salongsuppas- 
serskorna att utföra detta jobb. De hade 
i alla fall varit uppe hos skepparen och 
klagat på att den norske matrosen länsade 
förpiken varsomhelst, mest när de befann 
sig i närheten. Från salongen kom då ett 
dekret om att inga otaglade tampar fick 
hänga på utsidan, ity i det att de skulle i 
så fall cuttas av.

Den 2 februari anlände vi Las Palmas 
för att inta bunkers. Flera av besättningen 
rusade iland utmed oljepiren för att ta 
sig till Casa Maria eller Casa de Puta. Det

förutsågs att de hade "platas". Inga pen
ninglistor skrevs. Istället hade ett flertal 
tjingsargubbar kommit ombord med sina 
dockor och annat krimskrams. Man kunde 
få teckna sig på en lista till max £3 hos 
månglarna. Flera skrev på för £3. Mångla- 
ren behöll £ 2 och överlämnade £ 1 till kun
den, som satte av i sjösprång mot någon 
av "kassarna". För mig med tji platas, blev 
det bara en promenad på oljepiren innan 
sjövakten, som inte var bruten, började 
20.30, strax före avgång till Walvis Bay i 
Sydvästafrika. Orten hade tidigare varit 
under tyskt välde, men hade efter kriget 
överlämnats till FN som i sin tur överlät åt 
Sydafrika att runna Namibia.

I Valfiskens bukt
Innan ankomst till "Valfisken bukt" hade 
vi passerat linjen. Det guppade till riktigt 
ordentligt när vi kom över på det södra 
halvklotet. Efter ytterligare några sjödygn 
så började albatrosserna att dyka upp. De 
seglade fram över himlapällen med en 
vingbredd på 2 meter. Inte behövde de 
vifta med vingarna heller. Kanske en gång 
per timma. Vi fick ingen med oss till norra 
klotet. På nätterna under resans gång så 
hade 2:en signalerat med andra fartyg 
så fort han fick tillfälle. Han var väldigt 
flitig med signallampan. Oftast fick han 
svar. Jag försöktr att följa med så gott jag 
kunde, men för det mesta så tog jag bara
---------och------- samt "What ship." Den 14
februari seglade vi in i hamnen till Walvis 
Bay, och jag kände värmen som strömmade 
emot mig. Dessutom såg jag en massa 
palmer på kajen, och det var nytt för mig. 
Vid ankomsten så bröts sjövakterna, men 
jag skulle vara vaktman fram till midnatt. 
Tyckte att jag kunde gå fram till 08.00, så 
kunde jag vara ledig på dagen.

Efter några timmars skönhetssömn, så 
drog jag iland till Flying Angels Club och 
intog en portion egg & chips. Passade även 
på att införskaffa en ny plånbok istället för 
den som stals från mig i Göteborg. Mätt 
och belåten så drog jag mig ned till båten 
igen. Jungman Madsen hade slarvat till och 
hamnat i calabusen. Efter något pund i bö
ter samt med små bitande djur fick han åter 
gå ombord. Hans hyttkompis Dick Tony 
tyckte inte om dessa små bitande djur, så 
han beslöt sig att i fortsättningen tryna på 
poophusets tak. Även jag hade flyttat dit 
upp på grund av värmen. Min plats var 
emellan de båda rattarna till reservstyr
ningen. Där kunde 04-08 vakten hitta mig 
på en gammal madrass. I Göteborg kom 
Anticimex och cyanrökte hytterna efter 
Madsens cellbesök.

Cuba Libre i retur
Vi lämnade Walvis Bay den 17 februari för 
resa mot Kapstaden. Innan vi rundade Go-
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Lilien alias Sven Petersson iklädd min sombrero.

dahoppsudden, så var valar samt delfiner 
en vanlig syn. De senare kunde man ligga 
framme på backen och titta ner på när de 
gnuggade sig mot bogen. Fortfarande på
gick oskicket med övertid för sjövakterna 
för rent underhållsarbete. Vi anlände Cape 
Town den 20 februari. Under förtöjnings- 
arbetet hördes båsens tordönsstamma att 
det stod hyvas på kajen, och se, när vi väl 
hade förtöjt och hamnrorgängaren fått ner 
fallrepet, så äntrade två flickor ombord 
och gick akterut. Den smala och taniga slet 
Gerry in i sin hytt, för att inte mer låsa upp 
dörren under hamndygnet. Hyttkom.oisen 
hade väl egen nyckel. Den andra som var 
kraftigt byggd och med ett italienskt ut
seende, vandrade runt ifrån hytt till hytt 
och erbjöd sympatia. Vad hon hette minns 
jag inte men vi kallade henne för Fläskfia. 
Den andra jäntan hette Carmen. Från 
kajen kunde man beskåda Taffelberget, 
som det enlig uppgift fanns en linbana på

för att ta sig upp på toppen. Man kunde 
även promenera upp, men vem orkade 
det i denna värme som nu rådde? Det var 
bättre att köpa en flaska Gordons Dry Gin 
för 10 shilling än att slösa bort energin på 
att bestiga berg. På kvällen drog vi iland 
för att besöka Del Monic Bar för att inta 
en sandwich eller två, nedsvalda med en 
Cuba Libre. Den senare lärde jag mig aldrig 
att behålla. Den flög alltid upp med en väl
dig fart. Magen var inte spantad för så söta 
drycker som Coca Cola. Efter Sandvikarna 
så bar det av mot Promenaadcafeet, en 
motsvarighet till Allékafeet i Göteborg, fast 
ingen Herman fanns där som utkastare. 
Här fanns istället villiga flickor, som mot en 
flaska hoppa högt erbjöd sig sina tjänster. 
Denna gång så räckte inte våra småpengar 
till, eftersom oturen var framme i och med 
det att i hamnen låg även valkokeriet Sir 
James Clark Ross fra Sandefjord med en 
blandad besättning av norrbaggar och 
limejuicare. Snacka om att ha gott om 
pengar. De strödde hej vilt omkring sig, 
så att en sketen jungman gjorde sig inte 
besvär med att ragga brudar. Det var bara 
att dra sig ombord och till kojs med en 
ännu godare bok.

G lim m aren får stryk i fotboll
Dagen efter avseglade vi mot Port Eli
sabeth, där vi inte ens fick kvällen iland 
utan avseglade vid mörkrets inbrott med 
destination Durban. När vi rundade Go- 
dahoppsudden möttes vi av en kraftig 
dyning, som satte fartyget i rullning. Redan 
någon gång åren 1450-1500 hade en viss 
Bartholomeu Diaz rundat udden som den 
förste, som seglat runt Afrikas sydspets. Då 
kanske jag var nummer två. Enligt uppgift 
brukade de tidigare även gå in till East Lon
don, men så var inte fallet nu. Vi seglade 
in till Durban den 25 februari. Här blev 
Gullmaren utmanad på en fotbollsmatch 
utav kompanibåten Glimmaren. Ombord 
i henne befann sig Jan "Tinken" Tingström, 
sedermera skeppare i Tor Lines passagerar
båtar. Han var uppväxt vid Dalaskolan, och

Matros Karlsen tillsammans med Stavangergut- 
tar.

vi gick samtidigt på gamla Västra Real i 
Majorna. Om han deltog i bollspelandet, 
eller om han satt vid sidan och drack öl, 
minns jag inte. Själv fick jag agera linje
man, fastän jag inte hade en aning om vad 
offside var. Den norske sjömansprästen 
var domare. Gullmaren hade satt ihop 
sitt lag med styrmän och maskinister, samt 
den gamle timmermannen. Målvakt blev 
jungman John Madsen, som påstod sig ha 
spelat i det danska juniorlandslaget. Fan 
tro't. Hökarhalvan påstod sig också ha 
spelat i juniorlandslaget. Några motormän 
samt mässuppassaren Morgan fick delta i 
matchen, som vanns av Gullmaren med 
3 mål mot 1. Efter matchen blev det bad 
ute på beachen där man kunde surfa på 
vågorna och spisa glass.

Ö verskottsenergi 
kan förflytta järnvägsvagnar

Det fanns gott om så kallade rickshaws, 
som rusade runt i full pälsmundering

Motorman Lilien och båsen Roland Roos. Gullmarens vinnande elva. Foto denna sida författaren.
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och drog folk från den vita sidan. Innan 
vi seglade in i Cape Town hade det kom
mit upp anslag om att det i Sydafrika 
rådde rasåtskillnad, så kallad apartheid. 
På bänkar iland kunde det stå Europeans 
only på engelska eller afrikaans, som är 
en slags boerdialekt inte olikt det holländ
ska språket. Detta innebar att vita killar 
inte fick jaga svarta brudar. Då blev det 
prygel, vilket en del fick erfara. En kväll 
hade jag fullt upp med att få Lillen att ge 
fan i en brunett, som han jagade runt på 
gatan. I Durban låg vi till den 28 februari, 
då vi avseglade mot Beira, som ligger i 
Mozambique i portugisiska Östafrika. Jag 
hade svårt med att uttala landets namn. 
Jag brukade säga Mokamhekvi. Nu vet 
jag bättre. Från den 1 till den 4 mars så 
låg vi till kajs lossande, samt började med 
att ta in last för hemresan. I Lourenco 
Marques fick vi ligga på redden eftersom 
det då inte fanns någon kaj. Istället kom 
det ut en speedbåt för att landsätta besätt
ningsmedlemmar, som ville iland och roa 
sig. Det skulle inte jag, eftersom jag jämt 
fick gå på stopptörn ihop med Madsen. 
Dick Tony slapp eftersom han och Gerry i 
Walvish Bay efter en glad kväll iland hade 
rullat tomma järnvägsvagnar i hamno- 
rådet tills den skånske överstyrmannen 
hade stoppat dem. "Vi använder bara 
vår överskottsenergi", hade de svarat när 
styrmannen frågade varför de höll på med 
detta ofog. Sedan blandade överstyrman
nen ihop mig med Dick Tony, ity i det att 
jag vid ett flertal tillfällen fick höra att jag 
kunde använda min överskottsenergi. Jag 
ifrågasatte då inte skåningens nykterhet. 
Från den dagen, eller kvällen i Walvis Bay, 
så slapp Dick Tony göra någon stopptörn. 
Efter Lourenco Marques vände vi stäven 
mot det kalla Sverige igen för att lasta mer 
gods uti de hamnar vi skulle återbesöka. I 
LM hade vi lastat koppartackor på en del 
av mellandäck.

Den 9 mars var vi framme i Durban för 
att fortsätta lasta för Europa. Kylrummen 
gick för fullt. Här lastades nu blå vindru
vor, som skulle mogna så sakteliga i kylan. 
Det var maskinfolkets jobb att hålla rätt 
temperatur.

Plask i poolen
Port Elisabeth avverkade vi den 14 mars, 
för att den 15 mars gå in till Mosel Bay och 
lämna av en av salongsuppasserskorna, 
som hade blivit akut sjuk, troligen blind- 
tarmsinflamma :ion. Efter det att ambulan
sen avhämtat Astrid, så gick resan vidare 
mot Cape Town. Dit anlände vi den 16 
mars, och låg kvar till den 18:e. Hela tre 
dygn i Kapstaden, fast oturligt nog så låg 
det ett amerikanskt flottbesök i staden, så 
jäntorna på kafeet gick på loftet med yan
kees istället för svenska raska gossar, som

hade levererat spritkök och tändstickor till 
stadens befolkning. Den 18 mars lämnade 
vi Cape Town för Freetown i Sierra Leone. 
Ett land som hade köpts av USA för att 
frigivna före detta slavar skulle få en plats 
att bo på. Därav namnet Freetown.

I Freetown så lastade vi kopra för en 
margarinfabrik i Fredrikstad. Kopran kom 
ombord i säckar, så det stod snart klart att 
fullt med så kallade koprabugs började 
krypa runt överallt pä flytetyget. Kopran 
var torkad. Efter intagen last vände vi 
stäven mot Las Palmas för bunkers. Dit 
anlände vi den 2 april. Passagerarna hade 
under resans gång haft tillgång till en 
av besättningen uppbyggd pool, som de 
kunde plaska runt i. Poolen var fylld med 
saltvatten direkt från utsida, och höll en 
bekväm temperatur. Det ålåg 4-8 vakten 
att varje morgon fylla den med nytt vatten. 
Har för mig att även besättningen vid nå
got tillfälle kunde få bruka den. Om detta 
vet Johan Lennart besked, ity i det att han 
var med. Själv hade jag fått i uppdrag av 2: 
e styrman att naja fast segelduken, som låg 
på luckan fram till poolen. Det skulle vara 
fint för de badande vännerna. Vit segelduk 
är inte fy skam. Tog själv med mig hem 
några stuvbitar av denna rulle. De ligger 
numera uti tvättstugan i en hylla.

Parm ark härsknar till
Anlände Las Palmas den 2 april för att 
bunkra, samt för att lasta tomater pä luck
orna som var skyddade för väder och 
vind. Vi drog presenningar över de röda 
läckerheterna, så att de inte skulle bli blöta. 
Vädret blev nu lite kyligare, och den 5 april 
så passerade vi Cape Finisterre, och den
10 april seglade vi in i Lundbyhamnen 
efter att fullgjort en resa. Jag hade bett 2: 
e styrman om fridag efter förtöjningen, 
vilket beviljades mig. Sam tidigt hade 
modern anlänt billedes och väntade att få 
köra sjömannen hem för att berätta vad 
som honom hade hänt i Afrikaland. Den 11 
april avseglade vi mot Stockholm med en 
delvis ny besättning. Båsen hade fått jobb 
iland hos Eriksson & Erdman, en stand-by- 
firma som jobbade i fartygen som avlösare 
med att måla. Båsen skulle nu basa dessa 
målare. Alla tre matroserna hade sagt upp 
sig efter att ha bråkat med 2:en. Hade inte 
min vaktkompis Parmark sagt upp sig, 
så hade han kanske blivit uppmanad till 
detta, eftersom han var ganska glad i öl 
och hade dåligt ölsinne. Jag minns en gång 
när tullen hade öppnat för utlämning av 
cigaretter, och han inte fick ta över min 
stock, så vart han så förbannad att han från 
poopdäck rusade efter mig med en vev till 
en wirerulle i handen. Vid fyraluckan så 
kastade han veven efter mig, dock utan att 
träffa. Jag tog min tillflykt fram pä backen 
och kröp ner i förpiken. Där låg jag tills att

Johan Lennart kom fram och sa att nu hade 
Parmark somnat, så jag kunde komma upp 
ur hålet. Detta skedde när vi låg i en hamn, 
jag minns inte vilken. Även Lillen gick 
iland tillsammans med jungman Madsen. 
På däck var det bara Johan Lennart och 
jag som stannade. Morgan skulle få lämna 
disken för att bli maskinbefälselev. Kjell 
skulle mönstra upp till motorman. Detta 
skulle ske i Stockholm. I Göteborg kom nye 
jungmannen Lars Erik Lundblad tillsam
mans med K.A. Kronberg, båda obefarna 
jungmän.

Ny skeppare
Samtidigt avmönstrade den salongsuppas- 
serska, som mönstrat på i Cape Town efter 
sjukavmönstrade Astrid. Hon hette Mari
anne Albihn och var stockholmsbrutta. Tur 
hade hon som fick en fri hemresa. 2:e styr
man kastade långa blickar efter ladyn, som 
ofta på kvällarna gjorde sig besvär med att 
besöka toppbryggan, där de tillsammans 
kunde beskåda stjärnorna. Skepparens 
dame och flicka hade mönstrat på för en 
kustresa, och för att de senare skulle kunna 
ta med sig gubben hem. Frun hette Ebba 
och dotera Anita. När kapten Brusewitz 
mönstrade av i Göteborg den 7 maj, så var 
jag den som fick bära ner hans suitcasar till 
kajen. Den nye skepparen hette Nils Olof 
Pihl. Han hade varit ombord en längre tid, 
innan han en dag kom upp på bryggan och 
klagade på min styrning för 2:e styrman, 
som fick framföra klagomålet. Skepparen 
kunde inte tilltala en sketen jungman 
direkt, utan var tvungen att gå omvägar. 
Detta kanske var helt rätt, men jag tyckte 
att eftersom han inte hade visat sig uppe på 
bryggan förrän vi närmade oss Las Palmas, 
så kunde han stanna nere då också. Nu är 
han jordad. Han föddes i Göteborg den
31 juli 1905, och avled därstädes den 20 
februari 1977.

I N yhavn
Den nye båsen hette Roland Roos och var 
född i Stockholm 10 juni 1910, han avled 
den 28 februari 1966. Vi lämnade Lundby
hamnen den 11 april och anlände Stock
holm den 13 april på min faders födelse
dag, vilket jag firade med att, tillsammans 
med en nymönstrad motorelev, Knutsson 
från Öglunda, besöka danshaket Nalen 
på Gata Regerings, där vi intog en soda 
pop och studerade musikanterna. Själv så 
hade Äggby, som vi kom att kalla honom, 
börjat att läsa på GTI i Göteborg och blivit 
klasskamrat med min granne. I samband 
med att Kjell Nyländer blev mönstrad mo
torman, så kom en ny motorelev ombord: 
Bosse Ullman från Vaxholm, som jag fick 
en mycket bra kontakt med.

Avgick Stockholm den 17 april för Kö
penhamn, dit vi anlände den 18 april. På
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På redden i Lorenzo Marques. I bakgrunden ligger barken Laivhill. Foto Kenneth H. Ohlsson.

kvällen så styrde Bosse, Morgan och jag 
kosan mor Nyhavn, som vi inte visste var 
det låg. Vid ett cafe stannade vi och frågade 
två jäntor efter vägen till Nyhavn. Dessa 
norska piger tyckte inte att vi skulle bege 
oss till de ruskiga ställena, utan istället 
umgås med dem. Vilket vi också gjorde. 
De ville gärna se båten vi var ombord i, 
samt hytten, och om vi hade några ciga
retter. Det tyckte inte Bosse om, som sade 
att hans cigaretter var hans, så han gick 
ombord och lade sig. Morgan försvann in i 
sin hytt med den ena, och jag fick nöja med 
den som blev kvar. Hon fortsatte med att 
bomma cigaretter, och när jag sade nej, så 
skulle hon genast iland igen, och började 
ropa på den tjejen som Morgan fått i kojen. 
Hon kom utfarande, undrande vad som 
stod på och ville inte gå iland. Till slut fick 
hon ge upp och följa med iland. Vad vi inte 
visste då, var att det var i Nyhavn som vi 
hittat brudarna.

Vi blir av m ed koprabugsen
Vi avgick Köpenhamn den 20 april för att 
samma kväll förtöja i Helsingborg, där vi 
stannade ett dygn och slapp att gå iland. 
Däremot så gick vi iland tillsammans den
22 april i Fredrikstad där vi skulle lossa 
kopran och bli av med alla koprabugs. 
Vi hamnade på ett slags danshak där det 
fanns gott om brudar. Morgan och Dick 
Tony var redan i full gång uppe pä golvet. 
Efter dansen överlämnade Dicken sin 
danspartner till mig och bad mig se till 
henne. Vilket jag gärna stod till tjänst med. 
Själv försvann han och lämnade oss övriga 
för att dricka öl. Den piken som överläts till 
mig berättade att hon hette Tordis Jansen 
och var från Sarpsborg på Iseveien 7. Vi 
beslöt att skriva till varandra samt att jag 
skulle anskaffa henne en handväska från 
ett utrikiskt land, vilket jag naturligtvis 
lovade. Morgan och jag följde dem till 
tåget som skulle ta dem till Sarpsborg. Till 
Göteborg anlände vi åter den 25 april för 
att inta full last.

M ånga nya
Den övertidsälskande Justus Nordquist 
mönstrade av i Göteborg och ersattes 
med Lennart Malmqvist, som reducerade 
övertidsarbetet när det gällde fartygets 
underhåll av vaktgående personal. Det 
skulle dagmännen hinna med ansåg han. 
Besättningen var nu till stor del ny. En ny 
dansk timmerman Hansen, samt en namne 
till honom som matros. Svarvare Josefsson 
från Kalmar hade ersatts med en dansk, 
Andersen. Johan Lennart hade lämnat 
den trånga hytten och flyttat in i en ny. Jag 
var länge ensam om min hytt innan den 
danske lättmatrosen Pedersen flyttade in. 
Två nya matroser hade anlänt: B. Axels
son från Säffle samt Kalle Wikström från

Trollhättan. Båda dessa fick bo i hytten 
midskepps, i den så kallade bensengången. 
Där var det varmt, men hytterna var större 
än akter. Kalle Wikström hade faktiskt min
dre sjöpraktik än vad jag hade, men hade 
varit med i Sjövärnskåren, så det gick visst 
bra att mönstra matros. Inget ont om Kalle, 
han var en duktig sjöman som sedermera 
blev lots, och han kom vid ett flertal till
fällen att passera Nakterhuset på sin väg 
till lotsstationen. Även en ny lättmatros, 
Bengt Karlsson från Hammarö i Karlstad, 
hade tornat till.

Kinesande knuttar
Under hamnuppehållet så hade det anlänt 
en orientare, Vingaland eller Vikingaland, 
med min gamle polare från sjömansskolan,

Sarpsborgsjenten Tordis fansen.

Svenne Lundin ombord. Vi fick kontakt 
och gick till Liseberg för att få en glad afton. 
Väl där, så träffade vi inne på nöjesfältet 
tvenne knuttar, som hade blivit av med 
sina bågar. Dessa två, Hasse och Guy, tog 
jag med ombord så att de fick nagonstan att 
tryna. Den nye skanskallen hade inte flyttat 
in hos mig ännu, så de fick slå sig ner på 
durken. På morgonen när den lille Jan-Erik 
Larsson kom in i hytten och fann två av 
sina polare sovande på durken, så undrade 
hur i helvete de hade hamnat där. Det blev 
ett kärt återseende för de tre. Under kvällen 
gick vi åter iland för att leta efter deras cyk
lar, när vid Kungstorget helt plötsligt Guys 
morsa dök upp och var förbannad, och gav 
honom några tjuvsmällar för att han inte 
hade behagat att komma hem under nat
ten. Jag drog mig diskret tillbaks ombord 
till Gullmaren. Min moder vart också sur 
över att jag inte kom hem den sista helgen 
i hamn. Istället så gjorde Morgan och jag 
en tur till Liseberg. Vi hade nu fått besked 
om att vi skulle slutlasta i Oslo, så jag skrev 
ett brev till Tordis att hon kunde möta upp 
där. Jag fick ett snabbt svar att visst skulle 
både hon och Bente komma till Oslo, men 
då fick Morgan och jag ordna "värelse" till 
dem, samt möta dem på Jernbanestasjon. 
Sade detta till Morgan. Han blev alldeles 
ifrån sig, och sade att i Oslo hade han en 
egen dame och absolut inte kunde träffa 
Bente. Eftersom det var lördag och vi skulle 
avsegla fanns ej tid för att brevledes stoppa 
jäntorna. Det blev så att Bosse fick hoppa in 
i Morgans ställe när vi kom fram till Oslo. 
Jag hade fått besked om när tåget skulle 
komma in på station, så att när Bosse var 
klar i maskin så gick vi iland. Jag hade 
tagit ut en hel del pengar och denna gång 
så bromsade inte gnisten utbetalningen. 
När tåget hade kommit in och Bente såg
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att Morgan inte var med, så skulle hon 
genast åka hem. Det hjälpte inte med att 
jag drog en nödlögn att Morgan hade fått 
mönstra av i Göteborg, och inte hunnit 
meddela sig med Bente. Hon lugnade ner 
sig lite grand och pikerna gick med på att 
spisa en bit innan de vände stäven hemåt. 
Vi följde dem även den gången till tåget, 
och jag ersatte dem för tågresan. Undrar 
om jag fick betalt av Morgan?

Sam m a gam la hyvas
Tordis och jag höll brevkontakt ytterli
gare något år eller så. Har kvar hennes 
brev ännu. Tror inte att hon bor kvar i 
Fredrikstad som ungmö. Efter Oslo fort
satte vi mot Las Palmas för att bunkra. Som 
vaktkompis hade jag nu Pedersen, och det 
fungerade bättre än med Parmark. Efter 
bunkring så drog vi åter mot Cape Town 
utan att ha besökt någon mellanhamn. Väl i 
Cape Town så stod de sedvanliga tvä hyva
sen där på kaj. Nu kunde Carmen inte vän
da sig till Gerry denna gång utan hon blev 
sittande inne i båsens hytt, dit han bar mat 
till henne. Jag gjorde en del avstickare till 
hytten för att få en kyss eller två. Fläskfia 
vandrade runt som tidigare i hytterna, och 
efter denna hamnvistelse så var det en del, 
som fick besöka 2:e styrman och få bot mot 
trumpetsnuva trots att Nicholsons salva 
hade utdelats, allt enligt lag. Dessa salvor 
användes mest till att spruta på varandra, 
inte i profylaktiskt ändamål. Efter ett kort 
besök i Port Elisabeth och East London 
så fick vi tvenne dagar i Durban, för att 
så hamna i Lourenco Marques i nära tre 
veckor. Naturligtvis åkte jag på stopptörn 
ihop med Lars Erik Lundblad. Vi fick även 
fira midsommar på redden, och det blev en

Här kollar jungman Ohlsson surrningarna. Med ryggen mot kameran motormannen Arne Bohlin.

Morgan och jag på Liseberg efter avmönstring.

del festande för den vaktfria personalen. 
Lättmatros Karlsson började med att drifta 
och vägrade att törna till. Han försvann 
och vaknade enligt telegram ombord i 
en Onstadsbåt, Arabian Queen där han 
enligt telegram hade mönstrats ombord. 
Efter honom ärvde jag en trämask, som 
han inhandlat i Durban. Det var båsen 
som delade ut delar av hans kvarlämnade 
effekter. Efter jungman Madsen hade jag 
fått 10 obligationer, som han hade tagit 
på avbetalning och gjort en inbetalning. 
Alltså inget att ha. Däremot så fick jag hans 
rakhyvel, som passade mig bra, eftersom 
jag hade en skäggvårta pä hakan där det 
växte ut en 3 -4  strån, som fick ryckas bort 
var tredje vecka med smärtor. Nu slapp 
jag detta. Denna rakhyvel fick vara i tjänst 
ända tills jag 1961 uti Chicago fastnat för 
tv-reklamen, och gått iland och köpt en ny 
hyvel. Har båda hyvlarna kvar än idag. 
Dock tjänstgör de inte.

Lawhill och flåsande flodhästar
När vi låg där på redden i Lourenco Mar
ques så kunde vi skönja en bark, som låg 
borta vid horisonten. Enligt båsen sä var 
det Lawhill, som han hade varit ombord i 
en gång i tiden. Han påstod sig att på ratten 
ha ristat in sina initialer. Efter att ha gjort 
en livbåtsmanöver när jag försökte tryna 
efter en natts vakttjänst, sä stack en del av 
besättningen roende mot Lawhill för att 
undersöka om båsen ljög eller inte Även 2:e 
styrman var med i livbåten. Enligt uppgift 
så bekräftade roddarna att båsen talade 
sanning. Det blev en aning långsamt att 
gå stopptörn dygn efter dygn med enbart 
två jungmän. Det var hopplöst att sova på 
dagarna i den heta värmen, och eftersom 
det pägick störande arbete på däck. Vi hade

delat upp vakterna genom att den som 
hade gått natten också törnade till 16.00 
med att natta teakdäcken. Då fick jag emot 
min vilja treva mig ner i maskin och begära 
vatten på däck. Efter väl förrättat värv, så 
var det åter dags att gå ner för lejdarna till 
maskinrummet och begära väl vatten. Vem 
hade då hittat på att dela upp dygnet på 
detta vis? Jo, jag. 2:e styrman påpekade att 
han var tvungen att i arbetsjournalen sätta 
upp 8 timmar per dygn, och inte 16 vartan
nat dygn. Jag passade på att be honom om 
att få ut Fenedrin för att hålla mig vaken 
på nätterna. Jag hade läst att Mike Ham
mer brukade knapra detta när han hade 
svårlösta fall. Inte fan fick jag några pills 
inte. För att hälla bra bevakning så hade jag 
placerat mig i tallymanshytten samt hivat 
upp fallrepet någon meter ifrån vattenytan. 
Under nätterna kunde jag höra konstiga 
läten, som påstods komma från ilskna bar- 
racudor. Nu vet jag att det flåsande ljudet 
kom från flodhästar. Det var påfrestande 
att ständigt höra dessa ljud. Minst en gång i 
timman gick jag runt på däcket och kollade 
läget. Eftersom jag hade tagit ut escudos 
eller galningar, som vi kallade dem, var 
jag tvungen att en dag åka med speedbåten 
iland för att spisa något gott istället för 
den fårstuvning, som den tyske kocken 
envisades med att bjuda på. Han var ingen 
bra kock tyckte jag. Tidigare hade han väl 
stått på Reeperbahn och brassat korv till 
hororna. Det hade sagts att när man iland 
beställde en öl så fick man även sniglar att 
äta till. Jag blev istället serverad av en. Jag 
hade lagt märke till att ingen apartheid 
rådde i detta land. Här umgicks såväl vita 
som svarta utan problem. Språket var por
tugisiska, och det var problem åtminstone 
för mig. Escudon stod då i 18:50 för 100,
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och de vart snart slut. Efter någon timma 
iland kallade jag pä speedbåten för att ta 
mig ombord igen. Efter ytterligare några 
dygn så avgick vi till Beira, där jag tjing- 
sade bort ett par byxor mot en trägubbe, 
som hade en sköld som det stod Zuluman 
1956 på. Både denna gubbe och trämasken 
jag ärvt efter lättmatros Karlsson hamnade 
av en konstig anledning hemma hos den 
yngre brodern.

Vem tusan är H ilm ar Stintzgavölgi?
I Beira vände vi åter stäven hemåt efter 
att ha besökt Durban och Port Elisabeth. 
Resan innan hade vi i denna hamn blivit 
vaccinerade mot en hel skrälldus av sjuk
domar bl a malaria, difteri och digerdöden. 
Bara hamnmyndigheterna fick spruta, så 
var de nöjda. Till Cape Town anlände vi 
den 13 juli. Där fick jag en ny vaktkompis, 
eftersom en ny jungman mönstrat på. Han 
hette K.H. Tauri och var mönstrad för resa 
till Sverige. Denne finländare var sedan 
några år bosatt i Sydafrika och skulle nu 
hem till Finland för semester. Frun hade 
han skickat med flyget hem. Han var 
egentligen överkvalificerad för jungmans- 
jobb, eftersom han tidigare hade farit i 
åländska barkar och finska segelfartyg. 
Han var en liten flink gubbe, som alltid 
rapporterade för 2:e styrman när han var 
tillbaks efter att ha varit nere och tagit en 
röka. På kajen i Cape Town stod denna 
gäng enbart Carmen, som överlämnade 
ett kort till mig, vilket hon kladdat ner 
med läppstift. Kortet var ställt till Willy 
Pedersen, ett alias jag tagit mig när jag gick 
iland och umgicks med damer. Använde 
det namnet tills jag 1960 ändrade det till 
Hilmar Stintzgavölgi.

Jag ledsagade henne till båsens hytt, 
där hon slog sig till ro. Hon kände kanske 
saknad efter stockholmaren Gerry. Denna 
gäng så låg inte några valkokerier eller 
yankeebåtar i hamn, så på Promenaadca- 
feet kunde vi härja fritt. Träffade en dame, 
som erbjöd sig sina tjänster hemma hos 
henne. Vi kunde åka tillsammans med 
hennes snygga väninna, som hade kopplat 
på en dansk. Taxin tog oss långt utanför 
staden, och när vi så kom in i flickornas 
hem bjöd de på kaffe. Först då, i ljuset, 
fick jag se att den dame jag raggat upp såg 
ut som en pekingeser i facet. Tappade då 
allt intresse för damen, och efter avslutat 
kaffe sade jag att jag tyvärr var tvungen att 
ta mig ombord eftersom jag skulle gå på 
vakt. Hon surnade till, och jag fick lova att 
komma till caféet följande kväll. Det gick 
jag med på. När jag följande dag tillsam
mans med Bosse och Morgan närmade mig 
caféet, så stod hon utanför ingången och 
väntade. Började då att ragla och fick kil
larna att ta mig under armarna förbi damen 
ifråga. Därefter så gick jag inte mer iland i

Sydafrika. Innan Las Palmas, där vi skulle 
bunkra, gick vi in till Freetown och slutlas- 
tade. Till Las Palmas kom vi den sista juli.

Jag läm nar G ullm aren
Slutresans mål var Göteborg, dit vi anlände 
den 7 augusti, och jag mönstrade av den 
8. Jag hade innan resan slut uppnått tiden 
för att mönstra lättmatros, så jag bad bå
sen att fråga om jag inte kunde mönstra 
upp på Gullmaren. En förfrågan som jag 
drog tillbaks när jag fick höra att samtliga 
styrmän skulle mönstra av. Då ville inte 
jag heller vara kvar. Under resans gång 
så hade Äggby fått låna en Svensk Sjöfarts 
Tidning av en maskinist. Uti den kunde 
man läsa att Wallenius hade fått ett nytt 
kombinerat tank- och malmfartyg, där 
de flesta hade enmanshytt. "Den skulle 
man vilja ha", sade han. Fartygets namn 
var Soya-Pacific, och hon låg nu under 
utrustning på Götaverken. Föga anade 
jag då att just detta flytetyg skulle bli mitt 
nästa mål. Morgan och jag passade på att 
besöka Liseberg innan han drog vidare. 
Jag kom brevledes att hålla kontakt med 
honom ett antal år, likaledes gjorde jag med 
Bosse Ullman. Han kom att under augusti 
månad mönstra motorman ombord i Cali
f ornia. Det tyckte jag var en fin båt. Kranar 
på däck istället för tungarbetade bommar, 
som skulle toppas och låras.

G am la tjom m ar
Bosse Ullman föddes i Vaxholm den 19 ja
nuari 1936 och dog i Örebro den 31 januari
1993. En augustidag, när jag hade gått av 
spårvagn nummer 9 vid Nya Varvets håll
plats, så fick jag höra en röst som frågade 
vad jag tyckte om hans kläder. Det var 3:e 
styrman Kjell Ödman, som hade ryckt in 
i det "Grå Bolaget", och tjänstgjorde på 
Nya Varvets örlogsbas. Han har numera 
bytt ut Gudmundrå mot Västra Frölunda. 
Svarvare Josephsson kom jag att fara ihop 
med i m/s Erik Banck. När jag var ombord 
i Gripsholm liggandes i Göteborg, så fick 
jag syn på motorman Kjell Nyländer på ka
jen. Jag ordnade så att han fick komma om
bord. Till en början så kände han inte igen 
mig för att jag hade en rundmössa med 
"Svenska Amerikalinjen" i mössbandet. 
På senare tid träffades vi ofta på Scandi- 
navium på Frölundas hemmamatcher. Bor 
numera som pensionär på Hising Island 
och umgås stundtals med Dick Tony.

En kall januaridag 1959 möttes Johan 
Lennart, Dick Tony och jag uppe på Kvarn- 
bergsakademien för att börja läsa på för
beredande styrmanskurs, ett sätt att vinna 
inträde till styrmansutbildning om man 
inte hade realexamen. Däruppe gick vi 
några år tillsammans. Nu har vi sporadisk 
kontakt efter det att Dick Tony pensionerat 
sig som lots vid kanalverket. Johan Lennart

for skeppare i mindre tankbåtar. Har nu 
lämnat Lyse för Lysekil. Båsen Einar Eriks
son, bor numera i Partille. Maskinbefälsele- 
ven Gerry Holm bor i Stockholm. Jungman 
K.A.A. Kronberg född 11 november, 1934, 
dog den 15 februari 1971. Min mentor, 2:e 
styrman Kuno Söder, träffade jag på EMV 
när jag var biträdande nybyggnadskontrol- 
lant på Hirado 1967, och han var likaledes 
på transaren Talarah. Han avled i februari 
1998.

Lättmatrosen Parmark blev en stadgad 
karl och flyttade till Nässjö där han gifte sig 
den 29 maj 19b0. Han avled den 10 juli 1976 
Motorman Arne Bohlin synes ibland ståen
de på Frölunda torg. Han är numera aktiv i 
A A. Den lille lättmatrosen Sven Pettersson 
höll länge till på Nordstadstorget, som han 
senare bytte ut mot Stigbergstorget. Nu har 
han inte varit synlig på en tid. ■

\

G ullm aren
byggdes 1938 pä Eriksbergs Meka
niskaVerkstad AB, Göteborg, som NB 
278.
Tonnage: 3400 brutto; 1855 netto; 5 945 
dödvikt.
Signal: SLCN. Reg nr: 8243.
Såld 27 juli, 1966 för £142000 till Mi
chael A Karageorgis, Pireus.
Omdöptes till Stamatis M under Pa 
namaflagg. Övertagandet skedde vid 
Götaverken.
Såld 1970 till Dignity Shipping Co. S.A. 
Pireus. Omdöpt till Dignity (Gr.).
Oen 11 april lades fartyget upp i Pireus 
för att i september säljas till Gemlik för 
nedskrotning, vilken påbörjades den 28 
september.

\ ___________________________________ /

Skeppsredare Gunnar Carlsson på väg ta emot 
nybygget Gullmaren 1938. Se nästa sida.
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Bildkavalkad över Gullmaren
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Titta in i vår lilla kajuta . . .
Foto Jan Eriksson, text Bertil Söderberg

Den mest popidära läshörnan.
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Det var många, drygt 120 personer, 
som besökte vår Kajutan lördagen 
den 9 april då vi hade öppet hus.

Vi ville visa medlemmarna hur fint vi fått 
det i nya lokalen Kajutan och det var för 
oss som jobbat med den mycket glädjande 
att så många hörsammat kallelsen. Mycket 
trevligt var att se så många damer i Kaju
tan. Örjan Hellertz, vår eminente bibliote
karie, hade "dukat" upp med ett stort antal 
dubblettböcker som medlemmarna kunde 
köpa till förmånligt pris. Det var säkert 
flera som gjorde fynd till sitt nautiska 
bibliotek därhemma och fyllde på luckor 
i hyllorna. I "byssan" härskade Gunnar 
Utbult och såg till att hålla bryggaren igång 
till kaffetörstiga och frallorna han gjorde 
hade strykande åtgång. För många var det 
första gången i Kajutan. Medlemmar som 
bor utanför Storgöteborg, och inte så ofta 
besöker lokalen, syntes i vimlet bland både 
okända och kända ansikten. Gunnar Utbult, Ann-Marie Ohlsson och th Lennart Bornmalm.

Titta gärna på mötesverksamheteten i 
höst i Möteskalendern, där det bjuds in
tressanta föredrag. Observera att vi har en 
nyhet i höst då vi kommer att avsluta året 
med en trevlig samvaro i Kajutan med lite 
julmat. Boka in den dagen redan nu i din 
almanacka!

Söndagen den 11 september deltar vi i 
Sjöfartens kulturdag med att öppna Kaju
tan för allmänheten. Vi kommer att behöva 
några som kan hjälpa till denna dag, så 
om någon kan tänka sig detta så kontakta 
Örjan Hellertz eller Bertil Söderberg som 
brukar vara i Kajutan på tisdagskvällarna.
Lokalen är inte på långt när färdig. Det 
finns en hel del att göra fortfarande. Vi 
kommer att ha en utställning senare i höst 
med illustrationer utförda med gouache 
och airbrush-teknik på svenska linjefartyg 
av Arnold Idestrand från Skärholmen. En 
begränsad, signerad, upplaga har tryckts 
i Giclee digitaltryck på 300 grams Canson 
akvarellpapper i storlek 64 x 24 cm. Sköna
svenska linjefartyg från 1950-talet och 1960- Visst gick det att fynda bland böckerna! 
talet. Missa inte detta!

Glada och nöjda styrelsemedlemmar. 
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Kusttrafik börjar sin resa mot Ulvön den 29 juni 2004.

Höga Kusten

Text och foto av Krister Bång

En mycket intressant del av Sverige 
är Höga Kusten-området i Norr
land. Det sträcker sig från Ånger

manälven i söder till Örnsköldsvik i norr. 
Sedan år 2000 är området upptaget på FNs 
världsarvslista.

Första sevärdhet är naturligtvis den 
nya Höga Kusten-bron över ^ngermanäl- 
ven med hänförande utsikt. Den tekniskt 
intresserade bör heller inte glömma att 
besöka Mannaminne i Häggvik med allti
från spårvagnar och bogserbåt till jord
bruksredskap.

Skuleberget är mäktigt och i trakterna 
spelades filmen om Ronja Rövardotter in. 
Sveriges äldsta tunnbrödsbageri, Mjälloms 
Tunnbröd, etablerades i just Mjällom vid 
förra sekelskiftet men brödet bakas idag i 
ett modernt bageri i Ullånger.

Och just i Ullånger stannar vi till. För här 
går båten ut till Ulvön som egentligen är 
två öar, södra och norra Ulvön. På södra 
delen av norra Ulvön ligger fiskeläget 
Ulvöhamn som pä somrarna blommar

upp. I juni förra året hade jag glädjen att 
besöka detta fiskeläge.

I god tid till avgång kommer jag upp till 
Ullånger för ett samtal med Höga Kusten
Båtarnas ägare och grundare.

Curt Sundqvist berättar:
Jag föddes 1944 i Ullånger. Vi hade ingen

ting med sjöfart att göra. Pappa var bilme
kaniker. När jag var 18 år startade jag Curt 
Sundqvists orkester där jag själv spelade 
hammondorgel. Det var en hektisk tid. Vi 
spelade från Kiruna i norr till Eskilstuna i 
söder. Ofta höll vi till på Lorry i Stockholm. 
Det kunde bli bortåt 7 000 mil om året på 
vägarna. 1972 slutade jag med orkestern.

Ar 1969 hade jag från Siljans Båttrafik 
köpt dess Lisskulla IV som jag tog hit 
upp och döpte om till Mjältö. 1970 in
ledde jag så smått turisttrafiken här uppe 
då jag bildade Ullångerfjärdens Tourist 
Sightseeing.

I Ullånger fanns sedan länge en passa
gerarbåt vid namn Kusttrafik som ägdes 
av Petrus Björklund. Den låg uppankrad i

viken efter att ha gjort sin sista tur någon 
gång 1958-1959. År 1962 såldes hon till 
Karl-Erik Lindbäck i Luleå och gick i tra
fik där. Hon byggdes om 1968. Båten var 
för stor för den trafik han drev och därför 
kom vi överens om att byta. På så vis kom 
Kusttrafik tillbaka hit och Mjältö kom till 
Luleå där hon fick heta Favourite. Hon går 
fortfarande kvar däruppe.

Kusttrafik började gå 1972 och har alltse
dan dess gått efter samma turlista. Avgång 
från Ullånger 0930, Docksta 1015 och 
Mjällomlandet 1045. Ankomst Ulvöhamn 
1130. Avgång därifrån 1500 med ankomst 
till Mjällomlandet 1545, Docksta 1615 och 
Ullånger 1700. Trafiken bedrivs under 
juni-augusti.

När fartyget motoriserades 1952 satte 
man in en Detroit diesel som tidigare sut
tit i en trålare vid namn Kristina. Motorn 
fungerade inte vid fiske men i Kusttrafik 
har den gått oklanderligt alltsedan den 
insattes. Vi bytte ut den år 2000 mot en ny 
likadan motor. Då hade den suttit i under
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Ulvö Skärgårdshotell där man äter utsökt skärgårdslunch.

Peter Sundqvist på bryggan.

48 år och vi ville inte riskera att få stopp un
der säsongen. Kusttrafik gör max 11 knop 
och har certifikat för 197 passagerare.

Det händer faktiskt ganska ofta att vi 
har fullt. Därför ber vi alla som vill ut till 
Ulvöhamn att ringa i förväg så att vi kan 
reservera plats. När det är fullt sätter vi 
in vår andra båt Rånö som kan ta 63 pas
sagerare. Hon gör som mest hela 29 knop 
och kör därför snart ikapp Kusttrafik så 
att båtarna kommer fram samtidigt till 
Ulvöhamn.

Rånö köpte vi år 1983 från Jens Carlsson 
pä Dalarö. Vi ville ha en intimare båt för 
mindre sällskap för turer i Höga Kusten
området och i Ångermanälven. År 1994 
byggde vi om henne rejält med ny styrhytt, 
pentry och toalett. Hon fick visir i fören, tak 
över akterdäck och försågs med skorstenar. 
Två år senare fick hon nya motorer, Cum
mins 6CTA.

Vi har också en tredje båt, Lady Bothnia. 
Henne använder vi till kunder med höga 
krav på bekvämlighet och komfort. Hon tar

bara 20 passagerare. Jag hade just runderat 
på att utöka flottan med en båt av denna 
typ då jag fick höra att en företagare ansökt 
om glesbygdsstöd för inköp av just ett 
liknande fartyg och att han fått bidrag. Att 
hans båt inte kom att sättas in i kommer
siell fart var tydligen inget hinder och då 
kom också jag på idén att söka glesbygds
stöd för inköpet av Lady Bothnia. På så vis 
kom hon 1990 i vår ägo.

För att bredda verksamheten tog vi 1973 
över Hotell Erikslund i Ullånger och arren
derade samtidigt Ulvö Hotell i Ulvöhamn 
av kommunen. Detta drev vi till 1984 då 
den delen avvecklades.

Kusttrafik avgår
Under tiden vi samtalar lägger Kusttrafik 
ut och jag tar några foton på båten. Idag är

Ulvö hamn med kapellet.

Curts son Peter befälhavare ombord. Jag 
packar ihop mina anteckningar och kör 
bort till Docksta i lagom tid för Kusttrafiks 
ankomst dit.

När man går omkring ombord ser man 
att båten sköts som ett spädbarn. Rent och 
snyggt överallt. Det märks att besättningen 
älskar sitt fartyg.

Ulvöham n
När vi glider in mellan Ulvöarna ligger 
Ulvöhamn som en liten pärla i lagunen. 
Ulvön ligger i Örnsköldsviks kommun 
och kallas ibland Bottenhavets Pärla el
ler Norrlands Sandhamn. Det finns bara 
omkring 50 bofasta personer på ön men på 
sommaren lever den upp. Det finns många 
restauranger och hotell. Ulvö Skärgårdsho
tell t ex har femtio bäddar. Här lockar man 
med "skärgårdsstandard" dvs dusch och 
toaletter i korridoren.

Prick 11.30 lägger vi till och jag går iland. 
Vädertjänsten har lovat regn hela dagen 
men här ute skiner solen. Tar en promenad 
längs byn och kommer lagom bort till pen
sionatet vid 12-tiden då de båda båtarna 
Ulvön och Otilia II kommer. Tittar också in 
i det gamla kapellet från 1600-talet. Ulvön 
är kanske mest känd som surströmming
ens ursprungsö, men några dofter kände 
åtminstone inte jag. Efter att ha vandrat 
omkring ett tag smakar Ulvö Hotells läckra 
skärgårdslunch mycket gott. Här är det 
havets läckerheter som firar triumfer.

På väg hem
Precis kl 15 avgår Kusttrafik från Ulvö
hamn. Jag står på bryggan tillsammans 
med Peter. Han berättar att det snart är 
dags för generationsskifte inom rederiet. 
Curt skall lämna över till Peter som nu 
hunnit bli 36 år. Ett problem är att man
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Kusttrafik omhuldas som ett spädbarn.

inte kan livnära sig på rederiverksamhe
ten. Den är ju starkt säsongsbunden. Peter 
brukar vara på bogserbåtar under vintertid 
medan Curt håller på med data och redo
visning. Peter visar sig ha stora kunskaper 
i de norrländska bogserarnas historia och 
är mycket intresserad.

Medan vi står och språkar har vi kommit 
fram till Docksta. Vi har då färdats över en 
av de längsta fjärdarna i landet (Ullånger
fjärden är 25 km lång och 120 meter djup) 
samt passerat Sveriges högsta ö, Mjältön, 
på 236 meter över havet. Jag går iland och 
vinkar farväl och fortsätter min resa ännu 
lägre norrut i Norrland.

G enerationsskifte
Sedan intervjun gjordes den 29 juni har 
generationsskiftet genomförts och trafiken 
drivs från den 1 januari 2005 vidare av 
Peter Sundqvist under firma Höga Kusten
Båtarna i Ulvöhamn AB, Ulvöhamn.

Skeppslista
1. M jältön (1970-1972)

Passagerarfartyg på 20 brutto. Längd 16,12 
m, bredd 3,48 m.
Byggt 1942 av ek på okänt varv i Svend- 
borg, Danmark.

1943 Okänt namn och okända ägare. 
Användes troligen i kullagertrafiken mel
lan Sverige och England.

1948 inköpt av Nordisk Resebureu i 
Stockholm och fick namnet Sightseeing 
III.

1966 Sålt till Handelsbolaget Turisttrafik, 
Sjöholm och Persson, Leksand och omdöpt 
till Lisskulla IV.

1967 Överförd på Siljans Båttrafik, Lek
sand.

18

1968 Såld till turistintendent Helge So
ling, Orsa.

1970 Såld till Ullångerfjärdens Tourist
sightseeing (Curt Sundqvist), Ullånger och 
omdöpt till Mjältö.

1971 såld genom byte till Karl-Erik Lind
bäck, Luleå och omdöpt till Favourite.

1988 övertagen av Bernt Lindbäck, Luleå 
med L-Line Rederi AB som marknadsfö- 
ringsbolag. Ej omdöpt.

20051 fart för sitt rederi. I fint skick sedan 
hon renoverats 1985-90 och bytt motorer 
och axlar 1992.1 fart från Luleå och Piteå.

2. Kusttrafik (1972-)
Passagerarfartyg om 158 brutto. Längd 
31,20 m, bredd5,61 m, djupgående 2,25 m 
Byggt som ångfartyg vid Eriksbergs Mek. 
Verkstad, Göteborg. Ombyggd till motor

drift 1952.
Byggd för Ångfartygs AB Turisten i 

Trollhättan som Turisten. Insatt i trafik på 
Göta Älv.

1918 såld i juni och övertagen i april 1919 
av det nybildade Umeå Rederi AB, Umeå. 
Rederiet bedrev trafik med gods och passa
gerare mellan Umeå och Vasa samt mellan 
Gunboda, Umeå och Örnsköldsvik. Man 
behöll fartygets dopnamn.

1931 såld i augusti till det nybildade 
Ångfartygs AB Turisten i Umeå. Fartyget 
fortsatte gå mellan Umeå och Vasa med 
namnet Turisten.

1938 såld i december till Rederi AB Kust
trafik i Ulvöhamn varvid namnet ändrades 
till Kusttrafik.

1952 såld i februari till hotellägare Ei
nar Lundberg och omnibusägare Petrus 
Björklund med hälften var. Hemorten blev 
fortsatt Ulvöhamn. Fartyget byggdes sam
tidigt om från ång- till motordrift.

1956 i september förvärvade Björklund 
Lundbergs hälft i fartyget och blev därmed 
ensam ägare.

1962 såld i december till kronolots Karl 
Erik Lindbäck i Luleå.

1972 såld i januari till ett partrederi i 
Ullånger med Curt Sundqvist som huvud
redare och insatt i trafik mellan Ullånger 
och Ulvöhamn.

1974 i oktober övertagen av Kusttrafik i 
Ullånger AB. Samma ägare som tidigare.

1985 överförd på Rederi AB Höga Kus
ten-Båtarna i Ullånger.

2005 i januari överförd på Höga Kus
ten-Båtarna i Ulvöhamn AB, Ulvöhamn i 
samband med generationsskifte.

3. Rånö (1983-)
Passagerarfartyg om 25 brutto. Längd 15,76 
m, bredd 4,03 m.

E r i k s b e r g s  
M e k  V e r k s t a d  

GÖTEBORG  
N? 137 *  1908

. 0  | - j r  e

Varvsskylten finns ännu kvar på Kusttrafik.
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RANO

Rånö som hon ser ut idag.

Byggt 1965 vid Gustavsson & Anderssons 
Varv, Lidingö för export till USA som 
första fartyg i en serie lustjakter. Skrovet 
visade sig vara för litet till den tilltänkta 
inredningen.

1966 såldes skrovet till Kent Krusell 
Fartygsservice AB, Stockholm som själv 
byggde fartyget färdigt och till midsommar 
satte fartyget i trafik mellan Årsta Havsbad 
och Utö under namnet Rånö.

1967 förlängdes fartyget med 3 meter 
och sam tidigt byttes de ursprungliga 
motorerna, 3 st Volvo Peugeot, mot Volvo 
Penta TMD 70.

1970 såld till Waxholms Ångfartygs AB, 
Vaxholm.

1981 såldes hon till firma Ö-Taxi (Jens 
Carlsson), Dalarö men fortsatte att gå för 
Waxholmsbolaget.

1983 först uthyrd till och senare under 
året övertagen av Kusttrafik i Ullånger 
AB, Ulvöhamn. Nya motorer, Volvo Penta 
TAMD 70 C installerade på Dalarö innan 
avfärden till Norrland.

1985 övertagen av Rederi AB Höga Kus
ten-Båtarna i Ullånger.

1994 ombyggd i Ullånger med bl a ny 
förhöjd styrhytt och visir.

1996 åter nya motorer installerade, 
denna gång 2 stycken Cummins 6CTA.

2005 i januari överförd på Höga Kus
ten-Båtarna i Ulvöhamn AB, Ulvöhamn

i samband med generationsskifte. Ännu 
i trafik.

4. Lady Bothnia (1 9 9 0 - )
Passagerarfartyg om 29 brutto. Längd 13,73 
m, bredd 4,55 m.
Byggt 1987 av Bayliner Marine Corp, 
Seattle för W. Courtenay, Kentucky, USA 
som Thisisittoo.

1990 inköpt av Rederi AB Höga Kusten 
Båtarna, Ullånger och omdöpt till Lady 
Bothnia.

2005 i januari överförd på Höga Kus
ten-Båtarna i Ulvöhamn AB, Ulvöhamn 
i samband med generationsskifte. Ännu 
i trafik. ■

Lady Bothnia i hemmahamnen den 11 juli 1991. 
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GG 904 Greta blev senare LL 204 Valenci av Smögen. Foto av Leif Johansson, Smögen.

En tursam förlisning

Av Sven Bryngelsson

I Länspumpen 2005:1 läste jag Tore Ol
sons artikel, Båtolog i Österled och fick 

där se ett fotografi av Valenci, byggd 1922 
i Djupvik på Tjörn som GG 904 Greta av 
Hönö Klo va.

Då rann en episod upp i minnet, som 
berättats för mig om denna farkost.

När detta utspelade sig hade Greta bytt 
ägare och hemmahamn, fortfarande Hönö, 
men nu Hönö Röd istället.

På senhösten 1942 låg Greta på snurre- 
vadsfiske i Läsö ränna. Besättningen på 
Greta bestod förutom de båda ägarna av 
ytterligare tre man.

Det var gott om fisk, men vädret ganska 
ostabilt som det brukar vara vid denna 
årstid. På eftermiddagen började det blåsa 
upp till en nordvästlig kuling. Man började 
diskutera om det inte var bäst att söka 
sej mot land och då låg Österby på Läsö

närmast till. Vädret blev sämre och man 
beslöt att göra ett försök att leta sej in dit 
innan det blev för mörkt. Kursen sattes ner 
mot Österby och snart fick man syn på ett 
ljussken föröver. Kursen ändrades för att 
komma längre ut från land och komma rätt 
på pricken. Man lodade hela tiden ett djup 
mellan 5 och 7 famnar.

Regnet försämrade sikten men djupet 
var ungefär det samma. Någon prick fick 
man inte se, sä kursen ändrades för att 
komma ut på djupare vatten igen.

Storseglet var uppe, som brukligt var på 
snurrevadsfisket, för att båten inte skulle 
rulla så mycket när man låg till ankars.

Lodlinan var markerad på 5 famn och 
lodet gick ut och in hela tiden. I ett ögon
blick grundade det upp och Greta backade 
för fullt, men slog i botten nästan med 
detsamma. Med seglet uppe kastades bå

ten strax på tvärs i sjön och började hugga 
våldsamt i hård stenbotten.

Seglet togs ner, och man försökte köra 
sig fria, men det var lönlöst och ibland 
slog propellern i sten så man fick ge upp 
detta. För att lätta båten övervägde man 
att kasta snurrevadstågen överbord, men 
det var redan så pass grunt att detta var 
meningslöst.

Utan segel blev båtens rörelser häftigare 
och slagen mot botten än värre, det såg illa 
ut för både båt och besättning.

Man satte seglet igen för att lugna ner 
båtens rörelser, med vinden i seglet lade 
Greta över åt lä och djupgåendet mins
kade lite och slagen mot botten lindrades 
en aning.

Situationen var allt annat än ljus och 
besättningen började göra livbåten klar 
för sjösättning.

20 Länspumpen 2005:2



Livbåten på Greta var en rundeka så den 
var ganska lätt att hantera, men när man 
tog tag i aktern på ekan så ramlade hela 
akterspegeln loss från bordläggningen, 
spikarna som höll ihop bord och spegel var 
totalt upprostade.

Ett par tomfat fanns ombord som man 
funderade på att surra vid ekan för att få 
ett flytetyg att ta sej i land med. Gretas köl 
slog i botten hela tiden sä det var en fruk
tansvärd situation besättningen befann sej 
i. Motorn, en 50 hk Skandia på en cylinder, 
gick som väl var hela tiden.

Man tittade på utsidan hela tiden för att 
se om kylvattnet fortfarande fungerade vil
ket det gjorde. Däremot gav länspumpen 
inget vatten ifrån sej.

En man gick ner för att se efter hur det 
såg ut i maskinrummet, men bäten var helt 
läns, inte en droppe vatten i kölen.

Tiden hade runnit i väg och nu var det 
nästan nermörkt. Han tog en kanna bränn
olja med sej upp på däck för att göra ett 
bloss för att påkalla assistans.

Skansen var också torr från vatten kon
staterade den som gick ner dit för att hämta 
en filt ur kojen.

Filten rullades ihop till en stor lunta 
som fästes i förstaget och dränktes in med 
brännoljan. Luntan krokades fast i fock
fallet och med svårighet fick man fyr på 
luntan i den hårda vinden.

Blosset hissades upp i masten och i 
skenet från detta syntes situationen än

mer dramatisk. Från land hade haveriet 
uppmärksammats tack vare blosset och 
dom svarade genast genom att skjuta upp 
en raket.

Efter en stund sågs lanternorna från 
räddningsbåten som hade gått ut från Öst
erby och i detsamma märkte besättningen 
på Greta att båten flöt fritt igen och sjön 
lagt sej något.

Det betydde att Greta drivit över revet 
och var inne i rännan som leder in till 
Österby.

Räddningsbåten kom långsides och man 
beslöt att bogsera in Greta till hamnen.

Väl i hamn och förtöjda vid kajen, kunde 
man konstatera att båten fortfarande var tät 
inte en droppe vatten läckte in och motorn 
hade gått hela tiden och allt verkade bra.

Efter nägon dag var det fiskeväder igen 
och båtarna kunde gå ut igen och så gjorde 
även Greta.

Man förstod att det hade hänt något med 
propellerbladen, men det gick ändå lätt att 
reversera från fram till back, men farten 
blev inte vad den brukade.

Ett par dagar fiskade man innan kosan 
ställdes mot fiskhamnen i Göteborg där 
fångsten lossades.

På hemväg till Hönö Röd gick man in till 
Bergs varv i Hönö Klova för att ta upp Gre
ta på slipen och se över vad som hänt.

När bäten kom upp på land fick man se 
en syn som man aldrig kunnat ana efter
som båten inte hade läckt någonting.

Hela kölen var borta, båten stod på köl
borden i slipvagnen.

Kölbultarna var krökta i alla upptänkliga 
vinklar och propellerbladen såg ut som 
små grisöron!

Eftersom hela kölen var väck, så hade 
också den nedre roderhyskan slitits loss 
men den hängde på en bult som satt genom 
den sönderflisade akterstäven.

Ändå hade man både manövrerat under 
fisket och i hamnar och rodret hängde med 
på allt.

Till saken hör också att Greta var rund- 
gattad, med hack, så hjärtstocken gick upp 
genom en trumma i skrovet.

Gretas ägare kom inte överens med Berg 
om priset på reparationen utan båten sjö
sattes igen. Efter diverse telefonsamtal blev 
det varvet på Knippla som skulle utföra 
arbetet och Greta gjorde ännu en sjötur 
utan köl och utan läckage.

Det som gjorde att Greta inte läckte trots 
alla skador, fick man se när varvet började 
reparera. Vid nybyggnationen hade de för
sta ägarna cementerat mellan spanten och 
upp efter kölsvinet längs hela köllängden 
från förstäven till akterstäven för att få bå
ten stabil, detta var så välgjort så det höll 
båten tät trots förlusten av kölen. ■

Berättat av Karl Johan Wadland för Sven 
Bryngelsson, som tecknat ned händelsen 
efter bästa förmåga.

Ymer, GG 697 Sallmo, GG 709 Billy, GG 847 Zenta, GG 892 Disa och den omskrivna GG 904 Greta. Båten längst till höger är ej identifierad. Bilden 
från Hönö Klova ur författarens arkiv.
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Den gamla färjan Abegweit i Chicago den 11 oktober 2004.

Från kust till kust i USA

Text och foto av Lennart Rydberg

"Wenn jemand eine Reise tut, so kann 
er was erzählen" vilket på tyska betyder 
att om någon gör en resa finns något att 
berätta. Följaktligen kommer här en rese
berättelse från USA. Jag börjar med frågan: 
Hur brukar man fira "jämna" födelseda
gar? Vissa ställer till med stort kalas för 
sina vänner medan andra flyr hemmet 
och reser bort. Eftersom jag ställdes inför 
detta val i början av oktober 2004 blev 
resultatet att min fru och jag tog flyget till 
Philadelphia för en drygt tre veckor lång 
vistelse i USA.

När vi landade på Philadelphia Inter
national Airport på eftermiddagen 6:e ok
tober upprepades två händelser. Dels såg 
jag ett tankfartyg ligga och lossa vid Sun 
Oils Fort Mifflin terminal (osäkert vilket) 
och dels visade det sig att alla våra väskor 
hade blivit kvar i Frankfurt där vi hade 
bytt flygplan. Vi kvitterade ut 250 dollar av 
flygbolaget (reklam är väl inte tillåten men 
bolaget är från ett stort mellaneuropeiskt 
land med en befolkning på ca 80 miljoner 
människor) för att kunna köpa tandborste

och tandkräm i väntan på bagaget som 
kom ett dygn senare.

Väl framme i Philadelphia firades fö
delsedag tillsammans med dotter, svärson 
och barnbarn. Philadelphias (eller snarare 
Delawareflodens) sjöfart har jag skildrat i 
tidigare krior och även under denna resa 
fick jag tillfälle att ägna mig åt båtologi och 
fotografering som jag återkommer till.

Efter nägra dagar i Philadelphia satte 
sig min fru och jag på tåget (som drivs av 
Amtrak, motsvarigheten till svenska SJ) 
för en tre dygns resa mellan Philadelphia 
och Seattle. Amtrak har uppenbarligen 
dåligt rykte i USA för efter vår resa frå
gade många amerikaner: How bad was 
it? Första anhalt blev Chicago dit vi kom 
efter 18 timmars tågresa. I Chicago hade vi 
6 timmars väntetid till nästa tåg som skulle 
ta oss till Seattle. Chicago är ju en hamn
stad vilken under 1950-talet trafikerades 
av svenska rederier med lake-fartyg, t.ex. 
Svenska Amerika Linjen, Transatlantic, 
Rederi Ragne och Ostenia samt Anders 
Smiths rederier. Lakefartygen var maxime

rade efter den tidens slussar i St. Lawrence- 
floden och fartygen hade en dödvikt pä 2 
500-3.000 ton och en längd på ca 80 m. Vi 
sökte oss under uppehållet ner till Lake 
Michigan och gick utefter "waterfront". 
Någon kommersiell sjöfart hittade jag inte 
men däremot en gammal färja som nu 
tjänstgör som lokal för Columbia Yacht 
Club. Denna färja byggdes 1947 vid Marine 
Industries Ltd, Sorel, Quebec för Canadian 
National Railway med namnet Abegweit. 
Hon gick fram till 1983 i trafik från Cap 
Tormentino, New Brunswick till Borden, 
Prince Edward Island och fick under den 
tiden smeknamnet "Queen of the Nort
humberland Strait". Hennes bruttotonnage 
är 6 694 ton, dödvikt 2 624 ton, längd ö.a.
113,5 meter och bredd 18,6 meter. När hon 
levererades betraktades hon som världens 
största isbrytare. Hon var försedd med ett 
dieselelektriskt maskineri utvecklande
12 000 bhp och hon gjorde 15 knop. Hon 
hade två propellrar i fören och två i aktern. 
Skrovets ståltjocklek var jämförbar med 
atlantjätten Queen Elisabeths.
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Efter vistelsen i Chicago bar det av med 
tåg under två dygn mot Seattle med resa 
genom Minnesota (där ju många svensk
ättlingar lever), North Dakota, Montana, 
Idaho och Washington. Vi for timme efter 
timme genom slättland med gles befolk
ning. Först mot slutet av dessa dygn blev 
det litet sjöfart. Efter att med tåget lång
samt ha tagit oss igenom bergskedjan Cas
cades med fantastiska vyer kom vid ned 
till Puget Sound som utgör en vik av Stilla 
Havet. I samhället Everett strax norr om Se
attle har amerikanska flottan en bas och där 
låg det atomdrivna hangarfartyget CVN
72 Abraham Lincoln (som just har Everett 
som hemmabas) färdig för avgång. Hon är 
av s k Nimitz-klass som omfattar (eller sna
rare kommer att omfatta) 10 fartyg byggda 
från 1975 och fram till 2008. Livslängden 
för dessa hangarfartyg beräknas till 50 år. 
Abraham Lincoln beställdes 1982 och togs 
i bruk 1989 och deplacerar ca 102 000 ton 
fullt rustad. Hon är 333 m lång och 77 m 
bred över flygdäcket, gör 33 knop och kan 
ta 80 flygplan och helikoptrar. Dagarna 
efteråt såg jag på TV att hon skulle ner till 
Kalifornien för att komplettera utrustning 
och skulle sedan på en fyra månaders kom
mendering mot Persiska viken. Hon har en 
besättning på 6 000 personer.

Strax efteråt, efter att med tåget ha följt 
kustlinjen med fantastiska vyer, rullade vi

Hnngarfarhjget Abraham Lincoln klart för avgång.

in i Seattle där spåret i vissa delar följer : 
"waterfront" innan tåget stannar vid King 
Street Station. Efter incheckning på hotell i 
tog jag en timmes hamntur med Argosy 
Cruises. Under denna hittade jag bulkfar- ! 
tyg som lastade spannmål, en ny eskort- 
bogserare samt flera containerfartyg. Den < 
bogserbåt jag vill beskriva hette Response 
och tillhör Crowley Marine Services och 
har hemmahamn i San Fransisco. Hon är

ritad med Bukser og Bjergnings Boxer, 
byggd vid Moens Slip 1997, som förebild 
och är en eskortbogserare. Response är 
byggd vid Marco Shipyard i Seattle och 
levererades i december 2002. Hon har ett 
bruttotonnage på 271 ton, är 39,5 m lång 
och 13,9 m bred och har två Caterpillardies- 
lar som utvecklar 7 250 bhp och kopplade 
till Voith-propellrar (motsvarande siffror 
för Boxer är brutto 682 ton, längd 38,9 m,

Sätt in 120:- (59:- för SST prenumeranter, ange ditt pren.nummer) på PG 41 114-0 så skickar vi ett ex till dig
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Maddox som var involverade i Tonkinbukt

Den gamla jagaren Turner Joy låg i Bremerton.

bredd 13,7 m och maskinstyrka med två 
Deutz-dieslar 6 800 hk). Response har en 
styrkraft vid eskort på 140 ton.

Nästa dag tog vi en tur med Washing
ton State Ferries till Bremerton. Detta 
rederi, som bildades 1951, är det största 
färjerederiet i USA och äger 29 färjor. Dessa 
transporterar årligen över 25 miljoner pas
sagerare över Puget Sound. Under turen 
med Argosy Cruises uppgavs att det är ett 
av världens största färjerederier. Endast det 
kanadensiska rederi som trafikerar British 
Columbia uppgavs vara större (vad säger 
Stena om den uppgiften?). Som represen
tant för dessa färjor visar jag Tacoma som 
byggdes vid Todds Shipyard i Seattle 1997. 
Namnet lär komma ifrån indianska Tah- 
ho-mah som betyder "snowy mountain" 
och var indianernas namn på den 4 400 
m höga vulkan som ligger nära Seattle. 
Tacoma är på 4 998 bruttoton och 1 838 
dw.ton och är 138 m lång och 27 m bred. 
Hon gör 18 knop och tar 200 bilar och 2500 
passagerare. Fotot visar henne på ingång 
till Seattle från Bainbridge på andra sidan 
Puget Sound.

Den färja som vi åkte med hett Hyak 
(snabb på indianska) och tog oss på en 
timme till Bremerton där Puget Sound 
Naval Shipyard är beläget. Vid detta varv 
hittade jag många örlogsfartyg, bl.a. tre 
hangarfartyg. Atomdrivna CVN 70 Carl 
Vinson, också av Nimitz-klass (Carl Vin
son beställdes 1974 och togs i bruk 1982), 
CVA 64 Constellation (hon tillhör reserv
flottan) av Kitty Hawk klass byggd i början 
av 1960-talet (82 000 deplacementton fullt 
rustad), samt ytterligare ett (utrangerat) 
hangarfartyg troligen Independence (eller 
Ranger) från slutet av 1950-talet (Forrestal 
klass, 80 000 deplacementton). De utrang
erade hangarfartygen väntar på att eventu
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ellt sänkas i havet för att bli konstgjorda rev 
men miljöhänsyn har gör att man tvekar. 
Kan det vara rädsla för asbest?

Vidare syntes skrovet av CGN Long 
Beach. Detta var en gång USA:s första 
atomdrivna kryssare och hon sjösattes 1959 
och deplacerade 14 000 ton. Idag är över
byggnad och vapensystem borta och skro
vet ligger och väntar på att reaktorn skall 
lyftas ut. Några atomubåtar syntes också 
bl.a. SSN 671 Narwhal, 5 350 deplacement
ton, byggd 1967 och SSN 677 Drum, 4 600 
deplacementton byggd omkring 1970.

I Bremerton finns också ett museifartyg, 
nämligen jagaren Turner Joy (den sista av 
den 18 fartyg långa Forest Sherman serien 
byggda 1955-1959). Hon byggdes 1959 i 
Seattle, avrustades 1982 och har sedan 1990 
legat i Bremerton. Hon hade rustad ett de
placement på 4 050 ton. Hennes historia är 
intressant eftersom det var hon och jagaren

Bulkfartyget Minerva Island hittade jag i Seattle.

incidensen 1964 (då nordvietnamesiska 
patrullbåtar uppgavs ha gjort anfall mot 
de amerikanska jagarna) och som var en 
bidragande orsak till den amerikanska 
eskaleringen i Vietnamkriget. Enligt histo
riken var hon också det sista amerikanska 
örlogsfartyg som besköt Vietnam under 
kriget.

Väl tillbaka i Seattle tog vi en promenad 
längs "w aterfront" och då fick jag fina 
bilder på bulkfartyget Minerva Island 72
073 ton dw, 37 623 bruttoton, tillhörande 
Kawasaki Kisen Kaisha, och byggd 1996 
vid Hitachi Zosen, Maizuru. Hon låg på 
redden och väntade på kajplats för att lasta 
spannmål.

Efter två dagar i Seattle bar det iväg med 
flyg tillbaka till Philadelphia. Där hade 
jag nu en vecka med barnpassning, hund
promenader, shopping, TV-tittande och 
båtologi. Beträffande TV-tittande pågick 
som bäst kampanjen inför presidentvalet 
och åtskilliga inslag, inte bar om president
kandidaterna utan också gällande lokala 
politiker, handlade om: "Välj inte den och 
den kandidaten för den är opålitlig och 
värdelös". Få inslag handlade om: "Välj 
mig för jag vill göra förbättringar för det 
amerikanska folket".

Under dessa dagar träffade jag min 
båtologvän John Curdy och vi gjorde den 
sedvanliga rundturen till New Jersey och 
besökte Billingsport Paulsboro (där vi inte 
hittade något att fotografera), River Winds 
Park (där vi fotograferade grekiska suez
max tankern Nikator liggandes vid Fort 
Mifflin), Eagle Point (mitt emot det som 
tidigare var Philadelphia Naval Shipyard 
och där fortfarande hangarfartyget av Kitty 
Hawk klass CVA 66 America ligger, och 
där just den första kryssaren av Aegis-klas- 
sen lagts upp, nämligen Ticonderoga från 
början av 1980-talet) samt Gloucester City
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Park mitt emot containerterminalen vid 
Packer Avenue (där vi hittade Hamburg
Süds 51 000-tonnare Cap San Lorenzo), 
för att avsluta med besök i Marcus Hook. 
En tanker som har en intressant historia 
gick ut från Philadelphia medan vi var i 
Gloucester City Park, nämligen Elka Bene 
45 467 ton dw och 30 772 bruttoton. Enligt 
John tillhör hon en klass tankers från New
port News Shipbuilding som gär under 
namnet "Double Eagle class" och som först 
beställdes av grekiska Eletson och senare 
av Hvide Marine Industries i Florida. Sam
manlagt beställdes nio fartyg (Eletson sålde 
sina under byggnadstiden) men de sista tre 
färdigställdes aldrig vid Newport News 
som förlorade mycket pengar på dessa 
nybyggen. I stället tycks skroven ha bog
serats över Atlanten till Brodogradiliste, 
Split, Kroatien och färdigställdes där. Elka 
Bene levererades 2002 som Bene (hon skall Tillbaka i Philiadelphia kom Elka Bene för min syn.

Kryssningsfartyget Seaboum Pride vid Marcus Hook.

En livfull bild av tankern Potomac vid Fox Point.

ursprungligen ha fått namnet Asirat) och 
hade då hemmahamn Split. Nu går hon 
för European Product Carriers, som är 
grekägt, och hon hör hemma i Liberia.

En efterm iddag några dagar senare 
var jag nere i Marcus Hook och fick se ett 
kryssningsfartyg pä väg ut från Philadel
phia. Kryssningsfartyg tillhör inte de mer 
frekventa gästerna i Delawareområdet 
men vissa besök blir det. Fartyget visade 
sig vara Seabourn Pride på 9 975 ton brutto 
och 800 ton dw. Hon är byggd 1988 vid 
Schichau Seebeckwerft, Bremerhaven, och 
tar c:a 200 kryssningspassagerare. Hon gå 
numera under Bahamasflagg (tidigare NIS- 
flaggad), och tillhör av Seabourn Cruises 
Inc. som ägs av den stora kryssningskon- 
cernen Carnival Corporation.

Vid samma tillfälle såg jag att suezmax
tankern Potomac, som låg vid Sunocos raf
finaderi i Marcus Hook, gjorde sig beredd 
att avgå. Jag åkte därför ned till parken vid 
Fox Point i Wilmington och efter en knapp 
timme kom hon gående i god fart förbi par
ken varvid jag fick några fina bilder. Hon 
är på 152 592 ton dw, 81 093 bruttoton och 
byggdes 2001 vid Hyundai Heavy Indu
stries, Ulsan, som Front Sky för Front Line 
men såldes för något år sedan till OMI.

Någon dag senare var jag nere vid Fort 
Mifflin och fick då se ett bulkfartyg pä 
väg uppför floden mot Philadelphia. Det 
visade sig var 32 000 tonnaren Clipper 
Harvest, levererad i mars 2004 från Ha
kodate Dockyard Co. Ltd till Pacific Coast 
Shipping. Namnet Clipper antyder att hon 
hör till Clipperkoncernen som har danska 
intressen bakom. Hon går för Dockendale 
som samarbetar med Clipperkoncernen.

Efter en vecka i Philadelphia var det dags 
att göra nytta. Således tog jag tåget ner till 
Baltimore (vilket tog en dryg timme) för
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Bogseraren Baltimore tillhör en äldre generation av bogserfartyg.

att under fyra dagar bevista en kongress 
med anknytning till min yrkesverksam
het. Baltimore är en stor hamnstad och 
kongressen hölls i närheten av den s.k "in
ner harbour". Möjligen besökte jag dessa 
delar (minnet sviker ibland!) då jag 1964 
arbetade på Transatlantics Minnesota och 
då besökte Baltimore. Den kommersiella 
sjöfarten har sedan dess flyttat långt ut till 
ytterområden (som i de flesta hamnstäder 
jorden runt) och jag fick tillfälle att se dessa 
hamnområden under en kvällskryssning 
under tre timmar. Dessvärre var det mörkt 
så några fotografier blev det inte. I natt
mörkret fick jag dock se en japansk bilbåt 
tillhörande Kawasaki Kisen gå ut liksom 
en containerbåt tillhörande M editerra
nean Shipping Company. Vad jag hittade i 
Baltimore som gick att fotografera, var två 
gamla bogserbåtar. Den första, Baltimore, 
byggdes redan 1906 av Skinner Shipbuil
ding Company i Baltimore och användes 
under många år som ett kommunalt fartyg 
för att transportera politiker och andra 
"höjdare" runt hamnen (jämför Hamnen 
i Göteborg). Hon är 26 meter lång och 5,6 
meter bred. Hennes bruttotonnage är 81 
ton. Hon var ursprungligen koleldad men
1957 konverterades hon till oljeeldning. 
Hon användes av Baltimores hamn till 1963 
då hon såldes till privatpersoner. Hon sjönk 
1979 i Sassafras-floden i Maryland men

bärgades 1981 av ångbåtsentusiaster. Hon 
ligger nu vid Baltimore Industrial Museum 
och rustas upp.

Den andra hette Stony Point och bygg
des för amerikanska armén som ST-2126 
någon gång under 1950-talet vid Lewen- 
worth i Kansas. Hennes bruttotonnage 
är 63 ton och hon hade ursprungligen en 
diesel på 600 bhp. Under 1990-talet var 
hon stationerad i Curtis Bay i Baltimore. 
2001/2002 kom hon efter auktion i ägo av 
Mr William Kogok som använder henne 
som nöjesfartyg. Hennes ursprungliga die
sel är ersatt av en liten Daewoomotor.

Efter mina fyra dagar i Baltimore bar 
det med tåg åter till Philadelphia. Det blev 
tillfälle till ytterligare en dags båtologi vid 
Delawarefloden och vid det sedvanliga 
besöket i Marcus Hook hittade jag con
tainerfartyget P&O Nedlloyd Mairangi 
på väg in till Philadelphia. Detta fartyg 
ägs av Claus-Peter Offen i Hamburg men 
är chartrat av P&O Nedlloyd. Hon är ett 
panamax-containerfartyg byggt 2002 på 
Samsung Koje, som Santa Rufina. Hon 
är på 53 115 ton dw och 45 803 bruttoton. 
Hon är 281 meter lång, 32,2 m bred, gör 25 
knop och tar 4 112 lådor. I aktern stod som 
hemmahamn Hamburg men hon förde 
Liberiaflagg.

Den 28:e oktober var det dags att checka 
in på flygplatsen för hemresa, men innan

dess blev det snabbesök vid Fort Mifflin 
där Sovcomflots 159 000 tons suezmax 
tanker SCF Caucasus, byggd 2002 vid 
Hyundai, Ulsan, låg och lossade i strålande 
solsken. Några sista foton på henne innan 
det var dags för incheckningsprocedu- 
rerna. Överlag en spännande resa med 
socialt umgänge med familjen, tågresa över 
amerikanska kontinenten, flygresor, arbete 
och en hel del båtologi (vid summering 
blev det nio suezmaxtankers, 5 aframax
tankers, 8 handy-max/produktankers, 7 
bulkfartyg, 4 containerfartyg, 4 bogserbåtar 
och ett antal örlogsfartyg). Vid hemresan 
lyckades flygbolaget med konststycket 
att få med bagaget vilket vi var mycket 
tacksamma för.

Stoppdag 

för nästa nummer av 

Länspumpen är 

den 8 augusti
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Bilaga

Registersidorna 
7801-7900

7849 som finska Wanda fotograferad av Bertil Zandelin.

Registerredaktörer: 
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

g
is

tr
er

ad

Avförd 
och anledning

Brutto Netto

7801 MS SONJA 1932 Lysekil 45 15 1932 Upphuggen Grenå 2004
7802 MS FÅGELN ex CITY 1932 Djupvik 42 18 1 1988 upph
7803 MS MARIA 1931 Marstrand 49 23 T 13.8 .1958 sjönk Simrishamn
7804 MS GUSTAVSF0RS 7 1896 Gustavsfors 47 37 1957 bostadspråm
7805 MS BRISHAV ex LAILA 1931 Olofsborg 44 17 1997 upph Tejn
7806 MS ODIN 1904 Mustadfors 51 36 1972 upph
7807 MS OREGON ex N0LSÖ ex JUDITH 1932 Hälleviksstrand 45 18 1968 upph
7808 MS VASTI 1931 Djupvik 46 23 1959 såld Finl, fanns 84
7809 MS SVECIA 1931 Olofsborg 42 17 1967 såld Finl
7810 MS N0RMY 1931 Hälsö 42 16 fritids
7811 MS ORKANEN ex RONNY 1931 Hälleviksstrand 42 16 1995 sjönk m ystiskt
7812 MS WILLARD 1932 Hälsö 46 18 9.11.1938  sjönk Lindesnäs
7813 MS OBERON 1932 Olofsborg 50 18 26.1.1955 sjönk Rio Grande
7814 MS SADELÖGA ex K0STERÖ ex SVENÖR ex LINNEA 1931 Hälsö 44 19 pass
7815 MS PANDA ex PENNY ex ANSI 1931 Hälsö 46 17 23.1 .1960 strandat Karlshamn
7816 MS SILVERVÅG 1931 Hälsö 42 17 14.12 .1943 minspr
7817 MS RAGNA 1931 Hälsö 44 17 fritids
7818 MS SVA NH ILD 1932 Marstrand 44 18 27.10 .1936 sjönk Nordsj. 2 t
7819 SS SAXEN ex ROLF ex Liesel Halm 1921 Elbing 1030 689 1959 upph Donsö
7820 MS GUDRUN 1932 Hälsö 43 17 fritids
7821 MS GALATHEA ex GANTHI 1932 Donsö 38 14 fritids
7822 MS RESARÖ ex OLOF 1932 Hälsö 50 23 5.4 .1957 sjönk Havstenssund
7823 S WESTKUST 1932 Sjötorp 133 99 skol skepp
7824 MS ERNA V ex ASTRID 1932 Hälsö 44 17 1971 såld Tyskl
7825 MS STORSNÖRK ex BELTANA 1931 Landskrona 36 12 1995 upph
7826 MS FRIDHEM 1932 Hälsö 50 17 fritids
7827 SS Megalochari ex Hellas ex ADELE ex Ashantian ex Fördefjord ex Kaggefos 1916 Oslo 2081 1513 1934 såld Gr. fö rlis t 12.2.66
7828 MS SILVERMON ex ZEUS 1932 Hälsö 42 15 1983 upph
7829 S ANN-IDA ex PALLESEN 1900 Thurö 207 185 1959 såld Tyskl. lagd Liibeck 60
7830 SS ELJES ex Teno ex HANNA ex AGNE ex Uskside ex Maindy Forest ex Firtree 1917 Stockton 2497 1807 pråm
7831 MS MAJ-BRITT ex SIDNEY 1932 Hälsö 43 17 1959 såld Finl, öde?
7832 MS LINNEA 1932 Olofsborg 41 18 1969 såld Storbr.
7833 S Hafsorkestern ex ÖRNEN 1914 Svendborg 214 206 1959 såld Finl. bränd 71?
7834 MS ARAMANT 1932 Marstrand 45 21 28.8 .1936 sjönk Nordsjön
7835 S INGA ex Hans 1907 Marstal 188 150 1965 såld Engl, fö rlis t 70-talet
7836 MS GUSTAVSFORS 6 1930 Gustavsfors 47 36 1952 pråm
7837 SS Irene ex TALAVERA ex VERNA 1932 Helsingborg 1443 1028 1963 såld Gr. upph 68
7838 MS MILLY ex MILLI 1910 Strömstad 30 9 ca 1979 sjönk Åbyfjorden
7839 S OLIVE 1901 Lowestoft 55 38 1960 såld Dk, vrak i Liibeck
7840 SS Omonia ex Enosis ex SIXTEN ex Sydhavet ex Boklund ex Svartfond ex Petra 1912 Sunderland 2119 1575 1955 såld P. upph 58
7841 MS BERTINA 1932 Donsö 39 14 fritids
7842 MT MARY ex VERITAS ex BUNKEROIL ex VERITAS 1 ex Dangulf Gem

ex VERITAS III ex Ingolf ex Tove 1904 Assens 35 29 ca 1974 sjönk
7843 M GUSTAVSFORS 3 1923 Gustavsfors 43 31 1957 ej i s jöfart
7844 MS HANS ex AROSIA ex OTTILIA ex BETTY ex RAN 1875 Stockholm 46 22 1952 upph
7845 MS HEBE 1 1932 L Svenshult 22 11 1961 pråm. upph 68.
7846 S STENSÖ ex STAR ex EUGENIE ex Antigoon ex Cargo Carrier

ex Rap ex Gebroeders Bodewes IX 1919 Martenshoek 327 259 1.3 .1972 förlis t Biscaya
7847 MS TOLVAN ex S A F 1 ex SIMSON XII ex AVANCE 1905 Hjälmare Docka 37 25
7848 MS Gudveig ex Nordnes ex AURORA 1932 Göteborg 4059 3154 1936 såld No. upph 62
7849 SS Captain Frangos ex Wanda ex INGER 1932 Landskrona 1584 1057 1954 såld Finl. sjönk 19 .2.1968



7850 MS DALSLAND ex VIKINGLAND 1932 Göteborg 2629 1969 28.8 .1958 sjönk Paranagua
7851 SS Norhope ex GÖTA LEJON 1932 Göteborg 1355 151 1970 såld No, kondemn 73
7852 SS Luban (Ljuban) ex Antares ex MAUD 1933 Sölvesborg 1374 948 1935 såld Finl, ur reg. 69
7853 MS ANNE AV SKÄRHAMN ex ERNA 1932 Falkenberg 17 5 2000 ur båtreg
7854 SS START ex Cranstone ex Spette 1922 Goole 1766 1255 1940 konfiskerad, fö rlis t 43
7855 MS TANJA 1933 Studseröd 48 19 1956 såld Finl, ej i fa rt 95
7856 MT LARS 1932 Djupvik 17 8 1989 ur båtreg
7857 MS MITZY ex ALTANA 1932 Hälsö 42 16 1975 såld Finl, fanns 84
7858 MS DAGMAR 1932 Hälsö 41 14 22.7.85  kremerad Simrishamn
7859 MS SVANVIK ex USA 1932 Hälsö 40 14 1971 såld Tyskl
7860 MS GRAN AV MELLANFJÄRDEN ex VALONA AF UMEÅ 

ex ANKI II ex MANGE ex VALONA 1932 Hälsö 42 16
7861 S THOR 1920 Mustadfors 48 36 1962 sänkt V Silen
7862 MS MATILDA ex V0L0 ex VALARÖ ex LAVAL 1933 Donsö 39 12 1988 såld USA
7863 RIVÖFJORD ex ELLA 1932 Hälsö 44 15 fritids
7864 MS FLORENCE 1932 Hälsö 47 20 1960 såld Finl. SF 55?
7865 MS RAMONA AF GLOMMEN ex VIKING ex RYMO 1932 Hälleviksstrand 44 17 2002 upph Grenå
7866 MS GIDEON 1 ex RUTH 1933 Hälleviksstrand 50 24 3.9 .1965 sjönk Nordsjön
7867 MS BETTY 1932 Hälsö 54 24 1960 såld Finl. fanns 84
7868 MS KLARY 1932 Marstrand 31 13 1987 upph
7869 MS BRATTVÅG ex JOHAN 1932 Marstrand 44 18 1958 såld Finl, ej FiSL-71
7870 SS Selbo ex BALDER ex Hubro 1921 Goole 1774 1260 1938 såld No. sänkt 28 .9 .1943
7871 MS AMONA ex WESTERN ex AMONA ex WESTERN II ex AMONA 1932 Hälsö 46 18 fritids
7872 MS MARION 1932 Hälsö 25 9 1977 såld Finl. fanns 84
7873 MS ZEUS ex PORTLAND ex SVECIA 1932 Marstrand 49 22 fritids?
7874 MS STRÖMFJORD ex ZANI ex VENSY 1933 Hälsö 48 19
7875 MS VESTKUSTEN 1933 Hälsö 51 19 25.8 .1943 sänkt 6 t
7876 MS CAROLA ex JOHNSVIK ex JONSVIK ex SYDLAND II ex HEBRON 1932 Landskrona 47 16 23.4.75  brann utanför Bornholm
7877 MS BENITA ex RENLAND ex ARGO 1932 Marstrand 48 13 1979, förstörd genom brand
7878 MS VIRGO 1933 Marstrand 25 11 31.1 .1974 kollision Trelleborg
7879 MS BRIS ex GUNVOR 1932 Hälsö 21 8
7880 MS HELGOLAND ex DONAU ex HELGOLAND 1933 Hälsö 50 19 dykeri
7881 SS LILLIE MATTHIESSEN ex Imperator 1905 Stavanger 986 696 1952 upph Belgien
7882 MS NIPPON 1933 Landskrona 49 18 16.7 .1943 minspr
7883 MS KENNEDY 1932 Hälsö 46 18 1960 såld Finl. nu fritids?
7884 MS LINNEA II ex RANDIVÅG 1932 Hälsö 47 19 2003, såld Norge
7885 MS ZIRONA ex WESTERÖ ex GLIMMAREN II ex NEXÖ ex BOUNDER 1932 Hälsö 52 22 1988 förstörd
7886 SS Charles le Borgne ex GLADYS ex Terne ex Tosto 1920 Stockholm 1442 949 1934 såld Frankr. sänkt 2.4.43
7887 S RED SEA ex RENÉ ex SWEET HOME 1902 Brixham 50 24 1961 sprängd Knippla
7888 MS WINGA II ex WINGA 1932 Skredsvik 50 21 fiskar
7889 MS VÄSTFORS ex VÄSTFJORD 1932 Landskrona 45 16 1987 såld Bermuda
7890 MS CELONA ex NORDPOL ex POLLUX 1933 Marstrand 46 20 1967 såld Tyskland
7891 S Faxavik ex Rex ex Nanna ex REX 1933 Djupvik 72 33 1937 såld Island, kondemn. 62
7892 MS ATLANTIC 1932 Hälleviksstrand 44 21 1983 upph Kållandsö
7893 MS Örnen ex Veronica ex ÖRNEN 1932 Skredsvik 43 10 1976 såld Finl, fanns 84
7894 MS VOLO 1909 Strömstad 40 17 1948 såld utländsk medb
7895 SS Giorgios Roussos ex MONTROSE ex RITA ex MONTROSE ex Mildburg ex Ophelia 1922 S te ttin 1785 1256 1963 såld Pa. fö rlis t 3 .6 .66
7896 MS CRISMA ex JENNY ex RAINBOW ex ZENTHA ex GULLMAR ex ALMY 1933 Hälsö 21 7 18.4.1994 strandat Kullen
7897 MS NORDLAND 1933 Olofsborg 57 25 23.1.1937 sjönk Nordsjön
7898 MS MILORD ex LILIAN 1933 Hälsö 48 22 1976 såld Finl, fanns 84
7899 MS (TORA) ex VALARÖ ex MIGNON 1933 Källö Kn 52 20 1995 förstörd
7900 S FORTUNA 1892 Svendborg 167 130 1959 upph
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Moteskalender Västra Kretsen

Lördagen den 27 augusti
Vi reser till Repslagarbanan i Älvängen för besök på museet. 
Herkules avgår från Maritiman (F d Göteborgs Maritima 
Centrum) kl. 09.00. Klockan 11.30 -  14.30 guidad rundvan
dring inkluderande 15 minuters film från 1948 om bl a loss
ning av båtar samt lunch på museet.

Båtresan kostar 200 kronor och museibesöket inklusive 
lunch 150 kronor. Återresa ca 14.30 och i Göteborg ca 17.00. 
OBS! Herkules tar 27 passagerare.

Enbart museibesök inklusive lunch 150 kronor. Anmälan 
görs genom insättande av respektive belopp på plusgiro:
439 50 28 - 6 Klubb Maritim Västra Kretsen

Torsdagen den 1 september kl. 19.00
Lars- Olof Hansson med assistans av Ragnar Magnander 
berättar och visar bilder från Klubb Maritims resa till Istanbul 
förra året.

Söndagen den 11 september
Sjöfartens kulturdag i hela landet. Klubb Maritim Göteborg, 
har öppet hus i Kajutan mellan klockan 12.00 - 16.00. Vi visar 
filmer, har utställning om bl a S. A. L., och visar givetvis vår 
verksamhet. Kaffe och bulle finns förstås även pä agendan.

Torsdagen den 6 oktober kl. 19.00
Folke Patriksson, klubbmedlem och redare, berättar och visar 
bilder om sin yrkesbana inom sjöfartsnäringen.

Torsdagen den 3 november kl. 19.00
Rolf P Nilsson, chefredaktör på Svensk Sjöfarts Tidning, besö
ker oss och berättar om tidningens roll inom sjöfartsnäringen.
En överraskning utlovas.

Torsdagen den 8 december klockan 18.30. (OBS datum och tid)
Som avslutning på säsongen äter vi en jultallrik till självkost
nadspris i Kajutan. Anmälan för deltagande senast den 29 
november till Kajutans vakthavande eller på telefon 031-24 65
15 (tisdagskvällar).

Som vanligt har vi öppet varje tisdagskväll kl 18 -  21 för sam
varo eller forskning och från torsdagen den 6 oktober mellan 
klockan 12.00 och 15.00 för forskning. Nu när vi fått en så fin 
lokal, har vi noterat en ökad besöksfrekvens. Är du på tillfäl
ligt besök i Göteborg; tveka inte att titta upp. Kajutan finns i 
gamla Sockerbruket med adress Banehagsatan 1 I. Telefon 
031-24 65 15.

Alla är mycket varmt välkomna!

im

Båtolog hedrad

Vid ett möte med Sjömanshusstiftelsen i Uddevalla den 10 maj avtackades kofferikaptenen Erland von Hofsten för sina 15 
år i stiftelsens Direktion varav 9 år som dess ordförande. Av Kungl. Patriotiska Sällskapet tilldelades Erland von Hofsten 
Emmerymedaljen av första storleken i gult och grön band att bäras runt halsen.

Erland von Hofsten och Sjömanshusstiftelsen har betytt mycket för Klubb Maritim. Efter branden i Nakterhuset stöttade 
Stiftelsen Västra kretsen genom att betala alla annonser.

Privat har Erland till Kajutan skänkt hela sin samling av urklipp rörande Stena Line, vilket är en enorm källa att ösa ur vid 
framtida forskning över det bolaget.

Göteborgsavdelningen av Klubb Maritim ställer sig i givakt och stämmer in i hyllningarna.

Krister Bång
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UR GAMLA FOTOALB

Utanför Turbinia ligger det lilla ångfartyget Signfred 
frän Werkebäck. Denna lilla ångare, som lastade blott 
800 ton, byggdes i skottska Greenock 1903 och seglade 
under brittisk flagg fram till 1912 då hon inköptes av 
Verkebäcks Ångfartygs AB. Efter 30 år av trogen tjänst 
hos bolaget såldes hon 1942 till Rederi AB Allan i 
Landskrona och fick namnet Allan. Även denna ångare 
förliste. Hon minsprängdes den 3 januari 1948 utanför 
Stettin på en resa därifrån till Landskrona med kol. 
Dessvärre omkom fyra man ur besättningen.

Krister Bång

Det är juli 1926. Svenska Lloyds turbinångare 
Turbinia har just anlänt till Lindholmens 
Varv i Göteborg för att byta ut sina två tur

boelektriska motorer mot en compoundångmaskin av 
s k Lentz-typ. Resultatet av det bytet blev att fartygets 
namn ändrades till Italia. Hon strandade den 15 
februari 1932 utanför Gandia och fick så stora skador 
att hon blev totalförlust. Hon iståndsattes dock under 
dansk flagg och hängde med ända till den 15 januari
1967 då hon som grek med namnet Emmanouel P 
gick till botten i position 35°7' N och 19°13'E på resa 
med trä mellan San Feliu och Bombay.
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Till flydda tider återgår

Liibeckbyggda N agaria av Skärhamn går in i 
Östersjön genom Falsterbokanalen den 7 augusti 
1972, med sitt "svenska-IIoyd-klingande" namn. 
Byggdes också för Svenska Lloyd och levererades 
1952 som Fragaria och var på 540 ton div, insattes 
i Nordsjöfart. Såldes 1962 till T. A. Olofsson i Skär
hamn och blev Nagaria. I Falkenberg förlängdes 
hon och lastade sedan 777 ton dw när hon lämnade 
varvet 1967. Man kostade på henne ny motor 1970 
och sålde hela härligheten 1978 till Kungälv, där 
namnet blev Eivaria. Efter en del ägarbyten inom 
Sverige, såldes Eivaria 1988 till Libanon och av
gick Karlshamn med namnet Victoria och under 
Hondurasflagg. Såld igen samma är inom Libanon 
och omdöpt till Sabine med hemort i Kingstown. 
Under namnet Jihan seglade hon från 1990 först 
med Kingstown som hemort och efter 1994 med 
Belize i aktern. Bytte namn 2004 till Ramadan, 
med okänd existens och ägare.

Här passerar Westfors av Bergkvara Falsterbokanalen den 9 augusti 
1972, pä väg in i Östersjön. Hennes första namn var Sandhammaren, 
då hon 1959 levererades från Kustvarvet i Höganäs till Nils Malmberg 
i Simrishamn. Såldes 1962 till Nordline i Göteborg och blev Nordsvan, 
förlängdes 1964 och storleken ökade från 550 ton dw till 670 ton dw. 
Såldes 1966 och blev Jonas Alströmer, nästa gång hon såldes 1969 blev 
namnet Westfors, ägd av Birger Jansson i Stockholm. Till Bergkvara 
kom hon 1970, tillbaka till Stockholm 1983, som Villon. Kantrade och 
sjönk den 2 december 1986 utanför Simrishamn.

Fotot av Portos är taget i Malmö 1957. Hon inköp
tes av Sten A. Olsson Handels AB i Göteborg 1956 
som Anita, från Jakobstad Rederi AB och fick då 
namnet Portos, var pä 1500 ton dw och byggd av 
Deutsche Werke AG i Kiel. Härifrån levererades hon 
1943 som Otter, men hennes öden fram till 1951, då 
hon såldes till Finland är oklara. Som "finska" blev 
hon Anita och samma är fick hon ny huvudmotor. 
Hos Sten A. stannade Portos tilli %4 då hon såldes 
till Italien och blev Pupi. Året efter tog en annan 
italiensk redare över och hon blev då Lilion och fick 
ny motor 1966. Såldes 1973 till skrot i Italien.
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min tanke än så gärna

Liberiaflaggade Pelasgos anländer Rotterdam den 
7 juli 1970. Hon inköptes 1968 av lon Shipping Co, 
med grekisk ägare och varpå 8 340 ton dw. Tidigare 
hette hon Tabor hos Willt. Wilhelmsen i Tönsberg, 
som byggde henne 1952 i Oslo. Hon tillhörde dom 
vackra linjefartyg som man aldrig tröttnar att se 
på. Två år efter fotograferingen i Rotterdam var det 
slutseglat för gamla Tabor, som anlände den 1 maj 
1972 till Vigo för upphnggning.

0 Av Bertil Palm

Gamle Trätyr upplagd i Helsingborg 1958 som Enos. Ägd av Sten A. 
Olsson Handels AB i Göteborg. Denna unika ångare byggdes 1901 i 
Gävle av ek och fur på järnspant, till Brodin i Gävle och var på 2 600 ton 
dw med två maskiner. Ombyggdes 1925 i Oskarshamn till stålfartyg, 
vid leveransen 1901 fick hon namnet Tyr, som behölls fram till 1938 då 
hon såldes till Härnösand och fick namnet Hemsö. "Blev göteborgska" 
1957 med namnet Enos hos Sten A. Olsson. Såld 1960 till Belgien för 
omändring till pråm, men skrotades i november i Boom.

Nordströms Lovisa passerar Rendsburg i augusti 
1969. Hon byggdes 1960 i Bremen-Vegesack som 
linnja Dan f9r Lanritzen i Esbjerg, var på 4 280 ton 
dw och skolfartyg för 16 elever. Blev hemmahörande i 
I.ovisa 1968 då hon köptes av Lovisa Ångfartygs AB. 
År 1971 slog man ihop bolaget med Enso-Gutzeit 
( )/Y i Kotka, och Lovisa bytte namn till Finnrose. 
Sålde., 1974 till italienska ägare och blev Carmen- 
n  lu under Panamaflagg. Vid nästa försäljning 1979 
blev hon Gvliniln, fortfarande under Panamaflagg. 
Sjönk den 25 april 1983 utanför Minorea efter att 
In, y/ningié läck besälluuigen räddades.
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Böcker på frivakten
av Lennart Bornmalm

Andra Sjölivet, Femtio år senare
Åke N. Williams.
189 sidor, häftad.
Eget förlag, Göteborg, 2005.
ISBN 91-631-6248-2.
Pris 155 kronor inkl porto vid köp från 
Tidningen Länspumpen, Göteborg, tel 
031-26 38 38.

I boken Andra Sjölivet behandlar förfat
taren åren som skeppskonsult mellan 1985 
och 2001. Under dessa dryga 15 år kom 
han att arbeta med närmare etthundra 
fartyg och båtar, där uppdragen kunde 
vara allt från konstruktionsberäkningar 
till uppföljning av fartyget eller båten i 
samband med provturer. Åke Williams är 
för oss fartygsintresserade ett välbekant 
namn både som skeppskonsult och som 
författare till ett flertal böcker under de 
senaste åren. Inledningsvis delges läsaren 
en kort resumé om författarens tidigare 
sjöliv som varade mellan 1947 och 1951 
och som varvades med arbete på skepps
varv. Denna tid följdes av studier och en 
lång tids anställning vid ett stort svenskt 
skeppskonsultföretag. Författaren ger 
också här en återblick över den fantastiska 
varvs- och rederikonjunktur som rådde i 
Sverige mer eller mindre oavbrutet från 
krigsslutet fram till första energikrisen 
1973, vilken idag kan te sig nästan otrolig 
jämfört med de många problem som kom 
att drabba denna bransch åren därefter. 
Huvuddelen av boken handlar naturligtvis 
om författarens andra sjöliv då han under 
åren fram till 2001 var ute på olika uppdrag 
och provturer, där han i flertalet fallen åter- 
följdes av medarbetare med specialkompe
tens för de aktuella uppgifterna ombord. 
Det är denna del av verksamheten med 
dess besvärligheter och glädjeämnen som

författaren på inlevelsefullt sätt skildrar i 
föreliggande bok.

Skildringen är underhållande och trevlig 
och läsaren får följa med på många av upp
dragen och möta flera av de personer för
fattaren stötte på i sitt arbete under dessa 
år. Hans verksamhet är främst inriktat på 
de mindre varven och rederierna i landet, 
inklusive fisket och närsjöfarten.

Jenny Lind -  Från Näktergal till 
fågelskrämma
Karl-Eric Svärdskog.
Rikt illustrerad, 257 sidor, inbunden.
Eget förlag, Göteborg, 2004.
ISSN 91-6315615-6.
Pris 275 kronor vid köp från Breakwater 
Publishing, Göteborg (förskottsbetalning 
till plusgiro 100 95 98-2).

I slutet av förra året kom en kanske något 
ovanlig bok ut som handlar om jakten på 
en galjonsfigurs historia. Galjonsfiguren 
föreställer Jenny Lind som var 1800-talets 
motsvarighet till Birgit Nilsson under 1900- 
talet. Både Lind och Nilsson var enaståen
de och mycket framstående svenska sopra
ner med stort internationellt anseende. Att 
Jenny Lind med sin fantastiska sångröst 
kom att skapa en Jenny Lind-feber över 
hela världen var inte heller så märkligt och 
gator, fartyg, öar med mera gavs namn ef
ter henne. Hon bejublades också som "den 
svenska näktergalen" vid konsertturnéer 
i USA och på Cuba i början av 1850-talet. 
Som ett led i hennes framgångar fick hon 
ge namn åt Amerikas vackraste och mest 
påkostade klipperskepp, Nightingale, 
som byggdes i delstaten New Hampshire 
1851. Men vad har nu fågelskrämma med 
Jenny Lind att göra? Vid närmare läsning 
av boken visar det sig att upphovet till

föreliggande bok fick författaren, som för 
övrigt är antikhandlare, genom en kvinnlig 
galjonsbild som han genom god vän på
träffat i en gammal lada utanför Göteborg
1994. Innan den hade ställts in i ladan 
hade den verkat som fågelskrämma. Här 
uppstod intresset att närmare undersöka 
galjonsfigurens historia, vilket ledde till 
ett omfattande letade som tog författaren 
runt i både Europa och USA och slutligen 
lyckades han spåra figuren till ett av Ame
rikas berömda klipperskepp Nightingale, 
som förliste våren 1893 i Nordatlanten. 
Hon hade år 1876 inköpts till Norge och 
hade under en tid hört hemma i Kragero, 
och där hade skeppet under 1885-1886 
blivit nedriggat till bark och ombyggt för 
att öka sin lastförmåga. Onödiga detaljer 
ombord hade tagits bort och förts iland bl a 
galjonsfiguren. Därefter hade galjonsbilden 
efter diverse turer inköpts av en svensk och 
förts till Göteborg och där så småningom 
blivit en fågelskrämma på en gård utanför 
staden. I ladan på denna gård blev galjons
figuren sedan liggande och återupptäcktes 
här först över hundra år efter att hon togs i 
land från skeppet Nightingale.

Författaren som dessutom är lärare till 
yrket har verkligen lyckats skapa en in
tressant story runt denna galjonsfigur och 
boken är både intressant och medryckande 
att läsa.

Sveriges Maritima Index 2005
Rikt illustrerad, 368 sidor, häftad.
Förlag Breakwater Publishing, Göteborg, 
2005. ISBN 91-975200-6-3.
Pris 290 kronor vid köp via tidningen Läns
pumpen, Göteborg, tel 031-26 38 38.

Slutligen efter mer än 25 år presenterar 
Svensk Sjöfarts Tidning och dess bokförlag

Jenny Lind
— /f*¡19
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Breakwater Publishing en ny typ av il- 
lusterad skeppslista i form av ett maritimt 
index. Nu är samtliga bilder i färg och 
dessutom har formatet ökat något till A5- 
storlek. Borta är nu pocketformatet, vilket 
var på tiden!

Liksom den tidigare utgåvan Svensk 
Illustrerad Skeppslista är innehållet upp
delat i fyra avsnitt, svenska handelsfartyg, 
svenskkontrollerade utlandsflaggade far
tyg, fiskefartyg och Sveriges Segelfartygs- 
förenings fartyg. Därutöver har Krister 
Bång skrivit en intressant rederihistorik 
över Furetank Rederi AB på Donsö och 
Robert Hermansson om Malmö hamns 
framväxt till storhamn och om Ostindiefa- 
raren Götheborg.

Det är en stor glädje att läsa i Sveriges 
Maritima Index 2005 och samtidigt konsta
tera att detta är något vi läsare har väntat 
på mycket länge. På minussidan uppfyller 
dock inte återgivningen av bildmaterialet 
önskvärd nivå. Hoppas på ett bättre resul
tat nästa år.

Forum navale
Skrifter utgivna av Sjöhistoriska Samfun
det, nr 61 
Sune Birke mfl.
Illustrerad, 153 sidor, häftad.
Förlag Sjöhistoriska Samfundet, Stock
holm, 2005, ISSN 0280-6215

Föreliggande bok är en samling artiklar 
med försvarshistorisk prägel med framför 
allt om än inte helt inriktning på delar av 
vår marina verksamhet. Denna innehåller 
fem olika artiklar förutom inledning och 
bokrecensioner i slutet av boken. Vidare 
finns det en engelsk sammanfattning av 
respektive artikel som avslutar skriften. 
Den första artikeln belyser en marin in
cident i Östersjön under det kalla krigets 
dagar i november 1975, då den sovjetiska 
robotjagaren Storozjevoj stävade ut från 
Rigas hamn. Ett antal sammansvurna 
besättningsmän hade gjort myteri och 
bemäktigat sig fartyget. Avsikten var att 
mana till en revolution som återförde 
Sovjetunionen till de kommunistiska ideal,

vilka enligt myteristerna hade förrätts 
av dåvarande Brezjnevregimen. Efter en 
intensiv jakt av sovjetiskt sjö- och flygkraf
ter med hot om sänkning av fartyget slog 
myteristerna stopp 90 km från gotländ
ska kusten och återvände till Riga. Vad 
hade hänt om myteristerna kommit in på 
svenskt vatten och sökt skydd på Gotland 
och vad hade Sverige då gjort? Artikeln är 
intressant och kastar ljus över det kalla krig 
vi levde med i drygt 40 år.

Den andra artikeln är en historik över 
Föreningen Sveriges Flotta som bildades 
efter sekelskiftet 1900 och upphörde i 
början av efterkommande sekel. Förfat
taren som är Bertil Ahlund belyser på 
ett intressant sätt föreningens tillblivelse, 
verksamhet och betydelse genom åren. 
Den tredje artikeln är skriven av Ulrica 
Söderlind och behandlar kosthållningen 
ombord på svenska örlogsfartyg under 
stormaktstiden. Under denna tid förva
randes proviant i fuktiga ohälsosamma 
utrymmen och artikeln belyser hur man 
lyckades bevara detsamma trots de förelig
gande svårigheterna som var minst sagt ett 
komplicerat företag. Forskningen bygger 
på både arkeologiska fynd ombord på 
regalskeppen Vasa och Kronan samt arkiv
material över dåtida spisordningarna samt 
moderna kostrekommendationer. Även 
om spisordningarna medgav ett fullgott 
kaloriintag under optimala förhållanden, 
så var detta dock långt ifrån alltid fallet 
i verkligen. Läsaren får här en intressant 
inblick i vilka svåra förhållanden många 
sjömän levde under och många dog av 
sjukdomar relaterade till näringsbrist.

De ryska kusthärjningarna i Medelpad 
och Ångermanland 1721 utgör skriftens 
fjärde artikel. Här får vi en insikt de ryska 
kusthärjningar som förekom under Stora 
nordiska kriget 1700-1721, vilket lämnat 
starka minnen ända in i modern tid genom 
muntliga berättelser och sägner. I den sista 
artikeln belyses svensk neutralitetssjöfart 
under det amerikanska frihetskriget och 
de franska revolutions- och napoleonkri- 
gen. Denna neutralitetssjöfart utgör en

bortglömd, men inte mindre intressant, 
föregångare till den moderna svenska 
neutralitetspolitiken.

Samtliga artiklar är intressanta och ger 
läsaren en medvetenhet inom områden 
som idag mer eller mindre kan förefalla 
obekanta för flertalet svenskar.

Varvsliv -  minnen från en 
svensk industriepok
Manne Dunge (red).
Rikt illustrerad, 283 sidor, inbunden. 
Förlag Sjöhistorisk Årsbok 2004-2005, 
Stockholm, 2004. ISBN 91-85268-97-6.
Pris 225 kronor vid köp från Sjöhisto
riska muséet, Box 27131,102 52 Stockholm 
(www.maritima.se).

Nyligen kom en synnerligen intressant 
bok ut som främst belyser de svenska 
skeppsvarven historia under 1900-talet. 
Inledningen ger en kort men intressant 
översikt av svensk varvsindustris ut
veckling, vilken följs av berättelser från 
varven. Ett stort antal skribenter berättar 
om sina minnen från våra många tidigare 
varv, vilka låg runt kust från i väster Ud
devalla till Stockholm i öster. Tyvärr sak
nar jag några varv och det är de som låg 
i Karlstad, Norrköping och Gävle. Dessa 
varv byggde många fartyg på 1950- och 
1960-talen och Karlstad varv byggde far
tyg ända in på senare delen av 1980-talet. 
De självbiografiska berättelserna skildrar 
hur arbetslivet upplevdes bland det stora 
antalet yrkesgrupper som fanns vid var
ven. Läsaren får följa med på en verbal 
rundvandring på de olika varven, där olika 
yrkeskategorier avlöser varandra i sina 
berättelser från kontoren och ritsalarna till 
ut på varvsanläggningen och fartygen som 
byggdes eller reparerades. Genomgående 
har upplevelserna högt läsvärde och ger en 
synnerligen fascinerande bild av en idag 
tyvärr försvunnen industri- och arbets- 
kultur, vilken dessbättre fortfarande i stor 
utsträckning är ett levande minne.

Boken är mycket fint illustrerad med 
många fina fotografier. Rekommenderas 
varmt!

Urifk/» ai**«* • . .ymfcwwf* t—ifkmA»
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Gefle passerar en bro strax utanför Paris. Vykort från Mats Wiberg.

Vinetikett
från

kamratträffen.

Sveabolaget startade sin Parislinje 1954 med ett 
fartyg i veckan. Traden var: Gävle -  Stockholm  
-  Rouen -  Paris -  Rouen -  Stockholm. Vissa gånger 
anlöptes även Oxelösund på utgående. Lasten från 
Gävle var i allmänhet stål och ringar från SKF i Ho- 
fors och Hällefors, stål och rör från Sandviken, rostfritt 
från Avesta och stål från Fagersta samt maskingods från 
diverse avlastare. För Rouen lastades mest wallboard från 
Karlholm och Ljusne, samt papper från Korsnäs.

Sveabolagets 
Paristrafik

Av Mats Wiberg
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Myson på utgående från Ån med familjen Wiberg ombord i september 1966. Foto Berndt Wiberg.

År 1959 låg Andersson & Lundqvists huvudkontor på Drottninggatan 48. Bild ur jubileumsboken 
A & LA B100 år.

Fartyg och skeppare
Fartygen som trafikerade linjen var under 
hela tiden Gefle och Vesta med hemma-

hamn Amsterdam samt Myson och My- 
fem med hemmahamn Rotterdam. De två 
första tillhörde Scheepaart Mij Svea med

VCK som redare, och de två sista tillhörde 
D. Lijnzaad Transport -  en Handelsmij., 
Rotterdam. De båda MY-båtarna köptes 
över till Sveas dotterbolag Rederij Holda 
NV, i Amsterdam 1965 och redades av 
VCK, Amsterdam.

Alla fyra lastade ca 650-700 ton, och 
jag tror att vi aldrig hade problem med 
kubiken vid lastningen. Det var i stort sett 
samma befälhavare ombord under hela 
tiden:
Vesta: J. Deutriaux, B. Wierdsma, W. de

Nie
Gefle: R Haverkamp, R van Rooij
Myfem: B. Krabbe, W. Verbaan 
Myson: J. Meijer, J. Eickholt

K larerare hos Andersson  
och Lundquist

Själv började jag som springpojke på kla- 
reringsavdelningen 1957. Så under mina
13 år på Andersson & Lundqvist AB hade 
jag möjlighet att lära känna besättningarna 
mycket väl.

Jag ordnade ishockeybiljetter, porslin, 
rostfritt, fotbollsmatcher mellan fartygen 
(jag var styrelsemedlem i Handelsflottans 
välfärdsråd), ordnade utflykter på kvällar 
och helger runt om i landskapet, och ofta 
besöktes mitt hem av dessa mysiga "gub
bar". Det förekom också att jag ordnade en 
hel del diskreta otryckbara möten.

Jag minns också mitt första besök på 
en VCK-båt, Gefle, sommaren 1957. Jag 
cyklade ner med post och De Telegraaf och 
som tack, fick jag en ask Philip Morris av 
Kapten Haverkamp.

Jag tror nästan att samtliga VCK-befäl 
talade mer eller mindre utmärkt svenska, 
så det var aldrig problem att förstå varan
dra, även om engelska talades mellan oss 
vid in och utklareringarna.

Alla VCK fartyg besökte Gävle med 
jämna mellanrum, de flesta på linjefart. 
De övriga fartygen var Ask, Embla, Edda, 
Vega, Nore, Staffan, Stella, Silva, Brage, 
Birka, Ring, Rane och den större Fravizo. 
Samtliga med hemmahamn Amsterdam 
och redades av dotterbolag till Svea under 
ledning av VCK, Amsterdam

Många härliga minnen har jag från ti
den med VCK-folket. Jag har fortfarande 
kontakt med många av dem, även om de 
blivit lite till åren så talar vi per telefon 
och mailar varandra. Jag får även besök 
sommartid när vissa av dem förlägger 
semestern i Sverige.

Jag slutade på A & L 1970 och kom av 
olika anledningar in i oljebranschen.

M innen på kam ratträff
Väldigt överraskad och glad blev jag, när 
jag blev inbjuden i maj 2004 på en kamrat
träff i Sleewikjse där 63 st. gamla VCK:are 
hade ställt upp, det var befäl från Svea,
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Vega var byggd i Arnhemför N. V. Scheepvaart Maatschappij Svea i Amsterdam. Foto J. C. Lund.

Göta, Ahlmarks och Fred. Olsen samt 
kontorspersonal från VCK.

Under 7 timmar "seglade" vi runt på 
kanalerna med "partyshipet" Princehof. 
Där vi då pratade gamla minnen om tull- 
lare, lotsar, förmän, krogar, fruntimmers 
parfym, roliga och tråkiga situationer, om 
snö och is o s v.

Bland annat mindes vi när jag klarerade 
ut Silva på hennes jungfruresa, med full 
last av tidningspapper från Kvarnsveden. 
Hon låg i ån och gick upp för att svinga 
och gå ut. På kajen stod representanter från 
Gävle Kommun, Stora, Svea och jag själv. 
Silva vände och kom sakta glidande med 
avslagen maskin tillbaka till kajen, där vi 
alla förvånade väntade på en förklaring om 
vad som hänt. Plötsligt kommer chiefen 
utrusande och skriker att det är "French 
letters" i filterna. Maskinen hade stoppats 
på grund av varmgång. Det visade sig att 
filterna var igenproppade av kondomer 
som stoppade tillförseln av kylvatten. 
Efter någon timmes slitande, fick man 
bort gummina och kunde fortsätta resan 
till Rouen.

På Vega hade man införskaffat två styck
en kaniner som skulle gödas och ätas till 
jul. Vid varje besök i Gävle åtog jag mig 
att hos Lantmanna köpa en bal halm till 
kaninerna. Så kom då julen, och ingen 
av besättningen hade hjärta att avliva de 
stackars kräken! Men chiefen fann på råd: 
"Ta ner djuren i maskin, så skall vi ordna 
det hela med elektricitet." Väl där nere så 
fäste han en kontakt på vartdera örat och 
slog på strömmen, samtidigt som kaninen 
vek ihop öronen mot varandra. Radarn, 
ekolodet, belysningen, radioapparaterna, 
ja nästan alla elinstrument som var påslag
na gick sönder. Reparationen på Finnboda 
blev ganska dyr.

På Gefle hade man en period två stycken 
gamla bilar på däck, en Simca för kapten 
Van Rooij och en Saab för resten av be
sättningen. Vid hårt väder lyckades man 
förlora Saaben. Kaptenen väcktes och fick 
informationen, tittade på överstyrman och 
sade: "Huvudsaken att det inte var min 
Simca", och så somnade han om.

Tjogtals med sådana episoder har jag 
tecknat ned för kommande behov!

Från lastbåt till lastbil
Under vistelsen i Holland fick jag bo 
hemma hos kapten Frits van Hintum. Han 
tröttnade 1972 på is och traden Gävle-Fe- 
lixstowe-Amsterdam. Han seglade då som 
vikarierande skeppare på Rane, Ring och 
Brage. Till sin frus stora förtvivlan mönst
rade han av, lånade 40000 gulden och 
köpte en begagnad fryslångtradare. I dag

äger han nästan 100 fordon och dessutom 
ett av kontinentens största lagerhus för 
kylprodukter. Hans företag Food-Express 
finns i BeNeLux, Tyskland, Frankrike och 
England.

Bl a var han lycklig ägare till 31 Harley 
Davidson och en Indian! Den senaste 
Harleyn, den nyaste, en silverglänsande 
skönhet, stod på sidan av teven i salen. Den 
äldsta var veteran från första världskriget. 
Jag blev kvar där en vecka och Frits och 
hans fru visade mig runt i Holland. Det 
var föresten Frits van Hintum som hade 
kaninfarmen på Vega, då som överstyrman 
med kapten "Bråttom " Brookhaus som 
skeppare.

Krossade tår och inställd sem ester
På Andersson & Lundqvist hade vi en 
härlig kamratanda. Under sommaren efter 
jobbet åkte vi ut till Utvalnäs vid Bönans 
lotsplats och spelade brännboll mot damer
na på befraktningen och speditionen och 
sedan blev det fotboll. I halvlek vankades 
det nyrökt böckling och nejonögon och en 
och annan genever!

Under en match lyckades en av clerkama 
vrida knäet ur led, och det blev transport 
till Gävle sjukhus, där han blev gipsad upp 
till låret. För att jag skulle kunna få ut min 
semester, fick min skadade kollega hjälp 
med att ta sig till kontoret. Allt verkade 
fungera bra, och jag och familjen reste ned 
till släkten i Malmö. Efter några dagars 
semester, ringer klareringschefen och ber 
mig komma tillbaka! Min kära kollega, 
vars tår stack ut från gipset, fick för sig att 
han skulle försöka tvätta tårna. Han fick 
upp det gipsade benet i tvättstället och 
försökte så börja tvätten. Den bar sig inte 
bättre än att han höll på att mista balansen 
och då tog han ordentligt tag i tvättstället 
varmed det lossnade från väggen, ramlade

Silva var byggd på Finnboda Varfoch var främst avsett för papperslaster. Foto C. G. Nyström. Nega
tivarkiv Klubb Maritim -  Göteborg.
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Mats Wiberg och kapten Peter Haverkamp på 
Embla efter inklarering i Ån 1964.

D. L I J  N Z A A D  N .V .
T R A N S P O R T -  E N  H A N D E L M A A T S C H A P P I J  

R O T T E R D A M

Seine 30-7-1966.
ONZE REF.:

Dear Mr.Wiberg, 

I recieved your telex in Rouen.I am sorry 
but I cant'tell you the sailing date from 
Gavle in the beginning of September .Namely 
the "Myson" is going to the dockyard on the 
end of august or the beginning of September. 
But anyway,you and your famely are Wellcome 
onbaord any time in September. 

Kindly regards, 

Capt. Meijer.

ned och krossade en tå på den andra foten! 
Han blev således sjukskriven och fick inta 
sängläge tills vidare.

Detta är början på familjen Wibergs 
Parisresa! Jag kom upp till Gävle igen och 
dagen efter klarerade jag in m/s Myson. 
Det här hände i juni 1966. Kapten Meijer 
frågade mig: "Ä r inte du på semester i 
Malmö?" Jag berättade hela storyn om 
kollegan och misströstade och sade: "Se
m ester i slutet av september är ingen 
höjdare." Kapten Meijer tröstade mig och 
sade att "Du och din familj är välkomna 
ombord för en rundresa med Myson." Jo 
jag tackar jag!

En gropig rundresa
Så kom då äntligen avgångsdagen från 
Gävle. Det var jag, min fru och vår ettårige 
son som tillsammans med barnvagn, två 
kubikmeter blöjor, resväskor, spjälsäng 
m m embarkerades i sjukhytten på Myson.

Författaren hemma hos Fritz 
van Hintum beundrar några av 
hans 31 Harley Davidson.

Det visade sig att spjälsängen omöjligt fick 
plats i hytten, så vår lille son fick egen hytt 
i form av förrådet. Dock mellan sjukhytten 
och kaptenens dagrum. I förrådet fanns 
förutom min son även 10 kartonger Blan- 
kenheims genever och ca 20 kartonger öl 
och vatten. Förrådet var av tullen plombe
rat, men gick att öppna utan att plomben 
blev bruten!

Vi seglade ut från Gävle en stilla efter
middag. Vi åt en god kötträtt tillsammans 
med maskinchefen och kocken, i kaptenens 
dagrum. Någonstans i Grepen somnade vi 
in, och vaknade på lördag morgon i Stads
gården i Stockholm. Efter lastningen, var 
vi klara för avgång på eftermiddagen. Jag 
hade ordnat med passpolisen hundratals 
gånger, för passagerare med Svea- Wil- 
son- Lloyd- och Orient-båtar osv. för att 
få passen stämplade för utresan, men när 
det äntligen gällde mig själv, så blev det 
bortglömt. Men Olsson & Wright ordnade

saken och allt var frid och fröjd igen.
Jag minns att jag var ganska trött när 

vi passerade Blå Jungfrun i Kalmarsund, 
och då hade min fru och son sovit en bra 
stund. Resan ner mot Kiel-Holtenau gick 
utan missöden. Jag ringde ett par kompisar 
från Gävle som praktiserade på Sartori & 
Berger. Där väntade en plats för mig också, 
men jag gifte mig istället.

Resan genom Kielkanalen tog ca åtta 
timmar. Om man siktade på var tredje boj, 
så kom man rätt sa lotsen, och han hade 
rätt. Väl framme i Brunsbiittel, var det ett 
sjuhelsikes väder, och många fartyg låg 
där för stormen, så också vi. Jag gick runt 
i ösregnet och träffade en hel del bekanta, 
väderbundna som vi, på hamnkrogarna 
drickandes en och annan öl.

Efter ett dygn hade kapten Meyer fått 
nog av stillaliggandet och beslutade att 
trots allt avgå. Det tog oss en timme att bli 
av med lotsen vid Elbe 2 på grund av den 
stora sjöhävningen. Jag stod på bryggan 
med kaptenen och den spanske rorgänga- 
ren. Min fru hade redan kojat när kocken 
kom med kaffe och smörgåsar. Han sa: 
"Ät nu ordentligt för det blir ingen mer 
lagad mat i den här sjön förrän vi kommer 
in i Le Havrebukten." Jag kan fortfarande 
känna den starka kaffesmaken i halsen 
när jag vinglade ner i hytten för att få se 
min stackars fru få upp veckans måltider. 
Samma hände mig.

Sedan började två dygns elände! Min 
fru tillbringade tiden på toaletten och jag 
försökte göra så bekvämt som möjligt för
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Besättningarna på de andra båtarna döpte om Myson till "Spyson" p g a  mina problem med sjösjuka. 
Foto Bernt Fogelberg den 6 juli 1965 i Masthamnen i Stockholm. Arkivbild SSHM

mig i duschen. Sonen däremot, sov härligt 
till vågornas brus, som tur var. Vid ett till
fälle frågade jag någon var vi befann oss. 
"Utanför Texel", fick jag till svar.

Mitt i eländet hörde vi ett krasch från 
förrådet, och kaptenen sprang in för att un
dersöka saken, och jag befarade det värsta. 
Travarna med öl, vatten och genever hade 
rasat, men konstigt nog hade inget ramlat 
ner i sonens säng. Änglavakt!

Efter ca två dygn började det att lugna 
ner sig. Andrestyrman kom med citron och 
knäckebröd, och sa att vi måste försöka äta

något: den här dieten skulle man få behålla. 
När jag försökte pressa ner en bit citron, 
tänkte jag: "Fan, har jag fått skörbjugg 
också?"

U ppför Seine
Vi kom så in på Seine, och där var det 
lugnt och fridfullt, och vi fick möjlighet 
att kvickna till och städa upp. På kvällen 
när vi förtöjde i Rouen, lade man inte ner 
lejdaren, man lade upp den mot kajkanten! 
På morgonen, när vi vaknade var det tvärt 
om: kajen låg nedanför oss. Det var tidvat

tnet som hade slagit till.
Efter sjöns påfrestningar mellan Bruns- 

biittel och Rouen, var det nog för min fru. 
"Nu åker jag hem", sade hon, Jag försökte 
lugna henne, men insåg min begränsning. 
Någon större summa pengar hade vi inte 
med oss, eftersom vi var bjudna på resan. 
Jag talade med kapten Meijer som sade: 
"Är det du eller hon som bestämmer?" 
"I det här fallet är det hon", svarade jag. 
"Ok", sade kaptenen, "då blir vi två färre 
på hemresan."

Problemet var att vi inte hade pengar, 
och låna av kapten Meijer det ville jag inte. 
I hamnen låg ytterligare några Sveakassar, 
däribland Staffan med kapten Hilding, och 
av honom fick jag låna hela hans skepps- 
kassa, dvs 1200 svenska kronor. Därefter 
gick jag direkt upp till en resebyrå, och tänk 
sån tur, pengarna räckte till en enkel biljett 
Le Bourget-Köpenhamn.

På eftermiddagen när vi sänkt de båda 
masterna, skruvat av skorstenen och venti- 
latorerna och kollat djupgåendet, ja då bar 
det av på Seine på väg mot Paris. Lotsen vi 
hade ombord hade sin cykel med, och vid 
pass 18-tiden lade vi oss vid strandkanten 
och lotsen cyklade hem till sitt.

På kvällen gick vi upp till en bondgård 
och blev bjudna på brieost och surt vin. 
Tullen hade bara kollat manifesten och 
alla B/L i Rouen, inget annat, Med tanke 
på alla affärer man gjorde i Gävle: 15 kr för 
genever och 20 kr för cigarretter, så frågade 
jag kapten Meier om det försiggick några 
affärer. "N ej", svarade han, "här dricks 
det bara calvados och röks Gauloises och 
det har vi inte ombord." Däcksfolket, som 
var spanjorer, köpte dunkvis med vin som 
man blandade med vatten och drack som 
måltidsdryck.

Vid ett tillfälle när vi åt, hämtade kapten 
Meijer en flaska sodavatten i förrådet där 
min son sov. Kapten fick sträcka sig över 
sängen för att nå flaskan, och när han 
grabbade tag i flaskan exploderade den i 
tusen bitar. Konstigt nog kom ingenting 
över grabben, men kaptenens ansikte blev 
fullt av glasbitar. Kapten Meijer trodde att 
sonen hade änglavakt (med tanke på raset 
av kartongerna tidigare).

På morgonen kom åter lotsen ombord 
med sin cykel. Vi tilltalade honom på eng
elska eller tyska och fick svar på franska, 
och det begrep man inte ett dugg av. Men 
kapten Meier behärskade språket, och tur 
var väl det.

Seine är mycket vacker, man åker liksom 
i en enda stor dalgång med slott, borgar 
och vingårdar på höjderna. Lotsen skrat
tade muntert när han lyckades skölja över 
de stackars halvsovande fiskare som satt 
vid strandkanten och blev översköljda av 
svallet.

Natt nummer två låg vi säkert förtöjda
Det var kapten Hilding på Lödösebygget Staffan som lånade mig pengar ur skeppskassan så min fru 
och lille son kunde flyga hem. Arkivbild Donald MacFie.

¡u ,i
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Det var inte stora utrymmen ombord som synes på ritningen. 
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vid en sluss strax före Paris. Även där 
vankades det ost i en bondgård. Det hals- 
brännaförosakade vinet lät jag bli denna 
gång. Så framemot förmiddagskaffet för
töjde vi i Gennevilliers. Hamnen liknade 
en fyrkantig hamnbassäng med ett ce- 
mentgjuteri på ena sidan och ett asfaltverk 
på den andra. Några lagerlokaler fanns på 
den tredje sidan, och där låg vi tillsammans 
med en engelsman liknande Göta-båtarna, 
och en massa motorpråmar.

Vi var ute och luftade oss alla tre, men 
kom in i något slags arabsamhälle vilket 
var ganska otäckt eftersom folk började 
följa efter oss. Därefter tog vi en buss in 
till staden. Vi tittade på Triumfbågen och 
Eifeltornet, och sedan tog vi oss tillbaka 
till hamnen.

Dagen därpå började lossningen och 
stuveriförmannen beställde en taxi åt oss 
för transport till flygplatsen. På flygplatsen 
stod all information på franska, och efter 
att ha irrat runt ett tag fick vi tag på en 
dansk pilot som visade oss till gaten. Vi 
kom i sista sekunden för man höll på att 
stänga. Men ombord på planet kom min 
familj, och skönt var det, för nu kunde jag 
ta det lugnt och koppla av.

En timme senare var min fru och son 
framme i Köpenhamn, och jag hade inte 
ens hittat ut från flygplatsen. Sent omsider 
kom jag ut och försökte hitta en buss in till 
centrum. Jag chansade, och hoppade på 
en buss som var märkt Air France. Chauf
fören ville inte ha betalt så jag satte mig, 
och en och en halv timme senare var jag 
framme vid Orlyflygplatsen! Bussen var 
en matarbuss som gick till utomeuropeiska 
flyglinjer. Framemot småtimmarna kom 
jag äntligen ombord, lycklig över att resten 
av familjen nu "var i säkerhet". Sista biten 
på deras resa var färjan Dragör-Limhamn, 
och sedan taxi till Kulladal, där svärföräld
rarna bodde.

H em resan börjar
Hela dagen två pågick lossningen som 
utfördes av nordafrikaner. Själv stannade 
jag snällt ombord och pratade med Anton 
Eltvedts representant och tog det lugnt. 
Spankulerade lite runt i hamnen och måd
de utmärkt. Därefter somnade jag tidigt.

Dag tre lastade vi, maskingods för Stock
holm och Gävle samt vin och sprit för 
Reymersholm. På eftermiddagen började

färden norrut. Ny lots, men utan cykel. 
Mot kvällningen övernattade vi vid samma 
sluss som vid nerresan. Den här gången 
hade kocken fixat lite kallskuret som satt 
fint tillsamman med en pilsner. Kapten 
Meijer varnade mig för att vara ute på däck 
under morgondagen för fågeljaktsäsongen 
började då, och det är inte alltid jägarna ser 
så bra i början på jakten. Det blir en hel del 
calvados när man träffas, och man skjuter 
tydligen på allt som rör sig.

Men allt gick bra, och alla ombord över
levde. Mot kvällningen var vi framme i 
Rouen. Efter kvällsmaten tog jag en tur 
in i den gamla staden, och efter att ha 
spatserat omkring några timmar fann 
jag mig plötsligt stå framför den svenska 
sjömanskyrkan. Vilken lycka! Här kunde 
man läsa svenska dagstidningar och även 
veckotidningar och få sig en kopp svenskt 
kaffe vilket satt fint efter nästan tre veckor. 
Därefter satt jag och småpratade med sjö
mansprästen, som hade mycket svårt att 
förstå att en svensk följt med på en liten 
holländare som passagerare när det fanns 
större fartyg inom Svea.

Dagen efter gick jag runt på kajerna och 
tittade på alla möjliga konstiga flytetyg. Jag 
blev bjuden av agenten Jean Rio på lunch. 
Jag skickade också ett telex till Gävle för 
att höra om de kunde ringa Malmö och 
kolla så allt var väl med övriga familjen. Vi 
lastade styckgods för Stockholm och Gävle. 
På kvällen började så hemfärden. Engelska 
kanalen låg blank som en spegel, eller i 
varje fall nästan, och jag satt mestadels 
på däck och tittade storögt på alla fartyg 
vi mötte. Jag såg också för första gången 
Dovers vita klippor.

Mathållningen ombord var mycket bra: 
kl 07.00 frukost med kapten Meijer; kaffe kl 
10.00;. lunch kl 12.00 med kaptenen, chie- 
fen och kocken; middag kl 18.00;. kaffe och 
smörgås kl 21.00. Aldrig dryck till maten, 
däremot en genever före och en pilsner 
efter. Om kocken var på gott humör så fick 
vi någon form av efterrätt, annars inte.

G enom  K ielkanalen och hem
När vi var framme vid Brunsbiittel var 
det tät tjocka, så resan genom kanalen tog 
längre tid än vanligt. Vi hade en liten sam
manstötning med en finsk tankbåt som 
gick på oss när vi låg helt stilla. Det var 
ruskigt att höra kraschet från stål emot stål.

Vi fick några plåtar intryckta på sidan.
Kiel passerades utan missöden, och där 

jag passade på att ringa mina kollegor igen, 
och sedan vidare mot Stockholm.

Vi hade en förträfflig hemfärd: jag stod 
på bryggan; satt på lastluckan; låg och läste 
gamla veckotidningar från sjömanskyrkan 
i Rouen. Strålande väder hela tiden. Nat
tetid samtalades det på radiotelefonen med 
de andra VCK-båtarna. Tydligen hade man 
på de andra fartygen väldigt roligt åt min 
sjösjuka på nerresan, så tillfälligtvis döptes 
Myson om till "Spyson". Stockholms skär
gård i höstskrud måste vara en av de vack
raste vyer man kan se. Jag stod på bryggan 
hela tiden och bara njöt av utsikten.

Vi lossade Stockholmslasten med två 
kranar vid Stadsgården. Vi slapp förhala 
och tog igen ett dygn som vi förlorade 
på nerresan. Gick sent på kvällen upp till 
Gävle och kom lagom fram till kl 07.00 på 
morgonen, då två stuverigäng och kranar 
väntade på oss. Jag rekvirerade firmans 
Volvo Duett och lastade in resterna av 
blöjorna, väskorna, spjälsängen och lite 
annat smått och gott från resan. Visst var 
det skönt att få komma hem till fru och 
barn igen!

Tankar efteråt
När jag nu 40 år senare tänker tillbaka på 
resan så inser jag att jag fått uppleva något 
unikt: att med lastbåt från Gävle gått ända 
upp till Paris, och hem igen tack vare den 
där fotbollsmatchen på Argosplan i Utval
näs. Dessutom att efter 35 år få träffa alla 
gamla vänner från VCK-tiden.

Jag tänker ofta tillbaka på tiden som 
clerk. Andersson & Lundqvist AB var 
stora på den tiden. Vi klarerade nästan 
1000 fartyg om året. Rekordet för mig var 
14 inklareringar över en helg. Jag hade 
dessutom den "berömde" tullaren "Radar" 
med vid inklareringarna. Han till och med 
kollade så att man inte stoppade med sig 
en cigarettfimp i fickan.

Cheferna, direktör Herbert Gabrielsson, 
klareringschefen Sven Carlsson, spedi- 
tionschefen Kjell Stenberg, resebyråchefen 
Carl-Eric Sälgö och inte minst den härliga 
befraktningschefen, konsul Hans Lund
gren, var fantastiska. Dessa herrar såg till 
så att alla på A & L hade det bra och trivdes. 
Tänk vad trivsel och kamratskap betyder 
för ett företag! ■

SVEA 
LIME
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Gävle hamn 1972. Här in- och utklarerade Mats 
Wiberg mänga Svea-båtar. Bild ur broschyr frän 
Gävle hamn.

Skeppslista Amsterdambolagen 1954-1981
Av Hans Berglund

Embla anländer Stockholms Frihamn den 5 maj 
1975. Foto Hans Berglund.
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Silva (10) som Adriana. Foto från Krister Bång. Silva (10) med kapade master under namnet Klar. Foto från Hans 
lund.

Birka (14) anländer Hull den 10 juni 1975. Foto Hans Berglund. Nova från Skärhamn ex Brage (15) i Helsingborg. Foto Hans Berglund.

1. Gefle (1954-1966)
Byggd 1952 av Scheepswerf De Waal, Zalt- 
bommel NB 643 
675 tdw, 469 brt, 244 nrt
49,30 m löa, 8,00 m bredd, 3,35 m djupg.
Maskin: MaK., Masch. Kiel A.G., Kiel 395 
ehp, 9 knop 
Signal: PEGR 
Lloyds/IMO nr: 512719

1952: Levererad till J. Niestern & p., Delf- 
zijl, Holland som Auriga. Såldes samma år 
till N.V. Transport & Handelsonderneming 
D. Lijnzaad, Rotterdam nytt namn Myson.
Hon insattes på linjen svenska ostkusten- 
Paris som drevs i samarbete med Svea.
1954: Såld till N.V. Scheepvaart Maatschap- 
pij "Svea", Amsterdam nytt namn Gefle.
1966: 29 april sjönk i floden Seine mellan 
Le Havre och Rouen efter kollission med 
norska m/f Heina av Bergen på 8420 tdw 
byggd 1950 i Oslo. Gefle var på resa från 
Stockholm till Paris. Hon bärgades den 3 
juni och såldes för nedskrotning i Frankrike 
som påbörjades den 15 juni 1967.

2. Vesta (1955-1969)
Byggd 1955 av Ferus Smit v/h Smit & Gefle (1) i Gävle hamn den 26 april 1964. Var i fart i 12 år för Svea när hon förliste. Foto ErikHag.

T T ~ T rfM!
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Zoon, Foxhol, Holland NB 119
640 tdw, 420 brt, 193 nrt
54,34 m löa, 8,00 m bredd, 3,28 m djupg.
Maskin: Masch. Augsburg-N ürnberg,
Augsburg 600 ehp, 11 knop
Signal: PIFV
Lloyds/IMO nr: 5379080

1955: Levererad i juli till N.V. Scheepvaart 
Maatschappij "Svea", Amsterdam och in
sattes i Sveas trafik svenska ostkusten/Pa- 
ris där hon gick tills denna lades ned 1968, 
den sista tiden gick hon på rederiets linjer 
Sverige /England/ Holland/ Belgien.
1969: Såld till Ivan Ulsund Rederi, Namsos, 
Norge och fick namnet Grinna.
1973: Såld till Erik Eriksen, Haugesund nytt 
namn Damsanes.
1974: Såld till I. Vlachodimitropoulos, 
Piraeus, Grekland och avgick Haugesund 
den 19 juli med namnet Zetina.
1974: Såld till Petronaus SA, Piraeus nytt 
namn Chara.
1976: Såld till Victoria P. Shipping Co. Ltd, 
Piraeus nytt namn Tatiangela.
1979: Sjönk i Röda havet den 4 januari, 
på position 19°18'N 39°53'E efter maskin
haveri med påföljande brand ombord. Hon 
var på resa från Assab, Eritrea till Jeddah, 
Saudiarabien.

3. N ore (1956-1969)
Byggd 1956 av N.V. Scheepsbouw Unie,
Groningen NB 266
975 tdw, 495 brt, 224 nrt
65,45 m löa, 9,90 m bredd, 3,67 m djupg.
Maskin: Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln
1000 ehp, 11,5 knop
Signal: PGJV
Lloyds/IMO nr: 525590

1956: Levererades i september till N.V.

Scheepvaart Maatschappij "Svea", Ams
terdam och insattes på Sveas linje mellan 
Sveriges ostkust och Holland/Belgien. 
1969: Såld till S William Coe & Co Ltd, Brid- 
getown, Barbados och fick namnet Booker 
Troj an under brittisk flagg.
1975 Såld till Booker Line Ltd, Bridge- 
town.
1976: Såld till St Godric's Shipping Co Ltd, 
Limassol, Cypern och gavs namnet Cari- 
com Adventurer och sedan till Carigulf 
Ltd, Cypern nytt namn Carigulf Venture 
och bytte senare till Cayman Island-flagg. 
1985: Grundstötte i Belizes hamn den 28 
juli efter att hennes förtöjningar brustit i 
storm.
1987: Såld till Windward Shipping Corp., 
San Lorenzo, Honduras nytt namn Wind
ward Trader.
1990: Efter att ha legat övergiven i Miami 
River sedan 1986 såldes fartyget till Pom
pano Beach Fishing Rodeo och fick namnet

Rodeo 25 och den 12 maj sänktes hon ca
1 km utanför Pompano Beach norr om 
Miami, för att bli ett artificiellt rev. Detta 
skedde inför en publik av nära 100000 
människor som samlats för att fira Pom
pano Beach Fishing Rodeos 25-års jubi
leum, därav fartygsnamnet. Fartyget står 
upprätt på botten på 37 meters djup och 
används för dykövningar.

4. Fravizo (1958-1964)
Byggd 1958 av NV Amsterdamsche Droog-
dok. Mij., Amsterdam NB 101
3 627 tdw, 2 300 grt, 1118 nrt
105,32 m löa, 14,50 m bredd, 6,05 m
djupg.
Maskin: N.V. Werkspoor, Amsterdam 3600 
ehp, 15 knop 
Signal: PEDX 
Lloyds/IMO nr: 512 040

1958: Levererad i januari till N.V. Scheepva
art Maatschappij "Svea", Amsterdam. Hon 
sysselsattes mest i Sveas trafik Irland/Eng
lands västkust/Kanarieöarna och besökte 
sällan Sverige. Hon var störst av alla far
tygen i Sveas holländska flotta.
1964: Såld till Deutsche Seereederei, Ro
stock, Östtyskland nytt namn Werra.
1974: Överförd till VEB Deutfracht/Se- 
ereederei, Rostock.
1979: Såld till Dolphin Maritime Co Ltd, 
Grekland och avgick Rouen den 7 mars 
med namnet Despina.
1982: Den 26 juni upplagd i Astakos, Grek
land.
1985: Såld till D Badounas & S A E, Elefsis, 
Grekland och anlände Piraeus den 28 mars 
för nedskrotning.

5. Ask (1961-1968)
Byggd 1961 av Scheepswerf "De Waal"
N.V., Zaltbommel NB 671
1042 tdw, 499 brt, 273 nrt
71,42 m löa, 10,38 m bredd, 3,83 m djupg

Störst av dem alla var Fravizo (4). Här fotograferad av Bernt ] 
hamnen i Stockholm. Arkivbild SSHM.

den 29 mars 1963 i Värta-
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Ask (5) hade tre systrar. Embla (6), foto Bertil Zandelin 1961

. . .  Edda (7), foto J. C. Lund och Vega (8).

Maskin: Klöckner-Humboldt-Deutz, Kiel, 
1200 ehp, 12 knop 
Signal: PCUV 
Lloyds/IMO nr: 5026906 
Systerfartyg: Embla, Edda och Vega.

1961: Levererad i maj till N.V. Scheepvaart 
Maatschappij "Svea", Amsterdam och 
insattes på Sveas linje Sveriges ostkust/ 
Holland/Belgien.
1968: Såld till L. Davids, D elfzijl men 
timechartrades tillbaka av Svea, och från 
1970 till 1973 av Club Line (Svea + Ahlers 
Line, Antwerpen + W.m.H. Muller, Rotter
dam) för fortsatt trafik Holland/Belgien/ 
Sveriges ostkust.
1977: Såld till Erinos Nav. Co. Ltd., Cypern 
avgick Rotterdam den 19 oktober med 
namnet Stavros H.
1980: Såld till Sealike Nav. Ltd., Cypern 
nytt namn Athlos III.
1983: Såld till Octavious Shipping Co. Ltd., 
Cypern.
1984: Nytt namn Jamal B.
1985: Nytt namn Frixos II.
1986: Såld till Faiza Cia. Naviera S. de R.L., 
Honduras nytt namn Alaati Alaah.
1987: Såld till Intermed Maritime Co Ltd,

Stella (9) var främst byggd för papperslaster. Foto ]. C. Lund.

Honduras.
1989: Övertagen av Fayza Comp. Nav. 
SA.
1993: Ny redare Mohamad Abdelsalam 
Ossman (Fayza Sh Co Ltd), Tartous, Syrien 
bytt till syrisk flagg men senare samma år 
tillbaka till Honduras flagg.
Finns ännu i Lloyds register 2004, Bureau 
Veritas klass indragen 1995.

6. Em bla (1961-1969)
Byggd 1961 av Scheepswerf "De Waal"
N.V., Zaltbommel 1961 NB 672
1042 tdw, 499 brt,273nrt
71,32 m löa, 10,38 m, 3,83 m djupg.
Maskin: Klöckner-Humboldt-Deutz, Kiel,
1200 ehp, 12 knop
Signal: PDXN
Lloyds/IMO nr: 5103065

1961: Levererad i augusti till N.V. Scheep
vaart Maatschappij "Svea", Amsterdam, 
hon trafikerade rederiets linjer Sverige/ 
England / kontinenten.
1969: Såld till B.V. Scheepv. L. Davids, 
Delfzijl fortsatte i t/c för Svea /Club Line 
liksom Ask men ända till 1975.
1977: Såld till Youssef Mikhaez Chbeir,

Beirut, Libanon/ Agence General Maritime 
(Agemar) och avgick Rotterdam den 10 
november med namnet La Paix (som ju är 
"freden" på franska, och man trodde väl 
att man just nått den i Libanon).
1978: Nytt namn Al Salam I 
1988: Såld av Société Chbeir Sarl, Jounie, 
Libanon till Turkiska upphuggare och 
anlände till Aliaga den 26 november för 
upphuggning, men sattes åter i fart.
2003: Får i september nytt namn: Asad 
Addin och byter till yemenitisk flagg. 
Ägare: Société Chbeir Sarl, Jounie, Libanon. 
Surveys overdue -  Lloyds klass indragen 
30 oktober 1998.
Finns ännu i Lloyds register 2004.

7. Edda (1963-1973)
Byggd 1963 av Arnhemsche Scheepsbouw. 
Maats., Arnhem NB 409 
1969 förlängd 9,68 m.
1050/1275 tdw, 499/590, 273/355 nrt
71,34 / 81,02 m, 10,38 m bredd, 3,83 m 
djupgående.
Maskin: Klöckner Humboldt Deutz , Köln 
1200 ehp 
Signal: PDUR 
Lloyds/IMO nr: 5403477
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1963: Levererad i januari till N.V. Scheepva- 
art Maatschappij "Svea", Amsterdam och 
insattes i Sveas nord/östersjötrafik.
1973: Såld till W. Pot, Holland sedan till 
Rederij P. Pot (Wagenborg Scheepvaart 
B.V.), Delfzijl, Holland.
1980: Såld till Youssef Mikhaez Chbeir, 
Beirut /Agence General Maritime (Age- 
mar), Beirut, Libanon avgick Lowestoft
23 april som La Paix (samma namn som 
Embla fick 1977!)
1981: Vid avgång från Jounieh, Libanon 
den 20 april slog hon i en klippa och ska
dade propellern, redaren ordnade bogse- 
ring med sin egen Al Salam I (ex Embla) 
till Lattakia för reparation!
1991: Ombyggd till "livestock carrier". 
1992: Nytt namn Berger B Société La Paix 
(Agemar), Beirut.
1995: Nytt namn Sultan II.
2000: Upplagd i december.
2002: Åter i fart i februari, nytt namn Li
vestock Queen i juli och bytt till Comoros 
flagga i september.
Finns ännu i Lloyds Register 2004.

8. Vega (1963-1972)
Byggd 1963 av Arnhemsche Scheepsbouw. 
Maats., Arnhem NB 410
1969 förlängd med 9,60 m. Efter Svea- 
tiden ändrad till closed shelterdecker på 
2098 tdw
1050/1275 tdw, 499/590 brt, 273/355 nrt 
71,42/81,02 m löa, 10,38 m bredd, 3,83 m 
djupg.
Maskin: Klöckner Humboldt Deutz , Köln 
1200 bhp, 12 knop 
Signal: PIET
Lloyds/IMO nr: 541 4244

1963: Levererad i april till N.V. Scheepvaart 
Maatschappij "Svea", Amsterdam. Hon 
sysselsattes i Sveas nord/östersjötrafik. 
1972: Såld till B.V. Scheepv. L. Davids, 
Delfzijl, Holland.
1978: Såld till Globe Shipping Co. SARL, 
Lebanon och avgick Rotterdam den 24 maj 
med namnet Cedar Glory.
1980: Såld till Marcelo Castro Rial, Corcu- 
bion, Spanien nytt namn Playa De Ezaro. 
1992: Såldes till Palatial Shipping Corp., 
Panama och fick namnet Palatial II.
1995: 18 juni anlände till Corcubion, Spa
nien för uppläggning.
2002: 22 juli anlände till Vigo för upp- 
huggning.

9. Stella (1965-1971)
Byggd 1965 av Ab Finnboda Varf, Stock
holm NB 381
1155 tdw, 499 brt, 295 nrt isklass 1 A. Blev 
efter Svea-tiden closed shelterdecker på 2 
160 tdw.
72,40 m löa, 12,00 m bredd, 3,55 m djupg. 
Maskin: Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln

1320 bhp 12 knop 
Signal: PHSN 
Lloyds/IMO nr: 651448 
Systerfartyg: Silva

1965: Levererades den 15 juli till Rederij 
Odin N.V., Amsterdam (Sveas dotter
bolag). Silva och Stella var främst av
sedda för papperslaster och hade mycket 
god kubik och breda lastluckor samt 3 
st bom -försedda Y-master av Halléns 
konstruktion. Sysselsattes på Sveas linjer 
ostkusten/England. Det sista året gick de 
i t/c för Ahlmarks i Karlstad (även efter 
försäljningen).
1971: Såld i februari till C.V. Scheepsv. 
Onderneming Strijbeek, Willemstad, Ne
derländska Antillerna (Spliethoff's Bev- 
rachtings-kantoor B.V., Amsterdam) nytt 
namn Strijbeek.
1976: Såld till Pontia Cia. Nav. S.A., Grek
land nytt namn Maria P.
1982: Nytt namn Almar överförd till Pa- 
namansk flagg, och blev senare Lady M 
ägd av Lady Line Ltd, Grekland och sattes 
under St Vincent-flagg.
1988: Grundstötte den 21 oktober 1988 15 
km utanför Veraval i Indien och övergavs. 
Hon var på resa från Mumbai, Indien till 
Dubai.

10. Silva (1965-1971)
Byggd 1965 av Ab Finnboda Varf, Stock
holm NB 382
1155 tdw, 499 brt, 296 nrt, isklass 1A. Blev 
efter Svea-tiden closed shelterdecker på 
2135 tdw.
72,40 m löa, 12,00 m bredd, 3,55 m djupg. 
Maskin: Klöckner-Humboldt-Deutz, Köln 
1320 bhp, 12 knop 
Signal: PHMN 
Lloyds/IMO nr: 651954

1965: Levererad den 25 november till 
Rederij Odin N.V., Amsterdam (Sveas dot
terbolag) som det sista fartyg Svea lät dot
terbolaget Finnboda bygga för rederiet. 
1971: Såld i februari till C.V. Scheepsv. 
Onderneming Klarenbeek, Willemstad, 
Nederländska Antillerna (Spliethoff's 
Bevrachtings-kantoor B.V., Amsterdam) 
nytt namn Klarenbeek.
1976: Såld till Scheepv. Bedr. Verschoor 
& Switynk B.V., Harlingen, Holland (B.V. 
Scheepv "Poseidon") och fick namnet 
Adriana avgick Rotterdam den 19 juni. 
1985: Såld till Independent Leasing Oy, 
Helsingfors, Finland och avgick Koverhar 
den 7 november med namnet Klar.
1986: Såld till Rederi AB Westshipping, Ma
riehamn (Rederi Ab Engship) och avgick 
Horsens den 20 juni med namnet Clary. 
1989: Såld till Runwave Ltd, Avonmouth, 
Storbritannien och avgick Avonmouth 
den 19 november med det nya namnet

Monmouth.
1991: Såld till Atlantic Tours, Saint Vincent 
nytt namn Adel Em.
1993: Såld till Adel Mohamed Mahmoud, 
Belize nytt namn Renbeek.
1994: Såld till M.K. Bader Chahout, Tartous, 
Syrien. Nytt namn Haj Ali, bytte till syrisk 
flagg och sedan till Honduras flagg. Bytte 
sedan tillbaka till syrisk flagg före 1999. 
2002: Bytt till georgisk flagg i juli och till 
nytt namn Jasmine i oktober.
Ännu i trafik i juni 2005 i östra Medelha
vet/Svarta Havet.

11. M yson (1965-1969)
Byggd 1956 av N.V. Scheepswerf Gebr. 
Niestern & Co., Delfzijl NB 252 
675 tdw, 499 brt, 219 nrt
55,05 m löa, 8,50 m bredd, 3,32 m djup
gående
Maskin: Masch. Kiel A.G., Kiel 735 bhp,
11 knop
Ny maskin 1990: Wei Fang Diesel Engine 
Works 520 ehp 7 knop 
Signal: PGCE 
Lloyds/IMO nr: 5244857

1956: Levererad som Myson den 18 maj till 
D. Lijnzaad N.V. Transpt. & Handelmaats., 
Rotterdam och insattes på linjen svenska 
ostkusten-Paris som drevs i samarbete 
med Svea.
1965: Såld i februari till Rederij Holda N.V., 
Amsterdam (Rederi-Sveas dotterbolag) 
som samtidigt tog över Lijnzaads del av 
Sverige-Paris linjen. Efter det den lades 
ned 1968 gick hon och Myfem på linjen 
Skåne / kontinenten.
1969: Såldes i november till Mrs. D. Seah, 
Singapore nytt namn Cherry Myson. 
1970: Såld till PT. Pelayaran Nusantara 
Putra Samudra, Jakarta, Indonesien nytt 
namn Bintang Samudra II.
Ännu i trafik 2005.

12. M yfem  (1965-1970)
Byggd 1952 av De Waal N.V., Zaltbommel 
NB 644
675 tdw, 472 brt, 244 nrt
49,30 m löa, 8,00 m bredd, 3,28 m djupg. 
Maskin: (1962) Masch. Kiel A.G MAU 423., 
Kiel, 395 bhp 9 knop
Ny maskin 1977: Niigata Eng. Co Ltd, 550 
ehp
Signal: PGBX 
Lloyds/IMO nr: 524440

1952: Levererad som Myfem den 2 april till 
D. Lijnzaad N.V. Transpt. & Handelmaats., 
Rotterdam. Trafik: samma som Myson. 
1965: Såld i februari till Rederij Holda N.V., 
Amsterdam (Rederi-Sveas dotterbolag). 
1970: Såldes i januari till J. Hoekman & H.J. 
van der Plaats, Den Dolder, som kortade 
namnet till Fem. Såldes samma år till Ma-
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Brage (15) var en av fyra systrar byggda 1970 -  1971. Rane (16) här som Vernia av Helsingborg. Bild från Hans Berglund.

dame Dolly Seah, Singapore.
1973: Såld till P.T. Pelayaran Lokal Kota 
Jawai, Jakarta, Indonesien nytt namn Kota 
Djaja.
1980: Såld till P. T. Pelayaran Meratus, 
Surabaya, Indonesien, och fick namnet 
Meratus III.
1996: Såld till P. T. Pelayaran Taruna Kusan 
Explosive (!), Jakarta, och namnet blev nu 
Bethany Bahagia.
Ännu i fart 2005 nu redad av Gedion 
Jayadi, Surabaya.

13. Staffan (1965-1967)
Byggd 1957 av Lödöse Varf Ab, Lödöse 
NB 126
1125 tdw, 499 brt, 277 nrt
71,42 m löa, 10,38 m bredd, 3,85 m djupg.
Maskin: 960 ehp Alpha Diesel A/S, Frede-
rikshavn 498VO, 12 knop
Signalbokstäver: SHBL / PHRW (Holland)
Svenskt reg nr: 9763
Lloyds/IMO nr: 533782

Sjösattes som Palma för Frans A. Sandén 
AB, Göteborg.
Såld innan leveransen den 3 juni 1957 till 
Rederi AS Staffan, Gävle (Rederi-Svea) och 
gavs rederiets namn: Staffan.
1965: Övertogs i juli genom fusion av mo

Myfem (12) byggdes 
redan 1952 i Holland. 
Foto Bernt Fogelberg 
den 18 maj 1968. Ar
kivbild SSHM

derbolaget -  Stockholms Rederi AB Svea, 
Stockholm.
1967: Såld i juli till Rederij Holda N.V., 
Amsterdam (Sveas dotterbolag) för 1,1 
milj. kr.
1969: Såld till Cia. Arm. de Transports 
Maritime, Marseille, Frankrike och fick 
namnet Marie Aude.
1978: Såld till Gerasimos Kavadas & Bros. 
Shipping Co. Ltd, Piraeus, Grekland nytt 
namn Ageliki II.
1992: Såld till Sourmells Shipping Co., 
Piraeus, Grekland nytt namn Kapetan 
Christos.
1994 Övertagen av Kapetan Christos Naf- 
tiki Eteria, Piraeus.
Existerar ännu.

14. Birka (1970-1981)
Byggd 1970 av NV Scheepwerf en Ma- 
schinefabriek de Biesbosch, Dordrecht 
NB 530
2530 tdw, 1131 br.t, 738 nrt, 126 teus, is
klass 1A
81,60 m löa, 14,20 m bredd, 5,03 m djupg. 
Maskin: MaK 6M551AK Atlas-MaK Ma- 
schinenbau, Kiel 2400 shp 13,7 knop 
Signal: PDDI 
Lloyds/IMO nr: 7011369 
Systerfartyg: Brage, Rane och Ring.

1970: Levererad i april till N.V. Scheepsv. 
Maats. "Svea", Amsterdam och insattes på 
Sveas containerlinje Helsingborg/Köpen- 
hamn/Felixstowe/Rotterdam liksom även 
Brage. Under olika perioder anlöptes även 
Bremerhaven/Aarhus/Middlesbrough 
och Hull.
1976: Ombyggd och utrustad med en 
tyngdlyftskran för 375 mt lyft och 2 st
16 tons kranar. Detta skedde i ett samar
bete med Rederi Ab Nordstjernan (Johnson 
Line), som sedan 1975 kontrollerade Svea- 
koncernen. Birka gick sedan "world-wide" 
i t/c till Johnsons med specialtransporter 
och lastade bl a Asea-transformatorer i 
Norrköping till Venezuela, men besökte 
även USA, Iran, Sydkorea, Australien och 
Barsebäck!
1981: Såld till Central Shipping Corp., 
Filippinerna med det nya namnet Central 
Luzon under Panama-flagg avgick hon 
Manila den 20 juni.
Hon blev den sista av de holländska farty
gen och dessutom det sista av Svea-kon- 
cernens omkring 200 torrlastfartyg under 
rederiets 110-åriga verksamhet.
1989: Såld till Combros Shipping Corp., 
Manila, Filippinerna, nytt namn Tara I. 
Ännu i det filippinska fartygregistret i 
juni 2005.

15. Brage (1970-1979)
Byggd 1970 av NV Scheepwerf en Ma- 
schinefabriek de Biesbosch, Dordrecht 
NB 531
2530 tdw, 1131 brt, 738 nrt, 126 teus, is
klass 1A
81,60 m löa, 14,20 m bredd, 5,03 m djupg. 
Maskin: MaK 6M551AK Atlas-MaK Ma- 
schinenbau, Kiel, 2400 ehp, 13,7 kn 
Signal: PDGB/SIFN 
Lloyds/IMO nr: 7016383 
Svenskt inoff. reg. nr: 12568

1970: Levererad i juni till N.V. Scheepsv. 
Maats. "Svea", Amsterdam.
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1979: Såld i april för 4,5 milj. kr till Scania 
Container Line, Göteborg men direkt 
överförd på ett partrederi i Göteborg med 
Göran Malmberg som huvudredare (Re
deri AB Virginia, Helsingborg ägde 25 %) 
nytt namn Mercia. Systerfartygen Rane 
och Ring såldes också till svenska redare 
som även övertog Sveas containertrafik 
mellan Skåne och England som nu kallades 
Scania Container Line. Linjen såldes senare 
till Tor Line.
1981: Såld till ett partrederi i Skärhamn 
med Olle Danielsson som huvudredare 
och avgick Odda i Norge den 5 maj med 
namnet Novia.
1982: Ny huvudredare blir Kjell Billberg, 
Vintrie.
1985: Såld för 4,15 milj kr till AB E Malm
grens Möbelaffär, Falkenberg och övertogs 
i Falkenberg omkring den 1 september 
nytt namn Anja och ny hemmahamn 
Hamburgsund.
1986: Rederiet byter namn till Rederi AB 
Anja och säljer sedan fartyget för 5,2 milj. 
kr till ett partrederi i Skärhamn med Rune 
Bengtsson som huvudredare, nytt namn 
blir Samo sedan Novia och senare Samo. 
1990: Får i maj nytt namn Scot Venture
i samband med charter till Scot Line och 
sedan tillbaka till Samo i augusti, efter det 
såld i oktober för 11,5 milj kr till Kenwood 
Shipping Ltd., Halden, Norge och namn
byte till Karin under norsk internationell 
flagg, men med svenska ägare.
2002: Såld i november till FFW Shipping 
Corp. (Balchart Estonia Ltd, Tallinn) nytt 
namn Alpina under Panama-flagg.
2003: Januari: rederinamnet anges som 
FFW Shipping Inc. I oktober bytte Alpina 
till Belize-flagg.
Ännu i Nord-/Östersjö trafik i juni 2005.

16. Rane (1970-1979)
Byggd 1970 av Zaanlansche Schps. Maats., 
Zaandam NB 518
2530 tdw, 1130 brt, 722 nrt, 126 teus, is
klass 1A
81,60 m löa, 14,20 m bredd, 5,00 m djupg. 
Maskin: Stork Werkspoor Diesel BV, Am
sterdam, 6TM410, 2400 shp, 14,3 kn 
Signal: PGYM/SHYT 
Lloyds/IMO nr: 7030573 
Svenskt inoff. reg.nr: 12533

1970: levererad i novem ber till N.V. 
Scheepsv. Maats. "Svea", Amsterdam och 
insattes på Svea Line (Baltic)s linje Gefle/ 
Stockholm/Norrköping/London/Felix- 
stowe liksom systern Ring.
Då linjen lades ned 1972 chartrades far
tygen ut men de kom senare tidvis att gå 
på Svea Line (Syd)s linje Skåne/Englands 
ostkust. Rane gick i t/c för Scandinavian 
Continental Line Ab (SCOL) i Stockholm 
1973-1977.
1979: Såldes i april för 6 milj. kr till Svea 
Line (Syd) Ab, Skärhamn c/o Rederi AB 
Sinbad, Göteborg och avgick Köpenhamn 
den 20 maj under svensk flagg. Sedan över
tagen av ett partrederi i Skärhamn med 
John Wadvik som huvudredare (Rederi AB 
Virginia ägde 25 %)
1980: Rederi AB Virginia, Helsingborg blev 
ensamägare till fartyget som bytte namn till 
Vernia omkring den 20 december.
1984: Såld till OT-Tank AB (Shipinvest AB), 
Skärhamn för 5 088 825 kr.
1985: Såld för USD 300 000 till Sommerwa- 
ve Navigation Ltd., Nicosia, Cypern (Chr 
M Sarlis & Co, Piraeus) avgick Rotterdam 
den 3 juli med namnet Peltainer.
1988: Såld till Bulk Star Shipping Ltd., 
Cypern (Oy Bulk Star Line Ab, Helsing

fors) nytt namn Trade Sky och avgick från 
Piraeus den 18 oktober, rederiet ägde då 
redan fd Ring.
1991: September såld till Transworld Ship
ping Co. Ltd., och gavs namnet Bisanzio 
avgick Limassol den 20 september med St. 
Vincent flagg.
2002: I juni såldes hon till Seatrans Ship
ping SARL, Beirut, Libanon men fortfa
rande under St. Vincent-flagg.
Går i containertrafik i östra Medelhavet 
ännu i juni 2005.

17. Ring (1971-1979)
Byggd av Ast. del Cadagua W.E. Gonzalez 
S.A., Bilbao 1971 NB 79
2 530 tdw, 1130 brt, 722 nrt, 124 teus, isklass 
1A, efter Svea-tiden ökad till 3089 tdw
81,60 m löa, 14,20 bredd, 5,00 m djupg. 
Maskin: Werkspoor, Naval-Stork-Werk- 
spoor, Cadiz, 3200 bhp, 14 knop 
Signal: PHBI/SICF 
Lloyds/IMO nr: 7026871 
Svenskt inoff. reg.nr: 12559

1971: Levererad i april till N.V. Scheepsv. 
Maats. "Svea", Amsterdam.
1979: Såld i april för 6 milj. kr till Future 
Shipping AB, Göteborg nytt namn Dania. 
Sedan för 7,1 milj. kr till ett partrederi på 
Vrångö med Claes-Göran Karlsson som 
huvudredare.
1983: Såld till Svenska Finans AB Svefina, 
Stockholm för 6,7 milj kr och sedan i okto
ber för samma summa till Marilia Shipping 
Company Ltd., Limassol, Cypern nytt 
namn Atlantic Navigatör.
1984: Såld till Rederi AB Sea-Link, Stock
holm och avgick från Köpenhamn den 19 
oktober med namnet Trade Link under 
Cayman Island-flagg.
1987: Såld till Bulk Star Shipping Ltd, 
Helsingfors, Finland (Bertel Ahlström) och 
med det nya namnet Trade Wind under 
Cypern-flagg avgick hon Seaham den 26 
mars.
1991: Strandade utanför Kaskö i Finland 
den 7 april och erhöll svåra bottenskador. 
Efter bärgning såldes hon till Eide Shipping 
Ltd A/S, Hoylandsbygdi, Norge med det 
nya namnet Sun Wind. Under norsk inter
nationell flagg, avgick hon från Rauma den 
18 juni under bogsering till Hoylandsbygdi 
för reparation. Senare under året såld till 
Prosperity Int. Shipping S.A., Egypten och 
hon fick då namnet ändrat till Alexandria 
Star under Panama flagg.
1997: Såld till Seacross Shipping Co S.A., 
Kambodja nytt namn SeaCross.
2000: Såld till Hilal M. Khalifeh, Saida, 
Libanon och fick under Sao Tomé-flagg 
namnet Khalifeh Livestock då hon om
byggdes till "livestock carrier".
2001: Bytt till Honduras-flagg.
Ännu i trafik i juni 2005. ■

Ring (17) inköptes till Sverige i april 1979 och döptes om till Dania med Göteborg som hemmahamn. 
Foto J. C. Lund 1979.
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Horisonten runt

Sveriges sista seglande örlogsfartxjg, Freja. Arkiv Curt S Ohlsson.

De okändas bildkavalkad
Fotot med det torrsatta bark
skeppet är taget i Svendborg ti
digast 1903. Vem dockan tillhör-

mer osäkert. Det har som synes 
ett högst ordinärt utseende, 
men för egen del har jag kom
mit till slutsatsen, att det måsta

1892 i Helsingborg. Jämförelser 
med andra foton på Wanja, 
bl a ett som Västra Kretsen gett 
ut som vykort, leder inte till 
något som motsäger att så är 
fallet. Enda synbara skillnad 
är en något kortare klyvarbom 
och därav ett försegel mindre, 
en tillfällig (?) skillnad som på 
intet sätt är anmärkningsvärd. 
Fotot kanske rent av är taget 
med anledning av försäljningen 
till Halmstad 1916, ev vid nästa 
försäljning 1918 till Helsingborg 
igen. Den sistnämnda samman
föll väl i tid med avslutningen 
av första världskriget, även det 
en anledning så god som någon 
att flagga för.

Fotot under visar en gammal 
örlogsman, och sådana är inte 
min starka sida. Men skrovet 
är ju vackert format och väcker 
intresse, så en gissning att det 
visar fd  ångkorvetten Freja, 
byggd på Kockums i Malmö 
1885 är förmodligen inte uppåt 
väggarna.

jan-Olov Svensson

de är odiskutabelt, barkskeppet vara Wanja (reg-nr 75), byggt
Bilden nederst på sidan 29 i 

Länspumpen 2005:1 visar vårt

sista seglande örlogsfartyg Fre
ja, liggande som logementsfar- 
tyg för marinens flygväsende i 
Hägernäs någon av vintrarna 
1921-1926.

Freja sjösattes vid Kockums 
i Malmö den 25 juli 1885. De- 
placementet var 1998 ton och 
dimensionerna 65,8x12,2x5,79 
meter. Utrustad med en Berg
sund ångmaskin om 1750 ihk 
uppnådde hon 11,5 knop. Skor
stenen var sänkbar.

Den om fattande bestyck- 
ningen utgjordes av 4 st 15,2 
cm kanoner M/83 och 8 st 12,2 
cm M/81, förutom 2 st 65 mm 
M/86,4 st 38 mm M/84 samt 2 
st 25 mm fyrpipiga M/77 och 2 
st 12 mm tiopipiga kulsprutor 
M/75. Besättning 250 man.

Freja användes som övnings- 
korvett och kadettfartyg. Om
byggdes till logementsfartyg 
1908-1909. Utrangerades 1936 
och såldes till skrotning 1943. 
Sjönk 1946, bärgades 1978 och 
skrotades definitivt.

Bifogar ett fotografi som visar 
Freja under hennes glansda- 
gar.

Curt S Ohlsson

Norik
Jag kan bidra med några kom
pletteringar till Hans Karlssons 
utförliga historik om fartyget. I 
det danska Skibsregistret, där 
uppgifterna om fartyget finns 
i Bind 29 Folio 113, skrev man 
in två årtal; det år bygget på
börjades och det år det avslu
tades. Anna Kirstines bilbrev 
är daterat den 25 augusti 1919, 
och nationalitetscertifikatet är 
utfärdat den 4 september 1919, 
så byggnadsåret är 1919. Bygg- 
nadsnumret anges inte, men 
Agathe, som byggdes strax före 
hade nr 273. Redare var Motor- 
Sejlskibsselskabet Anna Kir- 
stine A/S (skeppsredare Hans 
Nielsen), Rudköbing. Bolaget 
gick den 23 december 1927 i 
likvidation, och den 11 februari 
1928 skrevs köpebrev för både

Anna Kirstine och Agathe, som
senare också blev svensk med 
reg-nr 8056, och köparna var 
desamma med samma andelar 
i båda fartygen -  ett partrederi 
med Johannes Piibemann, som 
ägde 4/6, Theodor Liimann 
med 1/6 och Robert Nelberg 
med 1/6, alla i Tallinn, och nam
net behölls. 1933 registrerades 
hon på Guernsey Shipping Co 
Ltd, Guernsey, fick nytt namn
- Annas - och brittisk flagg. 
Storbritannien hade då inte 
biträtt östersjöländernas över
enskommelse att inte tillåta, att 
spritsmuggelfartyg förde dessa 
länders flagga. Omkring 1934 
kom hon tillbaka till Estland; 
ägare var Alexander Linkvest, 
Tallinn, och hon fick sitt tredje 
namn -  Noorik -  "den unga" el
ler friare översatt "flickan". För

övrigt är uppgiften i "Estland 
zur See 1918-1940" i Strandgut 
nr 37, att hon 1936 fick en ny 
motor, inte korrekt. Hon hade 
hela tiden, ända fram till mo
torhaveriet i slutet av 1943, en 
160 hk (i Sverige angiven till 
135 hk) 4-cylindrig, 4-takts Ho- 
leby dieselm otor, tillverkad
1919 av A/S Dansk Dieselmotor 
Kompagni i Holeby på Lolland.

Fabriken finns fortfarande, ägs 
av M.A.N. B & W och tillverkar 
generatoraggregat. Den 24 april 
1936 skrevs köpebrevet vid för
säljningen till Sverige, och den 2 
juni 1936 utfärdades det svens
ka nationalitetscertifikatet. Den 
siste svenske ägaren, Klas Filip 
Nyberg, var skriven i Älands- 
bro, men fartygets hemort var 
fortfarande Stockholm.

Torsten Hagnéus

Fiskebåtar Hon såldes 1955 till Öckerö för
I Länspumpen 2004:4 efterfrågas att användas som fraktfartyg 
några fiskebåtar. SIN 15 är med av avfall. Kom i början av 1960 
all sannolikhet SIN 15 Marga, till Simrishamn som fiskefartyg. 
Simrishamn. Ägare Sven-Åke Blev senare såld som fritidsfar- 
Leonardsson. Marga (GG 488) tyg till ostkusten, 
kom ursprungligen från Hönö Källa: "Fiskebåtarna och Var- 
Heden och var byggd i Mar- ven" samt Sven-Åkes bror Stig 
strand 1911. Brutto 27,89 ton, Leonardsson.
längd 13,65 m och bredd 5,54 m. Knut Fröjd

V___________________________________________________________J
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Ketchen Fidra
Hej och tack för en förnämlig 
tidning!

I senaste numret fanns en ar
tikel om ketchen Fidra av Bernt 
Åhlund.

Jag skulle kunna komplettera 
hans skildring med en hänvis
ning till boken Med Fidra på 
världsomsegling av Uno Thor- 
burn, utgiven på Albert Bon
niers förlag.

Min far har också följande 
passus i sin dagbok, skriven un
der hans världsomsegling med 
m/s Tisnaren, när de stötte på 
Fidra i Yokohamas hamn:

Tisdagen den 10 januari 
skulle vi varit framme kl. 2 på 
natten, men en oerhörd orkan 
hade utbrutit vid midnatt så vi 
kunde inte förflytta oss en enda 
mil utan endast ligga och hålla 
den, vi låg mitt för det heliga 
berget (Fujiyama), som var till 
hälften snöbetäckt. Vädret var 
isigt och kallt 2 gr. Celsius. Men 
mot eftermiddagen började det 
att lugna sig något, såtillvida att 
skutan äntligen kunde krypa in. 
Kl. 5 efm ankrade vi på redden 
utanför Yokohama.

Vi hade inte väl ankrat förrän 
en väldig massa japaner var 
ombord och ville göra affär i 
te och porslin, siden och silke 
samt 100-tals andra småsaker. 
Andra åter hade whisky så det 
söps och dracks så den största 
delen av besättningen låg död
fulla. Två hade dille och såg 
både tigrar och lejon upp efter 
väggarna. När japsarna fick syn 
på dillegubbarna försvann de 
ögonblickligen.

Onsdagen den 11 januari, 
begynte lossningen av bomull 
likaså torsdag och fredag På 
lördag den 14:e lossades men 
arbetet måste avbrytas vid mid
dagstiden på grund av snöyra.

Man kunde få se hur de ja
panska stuveriarbetarna gick 
barfotade i snöslasket. Dagen 
gick till ända, alla rustade sig 
för att i staden tillfredställa sin 
nyfikenhet. Snart hamnade vi 
inne hos några glädjeflickor. 
Oh! vilka förtjusande varelser 
tänkte man inom sig själv, när 
man såg dem så innerligt vack
ra och av hälsa och levnads- 
glädje strålande unga kvinnor, 
som snart skulle stå tillhanda 
för vår önskan. Var sitt rum och

var sin flicka fick man njuta den 
ostörda friden tills långt fram 
på morgonen. Det tycktes bli 
de skarpaste kontraster mot vad 
vi skandinaver äro vana vid. 
Man fick gå klädd i pyjamas 
samt sitta på en dyna på golvet 
och se dessa älsklingar svassa 
omkring i sidenkläder utan 
skodon. I staden finnes endast 
en spårvägslinje. I stället fick 
man använda sig av rikscha, 
en japan som drager en i en 
liten kärra.

Söndagen den 15 januari, 
vädret var kallt det snöade lite, 
en halv decimeter tjockt, Cel
sius visade 2 grader. Vårt stolta 
motorskepp låg som en stjärna 
bland hela den stora handels
flottan, förutom ett passage
rarfartyg som hette Express of 
Asia, som var på 35000 ton.

Måndagen den 16 januari, 
vädret var blåsigt å kallt och 
ibland regnade det. På kvällen 
blev jag och två till uppbjud
na till Mister Iwanos hem. Av 
nämnda person hade vi köpt 
alla serviserna. Han bjöd på 
bier och kex, samt visade hela 
sitt hem som vi skärskådade. I 
sovrummet funnos inga sängar, 
kuddar och filtar placerades i 
skåp och på kvällen breddes 
dessa ut på golvet för att tagas 
i bruk. I köket fanns heller inga 
möbler, en liten köksspis var i 
ena hörnet nedsatt i höjd med 
golvet. För övrigt sitter japaner 
på golvet och äter med sina 
träpinnar.

Onsdag den 18 januari, man
skapet började bliva sjuklig 
ombord, 8 till 10 man låg varje 
dag. Kaptenen ligger i lung
inflammation, men är nu på 
bättringsvägen. Det här kalla 
vädret har naturligtvis blivet 
en oerhörd förändring mot tro
pikernas klimat.

En liten svensk segelbåt som 
tillhörde staten, som var på 
världsomsegling, låg för närva
rande i Yokohama. Den fördes 
av Greve Tamm som hade slagit 
vad att med den minsta möjliga 
båt och med den största möjliga 
besättning segla världen runt. 
De ombordvarande bestod av
14 man, 4 löjtnanter, 8 matroser, 
1 steward samt 1 uppassare. 
Resan skulle göras på 2 år.

Se boken Med Fidra på världs
omsegling av Uno Thorburn.

Så här skriver man på sidan 
244 om Tisnaren:

"U nder vårt uppehåll här 
kommo två svenska fartyg till 
Yokohama, nämligen Nippon 
och Tisnaren. Befälhavarna 
på dessa voro nog vänliga att 
skicka över till oss ansjovis och 
hårt bröd -  läckerheter, som vi 
ej smakat på mången god dag. 
Kapten Arnoldsson på Nippon 
hjälpte oss dessutom med en 
del sjökort.

Tisnaren, som vid denna 
tidpunkt var ett av svenska 
handelsflottans m odernaste 
motorfartyg, befann sig i Japan 
för första gången. Det låg på 
svaj mitt i hamnen och väckte 
allmän uppmärksamhet, icke 
blott emedan fartygstypen var 
relativt ovanlig här, utan kanske 
än mer på grund av sina vackra 
linjer och sitt prydliga och väl 
underhållna skrov. Vi kände 
oss stolta att vara svenskar, 
då vi om morgnarna sågo den 
blågula flaggan hissas på Tis
naren. Befälhavaren, kapten 
B. Lillienstjerna, lärde vi oss 
alla att uppskatta och beundra 
som en god typ för en svensk 
sjöman."

Fredag den 20 januari kl. 8 
förm. seglade vi ifrån Yoko
hama till Kobe som låg 350 mil 
väster om nämnda stad. Kl. 10 
passerade vi fästningsverkena 
där en stark eskader passerade 
av modernaste typ.

Lördagen den 21 januari kl.
4 efterm. var vi framme vid 
Kobe och ankrade ute på red
den där vi sedermera skulle 
lossa enär inga hamnar finnes i 
Japan. Staden var lite vackrare 
och renligare mot Yokohama, 
eljest var det i samma stil och 
allting tillskuret efter japanskt 
mönster.

Söndagen den 22 januari var 
snöig och kall.

Måndagen den 23 januari 
började lossningen av bomull 
och fosfor som tog sitt slut tors
dagen den 26. Återstoden var 
blott 400 ton bomull som skulle 
till Shanghai och vi seglade 
iväg torsdagskväll den 26 kl. 5. 
Vägen togs mellan öarna och 
ut i Gula havet och passerade 
förbi staden Shimonoseki som 
låg på båda sidor av sundet och 
nedanför låga och snöbetäckta 
berg där varken människor el

ler växtriket tycktes ha haft sitt 
intrång. Staden tycktes äga en 
hel massa fabriker, en kyrko
gård låg högt uppe i berget 
och sluttningen var minst i 45 
gr vinkel och alla gravar hade 
sitt lilla vita träkors! Inom kort 
avtecknade sig staden bakom 
horisonten och vi var alltså inne 
i det Gula Havet.

Detta var en bit ur min fars 
dagbok som sträcker sig från 18 
oktober 1921 till 10 juni 1922.

Man gjorde på hemresan en 
tur till Six Islands för att kolla 
läget för nys Elmaren, vars be
sättning man tagit hand om vid 
föregående resa. Detta finns 
också i dagboken.

Rune Andersson, 
Aspö Dalby, 

645 93 Strängnäs, 
tel 0152-60122

H ärnösandsfartyg
Bilden på en serie älvbåtar 
vid Skeppsbron i Härnö
sand i mitten av 1920-talet 
är ovanligt härlig. Därför 
valde jag den som illustra
tion på baksidan till båda 
upplagorna av min bok 
om passagerarbåtarna på 
Ångermanälven.

Första upplagan utgavs 
av Cewe-förlaget 1983 och 
bar titeln Ångbåtarnas Åda
len.

När den tagit slut valde 
Länsmuseet i Västernorr
land, med säte i Härnö
sand, att ge ut en ajourförd 
och utvidgad (och beträf
fande vissa smärre faktafel 
reviderad) version under 
namnet I älvbåtarnas köl
vatten (1995). Den uppla
gan finns fortfarande att 
köpa i museets butik.

Fartygen på bilden är 
från höger Hemsö, Angur, 
bogserbåten Lugnvik samt 
Noraström; idel veteraner i 
älvtrafiken. Närmare upp
gifter om dem återfinns i 
bokens avslutande skepps
ka talog.

I arbetet med den hade 
jag stor hjälp av ett antal 
framstående båtologer som 
Bengt Westin, Gunnar Hed
man och Arne Sundström.

Bo G. Hall
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Bore II av Frederiksvserk i hemmahamnen. Observera förkortningen av 
hemorten. Båda fotona E.M. Rasmussen den 16 oktober 1965.

Sen ankom st
För några år sedan fanns i 
Länspumpen en artikel om den 
gamla bogserbåten Bore II som 
ju som bekant blev såld till Fre-

Trålaren  
Annicas förlisning

På morgonen den 17 oktober 
1977 gav sig fiskaren Leif Carls
son från Köpmannebro ut på 
Vänern med sin helt nybyggda 
fiskebåt Annica för att tråla sö
der om Hindens rev. Där talade 
han med en annan fiskare vid 
12-tiden på dagen, men han 
kom aldrig hem den kvällen! 
En stor räddningsoperation 
drogs i gång, men endast en 
livboj hittades dagen efter. Man 
svepte även stora områden med 
flera trålare som kom upp från 
Bohuslän, men även det utan 
resultat. Först 3 - 4  år senare 
drev kvarlevorna av Leif Carls
son iland.

Omkring 1985 fastnade en 
fiskare från Spiken i något på 
bottnen som läckte upp olja. 
Han misstänkte det kunde vara 
Annica. Han meddelade även 
detta till polisen, men av nå
gon anledning gick aldrig den 
inform ationen vidare till de 
anhöriga!

År 1988 körde jag med ekolod 
och draggade på hans "men". 
Tanken var att trålen borde lig
ga ute och vara lättare få fäste 
i, än i en båt på 9,5x3,5 meter. 
Fick också ett fäste en dag men 
det var sent på kvällen och det 
började blåsa upp och då kan 
Dalbosjön vara ganska otrevlig. 
Blåsten höll i sig hela hösten och 
på våren var givetvis min boj 
borta. Även "mena" hade blivit

deriksvoerk och omändrades 
till sandsugare. Jag har först nu 
hittat några foton av båten som 
jag gärna vill visa läsarna.

Seren Thorsee

förändrade. Sökte ibland senare 
när jag skaffat Decca och GPS, 
men utan resultat!

År 1999 skulle marinen hjälpa 
Vänermuseet söka vrak i sam
band med att de letade blind- 
gångare vid Såtenäs skjutmål. 
Museets dykare frågade mig då 
om lämpliga vrak att söka efter. 
Jag hade hyfsad position på 3 -4  
vrak, som de kunde söka efter. 
De hittade vraken ganska lätt 
med sin side-scan sonar. Det 
ena var ett 10 m plåtvrak på
15 meters djup där jag tidigare 
sökt Annica.

Men när vi åkte ut för att 
dyka fanns det inga vrak på 
Marinens positioner. Efter flera 
kontakter med Marinen visade 
det sig att de programmerat 
sin utrustning fel och det upp
täcktes inte förrän de lämnat 
Vänern. De gav på telefon flera 
olika anvisningar till museets 
dykare om hur vi skulle räkna 
fram rätt position. Vi sökte tre 
till fyra dagar, men ekolodet 
visade bara platt lerbotten.

Räddningen blev att samt
liga Marinens förslag om rätt 
positioner placerade ett av vra
ken, ångaren Ragnar, inom ett 
område som jag under flera år 
tidigare sökt av. Vi gjorde till 
slut en egen räkning och fick då 
en position som låg ca 90 meter 
utanför det området.

Och där hittade vi Ragnar. 
När vi då visste GPS-felet var 
det lätt räkna fram positionen

på de andra hittade vraken.
Den 2 juni 1999 dök jag där 

Annica borde vara, på pos 
58.34.96 12.42.79. Vraket låg 
nedsjunket till vattenlinjen i 
leran. Trålen satt inkilad under 
en stor sten och spänd till vra
ket, där den satt fäst i relingen 
med en schackel. Trålborden 
var bortkopplade. Det fanns 
även en del underliga skador 
på skrovet.

Museets dykare hade inget 
intresse av moderna vrak, och 
dök där inte ens, men vi tyck
te de anhöriga borde veta att 
vraket hittats. När jag senare 
träffade Leif Carlssons son, så 
blev det bestämt att jag skulle 
försöka bärga båten, för att om 
möjligt utröna vad som hänt. 
Bärgningen lyckades och i slu
tet av augusti flöt Annica igen.

Skrov och motor var i bra 
skick trots 22 år på bottnen och 
efter renovering använder jag 
nu båten för dykning och bärg
ning.

I december 2001 hölls på de 
anhörigas begäran en sjöförkla
ring i Karlstads tingsrätt. Där 
klarlades vad som med nära 
100% säkerhet hänt: Nämligen 
att Leif Carlsson fastnat med 
trålen i en stor sten. När han 
inte fått loss den på normalt sätt 
så har han tagit upp trålborden 
och fäst trålen direkt i relingen 
i ett försök att köra loss den. 
Trålen var då spänd nära lod
rätt ner till bottnen, när då ett

större fartyg närmat sig så tyder 
VHFapparatens lösa lur på att 
han försökt anropa fartyget 
men fartyget har trots det kört 
över båten, och den har pressats 
ner under skrovet. På Annicas 
fördäck och reling fanns ett 
uppslitet hål som med säkerhet 
gjorts av ett stort propellerblad. 
Både formen och den fruktans
värda kraft som krävts för att 
göra skadan utesluter alla andra 
möjligheter.

Skadorna på Annicas mo
tor visar att den gått på högt 
varvtal i ett sista försök att 
komma undan när vattnet sögs 
in i den.

Tingsrätten hade begärt in 
uppgifter från Sjöfartsverket 
om vilka fartyg som passerat 
genom Göta älv den aktuella 
tiden Men fick svaret att dessa 
uppgifter inte fanns arkiverade, 
inte ens i Landsarkivet.

Jag undrar nu om någon har 
fört egna listor över fartyg i 
Älven den 17 oktober 1977. 
Eller om någon har andra upp
lysningar om denna tragiska 
händelse? Avsikten är inte att 
hänga någon nu så långt efteråt 
men både jag och Leif Carlssons 
anhöriga vill fortfarande gärna 
veta vad som verkligen hände 
den där dagen.

Klas Andersson 
Mossen, Holmestad 

53391 Götene 
0511-56010, 070-741 29 43 

klas. andersson 198@sprav. se

BQUW
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Oidentifierad f d bogserbåt
Vem kan identifiera den fd gamla bogserbåten på vidstående foton? Redaktionen har 
försökt men inte kunnat lista ut vilken båt det är. Efterforskningar har inte givit resultat, 
varför vi nu vänder oss till vår kunniga läsekrets. Bilden till vänster är tagen utanför 
Göteborgsoperan av Roy Jonsson sommaren 2004 och fotot ovan av Sven Sjöstrand den 
9 oktober 2004 från Gullbergskajen, dagen för invigningen av Kajutan.

Redaktionen

Stoppdag för nästa Horisonten Runt är 8 augusti

Tillägg om M unksjöflottan
I Olle Gustavssons intressanta 
artikel om Munksjö AB:s sjö
fart tog han också med något 
om bolagets små bogserbåtar. 
Olle medgav att uppgifterna 
var ofullständiga, vilket nog 
delvis beror på att han inte haft 
kontakt med någon av oss som 
samlat data om sådana fartyg. 
Här är därför några tillägg och 
rättelser.

Det fanns för det första nå
got om den första av dessa 
bogserbåtar, Aspa, som senare 
hette Jim, i Båtologen 1981:3. 
En vacker bild av den, som Curt
S. Ohlsson tagit vid Agnesberg 
på Göta älv 25 april 1947, fanns 
sedan med i Länspumpens års- 
nummer 1994.

I Länspumpens Vättern Spe
cial 1996:3 berättade jag därefter 
att Aspa ursprungligen var en 
passagerarångslup med nam
net Sjuan och byggdes år 1878 
vid Motala verkstad för Nya 
Ångslupsbolaget, som då var 
Stockholms äldsta ångslups- 
bolag. Den var alltså varken 
byggd i Karlstad 1909 eller på 
Ekensbergs varv 1908.

Då var Sjuan 14,05 meter 
lång och 3,12 meter bred och 
framdrevs med en encylindrig 
ångm askin om 4 nom inella 
hästkrafter. Den insattes först 
på rederiets linje Västra Passet, 
från Ragvaldsbro på Söder
malm via Riddarholmskanalen 
till Röda bodarna på Norrmalm, 
men gick en tid även på Kungs-

holmslinjen. Den 12 juni 1889 
såldes Sjuan för 4500 kr till Ar
boga Ångslups AB, omdöptes 
till Victoria och insattes i lokal
trafik Arboga-Kungsör, en trad 
som 1896 förlängdes ända till 
Kvicksund och Köping. Ett foto 
av Victoria finns i boken Alla 
våra ångslupar, där författarna 
ändå misstog sig och trodde 
att den istället hade varit Nya 
Ångslupsbolagets systerslup 
Åttan. Den senare såldes dock 
först 1890 till Schebo Bruks AB 
och användes sedan i många år 
som bogserbåt uppe i Roslagen 
med namnet Rex.

Victoria såldes därefter 1902 
till Laxå Bruks AB som då ägde 
Aspa Bruk och blev bogserbåten 
Aspa. Som ersättare på traden 
Arboga-Köping efterträddes 
Victoria samma år av den större 
ångslupen Viola, som inköpts 
från Gävle.

Aspa fick nog ganska snart 
det utseende som framgick av 
Curt S. Ohlssons foto av den
na bogserbåt under sitt nästa 
namn Jim och ett foto från an
dra världskriget, som jag hade 
med i artikeln i Länspumpen 
1996:3.

Vad beträffar Munksjö AB:s 
andra bogserångare Tor kan 
tilläggas att Bertil Söderberg be
rättade om den i Länspumpen 
1990:1, som en del av sin serie 
om Lundby-båtar. Den efter
träddes alltså i Göteborg av en 
ny Tor 1928 men såldes först 10 
maj 1929 till Munksjö AB, vilket

tycks ha medfört att den en kort 
mellantid hette Tor I. Detta togs 
också upp i Båtologen 1981:3.

Arne Sundström

Jag har fått brev från Gunnar 
Ståhl i Kristianstad där han 
mycket riktigt påpekar att jag 
har glömt Oden i min fleetlist. 
Följande något förkortat: 

Byggd 1901 på Sjötorps Varv 
på spekulation. Maskin Lundby 
Mek. Verkstad, compound-ma- 
skin. Längd 30,40 m, bredd 7,05 
m, djupgående 3,18 m. 300 ton 
dw.

1902 Såld till Ångfartygs AB 
Oden (A lb.Svensson) G öte
borg.

1940 Såld till Carl Alfred Ols
son, Göteborg. Pris 15000 kr.

1943 Såld till Ernst Isak Isaks
son, Kållandsö.

1946 Såld till Munksjö AB, 
Jönköping. Pris 115000kr.

1951 mars, nyttjas numera ej 
till sjöfart.

1955 Såld till flygvapnet. Tro
ligen använd som bombmål av 
F 6 i Såtenäs.

Olle Gustafsson

Eskilstuna Express
I min artikel om ovannämnda 
fartyg har jag tyvärr inte på 
alla punkter kollat upp mina 
källor. Klubbens välkände 
m edlem  A rne Su ndström  
har i ett brev till mig visat att 
mitt antagande att fartyget 
ej användes i vintertrafik var 
förhastat. Tvärtemot vad jag 
skrev var Eskilstuna Express 
i flitig trafik under vintrarna 
varje år fram tom  1940, var
efter hon som bekant såldes 
till Norge. Det kan nämnas 
att hon också användes av 
Nyman & Schultz vissa vintrar 
på andra trader. Således gick 
hon under april månad 1932 
som ersättare för Sirius till 
Södertälje. År 1934 gick hon 
på den kombinerade Eskils- 
tuna-Kvicksund traden, viss 
tid förlängd till Arboga. Även

1935 gick Eskilstuna Express
på Kvicksund-A rboga tra
den. Endast till Kvicksund 
när ishinder stoppade resan 
på Arbogaån.

Anledningen till denna fliti
ga vintertrafik var naturligtvis 
ångarens goda förmåga att gå 
i is. Därtill kom hennes stora 
lastkapacitet. Däremot hade 
hon antagligen ingen nytta av 
sin fina passagerarinredning 
under dessa, ibland troligen 
rätt långa och påfrestande, 
vinterresor. Men ack om en 
båtolog kunde vrida klockan 
tillbaka och få följa med på en 
vinterresa upp till Arboga, gi
vetvis med bokad hyttplats!

Jag tackar Arne för intres
santa upplysningar om denna, 
annars för så många, okända 
ångare.

Olle Gustafsson
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Vad en ca 130-årig s jö - 
m anssouvenir kan  berätta

Under senare hälften av 1800- 
talet var Fiskebäckskil en be
tydande sjöfartsort i Sverige. 
Hade en stor flotta som till 
största delen bestod av skoner
ter, briggar och skonare. Även 
någon bark redades härifrån. 
Traderna var till största delen 
i nord- och östersjöfart och de 
mest övergripande lasterna var 
trä från Sverige till Storbritan
nien. Några, speciellt briggarna, 
kunde göra betydligt längre 
resor ibland. Hem från England 
fraktades naturligtvis kol.

Besättningarna till dessa far
tyg kom till stor del från Fiske
bäckskil men också från närlig
gande områden. Dessa besätt
ningar inhandlade (så långt 
nu ekonomin tillät) en hel del 
för privat bruk vid sina besök 
i de utländska hamnarna. Eng
land var det land som de flesta 
inköpen gjordes då utbudet 
där var stort och därtill relativt 
billigt. Mest var det nyttosaker 
som köptes, såsom mat-, te- och 
kaffeserviser men även rena 
prydnadsföremål (de berömda 
hundarna inte att förglömma!). 
Någon gång blev det en oansen
lig och helt "onyttig" sak som 
inhandlades. Till skillnad mot 
porslinsakerna, som mycket 
fortfarande finns bevarat av, 
har dessa mer oansenliga ting 
försvunnit genom åren lopp. 
Kanske har de gått sönder eller 
helt enkelt kastats bort.

Flertalet släktingar till mig 
själv kom att vara verksamma i 
segelfartygen från Fiskebäckskil 
under perioden 1850-1860 till 
en bit in på 1900-talet. Någon 
av dem köpte i början av 1870- 
talet i England just en sådan, 
som nämnts ovan, "onyttig" sak 
som fortfarande finns bevarad. 
Det är en liten inglasad mål
ning med en ram bestående av 
snäckor i olika storlekar (210 st!) 
med måtten 12x18 cm. Tydligen 
är denna lilla tavla gjord med 
stor omsorg då den är så gott 
som obemärkt av tidens tand. 
Endast några få snäckor har fal
lit bort under årens lopp.

Själva m ålningen visar en 
äldre man och en flicka i en båt 
roende i grov sjö helt nära en 
fyr. I bakgrunden syns ett stran
dat segelfartyg som skjuter upp

nödraketer. Utanpå roddbåtens 
akter är ett mycket vackert eng
elskt kvinnonamn målat, Grace 
Darling.

Hade själv ett något diffust 
minne av att ha hört detta namn 
någon gång tidigare, För något 
år sedan, när jag tog en när
mare titt på den lilla tavlan, 
bestämde jag mig för att göra 
en mer grundlig forskning om 
namnet Grace Darling. Började 
leta i diverse engelsk sjölittera
tur och där hittade jag en hel 
del om Grace Darling. Om tav
lan är oansenlig så är händel
sen som den minner om desto 
större och visar på ett mod och 
en självuppoffring utöver det 
vanliga hos två personer, far 
och dotter.

Det drama som dessa två 
deltog i började klockan fem 
på morgonen torsdagen den 7 
september 1838 vid Longstone- 
fyren öster om Farn Islands ut
anför Northumberland-kusten i

nordöstra England. Fyrvaktare 
på Longstone-fyren var Wil
liam Darling som bodde i fyren 
tillsammans med hustru och 
barn, däribland dottern Grace. 
Hon var då en 23-årig stark och 
sjövan ung kvinna mycket van 
vid rodd.

Vid dagningen den 7 sep
tember upptäcktes ett strandat 
fartyg cirka 300 m från fyren. 
Vid tillfället rådde svår sydlig 
storm. När det ljusnat ytterliga
re upptäcktes också människor 
som rörde sig på det av svåra 
grundbrott ansatta fartyget. 
Det var Grace som först sett 
det strandade fartyget och när 
hon nu också såg överlevande 
ombord övertalade hon sin far 
att de skulle göra ett försök 
att om möjligt rädda några av 
dessa människor. Fyrvaktare 
Darling och dottern Grace gav 
sig ut i den rasande stormen i 
en av sina båtar, en så kallad 
Coble (en båt speciellt kon

struerad för att sjösättas och 
landa på långgrunda stränder 
i grov sjö). Fastän endast 300 
meter från fyren hade de att ro 
cirka 1,5 distansminut för att 
få någorlunda sjölä under rod
den mot det förlista fartyget. 
När Grace och hennes far gav 
sig ut mot haveriplatsen i den 
svåra stormen var de mycket 
väl medvetna om att om de inte 
skulle lyckas bärga minst två 
ur besättningen kunde de inte 
klara att ro tillbaka till fyrplat
sen. De skulle vara räddnings- 
löst förlorade och omkomma 
även de. Torde ha varit ett svårt 
beslut, men togs utan tvekan, i 
alla fall av Grace själv! Fadern 
insåg kanske faran tydligare 
men då Grace hotade att ge sig 
av ensam tvekade han inte.

Efter en svår rodd fram till 
Harker Rock, där fartyget stran
dat, och under stora svårigheter, 
lyckades W illiam och Grace 
Darling få ombord fem per
soner. För att kunna välja ut 
några bland de skeppsbrutna 
som kunde tänkas klara att vara 
med och ro tillbaka till Long- 
stone hade William tagit sig i 
land på klippan. Under tiden 
hade Grace ensam hållit båten 
klar för bränningarna. Tre man 
ur det förlista fartygets besätt
ning valdes ut för den krävande 
rodden. De två övriga var en 
kvinna och en man som tillhört 
passagerarna i fartyget. Färden 
tillbaka till Longstone gick bra 
med hjälp av de bärgade besätt
ningsmännen. Ytterligare en tur 
gjordes mellan fyrplatsen och 
det förlista fartyget, nu med 
William Darling och två av de 
räddade sjömännen. Då rädda
des fyra personer men de blev 
också de sista. Inalles räddades 
alltså nio personer men sorg
ligt nog omkom 44 personer 
av fartygets passagerare och 
besättning.

Det förlista fartygets namn 
var Forfarshire, ett kombinerat 
last- och passagerarfartyg som 
framdrevs av både segel och 
ånga. Hon hade varit på resa 
mellan Hull och Dundee när 
hon utanför Farneöarna fick 
maskinproblem. Med seglens 
hjälp sökte hon nödhamn men 
i det svåra vädret misslyckades 
detta och hon strandade utan
för Longstone-fyren, där hon
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snabbt bröts i två delar.
Detta var ju en svår sjöolycka 

som väckte stor uppmärksam
het, inte minst i pressen. Att en 
ung kvinna spelat huvudrollen 
i detta drama gjorde inte saken 
mindre uppseendeväckande 
inte bara i England utan också 
långt utanför landets gräser. 
Grace kom att bli vad vi idag 
skulle kalla en kändis. Både hon 
och fadern tilldelades guldme
dalj av Royal Humane Society 
för visat mod under räddnings
aktionen. I England startades 
också en penninginsamling till 
förmån för Grace Darling. Re
sultatet av detta blev hela 18 000 
pund, en oerhörd summa på 
den tiden.

Grace var nu så känd att her
tigen av Northumberland beslöt 
att hon inte längre skulle bo 
kvar på fyrplatsen Longstone. 
Hon flyttades i stället till sta
den Alnwick på fastlandssidan. 
Detta kom att bli början till 
slutet för stackars Grace. Hon 
inkvarterades nu i ett hus mitt 
i staden där hon sedan knappt 
fick en lugn stund för alla män
niskor som vallfärdades dit 
för att möta henne. Något som 
inte var bra, van som hon var 
med det isolerade livet på en 
fyrplats. Huset där hon bodde 
var inte heller hälsosamt; trångt, 
fuktigt och vått. Efter en tid 
blev Grace sjuk i den fruktade 
lungtuberkolosen. En sjukdom

som då var mycket vanlig och 
skördade många offer. Effektiv 
behandling var okänd. Oftast 
orsakade de behandlingar som 
troddes hjälpa en försämring 
hos den sjuke. Grace blev inget 
undantag utan hon blev bara 
sämre och sämre. Slutligen 
hämtades hon hem till Longs
tone och dog där den 20 oktober 
1842 endast 27 år gammal.

Grace Horsley Darling, som 
var hennes fullständiga namn, 
föddes 1815 i den lilla kustbyn 
Bamburgh strax innanför Farne 
Island. På kyrkogården i Bam
burgh vilar Grace, inte långt 
från huset där hon föddes. Folk 
besöker fortfarande graven, 
163 år efter hennes död. I Bam

burgh finns också Grace Darling 
M useum där det förnäm sta 
objektet är just båten som rädd- 
ningsbragden utfördes med. 
Även hennes vagga finns med 
i samlingarna.

Detta är lite av bakgrunden 
till den lilla tavlan som en sjö
man från Fiskebäckskil inhand
lade i England för cirka 130 
år sedan. Naturligtvis kände 
han då till historien om Grace 
Darling och kanske är det också 
orsaken till att den bevarats så 
väl genom åren. Kanske köpte 
han tavlan i Blyth? En vanlig 
ort för fiskebäckskilsskutorna 
att anlöpa.

Nedskrivet i april 2005 av
Bernt Säfström

Vad är det här för en jakt?

Är det någon som kan identifiera denna jakt? Foto från Mats Gus
tavsson.

Kvinnlig besättning  
på okänd ångare

Översänder ett foto jag fann i 
mina gömmor. Förmodligen 
är det från den tiden då pas
sagerarfartyg trafikerade våra 
kuster, vilket vi tacksamt kun
na läsa om i våra förnämliga

tidskrifter Länspumpen och 
Båtologen.

Som liten pojke minns jag 
fortfarande dessa resor som i 
mitt fall gick mellan Oxelösund 
och lotshemmanet på Strupö i 
Misterhults skärgård. Framför 
allt de vackra salongerna och

dessa kvinnor som stod för kos
ten. En spisordning av yppersta 
klass!

Det vore trevligt om Läns
pumpen ville publicera fotot 
och således minna om en gång
en tid i vår kustsjöfart.

(På skottet bakom damerna

syns en tidtabell från Ruda
-  Oskarshamns Järnväg vilket 
kanske kan vara till hjälp för 
att identifiera ångaren. Redak
tionens anmärkning.)

Bengt Ahlin

Diver Master byggd 1919 i Torskog. Foto Bent Mikkelsen. 
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V älkänd bogserare
Under tiden december 2004 till 
januari 2005 byggdes den lilla 
bogseraren Diver Master om i 
Esbjerg och försågs med ett nytt 
styrhus av aluminium. Bifogar 
ett foto av henne med det nya 
utseendet.

Diver Master köptes i de
cember 1993 av Bjarne Bekker, 
Bjarne Dykker Service, Esbjerg 
direkt från Kalmar där hon he
tat Voima. Bjarne försökte få 
henne registrerad under dansk 
flagg men det gick inte så hon 
seglar sedan dess med Hondu-

ras flagga i aktern.
Det är ett fartyg med mycket 

omväxlande historia. Hon bygg
des 1919 i Torskog som Halvard 
och har därefter hetat i tur och 
ordning Tyra, Lennart, Monica, 
Adolf, Stormqueen, Markus, 
Toy, Bill och Runvik innan hon 
blev Voima av Kalmar.

Bent Mikkelsen

Vi p lanerar att längre fram  
göra en presentation av Bratts 
bogserbåtar och då kommer vi att 
återkomma till detta fartygs hela 
historia. Red. anm.
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Arets skeppslistor!
Den nya illustrerade skeppslistan 
-över 800 foton helt i färg.
Handelsfartyg, fiskefartyg, 
segelfartyg och utlandsflaggade 
svenska fartyg. Skeppslistan är på 
engelska, övriga texter på svenska.

Pris: 2 90  kr
Du som prenumererar på Svensk 
Sjöfarts Tidning betalar endast 
240  kr (uppge prenumerations- 
nummer).
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on Finnish shipping.
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