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Omslagsbilden:
Harry på väg in till Smögen den 28 juli 2005. Foto Krister Bång.

Redaktionellt
Först vill vi välkomna alla nya läsare till Länspumpens utgåva 
134. Detta nummer har fått en touch av Bohuslän med både 
gammalt och nytt. Man kan inte undgå att lägga märke till den 
förvandling som skett de senaste hundra åren.

Horisonten Runt har blivit mer populär än någonsin. Det 
är många som har frågor kring maritima saker. Och det är ju 
därför vi är till. Att förmedla kunskap mellan varandra.

Inför 2007 försöker vi ändra utgivningsmånader så att Läns
pumpen utkommer i månader då Båtologen inte utkommer 
dvs januari, maj, september och november. Det har länge varit 
ett önskemål bland våra läsare.

Den skarpögde kanske ser att vi med detta nummer har bytt 
tryckeri. Inte för det gamla på något vis var dåligt, men vi fick 
mycket bättre ekonomiska villkor hos det nya tryckeriet och 
kostnaderna vill man ju hålla nere. Det betyder också att vi inte 
behöver höja avgiften till Länspumpen på ett tag.

Vi hoppas att ni läsare skall ha en skön sommar och ni bland 
midsommarblomster och kräftkalas även har tid att skriva 
några rader till Länspumpen. Det ser vi fram emot.

Redaktörerna

Innehåll
3 Föreningen.......................................L. Laurin, Gunnar Hagel
4 Båtar och sjöfart i mitt liv.....................................Stig Selander
6 Töllar ö Seiel, Gravarne............Cåre Tånge o Krister Bång
8 Tack för kaffet.......................................................... Krister Bång
9 Öppet H av......................................................................................

10 Henrik Henriksson..............................................Edmond Bäck
16 Gammal Skaf tökutter........................................ Bernt Säfström
17 Ångaren Lestris skeppsdagbok....................Olle Gustafsson
24 Klubbans båtar........................................................ Eric Hallberg
27 Första bogserångarna på Göta älv..............Arne Sundström
32 Till flydda tider............................................................ Beril Palm
34 Fiskebåten Ulken............................................ Eskil Sewerinson
36 Svensken som inte kunde dö ... M Mattsson/E Sewerinson
42 Horisonten Runt..........................................red Jan Johansson
50 Böcker på frivakten.................................... Lennart Bornmalm

Nästa nummer 
utkommer i september 2006 

sista manusdag är den 1 augusti 2006

Olle Renck in m em oriam
En av Klubb Maritims mest kända profiler, Olle Renck, Lidingö, avled den 11 april efter en mycket omfattande hjärnblödning.

Olle blev 73 år.
De flesta känner nog Olle genom sin rapportering från Fartygsregistret där han med 

okuvlig envishet härjade bland handlingarna. För många var dessa rapporter den 
grundval man byggde upp sitt båtvetande från. Olles numrering av de nya fartygen 
spred sig långt utanför Klubb Maritims gränser och betraktades nästan som officiella 
nummer. Olle hann med nästan 200 rapporter från Fartygsregistret.

Jag lärde känna Olle nästan direkt då han gick in i Klubb Maritim 1969. Själv satt 
jag med i huvudstyrelsen då och det dröjde inte länge förrän Olle också satt i den sty
relsen. Han fick många uppdrag att utreda förslag till nya stadgar, det vi idag kallar 
konsekvensutredningar, och förhindrade på så sätt oss lite yngre att begå allvarliga 
misstag.

Olle Renck var också en flitig och noggrann skribent i Länspumpen. Inte minst minns 
vi hans genomarbetade historik över Shells tankfartyg.

Vi tackar Dig för allt det självuppoffrande arbete Du lagt ner för Klubb Maritim. Vila i frid.
Krister Bång
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Föreningen L. Laurin
Av Gunnar Hagel

Föreningen skall enligt stadgarna ägna sig 
åt två saker:
• dels bevara och bruka bogserfartyget 
Harry
• dels väcka och bevara intresset för Skan- 
diaverkens tillverkning av bl a tändkule- 
motorer samt spegla företagets betydelse 
för Lysekil som industrisamhälle.

V/B Harrv är i flitigt bruk hela året men 
med tonvikt på sommarhalvåret. Char
terverksamheten har ökat mycket under 
de senaste åren, mestadels företagsresor 
men även bröllop, födelsedagar och an
nat. Under juli går Harry på fasta turer 
till Smögen och på försök i år en kvällstur 
runt Skaftö (Saltö!). Det härliga ljudet av 
Skandiamotorns 4x75 hk semidiesel (tänd- 
kulemotor med glödring i stället för kula) 
känns numera igen av många. Tack vare ett 
entusiastiskt fåtal personer är Harry i bättre 
skick än någonsin och en prydnad för såväl 
föreningen som Lysekil. Välvilliga sponso
rer bidrar till att han (muskelknutten) kan 
hållas i "mint condition". Från tidig vår 
till sen höst är Harrys fasta kajplats vid 
Anderssons kaj, mitt i Södra hamnen, där 
han utgör ett vackert blickfång.

Den andra delen av föreningens verk
samhet är mer mångskiftande. Även här 
baseras det mesta på ett antal entusiaster, 
som utan fasta regler och med flytande 
gränser har uppdelats i byggnads- och

lokalrenoveringsgänget, motorgänget, 
administrativa dito, försäljning m m.

Beroende på föreningens kraftiga tillväxt 
de senaste åren och succén med CD-ski- 
vorna har de senare posterna blivit alltmer 
betungande. Stämningen är dock god och 
det finns alltid någon som kan rycka in vid 
behov, oavsett vad det gäller. Varje tors
dagskväll året om samlas medlemmarna 
för renovering av lokaler och motorer som 
skänkts eller köpts. I första hand av Skan- 
diaverkens tillverkning men även andra 
fabrikat och typer finns i samlingarna.

Några har t ex återställt en Skandiadiesel 
F35TM till körbart skick. Några andra är i 
full gång med ett exemplar av den på sin 
tid populära "210-an" (2 cyl på vardera
105 hk).

Vidare pågar arbetet med att få till ett 
levande industrimuseum parallellt med en 
utställningsdel. Föreningen har ett mycket 
gott samarbete med Bohusläns museum 
som hjälper till med sådant vi inte klarar

själva. Denna del av verksamheten drivs 
som ett EU-projekt inom Carpe Mare. Re
dan i uppbyggnadsskedet har vi drygt 400 
besökare. Antalet förväntas dock öka.

Under sommaren har föreningen två 
begivenheter:
• Tändkuleracet (i år blir det den 22 juli), 
en tävling för båtar mellan 5-10 meters 
längd med tändkulemotorer. Under da
gen är det även öppet hus i det blivande 
Skandiamuseet.
• T ändkulem otom s Dag (i år den 19 au
gusti), då alla mindre motorer plockas ut 
på planen mellan byggnaderna och körs. 
Även gästande entusiaster med egna 
motorer finns på plats. Föreningens stora 
motorer är fastmonterade och körs växel
vis. Dessutom kommer ett antal tändku- 
lemotorförsedda båtar och fartyg från när 
och fjärran. Området kan liknas vid Slaget 
vid Liitzen vad det gäller rökutveckling 
och ljudeffekter! Arrangemanget har blivit 
något av en folkfest.

Lite skrytsamt kan framhållas att för
eningen har m ottagit M ossenmarkska 
Stiftelsens utmärkelse för bevarandet av 
utrotningshotade ljud samt att medlems
tidningen Spridarn vann första pris i en 
tävling anordnad av Bohusläns Museum. 
Föreningen L. Laurin är en mycket aktiv 
förening, som sedan starten 1993 har vuxit 
till cirka 1200 medlemmar.

Stig Selander, Åke Johansson, Gunnar Hagel och Ingmar Flodin välkomnar besökarna. 
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Harry sjösätts efter att ha blivit vårfin på Fridhems varv. Foto Krister Bång den 6 april 2006.

Båtar och sjöfart i mitt liv
Av Stig Selander

Båtar och sjöfart har alltid spelat en stor roll 
i mitt liv. Jag växte upp i Hovenäsct. Detta 
vackra samhälle med en skyddad hamn 
hade under 1950-talet en betydande flotta 
av motorseglare, även några fiskebåtar.

Trots att jag inte är någon motormänni
ska, var det motorerna som tilldrog sig 
mest intresse. På kvällarna, när fiskebå
tarna närmade sig hemmahamnen, kunde 
man lätt avgöra om det var Skandia med 
sina två sextiofemmor Skandia eller Lilly 
med sin sjutiofemma Skandia som kom.

Ville man höra de stora motorerna fick 
man ta sig till Gravarne. Jag minns när 
jag cyklade dit för att höra Grassys 315 hk 
Skandia. Jag blev mycket imponerad.

Åren 1960-1964 studerade jag i Göte
borg. Där kom jag i kontakt med likasin
nade. När Klubb Maritim bildades såg jag 
till att bli medlem. När jag var färdig med 
min utbildning flyttade jag till Lysekil.

Aret var 1964 och ännu var tändkulemo- 
torerna väl representerade. Dieselmotorer 
hade blivit vanligare. Det var Alpha diesel 
som dominerade.

Med åren minskade antalet motorseg

4

lare. De få som fanns kvar bytte ut de 
tunga motorerna mot lättare dieselmotorer 
som Penta, Albin och Scania. Att de gamla 
råoljemotorerna inte hade lång tid kvar 
förstod man ju.

I Lysekil fanns fortfarande 1993 bogser- 
båten Dallas med sin trecylindriga Skandia 
på 315 hk. När ägaren, Lennart Sandinge, 
berättade att han skulle sälja fartyget för
stod jag att här gällde det att handla. Att 
köpa en gammal bogserbåt kan tyckas vara 
ett vågspel, men varför inte försöka?

Sverige är ett föreningarnas land. Nu 
gällde det att bilda en förening. Jag kallade 
till möte i Lysekils Konsthall. Skulle det 
komma några intresserade? Det kom ett 
trettiotal. Många med erfarenhet av båtar 
och Skandiamotorer. En interimsstyrelse 
kunde bildas.

Nu gällde det att jaga sponsorer. Tillsam
mans med Bohusläns museum lyckades vi 
få ett bidrag från Göteborgs och Bohusläns 
landsting på 100 000 kronor. En bra början. 
Gustaf B Thordéns stiftelse bidrog med 
60000 kronor. Direktör Göran Persson 
bidrog med kapital och utrustning till

ett värde av ca 50000 kronor. Nästan alla 
företag i vår närhet gav föreningen ekono
miska bidrag.

Sommaren 1993 såldes dock Dallas till 
Kalmar. Lennart Sandinge tyckte att det 
drog ut alltför långt på tiden. Lyckligtvis 
visste vi redan då att Harry, som låg vid 
Gullbergskajen, var till salu.

Jag åkte ner till Göteborg för att bilda 
mig en uppfattning om fartyget. Det första 
mötet blev positivt. Fartyget var välhållet 
och skulle visa sig mer lämpat för vår verk
samhet än vad Dallas hade gjort.

Den 28 september skrev vi under köpe
avtalet med Harrys ägare Uno Lundberg. 
Vår förening representerades av Lars-Olof 
Stilgård, kassör; Lars Axelsson, styrelsele
damot och sakkunnig samt undertecknad. 
Priset blev 315 000 kronor. För att klara det
ta fick vi ta ett banklån på 150000 kronor.

Innan affären vara definitivt klar togs 
Harry upp på O-Varvet på Ockerö för 
besiktning. Fartyget visade sig vara i gott 
skick. Bland annat gjordes flera mätningar 
av skrovets tjocklek. Fartygsinspektör 
Ralph Grundell tyckte att fartyget var i
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god kondition. Skrovets svarta färg ersat
tes med den klassiskt gröna. Med viss 
stolthet målades den nya hemorten Lysekil 
i aktern.

Så kom den stora dagen, lördagen den 
23 oktober 1993, då Harry skulle anträda 
resan till sin nya hemmahamn. Vädret var 
strålande. Sol och vindstilla. Efter cirka 
fem timmars gång anlöpte vi Lysekil. Mot
tagandet blev positivt. Både Lysekilsposten 
och Bohusläningen gav händelsen stort 
utrymme.

Nu började ett omfattande arbete. Mo
torn skulle få en ordentlig översyn. För 
detta krävdes kompetens och den fanns 
inom föreningen. Två namn som jag inte 
kan förbigå är Kjell Andreasson och Peter 
Ohlsson, som gjorde förtjänstfulla insat
ser.

Harry är idag i ett utomordentligt gott 
skick och har blivit K-märkt.

H istorik
Harry levererades från Brynäsvarvet AB 
Atlas i Gävle år 1887 som Korsnäs för Kors
näs Sågverks AB, Korsnäs. Senare, troligen 
1947, döptes hon om till Korsnäs I sedan 
bolaget gått upp i Korsnäs AB. Av kassa
boken framgår att hon användes främst för 
bogsering av pråmar och fiskefartyg;.

I slutet av 1940-talet såldes båten till Mar
tin Ankarstad i Enskede. Han tog sedan 
båten till Söder Mälarstrand i Stockholm 
där allt revs ut, bara skrovet återstod.

Hon byggdes om av Kooperativa Åke
riföreningen i Stockholm smidesverkstad 
som var belägen på pråmen Fritz.

Motorn, en Skandia på 300 hk, monte
rades in på Ideals Motorverkstad i Stock
holm. Efter ombyggnaden var den till Arne 
omdöpta bogserbåten en av de kraftigaste 
i Mälaren. Hon drog sedan pråmar för 
Underås Sandtag mellan Enhörna och 
Stockholm.

Redan i april 1952 såldes hon vidare till 
Sand & Grus ^B Jehander i Stockholm och 
fick namnet Munsö. Nu blev det att bog
sera pråmar med sand från företagets stora 
grustag på Munsö till bl a Stockholm.

1967 såldes non till skepparen Sven Ulrik 
Lindberg i Stockholm.

År 1974 var det dags för nästa ägarbyte. 
Nu tog Bogserbolaget Andersson & Co i 
Lilla Edet över fartyget och döpte om det 
till Harry. Här blev det skiftande arbets
uppgifter. Bogsering av pråmar, isbrytning, 
vändning och bogsering av nybyggen vid 
Lödöse Varf.

Ibland blev det lite längre resor som att 
bogsera fartygssektioner för Hunnebo
verken.

Rederiet hade Harry i tio år. Ny ägare 
blev Uno Lundberg som använde fartyget 
som bostad och lustfartyg med Gullbergs- 
kajen i Göteborg som bas. &

Ur Harrys historia

Som Arne på Riddarfjärden i Stockholm 1950. Foto SST arkiv.

Som Munsö på slip på Öckerö. Foto Krister Bång den 26 mars 1971.

Som Harry av Lilla Edet liggande vid Lödöse varf. Foto Bengt Gustavsson.
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LL 667 Asta på en chartertur till Hållö den 22 juli 2002. Foto Krister Bång.

Tôllar ô Seiel, Gravarne

I stadgarna för föreningen sägs om dess 
syfte:

• Att bevara och bruka Bohuskustens 
allmogebåtar och därigenom levandehålla 
de kunskaper och färdigheter som därtill 
hör.

Föreningen Tôllar ô Seiel bildades år 1972 
i samband med inspelningen av teveserien 
Ett Köpmanshus i Skärgärden signerad Åke 
Falck och inspelad i skärgården utanför 
Fjällbacka. Filminspelningen byggde på 
en roman, på sin tid en bestseller, av Emilie 
Flygare-Carlén. Från Gravarne och Fiske
tången seglade man till Fjällbacka med fyra 
snäckor, varav den äldsta, som fortfarande 
finns kvar, Losen, byggts i Fjällbacka av 
Justus Åkerström 1882. Tôllar ô Seiel 
genomför fortfarande Langseileng första 
veckan i augusti varje år sedan 1972.

Varje år, sedan 1976, arrangeras VM 
för allmogebåtar med handikappbestäm
melser som gynnar ursprungliga och tids- 
trogna jöllar och snäckor med traditionell 
riggning. (Se PS)

I augusti avgörs så KM där handikapp, 
i form av tidsintervall baserat på VM, 
ger alla lika chans. I detta sammanhang

Av Cåre Tånge och Krister Bång

betyder VM Västkustmästerskap (och inte 
världsmästerskap) och KM Klubbmäster
skap (inte Klubb Maritim).

TöS har deltagit med seglande allmoge
båtar på flera ställen och som kuriosa kan 
nämnas att Fleming, yrkesfiskare från Fis
ketången, kunnat titulera sig Norgesmester 
då han med sin bohusjölle vann Norske 
Förbundet Kystens stevne på Hvaleröarna 
1986!

När fiskebåten LL 667 Asta från Smö
gen fiskat färdigt 1980, som sista båt av 
sin sort på Sotenäset, tog föreningen ett 
djärvt beslut att försöka bevara henne till 
eftervärlden. Det karaktäristiska ljudet från 
en råoljemotor fick bara inte försvinna. 
Dunket från en fiskebåt är ju för många 
synonymt med upplevelsen av Bohusläns 
strännar.

Nu var det ju inte bara det man ville be
vara utan en hel epok av fiskeri. Asta är ju 
byggd 1916 på Ringens varv i Marstrand, 
och fyller alltså 90 år i år, och utvecklingen 
inom fisket har ju inte precis stått still. 
Asta var första fiskebåt med brädgång, en 
av de första med elektriskt ljus och första 
generationen av motorförsedda fiskefartyg

i Sverige. Nu var förstås inte motorn, en 
Avance, tillräckligt stark för framdrivning 
om vinden överskred 5 m/s, vilket den ju 
nästan alltid gör på Nordsjön och Skager
rak. Ingen styrhytt fanns heller. Styrbrunn 
och rorkult var Asta utrustad med de första 
åren. Följaktligen var det segel som använ
des för framdrivning till fiskeplatserna, bl a 
Doggers bank. Motorn gjorde däremot ett 
gott jobb med att ta in vaden vid snurre- 
fisket. Under årens lopp har olika motorer 
installerats och den senaste, en Skandia om 
2x65 hk, från 1944 sattes in 1961 av John 
Thryselius på Roparebacken i Gravarne. 
Astas vinsch tillverkades på samma ställe 
och monterades 1937.

LL 667 Asta överlämnades 1981 av Ove 
och Erik Dahlström vid hennes vanliga 
kajplats vid Smögenbryggan. En ljudin
spelning av överlämnandet finns på kas
settband! Mottagare från Töllar Ö Seiel 
var Fleming Carlsson, Sven-Erik Svensson, 
Skollärarns-Hilmers-Ulla och Tangarns- 
Alfses-Cåre.

-  Ta en titt pö skansebor t, sa Erik. Där 
låg en plastbärkass; På ena sidan fanns 
avbildade höghus i Tokyo, men på andra
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sidan en bild av LL 667 Asta vid Smögen- 
bryggan. Det var en reklamkass från Japan 
med vilken Sony sålde sina produkter till 
japaner med Asta som lockbete på 1970-ta- 
let! Efter att från 1937 ha fiskat för Smögen, 
vadfiske efter sill, tonfiske med krok men 
fram för allt ha trålat fisk och räkor fick 
nu Asta sin plats vid Tångenrännan, nära 
småbåtarna och Sippans Bu.

LL 667 Asta drog in sitt uppehälle de 
första åren med drivgarnsfiske efter ma
krill. Bomullsgarnen var tunga att hantera 
och krävde en stor arbetsinsats. Med all 
säkerhet var Asta det sista fiskefartyget att 
använda garnräckor!

Under de sista tjugo åren har LL 667 
Asta haft passagerarcertifikat och på så 
sätt klarat sin ekonomi samtidigt som hon 
gett besökare en kustkulturell upplevelse. 
Senaste året var mer än fyra tusen besökare 
ombord.

Sedan föreningen tog över Asta har 
hon ibland gått på långturer. Skagen har 
varit ett ofta förekommande resmål. Några 
gånger har man gått upp i Vänern och även 
fortsatt genom Göta kanal till Vättern. 
Vilken upplevelse det var när LL667 Asta 
förtöjde i Askersunds hamn och råoljemo- 
torns dunk angav rytmen för bryggkantens 
jazzmusik! Eller varför inte delta i Hölm- 
gång Annandag Jul med ärtsoppa och 
punsch på Stora Kornö?

Vid ett tillfälle, med Miljöpartiet 1994, 
gick LL 667 på grund vid Sunnanå hamn 
utanför Mellerud i Vänern. Det berodde 
på att morgonsolen stod lågt och skep
paren, som med egna fraktskutor besökt 
hamnen många gånger, valde att följa den 
utprickade leden i stället för att gå den 
vanliga vägen ut. Nu var det bara det, 
att det var småbåtsföreningens prickar 
för fritidsbåtar med ett djupgående av en 
meter. Och Asta sticker betydligt djupare. 
På tomgång klarar hon att långsamt ta sig 
fram vid ett djup av 3 m. Normal fart, sju 
knop, kräver däremot 4,5m!

Naturligtvis krävs det väldigt mycket 
arbete att hålla en klenod som Asta igång. 
Sjöfartsinspektionen har synpunkter. Det 
skall vara livflottar osv  som ju är nödvän
digt men som kostar mycket pengar. Mål
ning, sliptagning, drevning, motorskötsel 
är annat som måste till innan man ens kan 
börja köra turer. Föreningen har därför 
avsatt lördagar till ideellt arbete.

Dessutom behöver Asta besättning för 
turer året om.

Man tvekade aldrig att ta över Asta. 
Om inte vi klarar det, vem skulle då klara 
det, resonerade man. Och skulle vi inte 
klara det har vi i alla fall gjort ett tappert 
försök. An så länge har man klarat det i 25 
år! LL667 Asta har blivit ett begrepp och 
används idag i reklamsyfte också i Sverige. 
Göstas fisk, Samuelssons sill och kattmat

från en tredje tillverkare har bilder på hen
ne. Konstigt nog bidrar de inte till hennes 
uppehälle genom sponsring. Ännu...

Under senare tid har ju den svenska 
fiskeflottan reducerats till en bråkdel av 
sin forna glans, trots att vi, mer än någon
sin, äter mycket fisk. 1963 hade Gravarne 
och Smögen 130 fiskebåtar. På Sotenäset 
försvann den ena båten efter den andra. 
När Gravarnes flaggskepp, LL325 Marion, 
skulle gå till skrot agerade Tollar ö Seiel. 
Nästan fem över tolv.

Det var december 2001. M arion var 
såld till upphuggning i Norge och skulle 
avgå dit inom en vecka. En delegation 
från Töllar 6 Seiel for ner till Göteborg 
och förhandlade med Fiskeriverket om att 
få ta över henne som museifartyg. Enligt 
reglerna skulle ju båten huggas upp för 
att få ut upphuggningsstödet. Efter tre 
dagars förhandlingar var man överens. 
LL325 Marion fick leva. Resan till Norge 
var inställd!

Nu hade föreningen helt plötsligt två fis
kebåtar att ta hand om. En liten, Asta, från 
förr och en stor från nyss, 1963. Marion 
var ju en av de allra senast byggda träfis
kebåtarna. Visserligen är Marion byggd på 
Lofallstrand i Hardangerfjorden, Norge, 
men ritningarna kom från Sverige.

Den längsta resan LL325 Marion har 
gjort i föreningens regi var till Karlskrona 
där man vid en ceremoni fick ta emot en 
plakett från Statens maritima museer att 
Marion var K-märkt. En uppskattning som 
man sätter stort värde på. LL667 Asta är 
sedan tidigare K-märkt.

Föreningen har haft sin fasta punkt vid 
Sippans Bu i Fisketången. Där förvarade

man allt. Det kom därför som en full
ständig chock när boden natten till den
3 augusti 2005 brann ner och tog allt som 
förvarades där med sig. Återigen påmindes 
man om vad den röde hanen kan ställa 
till med. I färskt minne fanns ju branden i 
Göteborg där Klubb Maritims klubblokal 
Nakterhuset totalförstördes. Sippans Bu 
var föreningens klubblokal vid Tångenki
len. Vid införskaffandet ett magasin eller 
en sjöbod från 1878, byggd under näst 
sista sillperioden (1877-1904). Den var i 
dåligt skick och fick rivas. Bue återuppstod 
genom medlemmars frivilliga byggarbete. 
Tyvärr förstördes Sippans Bu till grunden, 
men håller på att återställas.

Nu bygger man om lastrum m et på 
Marion till vandrarhem. Hon skall få 22 
kojer. Redan i sommar kan Du bo ombord 
vid Tångenrännan. Priset, 250 kr/natt, är 
ju lågt och ligger till och med inom Klubb 
Maritims ramar för tjänsteresa. Kanske 
man skulle äta en nykokt kräfta ombord 
också?

Det behövs en tredje båt, kanske ett 
1940-talsbygge. Man har en representant 
från när det moderna fisket började och 
en från de allra sista träfiskebåtarna inom 
Töllar 6 Seiel.

Tänk om i Bohuslän, inte tvunget i Töllar 
6 Seiels regi, även en båt från mellanpe
rioden kunde bevaras så ursprunglig som 
möjligt av intresserade i en förening. För 
idéer och råd finns från 2005 Bohusläns 
Kustlag, bestående av kustkulturella för
eningar i Bohuslän, som du lätt når genom 
Bohusläns museum, Uddevalla.

Om Du vill stödja föreningen Tollar 6 
Seiel kan Du bli medlem. 150 kr per år kos

LL 325 Marion fotograferad av Arild Engelsen.
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tar det, 250:- för familj. Beloppet sätter Du 
in på föreningens Plusgirokonto 727053-1. 
Kontaktman är Cåre Tånge och träffas på 
telefon 0523-32253. Kan du sponsra är det 
också bra;

Mobil Oil har några år skänkt smörjfett 
och smörjolja t ex. Kanske kan något rederi 
sponsra med livflottar då nu tyvärr Lady 
Ellens utlånade, 2x25 manna, blivit för 
gamla och dåliga. Eller förtöjningsgods, 
eller...

Skeppslista

Asta
Reg-nr 6948.
Byggd 1916 av ek och fur av August An
dersson, Marstrand som GG 667 Asta för 
ett partrederi på Hönö Klova med Oscar 
Johansson [Frönell] och Zakarias Samu
elsson som delägare. Fartyget försågs vid 
leveransen med en 30 hk Avance.

I juni 1922 sålde Zakarias sin hälft till 
Oscar som därmed blev ensam ägare till

Tack för kaffet!
Ett av redaktörens trevligaste uppdrag är 
att komma ut för att göra intervjuer till 
kommande artiklar. Då vet man att båtolo- 
gin lever och märker att allt inte är att gräva 
ner sig i arkiv eller slita bakom datorn.

En sådan dag var den 6 april. Jag hade 
bokat en del möten i Bohuslän inför kom
mande nummer av Länspumpen. Första 
mötet klockan 10 i Lysekil.

Åkte hemifrån klockan 8 i god tid. Men 
någon olycka gjorde att det var kaos på mo
torvägen. I Göteborg vill det inte mycket 
till innan det blir så. Det blev att söka alter
nativvägar. Det ar tur att man varit åkare 
och kan stan som sin egen ficka.

Efter en timma var jag framme i Torp 
vid Uddevalla och hade 20 minuter kvar 
tills färjan över Gullmarsfjorden skulle 
avgå. Tänkte dra på lite grand, men då har 
övermakten placerat ut hastighetskameror 
och begränsat framkomligheten till 70. Nu 
började det bli kritiskt. 9.15, 9.17. Ingen

fartyget. I december 1932 såldes Asta till 
J.W. Berg på Hälsö, som samma dag trans
porterade köpet till ett annat partrederi 
på Hönö med Ernst och James Amandus 
Torgersson som delägare till hälften var.

I mars 1938 såldes Asta till Smögen. 
Köpare var John Johansson och Olof Dahl
ström. Priset var 9000 kronor. Namnet 
behöll man men ändrade distriktsbeteck- 
ningen till LL 667. I mars l q47 köpte Ove 
Dahlström John Johanssons hälft i fartyget. 
I oktober 1956 utökades partrederiet med 
ytterligare två Dahlströmar varvid man 
ägde Vi var. År 1981 överlämnades alltså 
Asta till föreningen Töllar ö Seiel.

Marion III
Reg-nr10415
Byggd 1963 av ek i L0fallstrand av Th Hel- 
lesey & Pile efter ritningar från Bergs på 
Hälsö, som GG 575 Tudor av Björkö. Ägare 
var Valter Larsson, Rune Antonsson, Gott
hard Bengtsson och Gösta Olausson. År 
1966 byggde Björkö-fiskarna en ståltrålare 
i Marstrand och trätrålaren såldes i februari

färja i sikte. 9.19. Där låg hon. 9.20 var jag 
ombord som sista bil. Puh. Jag gillar inte att 
komma för sent till avtalade möten.

Fick i stället 10 minuter över. Dessa an
vände jag till att besöka fiskehamnen och 
titta på nyinköpta ståltrålaren Svartskär.

Klockan 10 var jag hos Föreningen L. 
Laurin och blev furstligt mottagen av Ing
mar, Stig, Gunnar och Åke. Dagens första 
kaffe med fralla smakade utmärkt.

Jag fick en genomgång av museet och 
när man startade råoljemotorn var lyckan 
fullständig. Vi kom överens om vad och av 
vem som skulle skrivas i Länspumpen.

Strax efter 11 var jag hemma hos Terje 
Fredh. Han hade tidigare gjort intervjuer 
med personer som arbetat på Fridhems 
Varv. Och detta varv ligger på mig till den 
kommande varvsboken. Dagens andra 
kaffe med smörgås smakade utmärkt.

Klockan 12 var jag nere vid Restaurang 
Rosvik dit jag var inviterad av Föreningen 
L Laurin för lunch. Fläsknoisette är gott. 
Kaffe på maten ett måste.

Klockan 13 var nästa begivenhet inbo
kad. Föreningens ögonsten, bogserbåten 
Harry, skulle sjösättas efter målning vid 
Fridhems Varv. Nu talade naturen om 
att det visst inte var vår, trots datum. Ett 
styggt regn kombinerat av stark sydlig 
vind gjorde att den medhavda vinterjackan 
kom väl till pass.

Harry tog ingen hänsyn till vädret utan 
gick i sjön som en svan. Sedan fick jag följa 
med Karl-Eskil och hans besättning runt 
Grötö till båtens ordinarie tilläggsplats. 
Språkade en stund med Karl-Eskil, som 
ville bjuda på kaffe, men jag avstod.

Nästa möte var utsatt till klockan 14.

detta år till AB Helge Olsson Fartygsagen- 
tur. I april 1966 såldes hon vidare till Ove 
Karlsson, Elving Pihl och Alf Ake Åsberg 
i Kungshamn där namnet ändrades till 
Marion III (LL325). I december 2001 var 
hon såld till upphuggning i Kristiansand, 
Norge, men räddades i sista stund av 
Föreningen Töllar 6 Seiel som officiellt tog 
över fartyget i januari 2002. ^

PS
Lodlinjen från översta punkten av en 
snäckas akterstäv går hela tiden fri. På 
en snipa (sniba) är kurvan snävare. Detta 
senare byggsätt kommer från Oresund- 
sområdet och ger en förutsättning för den 
lastdrygare kryssaraktern.

Arbetssidan på en bohusjölle är styr
bordssidan. Därför är (spri-) stagen riggad 
på storseglets styrbordssida. På en snäcka 
är det tvärtom. Detta beror på gamla tiders 
rorskonstruktion med utanpåliggande rod
er på styrbords låring. Då blev babordssi
dan arbetssida med mindre hinder.

Jag blev skjutsad av Stig tillbaka till Frid
hems Varv där jag avtalat tid med varvets 
chef, Olle Johannisson. Till en kopp kaffe 
berättade han medryckande om varvets 
nuvarande inriktning där Vägverket och 
dess färjor står för 70 % av omsättningen. 
Vi tittade också på ett bildspel som tog upp 
lite från förr och mycket från nu. Man är 
faktiskt ett komplett varv som kan utföra 
alla typer av reparationer på ett fartyg.

Kockan 14.45 var jag klar och det passade 
alldeles utmärkt eftersom nästa möte var 
ombord på Marion i Kungshamn klockan 
15.30. Och dit anlände jag också precis.

Där blev jag mottagen av en ny fyrman- 
nadelegation bestående av Cåre, Urban, 
Per och Lennart samt hunden Ninja.

Nu gällde det Töllar ö Seiel. Föreningen 
har ju två K-märkta fartyg, Asta och Ma
rion, att ta vara på. Och det man gjort och 
gör är ett "hästjobb". Båtarna används 
och ligger inte bara still för beskådande. 
Asta har ju sin råoljemotor kvar och är 
därför extra populär. Om man hade haft 
besättning skulle man kunna fördubbla 
charterturerna.

Marion skall bli vandrarhem i sommar. 
Kommer Du till Sotenäset pröva då någon 
av de 22 kojerna!

Kaffe med bulle smakade alldeles utmärkt.
Klockan 17 var jag klar och gjorde en 

snabbvisit på Smögen i ösregnet för att se 
på nyinköpta Hasselön.

Sedan fortsatte jag till Strömstad för 
övernattning. Var framme strax före klock
an 19. Åt middag på hotellet.

-  Vad då? Kaffe på maten?
-  Nej tack.

Krister Bång
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Vi
Gratulerar

Här kan du segla fritt
med dina tankar om Länspumpen

$  V E K IG  E S  R E  I)  A R E F i  I K E N IN G

1 O O  Ä R

1 9 0 0 '- 2 0 0 6
Sveriges Redareförening firade sitt 100-års- 
jubileum den 18 maj i Kongresshallen på 
Svenska Mässan i Göteborg, i närvaro av 
kung Carl XVI Gustaf. Framtiden ser intres
sant ut för rederierna och stora investeringar 
har gjorts oc h fortsätter att investera i nytt och 
modernt tonnage.

Dagen före jubileet hölls en presskonferens 
där styrelseordföranden Dan Sten Ohlsson 
och föreningens vd Håkan Friberg informe
rade om framtiden. Till jubileet har framtagits 
en bok om de gångna 100 åren Författare Lennart Fougelberg hade kameran med på presskonferensen och på bilden till vänster presenterar
är Robert Hermansson på Svensk Sjöfarts Robert Hermansson jubileumsboken.
Tidning, som presenterade boken inför de 
närvarande.

Bertil Söderberg

Klubb M aritim s 43:dje årsmöte
Klubb Maritim hade årsmöte på Bohusläns museum i Ldde- 
valla, lördagen den 20 maj. Det var ett 70-tal medlemmar som 
hörsammat kallelsen och flera av dem fick diplom för 25 eller 
35 ars medlemskap.

Det var Uddevallaavdelningen med Jan Hermansson i spetsen 
som hade arrangerat årsmötet. Efter mötet gjordes en tur med 
Byfjorden där det serverades en god middag ombord.

Dagen innan hade avdelningarnas ordförande m fl ett möte där 
man diskuterade framtid och möjligheter för klubben i en avspänd 
trevlig stämning. Ett bra initiativ där erfarenheter och tankar om 
klubben byttes.

Bertil Söderberg

T v: KM:s ordförande Gunnar Lefrell över
lämnar diplom till Lennart Johansson, Västra 
Frölunda för 25-årigt medlemskap.

T h: Ombordstigning pä Byfjorden för 
tur och avnjutande av middag. Foto Bertil 
Söderberg.

Länspumpen 2006:2 9



Henrik Henriksson, Malmön 
-  fiskaren, sjömannen, stenhuggaren och färjkarlen

Intervjuad av Edmond Bäck

Jag är ett utom äktenskapligl 
barn och är född den 21 april 
1920, börjar Henrik sin berättel
se. Min mor var "Lars i bäckens" 
yngsta dotter Gerda (.1901-1932) 
och min far var Henry Hans
son (1900-). Min mor flyttade 
till Göteborg och tog plats och 
jag uppfostrades av mormor 
Paulina (1858-1938) och morfar 
Lars Henriksson (1852-1935). 
Underbara människor!

Morfar dog när jag var 15 år 
gammal och mormor när jag var
18 år. När budet kom att mormor 
dött, befann jag mig ombord på 
Constance. Min far flyttade till 
Tången där han gifte sig och fick 
fyra barn, Rolf, Rune, Lennart 
och Ida.

Min morfar ägde en jakt som 
hette Selma. Hon lastade 30 ton.
Han fraktade sten till Uddevalla 
och Göteborg och timmerhus 
till Malmön. När vi var ute och 
promenerade kunde han stolt 
peka ut och säga: Det och det 
huset har jag fraktat hit.

Han hade köpt jakten 1900 
och sålde den 1918. Med Selma 
var han dessutom under åren 
1906-1912 följare till storsillvad- 
laget Falken från Draget.

I unga år hade han del i en 
bankskuta. "Store-Hansen" var 
med och skutan hette Dalken. De förliste 
med den i norska havet. De fick en snö
storm över sig och blev tvungna att kapa 
masterna och låg sedan och drev. Det 
berättas att de spred ut seglen på däck för 
att få färskvatten. De blev bärgade av en 
holländsk ångbåt och förda i land i Rot
terdam. Där gick de i flera veckor innan 
de kunde resa hem. Det var endast fyra 
år efter den hemska Alesundsolyckan och 
året var 1872.

Morfar berättade att man fiskade med 
backor på Storeggens bank. Ibland kunde 
man få så mycket fisk på backelänken att 
den flöt upp. Man drog backorna med små 
båtar, två man i varje. Ett farofyllt arbete 
när sjön gick hög.

Morfar var även i unga år med landvad
laget "Björnarna" och ägde tillsammans 
med sin far, Henrik Andreasson, garnbå
ten Amphitrite. Han var även ihop med

brodern Herman Henriksson på galeasen 
Apollo fram till dess att denne drunknade 
i oktober 1900. Till sist var han under 8 -9  
år med LL 552 Thekla ("Sylta") innan ha 
definitivt gick i land.

Småskolan, det vill säga första och an
dra klass, gick jag i fiskeläget och det för 
en lärarinna som hette Olga Samuelsson, 
som var en underbar och snäll människa. 
Tredje till sjätte klass gick jag i Slättmyrs 
folkskola ute vid Myren. Lärarinnorna 
var fröknarna Lotten Svensson och Gerda 
Skånberg. De var arga jämt, drog en i håret 
och örfilar utdelades ständigt. Min mor och 
mina morbröder har också gått i skola för 
dessa lärarinnor.

När vi var småungar var det ett kärt 
nöje att få rida på bolagets hästar, från 
Myren fram till fiskeläget. Konkurrensen 
var hård. Det kryllade av ungar, som ville 
rida på hästarna. Min farbror, Nils Bäck,

hade fattat tycke för lilla mig. 
Var jag där lyfte han alltid upp 
mig på hästen och vi red till 
fiskeläget. Och lyckan var gjord! 
Detta minns jag som ett mycket 
kärt minne.

När jag vara i 11-12 årsåldern 
gjorde jag kikhål hos stenhug
garna. Sprang även ärenden 
till smedjan där man lämnade 
in verktyg för vässning. Ibland 
kunde man få en 25-öring som 
tack för hjälpen. Jag tyckte det 
var roligt att kunna hjälpa till.

Kyrkan
Jag gick och läste för prästen här 
på Malmön 1935. Min konfirma
tionspräst var Herder Rhedin. 
Han var en rolig och trevlig 
karl. Snäll och lågmäld. Det 
var svårt att höra honom under 
högmässan om man satt för 
långt bak i kyrkan. Vi pojkar 
satt ofta å läktaren. Ibland vände 
man på huvudet och tittade sig 
omkring och omedelbart var 
Herman Larsson där och slog 
oss i bakhuvudet med sina slitna 
handskar. Man skulle sitta som 
ett ljus i kyrkan. Enligt hans 
mening. Kollekten togs för det 
mesta upp med kollekthåven, 
men ibland vid större högtider 
placerades en bytta längst fram 

i kyrkan och man skulle "offra" som det 
hette. Vid dessa tillfällen kunde man få 
se Herman Larsson skrida fram till byttan 
med högburet huvud och höjd hand med 
en fullt synlig femkrona och som första 
församlingsbo lägga denna penning i byt
tan! Fem kronor på den tiden var mycket 
pengar.

Till kyrkan gick vi ungdomar inte av fri 
vilja. I mitt fall tvingades jag följa med min 
mormor och morfar till kyrkan. Herman 
Larsson var kyrkokassör och självutnämnd 
ordningsman. Jag minns när vi var riktigt 
unga och mötte pastor Knut Högberg så 
tog vi alltid av oss kepsen och bugade 
artigt!

Första sjöjobbet
Jag var 15 år och hade gått och läst. Hen
riette av Stora Kornö låg vid Malmön och 
lastade sten.
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vadlaget "Laxen". I vadlaget ingick Albert 
Hansson och hans söner Charles, Walde
mar, Valter och Torvald, smeden Gunnar 
Wahlberg, Georg "Carnera" Corneliusson, 
John Mattsson, Valter Mattsson, Östen 
Mattsson, "Pall-Sigurd" Hansson och jag 
själv. Jag vill minnas att vi tjänade 300-350 
kronor per man och lott. Fisket började i 
oktober och slutfördes i mars manad året 
därpå. Vi fiskade längs hela kusten som 
Marstrandsfjorden, Hakefjorden mfl stäl
len. I Kungsbackafjorden fick vi ett bra kast 
som inbringade ett par hundra lådor prima 
skarpsill. Vi fick full ranson då!

På skuta igen
Ar 1938 mönstrade jag jungman i tre- 
mastskonaren Constance från Malmön, 
förmodligen som ersättare för din far, 
Johan Bäck, som stukade foten så illa att 
han inte kunde följa med. Skutan var då 
färdigriggad. Skeppare ombord var Otto 

Henriette fotograferad långt senare av Örjan Kronvall. Negativarkiv Klubb Maritim Göteborg.

-  Behöver ni en jungman? frågade jag.
-  Ja, svarade skepparen Edvin Karls

son.
-  Du får följa med till Lysekil, så får du 

mönstra på där.
Jag mönstrade på som kockjungman 

med en lön av 45 kronor i månaden. Med 
ombord var även skepparens bror Nils 
Karlsson.

Henriette var ett tvåmastat fraktfartyg, 
en galeas som lastade 105 ton dw.

Min uppgift som kockjungman var att 
koka mat och vara med och lasta. De pur
rade ut mig tidigt på morgonen för frukost, 
var sedan i lastrummet och sedan skulle 
jag laga middag åt dem. Det var en tim
mes rast. Sedan skulle jag diska medan de 
andra gick och lade sig i kojerna. Efter detta 
skulle jag vara med och lasta igen och pä 
sätt fick jag ingen rast. Klockan 20.00-24.00 
gick jag på vakt med skepparen som ome
delbart följdes av en ny vakt 00.00-04.00 
med styrmannen utan rast däremellan.
Klockan 04.00 fick jag lagt mig och blev 
väckt igen klockan 08.00, för då skulle de 
ha frukost. Ett riktigt slavarbete och så gick 
det dagarna i ända. Låg vi i hamn skulle det 
bäras vatten och färskvattentanken skulle 
fyllas på. Jag blev aldrig ledig.

Blev fiskare
Jag ledsnade och mönstrade av i september 
efter att ha stått ombord i sju månader och 
gick i stället med fiskebåten LL 200 Aldo 
från Malmön. Jag hann fylla 16 år (1936) 
när jag var med Henriette. Alla på Henri
ette var äldre och jag hade ingen kompis 
att prata med.

Med Aldo handlade det om skarp- Constance av Malmön fotograferad den 5 juni 1952. Foto C.G. Nyström negativarkiv Klubb Maritim
sillfiske med snörpvad. Vi var 12 man i Göteborg.
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Ett kort tag var jag med Donia från Donsö. Foto Erik Holmberg.

Hermansson. Skutan lastade 330 ton dw 
och första lasten på våren var alltid en 
stenlast från Malmön. Sedan blev det trä
laster från norrlandskusten och Finland till 
Tyskland. Det blev ofta resor till Kiel, Bre
merhaven, genom Kielkanalen till Cuxha
ven. Otto, som allmänt gick under namnet 
"Sjörövarn", var en tuff befälhavare, vilket 
inte alltid passade mig. Jag mönstrade av i 
julveckan efter nio månader ombord.

Vi fick en orkan över oss vid ett tillfälle. 
Vi hade varit i Slite och lastat cement till 
Luleå. Det blåste 33 meter per sekund och 
seglen var satta. Mitt i natten skulle seglen 
bärgas. Storseglet, mesan och klyvare. 
Byssan stod mitt på däck med fockmasten 
däri. När vi revade gaffelfocken med en 
talja så skulle bommen rulla på seglet. Jag 
och Cyril Olsson, båda frän Malmön, drog i 
taljan. Så blev den fast i salningen 15 meter 
ovanfor oss. Så plötsligt brast stoppen och 
taljan gick ner mellan oss och slog ner en 
tum i däcket. Vi kunde ha dött! Hela bräd- 
gången på styrbords sida försvann i havet, 
så det var bara stöttorna kvar. Livbåten for 
ner vid sidan av fartyget.

Vid ett annat tillfälle kolliderade vi med 
Blå Jungfrun. Det var tjock tåga och vi 
hade utkik på backen. Vi ropade till, men 
för sent. Stäven tog i, klyvarbommen, som 
var ny (bröt av den i Bremerhaven) gick in 
precis ovanför och parallellt med berget 
och höll.

Ett annat minne från denna resa var när 
vi hade varit till sjöss i 8 -9  dygn i ett sträck, 
dag som natt, och såg fram mot lite skoj och 
avkoppling i stan. När vi kom i hamn en 
lördag för en stunds välbehövlig vila kom 
det order att vi skulle byta ut vinterriggen 
till sommarrigg.

-  Vem har sagt det, sa jag.
-  Det har pappa, sa sonen Osvald.
Jag vägrade och gick i land. De övriga 

vågade inte. Jag låg inte bra till hos "Sjö
rövarn" för jag sa ifrån. Vid ett flertal 
tillfällen rök han på mig, men en annan 
var ung och stark så det hade han inget 
för. Med på skutan förutom Otto, Osvald 
och jag själv var Cyril Olson och Hilmer 
Smith, samtliga från Malmön samt Valders 
Karlsson från Tången. Som tidigare sagts 
så mönstrade jag av vid jultiden 1938 och i 
februari 1939 avled plötsligt Hilmer Smith 
från Malmön.

Fiske och skutjobb varvades
Vintern 1939 var jag med LL 166 Vitana 
från Malmön och vi fiskade nere i Kat
tegatt. Vi kastade på storsill vid Loesö och 
Anholt. Båten ägdes av Janne och Knut i 
Russvik.

Ar 1940 mönstrade jag på Donia från 
Donsö, som var en helt ny järnskuta pä 
250 ton dw. Hon hade en 2-cyl Munktell. 
Här mönstrade jag på som lättmatros i

Göteborg, med en lön av 125 kr per månad, 
och mönstrade av sju månader senare i 
Västervik. Det var på hösten och jag hade 
helt enkelt tröttnat på båten. Vi var fem 
man ombord. Skeppare på skutan var Os
sian Fhager och han hade med sig sina två 
pojkar. Erik var styrman och den yngste 
grabben var kock ombord. Ytterligare en 
pojke var med, men honom har jag glömt 
namnet på. Vi seglade på Tyskland för det 
mesta. Kol och briketter från Tyskland och 
med trä från Finland och norrlandskusten 
tillbaka till Tyskland. För att spara på oljan 
som var dyr så seglade vi för det mesta. 
Motorn användes endast i hamnarna, när 
vi skulle gå från eller lägga till kaj.

Jag var med LL 410 Midnattssol i tvenne 
vintrar 1944 och 1945 och fiskade skarpsill 
med snörpvad. Med ombord var skep
paren Karl Persson, Harald Hansson 
("Vrakland"), "Smithe-Kalle" och "Herbert 
i Russvik".

Jag tjänstgjorde en tid på pansarskeppet Drott
ning Victoria.

M ilitärtjänst
Min militärtjänst gjorde jag i flottan. Jag 
ryckte in den 13 januari 1941 och var in
kallad till november 1942. Till detta kom 
ytterligare två gånger å tre månader längre 
fram. Under rekryten var jag först förlagd 
på pansarskeppet Drottning Victoria som 
hade fyra st 28,3 cm kanoner som svår 
bestyckning och åtta st 15 cm kanoner 
därtill. Sedan blev det fem månader på 
flygplanskryssaren Gotland, som senare 
blev ombyggd till luftvärnskryssare. Vi 
låg förlagda till Hårsfjärden i Stockholm, 
samtidigt som ett sabotage genomfördes 
mot jagarna Klas Horn, Klas Uggla och 
Göteborg. De båda förstnämnda blev lig
gande med botten upp och av Göteborg 
syntes endast skorstenen ovanför vattnet. 
Tur i oturen var att halva besättningen 
var hemförlo vad, varför "endast" 33 man 
fick sätta livet till. Jag var med och släckte 
elden. Det var tidigt på morgonen och hela 
havet brann. Vi bar lik som samlades upp 
i trälådor. Det var ett otrevligt jobb som 
måste utföras.

Den 4 december 1944 gifte jag mig med 
min Grethe Johansen. Fyra barn har jag 
och de heter Sven-Erik, Rune, Lars-Gunnar 
och Carina. Men det blev ingen ro att be
komma under kriget. Inkallelserna haglade 
över oss. Marinen hade kallat in åtskilliga 
västsvenska fiskebåtar under fanorna som 
vedettbåtar. Nu blev det tre månader på 
Ockeröbåten Mitzy och vi var förlagda i 
Halmstad. Vår uppgift var att plocka och 
spränga drivminor. Mitzy var en stor och 
modern trålare på 67 fot. Under april-juli
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S/s Bohus sliptagen på Lindholmens varv under 1930-talet. Arkivbild Bertil Söderberg.

sprängde vi 21 drivminor i luften. Jag 
minns att det i Mitzys skans fanns en tavla 
med inskriptionen: "Må Gud Mitzy följa, 
över havets blåa bölja".

Tidigare på året (1945), i krigets slut

skede, var jag inkallad på minsveparen 
Vinga. Vi var stationerade i Helsingborg. 
Vi var ute i två dygn i sträck och fick ett 
dygns vila i hamn. Vi patrullerade sträckan 
Kullen-Ven och åter. Vinga tog in väldigt

mycket vatten och det var svinkallt. Vi sköt 
ner två tyska flygmaskiner som kränkte 
svenskt luftrum och de störtade i havet. 
Jag var andre laddare och langade am
munition.

På ångbåt
Efter kriget mönstrade jag på en gammal 
passagerarångare som hette Bohus och det 
som eldare (1946). Vi gick på traden Göte- 
borg-Gravarne-Grebbestad-Ström stad 
och ända upp till Oslo och tillbaka.

Till Island
Islandsfisket har jag också prövat en del. 
Var 1946 med Sofia av Malmön och som 
ägdes av Gerhard Leikness och Henry 
Johansson; Kavlepojkarnas Mathilda 1947 
och till sist var jag med Diamant från Söd
ra Grundsund. Sistnämnda skutan fördes 
av Axel Grundberg och styrman ombord 
var Gunnar Grundberg. Sofia var en eng
elsk kutter och de övriga tremastskonare. 
På Islandsfisket var det ofta dimma och 
svår sjögång. Vi låg ute en vecka för att 
sedan lägga oss i Siglufjord för provian
tering och reparationer. Vi fick full last på 
tre och en halv månad. Vi skar huvudet 
av sillen och sockersaltade och kryddade 
den. När laken, som bestod av socker och 
salt, hade smält fick man fylla på.

Vi fiskade själva från skutorna. Vi satte

En period var jag ute i handelsflottan, bl a pä Svenska Lloyds Virginia. Foto Bertil Zandelin. 
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Järnåren Tunö i Helsingborgs hamn. Foto C.G. Nyström, negativarkiv Klubb Maritim Göteborg.

garnen på kvällen och drog dessa tidigt på 
morgonen. Det var stor fin sill som vi fick 
i våra garn på den tiden vid Island.

Till sjöss i handelsflottan
Ar 1951 var jag åter ute på skarpsillfiske 
med snörpvad och nu var det med "Kulle- 
Gustavs" båt LL 593 M ärta från M al
mön. Med ombord var förutom skepparen 
Gustav Karlsson även Nore och Alexius 
Fredriksson, Nils Karlsson, Fredrik Fre
driksson mfl.

Att hugga sten, det började jag med 1952, 
och däremellan, när det var dåligt med 
beställningar, så mönstrade jag ut till sjöss. 
Under en tid av fyra och ett halvt år var jag 
med följande fartyg: m/s Virginia, Svenska 
Lloyd, matros; s/s Ingeborg, Svenska 
Lloyd, matros; m/s Birkaland, Svenska 
Orient Linien, matros och timmerman.

Slutligen var jag med en järnare från 
Tången, motorfartyget Tunö pä 200 ton dw. 
Skeppare ombord var Ture Ostman. Farty
get var chartrat av Broströms på sträckan 
Göteborg- Köpenhamn- Liibeck- Hamburg
-  Göteborg och det med olika sorters laster. 
Aret var 1955. Vi låg i hamn när vi hörde 
att Constance hade förlist vid Stevns Klint 
(Danmark) den 10 december och att Otto 
Hermansson, så tragiskt, miste sina pojkar 
Osvald och Karl-Otto.

I stenbrottet
När jag började hugga sten 1952 var det 
kantsten som gällde. Men var det ont om 
beställningar på kantsten blev det även 
lite huggning av knott. Detta höll jag på 
med till maj 1962. Stenhuggarens yrke var 
ett bra men tungt jobb. Man gjorde som 
man ville. Man var fri. Gjorde man inget 
så tjänade man inget. Så enkelt var det. Vi 
hade ingen över oss och hade betalt per

löpmeter kantsten. Jag kunde ta ledigt en 
vecka, flera veckor eller upp till en månad, 
det var ingen som sade något. När vi högg 
kantsten så hade vi en månadsavräkning på 
det vi huggit. Kantsten som var 10-12-15 
cm bred betalades med 3:20 kr/löpmeter. 
För kantsten som skulle huggas kronkika 
(radie) eller de som skulle ha fasade kanter, 
så fick vi mer betalt för dessa. Kantstenen 
kunde vara 90-140 cm lång och 28-30 
cm hög. Vanligaste längden var 110-120 
cm. Sedan högg vi även belgisk kantsten 
som var 35 cm hög och 15 cm bred. Det 
var många tunga lyft. Tunga block skulle 
medelst handkraft lyftas upp på bockar för 
vidare bearbetning. Vi hade ingen kran till 
vårt förfogade på den tiden. En kantsten 
som var 110-120 cm lång vägde 150 kg. 
Vanligaste sättet var att ställa den på kant 
och växelvis vrida den fram till bockarna

Att hugga knott var ett slavgöra. Foto från Terje 
Fredh.

och välta upp den på dessa. Man lärde sig 
detta så småningom. Men det var tungt 
arbete.

Per Hållén var chef och förvaltare för 
Malmöns stenhuggeri. Kurt Andersson 
var bokhållare och höll i lönerna. Förman 
(mätarebas) på Grönviksplan var Filip 
Olsson och på Västerplan var det Ludvig 
Johansson och Oskar Persson.

Färja 131 gick i många år på traden ut till Bohus-Malmön. Arkivbild Krister Bång.

Färjkarl
I maj månad 1962 slutade jag med sten- 
huggningen och började på färjan och höll 
på tills min pensionering den 30 april 1983, 
efter 21 års tjänstgöring. När jag började 
hade vi två olika färjor som vi alternerade 
med. Den ena var Instö som tog åtta bilar 
och hade två 50 hk Skandia-motorer. Den 
andra tog sju bilar och hade 80 hk encylin- 
drig motor. Denna färja skakade våldsamt 
på grund av den encylindriga motorn.

Efter några år fick vi en ny färja, som 
kunde ta 14 bilar. Detta blev bättre för ti
digare var köerna oerhört långa eftersom 
Malmön hade populära badplatser och en
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LL 32 Anna hade jag ett kort tag. Foto Edmond Bäck 5 oktober 1997.

campingplats. Husvagnar var ett problem. 
Två sådana ekipage och färjan var nästan 
full. Köer på 2 -3  timmar var vanliga när 
det var som värst under högsommaren.

131:an
131:an hade gått på Öland. Färjan var för
sedd med järnvägsspår och ombord fanns 
det en hytt med fina väggar och plysch. 
Däri hade kungen och drottningen färdats 
för att komma över till Öland. 131:an var 
försedd med fyra Scania-dieslar och Sny- 
derpropellrar. Jättefin att styra och köra. 
Något roder fanns inte utan man styrde 
med propellrarna. 131:an var den första 
färjan på Malmön som hade "krabbehytt", 
d v s hytten var placerad rakt ovanför 
körbanan. Även här hade vi en andra färja 
som avlöste när det var översyn mm. Det 
var 211 eller 214. De tog också 14 bilar och 
hade tre Volvo-dieslar. Oftast gick dessa 
färjor på Malmön eller Svanesund. De tre 
första åren arbetade jag tillsammans med 
Johan Jakobsson från Tullboden, sedan blev 
det sju år med Cyril Olsson. De sista åren 
jobbade jag med Ture Arthur Karlsson.

A rbetstider
Arbetsschemat såg ut så här: Började kl
22.00 på kvällen och slutade 06.00 på mor
gonen. Började igen samma dag klockan
14.00 och arbetade till 22.00 och den tredje 
dagen började vi 06.00 och höll på till kl 
14.00. Sedan var vi lediga i två dagar. Sedan 
återkom samma schema igen. Vi jobbade 
alltså 3x8 timmar i ett sträck under tre 
dagar och var lediga i två dagar. Vi hade 
mycket fritid med detta schema. Dock 
arbetade vi på nätterna. I början var det 
stopp mellan 23.00-05.00 utom lördagar 
och söndagar då färjan gick till 01.00.

Dessa färjor var frigående och jag slutade

den 30 april 1983. Året efter kom den första 
linfärjan Malin som tog 21 bilar. 1992 kom 
Maria som nu tar 32 bilar. Vid reparation 
och översyn av Maria sätter man in Malin. 
Hon har hytten vid sidan av i motsats till 
Maria.

Fiske igen
Efter pensioneringen köpte Rune och jag 
en 10 meters plastbåt med en 125 hk Völvo- 
motor som vi använde till garn, ryssjor och 
tinor. Vi sålde den till ett vadlag i Gravarne, 
som använde den till lysbåt. Den var en 
dåligt sjöbåt. En gång när vi länsade i 
kuling, båten full med makrillgarn, var 
det nätt och jämt vi kom oss i land. Det 
var på 1970-talet. Hon var byggd 1977 och 
såldes 1981.

Jag lät bygga en ny julle, Ramnö, som 
byggdes av Ebbe Karlsson på Stockevik, 
mitt emot Gåsö, 1972. Det var en redig 
sjöbåt, bra i sjön och försedd med en 80 hk 
Perkins diesel. Jag sålde henne till Mats An- 
dréasson på Stallen. Har haft tre båtar med 
namnet Ramnö. Hade även en tid LL32 
Anna, men den sålde jag till Sixten Johans
son. Skaffade mig en plastbåt, men den var 
inte så bra i sjön. Den sista Ramnö sålde jag 
till min svärson Anders Johansson.

Efter att ha slutat med plastbåten an
vänder jag Anders båt, min gamla Ramnö. 
Det blir lite fiske med ryssjor, tinor och 
makrillfiske.

Jag känner mig som en tjugoåring, säger 
Henrik. Skall ut i morgon och dra en back 
makrill. . .  ■©

/■

BATAR OCH FARTYG

Pris: 250:-
Nyutkommen 
bok!

Vid beställning 
före 30/6 
levererar vi 
boken fraktfritt!

En lokal arbetsgrupp har g jo rt en Rikt illustrerad
inventering och dokumentation av alla i fä rg  och
de båtar och fartyg som under åren svartvitt!
varit hemmahörande i Kyrkesund och  
på Herrön i Bohuslän.

Köp boken direkt från förlaget!

BÅTDOKGRUPPEN Box 111 471 22 Skärhamn 
tel 030^-674030 -.vww.batdok.com info@batdok.com
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Keewaijdin i laber bris på Gåsöfjorden utanför Skaftö i augusti 2005. Foto Bernt Säfström.

Gammal Skaftökutter på besök i sina forna hemmavatten 2005

Under en dryg vecka i augusti 2005 be
söktes Skaftö och Lysekil av den engelska 
kuttern Keewaydin. Hon hörde hemma i 
Grundsund åren 1937 till 1953, först med 
namnet Keewaydin och från 1944 Västan- 
vind (vilket namnet Keewaydin lär betyda 
på något indianspråk).

Keewaydin byggdes i den välkända 
fiskebåtsbyggarorten Rye, Sussex, England 
1913 för Lowestoft och kom att användas 
som seglande trålare för fiske på Doggern 
i Nordsjön.

Ar 1937 såldes hon alltså till Sverige och 
Grundsund. Efter 1953 hade Västanvind 
flera ägare på svenska västkusten och kom 
att användas mestadels som fraktfartyg. 
År 1962 blev hon lustfartyg med Göteborg 
som hemmahamn och 1963 återfick hon 
namnet Keewaydin. 1966-1971 gjordes en

Av Bernt Säfström

grundlig renovering och 1973 blir hon åter 
brödseglare men nu som passagerarfartyg. 
År 1978 säljs hon till Grekland för att där 
segla charter.

För ett antal år sedan köptes Keewaydin 
av ett engelskt par och återbördades till 
moderland och fick Brixham som hemort.

I England har hon fått tillbaka sin ex
teriör som seglande trålare, nära nog till 
original från Lowestoft-tiden. Har även 
fiskebåts registrering från Lowestoft, LT 
1192, målat på brädgång och i storseglet. 
Om det är originalregistrering från trålarti- 
den är osäkert men det ger henne i alla fall 
en touch av en riktig seglande trålare från 
den tid det begav sig! Det gör också allt 
tjärat ombord som däck, däckshus, master 
och bommar. Styrs gör hon naturligtvis 
med rorkult!

Att se henne under segel är som att se en 
bild ur Edgar Marchs bok Sailing Trawlers.

För att få inkomster används Keewaydin 
idag till charterseglingar så när hon läm
nade Lysekil och Skaftö hade hon ett tiotal 
charterturister ombord för en segling upp 
till Norge och sedan Skottland.

Keewaydin är en av de få överlevande 
fartygen från den tidigare så stora segel- 
skuteflotta som en gång hörde hemma på 
Skaftö. Mig veterligen finns det bara tre 
till. Det är den Stockholmsägda f d Grund
sundskuttern Deodar, kryssarklubbens 
Gratitude (också en f d Grundsundskutter) 
och gamla Merry från Stockevik som sedan 
många år bär namnet Eye of the Wind med 
hemort i Faversham.

Hon har för övrigt besökt Fiskebäckskil 
ett flertal gånger under senare år.
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Lestris fö r ankar medfull last av pappersmassa. Foto från Gösta Jansson.

Utdrag ur ångaren Lestris loggbok
Av Olle Gustafsson

För en tid sedan när jag var i en närbelägen 
stad passade jag på att besöka visningen 
inför den kommande söndagens stadsauk- 
tion. Jag hade inga större förväntningar att 
hitta något av intresse men bland böckerna 
låg något som fångade min blick. En gam
mal skeppsdagbok! Vid närmare betrak
tande visade den sig ha tillhört den gamla, 
och sedan länge skrotade, ångaren Lestris 
från Stockholm. Jag bläddrade lite i den, 
fann att det inte fattades några sidor och 
att den var fullt läsbar. För att göra en lång 
historia kort, jag lämnade ett bud på den 
och efterföljande vecka var den min.

Jag hade aldrig hållit en skeppsdagbok
i min hand tidigare så det var med stort 
intresse jag gav mig i kast med den.

Fartyget erhöll boken av mönstringsför- 
rättaren i Skellefteå. Den har nummer 102 
och är överlämnad den 4 oktober 1951. 
Fartyget hade då mindre än 10 år kvar att 
befara världshaven.

Lite om s/s Lestris.
Lestris levererades i november 1898 från 
A. Rodger & Co. i Port Glasgow till Craig

Line Steamship Co Ltd i Leith och döptes 
till Craigneuk, efter vad som i dag är en 
stadsdel i Motherwell en stad nära Glas
gow. Fartyget var 314'4" långt och lastade
4 350 ton dw. Hon var alltså för sin tid ett 
ganska stort fartyg. Maskinen var en trip
pelmaskin på 853 ihk och hon hade två 
skotska ångpannor. Med detta maskineri 
gjorde hon en fart av 7 till 8 knop på full 
last och en knop mer på lätten. Hon brände 
ungefär 14 ton kol per dygn.

Rederiet sålde Craigneuk 1907 till fin
ska rederiet AB Navigatör i Kristinestad. 
Fartyget döptes till Hyllos. Mitt under 
första världskriget sålde bolaget ångaren 
till Rederi AB Nordstjernan i Stockholm 
för 550 000 kronor. Svenskt reg.nr blev 5745. 
Fartyget döptes till Lao. Nordstjernan i sin 
tur sålde fartyget 1920 till Svenska Socker
fabriks AB. Försäljningspriset var 1000 000 
kronor. Den nya ägaren döpte henne till 
Lestris det namn hon fick behålla under 
hela sin återstående existens. Lestris är det 
latinska namnet på en labbfågel. Ar 1925 
övertogs Lestris med bibehållit namn av 
Rederi AB Iris i Stockholm. Priset hade nu

sjunkit till 235 000 kronor. Irisbolaget behöll 
henne ända fram till januari 1960 då hon 
såldes till upphuggare i Västerås, dit hon 
anlände för egen maskin den 7 februari. 
Priset var nu £ 18350 viket motsvarade 
265 605 kronor.

Besättningen -  Trad
Besättningens storlek går inte att beräkna 
genom loggboken, men enligt Sveriges 
Redarförening Årsbok 1954 var besättningen
26 man. Den bör ha varit lika stor 1951. I 
så fall bestod den då av befälhavare, tre 
styrmän, telegrafist (naturligtvis inte från 
början), tre maskinister, steward, kock, 
mässuppassare, sju-åtta man på däck och 
ungefär lika många i maskin.

Under den tid loggboken omfattar gick 
fartyget i en ganska vid fart, Nordafrika, 
Spanien, Portugal omväxlande med van
lig Nordsjöfart. Lasterna var naturligtvis 
bulklaster, med malm och kol som de 
dominerande men även 'ökensand' som 
sjömännen kallade fosfaten från Marockos 
atlantkust för.
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Loggboken
Hur ser då en loggbok, eller med det of
ficiella namnet skeppsdagbok ut?

Ja den är i folie format, dvs ungefär en 
och en halv gång så stor som en A4-sida. 
På insidan av pärmen finns utdrag ur Sjö
lagen med de paragrafer som rör förande 
av skeppsdagbok. Boken förs över ett upp
slag, som bilden visar och börjar klockan 
tolv på dagen och förs till klockan tolv 
dagen efter. Boken har en rad förtryckta 
kolumner. Överst på varje uppslag står: 
förd ä befälhavare ..., på resa från ..., till 
..., år 19.... Denna rad ifylles varje dag av 
befälhavaren tillsammans med ett antal ko
lumner som ifylles för varje vakt. Kolum
nerna omfattar datum, klockslag samt ett 
antal nautiska data som kurs, avdrift, fart, 
distans, patentloggens ställning mm. Se
dan kommer meterologiska observationer 
som vindriktning och styrka, temperatur i 
vatten och luft. I sista kolumnen, den för 
anmärkningar, kan befälhavaren skriva in 
om det är dimma, hårt väder och dyligt. I 
hamn skriver kaptenen tvärs över sidorna 
in vad som händer; lastning och lossning, 
olyckshändelser, fylleri och allt som nu kan 
hända under ett hamnbesök.

Nautiska uppgifter och väderobservatio
ner har först förts in på en kladd av vakt- 
havande styrman och sedan renskrivits av 
befälhavaren i loggboken. Man kan dock 
se i denna loggbok att vissa uppgifter är 
skrivna med annan stil.

Kaptenen övergår under denna tidspe
riod från att ha skrivit med bläckpenna till 
att skriva med kulspetspenna, vilket tyvärr 
försvårar tydandet av boken, men den är 
ingenstans omöjlig att läsa.

Det är en torr läsning med enbart fakta, 
men som rymmer en dramatik vardig en 
stor roman.

Det bör kanske tilläggas att maskinche
fen förde en motsvarande bok, maskindag
boken. Även denna föregicks av en kladd 
som fördes av vakthavande maskinist och 
sedan renskrevs av maskinchefen. Här 
infördes den dagliga förbrukningen av kol 
och smörjoljor, drift av lysmaskinen, hjälp
maskin för nutida maskinister, bunkring, 
fyllning av vatten mm. De arbeten som 
utförts i maskin infördes också. Maskin
dagboken för den tid min loggbok omfattar 
har jag tyvärr ej tillgång till.

Loggbokens innehåll
Loggboken som kommer att redovisas 
här nedan erhöll befälhavaren på Lestris 
den 4 oktober 1951. Han började använda 
den måndagen den 26 november. Fartyget 
avgick då London för att i barlast gä till 
Casablanca.

Nedanstående citat är direkt avskrivna 
ur loggboken, endast enkla skrivfel är 
tillrättalagda:

Kl 1805 avg Deptford buoys i barlast m 
flodlots och flodstyrare ombord, ass av 1 
bogserbåt och i fullt sjövärdigt skick. 2120 
lotsbyte Gravesend. Klar luft Vindstyrka 
W 2.

27 november. 05.37 Lämnat lots vid 
Dungerness, satt logg = 0 Knop 6V2.

Så fortsätter resan utan att något nämn
värt inträffar. Kap Ushant pejlas i 1472, 
avstånd ungefär 14' den 28 november. Den 
29 november, matros Svensson säger upp 
sig. Den 30 november C Finisterre pejlas i 
90D a = 18' L = 4. Den 2 december Knop 8V2, 
C St Vincent RC i w 83B, a = 10'.

3 december 1200 halat in logg = 55.1345 
ankrat Casablanca inre redd stb ankare 50 
famn. Kätting i avvaktan lastplats. Tisda
gen 4 december. 1255 fått lots och lättat

ankare. 1405 förtöjt anvisad plats å fos
fatkajen. Djg. F=6'0" A=12'0". 1600 börjat 
lasta med 2 sprutor till kl 2400. Dag- och 
nattvaktman från land. Landgångsljus 
och livboj m kastända upphängda vid 
landgången. Den 5 december 0000 fortsatt 
lastningen till kl 0800, då full last av fosfat 
= 3 838,7 ton var intagen. Djg. F = 19'3", 
A = 19'10". Kl 1100 avg Casablanca m full 
och bekväm last av fosfat i fullt sjövärdigt 
skick, m lots ombord och m ass av 1 bogs. 
båt. Under lots ledning. 1145 lämnat lots 
vid Casablanca ang. boj. Satt logg = 0.

I loggboken noteras nu att fartyget är på 
resa från Casablanca till Hälsingborg.

Man kan här notera att lastningen tog 
från 1600 till 0800 påföljande dag, dvs 16 
timmar. Kort tid i hamn är ingenting som

Någon av eldarna på Lestris. Foto från Gösta Jansson.
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Skeppsdagboken. Foto Olle Gustafsson.

bara drabbar dagens besättningar, om nu 
någon trodde det.

Nästa anteckning av vikt kommer redan 
dagen efter, den 6 december:

Kl 1200 vid tilltörning kom matros Rönn
lund och jungman Kroll berusade. Kroll 
tog rodret till kl 0100 varefter han utan lov 
gick och lade sig i däcksmässen, varför 
matros Jändä utpurrades och tog vakt från 
kl 0200.

På 4 - 8  vakten samma dag noteras: Kraf
tig slingring och överspolning. Steward 
Berg, kocken Augustsson och mässuppas
sare Johansson sagt upp sig.

Lördagen den 8 december: Lättmatros 
Rhode sagt upp sig. Tiden ombord under 
det gångna dygnet GMT.

Söndagen den 9 december. Regn -  di
sigt. Våldsam slingring. Grov W -  dyning. 
Knop 7.

Seglad distans under 24 timmar är 139', 
vilket torde vara ganska normalt för detta 
fartyg på full last. Som jämförelse kan näm
nas att Johnsonlinjens California gjorde 
ungefär 410' per dygn i hyfsat väder.

Uppsägningarna fortsätter att komma in. 
Nästa dag säger båtsmannen upp sig. Det 
närmar sig ju jul och fartyget är destinerad 
till svensk hamn.

Den 11 december: Erhållit radioorder att 
fartyget skall lossa i Norrköping.

Den 13 december: 0100 Dover i W 320s 
a = 3' L = 99

Den 15 december: 2345 Förtöjt slussen 
Brunnbuttel.

Den 16 december: 0800 Förtöjt bunkerkaj 
Holtenau. 0845-0945 bunkrat 50 ton kol.

1115 Avg. slussen Holtenau med lots 
ombord. 1240 lämnat lots vid Kiel fsk. Satt 
logg = 0.

Resan fortsätter, Sandhammarens fyr pej
las i w 318s på ett avstånd av 4 ' den 17/12 
kl 1012. Den 18/12 kl 1620 tar man lots 4 ' 
SO Hävringe. Loggen tas in. 2120 ankrar 
man på Pampusfjärden i väntan på gryning 
och bogserbåt. Den 19 december är man 
förtöjda vid Fostatkajen i Norrköping.

Onsdagen den 19 december. Lossat med
2 kranar mellan kl 0900 och 2400 1500 met. 
ton. Nattvaktman fr land.

Följande avmönstrat: l :s t  m askinist 
Vising, 2:e maskinist Lindgren, mässup
passare Johansson, båtsman Karlsson, 
jungman Kull och maskinhjälp Persson.

Torsdagen den 20 december. Lossat med
2 kranar mellan kl 0000 och 2400 = 2 100 
met ton. Följande avmönstrat: Steward 
Berg, kock Johansson, smörjare M atts
son. Följande påmönstrat: l:e  maskinist 
Franzén, 2:e maskinist Eriksson, steward 
Persson, kock Jacobsson, matros Gustafs
son, lättmatros Nyländer, smörjare Q. Suu 
och mässuppassare Lacis.

Fredagen den 21 december. Lossat med
2 kranar 0000 till 0100 och med 1 kran 0100

-  0410 = 300 met ton, då fartyget var helt 
utlossat. 0430 förhalat ut från kajen för 
att lämna plats åt m/s Scandinavia. Djg 
F = 5'2" A 13'7". Kl 0800 avg. fosfatkajen 
Norrköping med lots ombord och ass. av 
1 bogserbåt. Kl 0830 kastat loss från bog- 
serbåten. Fortsatt resan under lots ledning 
mot Oxelösund och fått hamnlots där 
utanför kl 1205. Kl 1220 ankom och förtöjt 
vid malmkajen i Oxelösund ass. av en bog
serbåt. Djg: F 5'2" A 12' 7". Kl 1400 börjat 
lasta järnmalm till 1940 då fartyget fullastat 
= 4003 m ton. Kvarlegat för maskinhaveri 
under natten. Fyllt 10 ton dricksvatten.

Lördagen 22 december. Kl 1010 avgått 
Oxelösund m. full och bekväm last av 
järnmalm (3 940 tons) i fullt sjövärdigt skick 
m. lots ombord.

Resan skall nu gå till Immingham. Man 
tar lots utanför Trelleborg som sedan läm
nar på Malmö redd, där man får ankra för 
dimma. (Ingen radar!) Juldagen kl 0600 
passerar man Vinga fsk och tar lots vid 
Sänkbergets boj 0725. Klockan 0817 ankrar 
man på Rivöfjorden med 60 famnar för 
maskinreparation. Telegrafisten säger upp 
sig. Vindstyrkan är nu uppe i 9 och man 
förhalar till säkrare ankarplats. Klockan 
2000 lättar man ankar och fortsätter resan. 
Vilken juldag!

Kl 2110 då fartyget passerar Vinga och 
lotsen skall lämna kom maskinchefen 
upp och varskodde att fel uppstått så att 
fartyget åter måste uppankras för felets av
hjälpande. Därför beslöts att återvända till 
Rivöfjorden för uppankring vilket skedde 
kl 2245 på av lots anvisad plats bb ankare 
45 famnar. Styrka 3.

Onsdagen den 26 december. 0800 lättat 
ankar och fortsatt resan sedan mask. Ch.

Meddelat skadan reparerad. 0917 lämnat 
lots vid Vinga, satt logg = 0.

Torsdagen den 27 december. 1300 Hyvat 
till m halv fart pga tilltagande vind och 
sjö. Fartyget tagit svåra brott över såväl 
för- som akterdäck varvid presenningarna 
å Ilan o IVan splittrades.

Hård storm. Våldsam slingring, sättning
o överspolning.

Under em. beräknades vindstyrkan 
till 8 -12. Efter hand avtog vinden något 
(Styrka 5 -6 )  och den 30 december 0615 tar 
man lots vid Spum fsk och 1125 har man 
förtöjt i Immingham dock.

Nyårsafton lossar man hela dagen (1 000 
tons). Besättningen sysslar med rengö
ringsarbeten.

Nyårsdagen lossas hela dagen. Mässup- 
passaren passar på att drifta, hela dagen. 
Nästa dag säger hökaren, mässuppassaren 
och matros Svensson upp sig. Lossningen 
fortsätter och kl 1700 förhalar man till 
bunkerkajen. Matros Rönnlund driftar hela 
dagen. Nästa dag fortsätter bunkringen och 
är färdig kl 1145. Rönnlund säger upp sig.

På eftermiddagen avgår man. Destina
tionen är nu Heröya. Denna resa får man 
gott väder och den 6 januari tar man lots 
utanför Langesund.

1130 ankom och ankrat Heröya i avvak
tan på kajplats. Sb ankare och 60 famn.

Först den 10 januari är man lastade och 
har intagit 3 850 ton kalksalpeter. Matros 
Svensson har varit sjuk och ej kunnat 
arbeta. Ingen orsak anges. Lasten skall till 
Ystad och Ahus.

Fredagen den 11 januari passerar man 
Svinbådans fsk. Tätt stb. Kl 1530.

Lördagen den 12 januari. 0830 Fått lots 
utanför Ystad. 0945 ankom och förtöjt i
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Nedisning var ett stort problem och satte både besättning och fartyg i fara. Foton från Gösta Jansson.

Ystad på av lotsen anvisad plats. F = 19'6" 
A=19'9". Avmönstrat: Telegrafist Böge, 
steward Persson, mässuppassare Lacis, 
matros Svensson, matros Rönnlund. Regi. 
Landgångsanordningar.

Lossat m. 3 gäng kl 1030-1300 = 84 ton. 
Nattvaktman f land.

Måndagen 14 januari. Ej kunnat lossa å 
fm pga kraftigt snöblandat regn. Lossat 
m 4 gäng m kl 1300-1700 = 315,5 ton. På
mönstrat matros Andersson. Ommönstrat 
matros Gustafsson till båtsman och lättmat
ros Nylander till kock och kock Jacobsson 
till steward. Nattvaktman från land. 3:e 
styrman Emanuelsson driftat fr kl 1000.

Tisdagen den 15 januari. Lossat m. 4 
gäng 0700-0900, därefter uppehåll pga 
regn till kl 1500 då lossningen fortsatte m 
(oläsligt) gäng till kl 1700 = 257,2 ton. Natt
vakt fr land. Förstärkt förtöjningarna pga 
den ökande blåsten. 3:e styrman Emanuels
son driftade hela em. Steward Jacobsson 
berusad och ej kunnat sköta sina åliggande. 
Överstyrman Kjellström och lättmatros be
sökt läkare. Denne remitterade Kjellström 
för röntgenundersökning av magen och 
meddelade att Rohde led av ishias och 
behövde vård i land. Rohde uppsagd av 
befälhavaren.

Onsdagen den 16 januari. Lossat m. 5

gäng kl 0700-1700 = ton. Nattvaktman fr. 
land. 3:e styrman Emanuelsson driftade 
hela em. Steward Jacobsson berusad och 
ej kunnat sköta sina åliggande. Avmönst
rat lättmatros Rohde m hyra tom  dagen. 
Påmönstrat matros Olsson, lättmatros 
Österman och mässuppassare Nilsson. 
Överstyrman Kjellström röntgat magen 
på Ystads lasarett varvid konstaterades 
att Kjellström led av magkatarr och be
hövde vård i land. Överstyrman Kjellström 
uppsagts av befälhavaren. Matros och 
lättmatros Leukkeri driftat hela em. Läm- 
pare Andersson besökt dr Fischer = Denne 
meddelat A fullt frisk.

Torsdagen den 17 januari. Lossat m 5 
gäng 0700-1700 = 656 ton. Nattvaktman 
fr land. Steward Jacobsson avmönstrats. 
Erhållit 126 ton pannvatten och 6 ton 
dricksvatten. Besättningen sysselsatt m 
fyllning av tomsäckar i lastrummen. Båts
man Gustafsson ledig hela dagen.

Fredagen den 18 januari. Lossat m. fem 
gäng 0700-1200, fyra gäng kl 1400, tre gäng 
kl 1530, två gäng kl 1630 = slutlossad = 465 
ton. Steward Reis börjat tjänstgöra. Besätt
ningen = fyllning av säckar i lastrummen 
och div arbeten. Fyllt samtliga ballasttan
kar. Kl 1810 avg Ystad m last av 1345 ton 
kalksalpeter i fullt sjövärdigt skick m. lots

ombord och ass av 1 bogserbät. I Ystad 
ombordtagit Ahuslotsen.

Man lämnar Ysadslotsen, passerar Sand
hammaren och anländer till Åhus på lör
dagen kl 0315.

Under dagen lossar man till kl 1300. På 
måndagen den 21 januari fortsätter loss
ningen. Överstyrmannen avmönstrar och 
ny överstyrman, Johnsson, mönstrar på. 
Tisdag och onsdag fortsätter och avslutas 
lossningen. Mässuppassaren mönstrar av 
och ny mönstrar på.

Torsdag kl 0815 avgår man under lots 
ledning. Ny hamn är Oxelösund, dit kom
mer man fredagen den 25 kl 1240. Kl 1630 
börjar man lasta malm till kl 2230 då far
tyget är fullastat. Ny telegrafist mönstras. 
Man kvarligger över natten.

Lördagen den 26 går man från Oxelö
sund kl 0930. Destinationshamn är Midd
lesbrough.

Torsdagen den 31 har vinden ökat till 
styrka 10 och man stävar vind och sjö för 
halv fart d v s i detta fall 1 knop. Dagen efter 
förtöjer man kl 0630 vid Eston Jetty med Bb 
sida mot kaj och resan är slut. Redan vid 
20-tiden är fartyget utlossat. Nästa morgon 
bunkrar man 270 ton och fyller 7 ton färsk
vatten. Några matroser driftar.

Den 3 febr avgår fartyget kl 0800 på lätt-
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ten. Destinationen är nu Huelva på Span
ska sydkusten, väster om Gibraltar. Vädret 
är bra och resan blir händelselös. Farten är 
8V2 till 9 knop hela tiden. Fredagen den 8 
febr passerar man Cap de Roca.

Lördagen den 9 febr 2155 fått lots om
bord vid C de Pedro.

Söndagen den 10 febr kl 0015 Förtöjda 
förut med båda ankarna SB m 50 fm kätting 
BB med 70 fm samt akter med wire i boj. 
Djupg. F = 7'3" A= 13'0". Kl 1000-1130 för
halat till lastningskajen under ledning av 
lots m. ass. av 1 bogserbåt akter. Vaktman 
från land för natten.

Måndagen den 11 febr kl 0830 börjat 
lastningen m 1 kran lastningen fortsatt 
hela dygnet. Besättningen sysselsatta m 
div rengörings- och underhållsarbeten. 
Kl framsatt 1 tim till (oläsbart ord) 015'. 
Vaktman från land.

Tisdagen den 12 febr kl 0000-2130 fort
satt lastning med 1 kran. Besättningen 
sysselsatta med div underhållningsarbeten. 
Vaktman som föreg.

Onsdagen den 13 febr kl 0230 fortsatt 
lastningen till kl 0430 då fartyget var fär
diglastat. Totalt 3814 ton. Tagit ombord 13 
ton färskvatten. Besättningen sysselsatta 
med sjöklaringsarbeten. Djupg F = 18'11" 
A = 20'1". 1455 avgått under ledning av 
lots, ass av 1 bogserbåt förut. Fartyget i fullt 
bemannat, utrustat och sjövärdigt skick. 
Styrt under ledning av lots. 1550 ankrat 
med SB ankare och 45 fm kätting vid Fis- 
ling Village på gr. av för mycket swell över 
baren till Rio Odid. Klar luft. Temp 16. Kl 
tillbakasatt 20 min.

Torsdagen den 14 febr 0230 hyvat upp 
och fortsatt under ledning av lots. Styrt 
under ledning av lots. 0345 lämnat lotsen 
och satt logg = 0.

Lestris har sannolikt lastat järnmalm i 
Huelva och är nu destinerad till Antwer
pen. Den 17 febr passerar fartyget Cap 
Finisterre. Den 19/2 är det stopp för ma
skinreparation mellan 0900 och 1010. Ingen 
närmare förklaring.

21/2 passeras Dungeness och kl 1600 
tar man lots.

Fredagen den 22 febr 0450 med SB sida 
mot utsidan av s/s Flisnor av Panama. 
Djupg F = 19'2" A = 19'8". Kl 0500 börjat 
lossningen med 1 kran. Lossningen fortsatt 
till 2100.

Kl 1200 -  1300 förhalat till kaj, ass av 1 
bogserbåt. Besättningen sysselsatta med 
div klargöringsarbeten. Fyllt 12 ton färsk
vatten. Avmönstrat telegrafist Markvärn.

Lördagen den 23 febr kl 0500 fortsatt 
lossningen med 1 kran och med 2 kranar 
från kl 1300. Kl 1400 fartyget utlossat. 
Påmönstrat telegrafist Wulf. 3:e styrman 
Emanuelsson sagt upp sitt tjänsteavtal. Kl 
2015 -2110 förhalat till bunkerkajen under 
ledning av lots. Kl 2130 börjat bunkringen

som fortsatt till 2400. Besättningen syssel
satta med div klargöringsarbeten.

Söndagen den 24 febr. Kl 0000 fortsatt 
bunkringen till kl 0030 (154 ton kol). Vakt
man från fartyget fram till 0100. Kl 0745 
fartyget avgått fullt utrustat och sjövärdigt 
skick.

Lestris är nu destinerat till Lissabon 
utan last. Avgångsdagen säger en smörjare 
upp sig. Kl 1405 skiftar man lots utanför 
Flushing, samtidigt kommer 2 man om
bord för att deviera pejlkompassen. Kl 
1535 är devieringen avslutad. Efter detta 
ankrar man för tjocka. Först kl 1900 dagen 
efter lättar man ankar och lämnar lotsen kl 
2110. Torsdagen den 28 febr. Kl 0800 halar 
man in loggen och byter ut den. Man får 
väl anta att det är rotatorn som på något 
sätt havererat. Fartyget har hittills gjort 
ca 8 knop. Fredagen den 29 febr. passerar 
man Cap Finisterre kl 1855. Hög WSW-lig 
dyning. Slingring.

Söndagen den 2 mars kl 0710 ankrat på 
Lissabons redd. Under dagen förhalat till 
ny ankarplats. Jag låter kapten fortsätta:

Måndagen den 3 mars. Besättningen 
sysselsatta med div Klargörings -  och 
underhållsarbeten. Vaktman från land på 
natten.

Tisdagen den 4 mars. Verkstad från land 
börjat reparationen av motorn i BB livbåt.

Onsdagen den 5 mars. Börjat lastningen 
med 2 gäng. Lastningen fortgått till kl 2400. 
Besättningen sysselsatt med div. under
hållsarbeten. Vaktman från land.

Torsdagen den 6 mars. Kl 0000 till 2400 
fortsatt lastningen med 2 gäng. Kl 1400
1500 1530 -1600 stopp i IV på grund av 
winchrep. Besättningen sysselsatta med 
div underhållsarbeten. Båda livbåtarnas 
utrustning genomgången och komplette
rad. Vaktman från land för natten.

Fredagen den 7 mars. Kl 0000-2400  
fortsatt lastningen med 2 gäng. Kl 1530
-  stopp i IV:an på grund av winchrep och 
Kl 2045-2400 stopp p gr av lastbrist och 
måltidsrast 1 gäng. Verkstaden avslutat 
rep av motorn i BB båt. Besättningen sys
selsatta med div. underhållsarbeten och 
livbåtsmanöver BB båt. Fyllt 5 ton färskvat
ten. Vaktman som föreg.

Lördagen den 8 mars. Kl 0000-0230  
fortsatt lastningen med 2 gäng och frän Kl 
0230-0600 med 1 gäng. Kl 0600 fartyget 
färdiglastat totalt 3850 m/ton malm. Kl 
1020 fartyget avgått i fullt bemannat, ut
rustat och sjövärdigt skick.

Fartyget är nu destinerat till Rotterdam 
och går i gott väder till den 10 mars då:

1930 maskinchefen varskott att BB panna 
måste stängas av på gr av läckage.

Tisdagen den 11 mars. Kl 0235 stopp i 
maskin för reparation av pannläckaget. Kl 
0550 sakta fart. Kl 0625 satt lg. = 425.

Senare ökade man tydligen till Full Fart

för man gör nu 7V.2 knop. Den 13/3 eldare 
Gracias tjänsteavtal uppsagt av befälha
varen. Lördag morgon erhåller man lots 
Kl 0710 och 1145 har man förtöjt i bojar i 
Waalhaven No 10. Effektivt som vanligt i 
Rotterdam, lossningen påbörjas 1215 och 
fortsätter till 2130. Kl 1830 följande dag, 
den 18/3, är fartyget utlossat. Jag låter nu 
befälhavaren fortsätta.

Kl 2000 kom både hamnlots och sjölots 
ombord. Kl 2010 kastades loss och fart) get 
avgick under hamnlots ledning ass av 1 
bogserbåt. Kl 2025 kastades bogserbåten 
loss och hamnlotsen gick ombord i bogser
båten och lotsledningen övertogs av sjölot
sen med befälhavaren på bryggan från far
tygets avgång från Waalhaven. Omedelbart 
slogs full fart manöver. Då fartyget befann 
sig mellan Mewhaven och Woolhaven 
(Selundam) och då delar av besättningen 
efter fartygets avgång arbetade under led
ning av 3:e styrman A. Emanuelsson med 
nerriggande av fartygets fallrepstrappa 
råkade båtsman Gerhard Gustafsson född 
17-10-28 och hemmahörande i Degeberga 
(Krst län) falla överbord då Gustafsson 
höll på med infällning av plattformen 
tillhörande trappan. Omedelbart (kl 2040) 
skrek 3:e styrman "Man över bord" upp till 
kommandobryggan. Stoppmanöver slogs 
omedelbart. Jungman Soukan som var på 
väg till fallrepstrappan observerade att 
båtsman Gustafsson föll över bord. Sou
kan sprang genast till fartygets poop och 
kastade två livbojar överbord. På grund 
av fartygets framfart försvann bojarna och 
inget syntes av båtsman Gustafsson. Från 
bryggan gavs upprepade signaler med 
ångvisslan samt med rop av Befälhava
ren och lotsen till två mindre motorbåtar 
samt ett bogsersläp "Man gått överbord" 
men inget svar från dessa farkoster. S/s 
Lestris kunde ej rundsvänga omedelbart 
för kollisionsrisk då ett större fartyg låg 
förtöjt i bojar å BB sida samt ett bogser
släp å SB sida. Två små motorbåtar kom 
ytterligare dessa observerade ropen "Man 
över bord" försökte få tag i honom. En av 
mb hade namnet Albatross och tillhörde 
bogserbåtsfirman Maas. Från bryggan å 
Lestris observerades att motorbåten sökte 
medelst el lampa pä olycksplatsen. Så fort 
Lestris var klar fartyget som var förtöjt i 
bojar rundsvängde fartyget å BB-ankare 
och gick med långsam fart tillbaka över 
olycksplatsen med lyse å båda sidor över 
vattenytan för att söka den törlorade 
mannen men inget syntes eller hördes av 
honom. Alla som var på däck å Lestris 
spejade över vattenytan men utan resultat, 
den ena av livbojarna som kastats över 
bord passerade flytande. En man från mb 
Albatross kom ombord i Lestris och rap
porterade att de inte kunde finna den förlo
rade båtsmannen. Då området undersökts

Länspumpen 2006:2 21



och ingen att finna uppankrade s/s Lestris. 
Befälhavaren gav order till mb Albatross 
att rapportera den inträffade olyckan till 
flodpolisen samt fartygets mäklare i Rot
terdam firma N.V. Nederländske (oläsligt 
namn). Flodpolisen samt fartygets mäklare 
kom ombord och förhör anställdes med 
flera av de ombordanställda å s/s Lestris. 
Kl 2150 påbörjades förhören samt avslu
tades kl 2400. Polisbåten sökte efter den 
förlorade båtsmannen å båda landsidorna 
men kunde ej finna honom.

Mäklarens ombud som kommit ombord 
gick åter i land för att meddela Svenska 
Konsulatet men ingen tjänsteman var att 
finna vid denna tid på dygnet. Befälha
varen ringde upp Red AB Iris Stockholm 
och rapporterade den inträffade olycks
händelsen. Båtsman Gustafssons persedlar 
inventerades och packades av 3:e styrman 
Emanuelsson och matros Andersson enligt 
bifogad förteckning. Effekterna (1 st sjösäck 
och 1 st suitcase) ilandtogs av mäklarens 
ombud för att överlämnas till svenska 
konsulatet i Rotterdam.

Då alla åtgärder vidtagits för att finna 
den förlorade båtsmannen Gustafsson 
och han ej var att finna ansåg Flodpolisen 
och mäklarens ombud att fartyget kunde 
fortsätta sin avbrutna resa till Casablanca. 
Under arbetet med inriggning av fartygets 
fallrepstrappa var platsen upplyst medelst 
en el. sol med 1 st 300W lampa.

Tisdagen den 18 mars. 0110 lättat an
kar och fortsatt resan ass av 1 bogserbåt 
förut.

Båtsman Gustafssons lön uträknad tom  
den 17/3 -52 och tillgodohavandet med 
semesterersättning utgörande kr 249,77 
skall överlämnas till Rederi AB Iris i Stock
holm tillika med Gustafssons Sjöfartsbok, 
Motbok och Debetsedel. Gustafssons pass 
förvaras av polismyndigheterna i Rot
terdam.

1920 Goodwins fsk i r.v. 314Q a 8' lg = 
68.

Efter denna ragiska händelse fortsät
ter resan mot Casablanca i omväxlande 
tjocka och klar sikt. Farten mestadels runt
6 knop.

Tisdagen den 25 mars. 1750-1920 legat 
och hållit utanför Casablanca med redu
cerad fart på grund av tjocka. 1910 halat 
in lg = 19.2030 ankrat på Casablanca Road 
för inväntande på order. SB ankare 45 fm. 
kätting.

Onsdagen den 26 mars. l:e  maskinist 
Franzén sagt upp sitt tjänsteavtal. 1600 
lättat ankar. 1635 erhållit lots ombord. 1650 
ankrat med SB ankare 45 fm kätting, yttre 
hamnen. Lämpare Nurouda varit i land 
hos doktorn för bold å vänster underarm. 
Erhållit medicin.

Torsdagen den 27 mars. Kl 1515 hyvat 
upp ankaret och skiftat till annan ankar

plats på grund av NNW-Iig storm. Kl 1640 
ankrat med BB ankare 90 fm kätting. NNW
-  SSW-lig storm. Bar. = 29,70. Mulen luft. 
Besättningen gått sjövakter hela dygnet 
sysselsatta med div. underhållsarbeten 
med vakt å bryggan.

Eldare Garcia och lämpare Nurouda 
besökt doktor för bölder i armarna och fått 
insprutning.

Fredagen den 28 mars. Kl 0750 lots om
bord. Kl 0800 lättat ankare och gått in till 
kaj under ledning av lots. Kl 0850 förtöjda 
vid lastningskajen, ass av 2 bogserbåtar. 
Djupg F = 5 '5" A = 10'8" (hårt swell o 
dyning).

Kl 0930 börjat lastning med 2 sprutor. 
Lastningen fortgått till kl 1350 då fartyget 
var färdiglastat. Total last 4000,26 m/ton. 
Tagit ombord 12 ton färskvatten.

Sjöförklaring har i dag avhållits ombord 
inför svenske konsuln med anledning 
av båtman Gustafssons förolyckande i 
Rotterdam den 17 mars. Närvarande Be
fälhavaren, 3:e styrm. Emanuelsson och 
jungman Soukan. Besättningen sysselsatta 
med klargöringsarbeten, sjövakter.

Kl 1645 fartyget avgått i fullt sjö värdigt 
skick.

Sedan skrivit med annan stil: Kl 1645 
avgått från Casablanca med lots ombord 
ass. av 2 bogserbåtar. Kl 1700 kastat loss 
bgb. Kl 1710 lämnat lotsen.

Lasten består av 4 000 m/tons fosfat. Far
tyget var vid avgången väl bemannat samt 
i fullt sjövärdigt skick. Kl 2000 vinden NW 
styrka 8 Beufort. Mycket hög NW-lig sjö 
med sättning, slingring och överspolning.

På em återkommer den vanliga stilen, 
dvs befälhavarens.

Djupg. F = 19'3" A = 20'4" (hårt swell o 
dyning).

1645 avg Casablanca under ledning av 
lots, ass av 2 bogserbåtar. 1700 lagt av 
bogserbåtarna. Styrt under ledning av lots. 
1710 lämnat lotsen. 1720 styrt varierande 
kurser, satt lg = 0. 1720 pass. Casablanca 
angöringsboj tät o BB. Mulen luft regn 
NW-lig sjö, sättning, slingring och över
spolning, avtagande.

Fartyget är nu på resa till Kalundborg.
Lördagen den 29 mars (hyvat till under 

utpurrning av vakttorn). Detta gäller vid 
vaktbyte kl 0400. Måste betyda att över- 
spolningarna var så kraftiga att det var 
svårt, eller omöjligt att gå på däck.

På denna vakt skriver åter någon annan 
än befälhavaren, troligen samma person 
som skrev vid avgången frän Casablanca:

Kl 0400 vinden NW-SW styrka 7 B. Far
tyget tagit svåra brott och arbetar mycket 
våldsamt i sjön. Vid kl 06-tiden tog farty
get ett brott å SB sida midskepps varvid 
livbåten slogs loss ur skråna vilka splitt
rades. Bryggskärmen å BB sida under 
bryggan skadades. Roderstången kröktes

och lagerbocken slogs loss och bräcktes. 
1 st plåt å pannkappen slogs upp och 
bräcktes. Ljusventiler midskepps och akter 
spräcktes.

Ovanstående är ej signerat. Befälhavaren 
fortsätter:

Byig luft + åska. Mycket hög var. sjö. 
Våldsam sättning, slingring och överspol
ning.

Överstyrman Johansson sagt upp sitt 
tjänsteavtal.

1555 hyvat till vind och sjö, halv fart. 
2000 FF styrt kurs igen.

Söndagen den 30 mars. Personen som 
skrivit tidigare (Överstyrman?) skriver 
igen:

Kl 0400 Vinden W-lig styrka -10. Mycket 
hög var. sjö. Våldsam sättning, slingring 
och överspolning. Fartyget tagit flera våld
samma brott över akterdäck varvid roder- 
lednings-blocken å förkant slogs loss.

0930 C Vincents f i sv 55'a =8'lg 17.
På måndagen avtar vinden men ökar 

igen nästa dag. Styrka 7 tisdag middag. 
På torsdagen stoppar man mellan kl 0554 
och 0604 för maskinreparation. Således ett 
mycket kort stopp.

Söndagen den 6 april 0330 passerar man 
Beachy Heads fyr och har alltså kommit 
upp i Engelska Kanalen och på tisdagen 
tar man lots vid Elbe I fyrskepp kl 0900. 
Kielkanalen passeras och fartyget bunkrar i 
Holtenau, 50 ton. Nästa dag kl 0155 lämnar 
man lotsen vid Kiels fyrskepp. Samma dag 
kl 1700 har man förtöjt med BB sida mot 
lossningskajen i Kalundborg. Här återkom
mer den tidigare skribenten och skriver i 
marginalen:

Vid besiktning av fartyget efter resans 
fullbordande upptäcktes följande skador 
förorsakade av det svåra vädret under 
resan Casablanca Kalundborg. Spricka i 
däcket BB sida förut samt BB och SB sidor 
akter. Läcka mellan 1 ans och 2 ans barlast
tankar. Karthytt taket och däcket å undre 
bryggan läck vilket orsakats av fartygets 
hårda arbete i sjön.

Kaptenen fortsätter loggboken. Loss
ningen börjar nästan omedelbart. Nästa 
dag är Långfredag och den hålles i helg, 
som befälhavaren skriver. På påskafton 
fortsätter lossningen och på Påskdagen 
tidigt på morgonen är man loss. Fartyget 
avgår kl 0700, destinerat till Hull.

Lestris går genom Kielkanalen och läm
nar lots vid Elbe I fyrskepp den 14 april 
kl 0840. Dagen efter förtöjer man i King 
Georges Dock No 11 i Hull kl 2115.

Onsdagen den 16 april. Kl 1330-1430 
förhalat från kaj No 11 till lastningskajen 
(kolspruta No 2) under ledning av lots, ass. 
av 2 bogserbåtar.

Kl 1445 börjat lastningen som fortgått 
till kl 2100. Besättningen sysselsatta med 
div. klargörings- och underhållsarbeten
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Lestris på lätten. En grann bild tagen av C. G. Nyström. Negativarkiv Klubb Maritim Göteborg.

Vaktman från land för natten.
Torsdagen den 17 april. Kl 0000 fortsatt 

lastningen till kl 2100. Besättningen sys
selsatta med div klargöringsarbeten och 
underhåll. Vaktman från land för natten.

Fredagen den 18 april. Kl 0600 fortsatt 
lastningen till kl 0800. Kl 0800-1615 bunkrat 
252 ton kol. Kl 1615 fortsatt lastningen till kl
1915 då fartyget var färdiglastat. Total last 
3759 ton 16 cwt. Besättningen sysselsatta 
med div underhålls- och klargöringsarbe
ten. Kl 2330 fartyget avgått i fullt utrustat 
och sjövärdigt skick.

Fartyget lämnar lots den 19/4 kl 0325 och 
passerar Humbers fyrskepp kl 0412. Man 
skall nu gå till Domsjö utanför Örnskölds
vik. Resan går även denna gång genom 
Kielkanalen som passeras den 21: a april. 
Utklippan dagen efter och Gotska Sandön 
samma dag kl 2250. Den 24/4 passeras 
Grundkallens fyrskepp kl 1650 tätt om BB. 
Dagen efter tar man lots vid Skagsudde 
och förtöjer med BB sida till kaj i Domsjö 
kl 1440.

Här slutar denna loggbok. Den sista 
texten: Ny skeppsdagbok utfärdad den
26 april 1952. Örnsköldsviks Sjömanshus. 
(Oläslig namnteckning) Sjömanshusföre
ståndare.

Prolog
Denna loggbok, eller med det officiella 
namnet skeppsdagbok omfattar alltså näs
tan exakt 4 månader. Det är en kort tid av 
denna ångares levnad. Hon byggdes 1898

och höggs upp i Västerås februari-mars 
1960, dit hon gick för egen maskin. Av 
SST: s positionslistor att döma gjorde hon 
dock sin sista resa för Irisbolaget i augusti 
1958. Bortsett från olika uppläggningstill- 
fällen under sin aktiva tid befor Lestris 
världshaven under 60 år. Det är en lång tid 
för ett oceangående fartyg.

Jag har efter en hel del funderande be
slutat mig för att inte ta bort namnen på 
de personer som förekommer i loggboken, 
oavsett i vilket sammanhang de nämns. 
Det är i dag över 50 år sedan dessa hän
delser utspelade sig och få, om ens någon, 
av dessa personer torde vara i livet i dag. 
Vissa besättningsmän omnämns i kanske 
inte så smickrande sammanhang, men den 
nutida läsaren måste komma ihåg att det 
var helt andra tider till sjöss då än de vi har 
i dag. I de äldre fartygen var det oändligt 
mycket hårdare förhållanden, man bodde 
sämre och levde överhuvudtaget sämre 
än i dagens fartyg. Till det kommer att det 
var brist på folk till sjöss under de första 
två decennierna efter andra världskriget. 
Det var alltså lätt att få jobb och man stod 
sällan länge i de äldre fartygen, detta gällde 
speciellt manskapet.

Jag har inte någon förklaring till att vissa 
delar i loggboken är skriven av annan per
son än befälhavaren. En möjlighet kan vara 
att befälhavaren inte ville nämna de skador 
fartyget erhöll i det dåliga vädret på resan 
från Casablanca till Kalundborg. Överstyr
man kan ha skrivit detta. Han mönstrar ju

i alla fall av efter denna resa!
Befälhavaren är lite inkonsekvent i fråga 

om förkortningar, jag har ordagrant skrivit 
av hans förkortningar så när som på klock
slag där jag använt systemet med 4 siffror 
utan någon punktering mellan timmar och 
minuter. Kaptenen har också för det mesta 
skrivit så.

Vissa namn, speciellt utländska, kan vara 
fel återgivna, jag kan bara beklaga detta. 
Jag har försökt skriva av boken så noga jag 
kunnat. Detta kan också gälla vissa orts- 
namn som jag ej kunnat kontrollera.

Jag har blivit lite nyfiken på befälhava
ren. Med hjälp av min fru, som är släktfors
kare, har jag fått fram följande:

Namn: Rolf Gustaf Albert Bjurholm, född 
8 december 1900. Till sjöss 1917. Styrmans- 
examen 1927 och sjökaptensexamen 1929. 
Gift 19/6 1935 med Signe Katarina, född 
Sundgren. Födelseår 1896. Paret bodde i 
Stockholm på Folkungagatan 132.

Bjurholm dog 18/2 1962 och hans hus
tru 2 år senare. Sannolikt hade paret inga 
barn.

Källor: Skeppsdagbok 102, Sveriges Rederier 
1938, Lloyds register olika årgångar, Sveriges 
dödbok 1947-2003. Foton av, och ombord på, 
s/s L estris genom Gösta Jansson på Klubb 
Maritim. Klubb Maritimmedlemmarna Erik 
Hag och Malte Eriksson, Hallstahammar, har 
följt mitt arbete med denna loggbok och bistått 
och stöttat mig när så behövts. -¡̂
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Belone på väg över Gåsöfjorden den 11 september 2005. Foto Krister Bång.

Klubbans båtar
Av Eric Hallberg

På marinbiologiska stationer behöver man 
självklart båtar för olika provtagningar. 
Ofta rör det sig om mindre, mer eller 
mindre modifierade fiskebåtar. Med dessa 
kan man då med hjälp av olika redskap 
undersöka både bottnarna och de fria vat
tenmassorna. Ofta blir de också långlivade, 
vilket inte minst demonstreras av de båtar 
som funnits/finns på Klubban.

Klubbans biologiska station
Klubbans station drivs av Uppsala univer
sitet, och den skapades genom en donation 
av professor Appellöf, och den invigdes år 
1915. Klubban ligger i Fiskebäckskil, eller 
snarare Östersidan, och tvärs över viken 
ligger Kristinebergs marina forskningssta- 
tion. Under år har stationen byggts till för 
att klara av att härbärgera ett större antal 
studenter. Till Klubban kommer studenter 
från olika universitet, inte bara från Upp

sala, och skolor för fältstudier, och man har 
fullbelagt nästan hela året, med undantag 
för en period under vintern. Under kurspe
rioderna är aktiviteten stor, och man är ute 
med båtarna varje dag. Till att börja med,
1916 hade man tydligen en mindre båt 
med utombordsmotor, eftersom 800 kronor 
spenderades på en utombordsmotor detta 
år. Under åren 1921-1929 disponerade man 
en motorbåt som inköpts för 5200 kronor. 
1926 förvärvas Akka till stationen, och i 
och med detta fick man en båt med större 
kapacitet.

Akka
Akka byggdes på Kustens varv i Göteborg 
1913. Hon har en längd av 10,5 m, och ett 
déplacement på ca 13 ton. Hon beställdes 
av justitierådet Lembke från Göteborg. 
Lembke hade ett sommarhus i Ljungskile, 
och det var där Akka kom att användas.

Innan Akka kom till Klubban hade hon 
inte någon motor, men då försågs hon både 
med 2-cylindrig Bolinder tändkulemotor 
och en motordriven vinsch. I mitten på 
1930-talet monterades en ny Bolindermotor 
på Bassholmens varv till en kostnad av
4 550 kronor. Bassholmens varv ägdes vid 
denna tid av Bolinders, och det var deras 
stödjepunkt på västkusten, där ju konkur
renten Skandia höll till i det närbelägna 
Lysekil.

För det mesta höll man till i närområdet, 
men man gör också litet längre expeditio
ner, som till Kattegatt och Skagerak. Akka 
utnyttjades också av Naturhistoriska mu
seet i Göteborg, och en sådan exkursion 
finns beskriven i Leonard Jägerskiölds bok 
På vetenskaplig kryssning i Skagerak och Kat
tegatt. Ibland kunde det vara strapatsrikt 
att samla marina djur:

"Aldrig glömmer jag station 72 den 15
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aug. 1930. Akka låg nära Lilla Middel- 
grund, och skrapan gick drag efter drag 
på en egendomlig grov skalbotten till 7/10 
bestående av döda, stora, taggiga hjärt- 
musslor. Under arbetet mörknade sjön mer 
och mer, och tunga byar närmade sig. När 
alla våra baljor och såar voro fyllda och vi 
skulle taga upp vakaren, då bröt ovädret 
lös. Sjön var mörkt blyfärgad, och tvenne 
ståtliga tromber närmade sig. Dessbättre 
gingo de förbi en på var sida. Just som 
bojens dragg togs hem kom regnet. Jag 
trodde först det var stora hagel! Det pis
kade så att det sved och värkte i öronen. 
Vi brukade, när det gick sjö, stötta Akka 
med ett stormsegel om 7-8 kvm. Men när 
byn kom, låg hon trots sin stora styvhet 
med relingen gott i vattnet. Sjön rök som 
jag sällan sett den göra. Den ene besätt
ningsmannen hördes säga till den andre: 
"Bli ej nervös, det klarar sig nog." D vs,

Sittbrunnen på Akka. Från vänster i sittbrunnen 
Elisabeth Rodhe, Johan Rodhe, Eva Larsson. På 
däck Mattias Rodhe, Malin Rodhe. Foto Johan 
Rodhe.

jag hörde det icke, men min unge medhjäl
pare A. talade efteråt om det för mig. Men 
stränga herrar regera aldrig länge. Efter 
en kvart var byn över och regnet slut. En 
lagom 12-15 sekundmeter jämn kultje kom 
från land, och den störde oss icke, endast 
försenade hemfärden. När jag kom ned i 
salongen för att få torrt på mig, vände sig 
sållaren-adjunkten i kojen och sade: "Det 
har visst regnat!" Han brukade sova tills 
hans arbete tog vid, och han hade icke låtit 
störa sig av ovädret och dess buller. Väl i 
hamn fingo vi belöning i en synnerligen rik 
och egendomlig fångst. Men tidningarna 
berättade sedan, att över Slottskogsvallen i 
Göteborg hade ovädret virvlat upp bänkar 
och dylikt högt i luften."

Förutom stationsbåt fungerade Akka 
också vid några tillfällen för att köra sjuk
transporter till Lysekil från Östersidan.

Akka gjorde lång och trogen tjänst vid 
Klubban och såldes 1970 till Johan Rodhe 
som gjorde segelbåt av henne. Akka var 
då i dåligt skick, till exempel hade det 
läckande däcket "tätats" genom att man 
på undersidan spikat masonit. Vidare hade 
man gjutit en rejäl betongklump i botten. 
Akka återfick nu en riktig rigg med ny 
mast, bom och bogspröt. Begagnade segel 
skaffades också. Segelytan blev ca 85 kvm, 
en yta som gjorde Akka till en mycket god 
seglare. Tändkulemotorn blev snart utbytt 
mot en 4-cylindrig Forddiesel, eftersom 
Johan tyckte att det kunde vara vettigt 
med en motor som gick att starta snabbt i 
kinkiga situationer. Skickliga båtbyggare 
vid Lyckans slip i Fiskebäckskil tog senare 
upp ett hål i däcket där vinschen stått mel
lan rorsmansbrunnen och nedgången till 
salongen, och Akka fick åter en stor sitt- 
brunn. Johan Rodhe seglade med Akka 
under många somrar. Resorna gick ofta till 
Stockholms skärgård, och en gång till So- 
gnefjorden i Norge. Senare tillkommer två 
delägare och en av dem, Gary Schaffer, blir 
ensam ägare en bit in på 1980-talet. Akka 
kommer så småningom att förfalla allt mer 
innan hon till slut har turen att upptäckas 
av Tomas Olsson.

Akka i ny skrud
Tomas Olsson har växt upp på Östersidan, 
och tidigt önskade han att äga en gammal 
genuin båt, gärna någon han sett som 
barn. Relativt tidigt dök tanken på Akka 
upp, men det komplicerades av att det 
har funnits två Akka, varav den andra 
låg vid Klippan i Göteborg. Efter ett visst 
detektivarbete, där Tomas far Bo också 
deltog, så lyckades man hitta Akka nere 
vid Kornhall utanför Kungälv. Då låg hon 
på land och var i ett bedrövligt skick. Den 
dåvarande ägaren kunde till slut tänka sig 
att skiljas från henne, och sedan skulle hon 
transporteras till Fiskebäckskil. EftersomAkka förberedd för transporten till Fiskebäckskil. Foto: Tomas Olsson.
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Sä här såg Akka ut i augusti 2005. Foto Tomas Olsson.

Här ser man däcket pä Akka med vinsch, skrapa och håvar. Foto från Klubbans biolgiska station.

skicket inte var det bästa fick hon stadgas 
upp med en fackverkskonstruktion inom
bords och en vagga utvändigt för att kunna 
lyftas och transporteras. Tanken var att 
renovera henne på vanligt sätt, genom att 
byta ut skadade detaljer, men ganska snart 
kom Tomas underfund med att skicket var 
alltför dåligt för en sådan renovering. Man 
hade gjutit betong i botten på henne, och 
när den togs bort så konstaterades att träet 
därunder var ohjälpligt skadat, men nya 
spant och bottenstockar sattes i. Efter att 
ha hyvlat ner skrovet så att det motsvarade 
plastningen så att denna inte skulle öka 
dimensionerna, plastades skrovets utsida, 
varefter trävirket togs bort. Därefter lades 
Divinicell in som ett sandwichlager, och in
sidan plastades också. Nu börjar arbetet bli 
färdigt, och sjösättning planeras till hösten, 
men dessförinnan skall bland annat propel
leraxel monteras in. En ny motor, en Yan- 
mar diesel på 125 hästkrafter finns redan 
på plats. När man ser bilder på Akka före 
och efter renoveringen inser man vilket jät
tearbete Tomas gjort. Dessutom har han ju 
gjort en stor kulturhistorisk gärning.

B elone
Eftersom kurserna hade blivit större, insåg 
att man att det behövdes en större båt och 
som ersättare för Akka skaffade man 1970 
en båt som fick namnet Belone (Belone är 
latin för näbbgädda, och inte namnet på en 
pizza, vilket en student trodde). Belone är 
15,8 meter lång, 4,8 meter bred, och har ett 
djupgående på 2,3 meter. Bruttotonnaget 
är 24,71 ton. Inköpspriset för Belone var 
50 000 kronor.

Belone byggdes 1934 som Paulona på 
Hälleviksstrand på Oskar Augustssons

Johan Johansson, draggmästare 1931-1972 till 
vänster, och Knut Tobiassson draggmästare 
1927-1970 till höger. Foto från Klubban biolo
giska station.

varv för John Carlsson på Nordkoster. Hon 
hade under hela sin tid med Nordkoster 
som hemmahamn samma ägare och samma 
namn. Paulona hade beteckningen SD 846 
och från början var en Skandiamotor på 50 
hästkrafter installerad som senare, okänt 
när, ersattes av en Volvo Penta MD96.

Efter övertagandet installeras en Seffle 
hydraulisk styrmaskin 1971. Jämt 20 år se
nare, 1991 installeras en Volvo Penta TMD 
102A, som fortfarande fungerar fint. Man 
ser till att hålla Belone i bra skick genom 
att ständigt underhålla henne.

Även skepparna (draggmästarna) brukar 
stanna läge på sin post: Knut Tobiasson var 
draggmästare från 1927 till 1970 (samma år 
som Belone kom till stationen). Därefter 
var Gunnar Ivarsson draggmästare från
1970 till 1982, då han gick i pension. Gun
nar Ivarsson hade tidigare sysslat med

räkfiske i Gullmaren, så steget till att bli 
draggmästare var inte så långt. Gunnar 
Ivarsson berättar sina minnen från räkfis- 
ket i Terje Fredhs bok Sjöfartsminnen i elfte 
timmen. Där kan bland annat läsa att han 
trålade räkor alldeles ensam! Förutom rä
kor fick helt andra saker i trålen; flygplan, 
motorcyklar, ekor. Numera är Tommy 
Carlsson skeppare (draggmästare), och han 
har arbetat på stationen sedan 1989. Till sin 
hjälp som däcksman har han Nils Anders
son som också är ansvarig för räddnings
tjänsten på Skaftö, och det känns ju extra 
tryggt när man är ute med Belone!

Källor
Ett stort tack till Tomas Olsson, Johan Rohde, 
Tommy Carlsson och Majbritt Jonasson som 
välvilligt ställt upp med kunskaper, material, 
inte minst fotografier.

26 Länspumpen 2006:2



Bilaga

Registersidorna
8201-8300

8263 Viking av Hamburgsundpå väg genom skärgården.

Länspumpen 2006:2

Registerredaktörer: 
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl



Reg.
nr

Typ Namn
Versaler = Namn under svenskt flagg 

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

Byggnadsår 
och plats

Tonnage

In
re

gi
st

re
ra

d Avförd 
och anledning

Brutto Netto

8201 F NORMANDIA 1937 Marstrand 57 22 1937 fritids finns än
8202 M BRAGELAND 1937 Eriksbergs 2601 1819 1.1.1943 torped Brasilien
8203 M Koralle ex WIROS 1937 Landskrona 904 341 1954 Såld Tyskl, 1983 upph Dartmouth, NS eft hav
8204 SM GARPEN ex Helene ex Ophelia ex Maria 1914 Vlaardingen 99 73 1956 upph, lagd Karlshamns varv
8205 SM Talata ex Ullalis ex Lyn ex Osprey ex Höjris ex MARAGARETA H

ex MARGARETA ex BLEKING 1937 Sölvesborg 170 107 1965 såld Dk, uppriggad 1991
8206 F LANITA THULE ex THULE 1937 Hälsö 39 15 6.11.1994 förlist
8207 MT Motol V ex Peter M ex Empire Tigraven ex Algol ex SOYA VII ex ALGOL 1937 Hamburg 937 615 1941 såld Tyskland, 1973 upph Perama
8208 SM CONDOR ex KINNEKULLE ex GRANITA ex VITUS ex Gun 7 ex Sorka 1919 Tönsberg 226 125 upphuggen Hönö 1982/83
8209 M NIPPON 1937 Götaverken 6105 4232 14.9.1938 sjönk Wandelaar fyrskepp
8210 M NAPOLEON AF WESTERÅS ex LIDINGÖESRO ex NYA FYRIS ex ALMÖ-LINDÖ 1937 Ekensberg 50 38 i fart 2005
8211 M KÄLLSBYN ex BILLINGSFORS N:R 2 1918 Bengtsfors 42 36 1962 upph
8212 M KEXHOLM 1937 Eriksbergs 3776 2753 12.2.1941 sänkt Nordatlanten
8213 SS BALDER ex PORT STANLEY 1925 Tönsberg 238 51 1976 upph Ystad
8214 M SCANDINAVIA 1937 Eriksbergs 1551 989 9.7.1943 torped Holländska Guayana
8215 F Arizona ex WESTLAND ex ORION ex WESTLAND 1937 Hälsö 46 19 1973 såld Finl, fanns 2005
8216 M Vakis ex CHILE 1937 Götaverken 5304 3703 1968 såld Panama 1969 upph Keelung.
8217 SS Bj0rnvik ex BRAGE ex Reiås ex Elfi ex Glynarthen ex Kildress 1918 Selby 838 480 1938 såld Norge, sänkt 29.1.1942 Falmouth
8218 SM Barquentin Osprey ex Osprey ex MIA ex JANET ex DONIA ex GULLAN 1937 Sölvesborg 170 105 1975 såld USA, sjönk 9.9.1983 utanför Hongkong
8219 M Svalan ex SVALAN AV JUNGFRUSUND ex SORINA ex SVALAN 1924 Jungfrusund 45 33 2003 såld Nyhavn, Dk. Finns 2006
8220 MT Salte 50 ex Paraiba ex OSTBRIS ex HAMAL 1937 Hamburg 987 602 1949 såld Brazil, upph 1969
8221 F BILLY 1917 Landskrona 41 23 fritids, finns 83
8222 M GUSTAVSFORS 8 1937 Gustavsfors 47 37 1967 sjunken Köpmannebro
8223 MT Fatoumata Ka Va ex PÄRLAN ex BT IV 1937 Ekensberg 201 126 1998 såld Gibraltar
8224 F DAMITA ex S0NELAND ex EKRON ex JUNE ex SUNNFJORD ex SVEADROTT 1936 Hälsö 52 22 1988 upph Skillinge
8225 SM SYLVIANA 1899 Wewelsfleth 56 41 fritids 2004
8226 M Skyriaki ex Kyriakuola P.K. ex Undine ex NEBRASKA ex KANANGOORA 1938 Götaverken 4849 3241 1938 1962 såld Tyskland, 1971 upph. Bilbao.
8227 SM SELMA ex Lachs 1896 Glückstadt 99 73 22.8.1941 sjönk Sandsänkan
8228 MT VETTERSÖ ex W R LUNDGREN 1938 Götaverken 8549 6473 1969 upph La Spezia
8229 F BERTA 1936 Hälsö 14 6 1996 struken
8230 F NEPTUN ex TURE 1921 Höganäs 13 6 1952 såld statslös
8231 M LINDÖ ex BILLINGSFORS 1 1918 Billingsfors 55 37 1985 förstörd
8232 SM EIVOR 1937 Falkenberg 53 34 18.12.1953 brand Knippla
8233 M Ouranoupolis II ex Hanna ex Saana ex Johanna ex Vogelsberg ex Peik ex ANITA 1938 Lindholmen 2543 1916 1953 såld Tyskl, 1980 upph Piraeus
8234 SM ASTRID ex Wuta 1924 Vlaardingen 180 134 1976 såld Libanon, uppriggad till brlgg
8235 SM VÄSTANVIND ex MARLENE ex HÅLLÖFJORD ex JUNO 1903 Papenburg 96 63 15.10.1970 sjönk Kap Verde
8236 SM IRMA ex Gad ex P Rasmussen 1919 Landskrona 243 198 1957 kondemnerad, lagd Gnarp
8237 F CROSBY 1937 Hälsö 63 24 1961 såld Finl, fanns 2005.
8238 F CLEVELAND ex ZINDY ex SPERO 1937 Skredsvik 45 14 1992 upph
8239 SM Lai Lai ex Laila ex LAILA 1 ex WISMA ex TIDAN 1937 Sjötorp 100 78 1964 såld Finl, husbåt 1 Köpenhamn
8240 F CARITA 1937 Marstrand 36 12 fritids 2005
8241 F MARY JOSEFINA ex MAHLA ex ALMY II ex GULLMAR 1937 Skredsvik 36 14 fritids 2005
8242 SM RANDY ex Kodu 1932 Haapsalu 93 61 22.4.1938 sjönk SO Landsort l f
8243 M Dlgnity ex Stamatis M ex GULLMAREN 1938 Eriksbergs 3397 2388 1966 såld Panama, upph 1972 Turkiet
8244 SM SKAGERACK ex Ebba Sofie ex SKAGERACK ex Faust ex H 4 A 1920 St Malo 190 126 1966 Sänkt 9/9 Hyppeln
8245 SM MYRAN ex ANNA ex Kajak 1923 Kuressaari 208 158 13.10.1945 strandad Dalarö
8246 F SYLVI ex LOTUS ex GRISSLAN ex MARSKÄR ex MILAND ex BRAVIK ex KUNGSHAMN 1937 Skredsvik 44 14 1983 upph
8247 F Tj0rnunes ex Malistindur ex HANÖ ex NEPTUN 1937 Landskrona 45 17 1973 såld Färöarna, struken 1989
8248 SM INGEBORG ex Luise 1920 Kiel 81 57 18.7.1949 minspr Randers Fjord 2 t
8249 F WINGAFJORD ex VINGAFJORD ex BOSKÄR ex MARCIA ex CONNY ex VINGAFJORD 1937 Hälsö 43 16 fritids 2004
8250 F "—  VINGAREN 1937 Skredsvik 39 13 1977 såld Finl Tänns 2ÖU5.
8251 F CANNING ex CAPLAND ex SILVANA ex BRITTA 1937 Landskrona 47 19 1983 upph Hamburgsund
8252 SM INEZ ex Niit ex Elisabeth ex Elizabete ex Greif 1922 Tönning 309 245 10.1.1941 strand Oskarsgrundet
8253 F HISPANO ex NORDIC II ex MARINO HISPANO 1937 Gottskär 53 21 fritids 2005
8254 F AMIRA RANYA ex KAY-RUNE ex KÄTTY 1937 Hälsö 56 25 1986 skänkt till Egypten
8255 M Nippo Maru ex NINGPO 1938 Eriksbergs 6088 4425 Haveri dec 1941, torped 29.6.1944 Indonesien
8256 SM Zebu ex Peter Pan ex ZIBA 1938 Råå 72 47 1952 såld Dk uppriggad 1985
8257 SM GRETHE ex Grethen 1895 Achthäfenerdeicht 44 29 10.5.1939 sjönk Hanö
8258 F BRIS AV KARLSHAMN ex BRIS ex THAILAND II ex ERLY 1937 Hälsö 58 23 1981 upph Karlshamn
8259 F SVANSKÄR ex EJDERN III ex SVEALAND 1938 Hälsö 40 14 1969 såld England, 15.9.1972 brand
8260 F LIBANON 1938 Hälsö 62 26 22.11.1941 minspr Öland 10 t
8261 SM LYCKESAND ex PALLAS 1903 Papenburg 98 63 fritids 2004
8262 SM (Nordic Swan?) ex ORKNEY 1919 Aalborg 139 105 1961 såld Dk, fanns 82
8263 SM VIKING ex Stettin 1903 Papenburg 99 68 1971 såld Spanien
8264 F RELAX ex GÖTALAND II ex WINDY 1913 Strömstad 40 23 1986 såld norsk medb
8265 F STROMBOLI ex SKOGLAND ex EJDERN ex WALAREN ex VALARÖ 2 ex TANJA 1937 Skredsvik 40 11 fritids 2005
8266 M HERA AF MÖJA ex HERA 1938 Bergshamra 45 22 i fart 2004
8267 SM METEOR AF STOCKHOLM ex DONIA ex KBV 002,

ex KBV 02 ex TV 02 MÅKLÄPPEN ex MALÖ ex VINGASKÄR ex DONIA 1938 Karlstad 172 127 skolskepp
8268 MT ARISTON 1938 Götaverken 10565 7972 1972 upph Kaohsiung
8269 SM TRINITE ex Pays de France 1926 St Malo 223 150 16.10.1947 brand Grindavik
8270 M Popi ex BORELAND 1938 Eriksbergs 2612 1842 1956 såld Panama, expl. 8.9.1974
8271 SS Ortibal ex Taisan Maru ex MIRAMAR 1938 Helsingborg 1544 1096 1 beslag 1941, ej LR-52
8272 M VENEZIA 1938 Lindholmen 1592 1061 21.6.1943 torped Sydatlanten
8273 SS MONODORA ex TUNISIA 1938 Langesund 1350 817 1968 upph Bremerhaven
8274 SM WESTFART Ich WESTVART 1938 Lödöse 211 136 16.7.1941 sjönk NV Gotska Sandön 2 f
8275 F GOTTSKÄR ex STRÖMÖ ex EJDERN ex LINGARD 1938 Skredsvik 44 15 1984 uppeldad
8276 F SANTANA ex EXPO ex SANTANA ex GÖTALAND 1938 Skredsvik 56 22 1997 upph
8277 SM SOLVÄG 1938 Sunde 83 49 1946 såld Norge fanns 79 struken ca 1981
8278 F VENUS 1938 Hälsö 62 28 1969 såld Liverpool, England
8279 M Theoris ex TUNAHOLM 1938 Götaverken 3460 2496 1964 såld Grekl, upph 1972 Kina
8280 SM SUNBEAM 1905 Lowestoft 57 40 forskn-skepp 2005
8281 F POLARIS 1938 Hälsö 55 24 23.9.1965 strandad Skagen
8282 F KARIN ex ASTRID 1916 Viken 31 11 1974 såld USA
8283 SM CARENCY ex MAGDA 1909 Strömstad 36 22 fritids 2005
8284 SS NEPTUN ex BRÄVIKEN ex TASSE ex NYBROBADEN ex TASSE

ex ESSINGE ÅNGTVÄTT I ex ÖSTERSJÖVARFVET I ex EDDA 1890 Kristianstad 32 20 1982 avförd fritidsbåt
8285 M Maco Venture ex PERU 1938 Götaverken 6022 4429 1970 såld Panama, upph 1971 Shanghai.
8286 SM ULLA-KARIN ex BETH ex ULLA ex Johanna 1916 Maassluis 96 65 1976 såld St Lucia, sjönk 1988
8287 M Rasa ex Piavnik ex WARIA 1938 Landskrona 883 511 1961 såld Jugosl. Upph 1989
8288 M Gismataiiah ex Carola ex Carolaemme ex FREJA 1938 Finnboda 1497 1028 1967 såld It, strand 26.3.1979 Jeddah
8289 M FRYKEN AV KRISTINEHAMN ex Isvania ex Svanö ex FRYKEN 1938 Aalborg 1018 657 museiskepp 2005
8290 P UNO 1938 Slikkerveer 430 249 22.11.1941 minspr Memel 1 1
8291 SS MONARK 1938 Lindholmen 1769 1140 4.5.1940 sänkt Norge
8292 MT Switzerland ex SVEADROTT 1938 Kockums 10018 7466 1962 såld Schweiz, 1973 upph Bilbao
8293 F KARLSÖ ex RAGNHILD 1938 Hälsö 56 25 27.1.1968 sjönk Saxarfjärden
8294 F NORDVÅG 1938 Marstrand 54 18 1960 såld Finl fiskade i Kanada 2002
8295 M TEJE lii ex BILLINGSFORS 6 ex HÄNSFORS ex TÖCKSFORS 1 1883 Töcksfors 52 40 1958 vågbrytare Kållandsö
8296 M ALPHA ex OAXEN ALPHA ex Henderika Jacoba 1931 Enkhuizen 58 25 fritids 2004
8297 M SJÖHÄSTEN III ex LASSE-MAJA ex ERNST ex FÄRJA 61/131

ex FÄRJA 131 ex FÄRJA II ex Jyden 1923 Aalborg 120 69 1985 upph Landskrona
8298 SS Finngerd ex Skovly ex Tärnö ex Faerdig ex FÄRDIG 1915 Delfzijl 53 9 1961 såld Dk, ej DSL-80
8299 SS BJÖRN 1899 Delfzijl 73 17 1963 upph Odense
8300 SS Harriet Siedler ex TIBRA ex MERCIA ex TRIO ex Inge Maersk 1922 Svendborg 1511 1086 1950 såld Tyskl, 1960 upph Hamburg.
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Till salu

Tidningen Länspumpen

Årsnummer:
1994: Foton från 1939 -  in på 1960-talet av Curt S. Ohlsson. 
1995: Foton av C. G. Nyström från 1945 -  1960-talet.
1996: Helt i färg om Göteborgs och Stockholms hamnar av 

Bertil Söderberg och Arne Sundström.
1998: Röda Bolagets historia av Bertil Söderberg.
2001: Minnesnummer om vykortssamlaren Robin Holmstedt 

av Ragnar Magnander o Bertil Söderberg 
2002: Sjöman -  Vänerlots -  båtolog, Tore Granaths 

sjömansbana med egna foton 1942 -1993 .

Årgångar av Länspumpen
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000 
2001 
2002
2003
2004
2005

(fatal)
(fatal)

1 ,2 ,3 ,
3 ,4

1 .2 , 3 ,4
1 .2 , 3 ,4
1 .2 , (3 = fåtal)
1, 3 ,4
1 .2 , 3, 4
1 .2 , 3, 4

2 .3 .4
1 .2 , 3 ,4
1 .2 , 3 ,4

2 .3 .4  
Pris: 1-4 tidningar

5-9 tidningar

Frakt ingår. Sätt in beloppet på vårt 
plusgiro 81 57 68 - 7 och meddela 
vilka tidningar Du önskar och glöm 
inte att skriva leveransadress.

50
40

\ =
10 tidningar eller fler 30

- kr/st
- kr/st
- kr/st

/ T

Möteskalendern
Tändkulans Dag
Lördagen den 19 augusti kommer vi att vara i Lysekil på 
Tändkulans dag för att visa upp vår verksamhet. Hjärtligt 
välkommen dit!

Höstens möten
Torsdagen den 7 september
Klubbmedlemmen Lennart Johansson kommer till oss och berättar 
om sina minnen från Andra Världskriget, då han bl a seglade i 
amerikanska Liberty-fartyg i konvoj fart.

Torsdagen den 5 oktober
Sten Zackrisson visar nytagna bilder från ostindiefararen 
Götheborg från dess ankomst till Kina.

Torsdagen den 2 november
Program ej fastställt.

Fredagen den 8 december OBS! ändrad dag
Vårt trevliga JULBORD i Kajutan. Förhandsanmälan obligatorisk.

Mötena börjar klockan 19.00.

Kajutan håller öppet varje tisdagskväll under hela sommaren mellan 
18 -2 1 . Under samma tid är vår telefon bemannad. Om Du ringer 
031 -246515 har Du stora chanser att fa prata med tj änstgörande 
båtolog.

Kajutan är belägen i gamla Sockerbruket med adress 
Banehagsgatan 1 I in på gården, tag hissen tilll första våningen.
Det är snett under Älvsborgsbron på stadssidan.

Välkomna!

Tillrättaläggande av min artikel Resor med Torsholm.

Man kan av min artikel i LP 2006:1 förledas tro att Torsholm 
utrustades på 2 arbetsveckor. Så var naturligtvis inte fallet. De två 
systrarna tog det 2 till 3 månader från sjösättning till provtur - inte 
dåligt det heller. En uppmärksam båtolog har ringt och påpekat 
denna fadäs.
Jag har sedermera fått reda på att förste maskinisten Hermansson 
lyckligtvis inte dog av sina skador vid branden på Markland.

Olle Gustafsson

FOTOARKIVET • KLUBB MARITIM GÖTEBORG • OFFERT 37
Fotoform at 10 x 15 (10 kr/st) sam t 18 x 24 (45 kr/st).

T illkom m er p o rto  och e xp .k o stn a d  15  kr, u tlandet 25 kr.
Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet e ndast kontant.

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

CALLE NYSTRÖMS NEGATIVSAMLING BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING Hervor Bratt Göteborg 6962
Birgitta Fernstróm Karlshamn 10625 Arnold Bratt Göteborg 7223 Hollandia Göteborg 6997
Biskopsó Stockholm 9696 Brabantia Hamburg 10591 Kullen Lysekil 9270
Bolivla Stockholm 8794 Brita Thordén Uddevalla 9749 Lennart Bratt Göteborg 7475
Bore V Åbo ---- Burgundia Göteborg 6391 Normandia Göteborg 6055
Bore VI Åbo -- Carlsö Mollösund 9982 Normandia (Götha) Amsterdam —
Bore VIII Åbo -- Dagmar Bratt Göteborg 7135 Norrfjord Skärhamn 9493
Ekfjord Göteborg 11132 Danafjord Styrsö 10012 Reine Astrid Göteborg 9432
Elektra Stockholm 10494 Elizabeth Skärhamn 10386 Scantank Skärhamn 10413
Froja Göteborg 9337 Eros Kyrkesund 7453 Tyr Uddevalla 9978
Gota Lejon Göteborg 7851 Falken Skärhamn 10422 Wallonia Göteborg 6179
Hero Göteborg 10760 Fraternia (Götha) Bergen — Wenla Uddevalla 10296
Inga Helsingborg 9829 Gertrud Bratt Göteborg 9733 Vesta (Svea) Amsterdam —
Industria Göteborg 10482 Helenla Göteborg 10667 Westvåg Skärhamn 9193

F o to ark iv et  cl o Bert i l  Sñrierherg K np eskärsgatan  69, SF.-421 60 V ä stra  Frnliinria

Namn..

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

Sista beställningsdag 
14 augusti 2006

därefter leverans inom 6 -1 0  veckor
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Hjulångbogserbäten Götha E lf på en teckning från Sjöfartsmuseet i Göteborg. Det är dock osäkert om 
ångaren verkligen hade detta utseende.

Första bogserångarna på Göta älv
Av Arne Sundström

I Länspumpen 2004:1 berättade jag om de 
första ångfartygen som började trafik till 
och från Göteborg, Vänerångaren Braut- 
Anund och norska linjefartyget Prinds 
Carl. Jag tog också med de engelska Su- 
perb och Cornubia, som år 1834 inledde 
reguljär trafik Göteborg-Hull. Dessförin
nan hade jag i Länspumpen 1997:4 skrivit 
en del om J A Wadman, den första ång- 
slupen som från 1837 skötte lokaltrafik i 
Göteborg, bland annat ut till Klippan där 
linjefartygen till Norge och England hade 
sin tilläggsplats.

Här är en tredje berättelse från samma 
tid, nämligen om de första bogserångarna 
på Göta älv; Götha Elf, Industrien och 
Sleipner.

K ällor
En hel del grundmaterial om dessa fartyg 
har jag hämtat i Göteborgs stadsarkiv. 
Under rubriken Styrelsen öfver Göteborgs 
Hamn- och Elfarbeten finns där nämligen 
protokoll för åren 1824-1838 från Kongl. 
Directionen öfver Segelfarten emellan We- 
nern och Hafvet, även kallad Älvstyrelsen. 
Denna direktion var en statlig myndighet 
som inrättats för att underlätta trafiken på 
älven. Den efterträddes åren 1838-1876 av

Kongl. Direktionen öfver Göteborgs Hamn- 
och Elfarbeten. Mellan 1876 och 1897 sköt
tes motsvarande frågor av Styrelsen öfver 
Göteborgs hamn- och elfarbeten.

Det fanns också en del i den dåtida 
dagspressen om dessa fartyg, framför allt 
i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 
både notiser och annonser för lustresor. 
Här använder jag för enkelhets skull kort
formen Älvstyrelsen och en moderniserad 
stavning.

Först ett m udderverk
Den första bogserångaren Götha Elf kom 
till som ett komplement till ett mudder
verk, som skulle anskaffas av Alvstyrelsen 
för att fördjupa farleden längs älven.

Det ansågs då naturligt att åtminstone 
maskineriet till detta mudderverk skulle 
byggas vid den statsunderstödda Motala 
mekaniska verkstad. Redan i slutet av 
1810-talet hade ändå Samuel Owen ut
vecklat och fått patent på ångdrivna mud
derverk, och i början av år 1820 hade han 
fått beställning på ett sådant verk som 
sedan användes med stor framgång vid 
muddringen av Väddö kanal. När Göta 
Kanalbolagets styrelse sedan fann att man 
behövde anskaffa ett mudderverk för ka

nalarbetena ville kanalchefen Baltzar von 
Platen ändå inte låta Owen komma med 
något bud.

På en affärsresa till England samma år 
beställde han istället ett mudderverk från 
Bryan Donkins verkstad i Bermondsey ut
anför London. Denna verkstad hade 1817 
byggt ett mudderverk för Calder och Hebb- 
le-kanalen som visat sig fungera bra.

För att installera och färdigställa detta 
mudderverk tog Baltzar von Platen hit in
genjören Daniel Fraser, som i 13 år arbetat 
vid denna fabrik. Mudderverket var sedan 
klart för sina första uppgifter år 1822. Fra
ser blev sedan en ledare vid uppbyggnaden 
av Motala verkstad.

Våren 1827 förhandlade sedan Älv
styrelsen med Fraser om kontrakt på en 
ångmaskin till sitt eget mudderverk och 
med skeppsbyggm ästaren Brodie vid 
Gamla Lödöse varv om ett lämpligt skrov 
till detsamma. Motala verkstad erbjöd sig 
dock istället att leverera ett komplett mud
derverk, och den 27 februari 1828 mottog 
Älvstyrelsen ett förslag till kontrakt på ett 
sådant. Det skulle vara ångdrivet, självgå
ende och framdrivas med skovelhjul.

K om plettering 
m ed bogserångaren  G ötha E lf

Älvstyrelsen kom sedan fram att man 
också behövde skaffa sig ett bogserång- 
fartyg. I de första planerna ingick att man 
skulle anlägga gångvägar längs älven, 
så att segelfartyg vid behov kunde dras 
fram med handkraft, men denna modell 
övergavs snart av naturliga skäl. I ett brev 
till regeringen den 21 juni 1830 påpekade 
Älvstyrelsen behovet av en bogserångare 
för användning mellan Göteborg och Lilla 
Edet. Man uppskattade att ett sådant kunde 
fås för högst 60 000 riksdaler banko.

Man fick nog klartecken för ett sådant 
köp, men i ett protokoll från den 25 januari 
1831 påpekade Älvstyrelsens ledning att 
det var tveksamt om Motala mekaniska 
verkstad kunde leverera ett sådant fartyg. 
Ett alternativ kunde vara att anskaffa 
åtminstone dess ångmaskiner från Skott
land.

Till historien hör att Motala verkstad i 
maj 1827 fått beställning på en ny ångare 
till det svenska postverket. Verkstaden 
skulle tillverka både maskinen och skrovet, 
och detta skulle vara av samma modell som 
det mindre av de två norska postångfartyg 
som Anton Gustaf Carlsund konstruerat 
under sin vistelse i England. A.G. Carlsund 
fick även svara för konstruktionen av po
stångarens maskineri, som skulle bestå av 
två maskiner med 30 hästars kraft. Carl
sund fick också 1829 igenom att ångaren 
skulle förses med en ångpanna av koppar 
av hans nya kompakta modell.

Arbetet gick ändå extremt långsamt,
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Götha Elf på en teckning av Prins Gustaf sommaren 1837. Originalet finns i Eskilstuna stadsmuseums 
samlingar.

vilket väl delvis berodde på att det aldrig 
tidigare byggts något ångfartyg i Motala. 
Det uppstod också en ekonomisk kris för 
verkstaden.

Först sommaren 1831 var postångaren 
Motala färdig. Priset för det blev så högt 
som 95580 riksdaler. Till detta kom 12420 
riksdaler för den ångpanna av koppar, som 
Anton Gustaf Carlsund konstruerat och var 
tänkt att användas i ångaren men visat sig 
totalt misslyckad.

Å ngm askiner från Skottland
Den 7 april 1831 ansökte Älvstyrelsen att 
få beställa ångmaskiner till en bogserång- 
are "vid Motala mekaniska verkstad eller 
uti England", en formulering som skulle 
antyda att Motala fortfarande kunde vara 
en aktuell leverantör.

Redan den 18 juli 1831 beställdes dock 
två maskiner med 10 nominella hästars 
kraft hos Herr Alex. Meldrum vid Dundee 
Foundry Company i Dundee för 2 405 pund 
sterling. Vad beträffar skrovet till fartyget 
omtalades i protokoll 2 augusti 1831 att 
ett anbud väntades från ägaren till Gam- 
mallödöse Varv, Herr Brodie, på 5 333 Rdr 
Bco. Den 12 december 1831 rapporterades 
sedan att bogserfartyget redan var bordlagt 
och garnerat.

Fortfarande återstod att avgöra vem som 
skulle bygga ångpannorna till bogserånga- 
ren. I december 1831 meddelade A.G. 
Carlsund att Motala mekaniska verkstad 
bara kunde åta sig att bygga skorstenen 
men inte mer av ångpannorna. Carlsund 
meddelade dock att de kanske kunde till
verkas i Nyköping, men helst fortfarande

efter hans uppfinning.
Den 8 april 1832 meddelades i Älvsty

relsens protokoll att det bara återstod tre 
veckor tills bogserfartyget kunde gå av 
stapeln och att det då skulle få namnet 
Götha Elf.

Den 15 augusti 1832 omtalades så att 
maskineriet anlänt från Dundee. För hop
sättning av ångmaskinerna medföljde två 
konstnärer från Dundee Fondery Co (vars 
föreståndare var James Sterling), James 
Steel och James Brown. Maskineriet skulle 
monteras ihop på Badhustomten. Leve
rantören ville dock ha 1000 pund sterling 
utöver tidigare angett belopp.

Anton Gustaf Carlsund väntades nu till 
Göteborg för att besiktiga ångpannorna 
innan också dessa sattes in.

Första provturerna
Den 18 januari 1833 kunde så Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning (GHT) äntli
gen berätta: "Med det för Älvstyrelsens 
räkning vid Gammel-lödöse varv byggda 
Ångfartyget gjorde, sedan det härstädes 
blivit försett med maskineri från England 
och Ångpanna, härstädes förfärdigad, i 
förrgår första provet. För passagen från 
Järnvågen till Älvsborg åtgick cirka 30 mi
nuter och mot strömmen från Älvsborg till 
stora bomhålet 44 minuter. Denna mindre 
hastighet tillskrivs försiktigheten att inte 
vid första försöket använda maskineriets 
fulla kraft."

Även Norrköpings Tidningar skrev hä
rom den 26 januari 1833: "Göteborg d. 17 
januari. I går vid middagstiden avgick det 
nya ångfartyget Göthaelf från Stora Bom

men för att göra dess första utfart, som är 
bestämd till Vinga. Det är byggt på varvet 
vid Gammellös, maskineriet förskrivet från 
England och kittlarna mästerligt förfärdi
gade av kopparslagaren Lilja härstädes. 
Det föres av kapten Åqvist, och kommer 
huvudsakligen att begagnas på älven till 
fartens befrämjande, samt säges skola var 
söndag göra en lustresa med passagerare 
till Lilla Edet."

Den typ av ångpannor byggda av kop
parplåt, som A.G. Carlsund konstruerat, 
drabbades tyvärr lätt av problem. I ett 
protokoll från Älvstyrelsen omtalades 
den 25 april 1835 att man haft problem 
med läckage från ångpannorna i Götha 
Elf. De var ju tillverkade av koppar och 
sammansatta med tennlödningar, vilket 
lätt gav läckor.

Första lustresorna
Den första resan till Vinga var nog bara 
avsedd för Älvstyrelsens direktion, men 
onsdagen den 22 maj 1833 annonserade 
GHT: "Ångfartyget Götha Elf kommer sön
dagen den 26:e kl. 8 förmiddagen att göra 
en lustresa till Ströms Kanal och återvänder 
därifrån måndagen kl. 3 eftermiddagen. 
Ångaren tar 80 passagerare."

Den 23 maj infördes ett "Tillkännagi
vande. Sedan Kongi. Maj:t Nådigst tillåtit 
att det, egentligen för bogsering av fartyg 
på Götha Elf bestämda, nu färdiga ångfar
tyget, även må få begagnas för lustresor; 
kommer detsamma nästkommande söndag 
och måndag att upplåtas för en sådan resa 
härifrån till Ströms Kanal, mitt emot Lilla 
Edet, samt hit åter. Avresan sker från Stora 
Bommen, där fartyget då lägger an." Priset 
för resan var 2 riksdaler banko.

Veckan därpå annonserades i GHT tors
dagen den 30 maj 1833: "Å ngfartyget 
Götha Elf avgår nästa söndag härifrån till 
Kungälv och därifrån hit åter. Avresan sker 
från det ställe der fartyget utanför Lilla 
Bommen ankrar, kl. 9 förmiddagen och 
emottages emellertid passagerarna från kl.
8 om morgonen. Återresan från Kungälv 
anträdes kl. 7 på aftonen. Biljetter till ett 
antal av 120 kan erhållas i Hr Gleerups 
Bokhandel fredagen den 31 från 9 fm mot
1 riksdaler banko för varje."

Även påföljande torsdag den 6 juni 
meddelades i en annons: "Nästa söndags 
morgon kl. 6 avgår ångfartyget Götha Elf 
härifrån till Ströms Kanal och återvänder 
därifrån kl. 4 på e m. - -120 passagerare, 2 
riksdaler banko per biljett - - Ångfartyget 
är ankrat utanför Lilla Bommen."

Planer på turer till Uddevalla
Redan midsommaren 1833 planerade man 
en längre lustresa, ända till Uddevalla. 
GHT berättade dock torsdagen den 20 juni 
1833 att "som ett så ringa antal personer
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anmält sig, att vilja begagna ångfartyget 
Götha Elf under tillstundande midsom
marshelg för resa härifrån till Uddevalla 
och hit åter - - att resan måst inställas, i 
stället går Götha Elf nästa söndag kl. 8 
förmiddagen till Ströms Kanal och åter 
påföljande dag."

Ett nytt försök att ordna en resa till 
Uddevalla planerades kort därefter. En 
annons i GHT torsdagen den 27 juni 1833 
meddelade att "Såvida minst 50 personer 
antecknar sig - - gör ångfartyget Götha Elf 
en resa till Uddevalla nästkommande Lör
dags f m kl. 8 och återvänder Måndag."

M udderverket fram m e i G öteborg
Inte heller denna resa genomfördes nog. 
GHT berättade nämligen den 28 juni 1833 
att "Ångfartyget Götha Elf är uppgången 
till Ströms Kanal för att nedbogsera Älv- 
styrelsens stora ångmudderverk - - som 
skall påbörja muddringen i revieret." Den
9 juli 1833 omtalade GHT också: "Ångmud- 
derverket för Göta älv nedkom för 8 dagar 
sedan, och användes nu vid inloppet till 
Stora Bommen; maskineriet upptar på 15 å 
16 minuter 2 kubikfamnar mudder. De bå
tar, som är inrättade till muddrens bortför
ande, är försedde med utsläppningsluckor, 
så att lasten, utan handkraft, inom ett par 
minuter utlossas."

Kunglig resa
Ombord på ångfartyget Götha Elf gjorde 
kronprins Oscar några dagar därefter en 
resa nerför Göta älv.

GHT berättade den 12 juli 1833: "HKH 
Kronprinsen ankom i går, kl. Vi till 1 e m, på

ångfartyget Götha Elf från Ström, dit HKH 
aftonen förut, något illamående, ankom
mit; detta föranledde HKH, sedan en del 
av vägen passerats sjöledes, att intaga sin 
vagn, varefter resan landsvägen fortsattes 
till Ström.

Redan före ankomsten till Göteborg var 
höjderna, som likt en amfiteater omgiva 
inloppet till Stora Bommen, varest debar- 
keringen skedde beklädda med åskådare 
av alla klasser; anblicken härav var högst 
imponerande, och det brokiga vimlet, 
som på en gång uppstod vid ångbåtens 
närmande, var hänryckande.

Vid passerandet av simbassängen, para
derade i älven Simskolans elever i en linje, 
vilket framställde en egen och roande an
blick; salut gavs såväl från vallen som från 
en utanför inloppet placerad kanonbåt; 
härunder landsteg HKH, som sedan han 
passerat den på Lilla Torget paraderande 
militären, intog sina rum i landshövding
ens residens. Vid ångbåtens inlöpande i 
kanalen blev en båt, som av oförsiktighet 
närmat sig, av vattnets rörelse indragen till 
ångbåten och av dess hjul överändakastad 
och splittrad - - bägge karlarna ombord 
upptogs ur vattnet - - olyckan kan till ingen 
del tillskrivas ångbåten."

Torsdagen den 18 juli 1833 skrev GHT: 
"H KH Kronprinsen återkom tisdagen 
tidigt på eftermiddagen på ångfartyget 
Götha Elf från Dösebacka, där målskjut
ning med artilleripjäser ägt rum; en del av 
artilleriets hastiga rörelser lär dock ha varit 
mer förtjänt av uppseende än precisionen 
vid skjutningen.----- I går morse kl. 9 an
trädde HKH dess resa till Norge."

Kronprins Oscar gjorde även denna resa 
till Norge per ångbåt, som GHT berättade 
den 27 juli 1833: "Kristiania d 18 juli. I 
eftermiddag kl. 4 ankom HKH Kronprin
sen ---- på Norsk botten med ångfartyget
Prins Carl, varpå han gjort resan hit från 
Göteborg. -

Resor till M arstrand
Måndagen den 15 juli 1833 skrev GHT: 
"Med Ångfartyget Götha Elf gives tillfälle 
för passagerare att nästa onsdag mot avgift
2 riksdaler banko härifrån åtfölja till Mar
strand och därifrån hit åter."

Götha Elf gjorde en ny lustresa till Mar
strand veckan därpå. Den 25 juli annonse
rades i GHT: "Söndagen den 28 juli avgår 
ångfartyget Götha Elf kl. 7 om morgonen 
från Stora Bommen till Marstrand —  och 
åter kl. 5 e m. 120 passagerare, 2 riksdaler 
banko per Biljett."

Den 30 juli löd annonsen i GHT: "Såvida 
ej storm hindrar, avgår ångfartyget Götha 
Elf nästa lördag, den 3:dje nästkommande 
augusti härifrån till Uddevalla och nästpå- 
följande måndag åter - -120 passagerare,
4 riksdaler banko." Inte heller denna Ud- 
devallaresa blev nog inte av.

Den 8 augusti annonserades: "Ångfar
tyget Götha Elf avgår nästa söndag d 11 
augusti kl 7 fm härifrån till Ström och åter 
samma dag - - från Stora Bommen - - 2 
riksdaler banko."

Den 15 augusti löd annonsen: "Nästa 
söndag, d 18 innevarande månad, avgår 
ångfartyget Götha Elf kl. 8 på morgonen 
från Stora Bommen till Rivöfjord, samt 
återvänder och fortsätter därefter oavbrutet 
resan till Kungälv, varifrån hemresa kl. 5 
på aftonen."

Den 22 augusti annonserades i GHT: 
"Ångfartyget Götha Elf avgår nästa sön
dag kl. 7 f m från Stora Bommen till Mar
strand - - och återvänder kl 4 em. - - Biljetter 
å 2 riksdaler banko - - hos Hr Gleerups 
Bokhandel." Den 28 augusti löd annonsen: 
"Ångbåtsfart. För sista gången inneva
rande år gör ångfartyget Götha Elf nästa 
söndag den 1 september lustresa härifrån 
till Ström och samma dag hit åter - - kl. 7 
från Stora Bommen, åter från Ström Vi 1 på 
em. - - biljettpris 2 riksdaler banko." Detta 
var ändå inte sista turen. Den 4 september 
annonserades nämligen i GHT: "Å ng
båtsfart. Söndagen d. 8 september avgår 
ångfartyget Götha Elf kl. 9 f m från stora 
Bommen till Känsö och återvänder kl. 4 em.
- -1  riksdaler banko st."

Första vintern och turerna 1834
Ett protokoll från Älvstyrelsen den 9 janu
ari 1834 omtalade att "Ångfartyget Götha 
Elf bör uppläggas för vintern och maski
neriet löstagas samt smörjas, och skador 
av fukt och rost behandlas. Plats finns vid
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Hjulångaren Industrien under sitt senare finska namn Nordvakt.

Järnvågen. Fartygets Kapten Åqvist bör få 
föreskrifter."

Frågan om lustresor sommaren 1834 togs 
upp i nästa protokoll den 26 april 1834: 
"Det finns behov av en särskild brygga för 
Götha Elf och för Norska ångfartyget. Herr 
Major (Nils) Ericson har upprättat ritning 
på Brygga till en kostnad av 1 988 riksdaler 
39 skilling 4 runstycken banko, om den 
även skall kunna ta emot de Engelska Ång
fartygen. Bra läge vid Stora Bommen.

Lustresor med Götha Elf bör bara göras 
en vardag i veckan under sommarmåna
derna till och från Ström, t ex torsdagar."

Detta innebar alltså en kraftig inskränk
ning mot vad som skedde 1833, och det 
är oklart hur länge ens dessa lustresor 
pågick.

M innen av första G ötha Elf
I minnesskriften Götaverken 1841-1941 
berättade Fritz Schéel att "denna första Gö
tha Elf länge levde i göteborgarnas minne 
genom sina originella egenskaper.

Fartyget hade en ovanligt långt utskju
tande spetsig klipperstäv och ansågs som 
den mest snabbgående ångaren på älven. 
Det skrymmande m askineriet upptog 
emellertid mycket rum i det eljest korta 
fartyget, så att pannorna måste läggas på 
däck och stenkolet på en därutöver byggd 
altan, där rorgängaren hade sin plats.

Genom denna övervikt blev fartyget 
emellertid mycket rankt, vilket särskilt vid 
bogseringar var riskabelt. Den första Götha 
Elf började sin verksamhet 1833 och var i 
flitig användning, bl a på passagerareturer 
i skärgården, där dess flåsande högtrycks- 
maskiner på långa håll annonserade sin 
ankomst."

Denna ångare användes dock ända till 
1852, då Älvstyrelsen mottog en ny Götha 
Elf med järnskrov från firman Alexander 
Keiller & Co (Götaverken), vilken som del- 
likvid mottog Älvstyrelsens gamla träång

are med samma namn. Enligt Fritz Schéel 
använde varvet den till bogseringar tills 
den en dag, trött av mödor och år, sjönk 
i Stora hamnkanalen och utrangerades. 
Tidskrift i Sjöväsendet berättade redan 1864 
att "den första Götha Elf höll ut till 1855, 
då den en afton sjönk i Göteborgs hamn, 
lastad med dyrbara maskiner till ett vid 
älven anlagt spinneri."

Industrien, 
den andra bogserångaren på älven

I ett protokoll från Älvstyrelsen skrevs 
redan den 21 augusti 1833: "Ett bogserång- 
fartyg för sträckan mellan Ströms slussar 
och Åkerström behövs. Herr W:m Brodie 
har sökt upplysning i England -  priset 
beräknas till 1200 å 3500 pund sterling.
-  Kommerserådet Wijk har tillskrivit herr 
Sterling, disponent för den verkstad i 
Dundee där ångmaskinen till Götha Elf 
byggdes och väntar på svar.

Det dröjde med beslut, men den 9 maj 
1835 omtalade GHT: "Ett genom Älvsty
relsens försorg i Skottland byggt ångfartyg 
för bogsering mellan Ströms Kanal och 
Åkerström hitväntas stundligen. Det kos
tar 35 000 riksdaler banko och benämns 
Industrien."

Skotten David Horsburgh skrev nyligen 
till Sjöhistoriska museet i Stockholm och 
frågade efter uppgifter om ångarens verk
samhet här. Han meddelade att skrovet 
till Industrien var byggt på det varv som 
hans anfader James Horsburgh och Joseph 
Garland drev i Dundee och att detta sjösat
tes den 16 mars 1835. Maskineriet kom från 
samma verkstad som byggt det som sattes 
in i Götha Elf, Dundee Foundry Company. 
Fartyget gjorde provresa på Firth of Tay
19 juni och gav sig av till Göteborg den 1 
juli 1835.

Norrköpings Tidningar, som fortsatte att 
bevaka utvecklingen i Göteborg, skrev 
sedan den 13 juli 1835: "Det genom Älv

styrelsens försorg i Skottland 
byggda Ångbogseringsfarty- 
get Industrien, om 40 hästars 
kraft, anlände i lördags, på 4 
dygn, från Dundee - - maskine
riet är tillverkat av Hr Sterling, 
som åtföljde fartyget - -."

Ett protokoll från Älvsty
relsen berättade den 25 juli 
1835: "Ångfartyget Industrien 
har hitkommit från Dundee, 
hitfört av verkmästaren J.A. 
Stirling - - kostnad totalt 34355 
riksdaler 6 skilling banko.

Industrien skulle föras av 
en kapten Thomson. Eftersom 
ångaren skulle gå på en övre 
sträcka av älven skulle denne 
först utbildas av majoren Nils 
Ericson, och kapten Thomson 

skall också formellt stå under kaptenen på 
Götha Elf Åqvist.

Industrien råkade ett av de följande 
åren ut för den kanske vådligaste färd 
någon ångbåt i Sverige gjort, berättade 
Fritz Schéel i boken Handelsfartyg från  
Lindholmen. Då ångaren en dag bogse
rade ett par skutor utför älven och kom 
fram till inloppet till Åkerströms slussar 
nedanför Trollhättan släp mötte den ett 
annat fartyg, som hade en draglina i land. 
Då Industrien skulle väja stötte den med 
förskeppet på ett grund, som utgick från 
ena kanalarmen. Akterskeppet började då 
sakta svänga utåt strömmen. Ångarens 
besättning lyckades få trossar iland, samti
digt som bogserändarna kastades loss och 
skutorna fick landkontakt. Industrien togs 
sedan alltmer av strömmen, och trossarna 
sprang av. Ångarens akterskepp svängde 
sedan nedåt älven, och den lossnade sam
tidigt från grundet. Maskinisten fick nu 
sätta igång maskinen för fullt men fick 
inte stopp på Industrien. Den drogs sedan 
rätt utför fallet, där ångarens skrov under 
några sekunder helt försvann i skummet. 
Det höjde sig dock snart igen, och Indu
strien flöt sedan oskadad på lugnvattnet 
nedanför fallet. Ångaren ångade sedan 
in i den nedre kanalmynningen som om 
ingenting hänt.

År 1838 drabbades Industrien sedan av 
en brand, som uppfattades som en totalför
lust. I en annons i Post- och Inrikes Tidningar 
omtalades den 23 april 1839 att lämning
arna av fartyget utbjöds till salu. Man fick 
inga spekulanter, och den 28 maj 1839 hölls 
sedan en öppen auktion på Industrien. Nu 
fick den förbrända ångaren en ny ägare, 
som gav den nya namnet Carl.

Trafik som Carl
Efter upprustning sattes ångaren Carl in 
framför allt på lustresor med kapten J.W. 
Ekfeldt som befälhavare. Ägare var enligt
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Prins Gustafs teckning av Sleipner under sitt senare namn Thor sommaren 1837. Originalet finns i 
Eskilstuna stadsmuseums samlingar.

en uppgift apotekaren D.J. Skogman i 
Göteborg

I GHT annonserades de första lustturerna 
med Carl den 6 juni 1840. Dagen därpå gick 
ångaren till Känsö och den 8 juni till Mar
strand. Den 13 juni annonserades sedan 
en resa 14 juni till Särö, och kapten Ekfeldt 
omtalade också att Carl den 26 juni skulle 
göra en lusttur ända till Köpenhamn, om 
tillräckligt antal passagerare anmälde sig. 
Återfärden skulle ske den 30 juni.

Det är osäkert om denna resa blev av, 
men GHT hade annonser om nya lustresor 
med Carl till Köpenhamn, med avresa den
7 augusti respektive den 20 augusti. Någon 
eller några av dess genomfördes troligen.

Ångaren Carl gjorde även flera andra 
lustresor 1840, bland annat en "Fisktur" 
torsdagen den 30 juli, med återfärd fre
dag morgon. Man skrev i annonsen att 
"åtskilliga småbåtar medtages, om någon 
önskar jaga". Sista annonserade turen för 
året genomfördes den 20 september och 
gick till Lilla Edet "så vida 50 passagerare 
anmäla sig".

Även år 1841 gjorde Carl flera lustresor, 
bland annat till Marstrand och Uddevalla 
men ingen till Köpenhamn. Nu var kapten 
Bergner befälhavare på ångaren.

Försäljning till Finland
Efter sommaren 1841 såldes Carl sedan till 
finska tullverket och fick här namnet Nord- 
vakt. Kapten Bergner förde istället 1842 
ångaren Wettern på liknande lustresor från 
Göteborg som de som Carl tidigare gjort.

Helsingfors Tidningar hade den 12 mars 
1842 och följande nummer en insänd ar
tikel "Om Finska Ångbåtar". Där ingick 
följande: "Nordvagt, ett engelskt boxerings 
fartyg af ett mindre vanligt byggnadssätt, 
inköpt sistlidne sommar i Göteborg för 
Finska Tullstyrelsens räkning; Maskineriet 
uppges vara av 40 hästkrafter. -  Fartyget är 
för närvarande i Nyköping för att undergå 
någon reparation på panna och maskin."

Jorma Tuomi-Nikula skrev om Nordvakt 
ex Carl ex Industrien i sin bok Siipiratas 
Suomessa (1990), där han även tog med den 
bild av ångaren som återges på sid 30. Där 
framgår att den hade måtten 24,7 x 5,2 x 1,7 
meter och en maskin på 50 nominella hk. 
Han uppger att den slopades år 1845 men 
att maskineriet sattes in i en ny tullångare 
med namnet Nordvakt. Skrovet till den 
byggdes i Åbo, och nya Nordvakt använ
des till 1860.

D en m isslyckade Sleipner
En tredje tidig bogserångare på Göta älv 
var Sleipner.

Om denna ångare skrev GHT den 11 
mars 1833: "Brev från Stockholm den 5 
Mars. Det enskilda Bolag, som förlidet år 
bildades för anskaffande av Ång-Bogser-

Fartyg på Insjöarna på Göta Kanal-linjen, 
har nu beslutat, att det nu under utförning 
varande Fartyg med 2:ne Ångmachiner, 
hvardera om 20 hästars kraft, och som är 
ämnadt att stationeras på Wenern, skall 
under de första seglationsåren, tom  1835, 
å bestämde dagar i veckan, gå emellan We- 
nersborg och Sjötorp fram och åter. -

Norrköpings Tidningar skrev den 19 juni 
1833: "Sistlidne lördags eftermiddag kl 3 
kvart till 5 gick härstädes ett mindre Ång
fartyg af stapeln och fick namnet Sleip
ner. En talrik samling åskådare hade vid 
tillfället placerat sig på strömmens båda 
stränder. Detta skepp lärer vara ämnadt 
till Ångbogseringsfartyg på Venern."

GHT skrev den 15 juli 1833: "Bref från 
Motala, d 8 Juli. Det i Norrköping för 
särskildt Actie-Bolags räkning byggda 
Fartyg, Sleipner kalladt, ämnadt till Bog- 
sering på Wenern, anlände hit i dag fm, 
och går i morgon uti docka der dess redan 
förra året färdiga Ångmachinerie af dub
belt 20 hästars kraft kommer att insättas
- - förmodan att fr o m September kunna 
begagnas till de trafikerandes tjenst.

Skrovet till Sleipner kom från Hammar
stens varv, och maskineriet med 40 hästars 
kraft från Motala verkstad hade tillverk
ningsnummer 6 .1 A.G. von Sydows arkiv, 
som ju finns på ritningsarkivet på SSHM, 
finns en del om Sleipner, bland annat från 
provresan den 22 augusti 1833.

Den 24 augusti 1833 skrev GHT: "Ång- 
bogserfartyget Sleipner blifver troligen 
före månadens utgång segelfärdigt från 
Motala att börja sina resor på Wenern. Det 
af serskildt Bolag beställda Ångbogser- 
fartyget för resor å Canal-vägen emellan 
Götheborg och Stockholm, är ock redan 
under utföring, fartyget i Norrköping,

machineriet vid Motala. -  "
På ett möte med Kongi. Directionen 

öfver Segelfarten emellan Wenern och 
Hafvet 19 juni 1835 tog man upp ett för
slag att sätta in ångfartyget S leipner 
som bogserare mellan Trollhättan och 
Wenersborg.

Den 22 juli 1835 berättades i Aftonbladet 
i Norrköping: "Götheborg den 13 Juli. 
Den länge önskade bogseringskedjan å 
Götha Elf och Kanal-insjöarne synes nu 
till en början komma i ordning emellan 
Götheborg och Wenern medelst Götha 
Elf-fondens 2:ne Ångfartyg, Götha Elf 
och Industrien, nedanför Trollhättan, och 
det enskilt Bolag tillhöriga Ångf. Sleipner 
ofvanföre nämnde Slussverk - -

Aftonbladet hade den 25 januari 1837 en 
översiktsartikel om de 10 ångbåtar, som 
byggts på Hammarstens varv i Norrkö
ping. Det fjärde av dem var Sleipner, om 
vilket tidningen skrev: "Ångfartyget Sleip
ner, circa 80 fot långt, förer 2:ne machiner 
å 20 hästars kraft och var ärnadt att bog
sera lastdragare uti Wettern och Wenern. 
Machinerna äro förfärdigade vid Motala. 
Fartyget tillhör ett bolag och har varit det 
olyckligaste och mest förlustgifvande af 
alla. Det var konstrueradt af aflidne Major 
Carlsund."

Norrköpings Tidningar omtalade 22 april 
1837: "Ångfartyget Sleipner, som i går 
gick under klubban i Stockholm, inropa
des af Kryddkramhandlaren Eurenius för 
10900 Rdr Banko."

Ångfartyget Sleipner bar därefter något 
år namnet Thor och sedan Wermland men 
var inte mer framgångsrik som sådan och 
omdöptes enligt Tidskrift i Sjöväsendets 
översikt 1864 år 1855 till Idog med hemort 
i Göteborg.
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Till flydda tider återgår

Carlsö -  Mollösund, byggd 1951 i Foxhol, heter idag 
Pavona frän Kungshamn.

Eros -  Kyrkesund, byggd 1918 i Korsör. Hamnade i Karibiska havet 
och sattes pä land 1968 i Californiabukten, Mexico.

Wenia -  Uddevalla, byggdes som Tusken 1958 pä 
Lidingö. Köptes till Uddevalla 1962 och blev Wenia. 
Blev 1973 Comet av Rönnäng. Fick Panamaflagg 
i januari 1975 som Comet. Blev Dimitrios L. av 
Pireus 1984. Blev Georgia 1 1986, nytt namn 1989 
blev Evangelia D. År 1997 fick hom namnet Agios 
Minas och senare samma är blev hon Hurricane, 
med Belizeflagg. Bytte flagg och namn igen 2000 och 
blev Kleivi. Anlände den 1 mars 2004 till Aliaga för 
upphuggning, en riktig vandringspokal.

32 Länspumpen 2006:2

. . .  min tanke än så gärna

Scantank -  Skärhamn, byggdes 1956 i Fredrikstad 
som Hebe och blev 1963 Scantank, 790 ton div. 
Blev sedan Soltank, Rotija, Star A., Pounentes, 
Bonanza I  och 1999 Mistral av San Lorenzo. 
Upphuggen 2001.

Norrfjord -  Skärhamn, upphuggen i Göteborg efter haveri 1970.

W estvåg-Skärhamn, byggd 1950 i Karlstad som 
Nysäter. Säldes som Medvind 2004 till Togo och 
blev Osu, med hemort i Lome.

W&TVÄ c»
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Besättningen pä LL 777 Ulken från för till akter; Birger Andersson, Valter Stranne, Eskil Larsson, John Rödström, Agnar Olsson, Axel Andreasson David 
Johansson, Per Bernhardsson, Astol, Olof Johansson, "Oliver från Cullholmen", August Andersson, Astol, Charles Andreasson, Albert Andersson, Herbert 
Rödström, "Abyns Axel", Gottfrid Andersson och Anders Persson.

Fiskebåten Ulken
Av Eskil Sewerinson

I början av 1910-talet gick några ungdomar 
på Smögen samman och bildade ett vadlag 
för att fiska sill. Båten beställdes i Risor 
i Norge. Det byggdes många båtar vid 
varven i Risor för mellersta Bohuslän vid 
denna tid. Smögenbåten fick LL 777 och 
namnet Ulken. Det påstods att genom att 
pojkarna var så unga (ingen var över 20 år) 
blev de kallade "ulkarna", ett uttryck för 
småpojkar, och det var genom detta båten 
fick namnet Ulken. Hon var 46 fot lång och
18 fot bred och motorn var en tvåcylindrig 
om 20 hk av märket Vestkusten. Den byttes 
senare mot en 22 hk Avance.

De drev fisket så hårt det var möjligt på 
den tiden då vadfisket var mera beroende 
av väder och vind än i våra dagar. Belys
ningen under nattfisket var s k luxlampor 
som spred ett kraftigt sken, men var myck

et ömtåliga. "Strumpan" gick lätt sönder 
vid sjögång och dåligt väder. Vid sådana 
tillfällen fick man övergå till de rykande 
fotogenblossen.

Som början på min berättelse om fiske
båten Ulken refererar jag till ovanstående 
berättelse om Ulkens första år, skriven 
av smögensonen Karl-Olof Rödström och 
publicerad i salig avsomnade tidskriften 
Brevduvan. Artikeln var införd i decem
bernumret 1981.

Fisket fortsatte i många år med Ulken 
som vadsillfiskebåt varje höst och vinter 
och med denna stora besättning. Tänk er 
12 man bo ombord i en så liten båt hela 
veckorna! Men omkring 1920 synes vadla
get ha skingrats och flera av medlemmarna 
skaffade egna båtar och nya ägare inträde. 
Ulken blev då inköpt av en man vid namn

Julius Rödström och hans söner som då var 
så gamla att, han bildade ett eget fiskelag.

Fiskebåtarna på Smögen användes då 
vid den tiden huvudsakligast endast under 
två fisken under året. Båtarna vårutrusta- 
des i april och makrillgarnen syddes ihop 
och togs ombord. Makrillen kommer ju in 
från Nordsjön, längs med Norges sydkust 
för att leka i Skagerack under maj månad. 
Fiskebåtarna från Bohuskusten åkte då väs
terut till någon av hamnarna på Sydnorge 
och fiskade därifrån en tid för att möta 
makrillen. Så höll garnfisket efter makrill 
igång till midsommar ungefär. Därefter 
följde en tid under sommaren då dörjfis- 
ket efter makrill tog vid. Under hösten 
var det så dags för vadfisket inomskärs i 
Bohuslän efter skarpsill. Skarpsillen, eller 
vassbuk som ålänningarna säger, används
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ju av konservfabrikerna till inläggning av 
ansjovis.

Ar 1937 var Julius så till åren kommen att 
han gick iland för att njuta av pensionslivet 
på sin ålders höst. Ulken var ju en liten och 
omodern båt, varför hans söner bildade 
ett nytt fiskelag och dessa beställde en ny 
större fiskebåt. Den byggdes vid Ring
ens båtvarv i Marstrand och fick namnet 
Carita. Hon fick också överta U lkens 
tullnummer, LL 777. Och Ulken såldes till 
Norge och levererades på sydostkusten 
någonstans. Därefter har ingenting hörts 
om henne eller ingen mig veterligt forskat 
vidare i båtens historia, utan Smögenborna 
har rott att den varit skrotad för länge se
dan. Det såldes vid denna tid många gamla 
fiskebåtar till Norge.

Men en dag på hösten 1999 kom ett tele
fonsamtal och senare ett brev från Bergen 
i Norge. Det visade sig då att båten fortfa
rande fanns kvar där på västkusten, fast 
som det senare visade sig, endast som tomt 
skal. Nuvarande ägare visade sig vara en 
man vid namn Bengt Eide-Olsen.

Jag skall nu försöka berätta något om 
Ulken under dessa dryga 60 år som båten 
varit i Norge som jag uppfattat det.

Bengt upptäckte i ett gammalt målbrev 
(mätbrev) från 1949, som följde med båten, 
att den hetat Godoy ex Vonheim under 
åren i Norge. Han kontaktade då en av 
de förra ägarna som då levde. Denna man 
hette Guttorm Polden och bodde på ön 
Godoy, där han var småbrukare. Polden 
berättade att han flera gånger hade pas
serat Stadt med båten och att var som att 
"väre" på land. Med andra ord att båten 
var mycket stadig i kraftig sjö. Han talde 
vidare om att hans delägare hette Odd 
Aanderaa. De hade köpt båten från Sverre 
Mogster från Bomlo, som kort därefter 
hade utvandrat till Alaska. Dessa två, alltså 
Guttorm och Odd, ägde båten mellan 1947 
och 1952. Den användes till fiske även 
under denna tid. Därefter sattes Godoy in 
i sandfart, men ägaren under denna tid är 
inte framforskad.

Vid Bengts vidare forskning på namnet 
Vonheim i Fiskeridirektoratets register, 
fann han båten från 1938 och framöver.
Agaren var då Peder E. Håvardstein från 
Rennesoy och båten hade under de åren 
använts till brislingsfiske (sardin) och an
nat sillfiske. Bengt pratade med någon av 
Håvardsteins släktingar, som mindes att 
båten kom från Sverige omkring 1937. Hå
vardstein hade haft båten mellan åren 1937 
och 1947 och Bengt fick upplysningen om 
att Sverre Megster haft båten bara under 
en kortare tid. Det kom även fram att en 
äldre man vid namn Karl Dlaker, hem
mahörande på Rennes0y, hade varit med 
och hämtat båten på Östlandet, då Ulken 
kom från Sverige med svenskt manskap. Ulken som hon säg ut sommaren 2001 då hon låg i Bergens hamn. Foto Eskil Sewerinson.

Han mindes att båtens svenska namn var 
Ulken. Det var anledningen till att Bengt 
Eide-Olsen forskade vidare och därigenom 
så småningom kontaktade mig på Smögen. 
Mitt namn hade han fått från en fiskeriman 
i Uddevalla.

Någon gång runt 1980 blev Ulken såld 
till fritidsbåt. Bestämt vilket år detta skedde 
lyckades den nye ägaren inte utforska. Men 
för omkring 17 år sedan blev ett större ar
bete utfört på Godoy. Då byttes en del bord 
och lades ett nytt däck. En utbytesmotor 
av typ Gray Marine blev inmonterad. Den 
motorn hade tidigare suttit i en bogserbåt 
vid namn Kenneth.

Arbetet blev i stora drag utfört vid Sand
vikens slip som på den tiden drev av en 
spanjor, vilken ryktesvis flyttade därifrån 
sedan skattemyndigheterna blivit alltför 
intresserade av hans bedrifter. Arbetet blev 
dåligt utfört och dåligt virke användes. 
Det är anledningen till att så mycket måste 
göras om nu för att få den gamla båten i 
gott stånd igen.

Hur tänker då Bengt på när han står inför 
ett så här stort arbete? Vad får en båtägare 
att gå vidare med ett så dumt projekt, vil
ket i tunga stunder verkar ändlöst? I ett 
sådant här projekt lurar farorna tätt och 
både insatser och fallhöjder är stora. Det 
har inte fattats varsel och många har trott 
att det kommer att gå galet. Men Bengt 
väljer att gå vidare. "Kanske vill jag ångra 
mig, men jag vet att jag hade ångrat mig 
mer om jag givit upp, utan att ha gett mitt 
bästa. Glädjen av att det trots allt går i

rätt riktning, gläder mig så långt mer än 
ångring över de fel jag gjort. Man lever 
bara en gång och det är inte alltid att den 
till synes lättaste vägen är den som ger den 
bästa upplevelsen.

Fortfarande arbetar jag med att förnya 
delar av akterskeppet. Av den anledningen 
har jag anskaffat en kubikmeter spantämne 
i lärkträd, som skall på plats så småningom. 
Från djupet under presenningen -  en liten 
hälsning till alla som utmanar ödet och ett 
hopp om att galenskapen skall hålla tiden 
ut. Bengt Eide-Olsen."

Då vi, jag och min fru, i juni 2001 besökte 
Bergen i några timmar med en kryssnings- 
båt, hämtade Bengt oss med sin bil och 
visade oss runt i staden. Då passade han på 
att även visa Ulken. Även jag fick titta in 
under presenningen, men där var mycket 
kvar att göra, det kom jag underfund med. 
Säkert många års arbete.

Under åren så gott sedan vi besökte 
honom har han fortsatt att arbeta ombord 
varje ledig stund efter de möjligheter som 
funnits, trots studier och arbete.

Sommaren 2002 var den nya motorn 
installerad, så att Ulken för egen maskin 
kunde gå ut till fam iljens sommarhus 
på Hanoy någonstans i Bergens övärld. 
Motorn är en Scania D ll på 202 hk som 
installerats på den gamla bädden. Senare 
har inte mycket gjorts, då Bengt numera 
studerar vidare. Han har lovat att komma 
till Smögen och visa upp båten när den 
blir färdig om några år. Jag hoppas få leva 
till dess.
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Ett ogästvänligt landskap mötte fiskarna från Smögen. Foto Dan-E Nilsson.

Svensken som inte kunde dö
Av Mattias Mattsson via Eskil Sewerinson

Ett av de sämsta företag jag någonsin gett 
mig in i var den gången jag följde med 
min bror Mauritz till Spetsbergen för att 
fiska håkäring. Under vintern hade jag 
sökt försörja mig på att hugga gatsten för 
Kullgrens Enka. Det gick inte så bra. Jag 
stod i ett stenbrott på Grindholmen och 
slet hund, men hur jag slet blev det ganska 
magert. Kanske att en driven stenhuggare 
med blick och sinne för hur stenen klyver 
sig och kan bearbetas skulle ha kunnat för
sörja sig i det stenbrottet, men jag tror det 
inte. Jag hade ändå jobbat en hel del med 
sten då jag varit rallare i Kanada och bl a 
varit med och sprängt järnvägstunnlar.

När nu Mauritz kom och sade att vi 
skulle kunna tjäna kanske tre tusen kro
nor per man under ett par m ånaders 
håkäringsfiske blev jag intresserad. För 
att tjäna ihop så mycket skulle jag få stå i 
berget och knacka gatsten ett helt år. Jag 
behövde pengar för snart hade jag familj att

försörja. Min fästmö Olga, som var kvar i 
sitt föräldrahem på Holmön utanför Umeå, 
väntade barn, och snart skulle jag åka upp 
och hämta ner henne till Hasselösund på 
Smögenön.

Jag hade varit ute på fiske en hel del 
tidigare, men håkäring hade jag aldrig 
fiskat. Det är en hajsort, som man fiskar för 
leverns skull. Den ger mycket fin olja, och 
tyskarna, som hade svårt att få olja under 
avspärrningarna 1918, betalade bra för allt 
de kunde få. Mauritz ägde tillsammans 
med några andra, bl a vår bror Hans, en 
galeasriggad motorkutter som hette Fred. 
Den ämnade man sälja till fiskeexportör Ja
mes Andersson på Smögen och han skulle 
sedan utrustade den för håkäringsfiske, 
och Mauritz var redan vidtalad att bli skep
pare. Mauritz hade talat med flera fiskare, 
som var villiga att följa med, och James 
Andersson hade genom sina kontakter i 
Norge fått löfte om att två norrmän uppi

från Bodö skulle mönstra på. De var vana 
vid fiske i Ishavet.

Det där med den goda förtjänsten var 
lockande, och jag beslöt mig för att tacka 
ja. Avresa skulle ske någon gång i mitten 
av maj, för då skulle vi komma upp till 
Spetsbergen runt första juni och då borde 
isförhållandena vara hyfsade.

O lga från H olm ön
Det var ett par månader dit och jag hann 
resa upp till Holmön och hämta Olga och 
ordna så vi fick någonstans att bo. Vi bodde 
några veckor hos min far Efraim, men se
dan fick vi hyra en lägenhet på Sälbotten. 
I mars gifte vi oss i Lysekils kyrka.

Olga var inte glad åt att jag skulle ge 
mig iväg till Spetsbergen. Hon väntade 
barn på försommaren och hon hade nyss 
kommit till Hasselösund. Förhållandena 
här var mycket olika mot på Holmön. Hon 
nästan trodde att hon hade kommit till ett
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främmande land där man talade ett annat 
språk. Smögendialekten var inte så lätt 
att förstå. Men Olga lärde sig snart känna 
folket på Hasselösund och då särskilt mina 
släktingar. Mauritz och hans fru Mary hade 
tre små barn, Margit, Eskil och Elsy, och 
Mary skulle säkert hjälpa Olga tillrätta när 
jag var på Spetsbergen.

Till Spetsbergen
Det drog ut på tiden för avresan och jag 
hann knacka sten en tid till innan det 
blev dags. James Andersson skulle skriva

kontrakt om leveransen med tyskarna 
och sedan skulle vi skriva kontrakt med 
honom. De sista dagarna i maj kom vi 
äntligen iväg.

Vi skulle stå för provianten själva och det 
var inte så mycket vi fick med oss. Men de 
som var hemma skulle också leva. Kuttern 
skulle ha nio mans besättning och då var 
de två norrmännen, som vi skulle hämta 
upp i Norge, medräknade. Vi fick med oss 
ett par säckar potatis, ett par säckar rödkål 
och knäckebröd så att det skulle räcka till 
två paket per man och vecka och så 5 - 6

tunnor salt makrill. Det var kristider och 
svårt att få tag i mat. Vi fick dryga ut det 
vi hade med fisk och så satsa på att snabbt 
få full last av håkäringslever innan provi
anten tog slut. Skepparen Kalle Ögård från 
Gravarne hade året innan varit uppe vid 
Spetsbergen med kuttern Island och fiskat 
håkäring och vi hade fått en del goda råd 
av honom. Han gav sig iväg på en ny resa 
några veckor före oss.

Galeasen Fred var på 32 nettoregisterton 
och hade en 30 hästars Ideal råoljemotor. 
Som tur var gick den där motorn som en
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klocka under hela tiden.
Vi räknade med att de skulle ta ett par 

veckor för oss att komma upp till fiske
vattnen. Vi smög oss inomskärs så mycket 
som m öjligt p g a  minfaran. För övrigt 
räknade vi inte med att få några problem 
av sjökriget mellan stormakterna fast det 
var ganska intensivt vid det här laget. Det 
fick vi inte heller.

Jag kände de flesta i besättningen sedan 
tidigare. Vi var två som hette Mattias. Det 
var jag och Drogens Mattias från Smögen. 
Där var också Verner från Gravarne, Sven- 
nebyn (Johan) och Knut från Hasselösund. 
Knut var bästem an ombord. Han och 
Verner var svågrar. Som kock hade vi fått 
med oss en man från Kornö. Min äldre 
bror Mauritz var som sagt skeppare på 
kuttern.

Resan uppefter norska kusten gick utan 
problem. I Bodö träffade vi de båda norr
männen, Egil och Bjarne. De var vana fis
kare och Bjarne hade varit med sin far på 
fiske uppe vid norra delen av Spetsbergen. 
Där kunde det bli bra fiske, menade han.

Efter några dagar i sjön passerade vi 
Björnön på avstånd. Nu var det större risk 
för drivis och vi höll skarp utkik i fortsätt
ningen. Vi gick norrut utefter Spetsbergens 
västkust, genom Forlandssundet och vi
dare upp mot Danskön. Sträckan vi gick 
där efter kusten var väl ungefär lika lång 
som mellan Göteborg och Oslo. Det var 
från Danskön som polarforskaren Andrée 
med två medhjälpare hade lyft sin ballong 
år 1897. Vi gick tätt förbi inloppet till Virgo 
hamn och kunde i kikaren se resterna efter 
det nedbrunna ballonghuset, men vi gick 
inte in för hamnen var full av is fast det 
var juni månad.

H åkäringfiske
Efter ytterligare några timmars gång norrut

var vi framme. Här uppe räknade vi med 
att få bra med håkäring. Det var nu mitten 
av juni och det var ljust dygnet runt.

Vi såg över och gjorde ordning våra 
redskap. Håkäringen är en stor haj som 
kan bli flera meter lång och väga 200-300 
kilo. Det behövs rejäla grejer för att få upp 
dem. Krokarna var ett par decimeter långa 
och närmast krokarna måste vi ha kätting 
annars skulle håkäringen bita sig loss. 
Krokarna var fästade med flera meters 
mellanrum på ett grovt tåg, grövre än hum- 
mertenetåg. Det var som en jättelik långrev. 
Det kallas backor. Vi hade ett antal sådana 
backor. Som bete använde vi sälspäck. Vi 
hade 12-15 tunnor med sälspäck som vi 
tagit ombord i Bodö. När vi kommit igång 
med fisket använde vi skivor av håkäring 
för att dryga ut sälspäcket.

Vi höll på med fisket ett par veckor. 
Vädret var bra. Just ingen vind men en rå 
dimma kom rullande ibland. Visst fick vi 
en och annan håkäring men inte så många. 
De lever på 200-300 meters djup. När de 
kommer upp är de ganska slöa och gör 
inget motstånd, men det är ändå ansträng
ande att hissa upp över däck och sprätta 
upp dem. Det är bara levern man tar vara 
på. Resten fick gå tillbaka i sjön. Fast en 
del kött behöll vi för att använda till bete. 
Det vanliga var att man fyllde tunnor med 
levern, men vi hade några stora plåttankar 
som vi kunde förvara levern i. Vi riggade 
upp en segelduksränna, som levern kunde 
åka i direkt ner i tankarna. En håkäring har 
en lever på 20-30  kilo, ibland mer.

En dag kom kuttern Island med skep
paren Kalle Ögård och ankrade intill oss. 
Jag tog lillebåten och rodde över till dem. 
De hade varit lite längre norrut, där det fått 
bra med håkäring. De hade ju också fiskat 
ett par veckor mer än oss. Nu skulle de gå 
söderut och räknade med att få full last på

nervägen. Jag såg att de på Island hade 
betydligt mer krok än vi, för krokarna var 
hängande i galgar efter sidan på kuttern 
och jag tog upp det med Mauritz när jag 
kom tillbaka till Fred. Han sade att han 
hade talat med Kalle Ögård innan de gav 
sig iväg från Smögen, och då hade Kalle 
talat om hur mycket krok vi skulle behöva. 
Jag förstod att Kalle farit med osanning för 
att vara säker på att fiska mer än oss. Vi pra
tade en del om hur vi skulle kunna få mer 
krok och någon kom upp med förslaget att 
vi skulle ta oss in i Virgo hamn till Andrées 
ballonghus och se om det fanns något där 
som vi kunde använda till krok.

Isvandring
I Virgo hamn låg fullt med is och Mauritz 
vågade inte gå ända in med Fred och kan
ske fastna där inne eller få båten skadad. 
Jag och ett par man till gick i lillebåten och 
rodde och stakade oss till land. Ibland fick 
vi dra båten över större isflak, men det 
gick bra för det var bara ett par, kanske tre 
hundra meter.

Då var det värre när jag i mars skulle 
hämta Olga på Holmön. Jag hade rest med 
tåg upp till Umeå, men när jag kom upp var 
det så besvärliga isförhållanden så färjan 
över till Holmön gick inte. Det är någon mil 
ut till Holmön, men jag gav mig katten på 
att jag skulle ut till Olga. Jag fick kontakt 
med en tullare och en lots, vilka också 
skulle ut till Holmön och vi lånade en båt. 
Det var en båt som säljägare använder och 
den var gjord för både is och vatten. Den 
hade medar under.

Tullaren, lotsen och jag gav oss iväg 
tidigt en morgon så fort det ljusnade. Det 
var bra väder och solen sken. Den var 
bländande på isen för det var mest is och 
snö den första kilometern. En och annan 
råk fick vi ta oss över med båten, men mest 
kunde vi gå bredvid och skjuta på. Längre 
ut blev det mer vatten och en nordlig vind 
ökade. Strömmen gick också söderut och 
vi fick svårt att hålla riktningen. Vi såg ju 
Holmön långt, långt därute men tog vi oss 
fram 100 meter hade vi också drivit söderut 
100 meter om vi inte parerat genom att så 
mycket vi kunde hålla upp mot vind och 
ström. Det blev mer och mer vatten och vi 
ömsom rodde i öppet vatten och ömsom 
drog vi båten över stora isflak, och de drev 
söderut med allt större hastighet, tyckte vi. 
Jag var yngst och vigast så det blev mest 
jag som fick ta törn mot isflaken och hoppa 
ner på flaken och dra upp båten. Sedan 
hjälptes vi åt att dra båten tills det blev 
öppet vatten igen.

Jag blev ganska våt, men eftersom vi 
drog, slet och rodde hela tiden så frös jag 
inte. Vi hann inte stanna upp och äta för då 
hade vi drivit långt ur kurs. Vi tog några 
tuggor från matsäcken i språnget. FramåtHåkäringen är en hajart som inte förde lycka med sig för Mattias och hans kamrater.
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Dessa djur ville fiskelaget inte komma i kontakt med. Foto Bertil Johnsson.

eftermiddagen hade Holmön kommit be
tydligt närmare, men mörkret kom hastigt. 
Redan i skymningen hade vi svårt att skilja 
Holmön från låga moln vid horisonten. Det 
blev också kallare och mina våta byxor frös 
i kylan och blev som plåtrör. Tyget stoppa
de inte för alla knäböjningar när jag skulle 
ur och i båten. Det brast och så småningom 
var byxbenen som två lösmanschetter av 
is runt benen.

I kvällsmörkret tappade vi Holmön ur 
sikte. Vi hade ingen kompass med oss och 
frågan är om det hjälpt för det var svårt 
att beräkna hur snabbt vi drev söderut. 
Risken var att vi skulle missa Holmön och 
få tillbringa natten ute i Norra Kvarken. 
Men plötsligt i mörkret framför oss såg en 
eld flamma upp och vi förstod att vi var 
på rätt väg. Folket på Holmön som visste 
att vi var på väg och kanske också sett oss 
i kikare innan det mörknade, hade samlats 
vid Bergudden och gjort upp en stor eld. 
Vi fick förnyade krafter och nu var vi också 
säkra på riktningen. På någon timma hade 
vi arbetat oss in till Bergudden där Olga 
och de andra tog emot oss. Olgas far vän
tade med häst och släde och tog oss hem 
till gården. Det var ganska skönt att få torra 
kläder och mat och dryck efter en så lång 
dag. Några dagar senare kunde Olga och 
jag ta färjan över till Umeå och tåget vidare 
till Göteborg och båten upp till Smögen.

Polarforskaren A ndrées stångjärn
Nu var Olga på Smögen och jag kämpade 
med isflaken här uppe i Virgo hamn. Det 
var förstås lättare att komma iland här och 
snart gick vi och tittade bland resterna av 
det stora ballongäventyret. Det fanns gott 
om trävirke men där fanns också till vår 
glädje stångjärn och bitar av kätting som 
vi kunde använda. Där fanns också ett städ 
och en ässja och stenkol låg där också. Det 
skulle nog kunna gå att ordna fler krok 
förstod vi. Vi tog oss ut till kuttern igen och 
hämtade hammare, tänger och blåslampa. 
Sedan satte vi igång och smidde krok. Det 
gick långsamt. Vi hade ingen vana och vi 
fick göra om krokarna gång på gång, men 
efter ett par dagar hade vi ett sjuttiotal 
nya krok.

Nu gick det bättre med fisket och lever
nivån i plåttankarna höjdes stadigt. Det 
var också på tiden för nu var vi långt in 
i juli och maten började tryta. Rödkålen 
var halvrutten och potatisen slut. Snart 
måste vi dra oss söderut. När vi hade träf
fat på kuttern Island hade vi förstått att 
inte heller de hade mycket mat. Det var 
kristid och svårt att skaffa mat. Ingen av 
oss var särskilt välnärd när vi gav oss iväg 
och nu hade vi arbetat hårt sedan vi kom 
hit upp. Händerna var slitna av de grova 
tågen. Vi var smutsiga av det söliga arbetet 
med håkäringen och bölder började slå ut

på våra kroppar. Vår kock försökte laga 
till håkäring på olika sätt, men hur han 
ansträngde sig kunde vi knappast få ner 
någonting. Håkäringen smakade kärvt på 
något sätt och vi blev illamående och fick 
diarréer.

När vi höll på och smidde krok vid bal
longhuset sa Svennebyn: Det var synd att 
Andrée och hans medhjälpare bara läm
nade efter sig trä och järn.

-  Det hade varit bra om de lämnat ef
ter lite konserver också. Och vi höll med 
honom.

Det skulle ha smakat bra med några 
burkar Corned Beef, tyckte vi.

Vi diskuterade ibland om Andrées, 
Strindbergs och Fraenkels öde. Jag var bara 
sex år när ballongen lyfte 1897 och hade 
inga minnen av den uppståndelse som var 
omkring ballongfärden, men hade läst och 
hört berättas om den. En del av kamraterna 
som var med på kuttern var äldre och kom 
ihåg mer från den tiden. Ballongfararna 
hade ju inte kommit tillrätta men vi förstod 
att de fanns någonstans där ute i isöknen 
som omgav oss.

Vi fantiserade om hur det såg ut i Virgo 
hamn 1897. Här låg flera fartyg bl a ka
nonbåten Svensksund. Här vimlade det 
av höga militärer, experter, hantverkare 
och journalister. De hade säkert tillräckligt 
med mat och festade om. När ballongen 
lyft packade alla ihop och for söderut och 
lämnade Danskön åt sitt öde. Nu, 1918, 
satt vi där några slitna och svultna fiskare 
från Smögen och några andra människor 
fanns inte vad vi visste på många mils 
omkrets. Men om någon månad skulle vi 
vara hemma på Smögen och lyfta en årslön 
per man.

Björnstek
Ibland när vi var nära land såg vi en och 
annan björn och vi tyckte att det skulle ha 
smakat med björnstek. Men vi hade inget 
skjutvapen ombord och att gå i närkamp 
med en isbjörn, nej, det vågade vi inte.

Jag har bara ätit björnkött en gång och 
då tyckte jag att det smakade bra. Det var 
under min tid som rallare i Kanada. Vi hade 
vårt läger i bergen utanför Calgary och på 
vårsidan dök det upp en brunbjörnshona 
som satte skräck i oss. Hon jagade in oss 
i en tunnel men vågade inte följa efter 
oss ända in. En av ingenjörerna kom och 
sköt björnen. Kocken lagade sedan till en 
björnstek som var mycket god. Efter ett par 
dagar dök det upp en björnunge utanför 
lägret och vi förstod att det var en unge till 
björnen som blivit skjuten. Vi tog hand om 
den och särskilt kocken kom bra överens 
med den. Han stack också till björnungen 
en hel del godsaker och den höll mycket 
till i köksbaracken och stannade hos oss 
hela sommaren. Den växte snabbt och när 
hösten kom hade den blivit ganska stor och 
stark och vi aktade oss för att gå i vägen 
för den. En av de riktigt kalla höstdagarna 
gjorde kocken upp eld i en plåtkamin i 
baracken. Den blev riktigt het och björnen 
råkade komma nära den och brände sig or
dentligt. Han gav till ett ylande och drämde 
till kaminen med ramarna, en på var sida 
om kaminen, och försvann som en blixt ut 
genom dörren. Vi såg aldrig till den igen, 
men kaminen stod där sedan hela vintern 
hoptryckt på mitten som en madam med 
åtsnörd midja.

Kings Bay
Vi drog oss längre söderut med håkärings- 
fisket. En dag gick vi in i Kings Bay. Där låg
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övergivna kolgruvor och vi gick iland på 
ett ställe där ett engelskt bolag brutit kol. 
Nu låg gruvan öde. Vi gick runt bland de 
övergivna barackerna. Här hade det inte 
varit folk på många år.

I en av barackerna hittade jag något 
tjugotal fyrkantiga, rostiga konservburkar. 
De var inte öppnade. På etiketterna stod 
en bruksanvisning på engelska. Burkarna 
såg ut att innehålla runt tio liter var. Jag 
öppnade en av dem. Den innehöll potatis, 
skurna i stycken som sopprötter, och av allt 
att döma var det potatis i de andra också. 
Vi värmde upp potatisen i den öppnade 
burken, och den var fullt ätbar. Det sma
kade bra med potatis och spickemakrill den 
dagen. Vi tog med oss de burkar som fanns. 
Nu hade vi mat för ett par veckor till.

Utanför Kings Bay träffade vi på kuttern 
Island igen. Det hade gått trögt för dem 
med fisket men nu var de klara att gå hem. 
De hade lika dåligt med mat som vi och vis
ste inte hur de skulle klara sig till de kom 
neröver till Norge. De fick några av våra 
burkar med potatis som färdkost.

Vi fortsatte att fiska och fisket gick bättre 
och bättre. Snart skulle vi ha våra plåttan
kar fulla. Det var också på tiden för nu var 
vi inne i augusti och det blev mörkare på 
kvällarna. Det hade varit bra väder hela 
tiden men risken för storm och oväder 
ökade för varje dag.

Alla ombord mådde dåligt och hade 
bölder på sina kroppar. En del mer, andra 
mindre. Skinnet sprack i det hårda arbetet 
och såren blev infekterade och värkte. 
Tandköttet svällde upp och blödde och 
det var svårt att få i sig spickemakrillen, 
den konserverade potatisen och det lilla 
av hårt bröd vi hade kvar. Vi hade drabbats 
av skörbjugg och var svaga och orkeslösa. 
Bjarne, som hade varit här uppe med sin 
far tidigare, visste att långt inne i Isfjorden, 
som låg söder om oss, fanns ett norskt 
gruvsamhälle där driften var igång. Där 
kunde vi få hjälp. Där fanns nog läkare 
också.

Ä rtsoppa i Longyearbyn
Vi gick söderut. Ett par gånger stannade vi 
upp och fiskade så att vi fick våra tankar 
fulla. Isfjorden, som ligger ungefär mitt 
på Spetsbergens västkust, var farbar. Här 
gick ju också en del transporter sommartid. 
Bjarne berättade att längre söderut låg Van 
Mijenfjorden och den fjorden spärrades av 
vid mynningen av en ö, som kunde stänga 
inne isen i fjorden hela sommaren. Men 
Isfjorden var som sagt farbar och vi gick 
in till Longyearbyn som gruvsamhället 
hette.

Vi kom dit på förmiddagen och gick upp 
mot en barack som visade sig vara gruvans 
kök. Kocken kom ut på trappan och han 
såg att vi var ganska slitna.

-  Kom in gutter, sade han, så får ni kaffe 
och smörgås. Han hade bakat på morgo
nen. Det gjorde han varje morgon, berät
tade han, och så dukade han fram färskt 
bröd, smör och kaffe.

Det var underbart och vi åt och åt. Mest 
åt Svennebyn. Det var som han aldrig ville 
sluta. Vi nästan skämdes för honom. När 
vi var färdiga sade kocken att om ni kom
mer igen fram på dagen så skall jag bjuda 
på ärtsoppa och pannkaka. Det lät otroligt 
bra. Vi hade ju nästan glömt att sådan mat 
fanns.

Under tiden gick vi och såg oss omkring 
i gruvbyn. Vi besökte läkaren, som bara 
skakade på huvudet och sade att han inte 
kunde göra mycket för oss. För att bota 
skörbjugg måste vi ha bättre kost och vad 
han kunde göra var att säga till kocken att 
skicka med oss ett par säckar lök. Det skulle 
göra oss gott om vi åt av löken varje dag.

Doktorn hade mycket att göra för en 
del av arbetarna hade drabbats svårt av 
förkylning. Jag talade med några av gruv
arbetarna om arbetet i kolgruvan. Det var 
hårt men de tjänade också mycket enligt 
vad jag tyckte i alla fall. Jag skulle nog ha 
kunnat få arbete där om jag stannade, och 
visst var jag lockad av det, men hemma 
väntade Olga. Och sedan hade jag en bra 
slant att få ut, när vi delade på förtjänsten 
av levertranet.

När vi kom tillbaka till kocken hade 
han dukat fram. Vi hade bara att ösa upp 
ärtsoppan på tallrikarna och sedan väntade 
pannkakan. Det var ju fest! Men stackars 
Svennebyn, som ätit så mycket smörgås 
till kaffet på förmiddagen, hade tydligen 
förätit sig, för han fick knappt ner en bit. 
Han grät!

Vi stannade i Longyearbyn ett par dagar 
och hälsade på hos kocken fler gånger. 
Han skickade med oss löken, som doktorn 
ordinerat, men vi fick också med oss bröd. 
Kocken brukade baka varje dag en sorts 
vita bröd och han skar alltid av ändbitarna. 
Han hade samlat sådana ändbitar i säckar 
troligen för att mata grisarna med brödet. 
Nu fick vi med oss flera säckar och det var 
gott bröd även om det var torrt. Nu skulle 
vi klara oss tills vi kom till Norge.

På hem väg
Efter ett par dagar såg vi Spetsbergens 
vassa, vita toppar försvinna akterut. Vår 
första anhalt skulle bli Bodö, där vi skulle 
lämna av Bjarne, den ena norsken. Den an
dra, Egil, skulle följa med oss och kvittera 
ut norrmännens andel av förtjänsten.

I Bodö stannade vi något dygn. Uppe 
i byn på torget såg vi att fiskhandlarna 
hade håkäringskött till försäljning. Det 
förvånade oss, men man förklarade att om 
man bara behandlade köttet på rätt sätt så 
var det ätligt. Antingen fick man torka det

under en längre tid eller också låta det ligga 
i mjölk och dra några dagar. Nå, vi var inte 
särskilt intresserade av håkäringskött, så 
det fick vara. Vi fyllde på vårt proviantför
råd så långt kassan tillät med annat.

Resan hemåt efter den norska kusten 
gick bra. Inga problem varken med båt 
eller motor. Ett par dagar, när det var tjän
lig vind, hade vi seglen uppe. Allt hade 
varit bra om vi inte hade börjat känna oss 
sjuka. En efter en blev liggande i hög feber, 
frossbrytningar och yrsel. Sjukdomen slog 
till med fruktansvärd kraft. Snart kunde 
knappt någon stå på benen. Meningen 
hade varit att vi skulle gå in till Skagen, 
varifrån några skulle ta sig med någon båt 
till Smögen, medan resten av besättningen 
skulle fortsätta med kuttern till Lübeck och 
lämna håkäringslevern till tyskarna. Nu 
fick vi inrikta oss på att först och främst 
nå Skagen. Mauritz var så sjuk att han 
knappt kunde se sjökort och kompass. 
Verner var mest illa däran. Han låg i sin 
koj och bara flämtade. Vi hade alla drabbats 
av spanskan.

Svensken som  inte kunde dö
Äntligen kunde vi ta oss in i Skagens hamn. 
Några av oss behövde hjälp att komma till 
sjukhuset, medan andra vacklade dit för 
egen maskin. Där blev vi liggande i veckor, 
men Verner var utom all hjälp. Han dog på 
sjukhuset redan efter ett par dagar. Hans 
svåger Knut var också mycket sjuk. Två 
gånger konstaterade läkarna att han hade 
dött och han fördes ut till bårhuset, men 
där upptäckte man bägge gångerna att 
han visade svaga livstecken och återkal
lades till livet. Tidningarna skrev sedan om 
honom med rubriker som Svensken som 
inte kunde dö.

Jag blev liggande på sjukhuset i sju 
veckor och min bror Mauritz fick stanna i 
nio. När norrmannen Egil frisknat till följde 
han med en norsk båt hem och Drogens 
Mattias tog sig hem till Smögen. Svenne
byn och kocken var de som klarade sig bäst 
och de kunde återvända till kuttern. Kort 
därpå greps kocken av polis misstänkt för 
stöld av pengar på en norsk båt och sedan 
var Svennebyn ensam ombord.

Vi hade kommit till Skagen i slutet av 
augusti och de första veckorna var det 
ovanligt varmt väder. En dag kom Sven
nebyn upp från kuttern och berättade för 
Mauritz att levertranet i plåttankarna hade 
börjat jäsa så mycket att tankarna bågnade. 
De var tillslutna med fastskruvade plåtlock 
och tranet började sippra ut under locken. 
Vi kunde inte ta oss ur sängarna men in
struerade Svennebyn att han skulle rigga 
till en slang och sedan pumpa ut en del 
levertran för att lätta på trycket. Han skulle 
försöka få hjälp från någon annan båt som 
låg i hamnen. Efter åtskilliga timmar kom
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Det vimlade av båtar i Smögen på den tid berättelsen utspelade sig. Vykort ur Bertil Söderbergs samling.

Svennebyn tillbaka och berättade att han 
lyckats pumpa ut en del tran så att trycket 
lättat i tankarna. Men åtskilligt levertran 
hade fått pumpas direkt ut i hamnbas
sängen.

Där låg Mauritz och jag och oroade oss 
för hur det skulle gå med resten av tranet. 
Knut var fortfarande för sjuk för att oroa 
sig för sådant. Vi borde ju få ner det så fort 
som möjligt till Lübeck så inget mer förfors. 
Mauritz hade ju satsat större delen av de 
pengar han fick vid försäljningen av kut
tern på det här företaget, och nu riskerade 
han att förlora alltsammans.

Jag blev fortare återställd än Mauritz 
och så fort jag kunde resa mig ur sängen 
sade han till mig att jag tillsammans med 
Svennebyn skulle försöka ta kuttern till 
Smögen och där be James Andersson att 
ordna så att några tog kuttern med last 
ner till Tyskland. Tyskarna var på väg att 
förlora kriget och det var bäst att få affären 
i hamn så fort som möjligt.

Tillbaka på Sm ögen
Det var på darriga ben jag tog mig ner till 
kuttern, men jag var så svag att jag inte 
kunde få svänghjulet i läge för att starta 
motorn och Svennebyn var inte till stor 
nytta. Jag fick be om hjälp från en norsk 
båt som låg där intill och de hjälpte mig att 
starta motorn och hissa segel.

Vi kom oss ut ur hamnen och hade till 
en början god vind så det bar iväg mot 
Smögen ganska raskt. Halvvägs dit började 
motorn knacka och strax därpå stoppade 
den. När jag undersökte vad det var för 
fel upptäckte jag att ett oljerör sprungit 
läck så motorn fick ingen olja. Vad skulle 
jag laga med? Fanns det inget ombord jag 
kunde använda? Det var dåligt med det. 
Men så kom jag på att jag hade fått några 
rödspättor med mig av norrmannen i Ska
gens hamn. Jag flådde en av rödspättorna 
och surrade skinnet runt läckan. Nu när 
motorn var varm orkade jag starta den och 
det fungerade. Rödspätteskinnet höll tätt 
tills jag kom till Smögen.

På Smögens brygga stod hamnfogden. 
Han sade att eftersom kuttern med last var 
tysk egendom så kunde Fred bara få ligga 
i hamnen ett dygn. Sedan skulle den tas i 
beslag av staten. James Andersson kom ner 
på bryggan. Jag bad honom ta över och han 
ordnade så att två man från Gravarne nästa 
dag gick ner med kuttern till Liibeck.

Jag tog mig hem till Olga på Hasselö- 
sund. Hon hade farit illa under sommaren. 
Barnet, en flicka, föddes i juni. Det hade 
varit svårt med mat över sommaren både 
av ekonomiska skäl och för att det knappt 
fanns mat att köpa. Min far Efraim hade 
nog hjälpt Olga en del, men ändå fick inte 
Olga den mat hon behövde och fick ingen

bröstmjölk till barnet. Hon gick till någon 
hon visste hade mjölk och bad att få köpa 
mjölk, men nekades. Flickan, som hade 
döpts till Vivi, dog ett par veckor innan 
jag kom hem och var redan begravd på 
kyrkogården i Gravarne.

När jag blev tillräckligt stark igen efter 
spanskan var det bara för mig att ställa mig 
i stenbrottet igen och knacka gatsten. James 
Andersson hade fått betalt för levertranet 
i tyska mark och han gjorde upp med oss 
enligt det kontrakt som upprättats. Vi fick 
som James betalt i tyska mark, men det 
visade sig vara värdelösa för den tyska va
lutan brakade ihop. Jag hade sedan i åratal 
några miljoner i tyska mark skräpande i 
någon låda.

Efter ett par veckor kom Mauritz hem 
från Skagen. Han var utblottad och fick 
börja om från början igen. Knut, svens
ken som inte kunde dö, repade sig också 
från spanska sjukan, men han blev aldrig 
riktigt som förr. Min bror Hans, som varit 
delägare i Fred när den såldes under våren, 
men som inte följde med till Spetsbergen, 
använde sin del av förtjänsten i båtaffären 
till att köpa in sig i en annan motorkutter, 
Sceptre, som han var skeppare på.

På våren 1919 följde jag med honom ut 
på fiske...
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Ålfors utanför Vaxholm 1990. Foto Olle Renck, Lidingö.

M era om Ålfors
Inte kände jag igen henne i 
2005:4, trots att jag hade samlat 
på mig drygt ett trettiotal A-4 
sidor med bilder. Men vän
nen Bo A. Bergström visste att 
det var gamla Express. Likaså 
kände han till hennes öknamn 
'Strejkbrytaren' (2006:1).

Red påpasslighet med alla 
hennes namn uppskattades 
likaså. Alla känner nog inte till 
varför hon kallades för Strejk
brytaren, eller?

Bland originalhandlingar som 
köpekontrakt med ändringar, 
bilattest etc har jag tagit fram en 
sann historia om hennes namn 
med en förklarande inledning. 
Tvnr 39 
Express 1905 
Passagerarångbåt 
19,5 x 4,55 x 1,2 meter, 70 ihk 
Pris: 25000 kr (ursprungligen 
offererat)

Wermlands Allehanda skrev 
torsdagen den 23 februari 1905 
följande:

"En skärgårdsångare kommer 
att byggas vid Kristinehamns 
mekaniska verkstad (Verksta
den) för Karlstads ångslupsak- 
tiebolags räkning.

Ångarens dimensioner blir: 
längd över allt 18,6 m och djup
gående 1,2 m. Ångaren byggs 
av stålplåt med bogen förstärkt 
för isbrytning. Maskinen blir av 
nyaste compoundsystem med 
strålkondensering, 68 indike
rade hästkrafter stark och skall 
driva båten med 8V2 knops fart 
utan forcering. Ångaren skall 
ha rätt att föra 120 passagerare, 
men erhåller utrymmen för 
200. Den kommer att bli syn
nerligen bekväm med salong 
och stort promenaddäck samt 
förses även med lastrum.

Priset för båten är 24250 kr." 
S/s Express kom att bli det 

sista fartyget som byggdes av 
Verkstaden i Kristinehamn. Vid 
aktuell tid var man sedan åtta år

kända som Filialen till Karlstads 
Mek Werkstad.

I och med denna leverans 
m arkerade man från KMW: 
s sida att nu var eran från de 
fornstora dagarna med skepps- 
byggeri och loktillverkning i 
princip förbi. Man accepterade 
inga fler förfrågningar utan 
hänvisade till någon annan le
verantör.

Via sitt inflytande på vat- 
tenturbinsområdet kom man 
att från mitten av 1930-talet att 
parallellt koncentrera sig på 
propulsionsteknik för fartyg.

Som KaMeWa AB blir man så 
småningom det världsledande 
företag som man, alltfort är i 
denna dag. Som KMW:s Kristi- 
nehamnsverkstad, ingick man 
i konglomeratet Nordstjernan 
fram tills 1986. I dag ägs före
taget av engelska RR:s motor
division.

Berättelsen om Strejkbryta-

rens äventyrliga tillkomst och 
leverans:

Det även i dag så föga ärorika 
namn var det som de lockou- 
tade arbetarna gav nybygge nr 
39 Express 1905.

Den sista ångarens tillblivelse 
blev en stridig sådan. Grundor
saken låg i att detta att Verksta
den (dvs KMW) motsatte sig 
arbetarnas krav på rätt att få 
organisera sig.

Under byggnationsperioden 
1905 genomfördes vid KMW:s 
Filial i Kristinehamn en om
fattande strejk som ledde till 
lockout av arbetare (dock ej 
tillnärmelsevis som vid 1909). 
Detta fick till följd att det fanns, 
ca ett hundratal oorganiserade 
arbetare i full sysselsättning. 
Därav kom det sig att, denna 
vår sista ångbåt blev kallad för 
Strejkbrytaren.

Lockouten från den 10/6- 
15/11 varade under i 134 dygn.

De organiserade arbetare vid 
Verkstaden vid aktuell tid upp
gick till 143 st.

Antal manarbetsdagar som 
gick till spillo, på grund av för
vecklingarna blev 19162 st. Den 
ekonomiska förlusten för Verk
staden uppgick till 48790:-.

Trots § 7 om böter vid sen 
leverans (ca 1 månad) utgick 
ingen ersättning till rederiet 
då det hela var sanktionerat av 
Svenska Verkstadsföreningen.

Vid genomläsning av lokal
pressen från detta år så finner 
man nästan ingenting som be
rör arbetskonflikten och defini
tivt inget rörande Express.

Men det hände ju så mycket 
mer 1905. Riksdagens andra- 
kammarval, rysk-japanska kri
get pågick och inte minst uni- 
onsupplösningen med Norge 
som försiggick på vår förstu- 
trapp i Karlstad.

Den sista ångbåten byggdes
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fick tvnr 39. Vid detta tillfälle 
var det egna varvet i hamnen 
redan avvecklat (ca 1898) och 
ångaren kunde byggas "under 
förhållandevis stora svårighe
ter men ovanligt raskt". Det 
tomma skrovet transporterades 
till hamnen per järnvägsvagn, 
panna och maskin samt delar 
av överbyggnaden följdes åt på 
separata vagnar. Stapelavlöp- 
ningen skedde enligt tidigare 
förfarande, sidledes på infetta
de stolpar, infällda i strandsko- 
ningen till älven Varnan.

Mycket mer finns inte till
gängligt om detta i orderböck
erna, vars sidor blev ganska 
magra de sista tio åren.

Desto mer upplysande är då 
de informationer man kan få 
fram ur Albert Weiberts, efter
lämnade, privata anteckningar 
(uppgjorda inför Verkstadens 
75-årsjubileum 1931.) Ritkon- 
torschef 1890-1903, verkstads- 
chef/-ingenjör, 1903-1906 och 
ett samtida ögonvittne. Följande 
är hans egna ord, smärre juste
ringar har gjorts för att moder
nisera språkvalet:

"Av alla strejker och lockou
ter som berört verkstaden har 
alla varit fullt nöjsamma med 
undantag av lockouten 1905 
då arbetarnas stridshumör var 
starkt och jäsningen stor p g a vi 
hade 100 oorganiserade arbe
tare i full sysselsättning.

Arbetet fortgick på vanligt 
sätt, men snart gjorde sig bristen 
på gjutgods kännbar.

Bland större arbeten som full

bordades under striden kan 
nämnas passagerarångslupen 
Express för Karlstads Angslup- 
bolag. Trots att vi endast hade 
en del äldre, kunniga arbetare 
att tillgå blev hon så småning
om trots allt färdig.

G enom  d em on stration er 
uppvaktades de oorganiserade 
arbetarna många gånger ef
ter slutat arbete, i synnerhet 
avlöningsdagarna. Alla dessa 
demonstrationer var dock av 
det harmlösa slaget. Först vid 
Strejkbrytarens stapelavlöp- 
ning, som verkställdes i ham
nen, således på stadens om
råde, var uppvaktningen mera 
påträngande men som resolut 
avstyrktes av verkstadsbefälet.

Då pannan skulle lyftas om
bord från järnvägsvagnen, in
träffade en olycka. Av oförklar
lig anledning rappade krankät- 
tingen, så att p g a pannans stora 
tyngd brast kättingen och pan
nan störtade ned i pannrummet. 
Som väl var mildrades stöten 
genom den i båten uppförda 
pallningen, och pannan kom att 
glida från denna ned mot båtens 
botten i sned riktning föröver.

Skadan som förorsakades 
blev ganska obetydlig, några 
bottenplåtar tillbucklades, ett 
par bottenstockar krökta, samt 
några nagel bortslagna och 
några läck.

För att närmare undersöka 
skadan och lättare kunna repa
rera densamme beslöts att docka 
ångaren vid Sjötorps varv.

P ga strejken kunde vi inte

påräkna någon hjälp vid varvet 
för inslussning, dockning eller 
reparationen utan måste från 
verkstaden medtaga erforder
ligt antal arbetare.

Resan dit gick lyckligt och 
vädret var vackert, men då vi, 
under efternatten utfört repara
tionen, skulle avgå till Kristine
hamn, hade full storm utbrutit 
varför den för hela resan enga
gerade kaptenen ej vågade följa 
med, utan bad att få resa hem 
på järnväg.

Då han emellertid förstod att 
verkstadschefen, (dvs Weibert 
själv) beslutat att även utan 
hans hjälp företaga resan, fann 
han det lämpligt att fullgöra 
sitt uppdrag. Nedkomna till 
nedre slussen fann vi en del 
kanalbåtar ligga stilla för storm 
och blev avrådda att gå men 
då leveranstiden var inne och 
vi ej onödigtvis ville förlänga 
densamma, tog vi Gud i hå
gen. Hissade fullt flaggspel och 
gungade snart på böljan vit, 
ja vit var sjön sannerligen och 
gunga fick vi med besked.

Vi vågade inte gå längs kus
ten, för att driva på land om 
roderkättingen skulle brista, 
utan höll rakt ut i sjön och föll 
av först i närheten av Kristine
hamn.

Alla arbetarna blev redlöst 
sjösjuka, några kunde själva 
söka sig till aktersalongen, men 
en hel del fick vi lämpa dit och 
snart låg alla på golvet, tjänstgö
rande som barlast, och var detta 
en lycka för oss, ty det var den

enda barlast vi hade att tillgå.
Resan var trots den svåra 

stormen snart över och vi an
kom efter 8 timmars färd åter 
lyckligt i Kristinehamns hamn. 
Utrustningen startade omedel
bart och pågick dag och natt 
så att vi äntligen den 26 juli 
kunde företaga leveransresan 
till Karlstad.

Vid Strejkbrytarens ankomst 
till kaj, den 27 juli i Karlstad 
var stora skaror av arbetare nere 
för att tag emot och gav tyd
ligt tillkänna sitt missnöje med 
Strejkbrytarens ankomst.

Det hela slutade dock utan 
större obehag.

Efter några dagars blev pro
pellern sönderslagen och ny 
propeller fick på många om
vägar anskaffas från ett mar- 
tinverk och då denna sent om
sider efter stora svårigheter 
blev färdig för fastsättning å 
propelleraxeln var ingen villig 
att utföra detta arbete. Utan 
verkstadschefen själv med hjälp 
av en förrådsansvarig fick ut
föra detta arbete."

(Här ställer man sig lite und
rande, skulle inte en reservpro
peller ha ingått enligt specifi
kationen?)

Bertil Rydholm 
Lötgårdarna 3, 691 39 Karlskoga

Registersidorna
I förra numret behandlades 
bland registerlistorna bl a 
8134 M ajken med ett fråge
tecken om vad som hände 
med fartyget sedan det kom
mit till Norge. Om det vet jag 
besked. Hon infördes i det 
norska registret den 11 maj 
1942 med namnet Håkcerring 
ägd av Frostfilet AS i Trond
heim. Ommätt till 94 brutto 
och försedd med en ny 2-cyl 
June Munktell på 73 hk.

Ar 1945 såldes hon vidare 
till Kristian och Ole Kortgaard 
på Bolsoy utanför Molde och 
döptes om till Fannefjord  
II. Två år senare överfördes 
hon på Kortgård Sagbruk og 
Tennefabrik A/S. Den 21 maj
1971 såldes hon till Arild An- 
dersen i Stamsund vid Molde 
och året efter kondemnerades 
hon. Hon avfördes slutligen 
ur Skipsregistret den 28 ja
nuari 1976.

Arild Engelsen
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M olotovsk på Göta älv den 3 augusti 1956. Foto Curt S Ohlsson.

Svar till de 
okändas örlogskavalkad

Vill lämna några kommentarer 
till Länspumpen 2006:1.

Bilden överst på sidan 24, 
högerspalten, visar två svens
ka pansarbåtar, närmast en av 
Svea-klass och i bakgrunden 
en av Oden-klass, förmodligen 
liggande i Hårsfjärden.

Tredje bilden uppifrån är ta
gen i Karlskrona omkring 1920. 
Den visar ubåtsdepåfartyget, f d 
l:a  klass kanonbåten Blenda 
(1874) med ovanlig kamoufla

gemålning och f d skrufånglin- 
jeskeppet Stockholm (1856), här 
som logementsfartyg.

Orlogsfartyget på sidan 25 är 
den sovjetiska kryssaren Mo
lotovsk som tillsammans med 
jagarna Otvetstvennyj och Oz- 
jestotjonnyj besökte Göteborg 3 
till 7 augusti 1956 under befäl av 
amiral A.T. Tjabanenko.

Molotovsk var av Sverdlov- 
klass som omfattade 16 fartyg 
sjösatta från 1951. De var på om
kring 15450 tons déplacement 
med en längd av 210 meter. De

hade en bestyckning av 12 st 
15,2 cm och 12 st 10 cm kanoner 
förutom talrikt luftvärn samt 
kunde medföra ca 200 minor. 
Angturbinmaskineri på 130000 
SHP gav en fart på 34,5 knop. 
Besättning 1050 man.

På hemväg från Kröningsre- 
vyn på Spithead 19531 kapp- 
körde Göta Lejon med Sverd
lo v sk  som aldrig  lyckades 
hinna ifatt.

Molotovsk omdöptes till Ok- 
tyabrskaya Revolutsiya och 
sedan till Mikhail Kutusov.

Jagarna Otvetstvennyj och 
O zjesto tjon n y j var på 1800 
tons déplacement och hade en 
längd av 117 meter. Bestyck
ning 4 st 13 cm och 2 st 75 mm 
kanoner samt 8 st 53,3 cm tor
pedtuber och kunde medföra 60 
minor. 60 000 hk gav 38 knops 
fart. Besättning 212 man.

Bifogar några egna bilder från 
besöket.

Bilden på sidan 43 visar den 
mindre monitoren Ulf liggande 
vid Motala Warf i Norrköping 
1873 och inte den större moni
toren John Ericsson.

Curt S. Ohlsson
-V

Det sovjetiska orlogsfartyget 
på bilden är den lätta kryssaren 
Molotovsk, sedermera omdöpt 
till Oktyabrskaya Revolutsia 
av Sverdlov-klass som gästade 
Göteborg vid två tillfällen, i au
gusti 1956 och september 1958.

Vid det första tillfället ankom 
hon som Molotovsk Göteborg 
den 12 augusti 1956 tillsammans 
med jagarna Ozhetoschenny 
och O tvetstvenny av Skory- 
klass under befäl av amiral A.T. 
Tschabanenko. Fartygen kom 
från Oslo och avgick den 17 
augusti.

Molotovsk döptes om efter 
Chrustievs maktövertagande 
den 3 augusti 1957 till Oktya
brskaya Revolutsia, och med 
detta namn gjordes ett nytt be
sök i Göteborg under befäl av v 
amiral S.M. Lobov, nu tillsam
mans med jagaren Otchayanni 
av Skory-klass. Besöket varade 
4-6  september och eskadern 
fortsatte till Stockholm som 
gästades 8-13 september.

Det är svårt att avgöra vid 
vilket av dessa tillfällen fotot 
är taget då inga exteriöra för
ändringar hade skett. Vid båda 
tillfällena tillhörde kryssaren 
Norra Flottan. Vid första be
söket var hon som Molotovsk 
"splitter ny". Hon levererades 
från varvet no 402 i Severod
vinsk den 30 november 1954. 
Omdöpt till Oktyabrskaya Re
volutsia baserades hon så små
ningom om till Östersjöflottan 
där hon användes som stabsfar- 
tyg och modifierades 1976/77 
med utbyggt bryggkomplex och 
ett batteri av Galtingkanoner för 
närskydd.

På fotot har kryssaren en luft-
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spaningsantenn som ser ut som 
en torkvinda. Denna flyttades 
till akter om den aktra skorste
nen och ersattes på stormasten 
av en modernare roterande luft- 
spaningsradarantenn varvid 
toppstången togs bort.

O ktyabrskaya R evolutsia 
ex Molotovsk var en av 14 en
heter av Sverdlovsk-klass lätta 
kryssare i ett program som på
börjades under Stalins tid, men 
som avbröts efter dennes död. 
Efter Chrustievs makttillträde 
inleddes en satsning på en lätt- 
tare flotta med robotbestyckade 
enheter och på moderna ubåtar. 
Några av Sverdlovsk-kryssarna 
byggdes om till robotkryssare, 
och flera enheter bereddes för 
stabs- och ledningsfunktioner.

K ry ssa re n  d ep la ce m en t 
fullt rustad 17800 ton, mätte 
210x22x8 meter och drevs av 
två ångturbiner matade från sex 
ångpannor. Maskineriet utveck
lade 110000 shp och gav en fart 
om drygt 33 knop. Hon hade ett 
vattenlinjespansar om 100 mm. 
Bestyckningen utgjordes av 12 
st 15,2 cm, 12 st 10 cm och 32 st
27 mm kanoner.

O ktyabrskaya R evolutsia 
tjänstgjorde i Östersjöflottan 
fram till 1990, de sista åren i 
rollen som artilleriskolfartyg. 
Hon skrotades 1991.

Den övre högra bilden på 
sidan 24 visar akterskeppet av 
ett av Svea-klassens fartyg, som 
hette Svea, Göta och Thule. 
Sannolikt är det fartygets ång- 
slup som är förtöjd vid fall
repet. I bakgrunden skymtar 
ytterligare ett pansarskepp av 
Oden-klass.

Tredje bilden uppifrån visar 1: 
a klass kanonbåten Blenda som 
vid tillfället var depåfartyg för 
ubåtar. Till höger syns gamla 
linjeskeppet Stockholm  som 
användes som utbildningsfar- 
tyg i Karlskrona. Hon såldes 
1923 och rådbråkades utanför 
Hallands Väderö strax därefter. 
Fotot är taget i Karlskrona san
nolikt kring 1920.

Slutligen en rättelse på si
dan 43. Fotot kan inte föreställa 
monitoren John Ericsson. Hon 
var en betydligt större bjässe 
på 1500 ton. Detta är en av de 
mindre, enligt en kopia i mitt 
arkiv, Ulf.

Curt Borgenstam

Identifierade fiskebåtar
och ett par äldre frågor

Erik Hag undrar om några fis
kebåtar som är tagna i Mar
strand 1938. Dessa är, från kajen 
räknat, MD 71 Lisa av Dyrön 
(regnr 7996), MD 383 Zaima av 
Tjörnekalv (7204) och MD 162 
Nordsjön av Tjörnekalv.

Georg Johansson

I nya Länspumpen 2006:1 sid
25 undrar Erik Hag vilka fiske
båtar det är i Marstrands hamn 
1938. MD 71 är Lisa av Dyrön, 
MD 383 är Zaima av Tjörnekalv. 
MD 162 vet jag ej (verkar inte 
vara med i årsböckerna) (källa 
Gbgs o Bohusläns Havsfiskeför
enings Årsböcker)

Christer Olausson
Jr-

Bengt Johansson har kommit 
till samma slutsats.

-ap
I Länspumpen 2006:1 har Erik 

Hag ett intressant foto på en 
samling fiskebåtar liggande i 
Marstrand. MD 71 är Lisa från 
Dyrön, MD 383 är Zaima från 
T jörnekalv och så den som 
är mest intressant, nämligen 
MD 162 N ordsjön från Tjör
nekalv ex MD 67 som fick nya 
ägare i mars 1938 och därmed 
nytt distriktsnummer. Tullen

har antecknat såld till Norge i 
maj 1939 så fotot är med all sä
kerhet från sommaren 1938.

Så till efterlysningar i äldre 
årgångar av Länspumpen och 
till 1993:2. Bernt Fogelberg har 
foto av två okända båtar. Den 
ena är Saga av Skärhamn ta
get i Sundsvall 1964. Denna 
Saga är byggd 1904 på Äng, 
Orust för Axel Olsson, Skär
hamn. Klinkbyggd med måtten 
12,41 x 5,40 x 1,75 m. Motor 1906 
12 hk Skandia. Tjänstgjorde som 
arbetsbåt för lotsverket. För
byggd 1926 på Djupvik varvid 
de tre översta borden ersattes 
med tre bord på kravell. Samti
digt bytte man motor till en 28 
hk Munktell. Nästa motorbyte 
skedde 1937 till en 50 hk Munk
tell. Såld 1959 till Göteborg att 
användas till spinnfisketurer. 
Såldes därifrån till Sundsvall. 
Detta har Gustav Olsson i Skär
hamn berättat för mig. Han 
hade sett båten på plats vid den 
här tiden

Gustavs farfar började redan 
på 1860-talet att tjänstgöra vid 
Kungl. Lotsstyrelsen med en 
på Brandalen byggda Viktoria, 
41x 18  fot. Hon såldes inom 
Skärhamn 1904 och ersattes då 
av Saga. Viktoria såldes senare 
till Norge.

Tre generationer på sam 
manlagt 105 år tjänstgjorde för 
Lotsverket med början av Olof 
Eliasson efterträdd av sonen 
Axel Olsson som efterträddes 
av hans son Gustav.

Så till Länspumpen 2005:3 
där Tore Olsson efterlyser upp
gifter om en klinkbyggd jakt 
liggande vid Storjungfruns fyr. 
Detta är med all säkerhet Niord. 
Den som har tillgång till boken 
Lotsar och fyrmän av Hägg har 
på sidan 104 ett foto att jämföra 
med.

Denna Niord har även den 
skärhamnsanknytning. Byggd 
1908 i Marstrand på klink för 
Emanuel och Rutger Olsson. 
Mått 13,09x5,84x1,76 m. Brutto 
23,34, netto 12,97. Motor Avance 
22 kr som byttes ut 1937 till en 
60 hk Munktell. Distriktsbe- 
teckning MD 108. Emanuel var 
kusin till Axel Olsson på Saga, 
så det är tänkbart att det var 
på rekommendation från Axel 
Olsson som Niord kom till Lots
verket. Efter att Niord sålts låg 
hon upplagd i Stockholm som 
fritidsfartyg och sökning pågår 
om hon fortfarande flyter.

Uppgifter om familjens båtar 
har lämnats av Rolf Olsson.

Henry Jansson

Mer om Dana:
I förra numret undrar Klas 

Andersson i Götene om 7949 
Dana. Har ett foto taget den 9 
maj 1981 av Ingmar Sahlén i Jön
köping som visar hur skrovet är 
nerskuret till nära vattenlinjen 
och bogseras ut i Vättern av en 
fritidsbåt med aktersnurra. Det 
sänktes på stort djup. Fotot är 
av dålig kvalité så det går inte 
att använda för publicering.

P G Winnestad

Stoppdag 

för nästa 

Horisonten Runt 

är den 1 augusti 

2006

Om H ulda och D ana
U nder H orisonten runt LP 
2006:1 frågar Lars Fältskog ef
ter bild samt information om 
slupen Hulda som förlist vid 
Jönköping. Även jag är intresse
rad av hur Hulda förlist utanför 
Jönköping. I min samling har 
jag en anteckning om 
Slupen Hulda hemort Bona: 
Redare Brukspatron och Godsä
gare Oskar Lundkvist, Linde- 
näs.
Befälhavare Daniel Engdahl 
(min farfarsfar).
Längd 13,89 m, bredd 4,48 m, 
brutto 25,07 ton.

Spetsgattad kravellbyggd av 
ek och fur.

Årtal för uppgifter okända, 
men hon ska också förlist utan
för Jönköping.

I Yngve Malmqvists Bok De 
seglade pd Vättern står det att

"Å r 1906 inköpte Fältskog 
slupen Hulda ifrån Bona för 
750 kr". Så jag tror det rör sig 
om samma skuta.

På sidan 23, Registersidorna 
nr 2005:3 undrar Klas Anders
son Götene vart 7947 Dana tagit 
vägen. Det gör jag också, då 
det förekommer motstridiga 
uppgifter om hennes slutdes
tination.

Att hon höggs ner till vat
tenlinjen och sänktes är väl helt 
riktigt. Har sett en väldigt dålig 
kopia på en bild av när hon 
bogseras ut från hamn.

Men vart hon sedan hamnade 
undrar jag också.

Har hört två olika scenarier:
1. Hon sänktes på 80 meters 

djup
2. Hon slutade sina dagar 

som "bryggkar" vid Gunne- 
ryds brygga i Vättern, (ligger 
strax nedanför motell Vätter- 
leden mellan Huskvarna och 
Gränna)

Vilket som är rätt hoppas jag 
att någon kan berätta.

Anders Engdahl 
Stora Forsa
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D iverse från  2006:1
Detta är "gam m eldansken" 
Anders Rydberg som skriver 
med anledning av Länspumpen 
2006:1 som jag fick idag.

1) På sidan med De Okändas 
Bildkavalkad frågar Lars-Olof 
Hansson om namnet på ett sov
jetiskt örlogsfartyg som ligger i 
bojar utanför Masthuggskajen. 
Fartyget på bilden är kryssaren 
M olotovsk och fotot är taget 
troligen sommaren 1956 (möj-

M er om N orrköpings Varv
Eftersom jag är mycket intresse
rad av krigsfiskekuttrar (KFK) 
saknar jag KFK 106 och KFK 
107 i listan på sidan 47 för ny
byggen vid Norrköpings Varv. 
Dessa levererades båda 1943.
106 gick fö till Sovjetunionen 
som krigsskadestånd 1946.107 
är mer osäkert men gjorde dock 
tjänst för GM / SA i Västtyskland 
en tid, också det 1946.

Bertil Rydholm

Tillrättaläggande
Man kan av min artikel för
ledas tro att Torsholm utrus
tades på två arbetsveckor. Så 
var naturligtvis inte fallet. De 
två systrarna tog det två till tre 
månader från sjösättning till 
provtur -  inte dåligt det heller. 
En uppmärksam båtolog har 
ringt och påpekat denna fadäs.

Jag har sedermera fått reda 
på att förste maskinisten Her
mansson lyckligtvis inte dog 
av sina skador vid branden på 
Markland.

Olle Gustafsson

ligen 1957). Vid samma tillfälle 
låg sannolikt också de två sov
jetiska jagarna Onzjestotjennyj 
och Otvetsvennyj ankrade mitt 
i Göta älv men något längre 
upp i älven. Jag har tagit foton 
av de tre fartygen med min 
allra första lådkamera och på 
samma film har jag också några 
bilder av tankbåtar som Göta- 
verken byggde 1956-1957 (Berit 
och Hugo Hammar fotogra
ferade den 7 januari 1957). De

levererades i februari resp maj 
samma år). Vidare valkokeriet 
Abraham Larsen i flytdocka på 
Göta verken i augusti 1956, samt 
GV-bygget Jaragua troligen 
inne för garantidockning någon 
gång under 1956.

2) Artikeln om Varven i Norr
köping: bildtexten till Sinus 
sidan 46 påstår att fartyget var 
den första paragraftankern 
från Norrköping. Stämmer inte
-  den första var Thuntank II

levererad till Erik Thun AB hös
ten 1955. Tvåan var Tankman 
januari 1956 för Rederi AB Os- 
tenia i Västervik och Sinus kom 
som nummer tre i samma serie 
i maj 1956.

Anders Rydberg

Anders har förstås rätt i sitt 
påpekande om byggnadsord
ningen och vi beklagar miss
taget.

Red

K astat ankar
I Länspumpen nummer 1 före
kommer följetongen om Trot- 
manankaret. På sidan 26 längst 
ner har Bernt Säfström kastat ett 
annat ankare.

Vid första påseende skulle 
jag ha kallat det för "Danforth", 
men efter att i en anglosaxisk 
skrift ha hittat bifogade illus
trationer lutar det kanske mer åt 
LWT? Detta är en ankartyp som 
jag själv aldrig skådat Tive'. 
Men jag är förvisso ingen ex
pert. Vid ankarliggning, under 
våra irrfärder i såväl Östergöt
lands som Smålands skärgårdar 
med vår 25 fot långa IF, fäller vi 
allenast en sk blyplätt.

John E Persson

K om pletterad  sextett
Till artikeln En sextett systrar 
har jag några komplettering
ar: Det står att fartygen den 
1 juni 1984 övertogs av Re
deri AB Transocean, men vid 
den tiden hade de till Finska 
Ångfartygs AB utchartrade 
Tim m erland och Vasaland 
sålts. Köpoptionen utnyttjades 
redan i slutet av 1983. FÅA 
överlät köprätten på OY Partek 
AB (fd Pargas Kalkbergs AB). 
Enligt bill of sale utfärdade 27 
december 1983 och 9 januari 
1984 överläts fartygen i Göte
borg. Vasaland, som döptes om 
till Hesperus, var då på resa 
H aifa-H elsingborg via Gö
teborg och Timmerland, som 
omdöptes till Hektos, var på 
resa Sherness-Kotka via Göte
borg. Bägge fartygen övertogs 
hösten 1986 av partrederier 
i Skärhamn där AB Nordsjö- 
frakt utsetts till huvudredare. 
Eneff Carriers (där AB Nord- 
sjöfrakt och andra löntagar
fonden hade 50 %) ägde 51 % i

fartyget medan Oceania Rederi 
AB (dotterbolag till FÅA) hade 
49%. Hektos såldes 14 augusti 
med övertagande följande dag 
i Helsingfors medan Hesperus 
såldes 11 december 1986 med 
övertagande redan den 9 de
cember 1986. Bägge fartygen 
togs tillbaka till säljaren på 8- 
års charter. Vid övertagandet 
omdöpta till Cortia respektive 
Celia.

Bolagsnamnet AB Nordsjö- 
frakt anmäldes den 31 januari 
1990 ändrat till B&N Bylock och 
Nordsjöfrakt AB.

Eneff Carrier AB, nu helägt av 
B&N Nordsjöfrakt AB, överlät 
per 1 januari 1991 sina 51 % på 
moderbolaget och genom att 
den 4 juli 1993 förvärva Ocea
nia Rederi AB:s 49 % blev B&N 
Nordsjöfrakt AB ensam ägare 
till fartygen.

Bägge fartygen överläts 1 juli 
1995 på B&N Rederi AB i Gö
teborg men behöll hemorten i 
Skärhamn. Rederiet anmälde
5 november 1996 att fartygen

döpts om till Finnrose (ex Cor
tia) och Finnriver (ex Celia) i
samband med charter till Finn- 
carriers AB, Helsingfors.

Bägge fartygen övertogs den 
21 december 2000 av B&N Hor
net AB, Bromma, ett av B&N 
Nordsjöfrakt AB helägt dot
terbolag. Skärhamn var fortfa
rande fartygens hemort.

I samband med att chartern 
till Finncarriers tog slut återfick 
Finnrose den 5 april 2002 nam
net Cortia och Finnriver blev 
den 26 juni 2002 Celia.

Bägge fartygen avfördes den
26 mars 2003 ur det svenska re
gistret eftersom de dagen före 
sålts till B&N Hornet Spain 
SL, Las Palmas de Canarias. Se 
även Olle Rencks kommentar i 
Båtologen 2:2003 sid 106. Om 
jag minns rätt hittade man ald
rig de förlorade inteckningarna 
men kom på något sätt runt 
problemet, kanske genom en 
efterlysning i Post och Inrikes 
Tidningar.

Erik Hag

Anchor types

Ankartyper ur en anglosaxisk skrift. Insänt av John E. Persson. 
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Vad heter 
skutorna/pråm arna?

Ola Almquist undrar vilka vra
ken är:

Det översta vraket är 568 Ma
ria. Bifogar en delförstoring 
av ett vykort där hon ligger 
vitm ålad i Åmåls hamn. På 
namnbrädan har jag efter lite 
trixande i datorn kunnat läsa 
'Maria av Torsö'.

Mittersta vraket är 2366 Val- 
kyrian. Bifogar ett vykort, ta
get ungefär i samma vinkel 
från Motalahamn. Valkyrian 
hörde länge hemma i Lemunda. 
Se P-G Winnestads artikel om 
Lemunda införd för ett par år 
sedan.

De övriga båtarna känner jag 
inte till.

Anders Engdahl 
Stora Forsa, 0141-922 44

Hej! Såg frågan i Länspumpen 
sidan 23.

Vraket överst är Maria regnr 
568. Den ligger sjunken vid 
Timmerviken strax söder om 
Sjötorp. Jag dök i maskinrum-

met för ca 15 år sedan och tog 
då upp motorskylten. Motorn 
är en La val typ 21 Ov.

Jag var där igen sommaren 
2005 och tog då bifogat foto.

Båten till vänster och längst 
ned är, enligt Owe Gullbergh i 
Sjötorp, ex-ångaren Wilhelms- 
berg, regnr 47. Och det stämmer 
nog! Den såldes till flygvapnet 
för att bli skjutmål. Jag tog bi
fogat fotot utanför F 7, Såtenäs 
ca 1985-1989? Strax efteråt satte 
flygvapnet eld på den under 
en övning, så idag sticker bara 
några järnspant upp! Jag tror 
den hette Billerud V som pråm. 
På bilderna kan man tro det är 
ett motorfartyg men är en pråm. 
Den saknade både motor och 
propeller

Klas Andersson 
Götene

P.G. Winnestad har kommit 
fram till samma slutsats och 
verifierar att pråmen längst ner 
är 47 Billerud V ex Wilhelms- 
berg.

Redaktionen Maria av Torsö i Åmåls hamn. Ur vykort från Anders Engdahl.

Valkyrian av Lemunda i Motala. Vykort från Anders Engdahl.
Resterna av Maria vid Sjötorp 2005. Foto Klas Andersson.

De två understa bilderna är 
tagna vid Sjötorps Varv där 
Göta kanal har sitt utlopp i Vä
nern. Pråmen, som är med på 
bilderna, kan jag lämna lite 
uppgifter om. Det är Billerud 
V, före detta lastångfartyget 
Wilhelmsberg byggt i Sjötorp 
1891 av ek och fur på stålspant. 
Ombyggt till pråm omkring 
1948 i Säffle. Som kanalfartyg 
hade hon från början rundad 
akter av vanlig modell, men 
fick vid förändringen till pråm 
akterspegel. Billerud V slutade 
sina dagar som bombmål för F 6 
i Karlsborg.

Gunnar Ljungh

Johnny Durk har kommit 
fram till samma slutsats och 
påpekar att alla fotona är tagna 
i Sjötorp, Maria i viken strax sö
der om inloppet till Göta kanal 
och de övriga två i bassängen 
ovanför 2-3 slussen i Sjötorp.

Ö versta bild en  är M aria 
byggd i Sjötorp 1891 och fö  
lillasyster till Ingo som är med 
på mittenbilden. Då bilderna 
togs var jag och min bror Hans 
ägare till Ingo. Jag vill minnas 
att bilderna är tagna tidigare än 
1975 då vi var upplagda med 
Ingo en sommar på grund av 
fraktbrist.

Arne KarlssonBillerud ex Wilhelmsberg vid Såtenäs ca 1986. Foto Klas Andersson.
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De Okändas Bildkavalkad

Under mina färder i Bohuslän har jag träffat på några fartyg som jag inte kunnat identifiera. Den öppna båten tog 
jag i Kungshamn den 6 juli 2005. Vraket tog jag i Skärhamn den 3 juli 2005 och den blåa kuttern vid Måseskär den 
2 juli 2005. Men vad heter båtarna undrar

Arild Engelsen

SM 158 identifierad
Den fiskebåt som Erik Hag fo
tograferat stående på land i 
Stocka med SM 158 är Triton 
från Söderöra. Tidigare ägare 
var Jan Nordstedt.

Bosse Berntsson, Furusund

Svar till Erik Hag. Ang fis
kebåten SM 158. Hej! Denna 
båt köpte jag 1973, då ägarens 
namn var Sten Hagander, vilken 
hade köpt båten av en äldre 
fiskare från Södertälje. Båtens 
distriktsbeteckning var då SE 8. 
Byggnadsort Vinövarvet, Väs
tervik 1949. Mått 9,15x3,6x1,0 
m. Byggd i ek på ek. Vid den 
tiden satt en 25 hk Bolinder 
W-7 monterad tändkulemotor, 
vilken senare av mig utbyttes 
till en Volvo MD 21 med Borg
& Warner hydrauliskt backslag 
3:1. Det nya regnr blev SFB 
5234 Triton. Brädgången höj
des och en ny styrhytt byggdes 
m m. Hon var väldigt lastdryg 
och grundgående samt en god 
sjöbåt. Många virkestranspor- 
ter levererades till öarna här 
häromkring. Jag minns att då 
vi lastade sågat virke, lastade 
vi först på längden, sedan på 
bägge sidor, och sen tvärs, upp 
till ca 10 tum över styrhyttsta
ket. Då hade vi ett fribord på 
ca ett bord uppe! Ett schysst 
fritidshus alltså (på den tiden). 
Då var vi två man. Jag och Tom
my, även kallad "Semaforen", 
vilken även var optiskt manö
verorgan på skutan vid dessa 
tillfällen vid ankomst till kaj. Jag 
använde även båten för lax- och 
sikfiske.

Båten såldes 1980 till Ljusne. 
Efter dessa år vet jag inte så 
mycket om hur hon förändrats. 
Tragiskt att se sin gamla "last- 
åsna" sakta brytas ner! Det enda 
jag vet är att pappan till sonen, 
vilken köpte Triton insjuknade 
och avled.

Kanske är det därför den står 
där den står. Då jag ägde båten, 
byggde jag en modell i skala 
1/10 som jag fortfarande har 
stående i bokhyllan.

Hälsningar från
Janne Nordstedt, 

Söderöra Fisk HB, 
760 1 7 Blidö.

Jag kan även nås på e-post: 
soderviken@hotmail.com

--------
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Merkur som Linda före ombyggnaden. Foto Björn Wallerstein.

Merkur efter ombyggnaden. Foto Björn Wallerstein.

Vem känner till om Falken? Foto Arne Karlsson.

Nya frågor
Jag har en kollega som har köpt 
en fd  bunkerbåt som är om
byggd till bostadsbåt. Nu är han 
intresserad av att få veta lite om 
båten tigare bana. Den har varit 
på västkusten.

Innan om byggnaden var 
nam net L inda. N uvarande 
namn är M erkur. Finns det 
någon av Länspumpens läsare 
som vet mer?

Jag har också en fråga om en 
liten fd ångbåt som jag fotogra
ferade i Nynäshamn i oktober 
förra året. Båtens nuvarande

namn är Falken av Stockholm. 
Hoppas att någon vet mer om 
dess förflutna.

Jag bifogar foton på Falken 
och Merkur före och efter om
byggnaden.

Arne Karlsson

D iverse om bilder
I Länspumpen 2006:1 fanns 
ett foto inne på olika skep
pare. Den siste skepparen i 
raden är Arne Johansson (ej 
Larsson), Age I, Hjulsbro

P.G. Winnestad

M odellfartyg
Många modellbåtar har förre 
skepparen 85 årige Martin Wil- 
helmsson i Kungshamn byggt. 
Nyligen blev han klar med sin 
modell av Moshulu, Finland 
största seglande fraktskuta, som 
en gång ägdes av Gustaf Eriks
son i M ariehamn. M oshulu 
byggdes i Glasgow 1904 och 
gick i fraktfart fram till krigsut
brottet då den togs i beslag av 
tyskarna i Norge. Efter kriget 
kom hon till Stockholm vid ett 
par tillfällen. Vid ett av dessa, 
när den gamla seglaren var i 
upphuggningsstadiet, kom Wil- 
helmsson med sin båt Bohuslän 
till Stockholm. Martin passade 
då på att gå ombord och titta på 
resterna av den stolta seglaren.

År 2001 började Martin bygga 
sin modell efter engelska rit-

Martin Wilhelmsson med sin modell av finska Moshulu. Foto Terje W. Fredh.
ningar. Modellen är byggd i materialet hade Martin vid två ce och fiskebåten Gunnaren.
mässingsplåt i skala 1:96. Det tidigare byggen som var Beatri- Terje W. Fredh
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Böcker på frivakten

Kvinna på Varvet
25 kvinnor berättar om sina arbeten inom en 
typisk manlig industri åren 1965-2005 
Rikt illustrerad, 168 sidor, häftad.
Förlag Varvshistoriska Föreningen i Göte
borg, 2005. ISBN 91-631-7803-6 
Pris 80 kronor vid köp från Varvshistoriska 
föreningen i Göteborg.

Det är bara att lovorda och högakta initiativ 
av detta slag att dokumentera röster från 
kvinnliga varvsanställda, medan tid ännu 
finns att få deras syn och intryck från den 
än gång så betydelsefulla varvsindustrin. 
Dessutom finns det få dokumentationer 
och mycket begränsad forskning om kvin
nors villkor på manliga arbetsplatser under 
1900-talet. Varvsindustrin har av tradition 
i och med sin speciella miljö dominerats 
av män och därmed klassificerats som en 
typisk manlig arbetsplats. Under 1960-talet 
expanderade den svenska varvsindustrin 
ytterligare och därmed ökade efterfrågan 
på arbetskraft. För att försöka råda bot på 
detta öppnades även portarna för kvin
norna, vilket också på många sätt blev något 
nytt och ovanligt för arbetsgivarna. Framför 
allt att bemöta kvinnors behov beträffande 
omklädningsrum, toaletter samt inte minst 
arbetstider som var anpassade till barnom
sorgens villkor. Många var de frågor man 
var tvungen att finna en lösning på.

Boken handlar om berättelser och min
nen från 25 kvinnor som arbetar eller som 
i flertalet fall har arbetat vid varven i Gö
teborg. Kvinnorna har innehaft positioner 
som förrådsarbetare, plåtslagare, svetsare, 
lokalvårdare och kranförare. Fyra av kvin
norna har skrivit sina egna berättelser,

medan de övriga har intervjuats och några 
av dem har intervjuats av tidigare kollegan 
Maria Jonsson. En kvinnlig svetsare, Aino 
Trosell, blev författare under sin tid på var
ven och har skrivit ett flertal romaner både 
under och efter sin tid på varven. Endast 
två kvinnor är kvar inom varvsindustrin 
i Göteborg, nämligen Kerstin Rundström 
som är kranförare och Sirpa Mäkitalo som 
är licenssvetsare. Båda är anställda vid Gö- 
taverken Cityvarvet.

Det är mycket trevlig läsning att få följa 
dessa kvinnors berättelser om deras bak
grund och varför de började arbeta inom 
varvsindustrin samt inte minst få ta del 
av deras minnen från varvens spännande 
miljö. Bildmaterialet är i svartvitt och gene
rellt av god kvalitet. Några av fotografierna 
är riktigt bra och återspeglar miljöer som 
idag framstår som unika. Denna bok rekom
menderar jag varmt!

Ostindiefararen Götheborg Seglar igen
The Swedish Ship Götheborg Sails Again 
Ingrid Arensberg
Rikt illustrerad, 127 sidor, inbunden.
Förlag Warne Förlag, Sävedalen, 2005. ISBN 
91-86425-85-4
Pris 298 kronor i bokhandeln i Göteborg.

Den 2 oktober 2005 avseglade ostindiefa
raren Götheborg III från Göteborg med 
destination Shanghai i Kina och följdes av 
hundratals båtar och fartyg ut mot havet 
genom Göta älvs mynning. Ett 10-årigt 
byggprojekt hade fullbordats vid Terra 
Nova-varvet på Eriksberg. Drömmen om att 
bygga en ostindiefarare i full skala efter den 
ursprungliga ostindiefararen Götheborg 
som gick på grund och förliste vid inloppet 
till Göteborg 1749 hade förverkligats. Före
liggande bok belyser hela projektet från att 
några porslinsskärvor togs upp från botten 
vid grandet Flunnebådan i december 1984 
följt av den marinarkeologiska undersök
ningen till byggandet och fullbordandet av 
Götheborg III. Författaren ger en intressant 
återblick på Svenska Ostindiska Companiet 
och dess expeditioner till Kina på 1700-talet, 
vilket därefter binds samman med initiering 
av projektet och byggandet av ostindiefa
raren Götheborg i Göteborg under ca 10 
års tid. Text och illustrationer varvas på 
ett smakfullt sätt vilket ytterligare förhöjer 
läningen av denna både vackra och intres
santa bok. Boken är skriven på både svenska 
och engelska.

Sjöfartsbok del II -  berättelser från ett 
halvsekel inom sjöfarten 
Sten Bexell
Illustrerad, 196 sidor, inbunden.
Förlag Eget förlag, 2005. ISBN 91-975514- 
1-4.
Pris 200 kronor vid köp av författaren (bank
giro: 5261 -  5176)

Nyligen berikade Sten Bexell oss med 
ytterligare en bok från sitt händelserika 
yrkesliv inom sjöfarten. Sjöfartsbok del II 
som den senaste kallas är lika personlig 
och spännande i sin berättelse som förfat
tarens första bok. Bexell guidar oss vidare 
över haven där vi får möta alltifrån exotiska 
miljöer, olyckor iland till intressanta män
niskoskildringar. Skildringarna är minst 
lika medryckande i denna bok som i hans 
tidigare och det är mycket spännande att 
få följa med kaptenen i ett urval av hans 
breda register av erfarenheter från ett långt 
liv till sjöss. Författaren bär på förmågan att 
vara en duktig befälhavare samtidigt som 
han skapar en trevlig och positiv stämning 
ombord, där besättningen trivs och stannar 
i åratal. Dessutom har han egenskapen att 
kunna berätta om sina upplevelser på ett 
trevligt och spännande sätt, vilket ger en 
stor behållning vid läsandet av boken.

Boken rekommenderas varmt och är 
mycket lättläst med många roliga inslag från 
skiftande miljöer.

Dockstavarvet 100 år 1905-2005
N & C Sundins Båtbyggeri, Docksta (Ång
ermanland)
Minnesskrift, rikt illustrerad, 56 sidor, 
häftad.
Förlag Eget Förlag, 2005.

Under 1980-talet beslutade sig statsmakter
na för att inte stödja den svenska varvsnä- 
ringen längre, vilket fick till följd att mattan 
rycktes undan inte enbart för storvarven, 
utan även för de mindre och medelstora 
varvsföretag som annars skulle kunna ha 
fortlevt. De fick det nu allt svårare att kon
kurrera mot motsvarande varv i våra när
maste grannländer som än idag har någon 
form av stöd från statsmakterna och därmed 
kunnat utvecklas genom åren. I Sverige 
finns endast ett fåtal varv kvar efter att ha 
varit världens andra skeppsbyggarnation 
på 1970-talet. Ett av dessa är Dockstavarvet 
som utvecklats mycket positivt under de 
senaste åren, där nu tredje generationens 
båtbyggare har lett verksamheten under 
de senaste 30 åren. Förra året fyllde varvet 
100 år och som ett led av detta gavs denna 
minnesskrift ut. Det är en trevlig skrift där 
läsaren får följa varvets hela historia i sam
mandrag. Det började med att kusinerna 
Carl och Nils Sundin byggde sin första båt 
som var en skötbåt med inombordsmotor till

Kvinna
på varvet

25 kvinnor 
berättar om

typiskt manlig industri 
åren 1965 -2005
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en lokal fiskare. Kusinerna fick omgående 
beställningar på flera skötbåtar och varvsrö
relsen fick på detta sätt en snabb start. Nils 
var 25 år då varvet startade och hade redan 
då en gedigen erfarenhet av båtbyggeri, dels 
genom att han lärt sig bygga båtar tillsam
mans med fadern Olof Sundin, torpare och 
fiskare, som byggde båtar på logen under 
vintrarna, dels framför allt genom två års 
praktik vid Neglingevarvet i Saltsjöbaden 
hos den legendariske båtbyggaren August 
Plym som i början av förra seklet ansågs 
som den främste nyskaparen av träbåtsbyg- 
gerimetoder i Sverige. Carl Sundin lämnade 
varvet 1909 genom att han emigrerade till 
Amerika och Nils drev varvet vidare i egen 
regi. Redan 1916 byggde Sundin sin första 
lotsbåt, vilket genom åren blivit en av 
varvets specialiteter utöver olika typer av 
strids- och partullbåtar, samt en omfattande 
reparationsverksamhet. År 1999 övertog 
varvet Rindö Marine i Stockholms skärgård 
som under de senaste åren utvecklats till ett 
modernt underhållsvarv. Det är roligt att se 
att det fortfarande finns varvsrörelser som 
fortlever i Sverige. Hoppas det kan bli mer 
av detta i framtiden.

Morfars Bohuslän -  Flygfotografier och 
Vykort från 1930-talets Bohuslän 
Mats Rogberg
Rikt illustrerad, 222 sidor, inbunden. 
Förlag Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stock
holm, 2005. ISBN 91-975057-7-3 
Pris 199 kronor i bokhandeln Bokia, Gö
teborg

Även om tidningen Länspumpen numera 
är en nationell tidskrift har den sitt hjärta 
och ursprung i Göteborgs och Bohus län. 
Därför anser jag föreliggande bok vara 
passande trots att den behandlar så mycket 
mer än maritim verksamhet. Författaren, 
som kommit över en vykortsamling från det 
tidigare vykortsförlaget Almqvist & Cöster 
i Helsingborg, tar oss i denna bok med på 
en underhållande och trevlig resa i ord och 
bild genom 1930-talets Bohuslän. Resan 
börjar på Donsö i Göteborgs södra skärgård 
och slutar vid Svinesundsbron. Många av 
bilderna är informativa flygbilder av hög 
kvalitet. Det förekommer också fotografier 
från markplan och högre belägna platser. 
Bilderna och trycket av dessa är generellt 
av mycket god kvalitet vilket gör det ännu 
roligare att studera dem och konstatera de 
förändringar länet genomgått under de 70 
år som förlöpt sedan fotografierna togs. 
Rekommenderas varmt!

Göteborgs Hamn -  Liv Arbete Konst 
Allan T. Nilsson och Björn Fredlund 
Rikt illustrerad, 240 sidor, inbunden. 
Förlag Warne Förlag, Sävedalen, 2005.
Pris 249 i bokhandeln Bokia, Göteborg

Nyligen presenterades en ny bok om Göte
borgs hamn skriven av de tidigare musei
cheferna för Göteborgs historiska museum 
respektive Göteborgs konstmuseum. Göte
borgs hamn har under de senaste 50 åren ge
nomgått stora förändringar -  från att hamn
verksamheten tidigare helt och hållet var 
förlagd innanför nuvarande Älvsborgsbron 
till att idag ha flyttat västerut och dominerar 
området längs norra delen av Göta älvmyn
ningen. Att Göteborgs hamn är Nordens 
största hamn och nog känt för flertalet, men 
dess historia och dess ekonomiska betydelse 
för både Sverige och våra grannländer är 
kanske idag mindre bekant. Tidigare levde 
invånarna mer med hamnens verksamhet
-  eftersom denna vid sidan om Botaniska 
Trädgården utgjorde en del av söndagsnöjet. 
Att flanera längs kajerna och betrakta alla 
inneliggande fartyg med sina skorstens- 
märken, kranar som var i ständig rörelse, 
dofterna från nysågat trävirke, kaffe, frukt 
etc blandat med ljuden från bogserbåtarnas 
ångvisslor, gnisslande järnvägsvagnar och 
hammarslagen från skeppsvarven var något 
som fascinerade mången göteborgare och 
även stadens besökare. Föreliggande bok 
som är uppdelad i två avsnitt; hamnens 
historia skriven av Allan T. Nilsson och 
konstnärernas skildring av hamnmiljön som 
författats av Björn Fredlund. Båda förfat
tarna ger från sina respektive horisonter en 
mycket läsvärd och intressant skildring av 
Göteborgs hamn i ord, bild och konst från 
1700-talet fram till idag. Många är de konst
närer som fascinerats av Göteborgs hamn 
och som utifrån sin betraktelse återgivit en 
bild av hamnen.

Sveriges Redareförening 100 år 1906 -  2006
-  Svensk Sjöfarts Utveckling i ett Historiskt 
Perspektiv
Robert Hermansson
Rikt illustrerad 258 sidor, inbunden.
Förlag Breakwater Publishing, Göteborg, 
2006. ISBN 91-975200-2-0 
Pris 395 kronor för icke prenumeranter 
på Svensk Sjöfarts Tidning (SST) och 360 
kronor för prenumeranter vid beställning 
genom bokförlaget.

Onsdagen den 17 maj presenterade Sveri
ges Redareförening på Park Avenue Hotel 
i Göteborg sin jubileumsbok för de första 
100 åren av föreningens verksamhet. Boken 
inleds med ett förord av Sveriges Redare
förenings ordförande Dan Sten Olsson som 
ger en vision för svensk sjöfart. Detta följs 
av föreningens direktör Håkan Friberg som 
skriver Sveriges Redareförenings roll då och 
idag. Därefter ges en kronologisk historik
i ord och bild under de gångna 100 åren, 
där bl a de två världskrigen och respek
tive decennium presenteras i ett historiskt

perspektiv och vilket inflytande de haft i 
allmänhet och i synnerhet på svensk sjöfart 
och skeppsbyggeri. Boken är mycket läsvärd 
och ger en intressant och sammanfattande 
återblick över Sveriges sjöfart under det 
händelserika 1900-talet. Bildmaterialet som 
till övervägande del är i svartvitt är både 
mycket intressant och trevligt, även om jag 
hade önskat ett något bättre tryck av en 
del bilder i en sådan här betydelsefull bok. 
Bortsett från detta är boken klart mycket 
läsvärd och rekommenderas varmt.

Sveriges Maritima Index 2006 -  Svensk
Illustrerad Skeppslista
Rikt illustrerad, 345 sidor, häftad.
Förlag Breakwater Publishing AB, Göteborg, 
2006. ISBN 91-975200-1-2 
Pris 290 kronor vid köp via tidningen Läns
pumpen, Göteborg, tel 031 -  26 38 38 alter
nativt e-post krister.bang@comhem.se

Liksom föregående år utgörs Svensk Il
lustrerad Skeppslista numera av Sveriges 
Maritima Index, vilket är en rejäl förbättring 
jämfört med tidigare utgåvor av Svensk 
Illustrerad Skeppslista. Innehållet är som 
tidigare uppdelat i fyra avsnitt, svenska 
handelsfartyg, svenskkontrollerade utlands- 
flaggade fartyg, fiskefartyg och Sveriges 
Segelfartygsförenings fartyg. I förelig
gande års index har Krister Bång skrivit 
en intressant rederihistorik om Rederi AB 
Nordship i Gävle och Robert Hermansson 
om Göta verken Cityvarvet som i år har 165- 
års jubileum. Båda artiklarna är en trevlig 
inledning innan registerförteckningen av 
alla fartygen tar över.

Det är med stor tillfredsställelse jag kan 
konstatera att bildåtergivningen förbättrats 
sedan föregående års upplaga av Sveriges 
Maritima Index. Samtliga bilder i fartygsre- 
gistret är i färg.
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Länspumpen, Box 421, 401 26 Göteborg

SVEllIGES REDAREFÖRENING 100 All 1906 -  2006
SVENSK SJÖFARTS UTVECKLING I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV

SRF:s arbete har på ett avgörande sätt bidragit till 
svensk sjöfarts starka ställning och till en säkrare och 
mer miljömedveten världssjöfart. Med styrelseprotokoll, 
verksamhetsberättelser, brevväxling och ett stort antal 
intervjuer som grund tecknas Sveriges Redareförenings 
framträdande roll inom den internationella sjöfarten.

Vi följer SRF och sjöfartens utveckling: 
från mindre familjerederier till stora rederikoncerner 
under den internationella handelns utvidgning, under 
fred och krig och under politiska kriser, genom de svenska 
varvens tillväxt, blomstring och avveckling. Unika foton 
från de hundra åren!

Beställ nu -  begränsad upplaga!
Ordinarie pris 395 kr. Du som prenumererar på 

Svensk Sjöfarts Tidning betalar endast 360 kr (uppge prenumerationsnummer).

Beställ enkelt via post- eller bankgiro!
Med förskottsinbetalning till postgiro 100 95 98-2 eller bankgiro 5211-8650 
får du snabb leverans utan fraktkostnad.
Glöm inte att uppge beställd titel samt namn och leveransadress. Du kan 
också beställa via www.breakwater.se

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

http://www.breakwater.se



