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av Törje Pettersson. Läs mer på sidorna 19-23.

Redaktionellt
Vilken sommar! Något gnetande inne i stugorna har det inte 
varit tal om. Någon aktivitet till vår populära spalt Horisonten 
Runt har det heller inte varit. Vi förväntar oss dock stor aktivitet 
till nästa nummer med nya frågor och en hel del förslag till De 
okändas bildkavalkad.

Vi har dock under sommaren fått en hel del nya prenume
ranter som vi hälsar hjärtligt välkomna till oss.

Vi vill till sist inte undanhålla Dig Kerstin Einevik Bäck
strands funderingar om kultur:

"Aktiva kulturkonsumenter lever längre. Kultur är som mo
tion; man måste hålla på hela tiden. Kultur ger ökad självkänsla 
och självförtroende. Kultur är en utvecklingsmotor och bidrar 
till att det skapas nätverk och tillit mellan olika grupper."

Och visst är Länspumpen kultur! Från sidan 27 kan Du 
dessutom läsa om en kul tur.
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sista manusdag är den 27 oktober 2006

Tändkulemotorns dag
Lördagen den 19 augusti avhöll Föreningen L. Laurin i Lysekil, sin årliga 
Tändkulans Dag. Trots regn kom ett stort antal besökare, som det brukar 
när man kör med de gamla motorerna. I hamnbassängen låg flera båtar med 
motorer igång och de karakteristiska rökringarna ringlade ur skorstenarna.
Dunket från båtarna blandades med motorerna på verkstadsplan, där det 
fanns flera tillresta idealister som stolt visade sina tändkulemotorer. Fören
ingens stolthet bogserbåten Harry, körde turer och inne i Skandiaverkens 
gamla verkstadslokaler fanns mängder med motorer utställda. Även en 
nybyggd modell av Skandia verken på 1940-talet gav en inblick hur stor 
tillverkning man hade på den tiden.

Klubb Maritim -  Göteborg var på plats med åtta man och visade vår och 
KM:s verksamhet. Länspumpen delade vi ut gratis och även information j  hamnbassängen fanns ett flertal båtar utrustade med tänd- 
om  klubben. Vi som var med upplevde en trevlig dag trots regnet och när kulemotorer. I förgrunden LP:s medarbetare Bertil Söderberg 
vi vände hemåt sent på eftermiddagen var vi nöjda med vårt deltagande. 0ch Lennart Bornmalm. Foto Ragnar Magnander.

Tack Föreningen L. Laurin för att vi fick vara med.
Bertil Söderberg
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Öppet hav
Sidan är för läsekretsen att ge syn
punkter på tidningen. Den kan även 

användas för information från redaktio
nen och Göteborgsavdelningen

Holger Magnussons 
samling i Kajutan

Holger M agnusson med familj erbjöd 
Klubb Maritim Göteborg hans stora sam
ling efter att Holger blivit sjuk. Vi visste 
att Holger hade en stor boksamling och 
även gjort ett stort nautiskt lexikon. Efter 
att ha varit och tittat på samlingen så ac
cepterade vi erbjudandet. I maj hämtade 
vi samlingen och den finns nu i Kajutan 
till beskådande.

För att kunna få plats med alla pärmar 
har vi låtit utöka bokhyllorna i Kajutan 
(se bild).

Holger var även skribent i Länspumpen 
med sin artikelserie För 100 Ar Sedan.

Vi är mycket glada att kunna erbjuda 
medlemmarna att botanisera bland de 
hundratalet pärmar vi nu ställt i de nya 
hyllorna.

Följande om Holger har vi fått från fa
miljen Magnusson.

Bertil Söderberg

Holger Magnusson föddes den 30 mars 1922 i 
Träslövs församling, Halland.

Familjen Magnusson bosatte sig redan från 
början på Såggatan i Majorna, Göteborg.

Holgers pappa jobbade större delen av sitt liv 
på Lindholmens varv, där Holger 1938 började 
pä ritkontoret. Parallellt med arbetet studerade 
Holger på kvällstid till maskiningenjör. Detta 
ledde så småningom till att Holger blev ansva
rig för maskinrumsinstallationerna med Piel- 
stick medelvarvsmotorer både till fartyg och på 
land för kraftverk. Sin karriär avslutade Holger 
som ansvarig för utvecklingsavdelningen.

Han blev kvar på Lindholmen till 1983.
Intresset för båtar fick Holger tidigt i sitt liv. 

Han gjorde till en början en förteckning över 
samtliga båtar som tillverkats på Lindholmen. 
Det stora intresset var dock för segelfartyg från 
hela världen. Dessa registrerades med nummer, 
namn, byggplats och tonnage m m. I  registren 
kunde man sedan följa båtens öde med olika 
ägare och skiftande namn.

Holger började på 1980-talet att samla 
in uppgifter om nautiska termer och annan 
nautisk kunskap för att så småningom kunna 
ge ut ett lexikon där allt skulle vara samlat. 
Detta lexikon blev aldrig utgivet, men finns 
i ett stort antal pärmar i Klubb Maritims ägo 
tillsammans med båtregistren.

Holger och hans hustru bosatte sig 1967 i 
Träslövsläge i Halland och därmed var cirkeln 
sluten.

I sitt hus vid havet kunde Holger förverkliga

drömmen om en egen kajuta med sky-light, no
tât golv och diverse nautisk inredning. Kanske 
som kompensation för att aldrig ha haft någon 
egen båt. I denna kajuta satt Holger några tim
mar varje dag och plockade fram nya uppgifter 
ur tidskrifter och böcker från alla världens hörn. 
Detta tog dock tvärt slut på grund av en stroke 
för fyra år sedan. Han avled på långfredagen 
i år och sörjs närmast av hustru Anna-Greta 
och barnen fan och Boel samt barnbarn och 
barnbarnsbarn.

Göteborgsavdelningen vill framföra sitt stort kända tack över att få utöka sin litterära avdelning med framlidne Olle Rencks 
mycket fina samling böcker. Troligtvis kominer Fotoarkivet också att få ansvaret att överta fotosamlingen.

Krister Bång 
ordförande

Lennart Johansson höll ett mycket intressant föredrag på månads- 
mötet 7 september om när han seglade i libertybåtar under kriget. 
Ca 30 båt-ologer hade kommit för att lyssna till Lennart, som efter 
föredraget svarade på många frågor. Foto Bertil Söderberg. En del av Holger Magnussons stora dokumentation i 

Kajutans lokaler. Foto Bertil Söderberg.

Krigsseglare
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Ett ekipage har lyckligt passerat ut genom slussen vid Flandres.

Vad kan man som strandsatt båtolog göra i 
Paris?

Text och bild Erik Hallberg

Sommaren 2006 tillbringade jag två må
nader i Paris. Paris är ju inte känt som 

någon större sjöfartsstad, men jag tänkte 
snoka upp saker med sjöfartsanknytning. 
Eftersom Paris är en stad som är full av 
museer, så var det första steget att leta efter 
ett sjöfartsmuseum, och eftersom staden 
ligger vid Seine så var det också naturligt 
att söka sig ned till floden för att se om det 
förekom några fartyg där. Omsider kom 
jag också underfund med att det finns ett 
ganska omfattande kanalsystem i Paris, 
och att kanalerna fortfarande är viktiga 
transportleder.

Sjöfartsmuseet i Palais de Chaillot
Sjöfartsmuseet i Paris har gamla anor, 
grundat 1827 av Karl X, och det låg tidigare 
i Louvren innan det flyttades till Palais de 
Chaillot, som ligger strategiskt placerat vid 
Place Trocadero på högra stranden mitt
emot Eiffeltornet. Palais de Chaillot bygg
des för världsutställningen 1937, och 1943 
flyttades sjöfartsmuseet hit. Utställningarna 
omfattar dels en permanent utställning på 
ett övre plan, dels tillfälliga utställningar 
som ofta återfinns på ett undre plan. Då 
jag besökte museet fanns det fyra tillfälliga 
utställningar.

I den permanenta utställningen är före
målen till största delen militära, så finns 
ornamenten till den galär, La Reale, som 
fungerade som stabsfartyg för galärflot
tan i Medelhavet på 1700-talet. Napoleons 
slup, som liknar vår egen Vasaorden finns 
också bevarad i en museihall. Vidare finns 
det galjonsbilder, och en samling enormt 
detaljerade modeller av örlogsfartyg från 
1700- och 1800-talet. Arbetskraften var 
förvisso billigare på 1700-talet än i våra 
dagar, och modellerna är otroligt välbyggda 
och detaljerade. Det finns stora modeller 
av äldre örlogsfartyg som tillverkats runt 
mitten på förra seklet.

Intressant är att man vid modellerna 
anger vilka material som använts, och här 
saknas varken elfenben eller ebenholz. 
Små, med en längd av någon decimeter, 
och otroligt välgjorda modeller i liten skala 
finns bevarade i vitriner som liknar ostku
por. De här små modellerna är uteslutande 
tillverkade av exklusiva material, förutom 
elfenben och ebenholz, också silver. Vissa 
av modellerna har tunna segel av elfen
ben. Gissningsvis var det krigsfångar som 
tillverkat dessa små underverk. Genom ett 
skyltfönster kan man titta in i konserva- 
torsverkstaden.

Den franska flottans historia följs upp 
med modeller av krigsfartyg från 1600- 
talet ända fram till våra dagar. Förutom 
modellerna finns också en större samling 
målningar av krigsfartyg och sjöslag.

Två intressanta dioramor visar hur man 
gick till väga när man skulle transportera 
Ramses II:s obelisk, som nu finns på Place 
de la Concorde, från Luxor i Egypten till 
Paris. Transporten inleddes 1831, och man 
hade konstruerat ett fartyg, Louqsor, som

Bröderna Carmagnolles otroliga dykardräkt. 
Man kan nästan förstå att den inte kommit till 
användning.
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kanalen. Rederiet lär existera 
fortfarande, även om inte 
familjen Schiaffino lägre står 
i ledningen för företaget.

En viss svensk anknytning 
i avdelningen för handelsfar
tyg finns i form av en modell 
av Leopold L-D, som till
hörde rederiet Louis Dreyfus 
et Cie i Paris, och det fartyget 
var enligt texten byggd 1933 
på ett varv i Göteborg. Leo
pold L-D byggdes tillsam
mans med systern Charles 
L-D vid Götaverken 1933 
respektive 1934. Vid denna 
tid hörde Götaverken till 
de allra mest produktiva i 
världen. De var shelterdäck- 
are som byggts speciellt för

rymde obelisken, och som dessutom hade 
ett förparti som gick att ta bort. Man tog 
helt sonika av fören på fartyget och släpade 
in obelisken in i det (nåja, så enkelt var det 
nog inte). Sedan fick man se till att få fören 
på plats igen: starkt och tätt innan man 
gav sig ut på den långa resan till Europa, 
som skedde med bogsering. Så det var ju 
ett mycket tidigt exempel på en tung spe
cialtransport.

En del handelsfartyg finns också i model
ler. Rederiet Schiaffino som bedrev trafik 
mellan Algeriet är representerat med flera 
olika modeller. Rederiet grundades redan 
1874 och bedrev i huvudsak trafik mellan 
Algeriet och Frankrike, och uppenbarligen 
var vin en viktig last! Efter Algeriets själv
ständighet minskade trafikvolymerna, och 
rederiet startade med trafik över Engelska

En skulptur från Marie Antoinettes lustbåt. Att hon bara vågar 
hälla hummern så!

I en av de tillfälliga utställningarna pre
senterades Jean Charcot, en fransk polar- 
forskare. Hans namn är bekant för mig 
eftersom jag för en del år sedan var ute 
med ett franskt forskningsfartyg som var 
uppkallat efter honom. Som polarforskare 
är väl inte Charcot så känd utanför Frank
rike, men i Frankrike är man stolt över 
sina stora män, och ett nytt synnerligen 
avancerat franskt forskningsfartyg har upp
kallats efter Charcots sista: Pourquoi pas? 
Det är ju ett märkligt namn på ett fartyg : 
Varför inte?

Ett klart intressant och fantasieggande 
utställningsföremål är en dykardräkt från 
1882, som konstruerades av bröderna 
Carmagnolle. Den ser ut som hämtad ur 
Stjärnornas krig, och den har troligen aldrig 
använts.

I en mycket välsorterad museishop kan

Modell av 90-kanonersskeppet Le Suffren. I aktiv 
tjänst 1829-1873. Modellen är tillverkad sä sent 
som 1951-1956.

Här är en Batobus på gång: full med folk!

spannmålstransporter. Lastluckorna, av 
von Tells konstruktion, var av järn. Last
förmågan var drygt 9000 ton, och farten 
nästan 14 knop. En annan liten länk till 
Sverige är den modell av den amerikanska 
monitorn Nauset från 1862 som finns i en 
monter. Den hade givetvis konstruerats av 
John Ericsson.

Flera olika modeller av passagerarfartyg 
från olika tidsperioder finns också, bland 
dessa märks en modell av Pasteur (1938) 
som uppskattningsvis är tre meter lång. 
Pasteur var byggd av Penhoet och avsedd 
för sydatlantisk fart.

Generellt tycks man vara sparsam med 
att ställa ut föremål, och i stället sovra 
bland de föremål man disponerar över, 
och museet ger ett luftigt intryck. Liksom i 
andra museer i Paris är man duktig på att 
exponera föremålen på ett bra sätt.

man avsluta sitt besök, och dessutom sätta 
sprätt på en hel hoper euro. Här finns böck
er, planscher, modeller och andra föremål 
med en marin anknytning.

Seine
Båttrafiken på Seine är förstås livlig, gi
vetvis med många turistbåtar som gör 
rundturer. Det är ett varierat utbud av båtar 
som allt ifrån helt normala till futuristiska 
skapelser. En speciell linje är Batobus som 
fungerar som en reguljär runda med be
stämda hållplatser där man kan kliva av 
eller på. Turerna utgår från Eiffeltornet och 
går uppför floden, där II Saint Louis rundas 
innan resan går tillbaka mot Eiffeltornet. 
Man löser dagbiljett för Batobus, och har 
man ett metrokort får man rabatterat pris.

Längs Seines stränder ligger många båtar, 
och de fungerar som bostäder, restauranter
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Diskoteket Batofar, ex det irländska, fyrskeppet Osprey.

eller diskotek, och de flesta visar tydliga 
tecken på att vara ombyggda kanalbåtar. 
Bland mer kuriösa skapelser kan man se 
flera som skall påminna om flodbåtar från 
Mississippi, med rejäla skovelhjul akterut. 
Jag såg också en kinesisk djonk och ett fyr
skepp. Fyrskeppet har beteckningen BATO
FAR målat längs sidorna, och det fungerar 
numera som diskotek. Liksom många andra 
båtar finns det en hel del växter ombord, så 
de liknar flytande trädgårdar. Batofar har 
ett förflutet som irländskt fyrskepp. Det 
byggdes av Philip & Son i Dartmouth 1955 
och fick namnet Osprey. Det fungerade som 
fyrskepp 1955-1975, innan det 1998 kom 
till Paris. Om detta fyrskepp och andra kan 
man läsa på: http://feuerschiffseite.de. Det 
låg vid Paris Plage, partier av Seinestranden 
som under en månad de senaste somrarna 
omvandlats till, just det, en plage med 
palmer, solstolar och serveringar. Det är 
tydligen borgmästaren i Paris som beslutat 
detta för att ge alla parisare, som inte har 
råd att åka på semester, en möjlighet att 
njuta av en sorts badortstillvaro under en 
sommarmånad.

Man kan se att Seine fortfarande fungerar 
som en led för kanaltrafik med traditionella 
kanalbåtar. Man kan också se ekipage med 
påskjutande bogserbåtar, som ser ganska 
charmiga ut, ungefär som flytande koloni
stugor. Ibland kan även de mer traditionella 
kanalbåtarna fungera som påskjutande 
bogserbåtar. Det tycks mest vara sand och 
grus som transporteras kanalvägen. Det 
fungerar uppenbarligen så att när något 
större bygge planeras i Paris ser man till att 
man får disponera ett stycke kaj där man 
kan blanda till den betong som behövs. 
På så sätt kan lastbilstransporterna inne i 
Paris minskas. Ibland kan de helt och hållet 
undvikas genom att man använder en kran 
med lång utliggare som kan lyfta betongen 
direkt från kajen till byggnadsplatsen.

Fartygstrafik på Seine
Svenska fartyg har ju varit flitiga besökare 
både i Paris och kanske ännu mer i Rouen. 
Lars Alfredsson har ju skrivit en intressant 
artikel om Göthas linjetrafik till hamnen i 
Gennevilliers i Paris nordvästra delar. Den 
trafiken upphörde dock redan 1973. 1964 
var jag med Ahlmarkaren Silen upp till 
Rouen, och jag försökte nu ta reda på om 
det finns någon typ av reguljär båttrafik 
längs Seine, eftersom jag minns att det var 
en mycket intressant tur. Det visade sig att 
det är ganska tunnsått med sådan trafik. 
Vissa veckolånga flodkryssningsturer före
kommer, men då behövs det duktigt med 
både tid och pengar. Kortare halvdagsturer 
utgår från Conflans S:te Honorine, som 
ligger nordväst om Paris. Här finns också 
ett museum över kanaltrafiken, Musée de 
la Batellerie.

Jag kan instämma med Lars Alfredsson 
att det är fina vyer längs Seine.

Borgruinen som finns på en av hans bil
der är Andelys, som Rickard Lejonhjärta 
lät bygga. Andelys ligger mellan Paris och 
Rouen, och därifrån har man en vidunder
lig utsikt över Seine. Med kikare kan man 
studera alla pråmekipagen som tar sig fram 
längs Seine. Även här är det vanligt med 
påskjutande bogserare, och man verkar ha 
ett modulsystem med pråmarna så att fyra 
hopkopplade mindre pråmar i dimensio
nerna motsvarar en större.

Kanalerna i Paris
Under 1700-talet byggdes kanalsystemet i 
Frankrike ut rejält, och det är det största i 
Västeuropa. Fortfarande finns det 650 mil 
med trafikerbara kanaler, och det lär vara 
mer än den totala längden av motorvägar 
i landet. Kanalsystemet är mest utbyggt 
i de nordöstra delarna av landet. Under 
första världskriget hade man exempelvis 
små kanalmonitorer som bidrog till det 
franska försvaret i de här delarna av landet. 
Via flera olika kanalsystem kan man ta sig 
från Engelska kanalen till Medelhavet, 
och från Atlantkusten via Canal midi till 
Medelhavet.

Här har man duktigt med prylar på däcket: fyrhjuling, vattenskoter, bil och gummibåt!
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En bogserbåt av äldre typ, Saint Denis.

Det finns ett relativt väl utbyggt kanal
system i Paris. Det är tre kanaler som står i 
förbindelse med varandra och med Seine. 
Kanalsystemet började byggas i början av 
1800-talet, och orsaken till detta var tvåfal- 
dig: man ville säkra Paris vattenförsörjning, 
och man ville ha bort pråmtrafiken från Sei
ne. Den som hade de här planerna var den 
inte helt okände Napoleon Bonaparte.

De tre kanalerna är Canal Saint Denis, 
Canal Saint Martin och Canal de l'Ourcq, 
och de löper samman vid Villette, i nord
östra delen av Paris. I Villette låg tidigare 
slakterier, och området hade ett dåligt rykte. 
För att höja statusen har man här byggt 
upp Cité des Sciences et de l'industrie, ett 
naturvetenskapligt museum, och lokaler för

olika företag. Intill museibyggnaden ligger 
den franska ubåten Argonaut på torra land. 
Den är öppen för besök, men jag kom förbi 
en måndag, och då var det stängt.

Canal de l'Ourcq är den längsta, och den 
går ungefär 85 km i nordostlig riktning 
längs floden 1'Ourcq, och i orten Marolles 
ansluter den till floden. Det var alltså den 
delen av kanalsystemet som skulle säker
ställa Paris vattenförsörjning.

Canal Saint Martin går från Villette sö
derut mot Seine och är ungefär 4,5 km 
lång, och har nio slussar, vilka ger en sam
manlagd nivåskillnad på ungefär 25 meter. 
Canal Saint Martin går till stor del (ungefär
2 km) under jorden. Det var Paris store 
stadsplanerare, baron Haussmann, som

låg bakom denna lösning. Man antar att de 
låg strategiska skäl bakom detta, eftersom 
en övertäckning av kanalen kunde under
lätta för trupper att ingripa mot upproriska 
undersåtar. Innan Canal Saint Martin från 
söder dyker ner under jorden vid Place de 
Bastille, finns det en hamn för nöjesbåtar, 
Basin de l'Arsenal. Längs den här kanalen 
finns det möjlighet att åka kanalturer med 
ett bolag som kallar sig Canauxrama.

Canal Saint Denis slutligen är ca 6,5 km 
och går västerut och ansluter till Seine vid 
Saint Denis. Canal Saint Martin och Canal 
Saint Denis innebär en rejäl genväg, men 
man får tänka på att slussningen tar sin tid, 
så ofta är det nog mest gods från områden 
invid kanalen som transporteras.

Vid Villette är det tidvis en ganska livlig 
båttrafik. Här kan man se ekipage med på- 
skjutande bogserbåtar mellan Canal Saint 
Denis och Canal de 1'Ourcq. Vanliga moto- 
riserade kanalbåtar såg jag inte några här, 
men det beror nog på att de är för stora för 
kanalen. Bogserbåtarna är dels ombyggda 
av traditionell typ, dels nyare, vilka som 
sagts tidigare liknar kolonistugor. Svängen 
vid bassängen kan vara litet besvärlig, efter
som det är ganska trångt. Alldeles i början 
av Canal Saint Denis ligger det två slussar 
sida vid sida (Ecluses de Flandre). Den 
större av dem utnyttjas av de pråmekipage 
som transporterar cement, sand, grus och 
rivningsmassor. Lyfthöjden verkade vara 
ganska rejäl, kanske fem meter vid slussen. 
Den mindre slussen används tydligen mest 
av nöjesbåtar som har valt att ta kanalvä
gen. Totalt finns det sju slussar i Canal Saint 
Denis, vilka ger en total nivåskillnad på 
ungefär 25 m.

Paris borgmästare, Jean Tiberi, medde
lade i maj att kanalsystemet i Paris skall 
renoveras och ses över, avsikten är att få 
över mer godstrafik till kanalerna från 
gatorna. Man skall också förbättra och 
försköna miljön runt kanaler för att göra 
systemet attraktivare både för de som bor 
här och för besökare.

Det finns ju ett väl utbyggt kanalnät i 
länderna som gränsar till Frankrike, och 
genom att färdas på kanalerna behöver man 
nog inte riskera att råka ut för dåligt väder, 
det vill säga kraftig sjögång. Dessutom kan 
man varje morgon handla sin baguette, för 
att inte tala om alla de övriga sakerna som 
gör livet alldeles speciellt värt att leva i 
Frankrike! -sk

K ällor
Lars Alfredsson (2004): 20 år på Seinefloden 
-  en linjetrafik i skymundan. Länspumpen 
2004: 4.
Jean-PierreHervet och Patrick Mérienne (2002): 
Les Canaux de Paris. Editions Ouest-France.Bogserbåten Auber manövrerar för att komma in i de första slussarna i Canal Saint Denis från Canal 

de l 'Ourcq.
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Fyra gamla norskbyggda valjaktfartyg, över 50 år gamla.

Reykjavik mars 2006
Text och foto Lennart Rydberg

En resa till Island känns som ett annor
lunda äventyr och jag hade förmånen 

att få resa till Reykjavik i mars 2006. Efter 
framkomst på lördag eftermiddag hade jag 
en hel söndag ledig. I strålande sol, vilket 
troligen inte hör till vanligheterna i Reykja
vik, med ett par minusgrader gav jag mig 
ut på promenad laddad med kameran. Jag 
sökte mig naturligtvis mot havet och ner 
till den gamla hamnen som uppenbarligen 
numera mest tjänstgör som hamn för fis
kefartyg medan den kommersiella trafiken 
flyttat till annat ställe. Islands huvudnäring 
är fortfarande fisket (enligt uppgift utgör 
det 90 % av landets inkomster) så det låg ett 
flertal trålare i hamnen, av vilka jag valde 
ett fåtal för fotografering.

Det första fartyget som hamnade i mitt 
fokus var en stor trålare vid namn Ami 
Fredriksson. Hon är byggd 2000 vid ett så 
exotiskt varv som Astilleros y Maestranzas 
de la Armade, Talcahuano, Chile för den 
Isländska regeringen. Hon är döpt efter den 
första chefen vid Havsforskningsinstitutet 
som grundades 1965. Hon har ett bruttoton
nage på 2233ton och en dödvikt på 690 ton. 
Hon är 70 m lång och 14 m bred, är utrustad

med maskineri som utvecklar 5 600 bhp och 
gör 14 knop. Hon används som trålare och 
forskningsfartyg.

Vid samma kaj låg en färja som såg ut 
att ha danskt ursprung och som hette Sae- 
björg. Det visade sig vid arkivforskning 
att hon byggdes 1974 av Trondheims M/V, 
Aker Tröndelag A /S, Trondheim 1974 och 
levererades med namnet Benchijigua till 
Ferry Gomera S. A., San Sebastian, Spanien. 
Hon hade ursprungligen ett bruttoton
nage på 887 ton och en dödvikt på 321 
ton. Hon är 69 m lång, 11,5 m bred och tog 
399 passagerare och 67 bilar (alternativt 
12 lastbilar). Hon är utrustad med två 6- 
cylindriga dieslar från Nyquist & Holm, 
Trollhättan utvecklande totalt 4620 bhp 
vilket medger en fart på 12 knop. 1980 fick 
hon namnet Betancuria hos samma rederi. 
Efter en kort period som Comera blev hon 
1982 Akraborg hos H /f. Skallagrimur, 
Akranes, Island. Ar 1998 byggdes hon om 
till övningsfartyg och fick namnet Saebjörg 
och ägare Slysavarnafelagid, Landsbjörg. 
Idag anges bruttotonnaget till 1774 ton och 
dödvikten till 482 ton.

Vid en kaj intill låg en gigantisk trå

lare med namn Engey RE 1. Denna mag- 
numtrålare är Islands största fiskefartyg 
och byggdes i Spanien 1994 som Kapitan 
Demidenko vid Factorias Vulcano S.A., 
Vigo för Dalmoreproduct Holding Co. 
Vladivostok. Hon köptes till Island 2004 
av HB Grandi hf. Hon är 105 m lång, 20 m 
bred och har ett djupgående på 8,5 m. Hon 
har ett bruttotonnage på 7 805 ton och en 
dödvikt på 5 467 ton. Hon har ett dieselma- 
skineri utvecklande 8 000 hästkrafter och 
gör 14,5 knop. Hon kan hantera 250 ton 
fisk till fiskmjöl per dag.

Inne i hamnen låg också ett bevaknings- 
fartyg tillhörande kustbevakningen med 
namnet Tyr. Hon byggdes 1975 vid Aarhus 
Flytedok, Aarhus för Isländska regeringen. 
Hon är 71 m lång, 10 m bred och har 2 st 
8-cylindriga MAN-dieslar utvecklande 
totalt 8900 bhp och som ger henne en fart 
på 19 knop. Hon har ett bruttotonnage på 
1214 ton och en dödvikt på 513 ton. Hon är 
bestyckad med en 40 mm kanon.

Vid en kaj, där utflyktsbåtar för "Whale 
whatching" utgår, låg fyra gamla valjakt- 
båtar med namnen Hvalur 6,7, 8 och 9. 
Några av dem tycktes vara på väg att
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upprustas medan andra såg ut att förfalla. 
Hvalur 6 och 7 byggdes 1945-1946 i Midd- 
lesborough, Hvalur 8 i Tönsberg 1948 och 
Hvalur 9, som låg närmast kajen, byggdes 
1952 vid Langesunds M /V, Langesund. 
Hon levererades med namnet Tiger och är 
52 m lång, 9 m bred och har två 4-cylindriga 
ångmaskiner på 1900 ihp från Bremer Vul
kan. Som Hvalur 9 tillhörde hon Hvalur 
H /f i Midsandur vilket framgår av ett stort 
vitt H på ett rött band i skorstenen.

Vid samma kaj låg ett helt guldfärgat 
fartyg som jag i aktern kunde utläsa hade 
haft namnet Saebjörg. Vid närmare begrun
dande insåg jag att hon måste varit kustbe- 
vakningsbåten Tor. Detta fartyg byggdes 
1951 vid Aalborg Vaerft A /S, Aalborg för 
Isländska regeringen. Hon har ett dépla
cement på 920 ton och ett brutto på 615 
ton. Hon är 63 m lång och 9,5 m bred. Hon 
utrustades med 2 st 6-cylindriga M.W.M. 
(Motoren Werke Mannheim) dieslar som 
utvecklade 6 280 bhp och gav henne en 
fart på 17 knop. Hon hade under sin aktiva 
tid en 57 mm kanon monterad. 1986 avytt
rades hon och fick namnet Saebjörg och 
tjänstgjorde vid ett av mina tidigare besök 
i Reykjavik som restaurangfartyg/kafé. 
Nu ligger hon namnlös och tycks på väg 
att förfalla. Tor deltog i torskkriget med 
Storbritannien som pågick mellan novem
ber 1975 och juni 1976 och som orsakades 
av att Island flyttade sin ekonomiska vat
tengräns till 200 sjömil från kusten. Island 
mobiliserade sex kustbevakningsfartyg och 
två trålare i kampen medan engelsmännen 
hade totalt 22 fregatter (dock inte fler än 
6 -9  samtidigt), sju supply-fartyg, nio bog- 
serbåtar och tre försörjningsfartyg för att 
bevaka 40 trålare. Under den sju månader 
långa konflikten avlossades ett fåtal skott, 
men fler ramningsincidenter inträffade med 
skrovskador dock utan att några allvarliga 
personskador inträffade. Det var ett slags 
Davids kamp emot Goliath som så små
ningom vanns av Island.

På en slip i närheten hittade jag en gam
mal isbrytande bogserbåt med namnet 
Magni. Hon. byggdes 1955 vid Stalsmidjan 
h.f., Reykjavik, för Reykjavikurhofn. Hon 
är 28 m lång, 8 m bred, har ett bruttoton
nage på 184 ton och är utrustad med en 
8-cylindrig diesel från Kloeckner Humboldt 
Deutz, Köln. Det blev således ett hyfsat 
utfall av båtar på min söndagspromenad 
och framför allt av helt annan karaktär 
än jag normalt brukar ägna mitt intresse 
åt. Det var tur att min promenad blev av 
på söndagen för det visade sig att vädret 
dagen efter var helt annorlunda (sannolikt 
mer typiskt för årstiden) med stormvindar 
och regnbyar. Dessutom inträffade en liten 
jordbävning med styrkan 4,6 på Richterska- 
len vilket påminde om att Island är beläget 
i ett område med vulkanisk aktivitet. ^

Jag hittade den gamla bogserbåten Magni på slip i Reykjavik.

Saebjörg var med och utkämpade torskkriget mot England.

Denna gigantiska trålare, Engey RE l ,ä r  Islands största.
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Till flydda tider återgår

i f f  up

I april 1956 låg stockholmsångaren Ingvar i Trel
leborg och lossade tysk kol, hon var pä 1550 ton 
dw och "född" i Sunderland 1879. Med andra ord 
en gammal dam på 77 år. Byggdes som Hawthorn 
till ett rederi i Cardiff. Såldes 1909 till Landskrona 
och blev Tonvald, hemort blev Mölle 1924, då hon 
ropades in på exekutiv auktion, nytt namn blev He
ras. Hamnade 1933 i maskinisten K. A. Anderssons 
samling av ångare, som sedan 1939 sålde henne, plus 
resten av damerna i fruntimmersveckan, till Salén i 
Stockholm. Då fick Heros namnet Sara. Såldes 1942 
och blev Ingvar, Rederi A/B Ingman, Stockholm. 
Moderniserades och ombyggdes 1951 och såldes till 
Rederi A/B Torsten i Stockholm. Liggande för ankar i 
tjocka, på resa Bremen-Stugsund, påseglades hon och 
sänktes den 19 april 1957 i Weser av franska Peru. 
Bärgades i juni samma år och såldes till Hamburg för 
upphuggning.

Saléns Carib i Las Palmas den 9 aprill969 väntar pä att lasta fisk. 
Levererades 1952 från Eriksberg som Arawak, men bytte till Carib 
1964. Hon var på 5680 ton dw och såldes av Salén 1969 till Fred 01- 
sen <& Co., Oslo, övertogs i Göteborg och fick namnet Belgrano. Det 
Bergenske D/S i Bergen tog över henne i mars 1976, namnet blev då 
Cometa. Den grekiska redaren, Comninos i Piraeus köpte hennel977 
i maj, satte henne i fart som Demetrios C. Gick till oktober 1980 då 
hon skrotades i Karachi.

På utgående frän Rotterdam i ballast, tankbåten Sea 
Serpent, en dag i juni 1967. Hon var pä 45 210 ton 
dw och byggd till Salén i Landskrona 1961. Såldes 
1969 till VLB Deutsche Seereederei, Rostock, och 
sattes i fart med namnet Schwedt. Fick 1979 nam
net Feoso Ambassadör, dä hon köptes av Feoso 
Ambassodor S.A., Panama. Skrotad efter haveri 
1984 i Kina.

I
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. . .  min tanke än så gärna

Den fint hållna Scaplake på 6 600 ton div, på ingående 
till Rotterdam 1978 i september för att lasta. Hon 
byggdes 1953 i Alblasserdam till O/Y Finnlines, 
Helsingfors, som Finnpulp. Var finsk fram till april 
1968, då hon köptes avG.Z. Lanaras i Piraeus och blev 
Gina. Piraeusrederiet Pyxis Special Shipping tog över 
henne 1971 och satte henne i fart som Scaplake. I fart 
fram till 1989 dä hon skrotades i Piraeus.

Bulkfartyget Terry på väg in till Rotterdam den 26 juni 1972. Hon 
lastade 12430 ton ochvar byggd 1955 i Landskrona. Beställdes som 
tankfartyg, men kontraktet ändrades till bulkfartyg och hon leverera
des som Jakara till Anders Jahre i Sandefjord. Fick hemort i Bergen 
1961, dä hon köptes av Skibs A/S Vilhelm Torkildsens Rederi, fick då 
namnet Utsira. Efter åtta är i Bergen, köptes hon av greker 1969. 
Blev dä Terry av Piraeus, redad av Astro Epico Cia, Nav, S.A. Detta 
rederi hade henne fram till 1981, då hon såldes till skrot i Pakistan, 
men med namnet Efterpi, som hon fick 1976.

Tägfärjan Trelleborg, byggd 1958 i Helsingör till 
Statens Järnvägar, lämnar hemmahamnen den 29 
oktober 1977, som Homeros, såld till Grekland. 
Gick i trafik med bilar och passagerare mellan olika 
öar, men aldrig mer järnvägsvagnar. Övertogs av 
nya ägare 1993, fick cypernflagg och namnet Nis- 
sos Kypros. Gick till skrot 2003 i Alang, omdöpt 
till Veesham IX, anlände hon dit den 10 juli.
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M/s Rautiala ankrad på Gijons redd.

Som yrkeslärare i ett skolfartyg
Text och foto Rolf Hallgren

Trafik Aktiebolaget Gräng
esberg Oxelösund, med hu

vudkontor i Stockholm, hade 
vid 1950-talets mitt börjat att 
tänka på hur man bäst skulle 
rekrytera befäl till sina fartyg, 
eftersom det började uppstå 
brist på kunnigt befäl. Med 
detta i tankarna skissade man 
på ett sätt att komma tillrätta 
med detta. Det egna lastfarty
get m /s  Sarek, byggt under 
krigsåren kom att byggas om 
till skolfartyg. Det innebar en 
helt ny våning i däckshuset för 
att inrymma lektionssalar och 
elevutrymmen. Som skolfartyg 
togs hon i trafik 1957, och kom 
att fungera som sådant fram 
till 1960-talets mitt, då det nya 
skolfartyget m/s Raunala och 
hennes halvsyster m/s Rautas 
levererades från M itsubishi 
Heavy Industries varv i Naga- Veteranen Sarek blev ombyggd till skolfartyg. Rederivykort.
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Raunala byggdes i Nagasaki, Japan för Grängesbergsbolaget. Här susar hon fram i Singapore Straits. 
Arkivbild Bertil Söderberg.

saki, Japan åren efter varandra. Det var för 
övrigt första gången rederiet gick utanför 
Europa vid en fartygsbeställning. Raunala 
var ett så kallat OBO-fartyg (O il/Bu lk/ 
Ore) avsett för laster som malm, olja och 
andra bulklaster. Skiftet från Sarek till 
Raunala skedde i Nordeuropa då de båda 
fartygen låg cirka 20 mil landvägen från 
varandra, och elever och utrustning bus
sades till Raunala.

Jag söker jobb hos Gränges
För egen del kom jag i kontakt med Gräng
esbergsbolaget via en platsannons i Dagens 
Nyheter där man sökte en yrkeslärare till 
sitt elevfartyg. Min första tanke var ju att 
man säkert ville ha en väl befaren sjöman. 
Även om jag har varit till sjöss i hela mitt 
liv, enligt mitt sätt att se på saken, eftersom 
jag var född och uppvuxen på Gotland. 
Men jag sparade ändå tidningen. Det blev 
dåligt med sömnen denna natt, så tidigt 
nästa morgon var jag snabbt nere på sko
lans elevhem och letade fram tidningen 
och rev ur annonsen. Då, det var 1974, 
läste jag företagsekonomi efter avslutad 
examen i Katrineholm. Kursnamnet var 
FEKING, eller uttytt till FöretagsEkonomi 
för INGenjörer. Jag plitade ihop en ansökan 
och skickade in den. När detta var avklarat 
så glömde jag bort den. Först några veckor 
senare fick jag av skolans vaktmästare en 
lapp med ett telefonnummer till Stockholm 
som jag ombads att ringa. Jag konstaterade 
att det inte var något telefonnummer som 
jag kände till, så att ringa dit fick bli efter 
avslutad skoldag.

Det var att bege sig till Televerkets loka
ler några kvarter bort och bli kopplad till 
Stockholmsnumret. Rösten i andra ändan 
av linjen svarade: "Grängesbergsbolaget." 
"Jaha", svarade jag, "jag heter Rolf Hall
gren och jag har fått det här telefonnumret 
att ringa, men jag vet inte vem som jag skall 
tala med." "På det sättet, ni ska få tala med 
vår sjöpersonalchef, han heter Lennart Ek
man." Så blev jag kopplad till honom och 
jag talade om vem jag var. Lennart Ekman 
svarade att han ville gärna att jag skulle 
komma upp till Stockholm med anledning 
av min ansökan. Så kom också att ske, och 
då jag var lektionsfri på fredagarna blev 
det en snabbtur till Stockholm längs den 
krokiga länsväg 55 mellan Katrineholm och 
Järna. Jo, det gick undan den morgonen!

Väl framme i Stockholm så letade jag 
mig fram till gatuadressen och parkerade 
bilen, en Volvo 544 S av 1962/63 års modell. 
Sedan var det bara att anmäla min ankomst 
i växeln, och efter en stund kom Lennart 
Ekman nerför trappan och välkomnade 
mig. Vi tog hissen upp till hans kontor, 
där han presenterade ett kontraktsförslag 
som jag skulle läsa igenom och eventuellt 
kommentera om det var något som jag

inte tyckte var bra. Efter detta bjöds jag 
på lunch på personalrestaurangen, med 
en tydlig order: beställ det du vill ha och 
strunta i vad det kostar.

Jag skulle lämna besked kommande 
måndag om jag fick sluta kursen utan 
sänkt betyg. Om så var fallet skulle jag 
tacka ja till anställning som yrkeslärare på 
deras skol/elevfartyg Raunala. Tidigt på 
måndagsmorgonen hade jag ett kort möte 
med skolans rektor för att få veta hur det 
skulle bli. Jodå, jag hade ju inte varit från
varande så att jag skulle få ut mitt slutbetyg 
i företagsekonomi utan några minustecken. 
Därefter gratulerade mig rektorn till min 
nya anställning.

Massor med sprutor
Nu blev det bråttom! Jag skulle städa 
lägenheten, packa ner mina saker och be
ställa biljett till Gotland från Nynäshamn. 
Allt gick bra. Pass hade jag, så det var inte 
något problem. Men det dök upp ett annat i 
stället -  jag skulle ju ha en stor mängd olika 
sprutor för att reda mig på varmare bredd
grader. Nåväl, åter hemma på Gotland tog 
jag telefonkontakt med infektionskliniken 
i Visby. Jag framförde mina önskemål om 
sprutor inför afrikaresan. Jag fick reda på 
att jag kunde få den första omgången spru
tor redan samma dag. Därefter skulle jag 
få vänta i två veckor innan nästa omgång 
sprutor skulle ges. Det var ett problem för 
min del: då skulle jag vara nere i Liberia 
sedan flera dagar. I stället för de första 
sprutorna i Visby så blev det istället ett 
samtal till Grängesbergsbolaget och Len
nart Ekman. Jag redogjorde för problemet 
med väntetiden mellan de sprutor jag skul
le ha. Frågan blev "Var är du just nu, och 
vilket är telefonnumret dit?" Jag uppgav 
mitt hemnummer. Det blev en kort väntan,

innan beskedet kom att jag skulle åka till 
Stockholm en dag tidigare än beräknat. 
Jag skulle få alla mina sprutor på en gång 
på Statens Bakteriologiska Laboratorium. 
Det var professor Margareta Bottiger som 
tog emot mig. Hon var nyfiken på vart jag 
skulle, eftersom jag skulle ha alla sprutorna 
på en gång. Jag fick alla sprutor och vi kom 
att sitta och prata lite om vad jag skulle 
göra i Afrika. Hon såg inte några negativa 
reaktioner hos mig, så hon önskade lycka 
till med jobbet och resan.

Utresan till Liberia
Eftersom jag skulle vara brevbärare på 
resan fick jag hämta en kartong med 30 kg 
post på rederikontoret. Samt det viktigaste 
av allt, kom det att visa sig, ett Letter of 
Guarantee. Jag skulle ju bara landa på 
Robertfield utanför Monrovia, och sedan 
vidare med bil ner till Buchanan. Jag hade 
alltså inte något visum, vilket annars är det 
normala för inresa i Liberia. På Arlanda var 
jag i mycket god tid, cirka 1 Vi timme före 
avgång. Mitt eget bagage hade checkats in, 
men postpaketet skulle jag ta som hand
bagage. Men med mitt pass utan visum 
blev det stopp. Jag påpekade att jag hade 
ett Letter of Guarantee istället för visumet. 
Oj, vilket liv det blev! Till sist kom högste 
chefen för tullen på Arlanda och började 
leta i tullhandledningarna för Liberia. På 
sista sidan och längst ner fann man det 
som jag hade hävdat hela tiden: personer 
med ett Letter of Guarantee "behöver 
inget visum för inresa i Liberia. Då var det 
bara 5 minuter kvar innan planet skulle 
starta. En markvärdinna erbjöd sig att ta 
postpaketet. Det såg rätt kul ut då hon tog 
tag i snöret omkring kartongen, eftersom 
det var mycket tyngre än hon hade väntat 
sig. Ute på plattan var man nu tvungen
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att åter rulla fram trappan till planet. Jag 
var sist ombord i DC-9:an med destination 
Köpenhamn.

I Köpenhamn blev det någon timmes 
väntan innan det blev tid för att gå ombord 
på en SAS DC-8 för fortsatt resa, med mel
lanlandningar i Frankfurt, och Madrid för 
tankning. Då fick man inte vara ombord 
utan det blev en stund i terminalbyggna
den på Barajasflygfältet innan det var dags 
att åter slå sig till ro för den sista etappen 
till Liberia. Vi passerade över Gibraltar och 
sedan in över Afrikas västkust. Snart gick 
solen ner och det blev mörkt. Efter någon 
timme började det att dyka upp enstaka 
ljuspunkter på marken, men det var ännu 
en bit kvar innan vi skulle landa på Robert- 
field i Liberia.

Vi landar i Robertfield
Snart meddelade flygvärdinnan att vi 
skulle landa och att yttertemperaturen var 
så mycket, och luftfuktigheten var si och 
så. Jag tyckte att det lät bra. Så landade vi 
och körde fram mot terminalbyggnaden 
och stannade. Flygplansdörren öppnades, 
men det var inte så många som skulle stiga 
av här, resten skulle fortsätta till Abidjan 
där planet stannade över natten innan det 
fortsatte till Sydamerika. Jag kom fram till 
flygplanstrappan och gick ut i den varma 
afrikanska natten. Efter en kort stund var 
jag genomblöt av den tryckande tropiska 
värmen och luftfuktigheten. Då började 
tullpersonalen att prata om visum. Nåja, 
en kråkspark och stämpel i passet och så 
var jag klar och väntade på mitt bagage. 
Efter en stund så hade jag väskan i handen. 
En taxi väntade utanför på att köra mig 
ner till Buchanan. Chauffören öppnade 
bagageluckan med en skruvmejsel, lade 
in bagaget, och tog en runda runt bilen 
och sparkade på däcken för att kontrollera 
dem. Därefter bar det av mot Buchanan 
raka vägen söderut. Ibland bländade han 
av för mötande trafik, ibland inte. Han 
körde med högra handen på ratten och den 
vänstra handen greppande om dropplisten.

Pelletsverket i Buchanan den 29 juni 1974.

Förutom bilar var det mycket gångtrafikan
ter längs vägkanterna. Alla traskade fram 
i natten utan någon ficklampa eller annat 
lyse. Efter någon timmes körning kunde 
man skymta ett orangefärgat ljus många 
kilometer bort. Det finns inte så många 
andra samhällen, så det måste vara Bu
chanan. Taxin körde fram till hamngrinden 
och stannade där, och chauffören plockade 
fram väskorna, och jag gick in genom ga- 
ten. Vakten antecknade mina värdesaker, 
kamera och guldklocka. Sedan var det fritt 
fram att traska fram till Raunalas fallrep 
och kliva ombord.

Ombord på Raunala
Vaktmannen visade vägen till min hytt, 
och var jag skulle lämna posten. Att packa 
upp var det inte tal om, det var jag allde
les för trött för -  det fick anstå till dagen 
därpå. Nu ville jag bara sova eftersom jag 
hade varit på resande fot sedan tidigt på 
morgonen.

Jag var anställd som yrkeslärare både 
teoretiskt och praktiskt, vilket innebar att 
lära ut svarvning, fräsning, borrning, bän

karbete, filning och slipning, samt inte att 
förglömma svetsning med el och gas.

Utöver att vara lärare blev jag också 
livbåtsmaskinist med ansvar att provköra 
de fyra livbåtarna varje vecka. Det blev på 
lördagarna. Livbåtarna hade Deutz luft- 
kylda tvåcylindriga motorer. Jag blev också 
huvudskyddsombud (HSO), och även vice 
brandchef. Titeln om man nu skall skryta 
med en sådan, var 2:e maskinist/yrkeslära- 
re. Det fanns ytterligare två lärare ombord: 
2:e styrman var lärare för den nautiska 
undervisningen, och 1 :e maskinisten hade 
hand om elutbildningen.

Sammanhållningen ombord var god från 
yngste jungman och maskinelev till skep
pare och chief.

Den enda gången som man fick vara på 
sin vakt var när vi hade grillfest ombord, 
och det hade vi ofta. Hade man hittat en 
extra fin biff så fick man vakta på den tills 
den var klar. Vände man ryggen till så 
kunde det hända att någon annan tog den. 
För övrigt var det bara glada miner.
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Styckegodshamnen i Antwerpen med skadade Mardina Importer. Antwerpen. Ett av Johnsons Riofartyg under lossning.

Besättning och elever
Det var mycket folk ombord, totalt 56 mans 
besättning med eleverna. Vilka var elever 
i Gränges elevfartyg då Raunala tog över 
som elevfartyg? Det var huvudsakligen 
yngre personer från rederiets andra far
tyg som ville fortbilda sig inom bolaget. 
Många av eleverna kom från Stockholms 
skärgård.

En del av dessa elever gick sedan hela 
vägen till sjökaptener och sjöingenjörer, 
medan andra kom att snabbare gå upp som 
befarna matroser och motormän. Befälet 
ombord i Raunala då var det vanliga, men 
med ett undantag. Vår 2:e styrman var Sve
riges andra kvinnliga sjökapten: Gunnel 
Åkerblom från Klintehamn på Gotland. Vi 
hade även en kvinnlig 2:e kock, samt några 
kvinnliga mässbiträden ombord. Större 
delen av besättningen kom från Sverige, 
men i övrigt var den blandad, flera kom 
från Norge och Narviksområdet, några 
var portugiser från CapVerdeöarna, och 
dessutom fanns det några spanjorer.

Då jag var ombord var den ordinarie 
kvinnliga telegrafisten inte ombord, utan 
vi hade istället Gösta Wahlberg som tele
grafist. Befälhavare var Allan Johansson, 
överstyrman var Jan Olof Blomqvist, 2:e 
styrman var Claes Tengroth, tillika lärare i 
navigation, 2:e styrman Gunnel Åkerblom, 
2:e styrman Håkan Eriksson 2:e styrman 
Christer Wald. Vår maskinchef var Rune 
Johansson, en gammal brottare från Ny
köping. Vad jag minns så hade han även 
varit svensk mästare. Som l:e  maskinister 
alternerade flera beroende på vem som var 
hemma på vederlag (semester). Steward 
ombord var Bosse Andersson.

Ombord i Raunala hade vi dubbel upp
sättning svarvar. Den ena var för eleverna 
och den andra var avsedd för svarvaren. 
Då jag kom ombord så fanns det mycket 
som skulle kunna användas som övning 
för eleverna. Bland annat att svarva nya 
rörelseskruvar av brons till lastoljeventi- 
lerna. De glappade flera millimeter innan 
de öppnades eller stängdes. Vi kom att

spara på all metall såsom brons och mäss- 
sing i en särskild tomdunk om 20 liter. Jag 
påpekade att så gjorde man iland på alla 
företag, där man även tog vara på andra 
metaller som aluminium, rostfritt samt 
stålspån och gjutjärn. Men ingen ombord 
hade gjort så. Jag och eleverna hade vårt 
eget M-fat för detta och svarvaren hade sitt 
bakom svarven i verkstaden.

Raunalas trad då jag var ombord var 
från Buchanan i Liberia och till Antwerpen, 
Dunkerque och Gijon och tillbaka. En rund
resa varade i cirka två veckor.

Studiebesök i Antwerpen
Tack vare att eleverna tidigare hade seglat 
ombord i andra av rederiets fartyg så visste 
de också om vad som skulle kunna vara 
intressanta studiebesök. Vid ett av våra 
hamnbesök i Antwerpen frågade en elev 
om vi inte kunde göra studiebesök på nå
got av stadens reparationsvarv. Jag svarade 
att jag skulle fråga skepparen om vad han 
tyckte om detta förslag. Hans svar blev: "Vi

Författaren själv.

får se." Det dröjde dock inte länge förrän 
skepparen ringde och lämnade besked: 
"Kom upp till kontoret och hämta biljetter. 
Säg åt eleverna att de ska göra sig beredda 
att åka på studiebesök hos reparationsvar- 
vet Beliard Murdoch." Jag hämtade biljetter 
för taxi och efterföljande restaurangbesök. 
Vid varvet mottogs vi av en serviceingenjör 
som visade oss runt i verkstadslokalerna 
och ombord i ett nybyggt indiskt fartyg 
som skulle bottenmålas inför sin leverans. 
Detta bulkfartyg var ungefär av samma 
storlek som Raunala, runt 70 000 ton dw.

Nybyggd, javisst! Men det fanns stora 
skillnader också, till exempel i maskinrum
met. Huvudmaskinen var inte så stor som 
ombord i Raunala, och manöverplatsen 
var i direkt anslutning till maskinens bakre 
cylinder. Här saknades all den ljudisolering 
som vi hade ombord i Raunala där vi hade 
ljudisolering mellan maskinrummet och 
verkstaden, elcentralen och manövercen
tralen. I övrigt hade fartyget, Maratha Me- 
lody av Bombay en mycket god standard 
på hytter och övriga utrymmen. Hon såg 
mäktig ut då man stod nere på dockans 
botten och såg hennes stora propeller och 
det nymålade skrovet.

Skrot och clips
I Antwerpen avyttrade vi också vårt nu 
rågade (4 fat med mässing och brons. Hur 
vi gjorde med de franc som vi fick för 
metallen? Gissa! Det blev inget uttag från 
lönen vid detta hamnbesök. Vi använde 
pengarna till att gå på en fin restaurang för 
att äta riktigt gott: Flamberad tornedo med 
pommes frites, efterrätt, kaffe med bakelse 
och lite likör. Det blev även lite pengar 
över. Restaurangens namn var Ocean och 
den låg helt nära centralstationen. Vilken 
restaurang, med mängder av gamla trärat
tar och lanternor i koppar och mässing! Jag 
gick omkring och tittade på allt detta innan 
maten flamberades vid borden. Hovmästa
ren kom fram till mig och frågade om jag 
gillade inredningen. Vilket jag ju gjorde. Då 
upplyste han mig om att av inredningen
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Bingokväll i manskapsmässen under gäng. Fotograf Erling Hansen.

inte var till salu..
Dagen efter kom l:e  maskinisten och 

letade runt i verkstaden, och han såg be
kymrad ut. Så jag frågade vad det var som 
han sökte. "Jo, jag hade ett V4 fat med mäss- 
singsskrot här nere i verkstaden", svarade 
han, "men nu är det borta." Svaret han fick 
var inte uppmuntrande. Han blev tvärilsk 
då jag svarade att vårt M fat redan var sålt 
och till största delen även uppätet. Han 
lugnade dock ner sig så småningom.

Efter vårt studiebesök på reparationsvar- 
vet var det någon som tyckte att vi skulle 
skriva ett brev till varvet och tacka för att 
vi hade fått komma dit på besök. Vi skrev 
ett brev där samtliga elever undertecknade 
med sina namn, dessutom undertecknade 
jag med mitt namn samt c c master. Vi pos
tade det utan att underrätta vår skeppare. 
Några dagar senare frågade han: "Vem i 
helvete hade skrivit brev till varvet och 
undertecknat detta med c c master?" Vad 
svarar man på detta? Jag svarade att det 
var jag och eleverna som hade fått idén 
att skriva och tacka för att vi hade blivit så 
väl mottagna. Motiveringen var att med 
dessa rader ansåg vi att vid en förnyad 
fråga om studiebesök där så skulle man 
veta vem. "Bra! Men ni får gärna tala om 
för mig vad det är som ni tar er för vid era 
studiebesök."

Det blivit klagomål på de så kallade 
clips som låser lastluckorna då man går 
med oljelast. Om det var vid varvsbesök 
eller rederiets försäkringsbolag som hade 
påpekat detta, vet jag inte. Nya clips fanns 
ombord liksom det silverfett som de skulle 
smörjas in med. Det var ett lämpligt däcks
jobb då man gick från Europa i ballast ner 
till Buchanan för en ny malmlast. Jobbet 
bjöd på gasskärning och rostknackning. 
Plåtbrickorna som inte var för anfrätta av 
rost skulle rostknackas och återanvändas. 
Därefter skulle varje nymonterat clips ha 
rätt spänn då det var låst, vilket var ganska 
enkelt. När det gällde däcksjobb så fanns 
det från min sida ett önskemål till eleverna. 
Varje halvtimme skulle de lägga ifrån sig 
verktygen och se om det fanns lekande 
delfiner i vår väg. Om så var fallet så fick 
de ytterligare ett uppdrag, eftersom jag 
ville fotografera lekande delfiner i fartygets 
bogvåg, så då låg jag med halva kroppen 
utanför något av rullklysen i fören och 
fotograferade med en elev som höll mig i 
var sitt ben. Då jag var nöjd var det bara att 
säga till att de skulle dra in mig igen.

Livbåtsövningar:
Förutom att lära eleverna allt inom ma
skinbearbetning och svetsning så hade vi 
ofta livbåtsövningar ombord. Då var det 
navigationsläraren Claes Tengroth som 
stod för undervisningen. Vi hade flera upp
blåsbara räddningsflottar som hade tagits

16

bort för att de skulle åter till tillverkaren 
för att kontrolleras. Dessa använde vi till 
övningar under resorna. Nödraketer och 
rökfacklor antändes av eleverna. När de 
hade tänt så kastades raketer, facklor och 
bloss i vattnet för att inte orsaka onödiga 
räddningspådrag. Det var alltid två livbåtar 
som kom att utnyttjas för övningsrodd för 
eleverna. Eleverna skulle ju ha ett så kallat 
båtmansintyg på att de kunde hantera en 
livbåt, eftersom de skulle kunna hamna på 
något kryssningsfartyg där passagerarna 
inte kunde hjälpa till med rodd.

I Dunkerque råkade vi ut för ett litet 
missöde med en av våra livbåtar. Livbåts- 
motorn skulle hela tiden vara igång under 
övningarna. Vi var mitt ute i hamnbassäng
en då ett fartyg på ingående började blåsa 
i sin mistlur för att vi skulle flytta på oss,

Malmtransporter i Gijon drogs av änglok.

men då tvärdog motorn på tomgång. Jodå, 
vi hann ro undan. Det tog mig en stund att 
lokalisera problemet, och då var vi långt 
vid sidan av fartyget. Vad hade hänt? Mo
torn fungerade ju på halvfart och med full 
fart. Problemet var att den returfjäder som 
reglerar läget för gaspådrag hade rostat 
av och kunde inte hålla läget för tomgång, 
utan motorn ströps istället. Så när felet var 
lokaliserat så var det lätt åtgärdat.

Friterad bläckfisk och tjurfäktning
Vad gjorde man på sin fritid? Ombord blev 
det mest läsning. Vi hade fått besked om att 
vi skulle gå med malm mellan Buchanan i 
Liberia till Gijon i Spanien. Gijon är en skön 
stad som ligger vid den spanska Biscaya- 
kusten. Vi lossade våra malmlaster i Musel 
cirka 1,5 mil från Gijons centrum. Bussen
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Förberedelser inför båtsmansprovet. Eleverna Anders och Lars. Eleven Aage Jörgensen preparerar flygfisk på poopdäck.

in till stan kostade då 5 Pts. Vi hade hittat 
fem 3-växlade minicyklar ombord som 
gjordes i ordning. Av fem cyklar blev det 
tre som stod till allas förfogande. Man fick 
skriva upp sig på en lista för lån. Det gick 
ganska fort att cykla in till centrala Gijon. 
Agenten hade vid vårt första besök i Gijon 
tillfrågats om vilka restauranger som han 
kunde rekommendera. Detta gjorde han 
gärna samt försåg oss med kartor över 
Gijon. Vi hade olika tider för arbetsdagens 
slut, men vi var några som kom överens om 
att träffas på Café Fontana för att där över 
en kopp kaffe besluta till vilken restaurang 
vi skulle gå. Där beställde jag en gång in 
ett fat med en friterad maträtt. Samma 
rätt som kyparen hade passerat mitt bord 
med strax före. Just när jag hade fått min 
beställning så kommer 2:e styrman Christer 
Wald och frågar om jag visste vad jag hade 
beställt för något. "Nej, jag vet inte vad det 
är." "Ar du riktigt säker att du inte vet vad 
det är? Det är friterad bläckfisk", svarade 
Christer. "Det smakar gott", svarade jag. 
"Fan", säger Christer, "jag som trodde att 
du inte ville ha friterad bläckfisk." "Du 
får beställa in ett eget fat", svarade jag. 
Så blev det. Snart hade ytterligare några 
ur vårt landgångsgäng kommit fram och 
beställt kaffe inför vårt gemensamma 
beslut till vilken restaurang vi skulle gå. 
Så var det ofta -  närmaste hamnkrog och 
billig sprit tilltalade inte. Sprit hade vi ju 
ombord så att vi klarade oss. Ofta blev det 
fisk och skaldjur, till exempel hummer. En 
större grillfest blev inställd av någon an
ledning, och då blev det i stället ett besök 
på en hamnkrog ute i Musel. Minnet från 
denna kväll står vår gnist Gösta för. På 
det sågspånsbeströdda golvet sopade han 
undan spånen och bjöd på en uppvisning i 
konsten att balansera ett vattenfyllt glas på 
huvudet. Sakta satte sig Gösta ner på golvet 
och långsamt lade han sig raklång på gol
vet med det vattenfyllda glaset. Lika sakta 
reste han sig återigen upp utan att ha spillt

en droppe ur glaset. Oj, vilka applåder han 
fick! De andra besökarna trodde att vi kom 
från någon cirkus.

Vid ett annat tillfälle gick vi på tjurfäkt
ning. Den tjurfäktning som vi bevistade 
ägde rum i Oviedo några mil inåt landet. 
Nej, jag tyckte inte om tjurfäktningar före 
detta besök, och det blev inte bättre av att 
ha sett en tjurfäktning på riktigt. Hur som 
helst så var det så att jag och gnisten Gösta 
Wahlberg kom att sitta tillsammans, och 
han refererade tillställningen på en kas
settbandspelare hem till sin fru.

En fotbollsmatch under VM 1974
1974 var det fotbolls-VM i Västtyskland, 
och fartygets fritidskassa bekostade buss
resa och biljetter från Antwerpen till Düs
seldorf och Rhenstadion, där Sverige 
skulle möta Bulgarien, tror jag. De flesta 
ur besättningen åkte med. Vaktman hade 
beställts från ett bolag iland. Väl framme i 
Düsseldorf kom vi att få parkera bussen ute 
på ett stort öppet fält. Sedan var det bara

att traska på in till arenan och inta våra sitt
platser på den ena långsidan. Minnen från 
den utflykten blev dels matchresultatet, 
och dels några kuvert med förstadagsfri- 
märken, samt att det efter matchen plöts
ligt brakade loss ett kraftigt åskregn. Det 
enda som var torrt på mig var plånboken 
och plastpåsen med förstadagskuverten. 
Ett kort restaurangbesök på 45 minuter 
och sedan den långa resan tillbaka till 
Antwerpen och Raunala. Både ombord 
och vid besöken iland så blev det mycket 
fotograferande.

Preparering av flygfisk
En del av de flygfiskar som hittades på 
däck preparerades, och det gick till så att 
fiskens bukinnehåll togs ut, och därefter 
fylldes magen med tobak och buken syd
des ihop. Flygfiskens stora fenor rättades 
till och sedan var det in i bastun för tork
ning. Ni kan säkert gissa er till vilka dofter 
som spred sig i inredningen på det däcket! 
Jag tror att Aage preparerade ett tjugotal

På väg in till malmkajen med hjälp av bogseraren Taurus I.
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flygfiskar som han skulle ha med sig hem 
som presenter. För att sedan få hem sina 
presenter i helt skick spikades en liten låda 
till varje flygfisk. De kom väl att gå som 
handbagage under hemresan tror jag.

En populär dryck ombord vid arbete på 
däck var iste, en dryck som till skillnad för 
öl inte skvalpar omkring i magen och gör 
en mer törstig. Iste och salttabletter var 
viktiga för att man skulle må bra. Jodå, 
det fanns öl ombord också, och chiefen 
bjöd på öl då maskinisterna och motor
männen hade reparerat huvudmaskinen 
under gång.

Helikopterlandning, siden 
och hemresa

Vid ett par tillfällen utanför Las Palmas 
på Kanarieöarna kom en helikopter för 
att lämna någon viktig reservdel och på 
återvägen ta med sig post. Då hade jag 
som vice brandchef att se till att det fanns 
vatten på däck och att några besättnings
män var klädda i de silverfärgade brand
skyddsdräkterna. Det blev en dryg timmes 
förberedelser för en helikopterlandning. 
Då skulle även radioantennen ner för att 
inte vara i vägen för helikoptern vid land
ningen på en av lastrumsluckorna. Själva 
landningen gick snabbt, och lasten på två 
ton lossades på mindre än tre minuter. Med 
alla elever på plats och vatten på däck, 
och skum i beredskap, var det naturligt 
att avsluta det hela med en brandövning. 
Utrustningen skulle ju sedan ändå vaskas 
med färskvatten, så man fick ta tillfället 
i akt.

Ibland hände det att malmkajen i Bu- 
chanan var full av lastande fartyg, då fick 
man ankra ute vid Grand Bassa Point om
kring 1 dygn. Populära ställen i Buchanan 
var Lenas Bar, samt inte minst LAMCO 
Nautical Club, eller LAMCO:s gästhus. 
Nautical Club låg inne i hamnen, och det 
var endast en kort bit att gå från lastkajen. 
Där köpte man första gången ett knippe 
biljetter, som man sedan hade att betala 
sina beställningar med. Där fanns även en

Helikopterlandning 
på en av lastluckorna 
utanför K anarieö
arna.

fin sandstrand som man kunde bada vid. 
Stränderna omkring Buchanan var sand
stränder, men det var förrädiska badvatten 
med kraftiga baksug så det var olämpligt 
att bada där, även om man var en skicklig 
simmare.

Till marknaden kom man med taxi till en 
kostnad av 25 cent. På marknaden kunde 
man köpa hur mycket råsiden man ville, 
samt råsidenskjortor. Skjortorna kostade 10 
dollar. Tygstyckena var omkring 2,5 meter 
långa eller 1 lappa. Jo, jag köpte vid varje 
marknadsbesök. Andra souvenirer var trä
skulpturer och några gamla antika vridna 
järnstänger som var betalningsmedel innan 
Liberia var en egen stat med dollar som 
myntenhet.

Vid hemresan hade jag en hel resväska 
full med råsidenbatik. Väl hemma på 
Gotland igen frågade jag en tullare hur 
mycket råsiden man fick införa vidinresa. 
Jag fick motfrågan om jag hade fått hem 
min råsidenbatik. Jo, allt var hemma. "Du

får ha med dig för 600 kronor." Så min fulla 
resväska skulle ha kostat stora pengar att få 
igenom tullen om de hade visiterat mig. Jag 
blev visserligen stoppad på Arlanda, med 
frågan: "Vad har du där?" Jag plockade 
fram mina papper på väskornas innehåll, 
och läste upp detta för tullaren, varpå han 
tackade och vinkade mig vidare.

Gränges avvecklas
Mina intryck av jobbet som 2:e maskinist/ 
yrkeslärare -  det var världens bästa jobb! 
Man fick bra betalt och man fick se sig om. 
Så jag instämmer i vad befälen på Gräng- 
esbergsbolagets FFM-båtar tyckte om den 
tiden. Det vore härligt att kunna vrida 
klockan tillbaka till 1970-talet. Tillbaka till 
ett kamratskap och sammanhållning som 
på många sätt saknas idag.

Några år senare så går Gränges AB, som 
bolaget då hette på knäna och rederiet av
vecklas. Men det var knappast rederiet som 
var den stora boven i dramat, utan det var 
andra dyra satsningar på landbacken som 
kostade pengar. Orsakerna kan vi tvista 
om, och de går knappast att finna i årsredo
visningarna heller skulle jag tro. Det finns 
mycket mer att berätta om denna tid, men 
för denna gång får det räcka. Jag hoppas att 
ni härmed har fått en stunds avkopplande 
läsning. Tack för mig.

M /s Raunala byggt hos Mitsubishi Heavy 
Industries i Nagasaki Japan.
Byggnadsår: 1964.
Systerfartyg: Rautas.
Tonnage: 29689 BRT; 17630 NRT; 70341 
DW.
Dimensioner: 243,21 x 33,13 x 16,62 m. 
Maskineri: En 9-cylinders tvåtakts Mitsubishi 
M.A.N. dieselmotor 18900 IHK.
Fart: 16, 75 knop.
Byggnadsnummer: 1600.
Signalbokstäver: SDGA. 
Registreringsnummer: 10555.

Raunala såldes 1976 till ett grekiskt rederi. 
Deifovos Shipping Co. Piraeus i Grekland.

Nytt namn: Deifovos. Jag vill minnas att 
försäljningspriset var US$ 5000000.

1981 i januari gick Deifovos under i en 
svår storm utanför Bodö i Norge. Hon hade 
full malmlast i Narvik för destination Kon
tinenten. Vid olyckstillfället omkom 9 man i 
besättningen.

I dag är samtliga av Grängesbergsbolagets 
fartyg skrotade på olika håll i världen. Det 
som återstår av en rederiepok är ett antal 
bogserfartyg. I Oslo finns även ett av rede
riets bogserfartyg, som nu är återställd som 
museifartyg. Hon blev i sista stund räddad 
undan upphuggning.

Tidig morgon i Dunkerque.
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Köp dina julkort av Göteborgsavdelningen!

Efter några års uppehåll ger Göteborgsavdelningen åter ut en serie 
julkort I format A-5. Förra gången det begav sig tog vykorten snabbt 
slut. Det är stora fina FÄRGKORT med vintermotiv som ställts till av
delningens förfogande genom klubbmedlemmen Törje Pettersson.

Fotona är tagna från stadsisbrytaren Ymer vintern 1963. På kortens 
baksida finns uppgifter om fartygen samt påtrycket GOD HELG.

En serie kort består av 8 olika vykort och säljs till priset av 50 kr 
inklusive porto.

Du beställer lättast genom att sätta in pengar på plusgiro 597486-0 
och adressera talongen till Fotoarkivet. Kom ihåg att skriva ditt namn 
och din adress och hur många buntar Du vill ha !

Är det möjligt att rädda Kronprinsessan Ingrid?
Göteborg Frederikshavns Linjens första fartyg m/s Kronprinsessan Ingrid ligger upplagd i Kroatien och är till salu. 

Hon är det sista större svenska fartyg från 1930-talet som finns kvar att rädda åt eftervärlden.

Är det möjligt att få hem henne till Sverige 
och lägga henne vid fartygsmuseet Ma
ritiman i Göteborgs hamn? Jo, det borde 
vara möjligt eftersom hon representerar 
ett stycke svensk sjöfartshistoria, som med 
råge bör kvalificera henne till en fristad 
som museifartyg. Så sent som förra som
maren var hon i kustfart i Kroatien och bör 
därför vara i ett relativt gott skick.

Hon är en 70-årig kulturskatt som inte 
byggts om speciellt mycket sedan början 
av 1950-talet. T ex är inredningen i matsal 
och café bibehållen och det kan således

vara fullt möjligt att driva restaurang och 
café i denna tidstypiska miljö.

Hon har ett bildäck som kan bli parke
ringsplats åt ca 40 personbilar, eller använ
das för en rad andra ändamål.

Eftersom hon även varit i fart som Röda 
Kors-fartyg, representerar hon en del av 
vår historia från andra världskriget.

Kronprinsessan Ingrid är en maritim 
kulturskatt som borde vara av riksin
tresse !

Stiftelsen för Maritiman har informerats 
och kommer att ta upp frågan. Även Sta

tens Maritima Museer och Riksantikvarie
ämbetet har fått information.

Utan sponsorer är det omöjligt att kunna 
rädda henne. Förhoppningsvis borde 
sjöfartsnäringen tycka att projektet är av 
intresse och således bli en huvudsponsor 
för en räddningsaktion.

På nästa två uppslag beskrivs hela hen
nes historia, vilka är från den broschyr som 
framtagits om henne.

Bertil Söderberg/Rickard Sahlsten

S N A B B T  O C H  B E K V Ä M T  2 0 0  M I N U T E R

G Ö T E B O R G  -  F R E D E R I K S H  A V N

MED  ” K RO N P R IN S E S S A N  I N G R I D ”
D AG L I GE N  ÅRET  RUNT  I BÅDA  R I K TN I NG AR NA
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K «  n d i i o r i i  » i « e / i « 9 i I u f > i g a . e . a n d o k o U f  i 
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M/s Kronprinsessan Ingrid
en 70-årig kulturskatt väl värd att bevara!

I hamnen i Mali Losinj i Kroatien ligger 
ett gammalt passagerarfartyg som utan 
närmare presentation knappast röner något 
större intresse. Men om man nämner nam
net Kronprinsessan Ingrid, eller 'Krom- 
pan', som fartyget populärt kallades under

sin göteborgstid, kan möjligen en och an
nan äldre habitué höja på ögonbrynen. 
Eftersom hon inte besökt Göteborg på mer 
än 50 år är reaktionen inte så konstig. Säger 
man GFL Sessanlinjen är det fler som hajar 
till -  för det är ju 'bara' 25 år sedan man

kunde åka sessanfärja till Frederikshavn
-  och för övrigt även till Travemiinde. Att 
gamla Krompan så sent som förra som
maren var i daglig trafik i Adriatiska havet, 
är dock inte känt för alla. Detta fartyg, som 
är en milstolpe i svensk färjetrafik, borde

Fem skäl att bevara Kronprinsessan Ingrid:

• Pionjär i svensk internationell färjetrafik som ro-ro-fartyg.

• I fart som Röda Kors-fartyg.

• I trafik på Gotland och Åland.

• Originalmaskin från 1936 och inredning från 1950-talet.

• Representerar ett stycke svensk kultur- och sjöfartshistoria.

Rederi AB Göteborg Frederikshavn Linjen ingår idag i Stenakoncernen.
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bevaras åt eftervärlden! Hon är svensk sjö
fartshistoria på många vis inte minst för att 
hon även varit Röda Kors-fartyg. En bättre 
plats än på Maritiman i Göteborgs hamn är 
svårt att tänka sig. Storleksmässigt är hon 
som s /s  Marieholm vid Maritiman.

GFL tar form
Hallandsbolagets ångare Najaden hade 
sedan 1924 trafikerat Göteborg-Frede- 
rikshavn och redan i början av 1930-talet 
började man även att föra över bilar. Åtta 
fordon kunde lyftas ombord med kran. 
Både resandeströmmen och bilismen ökade 
efter 1930-talets depression och man bör
jade planera för en utvidgad snabbare 
trafik med modern service. Våren 1935 
präglades av det festliga bröllopet mel
lan kronprins Frederik och prinsessan 
Ingrid och alliansen D anm ark/Sverige 
blev enormt populär. Sjömansprinsen kom 
med sin brud sjövägen till Köpenhamn, 
där hon blev mottagen med öppna armar 
och själv skulle hon snart döpa en båt 
som skulle knyta banden mellan länderna 
ännu fastare. Ett nytt bolag, Rederi AB 
Göteborg-Frederikshavnslinjen (GFL), 
hade nämligen bildats den 2 augusti 1935. 
Aktier hade tecknats både Danmark och 
Sverige och man hade börjat rita på ett 
nytt fartyg till linjen. Redan i mitten av 
augusti 1935 var ritningarna klara och be
ställningen gick till Frederikshavns Vaerft 
& Flydedok med leverans utsatt till den 
1 maj påföljande år. Sjösättning skedde i 
februari 1936 och Krompan anlände till 
sin hemmahamn första gången den 10 
juni. Efter en presentationstur till en rad 
svenska och danska hamnar kunde hon 
avlösa den då 60 år gamla Najaden. Pres
sen publicerade långa beskrivningar av 
det nya fartyget som fick sin kajplats vid 
Skeppsbron nedanför Elverket. Plats på 
bildäcket fanns för ca 30 personbilar som 
körde ombord via portar i sidorna och 
parkerades med hjälp av vändskivor i rätt 
fil. Totalt 562 passagerare kunde beredas 
plats och i den lilla matsalen akteröver 
fanns plats för 36 sittande gäster. Genom 
tågförbindelsen Nordpilen kunde man resa 
med tåg genom Jylland till Hamburg. Två 
Atlas Polar dieselmotorer på 2160 hk gav 
en fart på 16 knop och knappt tre och en 
halv timmars resa över Kattegatt.

Krigsåren och rödakorsfarten
Krompan blev populär från första stund 
och passagerarantalet sexdubblades redan 
första halvåret. Men kriget kom emellan. 
Den 7 september 1939 gjorde Krompan sin 
sista resa över Kattegatt på sju år -  efter 
att ha varit igång i tre och ett halvt år. Hon 
låg upplagd vid Lindholmens Varv under 
kriget och underhölls med de medel som 
fanns till förfogande. Efter kriget rekvire

WJITH IMS. "KflOHPfllNBESSAN INGHID" 
VIA FREDERIKSHAVN- GÖTEBORG

rades hon av Civilförsvarsstyrelsen och 
M arinförvaltningen och genomförde i 
Röda Korsets regi resor över Östersjön för 
att repatriera krigsfångar, flyktingar och 
interner från koncentrationsläger varvid 
personer av olika nationaliteter utväxlades 
och fördes till sina hemländer.

Förlängning och 
fortsatt trafikökning

Den 23 maj 1946 sattes Krompan åter i 
trafik på sin gamla linje med en folkfest 
som knappast går att förstå idag. I Frede- 
rikshavn väntade 25 000 personer, vilket 
skall ses mot bakgrund av att det bodde 
17 000 i staden på den tiden! Trafiken ökade 
snabbt men det fanns ännu så länge vare sig 
pengar eller plats till ett nybygge. Hösten
1950 gick Krompan därför till Burmeister 
& Wain i Köpenhamn för att förlängas med 
åtta meter. Två månader tog operationen 
som ökade kapaciteten med tio bilar och 
drygt hundra passagerare. Man passade 
samtidigt på att föryngra exteriören. Skor
stenen blev mer strömlinjeformad och 
brädgångarna föröver täcktes in. Den 
knubbiga och präktiga 1930-talsbåten hade 
nu förvandlats till en fartfylld och slank 
skönhet med coolt 1940-talsstuk. Våren
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1951 genomfördes en pr-turné till Köpen
hamn, Arhus och Halmstad, ja nya tuffa 
Krompan letade sig ända upp till Trollhät
tan ! Trafiken fortsatte att växa och under
1951 transporterades 107000 passagerare 
och 6 600 bilar. Det var nu uppenbart att det 
behövdes en större båt. Efter att staden och 
hamnen släppt till plats för en ny terminal 
kunde man 1953 äntligen beställa Europas 
då största bilfärja vid varv i Helsingör. 
Krompans dagar i Kattegattstrafiken gick 
mot sitt slut.

Till Gotland
På Östersjön hade föryngringen av ton
naget gått långsammare och Ångf. AB 
Gotland -  i vardagsmun Gotlandsbolaget
-  som skötte trafiken mellan fastlandet och 
Gotland, hade ännu ingen båt som kunde 
lasta bilar genom direkt ombordkörning. 
Man förhandlade med GFL om ett köp av 
Krompan som man bedömde skulle passa i 
gotlandstrafiken. Vid en enkel ceremoni vid 
Eriksbergs Varv den 1 juni 1955, lämnades 
hon över till gotlänningarna och lämnade 
Göteborg med namnet Christof er Polhem. 
Efter att ha fört över en miljon passagerare 
över Kattegatt, fick hon nu plöja Östersjöns 
bräckta vatten.

Den första bilfärjan?
Det har många gånger påståtts att Kron
prinsessan Ingrid var vår första riktiga 
bilfärja. Det är inte sant. Hon var inte ens 
en bilfärja utan ett bilförande passage
rarfartyg och lastades ursprungligen på 
gammalt vis via portar i sidorna. Höjden 
på bildäcket tillät inte heller lastbilar eller 
bussar. Ett enda större fordon kunde lastas

tvärs över akterskeppet, givet att man lyfte 
en lucka och öppnade däcket. Under got- 
landstiden, i början av 1960-talet, byggdes 
hon om och fick en högre sektion av bil
däcket påbyggd akteröver i kombination 
med en stor akterport som fälldes uppåt. 
Därefter kunde två större fordon köras in. 
Vid lossningen fick de backa av. Norska 
Larvik-Frederikshavnslinjen byggde 1937 
Peter Wessel med genomgående bildäck 
och portar i för och akter. Sannolikt var hon 
med dagens sätt att se saken den första rik
tiga bilfärjan. Men Krompan var det första 
svenska passagerarfartyget i internationell 
trafik särskilt inrättat för att även transpor
tera personbilar.

I fart på Åland
Även efter gotlandstiden fanns det upp
drag för gamla Krompan som successivt 
fått se större, snabbare och modernare 
efterföljare. De samseglande rederierna 
i finlandstrafiken, Svea, FÅA och Bore, 
började knyta allt tätare band. Men en ir
riterande faktor som pressade marknaden 
var att konkurrenter dök upp som svampar 
ur jorden och med andrahandstonnage 
erbjöd billiga snabbresor till framför allt 
Åland. Snabbt bildades Red. AB Express
linjen (med Svea som huvudintressent) 
för trafik Gräddö-Mariehamn. En modern 
bilfärja beställdes vid Uddevallavarvet 
för leverans 1964. Hösten 1963 hade man 
försäkrat sig om Christofer Polhem, som 
på Mali Losinj döptes om till Marina.

Somrarna 1964 och 1965 gick Marina 
mellan Gräddö och Mariehamn och ny
bygget kom att sysselsättas i annan trafik 
söderöver. I maj 1966 sattes hon in som

ålandskryssare mellan Stockholm och 
Mariehamn för att möta konkurrensen 
från Stena Line och Jätten Finn och här 
blev hon under fyra säsonger. Kanske hade 
det blivit några fler om hon inte i mitten 
av augusti 1969 hade kolliderat med det 
tyska lastfartyget Lucy Essberger strax 
norr om Vaxholm. Skrovskador uppkom 
på Marina, som omgående togs ur trafik 
och lades upp vid Finnboda Varv.

Ny karriär i Jugoslavien
Så småningom dök det upp en räddare i 
form av det jugoslaviska rederiet Losinjska 
Plovidba i Rijeka, som tidigare hade köpt 
några lastfartyg av Sveabolaget. Under 
november lämnade hon Stockholm, och i 
maj 1970 var hon klar för kusttrafik med 
utgångspunkt från Rijeka och Pula. Där 
har hon sedan blivit och åldrats med behag. 
Sommartrafiken längs kusten har växlat 
mellan olika hamnar men redan tidigt 
blev det avstickare till Italien, först Rimini 
och senare Venedig. De gamla Atlas Polar- 
motorerna har skötts minutiöst och 1975 
monterades nya sidoramper för enklare 
lastning av bilar. Visst har tiden satt sina 
spår -  möblerna från GFL:s tid är lappade 
och de gamla panelerna i inredningen är 
delvis övermålade med vit latexfärg -  men 
nyputsad och fin har hon återkommit till 
varje säsong. Efter 2005 var det dock slut. 
Klassen har enligt uppgift gått ut och 
några fler dispenser är inte att räkna med. 
Marinas öde är ännu inte bestämt -  men i 
värsta fall förvandlas hon snabbt till skrot 
vid en strand i Turkiet. Tills vidare bidar 
hon i alla fall sitt öde vid kaj.

Ägare genom åren:
1936-1955 Kronprinsessan Ingrid. Rederi 
AB Göteborg-Frederikshavn Linjen, Gö
teborg.

1955-1964 Christofer Polhem. Ångfartygs 
AB Gotland/Rederi AB Gotland, Visby. 
1964-1969 Marina. Rederi AB Expresslin-

jen, Stockholm.
1969 -  Marina. Losinjska Plovidba OOUR 
Brodarstvo, Rijeka, Jugoslavien.
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Foto Martin Jensen

Det unika med Kronprinsessan Ingrid
är att hon ännu i stora drag är i det skick 
som hon var när hon lämnade Göteborg 
1955. Salonger och möbler är väl bevarade, 
om än i slitet skick. De ombyggnader som 
gjordes på tidigt 1960-tal var heller inte mer

omfattande än att fartyget är möjligt att 
återställa till det smarta efterkrigsskick som 
1930- och 1940-talisterna minns henne från 
sin barndom. Missar vi denna chans får vi 
aldrig möjligheten att visa våra barn hur 
vi förflyttades oss ut i Europa efter andra

världskriget i en tid långt före katamaraner 
och broar.

Sammanställt av Bertil Söderberg och Rickard 
Sahlsten. E-post: bsg.soderberg@telia.com 
respektive rickard.sahlsten@comhem.se, 
tel 031-45 91 98 resp 031-54 17 20.

Foto Jan VintterChristensen

lo Jan Vinther Christensen Roto Ján'Vinther Christensen

Tekniska uppgifter:
Levererad den 10 juni 1936 från Frederikshavns Vaerft & Flytedok A/S, Frederikshavn (204). 
Maskineri: Två tvåtakts sexcyiindriga Atlas Diesel M46M på totalt 2160 EHK, 16 knop.

1936 1950 1965
Längd: 62,21 70,07 67,99
Bredd: 10,90 10,90 10,90
Bruttoton: 787 988 1 021
Passagerare: 562 672 600
Personbilar: 30 40 45
Lastbilar/Bussar: 1 1 2
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En biåsorkester och sångare underhöll de närvarande, som höll sig på respektfullt avstånd.

Fiskemuseet på Hönö 20 år
Text och foto Krister Bång

Den 10 juni firade Fiskem useet på 
Hönö sin tjugoåriga verksamhet. 

Länspumpen var naturligtvis på plats och 
gratulerade jubilaren.

Det finns många fiskemuseer i landet, 
men jag håller det på Hönö som det främsta 
i konkurrens med det på Råå i Skåne.

Museet på Hönö ligger vid inloppet till 
Klova hamn med en lång kaj utanför. Hönö 
har också haft en enorm skara fiskebåtar 
registrerade och är ett av Sveriges allra 
största fiskelägen. Hönö ligger i Ockerö 
kommun och museet täcker förstås in hela 
kommunen och då tillkommer fiskelägena 
Fotö, Öckerö, Hälsö Kalvsund, Björkö, 
Knippla, Hyppeln och Rörö.

Museet besöks av en stor skara intres
serade varje år. Det beror inte minst på 
museets karismatiske föreståndare, Dag 
Edvardsson, som kan allt man behöver veta 
och lite till. Han har en förmåga att få folk 
att lyssna och engagera sig som få. Med en 
stor portion humor och med glimten i ögat 
berättar han om livet i skärgården.

Det är också till stor del Dags förtjänst
Museets föreståndare Dag Edvardsson tänker 
tillbaka pä allt arbete som lagts ner i museet.

att museet är så attraktivt som det är. Men 
bakom ligger Föreningen Kusttraditioner 
som med vaksam blick lotsar fram verk
samheten. Det gäller att se till att det finns 
pengar och resurser till allt man vill göra.

Det finns också en stor skara frivilliga 
runt museet som med fog kan säga "mitt 
museum". Och det är det fina i kråksången. 
Att så många är engagerade.

Den 10 juni var en dimmig dag, men det 
klarnade upp. Kanske en symbolik. Från 
dimma till klarhet!

Det hade samlats mycket folk i hamnen 
denna dag. En orkester spelade. Skönsång 
förekom. Fika, förstås, för den som ville. 
Då och då startade man en råoljemotor som 
ytterligare förhöjde stämningen.

Dag berättade att man ökat samarbetet 
med Sjöfartsmuseet och med Maritiman 
i Göteborg. Från museet hade man lånat 
uniformer från förr.

Som en hälsning från Maritiman fick 
jubilaren besök av dess bogserbåtar Storm- 
Princess, Esab IV och Herkules.

Fiskemuseet har även en annan inrikt-
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T v: den nye ordföran
den Lars Nordenberg 
kommer ihåg.
T h: Göran Olsson, 
som var föreningens 
ordförande under en 
tioårsperiod.
Nedan t v: Sven Bryng- 
elsson, välkänd av alla 
Länspumpens läsare, 
hinner också med en 
törn på museet.
Nedan t h: Den väl
kända Hönöbon Halvor 
Olofsson, som var med 
och avtäckte propel
lern.

ning än fisket. Ubåten Ulven förliste under 
andra världskriget utanför Vinga. Museet 
har samlat på sig material om detta och på 
jubileumsdagen avtäcktes ett minnesmärke 
i form av en propeller med de omkomnas 
namn utanför museet.

Föreningens nye ordförande, Lars Nor
denberg, som är hämtad från Marinen, höll 
ett inspirerat anförande för den stora pu
bliken. I vimlet kunde man bland annat se 
Halvor Olofsson, som avtäckte propellern, 
Göran Olsson, som länge varit ordförande i

Kusttraditioner och Sven Bryngelsson känd 
för Länspumpens läsare för sina intressanta 
artiklar om bland annat Brasilienfisket och 
isfarten på Hönö.

Det var en fin och värdig dag för ett fint 
och värdigt museum.

fKKfSifSHi-rr
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Georg Johansson i Kållekärr, har sänt oss bilden på 3-mast skonaren Zefyr. Fotot är taget när hon hörde hemma i Bleket 1931-1945, 
då hon redades av ett partrederi i Aröd. Hon var byggd i Sjötorp 1902 av den kände skeppsbyggmästaren Sixten Groth. Zefyr var på 
120 dwt. Hon hade registrerings-nr 4000.

För några år sedan köpte jag ett fotoalbum med många bilder från ett sjömansliv, både i handels- och örlogsflottan. Flera av dem har 
publicerats i Länspumpen tidigare och nu visar vi bilden på besättningen på Caesar. Vem berättar båtens historia?

Bertil Söderberg
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Bilaga

Registersidorna
8301-8400

Brattångaren Adolf Bratt (8380) lämnar Göteborg 1963 för en resa till England. Foto: Krister Bång

R egisterredaktörer:
Krister Bång 
Tore Olsson 

Gunnar Ståhl
Länspumpen 2006:3 1



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

8301 M TÖCKSF0RS ex TÖCKSF0RS 6 1890 Töcksfors 48 30 1938 14.7 1954 strand Megrund
8302 G ELSI ex Elsi Ploen ex Helene Marie ex Hinrich 1901 Obernsdorf 65 51 1938 1963 såld USA, kom till Rönne
8303 M NANSY ex Quaker Girl 1936 Hälsö 66 28 1938 1941 såld Engl
8304 G HAVSÖRN ex Johanna 1899 Wewelsfleth 68 5 1938 4.7. 1959 sjönk Östersjön
8305 M SILVERSKÄR ex SILVERÖ 1 ex SILVANA ex NEKTON ex ERNA III ex SVANHILD 1938 Hälsö 58 16 1938 fritids 2005
8306 M Beli ex Platak ex WIRIL 1938 Landskrona 881 510 1938 1961 såld Jugosl, anl Split 801226 för upph.
8307 M HILLEVI ex MARITA 1938 Djupvik 46 18 1938 sjövärnsskepp 2006
8308 G Svanur ex DUX 1938 Skredsvik 76 39 1938 1945 såld Island, förlist 1953
8309 M Ullaholm ex Spanholm ex Zenit ex Gipsy Love 1935 Marstrand 64 34 1938 1941 såld Tyskl, museibåt Hareide, Norge 2006
8310 SS SILJAN ex Pilton ex War Chine 1920 Tyne 3059 2254 1939 26.9.1940 sänkt V Irland, 9 t
8311 M LIZZIE 1938 Hälsö 63 24 1939 fritids 2006
8312 3sk ÄLVA 1939 Lödöse 216 134 1939 pass 2006
8313 P OAXEN 30 ex Thames II 1918 Londonderry 622 539 1939 1961 såld Dk
8314 P UVEN II ex OAXEN 31 ex Thames IV 1918 Londonderry 619 539 1939 1985 upph
8315 M VENEZUELA 1939 Götaverken 7083 5297 1939 17.4.1941 sänkt N Atlanten 49 t
8316 P UVEN 1 ex OAXEN 35 ex Danzig 1 ex Danzig ex Ostlinie 3. 1921 Hamburg 67 595 1939 1985 upph
8317 P OAXEN 36 ex Danzig 11 ex Ostsee-Zeitung 1898 Bremerhaven 680 602 1939 1961 såld Dk
8318 P OAXEN 37 ex N.A.S.M. VIII 1908 Rotterdam 645 578 1939 1960 upph
8319 SS DAGFRID ex ADOLF BRATT ex ARATON ex Hertha Maersk ex Duro 1920 Svendborg 1496 1064 1939 Anl Göteborg 620207 för upph
8320 SS FOXEN ex Askö ex Patria 1920 Stavanger 1308 907 1939 18.1 1940 mlnspr Pentland 19 t
8321 F GULLFORS 1938 Marstrand 31 10 1939 1970 såld uti medb
8322 M SURTSEY ex TJÄRNÖ ex JUDITH 1938 Hälsö 43 14 1939 1972 såld Nordirl
8323 F MILTON ex VOYLAND 1938 Skredsvik 45 14 1939 1970 såld Finl, skrovet kvar 2002.
8324 G Vegesack ex NOSTRA ex MONIKA HARRSEN ex LILLI ex Lili ex Vegesack 1895 Grohn 93 64 1939 1980 såld Tyskl uppriggad
8325 3sk Odysseus ex LOUISE ex Energi 1919 Marstal 143 109 1939 1965 såld Dk sjönk 25.7.1970 Engelska kanalen
8326 F NORMY ex GUNNAREN 1938 Hälsö 54 20 1939 1987 upph
8327 G CATHRINE 1921 79 60 1939 20.10.1943 borta m m o allt i Östersjön 3 t
8328 F STJÄRNVIK ex VINGAREN 1938 Hälsö 60 26 1939 1984 förstörd
8329 F ALMY 1938 Landskrona 46 17 1939 6.5.1940 minspr SV Vinga 4|
8330 MS Lylian ex Tong Hai ex Worthy Down ex TEMNAREN 1939 Lindholmen 3142 2197 1939 1961 såld Engl, 1978 upph Hongkong
8331 G EKEN ex EOS ex ARANÄS 1939 Sjötorp 113 78 1939 1977 såld Norge, sågs 1987
8332 MS GRANNADA ex Miranda ex LILIAN ex KOOKABURRA 1939 Eriksberg 4842 3636 1939 1972 upph, ändrad till flytdocka
8333 F Sälö ex SÄLÖ II ex KARIN ex MARION III ex SYLVANI 1939 Hälsö 64 26 1939 1976 såld Finl, ej i sjöfart 1999 fanns 2005 i Finland.
8334 F ZENITA AF STOCKHOLM ex ZENITA 1938 Marstrand 38 13 1939 fritids 2006
8335 3sk Vest ex Marilyn ex Marilyn Anne ex Vest ex WESTVÅG ex Frem 1919 Marstal 144 104 1939 1957 såld Dk, skolskepp 2004
8336 MS F ex Gianvittorioemme ex FIDRA 1939 Flnnboda 1489 1029 1939 1967 såld It. Existens ifrågasatt 1988
8337 SM BENGT ex Wega 1905 Martenshoek 76 54 1939 2.7.1939 sjönk 0 Simrishamn
8338 SM SENTOSA ex SINUS ex ALFA ex Ingeborg ex Princes Juliana 1909 Staadskanal 89 57 1939 fritids 2005
8339 F BARE ex JULIUA ex BARE 1915 Marstrand 30 16 1939 1980 såld Finl åter till Södertälje
8340 F HASTERÖ ex VANADIS 1939 Hälsö 48 20 1939 1958 såld Finl, passf. 1999 finns än.
8341 F MIDLAND 1939 Landskrona 57 24 1939 1987 upph
8342 4sk ELSE ex INGEGERD ex Venus ex St Peters ex Vega ex llmatar ex Ludvig Thiesen 1919 Nakskov 344 266 1939 28.5.1958 sjönk S Abbekås
8343 SS KORSHAMN ex Vigeo ex lonopolls ex Glenluce 1920 Glasgow 6870 5184 1939 17.3.1941 sänkt Atlanten 24 t
8344 F KUNGSHAMN ex SÄRÖ ex ARNE 1939 Skredsvik 55 22 1939 1976 såld Finl, fiskar ännu 2005.
8345 SS Norma ex Eleni ex Gina N ex Eichberg ex Brabant ex Anita Bolten ex OSCAR GORTHON 1939 Fredrikstad 1752 1270 1939 1957 såld Tyskl, upph 1971 Rijeka
8346 F GUNVOR ex HÄNDELÖ ex ASTRID 1939 Hälsö 60 17 1939 fritids 2005
8347 G VERNADIA 1939 Råå 79 51 1939 1970 såld uti medb, seglat till Karibien
8348 G SVANEVIK ex ELISE ex Aage ex Claus ex Anna Marie 1914 Sappemeer 75 52 1939 fritids 2006
8349 MT Zhan Dou 101 ex Hassel ex HASSELÖ ex NIKE 1939 Götaverken 8558 6489 1939 1967 såld Tyskl, osäkert öde
8350 F ESPOSITO ex NORDLAND II ex NORDLAND ex BEIRON 1939 Studseröd 60 23 1939 1984 såld Finl 2005 i Åbo.
OOC'I o~i. Cll W* 1939 Kar!stad 188 135 1939 Cilrt lipnorfo 1 ____ ,OOJX
8352

oor\
F MENTOR 1917 Lysekil 41 15 1939

1 \l_*l IUUU —•
19.11.1978 strand Kyrkesund

8353 F G_i ex Gu_m ex Svala ex Heimaklettur ex BEATRICE 1938 Hälsö 80 40 1939 1946 såld Island, kond 1967
8354 MT BUNKEROIL ex KOPTRA ex GARGOYLE 1938 Hälsö 44 29 1939 fritid 2006
8355 F RAMSKÄR ex GÖTA 1939 Hälsö 41 16 1939
8356 3ks ETHEL ex Peré Pierre 1920 St Malo 328 250 1939 27.8.1961 sjönk 0 Bjuröklubb
8357 MS MINANDRA 1933 Hjälmare Docka 41 21 1939 fritids 2006
8358 MS Nakhoda Vananca ex Arvi ex Costis ex SIGYN ex Aegir 1939 Groningen 382 174 1939 1961 såld Dk, existens ifrågasatt 1991
8359 3sk BRIO ex GUNN 1939 Sölvesborg 197 124 1939 1.12.1974 sjönk Travemunde, upph
8360 G VÅGEN ex Johannes ex Elisabeth ex Wilhelmine 1906 Tönning 74 51 1939 9.6.1956 sjönk Bergs sluss, Roxen
8361 F SAN-TOOY 1938 Sunde 97 59 1939 1941 såld Island, förlist 25.11.1943
8362 MT JAGUAR ex ATLANTIDES sjösatt Svolder 1939 Sunderland 9650 5963 1939 1954 såld Norge, upph 1960 Blyth.
8363 MS STUFVAREN 1 ex BJÖRKÅ 1874 W Lindbergs 44 21 1939 i fart 2006
8364 SS Gerrit Fritzen ex BOHUS ex Severoles ex Terne 1922 Goole 1762 1262 1939 1940 konfiskerad, sänkt 12.3.1945
8365 MF OTEID 1974 Motala 37 23 1939 1952 upph efter haveri
8366 MS Apostolos M ex Cyclades ex SAGOLAND 1938 Erlksbergs 3068 1951 1939 1963 såld Panama, strand 9.5.1978
8367 MS Aenaria ex Narita ex Pola ex Counnas 1 ex THELL ex MJÖRN

ex DORIC ex SOLVIK ex HALLAND 1939 Lekkerkerk 652 424 1939 1955 såld Cypern, struken 1983
8368 MS KORSÖN ex VEN 1939 Landskrona 88 22 1939 i fart 2006
8369 SS TOR ex ENA ex WISINGSÖ ex SUNDSNÄS ex SKÅPESUND

ex MUSKÖ ex VISINGSÖ ex ATHENE 1915 Erlksbergs 73 27 1939 i fart 2006
8370 MS RAHN ex GÄDDVIKEN 2 ex FINNBODA IV 1888 Finnboda 50 31 1939 i fart 2005
8371 3sk MAJ ex Le Trapu 1921 Nantes 409 265 1939 27.11.1942 minspr Swinemiinde 1 1
8372 F ALBANY ex MESI NA 1939 Skredsvik 54 19 1939 1956 såld Finl, fanns 84
8373 F CAPRI ex BJÖRN 1939 Moen 34 12 1939 1974 såld Dk, fanns 2005
8374 MT Benoil ex BERA 1939 Götaverken 11051 8429 1939 1961 anl Hong-Kong för upph 610531
8375 SS BANANA ex Ryaa ex Belra 1899 Renfrew 1191 760 1939 1951 upph Belgien
8376 G Joseph Conrad ex Saturn ex Furbo ex EVA ex JACOBA ex Gertruida-Jacoba 1916 Schevenlngen 99 70 1939 1962 såld Dk, charterskon 1982
8377 F VI NITA 1939 Hälsö 58 27 1939 1.9.1952 sjönk Nordsjön
8378 G MAYBRITT ex BLOMMAN ex KAJSA ex MUNKSJÖ 1 1939 Sjötorp 114 78 1939 1972 såld Virgin Island
8379 MS Sirena ex Cristina F ex SIGVARD ex Dollard 1939 Waterhuizen 340 125 1939 1959 såld It, sjönk 16.8.1977 utanför Dakar
8380 SS Alfredo ex Rubino ex ADOLF BRATT ex SIGNEBORG 1939 Oslo 1361 951 1939 1963 såld It, anl 1971 La Spezia 630418 för upph
8381 MT JANUS 1939 Landskrona 9825 7842 1939 20.10.1940 sänkt Atlanten 4 t
8382 MS Inka ex OSCAR ex Geziena Henderijka 1939 Westerbroek 441 289 1939 1942 såld Tyskl, sänkt 8.3.1945
8383 MS GNIGGAREN ex NORDANVIK ex ODEN ex ARNE 2 ex FINGAL

ex MUL 1? ex ÅNGKRANPRÅM NR 1? 1875 Kockums 70 45 1939 1972 förstörd
8384 MS Siri Maria ex Siri II ex Sigbritt ex SIGURD ex Alwi 1939 Waterhuizen 274 163 1939 1949 såld Dk, sjönk 27.4.1981 Nordsjön
8385 SS CORNELIA ex ARASVALL ex Kulda ex Woodland ex Zuid Holland 1911 Alblasserdam 1982 1407 1939 31.12.1946 strand Järnäsklubb
8386 MS Danaos ex CANADIA ex GREKLAND ex STEGEHOLM 1939 Lindholmen 4621 2934 1939 1966 såld Panama, anl Gadani Beach för upph 781101
8387 SS JAMAICA ex Stavangeren 1908 Stavanger 996 687 1939 1952 upph Antwerpen
8388 SS Prima ex Amani ex Otterberg ex Essenberg ex Marietta Bolten ex CARL GORTHON 1939 Fredrikstad 1750 1272 1939 1957 såld Tyskl, upph 1973 Istanbul eft haveri
8389 MS BELLMAN ex HAVSBUSSEN ex BELLMAN ex SIGTUNATURISTEN II 1938 Flottsund 34 21 1939 i fart 2006
8390 MS Omar ex Lassl ex Saad ex ZERO ex SANTONI ex GLADAN ex INLAND ex Karanan 1936 Groningen 253 91 1939 1966 såld Libanon, sjönk dec 1980 Beirut
8391 F CONTIKY ex ROSLAND ex ZAIMA 1 ex GULLMAR 1939 Skredsvik 54 20 1939 1998 upph Grenaa
8392 MS Stylianos Restis ex BULLERÖ ex HEMLAND 1939 Kockums 4804 3542 1939 1964 såld Grekl, anl Kaohsiung 711028 för upph
8393 MS Tong Sing ex Boscombe Town ex GLIMMAREN 1939 Eriksbergs 3165 2253 1939 1961 såld England förlist 16-12 1974 Sydkinesiska sjön
8394 F TÄRNÖ 1 ex CLIPPVIK ex CLIPPER 1939 Källö-Knlpplan 57 25 1939 15.12.1964 sjönk Skagerack
8395 F ”RAMA" ex GLIMMAREN AV GÖTEBORG ex GLIMMAREN III

ex ROTELLA ex THEMSEN ex EKERÖ 1939 Skredsvik 60 23 1939 1995, juni Upphuggen Göteborg
8396 MS SYDFORS ex Vitus Bering ex SIGFORS ex Pegasus ex Avanti 1939 Martenshoek 379 230 1939 1974 såld St Thomas, 18.8.1995 sjönk Haiti
8397 F KAIRO ex CAIRO 1939 Hälsö 61 25 1939 1996 upph
8398 MS Island Family Express ex La Family Island Express ex Susann

ex Hans Georg ex Morild ex SIGBORG ex Reze 1939 Cappelle a/d Ijssel 327 201 1939 1958 såld Dk, Total loss 2004
8399 MS Panagiotis N.K. ex DANAHOLM 1939 Helsingör 3542 2470 1939 1963 såld Grekl anl Istanbul 720331
8400 MT Jacint ex SATURNUS 1939 Nakskov 9871 7354 1940 1949 såld Norge, upph 1963 i Hamburg
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Till salu

Tidningen Länspumpen

Àrsnummer:
1994
1995
1996

1998:
2001:

2002 :

Foton från 1939 -  in på 1960-talet av Curt S. Ohlsson. 
Foton av C. G. Nyström från 1945 -  1960-talet.
Helt i färg om Göteborgs och Stockholms hamnar av 
Bertil Söderberg och Arne Sundström.
Röda Bolagets historia av Bertil Söderberg. 
Minnesnummer om vykortssamlaren Robin Holmstedt 
av Ragnar Magnander o Bertil Söderberg 
Sjöman -  Vänerlots -  båtolog, Tore Granaths 
sjömansbana med egna foton 1942 -  1993.

Årgångar av Länspumpen
1991 3 ,4  (fåtal)
1992 1, 4 (fåtal)
1993 1
1994 2 ,3 ,
1995 3 ,4
1996 1 ,2 , 3 ,4
1997 1 ,2 , 3, 4
1998 1 ,2
1999 3 ,4
2000 1 ,2 , 3 ,4
2001 1 ,2 , 3 ,4 Frakt ingår. Sätt in beloppet på vårt
2002 2 ,3 ,4 plusgiro 81 57 68 - 7 och meddela
2003 1 ,2 , 3, 4 vilka tidningar Du önskar och glöm
2004 1 ,2 , 3 ,4 inte att skriva leveransadress.
2005 2 ,3 ,4
Pris: 1-4 tidningar 50:- kr/st

5-9 tidningar 40:- kr/st
10 tidningar eller fler 30 - kr/st

f
Möteskalendern

Klubb M aritim  -  Göteborg

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

Torsdagen den 2 november
Krister Bång berättar hur en bok kommer till. Från vedermödor till glädje, 
från desperation till hopp.

Fredagen den 8 december O BS! lindrad dag
Årsavslutning med vårt trevliga JULBORD i Kajutan.
Förhandsanmälan obligatorisk. Anmälan senast den 1 december 2006. 
Lista finns i entrén till Kajutan. Kan även göras på E-post: kajutan@telia.com 
eller telefon 031-24 65 15 tisdagskvällar då Kajutan är öppen.

Torsdagen den 4 januari 2007
Bertil Söderberg berättar till diabilder och visar en kort film om färjetrafiken 

i Göteborg.

Mötena börjar klockan 19.00

Vår eminente kock Gunnar Utbult serverar hemlagad ärtsoppa och pann
kaka med tilltugg på månadsmötena för endast 30 kr. Rekommenderas!

Kajutan håller öppet varje tisdagskväll året runt (inte röda dagar) mellan 
18-21. Under samma tid är vår telefon bemannad. Om Du ringer 031-24 65 
15 har Du stora chanser att få prata med tjänstgörande båtolog.

Dessutom är Kajutan öppen för egen forskning alla torsdagar fr o m 5 oktober 
t o m 26 april 2007 mellan 12.00 och 15.00. Skärtorsdag 5 april stängt.

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

Välkomna!

Ny bok från  TERJE W  FREDH

” Resa i sjöfararland”
K rigsseglare, de bästa m odellbyggarna, Taubes Ch arlie  
B a rr  finns i Bohuslän. M akrillsaltning i Nordsjön
110 sid. e j pub. bilder, stor stil, 120:- 
Terje W  Fredh, Gränsgatan 16, 4 5 3 3 0  Lysekil 
tel: 0523-10421
Epost: fredh.terje@ jobbet.utfors.se

FOTOARKIVET • KLUBB MARITIM GÖTEBORG • OFFERT 38
Fotoformat 10 x 15 (10 kr/st) samt 18 x 24 (45 kr/st). 
Tillkommer porto och exp.kostnad 15  kr, utlandet 25  kr.

Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant.

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN. OBS!

Antal foton:
10x15 ........
18x24 ........

CALLE NYSTRÖMS NEGATIVSAMLING Iberla Göteborg 9716 Stella Polar Helsingfors —

Arild Stockholm 8610 John Morley Hamburgsund 5873 Sten Ragne Västervik 10540
Barö Fisketången 9660 Kronoholm Göteborg 9857 Svartskär Edshultshall 9968
Bergodd Hammerfest 8876 Ledarö Stockholm 10529 Sydfors Visby 8396
Bohus Göteborg 10628 Llnda Scarlett Landskrona 10324 Virgo Stockholm 8750
Brattö 1 Hamburgsund 9951 Lions Gate Stockholm 9182
Breezand Skärhamn 10011 Montevideo Stockholm 9876 BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING
Burgundia (Götha) Amsterdam ------- Nils Gorthon Helsingborg 10750 Carib Stockholm 9372
Canada Stockholm 9418 Norrö Mariehamn — Homeros Piraeus 9831
Capri Tegelstrand 10422 Portland Stockholm 9371 Ingvar Stockholm 4975
Cooranga Göteborg 9537 Rio Negro Valley Stockholm 10453 Scaplake Piraeus -------

Dalavik Styrsö 10694 Scandic Göteborg 11030 Sea Serpent Stockholm 10156
Elizabeth Bakke Haugesund ------- Scania Göteborg 10325 Terry Piraeus —

Erik Fur (DK) 4885 Siiver Gate Stockholm 9313

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

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

Sista beställningsdag 
27 oktober 2006

därefter leverans inom 6 -1 0  veckor
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Stena Saga lämnar Frederikshavn pä sin resa till Oslo.

Ibland kan det tyckas att skillnaden mel
lan resorna år från år är liten. Och visst 

är det så. Men det man ser och upplever är 
alltid olika. Så länge sinnena är öppna och 
nyfikenheten tilltalande ger varje ny resa 
impulser av varierande slag.

Årets semesterresa började redan på 
midsommardagen. Som vanligt tog jag 
Stena Carisma klockan 7 från Göteborg 
efter att först ha kört genom den nyöpp
nade Götatunneln som kostat massor av 
miljarder.

Midsommardagen
Vädret var gott, men på Rivöfjorden blev 
jag lite missnöjd då man spärrade av akter
däcket, fartygets enda ställe för fotografe
ring. Mötte en DFDS-färja som jag missade. 
Hur skall man överleva? Jo, genom en 
kopp kaffe och en leverpastejmacka.

På vägen in till Frederikshavn mötte vi 
avgående Lcesofärjan Margret Loeso med 
fina bilder som följd. Jag har alltid förvånat

o

Arets semesterresa
Text och foto Krister Bång

mig över att förbindelsen till Lcesa avgår 15 
minuter före Stenas ankomst. Hade båten 
gått 09.30 hade vi nästan haft direktför
bindelse mellan Göteborg och Loeso. Det 
kanske är en anledning till att jag aldrig 
varit där?

I Frederikshavn skulle jag stanna till 
10.30 då Color Festival, fd Finlandsbåten 
Svea, skulle avgå. Lone Baand låg som 
vanligt kvar, men hade bytt kajplats.

Vid skrotningsvarvet kunde jag kon
statera att Hela ex Stellaria nu var borta 
och säkerligen skrotad. De norska fiske
fartygen Havliner och Havflora var nya 
skrotningsobjekt som anlänt, liksom den 
svenska brandskadade haveristen GA 
Skytte. Enligt en uppgift skall Långö II, 
som legat vid Gullbergskajen i Göteborg, 
också skrotas där, men av henne syntes 
inte ett spår.

I Frederikshavn har man byggt en ca 500 
meter lång vågbrytare som man kan gå ut 
på. Man har tom  asfalterat vägen ut och

efter 400 meter placerat en parkbänk. He
der åt myndigheterna! På denna soffa slog 
jag mig ner och fick se Stena Saga komma 
iväg innan Color Festival avgick. Tänk två 
gamla Finlandsfartyg intill varandra i lilla 
Frederikshavn.

I Strandby hittade jag som vanligt FN 137 
Mona Mette som varit svensk som Saltö. 
Vid varvet låg Silvervåg från Hönö och på 
slipen fann jag Västvåg från Bua.

I Skagen kan man hitta vad som helst, 
men inte denna gång. Halva kajområdet 
var avstängt för ombyggnad och den andra 
delen av IPS. GG 209 Svanö låg inne vilket 
var en överraskning. Dags för en Frankfur
ter och en is.

Jag hade spanat in att den gamla Got- 
landsbåten Peter Wessel skulle komma 
till Hirtshals 14.15 så jag var där redan en 
halvtimma innan. En annan gammal Got- 
landsbåt, Color Traveller ex Thjelvar, låg 
inne, liksom Christian IV. Den senare var 
forsinket, vilket medförde att Peter Wessel
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Gamla Gotlandsfärjan Peter Wessel har börjat gå på Hirtshals.

Kamraten Goffe eller Pugge ordentligt parkerad utanför hotellet i Hanstholm.

fick dra ner på framfarten för att inte mötas 
i hamninloppet.

Det gamla svenska fiskefartyget Lene 
Polaris var nu borta. Hon var såld till 
Norge visade det sig. Vad blir det av den 
gamla loggerten Fårö som sedan flera år är 
under ombyggnad på land i Hirtshals, kan 
man naturligtvis fråga sig. Det tycks mig 
som om det kommit till några plåtar i skro
vet under ett år. Men hon blir som Gustav 
Vasas yxa. Skaftet är bytt fem gånger och 
klingan två.

Dagens slutstation var Hanstholm. Där 
borde man vara före 17.00 eftersom Nor
röna då kommer från Island och VM- 
matchen mellan Tyskland och Sverige 
börjar. Jag hann till båda.

Efter den deprimerande fotbollsmatchen 
åt jag middag på hotellet. Tittade ut över Sällsynt gäst i Hanstholm, Isabella i Simrishamn.

min Golf på parkeringsplatsen och räknade 
ut att den stått där fem gånger. Förra gång
en var i augusti 2005 då jag just anlänt från 
Lerwick på Shetlandsöarna. Den gången åt 
jag wienerschnitzel så stor att hela tallriken 
täcktes. Till detta serverades stekt potatis 
och ett halvt kilo gröna ärter. Och av dessa 
blev man grön i ansiktet sedan allt var 
uppätet. Wienerschnitzel fanns inte längre 
kvar på menyn.

Vid ett annat tillfälle blev Golfen avund
sjuk för då avhandlades Svart Renault. 
Det franska märket tillför ju bara tillfällig 
njutning.

Söndag
Dagen började med att jag upptäckte 
SIN 177 Isabella i Simrishamn i Hanst- 
holms hamn. Detta lilla fiskefartyg har jag 
inte sett tidigare och inte väntade jag mig 
att få se henne så här långt hemifrån. Fick 
också tag på Lingbank II som under fjor
ton dagar i mars var registrerad på Hönö 
som Victoria af Hönö.

Jag inväntade Master Ferries nya Master 
Cat som just satts i trafik mellan Kristian
sand och Hanstholm. Jag är alltid skeptisk 
till nya färjelinjer och brukar därför snabbt 
vara framme för att dokumentera. Visst 
minns man filmen "Hon dansade en som
mar". Kanske blir det samma för Master 
Cat? Inte mycket trafik heller. 46 bilar, tre 
husbilar och en buss.

Fortsatte mot Thyboran. Slank in på Café 
de Paris (det är inte ofta man är slank!) och 
togs emot av en dam med whiskysprucken 
röst och två framtänder i avvikande färg. 
Beställde två smorrebred, en med fiskfilé 
och en med räkor, plus kaffe för bara 50 
kronor. Innan jag ens fått min mat satt tre 
tjejer vid bordet bredvid. Men allt slutade 
lyckligt.

På Thyboren hittade jag Fish Hunter 
som är identisk med Sveriges enda bomtrå- 
lare, Lavön.
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Sannolikt hade jag varit i Paris.

Färden gick nu vidare på mera turis
tiska stråk än maritima. Förvisso fanns 
det hamnar i Lemvig, Struer och Skive, 
men för dagen inget inne. I Hobro fick jag 
syn på Lars Bagger från Gråsten. Det var 
länge sedan jag såg en coaster på runt 500 
ton i fraktfart.

I Mariager skall den gamla svenska fiske
båten Nordsjö II ligga för ombyggnad till 
missionsfartyg med namnet Anne El. Men 
inte hittade jag något. Var man månne inte 
tillräckligt stark i tron?

Dagen avslutades i Grenå. Jag tror aldrig 
jag har sett så många fartyg samtidigt ligga 
där för skrotning. Femton danska träfiske
båtar och trettio stålfartyg. Det var mest 
norska, irländska, danska och isländska 
fiskebåtar, men också det svenska tank
fartyget Stensjö låg kvar från förra året. 
Sebong, som för ett år sedan låg till salu, 
var borta. Skrotad eller inte kunde jag inte 
utröna, men hon är ännu inte struken i det 
danska registret.

Måndag
Enligt mitt schema skulle jag börja mån
dagen med att fotografera färjan Anholt 
vid avgången klockan 8, men mina klarblå 
behagade öppna sig först 08.15. Lagom 
till avgång klockan 9 började regnet. Det 
blev direktresa ner till Ebeltoft och färjan 
till Sjcellands Odde. Tanken var att åka till 
Koge, men på grund av nederbörden bör
jade jag tänka ut alternativa resmål. Strax 
innan Roskilde upphörde dock regnet.

Roskilde ja. För mig är staden mest 
känd för freden där 1658 då Sverige blev 
som störst. Att Bornholm i Danmark och 
Tröndelag i Norge under två år var svenskt 
territorium låter främmande för mig.

För dagens ungdom är det förstås Ros- 
kildefestivalen som gäller. Och den pågick

när jag var där. Det myllrade av folk över
allt. Det fanns tom  ungdomar i min egen 
ålder (63).

I Koge hittade jag Tarbits hollandsre- 
gistrerade tanker Stella Polaris. För att 
fotografera henne fick jag gå in några 
meter på förbjudet IPS-område, men det 
tror jag president Bush förlåter för det 
goda uppsåtet.

Om Dragar har jag hört mycket gott 
bl a att man på fotograferingsavstånd kan 
betrakta trafiken genom Öresund. När jag 
kom dit var det dock så mycket soldis att 
jag genast for över bron till Malmö. Där 
inväntade jag avgången av Finnarrow  
innan jag for vidare till Trelleborg där Hotel 
Horizont fick ytterligare en gäst.

Tisdag
Ett annorlunda inslag i min resplan var en 
snabbtripp till Rostock. Magnus, min son,

hade genom gedigna fotbollskunskaper 
vunnit en resa dit med TT-Line, vilken han, 
som extra farsdagspresent, överlämnat till 
mig. Så upp tidigt och ombord på färjan 
Tom Sawyer.

Resan över havet varade i fem och en 
halv timma. Lite långt tycker jag, men vad 
gör det när det är gratis?

I Rostock hade jag lyxat till det genom 
att boka in mig på SAS Radisson Hotel. 
Det kostade faktiskt inte mer än att bo på 
Hotell Kungshamn.

Mina tidigare minnen av Rostock och 
Warnemunde är positiva. Jag minns att det 
var svårt att hitta för det fanns så många 
vägar att välja bland. Och det var svårt 
nu också. Kom in på fel väg och ut på 
motorvägen. Betalväg förstås. Innan jag 
kommit till sans i den tätnande trafiken 
hade jag kört en hel del. Och inte visste jag 
var jag var, för jag hade ingen karta. Men 
rätt som jag körde fick jag syn på hotellet. 
Sån sinkadus!

Efter att noggrant ställt ifrån mig bilen 
tog jag Grosse Hafenrundfahrt från Ro
stock ner till Warnemunde. Där brukar jag 
gå omkring och trivas. Men icke idag. Sista 
färjan hem gick redan 16.30. Jag hann dock 
bevittna när fullastade bulkbåten Rena 
stack till havs. Det kändes lite underligt att 
se en sådan stor båt passera på armlängds 
avstånd från korvförsäljare, eldslukare och 
dragspelande damer.

På kvällen gick jag på en grekisk restau
rang. Där var det livat! En familj med två 
gladlynta barn underhöll på ena sidan. Ett 
av barnen var så upplivat att föräldrarna 
fick gå på toan med ätteläggen och torka 
rent i baken.

På andra sidan satt tre greker i högform 
talandes sitt eget tungomål. De pratade 
högljutt hela tiden allteftersom vinet gick 
åt.

På den tredje sidan satt tre tjejer som

Stensjö av Donsö, som kom till Grenå i juni 2005, är ännu inte upphuggen.
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Den stora bulkbåten Rena alldeles utanför köksfönstret.

förberedde sig på aftonens erövringar. En 
aning vulgära, tyckte jag. Och mitt i allt 
detta satt jag, som likt tjuren Ferdinand 
inget hellre ville än att lukta på mina 
blommor.

Språklektion
Jag blev kusligt påmind om att min tyska 
inte är vad den borde vara. När jag senast 
tog studenten, för 43 år sedan, kunde jag 
tala språket flytande. Nu har jag fått ett 
tips. Tala svenska och sätt ge (uttalas med 
hårt G som i Gustav) framför. Är något bra 
så säg bara gebra. Använd helst inte bra i 
England. Där betyder ordet behå.

Kommer Du till Frankrike och är på res
taurang kan Du utan vidare ropa kalsong. 
Det uppfattas som garçon (kypare). Är ma
ten god säger Du lite bräkande träben som 
uppfattas som très bien (mycket gott). Vill 
Du betala, vilket Gud förbjude, säger Du 
bara addition, som uppfattas som 1'addition 
(räkningen).

Onsdag
Efter en skön sovmorgon och efter att ha 
tagit vara på hotellets faciliteter mönstrade 
jag ut halv elva. Körde nu mer eftertänk
samt och kom fram till Warnemiinde. 
Tyckte att jag hade en del kvar att uträtta

där. I Warnemiinde tar man väl hand om 
sina damer. Man har t ex avdelat extra stora 
parkeringsplatser åt dem.

När jag gått en stund ut till fyren fick 
jag se Huckleberry Finn och då erinrade

jag mig plötsligt att det var den färjan jag 
skulle åka tillbaka med. Så iväg till Über
seehafen och ställa sig i kön.

Båten kom iväg precis i tid. Eftersom 
färjan skulle vara framme i Trelleborg

I Warnemiinde värnar man om sina damer med extra stora parkeringsplatser.

Frauen-  
parkplatz

Frauen- 
parkplatz

SHVL’ E K 300]
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först klockan 21 hade jag försökt boka rum 
där. Men icke. EM i taekwondo försiggick 
och inga rum lediga. Hade telefonnumret 
till Hotel Svea i Simrishamn och Hotel 
Continental i Ystad. Upptäckte att nallen 
nästan var urladdad. Ringde till Svea. 
"Kan Du vänta. Ett samtal före." Vänta 
kunde jag ju inte så det blev Continental i 
Ystad i stället.

Torsdag
Enligt mina ursprungliga planer skulle 
jag vara i Simrishamn klockan 8 för att 
fotografera nya Bornholm Express som 
skulle gå då. Men efter kontroll av tidtabel
len skulle hon komma först 08.30 och avgå 
igen klockan 9. Så jag drog från Ystad 07.20 
och åkte först till Skillinge. Där låg Vingarö 
och reparerade brädgången. Haglunds nya 
passagerarbogserare (vilken kombination!)
Lillskär låg för ombyggnad. Man kan 
undra var hon skall sättas i trafik?

Tittade ut över havet och fick se ett vitt Nya Bornholm Express närmar sig raskt Simrishamn.

Så iväg till Göingebygden. Det är inte 
ofta jag befinner mig i dessa nordskånska 
gränsmarker mellan jordbruk och skog och 
mellan Skåne och Småland.

I det lilla samhället Immeln skulle det 
finnas en turbåt som lockat mitt intresse. 
Enligt reklamen skulle den 24,5 långa båten 
Immeln vara ett specialbyggt kryssnings
fartyg med plats för 120 personer. Queen 
Elizabeth 2, släng Dig i väggen! Immeln 
är byggd i den inte så kända varvsorten 
Osby.

Detta flytetyg skulle ut på sjön klockan 
11, också det enligt reklamen. Så jag drog 
iväg på småvägarna och kom fram precis. 
Sådan tur! Det var bara det att dagens 
utfärd var inställd. Det är svårt att bedriva 
turisttrafik i avkrokar.

När jag ändå befann mig en bit från havet
"Tror Du mig inte nu skall jag aldrig ljuga för Dig mer . . . "  passade jag på att åka till Barum för att

sträck som närmade sig land. Förstod att 
det var Bornholm Express som raskt när
made sig sitt slutmål, Simrishamn. Och där 
stod jag i Skillinge en mil bort. Så det var 
bara till att dra. Och visst hann jag.

Det har gått många olika småfärjor mel
lan Simrishamn och Allinge på Bornholm, 
men linjen tycks ha svårt att få lönsamhet. 
Jag har stundtals stått i hamnen och väntat 
förgäves. Men nu förfogar man över en ny 
snabbåt som gör sträckan på 60 minuter. 
Idag klev 64 passagerare ombord. En hygg
lig siffra.

Finska fiskebåten Sonnskär stod på 
slipen för bottenmålning. Annars var näs
tan hela den lokala fiskeflottan hemma. 
Dessutom kunde man se bl a Boköland 
från Slite, Bohuslän från Fiskebäck och 
Hemland från Fotö. Kryssningsfartyget Immeln vid Oceankajen i Immeln. Fartyget hör hemma i Nyteboda.
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Carmita på Sturkö är i mycket gott skick.

fotografera vägfärjan till Ivön. Trodde det 
skulle vara någon gammal skraltig linfärja 
men det visade sig vara en toppmodern 
byggd på Smögen 1987.

Efter denna lite udda utflykt tog jag 
mig ner till Hällevik på Listerlandet. Där 
hittade jag en gammal Expo från Smögen 
som numera heter Goa. Var kommer alla 
fiskebåtsnamn från?

En av dagens höjdpunkter träffade jag på 
Hasslö. Det var Tyrone Karlsson som berät
tade om sin tid på ståltrålaren Ringenäs. 
Vad han sade kan Du läsa i Ståltrålarboken 
som kommer ut om något år.

Övernattning i det soliga Karlskrona.

Fredag
En sådan underbar dag! Soligt och lagom 
varmt. Beslutade mig för att lägga om 
programmet och bara ta det lugnt. For ut 
till Sturkö och kom att prata med några 
fiskare. Den stora trätrålaren Caprice sak
nades. "Gone fishing. By west" förklarade 
gubbarna med tydlig blekingedialekt. På 
svenska betydde detta "Såld till västkus
ten". En annan liten båt, Zelena, var såld 
till Simrishamnstrakten. Återstår nu bara 
Tallona, Porjus och Carmita. Alla i mycket

32

gott skick även om västkustbor försökt 
rycka i Carmita.

Efter någon timma fortsatte jag till Eke
näs på Smålandskusten. Där träffade jag på 
pratglade Bengt Nyckel på Montana som

berättade om både sitt fartyg, de andra 
fartygen vid varvet och varvets historia. 
Det var nästan svårt att avsluta.

Det närmade sig lunchdags och är man 
i närheten av Café Gamla Lotsutkiken på

Pä Café Gamla Lotsutkiken kan man fortfarande få rejäla smörgåsar.
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På idylliska småvägar tog jag mig fram i vårt vackra Sverige.

Pä ett ställe, vid Tunaberg, hässjade man hö. 

Länspumpen 2006:3

Tjärhovet i Kalmar åker man naturligtvis 
dit. Där kan man ännu få en leverpastej
smörgås på kakbröd. På Gamla Lotsutkiken 
blev jag också sittande. Pratade länge med 
en herre som åkte två mil enkel väg flera 
gånger i veckan för att få fika just här.

Efter allt pratande avskrev jag mitt pla
nerade Ölandsbesök. Drog i stället iväg 
till Oskarshamn för att försöka ta Solsund 
vid avgången klockan 14. Missade henne 
precis, men gensköt henne från Hotell 
Corallens gräsmatta.

Även denna dag var det fotbolls-VM på 
teve och första matchen började klockan 
17. Så det blev avresa till Västervik och 
Hotell Nore. Målet i Västervik var att ta 
de små passagerarbåtarna Freden och 
Sladö. Den första gick bra. Hon kom 16.50. 
Sladö skulle komma 19.15. Efter matchen 
således.

Så kvitterade tyskarna i 80 minuten. För
längning och straffar. Sladö hann in.

Lördag
Nu var det ju inte hela världen eftersom 
hon skulle gå igen klockan 9 dagen därpå. 
Men det satte stora spår i min vidare plane
ring. Jag hann inte upp till Fyrudden för att 
åka ut till Harstena. Försökte inte ens.

Ny planering. Romantikern inom mig 
tog plats. Tog småvägar. Åkte ut mot Ste
geborg och tog färjan över till Vikbolandet, 
där en ort som Östra Husby stod som 
centralort för hela bygden.

Tog en ny färja och hamnade i Kvarsebo. 
Där hittade jag den lilla fiskebåten Ellen 
som byggdes i Landskrona 1906. Hon har 
alltså varit i bruk i hundra år!

Den lilla vägen slingrade sig fram i det 
vackra landskapet. Gick ur bilen och pra
tade med en häst. Det var visst länge sedan 
någon gjorde det för han blev glad.

På ett ställe hässjade man hö. Det var 
nog femton år sedan jag senast såg det i 
Sverige. Det var då man kallade torkad vall 
för hö. Nu ligger det i stora vita plastbalar 
på åkrarna och heter ensilage. Tiderna 
förändras.

Rätt som det var kom jag till det lilla 
samhället Nävekvarn. Där var det mycket 
folk i rörelse och jag blev dirigerad in på 
en parkeringsplats. Men jag lydde inte. 
Vevade i stället ner vindrutan och frågade 
med myndig röst:

-  Vad försiggår här?
-  Hamnfestival.
-  Den skall inte jag på. Jag skall till 

Tunaberg!
Dirigenten blev så förvånad över att jag 

inte skulle delta i byns största begivenhet 
att han bara slog ut med armarna och lät 
mig passera.

Det nya målet blev nu Hummelvik, en 
mycket vacker plats och tillika ett fiskeläge. 
Fordom fanns här en hel flotta av fiskefar-
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Fiskebåten NRG 148 Ellen från Kvarsebo har varit igång i hundra år.



Sommaridyll. Skärgårdsbåten Viggen närmar sig bryggan i Furusund.

tyg men nu återstår bara Helgoland som 
säkert inte fiskat på femton år.

Tog en tripp till Oxelösund men inte ens 
Mainau var hemma. Och inte såg jag till 
några båtologer heller. Men jag hade inte 
tid att stanna. Skulle till Nynäshamn där en 
ny fotbollsmatch på teve väntade.

Sedan ner till piren för intagande av 
middag. Det blev en mustig fisksoppa som 
serverades i ett urgröpt bröd. Originellt 
och gott.

Söndag
Så blev det söndag. Ut på piren igen. Öja 
ex Södern II hade kommit in. Hörde att 
det fanns starka krafter som vill ha tillbaka 
båten till Blekinge. Vi får se hur det går 
med det.

Kvart i nio avseglade Gotska Sandön 
mot ön med samma namn. Klockan 9 gick 
Scandlines ropax-färja Petersburg och tio 
minuter senare gav sig Utö Express av ut 
mot skärgården. En liten stund senare kom 
Gotlandia in. Hon var nu inne på sista 
veckan i trafik innan hon skall ersättas av 
den betydligt större Gotlandia II.

Jag började smälta bort i den höga vär
men och det var riktigt skönt att få sätta sig 
i den svala bilen. Körde de sex milen upp 
till Stockholm för att vid Slussen ta ett foto 
på nyomdöpta Medvind.

For iväg till Vaxholm där jag stod ut i 
två timmar. Värmeslaget var inte långt 
borta. En massa skärgårdsbåtar passerade 
bl a de tre gamlingarna Västan, Norrskär 
och Storskär. Alltid lika trevliga att stifta

bekantskap med.
Nästa planerade stopp var Furusund. 

Men när jag passerade Åkersberga fick 
jag syn på Åke Noréns gamla Sylvia. Med 
fara för eget liv promenerade jag på den 
trafikerade vägen och gav mig inte förrän 
jag tagit ett foto. Som bonus fick jag ett 
gäng kletiga insekter som sedan förföljde 
mig under lång tid.

Naturligtvis hade jag sett i turlistan att 
Blidösund skulle komma till Furusund 
15.45 och jag kom förstås dit lagom i tid 
för att beskåda denna läckra ångares an
komst.

Finlandsfärjan Silja Festival passerade 
och när man såg att jag fotograferade henne

tutade man till lite försiktigt. Var det någon 
jag kände?

I bakhasarna kom Sky Wind, som tidi
gare i sitt liv trafikerat linjen Helsingborg- 
Köpenhamn med det passande namnet 
Öresund.

Väntade också in det lilla passagerarfar
tyget Viggen som numera hör hemma på 
Söderöra. För att få se dessa små arbetshäs
tar måste man köra många landmil. Men 
vad gör man inte för konsten?

Drog ut till Kapellskär eftersom jag ändå 
var i närheten. Bara Finnfellow låg inne, 
men det skulle nog komma fler färjor för 
köerna utanför incheckningen började bli 
långa.

I Åkersberga hittade jag Åke Noréns gamla passagerarbåt Sylvia.
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För egen del for jag till Norrtälje där jag 
tog in på Pensionat Granparken. Det var 
ett gammaldags pang som fungerat sedan 
1800-talet. Man riktigt såg Tor Modéen stå i 
matsalen som han gjorde i filmen Pensionat 
Paradiset. En trevlig upplevelse.

Middag hade jag tänkt äta på Kärleks- 
uddens Skärgårdsrestaurant, men den var 
stängd. Men det fanns en annan restaurang 
vid strandkanten som också dög bra.

Måndag
Dagen innehöll två tider; 10.15 i Simpnäs 
och 11.00 i Grisslehamn. En dag igen för 
lite nostalgi.

På 1960-talet hade jag varit på Vätö och 
hälsat på. Minns det lilla torpet inte långt

från färjeläget. Kunde inte komma på om 
jag någonsin tagit något foto på färjan dit. 
Tid att avhjälpa detta nu. Men min kartbok 
var gammal och det finns nu sedan åtskil
liga år en stor fin bro. Så tji fick man.

Fortsatte på små, små vägar mot Almsta. 
Vägskyltarna angav inte platser längre bort 
än 5 kilometer. Det gällde att ha en bra 
karta så att man valde rätt vid vägskälen. 
Skulle jag mot Hästhage 3 eller var det 
Kohage 4?

Nu blev jag drömsk igen. Landskapet på
minde mig om mina somrar i Småland där 
jag bodde i den lilla byn Grännastämma 
med fem små gårdar. Här såg likadant 
ut fast skogen i Roslagen består mest av 
lövträd. Det var som att färdas i Astrid 
Lindgrens Bullerbyn. Där bor Kerstin. Och 
där Fredrik och Anna-Lisa och minsann bor 
inte Sven där borta? Och där kommer Gun
nar på mopeden. Namnen kom från mitt 
Småland men allt passade så bra in här.

Innan Almsta svängde jag ner mot Björ
kö-Arholma. Stannade till vid "Barnens ö", 
ett gammalt kollo från fordom. Åter drog 
jag mig till minnes när jag åkte torpedbåt 
och stannade till för lunch just här. Det 
fanns ju inga matmöjligheter ombord. Bar-

Pä pensionat Granparken gjorde man reklam för 
gamla råoljemotorer.

nen kom ner och ville följa med. De stygga 
bassarna sa "Då får Du i så fall mönstra 
extrafender".

Körde ända längst ner på Björkö och 
hamnade i Stärbnäs. Och där låg en ros- 
lagsskuta för renovering. Det fanns ingen 
i närheten som kunde tala om vad skutan

hette så jag låter frågan gå vidare till Dig, 
kära läsare.

Kom precis lagom till Simpnäs för att 
fotografera den lilla passagerarbåten Mon- 
sun som trafikerar Krokholmen-Simpnäs. 
Tidigare hade hon sin bas på Dyrön på 
västkusten.

Tänk att detta lilla Simpnäs med de små 
smala vägarna en gång var en av huvud
platserna för transport av bilar till Åland. 
Här lastade coastern Slite för femtio år 
sedan personbilar dit.

Slut på drömmandet och full fart mot 
Grisslehamn. Sunnan Express, med en för
tid i Göteborg som Älv-Snabben 2, skulle 
gå klockan 11. Jag kom fram fem i men 
ingen båt syntes till. Tji en gång till. Skulle 
dock få en ny chans i Öregrund 13.30.

Till Öregrund åker man för att titta på 
Hasse Holmströms fiskebåt vid Stora Ris
tens Rökeri. Hasse byter båt varje år så man 
börjar kunna vägen.

Oftast är portarna öppna så att man kan 
gå in och titta. Men icke idag. I stället satt 
Rabbe, en schäfer, mitt i gatan och tittade 
misstänksamt på mig. I ett nafs förstod jag 
vem som var herre på täppan och det var 
inte jag. Såg direkt att Rabbe inte var av den 
typen man gullade med. Halvtji alltså.

Inväntade Sunnan Express ankomst 
men hon dök aldrig upp. Nallen ringde och 
förkunnade att vi skulle ha gäster dagen 
därpå. Och eftersom tingen var emot mig 
denna dag stuvade jag om mina planer och 
drog till Västerås för övernattning. Fick 
också mina små passagerarfartyg Elba och 
Silvertärnan.

Tisdag
Startade tidigt på tisdagen och for till Hjäl- 
mare Docka. Där var det i det närmaste 
tomt. Tog en bogserbåt innan jag lämnade 
och for direkt till Göteborg.

Årets utfärd blev 310 mil.

A*

*

Färjan Elba går normalt från Piombino. Här är Västeråsvarianten.

Skall jag till höger eller vänster?
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Sjöberg
Text och foto Gunnar Heikenberg

Så hände det som jag tidigare i mitt liv 
aldrig trodde skulle kunna hända. Jag 

blev uppsagd från rederiet Safe Service, 
som hade sitt säte i Göteborg. Som skäl 
angavs arbetsbrist. Detta hände den 9 
november 1994. Jag hade ett års uppsäg
ning. Jag var inte ensam om att bli upp
sagd. All sjögående personal på rederiets 
bostads- och service-plattform ar hade 
blivit uppsagda. Rederiet hade bestämt 
sig, man skulle sätta samtliga plattformar 
under engelsk flagg. I viss mån förstår 
jag rederiet, man hade under det senaste 
året haft stora problem med de fackliga 
representanterna från Sjöfolksförbundet 
och Fartygsbefälsföreningen. Dessa två 
var ytterligt aggressiva och kompromiss

lösningar var ett okänt begrepp för dem. 
Olagliga strejker hade förekommit. Listan 
på, i mina ögon konstiga fackliga beslut, 
blev både lång och enkelspårig. Speciellt 
Fartygsbefälsföreningens facklige repre
sentant var mycket noga med att se till att 
han själv personligen hade ryggen fri. Det 
var osmakligt. Jag sympatiserade inte med 
facket, men hade också fått veta från högsta 
ort inom Fartygsbefälföreningen att: "Om 
Du ej sympatiserar med våra beslut, så 
räknas det som en fientlig handling emot 
svensk fackföreningsrörelse. Tänk på att 
Du har fyllt 60 år, och kan ha problem att 
få nytt jobb." Tack för den passningen, den 
värmde ända ner i hjärteroten!

Den 12 december 1994 åkte jag ut till Safe

Britannia som låg uppe på Frigg-fältet på 
norsk kontinentalsockel. Frigg-fältet är 
unikt såtillvida att delar av fältets botten
fasta installationer står på engelsk sockel. 
Det var de västligast placerade installa
tionerna som står på engelsk sektor. Det 
fanns gångbroar mellan de olika installa
tionerna, och på gångbron som förband de 
norska med den engelska fanns det mitt på 
gångbron en "kontrollstation" som skulle 
kunna användas som passkontroll. Något 
sådant fanns naturligtvis inte här ute mitt 
i Nordsjön. Men det var förberett för det. 
Norge är som bekant ej med i EU, men det 
är England. Så det är faktiskt en gräns mel
lan Norge och EU. Friggfältet ligger rakt 
västerut från Bergen, mitt i Nordsjön
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Karta över Nordsjöns oljerelaterade verksamhet.

Safe Britannia var rederiets största 
plattform . Den var utrustad med bl a 
DP (dynamiskt positioneringssystem). 
Vi kunde ligga still mot en fix punkt på 
havsbotten med landgång till någon av 
de bottenfasta installationerna utan att ha 
några ankare eller förtöjningar ute. Det 
hade vi gjort tidigare under året. Men det 
var stressigt, eftersom det var datorer som 
styrde våra propellrar, 6 till antalet, och gav 
dem order hur de skulle köras för att hålla 
Safe Britannia kvar i landgångsposition. 
Fast om det hände att någon dator fick 
felaktig information, eller att någon maskin 
stannade. Då gällde det att snabbt som 
ögat ta över kontrollen och manuellt köra 
plattformen tills man rättat till felet, eller

lyft landgången. När vi låg på DP så var det 
alltid två styrmän på varje vakt, och de fick 
verkligen vara på alerten och kunna agera 
blixtsnabbt, utan några tveksamheter.

Men nu när vinterstormarna började att 
härja så hade vi ankrat upp med 9 ankare. 
Avståndet var 25 meter till den installation 
som vi hade landgångsförbindelse med. Vi 
låg på norra sidan om installationen. Det 
var jättefint då det blåste sydliga vindar. 
Om något ankare skulle dragga så drev vi 
från installationen. Var det däremot vind 
och sjö från en nordlig riktning, då kunde 
det bli riktigt tufft och nervigt vid kuling
vindar. Hände det något då med lovartsan- 
karna eller deras vajrar, då fanns det risk att 
vi skulle törna in i den fasta installationen,

eller att vår landgång skulle tryckas 
in i installationen. Därför lyfte man 
landgången av säkerhetsskäl, då väd
ret började tendera att bli så besvär
ligt att det förelåg risk för en olycka. 
När man hade bestämt att landgån
gen skulle lyftas så hände följande: 
All personal som arbetade på den 
fasta installationen men bodde om
bord hos oss, måste tillbaka ombord 
på Safe Britannia. Detta därför att 
det endast fanns livbåtsplatser på 
den bottenfasta installationens egna 
personal, dess sk driftpersonal. Det 
kunde röra sig om flera hundra man 
som skulle tillbaka till oss. Orsaken 
till att de skulle komma tillbaka till 
Safe Britannia var, att vi förhalade 
oss på babordsankarna 5, 6, 7, 8 och 
9 ca 100 meter till vår "stand-off posi
tion". Där kunde vi säkert rida ut den 
annalkande stormen. Allt det arbete, 
i huvudsak servicejobb, som "våra 
jobbare" utförde på installationen, 
fick läggas ned. Därför lika säkert 
som amen i kyrkan, så hade man 
"besök" av installationens driftschef. 
Ofelbart började han sin litania med: 
"Vad i helvete är det Du hittar på och 
tänker göra?" Det var åtskilliga man
timmar han skulle förlora om vi lyfte 
landgången och halade ifrån. Därför 
gällde det att man hade ordentligt 
på fotterna innan man tog ett sådant 
beslut, och att man verkligen kunde 
försvara det som en befogad åtgärd 
då stormen var över.

Det finns en sann väderregel som 
gäller för Nordsjön: Under tiden mit
ten april till mitten av september är 
det till 90 % finfint väder. Med fint 
väder menar jag, måttlig sjöhävning 
och ej för starka vindar. Under tiden 
mitten september till mitten av april 
då är det till 90 % dåligt väder. Hårda 
vindar och grov sjö. Men plattfor
marna tålde ordentliga påfrestningar, 
och det skulle till riktigt hårt väder 

innan vi lyfte landgången och halade på 
ankarvajrarna till "stand off-position". Där 
hade vi bättre spelrum och kunde rida ut 
stormen på ett säkert sätt.

Har Ni förutsättningarna klara för Er? 
Här skulle jag tillbringa jul och nyår 1994 
under den tre veckors period som jag 
skulle vara befälhavare på Safe Britannia. 
Uppsagd -  kanske mitt sista arbetspass 
ombord. Inte så värst uppiggande, eller 
hur? Det gällde att försöka hålla igång den 
egna driftbesättningen, trots att alla visste, 
att detta kunde vara vår sista törn ombord. 
Men jag måsta säga en sak: Alla gjorde 
sin plikt och vi höll verkligen plattformen 
igång, och allt fungerade. Frigg-fältets 
ägare det franska oljebolaget Total hade

Länspumpen 2006:3 37



absolut inget att anmärka pa, utan var 
nöjda med hur Safe Britannia fullgjorde 
sina åligganden. Därför blev jag ytterligt 
förvånad när jag någon dag före julafton 
fick ett telefonsamtal från VD:n för Safe 
Service. Han var nervös för att vi ej skulle 
göra vårt yttersta för att Safe Britannia 
skulle uppfylla charterns krav.

Jag blev mycket förnärmad. Visste inte 
VD:n att ombord på ett svenskt flytetyg 
så gällde svensk sjölag? Hela driftbesätt
ningen var yrkesmän, och vi var stolta 
över att vara sjömän. Vi skulle nog se till 
att under vår tid ombord så skulle ingen

kunna klaga pa driftbesättningens sätt att 
sköta plattformen! Därmed basta! Detta 
klargjorde jag för VD:n. Jag tror att han fick 
sig en tankeställare, man ifrågasätter inte 
sådär utan vidare en hel besättning! Här 
fanns det yrkesstolthet!

På nyårsafton fick vi en nordlig storm. 
Det bedömdes som omdömeslöst att ligga 
kvar med landgång. Därför lyftes den och 
Safe Britannia förhalades ca 100 meter i 
nordlig riktning till "stand-off position". 
Avståndet mellan installationen och Safe 
Britannia var ca 130 meter. Här skulle 
vi säkert kunna rida ut stormen. Det var

vår fasta övertygelse trots att 
vi i rätt ostlig riktning hade en 
övergiven bottenfast installa
tion. Men avståndet till den var 
över 100 meter och vi hade ju 9 
ankare ute + tillgång till allt vårt 
maskineri med 6 propellrar. Det 
skulle säkert gå bra. Nyårsnat
ten var blåsig och det var grov 
sjö. Medelvåghöjd ca 15 meter. 
Men det var inga problem.

Fram på nyårsdagen omkring 
0900 tycktes det mojna. Väder
leksrapporterna talade om av
tagande vind och sjö. Både den 
norska och engelska rapporten 
sa detta. Däremot fanns det en 
dansk rapport som de talade om 
ytterligare ökande vind till or
kanstyrka. Vilken rapport skulle 
man sätta mest tillit till? Vi hade 
pumpat upp Safe Britannia  
till sk  "survivaldraught". Ett 
djupgående utan slack i några 
tankar och med största möjliga 
avstånd mellan vattenyta och 
plattformens undersida. Detta 
avstånd kallas för "A irgap". 
Sjöarna fick inte slå i plattfor
mens undersida. Då kunde det 
bli skador.

Det visade sig fram mot 11- 
tiden att den danska väder
leksrapporten var den rätta. 
Vindstyrkan låg på ca 100 knop i 
byarna, som är ungefär detsam
ma som 50 sekundmeter. Sjön 
från en nordlig riktning växte 
oroväckande. Runt klockan 1400 
maximerade vind och sjö.

Då kom det en våg eller rätt- 
tare sagt ett sjöberg, som jag 
aldrig glömmer -  det lovar jag 
Er. Den var så hög så att vinden 
tycktes tillfälligt avtaga då vi 
var nere i vågdalen. Jag såg 
ett vattenberg komma rusande 
emot oss där översta delen på 
vågen bröt och skummade av 
grönt brusande vatten. Det var 
hemskt. Eftersom det nästan 

var mörkt ute, så hade vi ej upptäckt detta 
framrullande sjöberg, förrän den nästan 
var över oss. Ankarvajrarn om lovart, 5 till 
antalet, tajtades upp och hela plattformen 
lyftes som en kork upp i luften, kraftig 
slagsida, överbrytande sjö, en duns då 
monstersjöberget träffade Safe Britannias 
lovartssida och undersida. Naturligtvis 
hade jag allt maskineri igång, och körde 
med propellrarna mot sjö och vind. Men 
trots det kände man hur ankarvajrarna 
spändes till sitt yttersta. Det såg man 
också på de sk  "tensionm ätarna" som 
indikerade dragkraften i vajrarna. De
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som indikerade för lovartsvajrarna visade 
alla på över tillåtna maxvärden. Skulle 
någon av dessa vajrar gå av, eller skulle 
något ankare dragga? Skulle vi om någon 
ankarwire brast eller något ankare drag
gade klara oss från att kollidera med den 
övergivna installationen eller med någon 
av Friggfältets bemannade installationer? 
Det var några nervösa låånga sekunder, 
innan dragkraften sjönk.

Jag hade en plan, om någon vajer skulle 
gå av, eller om något ankare skulle drag
ga. Snabbt "quick-releasa"( släppa loss) 
samtliga ankarvajrar på läsidan, och med 
hjälp av all tillgänglig egen propellerkraft 
köra mot vind och sjö så hårt som möjligt, 
samtidigt som vi tog hem slacken på kvar
varande lovarts ankarvajrar. Detta för att 
komma så långt bort från de bottenfasta 
installationerna som möjligt. Jag var mest 
rädd för den övergivna installationen. Den 
tornade upp sig i öster farligt nära.

Jag behövde ej sätta min plan i verket. 
Lovartsvajrarna höll, trots att tensionmä- 
tarna hade varit uppe på max dragkraft. 
Därför hade det ej varit konstigt om någon 
av vajrarna brustit, eller att något ankare 
draggat i denna hårda belastning. Det var 
nog tur att jag hela tiden kört så hårt med 
eget maskineri mot vind och sjö. för att 
hjälpa till att minska belastningen i lo
vartsvajrarna.

En sådan våg vill jag inte se en gång till. 
Från "London Weather Center" har jag

Manöverpulpeten för det dynamiska positioneringssystemet varifrån vi med hjälp av sex propellrar 
och 17000 hk kunde hålla oss i position i vindstyrkor upp till 25 m/sek. Avvikelsen från fix punkt på 
havsbotten var ± 3 meter.

Treasure Supportcenter.

senare fått veta att 
en installation några 
sjömil från vår posi
tion på nyårsdagen 
1995 omkring kl 14 
hade uppmätt en jät
tevåg på 35 meter. 
Var det samma våg 
som träffad e oss? 
Mycket troligt.

35 meter är högt, 
m y ck et h ö g t. En 
vanlig höjd på en 
flaggstång är 9 me
ter. Tänk Er 4 stycken 
sådana flaggstänger 
på varan d ra! D et 
är högt, det vill jag 
lova!

Senare på efter
m iddagen började 
vind och sjö att avta.

På grund av att vi 
ej hade någon land- 
g å n g sfö rb in d e lse  
med den bottenfasta 
installationen relativt 
mycket folk ombord 
på Safe Britannia

-  omkring 500 personer. Det var folk som 
då vi hade landgångsförbindelse arbetade 
på någon av Friggfältets fasta installatio
ner. De hade fått en extra fridag. De var 
inga sjömän eller oljearbetare utan servi
cefolk från olika firmor iland, som utförde 
någon form av reparation eller service på 
de fasta installationernas maskinpark eller 
elektroniska utrustning. Naturligtvis var 
de väl medvetna om att det var osedvanligt 
hårt väder utomhus, och samtliga skulle 
säkert hellre velat vara på sin arbetsplats 
än sitta sysslolösa i ett sällskapsrum på en 
bostadsplattform. Men de var av ett tufft 
släkte och de klagade inte. De litade på att 
vi, Safe Britannias driftbesättning, gjorde 
ett fullgott jobb.

När man flög ut till jobb på någon platt
form i Nordsjön så fick man låna en "sur- 
vival-suit" ( överlevnadsdräkt) av olje
bolaget. Den måste man ha på sig under 
helikopterresan, ifall man måste nödlanda 
på havsytan. Under tiden ute på Nordsjön 
så förvarades denna gummidräkt i hyt
tens garderob. Jag gick en runda ombord 
på Safe Britannia när jag var säker på att 
vädret blev bättre. Då fick jag se att alla 
ombord hade tagit fram sina survival- 
suits och lagt dem klara i hytten att hoppa
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i om något oförutsett skulle hända. Ingen 
hade blivit tillsagd att göra så. Det kallar 
jag mycket gott omdöme, och om man så 
vill, gott sjömanskap!

Nästa morgon kunde vi hiva tillbaka till 
landgångsposition och sätta landgång igen.
Kontroll av plattformens undersida, inga 
synliga skador, som väl var. Senare den 
dagen den 2 januari 1995 blev jag avlöst och 
kunde flyga iland med helikopter.

Det skulle visa sig att detta blev min sista 
resa offshore för "Safe Service".

Rederiet ville att jag skulle följa med till 
England, och fortsätta ombord som befäl
havare, men under engelsk flagg. Men jag 
vågade inte trots att jag gärna ville och trots 
att rederiet erbjöd en ordentlig engångs
summa kontant förutom lön. Mitt svar 
blev nej. Jag var rädd för repressalier från 
Fartygsbefälsföreningen om jag hade tackat 
ja. Denna fackförening ville att samtliga 
fartygsbefäl skulle tacka nej. Man ansåg 
av för mig obegriplig anledning, att det 
var bättre att samtliga svenska fartygsbefäl 
inom "Safe Service" blev arbetslösa.

Jag hade inte långt kvar till pension, 
mina chanser att få ett nytt jobb var ytter
ligt små. Det var jag helt införstådd med.
From  december 1995 var jag arbetslös.
Arbetssökande. 1996 var inget toppenår, 
gick och stämplade. Trygghetsrådet hade 
tagit kontakt med mig. Vilken fantastisk 
inrättning. De betalade utan något knussel 
ut ca 80 % av min sista lön som jag haft till 
sjöss. Ekonomiskt gick det absolut ingen 
nöd på mig. Trygghetsrådet skickade mig 
på flera kurser, Data, Arpa, GOC, Farligt 
gods etc, etc. Allt med tanke på, att jag 
skulle få ett nytt jobb. Heders Trygghetsrå
det! Ert agerande var enastående! I januari 
1997 fick jag ett nytt kortare jobb, men det 
kräver sin egen lilla historia. Så äntligen, i
januari månad 1998, då gick jag i pension ■ • • i väder som detta . . .  
på riktigt.

Att jag tackade nej till "Safe Services" 
erbjudande om att kvarstå i deras tjänst 
var ett beslut som jag bittert ångrar. Jag 
kommer aldrig att förstå Sveriges Fartygs- 
befälsförenings agerande i detta ärende.
Vad vann man med sitt styvnackade ne
kande till fortsatt tjänstgöring för en del 
av fartygsbefälet? Vi var flera som var 
över 60 år, fick någon av dessa nytt jobb?
Jag vet ingen.

Förstå att mina känslor för Sveriges 
Fartygsbefälsförening är låg. M ycket, 
mycket låg.

Maskinbefälsförbundet var ej så militan
ta som Fartygsbefälsförbundet utan deras 
medlemmar fick utan risk för repressalier 
följa med över och fortsätta och segla under 
engelsk flagg.

Tänk om man ändå varit maskinist! ^  .. .än som det är på denna bild!

Det är lättare att hålla en bro mellan olika enheter på plats

40 Länspumpen 2006:3



Mer om 
Constance
Via Allan Vettlevik

Sjömansliv och mellankrigstid
Jan Davidsson

133 år seglade Constance under svensk 
flagg i fraktfart på Östersjön och Väster

havet. En smäcker skuta och god bidevin- 
dare, mäktig 13-14 knop när vinden var 
god och sjön smul. Då lekte livet för en 
besättning som räknade sju man.

I elva år höll man Constance för Råå- 
skuta, fastän hemorten var Helsingborg. 
Sedan blev hon Bohus-Malmön trogen 
till en tragisk förlisning på Stevns Klint i 
december 1956.

Väl ombord blev vårt första arbete att 
öppna dörrarna till bostäderna för venti
lation och en lucka för att hämta upp ved 
och kokkärl, som under vintern förvarats i 
lastrummet. Kocken värmde vatten för ren
göring av rekvisita och på eftermiddagen 
kunde vi dricka gott kaffe. Per Reinhold, 
skeppshandlarn, försåg oss med proviant 
för ett par dagar framåt. Eftersom jag var

lättmatros och ansåg mig ha rätt att välja 
bästa kojen, tog jag överkojen om babord. 
Madrassen såg inte tilltalande ut, så den 
lastades på däck för att lämpas över bord 
när vi väl var till sjöss. Tills vidare klarade 
jag mig med bolster, kudde och täcke. La
kan användes inte.

Dagen därpå, klockan sex på morgonen, 
öppnades övre halvdörren till skansen och 
för första gången hörde vi konstapelns 
(oex. styrman) allvarliga stämma och ut 
tågade vi för att sköta våra plikter.

Allt tågvirke halades ur lastrummet och 
flagglinan kastades åt sidan, det var ju 
kockens jobb att skära i den på mesantop
pen. Fall och brassar var på plats. Sedan 
kom turen till seglen som under vintern 
varit stuvade i en provisorisk koj i "rum
met". Handske och nål förstyckade slitna

dukar, block och löpande gods sjömanades, 
färsk och tjärad hampa kröp in i taljade 
jungfrur och sträcktes i nya perter.

Andra dagen började vi slå under segel 
och först brände vi undre märs. Sedan slog 
vi det ena seglet efter det andra under rår 
och gafflar. Jag hade ej tidigare farit i en 
tremastad bramsegelskonare och kände 
det ansvarsfullt att på ena nocken tillsam
mans med en jungman lägga nockbänds- 
len, men det gick bra. Konstapeln och en 
jungman höll till på andra nocken. Medan 
detta arbete pågick, reparerade mäster 
Lundgren länspump och skotlevanger och 
timmermän drev färdigt däck och hungriga 
nåt samt tjärade skamfilade skrovfläckar. 
En doft av hampa och tjära kittlade till
sammans med den ljuva vårvinden mina 
näsborrar.

När segelkojer och kabelgatt gapade 
tomma, vaskade vi skansen med soda och 
slutligen rengjorde vi skutan från för till

akter. Hon var nu klar för proviantering.
Åkare Bengtsson kom med vattentunnan 

på flakvagnen och sju-åttahundra liter vat
ten fylldes i en slammad tank på förkant 
kajuthuset. Provianten bestod till största 
delen av torrskaffning och det mesta kom 
från "Föreningen". Specerier och konden
serad mjölk stuvades i proviantförrådet 
under halvdäck. Fisk köpte vi från en båt 
i hamnen och fläsk kom slaktare Möller 
med. Ombord fanns två trätunnor, en för 
salt fisk och en för salt fläsk. Färskprovi
anten var svår att förvara ombord, kyl och 
frys fanns naturligtvis ej, men äggen, några 
tjog, låg fint i kalkgröt. Färskt kött och 
fläsk förvarades i "köttpåsen" av segelduk 
som hände i riggen. Färskproviant fick vi 
köpa var gång skutan kom i hamn. Bagare 
Fristedt levererade bröd som plockades 
ner i gamla mjölsäckar där det utan att 
mögla höll sig i flera veckor. Vi köpte två 
säckar potatis som stuvades under durken 
i kajutgången akter.

Tredje dagen var vårutrustningen av
slutad och knappt hade kocken gjort klart 
efter frukosten, förrän lotsbåten sakta tog 
skutan runt och ut mot öppet vatten. Väl 
utanför hamnen släpptes kabeln och så 
lämnade vi Råå.

Det ena seglet efter det andra fångade 
vind och allt lättare gled hon undan för 
en frisk västan. Ven passerades med alla 
klutar satta och kaffet smakade extra bra 
i återhämtningen efter en otränad segel
sättning.

Bogvattnets friska porlande förstorades 
upp i det tomma lastrummet till brusande 
och melodiösa stämmor och kölvattens- 
strimman tonade ut i pärlande ringlingar. 
Under mastkragen på skanstaket kom de 
första knarrningarna, trä mot trä i varie
rande påfrestningar. Det var en underbar 
värld och det kändes trivsamt att vara 
under segel.

Och dessa segel bars av ett vackert far
tyg, klipperstävat och rundgattat med mas
ter och rigg som vittnade om flydda tiders 
långfart. Hon var en Svendborg-skonare 
på 310 ton och gamla loggböcker vittnade 
om resor till Canada, Västindien och Rio 
Grande. Sedan hon 1923 kommit i svensk 
ägo, hade skutan hållits innanför Skagen 
och i huvudsak dragit trä från norrländska 
och finska hamnar till Danmark och Tysk
land. Nu var vi på väg mot Gotland för att 
lasta kalksten till Sundsvall.

I höjd med Trelleborg kom vinden nord
lig med frisk bris, varför bramsegel, topp
segel och jagaren gjordes fast.

På natten hördes ett kraftigt brak från 
fockmasten. Vid närmare undersökning 
visade det sig att masten vridit sig under 
märsen, varför vi ankrade under Bornholm 
och lade en surrning som förstärkning.

Ett dygn senare gick vi till kaj i Kattham-

Med anledning av Edmond Bäcks inter
vju med Henrik Olsson i förra numret 
har Allan Vettlevik i Malmö tillsänt oss 
två artiklar om detta fartyg skrivna av 
framlidne Klubb Maritim-medlemmen 
Jan Davidsson. Den första är ur Nautisk 
Tidskrift 7/92 och heter Sjömansliv och 
M ellankrigstid och den andra är ur 
Brevduvan  1965 och är där Månadens 
Fartyg.

En gemensam detalj för alla Svendborgsbyggen var den ursprungliga Dannebrogen som galjonsbild 
-  med sina ornamenterade slingor i en lätt båge från toppen av förstäven ner till däcksnivån. Detta är 
den vackra fören på Constance.
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Constance lastar timmer i någon norrländsk hamn. Foto Bernt Fogelberg.

marsvik. Efter att ha beslått segel var hon 
klar att möta första trallan med stenblock 
som tippades i ett avdämpat lastrum.

Det blev en seg dag att jämna ut växande 
toppar i lucköppningarna. Med skråmor, 
klämda fötter och händer och utpumpade 
krafter åt vi kvällsskaffning under domnad 
tystnad. För den goda sakens skull låg en 
extra tjock medwurstskiva och lyste som 
ett rött öga på tallrikskanten. Nästa kväll 
var lasten inne och trimmad. Vid midnatt 
låg hon för en stadig västan på nordlig 
kurs. Alla klutar drog. Johan Pettersson, 
kaptenen, och kocken tog vakten. Vi andra 
föll tungt i våra kojer.

Frampå morgonen fick kocken fart på 
vakten. Vinden hade rymt och ökat från 
sydväst och lä reling skummade i vatten. 
Topparna beslogs, bramsegel och jagare 
bärgades och hon reste sig lättad. Taljrepen 
öppnades och sträcktes och länspumpen 
arbetade vakt efter vakt. Stenklumparnas 
koncentrerade tyngder tänjde på skrovet 
och stormasten kröp ned flera tum i sin 
krage.

Constance dansade fram över Ålands 
Hav för en frisk körare. Efter växlande 
vindar rundade hon på fjärde dagens afton 
Bremön i en döende bris. Det var början av 
maj och Norrlands ljusa natt slöt sig om
kring henne. För de sista vinddragen gled 
skutan sakta och tyst som en vålnad förbi 
Draghällans fyr och över blank fjärd mot 
Kubikenborgs sulfitfabrik. Solen gick upp 
ur den yttersta skogsranden och äntrade 
fockmastens barduner när vi svettiga och 
flämtande fick landfäste för trossen och 
lämnade över jobbet till vinschnocken.

I Tunadal blev den gamla fockmasten 
byttes mot en ny. Tack vare konstapeln, 
som seglat i engelsmän, utfördes allt arbete 
av besättningen. Nedriggning och upprigg- 
ning tog en vecka.

Några dagar senare drog Kramfors store 
bogserare Kolbjörn oss i ballast uppför 
Ångerm anälven med tolv knop. Från 
upphöjda utkiksfästen i båtmansstolar -  vi 
skrapade stänger och lappsalvade riggen
-  iakttog vi den vackra Ådalens gårdar och 
sågverk. Kocken hade fått förtroendet att 
styra och plockade pinnar av spelande lust. 
I den goda viljan att hålla peket i linje med 
en bolmande skorsten föröver.

Med elegant styrbordsgir lade Kolbjörn 
av bogserkabeln utanför Väja sågverk och 
Constance gled mot en tom lastningsplats 
mellan tiotalet andra skutor. Ankaret fäll
des i position och över speltrumman skrän- 
sades hon efterhand runt för kättingen. 
Jag vrickade in mot en ledig dykdalb med 
första trossen.

Det ödslades inte många ord eller åthä
vor förrän hon låg för sträckta förtöjningar 
och kätting. Det var en lördagskväll och 
utsikten att få en ledig kväll i timmerland

fick gänget att snabbt reda ut kinkar. 
Landgångsriggen sträcktes över topp och 
så satte vi kurs mot traktens dansbana. 
Kvällen firades i valsvindars mjuka famn
tag mellan lövade dekorationer, en trevlig 
kväll som stuvades in bland kistelärkans 
gömslen.

Lastningen utfördes av kvinnor och 
knappt en vecka senare hade Constance 
fått in 120 standards bräder och battens. 
När mäklaren viftade farväl var däckslas
ten surrad och akterförtöjningarna loss. 
Ridande för ankaret restes gaffelseglen och 
under förstängs fladdrande duk pumpades 
ankaret till pallarnas klirrande.

Ankaret lättade, övriga förstagssegel flög 
upp och hon föll av för fyllning. Märsar och 
bram sträcktes och för en god bris försvann 
Väja akteröver. Ström och vind skyndade 
på nedför älven. När vi rundade Hernön 
sattes stortopp och bredfock i en dragande 
nordväst.

Månadens fartyg 
Constance blev byggd år 1912 på Ring 
Andersens berömda varv i Svendborg. 
Klipperskonerten timrades av prima ek 
och bok, mätte 310 ton dw (199 br.ton) och 
var en beställning från A /S  Chr Mikkelsen 
i Thura. Enligt uppgift inledde fartyget en 
serie om sex tremastade skutor, som alla 
var råtacklade på förtoppen. Intressant nog 
kom de till slut att segla under svensk flagg 
och med sjömän av gamla stammen, som 
tog hand om dem. Constance förde tanken 
till de slanka klipperskeppen med fallande 
stäv, väl markerad häck och starkt språng. 
Arvet från skeppsbyggmästaren Jorgen

Ring-Andersen, grundläggare till varvet 
på Holmen, hade ej gått förlorat. Denne 
hade arbetat hos de berömda Chinaclip- 
perbyggarna James, Alexander och W. Hall 
i Aberdeen. Constance blev ett vackert och 
välbyggt fartyg, vars utomordentliga seg- 
lingsegenskaper lär höra av sig. De första 
åren deltog skutan i den allmänna farten 
med trälaster från nordsvenska och finska 
hamnar till Danmark och Tyskland. Första 
världskriget bröt ut och i början av 1915 
gick fartyget på en mina vid Hertas Flak. 
Visserligen blev Constance åtskilligt tillty- 
gad men ej värre än att hon kunde tagas in 
till dansk hamn för reparation.

De sydfynska segelfartygen fick ett nytt 
fartom råde under krigsåren och ånyo 
#ship-shape" sattes Constance in på det; 
trälastfart på Kanada-England och en
staka resor till Västindien och Rio Grande. 
I början av 1918 försåldes skutan till E.B. 
Kromann i Marstal, möjligen till följd av 
vikande konjunkturer. Kort efter överta
gandet blev Constance svårt skadad av en 
tysk ubåt, då hon var på resa från Göteborg 
till Lissabon med trä. Den 11 september om 
eftermiddagen blev skonerten angripen av 
ubåten i Atlanten och beskjuten så att hon 
kom att likna "et bundt Pindebroende". Be
sättningen hade gått i båtarna och ubåten 
drog iväg med dem en bit i riktning mot 
Färöarna. Efter några dagar landade de i 
Norwich på Shetlandsöarna.

Vraket bärgades av det danska marinin- 
spektionsfartyget Beskytteren och släpa
des in till Bergen.

I december såldes Constance till Mandal 
och blev reparerad. Som ägare anges A /S
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Constance (F. Fredriksen) I Mandal, vilket 
rederi satte henne i fart främst på europe
iska vatten.

År 1923 förvärvades skonerten av ett 
partrederi i Helsingborg -  22 delägare och 
72 parter -  med skeppsredare Janne Pet
tersson som huvudredare.

På hösten påföljande år råkade Constan
ce ut för svår storm på resa från Gotland till 
Helsingsborg med kalksten. Fockmasten 
bröts i roten och med nödrigg tog hon sig 
in till Kalmar och reparerades.

År 1925 blev skeppsmäklare N.I. Wettin 
huvudredare och för detta rederi seglade 
skonertskeppet (konventionell benämning) 
till år 1932. Under helsingborgstiden föres 
skutan av kapten Johan Th Petersson från 
Råå, huvudsakligen i fart på Östersjön. 
Trälaster till Köpenhamn dominerade men 
en och annan resa gick över Nordsjön med 
kol i retur.

Constance hade lyckan med sig och 
seglade snällt in frakterna till rederiet. I 
gengäld blev hon väl omhändertagen och 
underhållen. Från denna tid finns uppgifter 
om resor då loggen visade 12 och 13 knop, 
för några timmar kunde hon komma upp 
i 14 knop, en anmärkningsvärd prestation. 
Som bidevindseglare låg skutan flera streck 
högre än många av sina medsystrar. Män
nen ombord fick mer än en gång i Östersjön 
se stora råseglare från Mariehamn ledigt 
dra förbi trots frisk vind i de 13 seglen, men 
om det blev Constances vind fick de se den 
smäckre skutans akterspegel.

I början 1932 såldes Constance till ett 
partrederi på Malmön med kapten O.N. 
Hermanssons maka som huvudredare 
och han själv som befälhavare. Fartyget 
bogserades efter övertagandet till Halm
stad, där råtacklingen nedriggades och en 
hjälpmaskin på styvt 87 eff hk insattes. Den

gjorde tjänst till 1948, då en Bolinder-motor 
på 120 hk kom till.

Den förenklade tacklingen var ett uttryck 
för skärpta konjunkturer. Skutan blev bil
ligare i drift och underhåll. I skansen blev 
det två man mindre.

Redan under första halvåret gick slätt
topparen på grund. Vid insegling till Fre- 
derikssund i Isefjord fick en del av trälasten 
från Räfsö offras för att få skutan loss. 
Inga skador uppstod. Värre gick det då 
Constance på resa mellan Stugsund och 
Rostock med trävaror den 14 juni 1942 
gick på vid Björkbådan i Furusundsfjär- 
den och blev svårt skadad. Två år senare 
drevs hon av vind och ström ner på fyren 
Omböjningens fundament och sprang läck. 
Skadorna blev dock ej värre än att resan 
mellan Mörbylånga och Fårösund kunde 
fortsättas.

Östersjöfarten dominerade, men Con
stance gav sig några gånger upp till far
vatten kring Island och lastade sill i öppen 
sjö från fiskekuttrarna.

Lördagen den 10 december 1956 förliste 
Constance vid Stevns Klint, varvid tre av 
de fem ombordvarande omkom. Fartyget 
var lastat med briketter och krossades 
fullständigt. Vrakspillror och delar av las
ten spriddes ut på en nära kilometer lång 
sträcka framför den höga klinten. Omkring 
30 meter från strandkanten kunde man se 
stäven tyst vittna om olyckan.

Skutan var på resa från Stralsund till 
Landskrona och under tiden ökade vinden 
oroväckande. Sjön blev grov och Constance 
arbetade hårt. Vid passerandet av Klinten 
var det full snöstorm och skutan sprang 
läck. Den 38-årige befälhavaren, kapten O. 
Hermansson från Lysekil, seglade fartyget 
på land men 100 meter från stranden gick 
det på grund. De ombordvarande försökte 
sjösätta livbåten, men den krossades av väl
diga brottsjöar. Ett försök med den andra 
livbåten slutade lika illa. Under tiden drev 
Constance mot land och högg sig slutligen 
fast. Ett förtvivlat räddningsförsök gjordes 
med en liten eka, där fyra man klämde 
ihop sig. Befälhavaren lämnade inte sitt 
fartyg. Ekan kantrade när den gått fri 
skeppssidan. De fyra männen fick tag i en 
ankarkätting och försökte sedan simma i 
land. Två unga tyskar lyckades, men styr
man C.O. Hermansson, kaptenens 24-årige 
broder, och en tysk jungman blev kvar. En 
vid olycksplatsen boende man berättade 
att han aldrig förut sett ett så fullständigt 
söderslaget fartyg. Det var precis som om 
Constance träffats av en bomb.

Vrakdelarna försvann och briketterna 
gick upp i rök. Den vackert snidade namn
brädan och en del stävornamentering kan 
beskådas tillsam m ans med en mängd 
intressanta "sjöstycken" i herr E. Jönssons 
bod i Domsten norr om Helsingborg,

Constance strandade i december 1956 vid Stevns klint. Arkivbild Örjan Kronvalls samling, Klubb 
Maritim Göteborg.
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Dagens första fartyg blev Knipplabåten Kilen, som chartrats av Volvo Penta.

Stora segelbåtar kan också göra nytta
Text och foto Krister Bång

Egentligen är jag inte så intresserad av 
de stora segelbåtarna som kör runt på 

oceanerna i Volvo Ocean Race. Det krävs 
naturligtvis gott sjömanskap och tävlings- 
instinkt för att ro iland med uppgiften och 
det fascinerar många.

Men man kan ju ha glädje av dessa ha
vens vinthundar ändå. I år hade man t ex 
målgång i Göteborg den 17 juni. Malisen på 
stan gjorde gällande att Volvo, tillsammans 
med sina samarbetspartners, chartrat in 
vartenda ledigt passagerarfartyg i en stor 
omkrets kring staden.

Den, som var med när ostindiefararen 
Götheborg avseglade den 2 oktober 2005, 
vet, att det är en omöjlig uppgift att få bra 
bilder av enskilda fartyg. Det vimlar av 
fritidsbåtar och annat som hela tiden ligger 
i vägen. Folkligt, festligt och fantastiskt. 
Visst. Men inte för en båtolog.

I Volvo Ocean Race var det annorlunda
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Bogserbåten, numera passagerarbåten Stjämö, byggdes en gång som isbrytare.
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eftersom det var målgång. Armadorna 
av flytetyg samlades ute vid Vinga för att 
sedan eskortera in segelfartygen. Man be
höver inte vara ett snille i matematik (och 
det är tur!) för att räkna ut att seglatsen ut 
till Vinga skulle ske i lite mer oordnade 
former. Några båtar då, och några båtar då. 
Målgången var beräknad till trettontiden.

Så efter frukost blev jag skjutsad ut till 
Nya Varvet och min speciella brygga där 
båtarna passerar på lagom avstånd. Hade 
tagit på mig Svensk Sjöfarts Tidnings ilsket 
gröna reklampikétröja med tillhörande 
keps och var på plats vid halvtiotiden.

Och genast började fotograferandet. 
Dagen inleddes med Knippla-båten K i
len på ingång tätt följd av Sjöräddnings- 
sällskapets Gripen. Strax därpå avgick 
Sjöfartsverkets Scandica som skulle vara 
stabsfartyg ute vid Vinga.

Räkbåten Poseidon etablerade en ny 
tillfällig passagerarlinje mellan Nya Var
vet och Nya Elfsborg innan hon fylldes av 
sponsorer och stack till sjöss.

Den stora passagerarbåten Trubaduren, 
som tidigare gått mellan Örnsköldsvik 
och Ulvön som Otilia II, passerade liksom 
Tärntanks nya representationsfartyg Ma- 
riann. Några skutor, Havden, Kvartsita, 
Westvind och Tre Hjärtan av Halmstad 
passerade ut.

Från Vättern kom Kung Sverker (byggd 
1907) från Motala, Wadstena (byggd 1913) 
av Borghamn och Stella Polaris från Karls
borg. Detta senare fartyg har inte varit 
igång på flera år.

Andra veteranfartyg som passerade var 
Bohuslän (förstås), Elfkungen av Trollhät
tan byggd med namnet Wärsta i Stockholm 
redan 1875, Gustafsberg II av Uddevalla 
(1897), bogseraren Stjärnö byggd 1925 som 
Isbrytaren I och den allra äldsta, Stång- 
ehufvud av Lysekil, som såg dagens ljus 
redan 1868.

Det fanns också några nya bekantskaper 
som Windros från Fiskebäckskil och El- 
lösfjord av Ellös.

Några andra udda gäster var den gamla 
sundsbussen Jeppe och Kosterbåten Kos- 
tervåg.

Den gamla gråbåten M 20 gav sig också 
ut. Kvar på kajen stod en dam som inte fick 
följa med. Båten tog 20 passagerare och hon 
var nummer 21.

Och visst var hon oslagbar. Hon samta
lade med mig långt över en halvtimma och 
försökte få mig att säga att jag varit en salt 
sjöman. Och det har man ju, nästan. Har 
jobbat på Suecia i fjorton dagar sommaren 
1958! Men hon gav upp.

Framåt halv ett packade jag ihop och gick 
hem. Då hade menigheten börjat samlas för 
att ta del av den fantastiska målgången. 
När detta skedde satt jag redan hemma och 
drack dagens första kaffe.
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Elfkungen hade tagit sig ner från Trollhättan och gick i charter för Volvo.

Ombord påM 20 fanns det 20 passagerare.

Räkbåten Poseidon öppnade en tillfällig passagerarlinje mellan Nya Varvet och Nya Elfsborg.
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Apropos Akka
Min morfar, Joh. C. Lembke 
lät 1913 bygga en segelbåt av 
kostertyp på Kustens varv i 
Göteborg.

Båtens var 10,5 m lång 3,72 m 
bred och hade en segelyta av 70 
kvm. Vad som berättats för mig 
skulle morfar till stor del ha ritat 
båten själv, vem konstruktören 
var vet jag dessvärre inte.

Om varvet vet man att det 
startades år 1900 av några seg
lare, dess chef blev John Johns
son. Meningen var väl att var
vet speciellt skulle tillgodose 
seglarnas behov av service och 
billiga båtbyggen. Utfallet blev 
dock ej det avsedda, chefen sa
des vara mer intresserad av att 
bygga större fartyg, priserna 
var inte låga och även kritik 
av arbetenas kvalitet hördes. I 
december 1907 belöts därför att 
verksamheten skulle avvecklas. 
Vid samma tid var det som G. 
R. Liljegren startade sin varvs
rörelse vid Färjenäs, möjligen 
var det samma intressenter som 
låg bakom det varvet.

Klippans varv övertogs 1910 
av firman Guldbrandsen & Son, 
men det gamla namnet kom att 
vara kvar flera år.

Båten var byggd i ek, gaffelrig- 
gad och med bogspröt. Längst 
akteröver fanns en styrbrunn

därefter en rymlig sittbrunn för 
ca 6 personer vid ett fast bord. 
Under däck fanns goda utrym
men för familjen med fyra koj
platser och i förpiken fanns två 
kojer för gastar och utrymme för 
segel mm.

Akka rustades på våren av 
gasten Adolf och seglades däref
ter upp till Lyckorna där den låg 
förtöjd vid en boj strax utanför 
Gustaf sviks strand. Gustaf svik, 
som morfar hade köpt 1910 av 
Grosshandlare Hanks dödsbo, 
efter att sommaren dessförinnan 
hyrt det.

Till Akka hörde också en li
ten dinge. Dingen kunde ta två 
personer på akter toften och en 
person i fören utöver den som 
rodde. Denna dinge fanns kvar 
en bit in på 1950-talet.

Familjen seglade så gott som 
varje dag om vädret tillät, dess
utom seglade man med sina 
vänner och gäster. Ofta ville 
man ha middags med sig som 
åts antingen ombord, eller på 
någon ö. Under någon eller någ
ra veckor seglade morfar med 
enbart sina manliga vänner. 
Familjen gjorde varje sommar 
en lång segling under morfars 
semester upp längs kusten och 
in i de norska fjordarna. Oftast 
var barnen och pigorna kvar 
hemma, så gastarna fick sköta

mathållningen ombord när man 
inte gick i land och åt.

Mamma berättade att när hu
sets damer, eller flickor, skulle ut 
och segla plirade gasten Adolf 
upp mot himlen och sa," vi får 
nog ta in några rev för det blåser 
så mycket" eller "det kommer 
att bli oväder ser jag i skyn" allt 
för att slippa besväret att segla 
runt med husets damer.

Utöver sitt gastarbete hjälpte 
Adolf till i hushållet, med att 
hugga ved till köksspisen och 
att bära vatten. De första åren 
hämtades vatten från vad vi 
kallar gamla tennisbanan, sedan 
från en brunn på gårdsplan 
och därefter från brunnen på 
sjötomten. På Gustafs vik fanns 
vare sig elektricitet eller telefon 
vid denna tid. Morfar ville ha 
det enkelt på landet och ville 
inte bli störd heller.

Bland familjens vänner var 
bl a familjen professor Arvid 
Hedvall, professor Karlgens, 
rektor Ohlons från Ulvesund, 
professor Michaélsson, famil
jerna Weijbull och Centerwall.

Dessa gjorde ett årligt inslag 
i vänkretsen på Gustafsvik och 
på seglingarna.

Johan (Janne) Christopher 
Lembke (1868-1940). Denne 
blev jur kand i Lund 1896, do

cent i nationalekonomi 1899 
på en avhandling Uber einige 
Bestimmungsgriinde des Ar- 
beitslohnes och jur lic o jur dr 
1903 samt var lärare vid Alnarps 
lantbruksinstitut 1903-1906 och 
sekreterare i Gbgs handelskam
mare 1906-37. Hans största ar
bete var om sockerbeskattning 
(1903), som starkt bidrog till 
sockerbeskattningens omlägg
ning vid 1905 års riksdag från 
råvarubeskattning till produkt
beskattning. Senare utövade 
Lembke i 1911 års trustkommis- 
sion ett avgörande inflytande 
på sockertullskyddets reglering 
1913, och 1915-1920 var han 
sakkunnig i jordbruksdepar
tementet för ärenden rörande 
sockerproduktionen. I Gbg var 
han 1911-1914 och 1926-1930 
ledamot av stadsfullmäktige, 
1914-1938 av hamnstyrelsen,
1919-1940 av styrelsen för GH 
och 1921-1938 av styrelsen för 
handelshögskolan, till vars till
komst han varit en av de främsta 
initiativtagarna. En av hans ku
siner var far till f d borgmästaren 
i Lund Martin Lembke, f 1900.

Han skänkte en båt av typ 
Colin Archer, med namnet Akka 
till Klubbans marinbiologiska 
station, Fiskebäckskil, omkring 
1921.

Genom Bo G. Rydelius

Blå kutter identifierad
Den blåa kuttern som Arild Engelsen 
ville ha identifierad i förra numret är 
Karen Marie av Ellös som ägs av Gil- 
bert Winghamre, färjledschef på Malö-, 
Angö- och Lyrlederna.

Kuttern är byggd i Esbjerg 1921 och 
kom till Sverige i början av 1960-talet.

Kent Stensholm, Ellös

Rättelse
I LP 2006:1 skrev jag i min 
kommentar till ovanståen
de bild att den var tagen i 
samma bassäng som Röda 
Bolagets bogserbåtar. Det 
är bara att medge att jag 
hade fel.

Jag var helt inställd på 
att det var så, för här hade 
de haft sin plats sedan 
1930-talet. Givetvis borde 
jag ha sett att så inte var 
fallet, eftersom Eriksbergs 
flytdocka är med på fotot.
Detta påpekade Holger Andersson för mig och Fiskhamnen. Holger har givetvis rätt och 
sa att platsen är vid Majnabbehamnen närmast jag får beklaga misstaget.

Bertil Söderberg

Som kanske en del läsare sett har den 
mångåriga vinjettbilden bytts mot en i 
färg. I detta nummer (ovan) är det en 
utsikt mot danska kusten och den har 
tagits av Ogestad & Ogestad som bor på 
Ön i Limhamn. I nr 2006:2 var motivet 
från Karlsborg mot öster och i numret 
innan från Nya Varvet i Göteborg.
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Cama III i Stockholm den 26 april 1975. Foto Olle Renck.
till Slussen 1936 blev de båda 
ångfärjorna överflödiga och 
äganderätten till Saltsjöbaden
2 övergick året därpå till Stock
holms Angslups AB som äm
nade nedskrota fartyget på eget 
varv, vilket var tänkt att ske som 
mellansticksarbete under som
maren 1938.

I november 1937 hade Göte
borgs Stads hamnkapten besökt 
Stockholm för att (enligt hand
lingarna på Riksarkivet) delta i 
en provresa med ett annat far
tyg och sedan fått erbjudande 
att köpa Sa lts jöbad en  2 för 
13 500 kronor mot att ångslups- 
bolaget enligt kontrakt åtog sig 
att först utföra vissa ändringar

och förbättringar. Hon såldes 
sedan i december 1937 till Gö
teborgs Hamn (direktören Gott
hard Dieden) och döptes om till 
Färjan 7.

I juanuari 1966 såldes fartyget 
till skepparen Agnar Harald 
Johansson i Göteborg efter att 
under ett antal år legat upplagd 
som reservfärja.

I december samma år återkom 
hon till Stockholm förvärvad av 
en privatperson i Roslags Näsby 
och omändrades till lustfartyg. 
Två år senare, efter ytterligare 
ett ägarbyte, återfick hon sitt 
gamla namn Saltsjöbaden 2.

När sista certifikatet (i far
tyget akt på RA) utfärdades

Svar till Okändas
Under rubriken De okändas 
bildkavalkad i Länspumpen 
2006:1 har Axel H. Gustafsson 
skickat in ett antal foton för 
identifiering samt önskemål om 
historik. Det ena av fotona till 
vänster visar ju den välkända 
ångaren Södra Sverige som 
det skrivits en hel del om un
der årens lopp varför jag nöjer 
mig med att hänvisa frågestäl
laren till ett par böcker som be
handlar detta fartyg nämligen 
Carl-Gunnar Olssons Svensk 
Kustsjöfart 1840-1940 och Göran 
P.D. Adolfssons Kalmarsunds 
Vita Båtar.

Det andra fotot visar ångfär- 
jan Saltsjöbaden 2 (reg.nr 5218) 
som byggdes på Södra Varvet i 
Stockholm 1893 i samband med 
Saltsjöbanans tillkomst och som 
tillsammans med den samma år 
byggda Salts jöbad en l sattes 
i trafik mellan Karl XII:s torg 
och banans blivande slutstation 
i Stadsgården. Hon var byggd 
på beställning av Järnvägsaktie
bolaget Stockholm-Saltsjön och 
var försedd med en ångmaskin 
om 60 indikerade hästkrafter 
och kom att levereras något 
före banans tillkomst. I väntan 
därpå sattes hon några veckor 
in i trafik mellan Saltsjöbaden 
och Stockholm.

När Saltsjöbanan drogs fram

En komplettering till
Shells rederihistorik

I den mycket intressanta arti
keln av Olle Renck om Shells 
båtar i LP 1995:4 vill jag göra en 
komplettering.

Fiskebåten GG 662 Aldo från 
Högen (Önnered) finns inte 
med i listan över de båtar som 
varit i fart eller ägts av Shell. 
Aldo ägdes aldrig av Shell.

GG 662 Aldo från Högen

byggdes på Ringens varv på 
Marstrand år 1916. Beställare 
var bröderna Oskar Jönsson, Tor 
Ahlström och Anders Ahlström. 
Från 1916 till 1920 fiskade man 
med Aldo.

den 29 december 1975 ägdes 
den gamla passagerarfärjan av 
en privatperson i Sundbyberg 
och var sedan flera år tillbka 
omdöpt till Cama III.

Nya ägare blev 1990 Fjäder
holmarnas Rökeri & Fisk AB 
men efter en tid hamnade hon 
i Svindersviken i Nacka där 
hon råkade bli påseglad av en 
pråm och delvis sjönk. 1996 låg 
skrovet halvt uppdraget på land 
utan möjlighet till räddning.

I början av 1998 anmäldes till 
Skeppsregistret att rederiets för 
Cama III firmanamn ändrats till 
Stor-Olles Allt-Handel AB.

Bernt Åhlund

Mellan 1920 till 1939 fraktade 
man bensin och brännoljor för 
Shell från Hjärtholmen i Göte
borgs skärgård till Halmstad. 
Några resor gick även till Lim
hamn.

År 1921 sålde Anders Ahl
ström sin del i Aldo till Oskar 
Jönsson och Tor Ahlström. Tor 
Ahlström sålde 1931 sin del i 
Aldo till Oskar Jönsson.

Oskar Jönsson hade båten 
sedan hela tiden till olje- och 
bensinfrakterna tog slut 1939.

Aldo såldes därefter till J.W. 
Berg på Hälsö. Tio år senare 
blev hon UA 45 Aldo av Slus
sen. Såld 1951 och registrerad 
på AB Långedrag. I fart som 
fraktfartyg i södra skärgården. 
Fritidsbåt blev hon 1967 med 
hem ort Göteborg. Hon rap
porterades avförd 1980 som 
sjunken på nordsidan av Lång
holmen på Hönö Klo va.

Bengt Claesson
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GG 662 Aldo i Önnered då hon var fiskebåt. Bild från Bengt Claesson. 
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Wiros som Koralle från Bremen. Foto Krister Bång i Gävle i juli 1963.Sveas Wiros. Del av vykort från Svea via Markus Arhusiander.

Registernummer
Jag läste på registersidorna att 
8203 Wiros var avförd 1954. 
Stämmer det? Jag var nämligen

andre maskinist ombord mellan 
540916 och 550311 och då var 
hon Svea-båt.

Magnus Arhusiander

Naturligtvis har Magnus rätt. 
Wiros såldes i februari 1959 till 
Bremen där namnet ändrades 
till Koralle. Hon fortsatte ännu

en tid att segla på svenska ham
nar innan hon fortsatte mot 
kanadensiska farvatten.

Red

Kvällsstämning i Göteborg när Grand Victoria stävar ut. Foto Olle Gus
tavsson.

Okänd Kryssningsbåt
En kväll i början på juli gick 
fartyget på bilden förbi mitt 
fönster vid Klippan. Hon hette 
Grand Victoria och för Pana- 
maflagg men har samtidigt en

grekisk flagga i masten. Är det 
någon i läsekretsen som känner 
hennes historia vore det roligt 
bli delgiven den.

Olle Gustafsson

Varga- 
vintern 
slår 
kusten 
i bojor

Efter sex milda vintrar kom den sjun
de ined isläggning ocli en kyl» som ser 
ut att bli den värsta i mannaminne. 
Visserligen var del rysligt kallt och 
stora issvårigheter de tre första vint
rarna på 1940-talet samt 1017 oeli 1955, 
men de åren började de verkliga is- 
problemen först i slutet på januari eller 
i början pä februari.

Den bär gången var det ”loek på byt- 
tan" från årets första dag och blir det

blir det verk- 
för västkustens

Saxat ur Svenska Västkustfiskaren, januari 1963.

Vem är GG 222?
Bifogar ett v intrigt foto av stod i Svenska Västkustfiskaren
GG 222 och undrar om någon i januari 1963.
vet vilken båt det är? Bilden Georg Johansson

Trevlig okänd bogserare i Finland. Foto Per Lycke vid Sveaborg i september 
2005.

Vem känner 
till Strömsdal?

Kan någon kan berätta historien ferade den 3 september 2005 vid 
om Strömsdal som jag fotogra- Sveaborg i Finland.

Per Lycke

Stoppdag för nästa 
Horisonten Runt 

är 27 oktober 2006
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De Okändas Bildkavalkad

Polaris lämnar Göteborg i april 2006

Mystiskt fartyg
Den 9 april 2006 var jag nere i 
Göteborg och från mitt fönster 
vid Klippan såg jag Polaris gå 
till sjöss. Någon hemmahamn 
kunde jag inte läsa ut men hon 
såg ut att föra Australiens eller 
Nya Zeelands flagga. Tidigare, 
i mars, hade jag fotograferat 
henne liggande på varv på

Foto Olle Gustafsson.

Ringön. Fartyget ser ut att vara 
en ombyggd högsjötrålare men 
var hör hon hemma och vart 
tog hon vägen när hon lämnade 
Göteborg i början på april i år? 
Om det är någon av tidningens 
alla kunniga läsare som har 
något att berätta blir i alla fall 
jag glad.

Olle Gustafsson

O kän t flytetyg dia med en okänd liten pas-
Från Olle Gustafsson har Gö- sagerarbåt fotograferad i juni 
teborgsavdelningen fått ett 1976.

Ex-trålare i Nynäshamn 2 juli 2006. Foto Krister Bång.
Under mina färder i sommar har jag stött på några fartyg som 
jag inte kunnat identifiera. Kan någon hjälpa mig med det forna 
fiskefartyget Sea-Dog som legat i Nynäshamn ett bra tag.

Krister Bång
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Kan någon säga vilken skutan är på bifogade foto? Hon låg utanför 
en stor ångare som låg i bojarna utanför Masthuggskajen på 1920- 
eller 1930 talet. Ångaren heter Aghia Varvara.

Bertil Söderberg 
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Jag prövar lyckan med tre okän
da fartyg som jag tog i Bohuslän 
2005. Kan någon hjälpa mig? 
Skutan heter Sleipner och har 
svensk flagg. Jag kan inte hitta 
någon sådan skuta. Fotot taget 
vid Marstrand den 2 juli 2005.

Skutskrovet låg förtöjt utanpå 
Pavona i Skärhamn den 3 juli 
2005.
Den okända fd fiskebåten tog 
jag på Gullmarsfjorden den 4 
juli 2005.

Arild Egelsen, Tonsberg



Böcker på frivakten
redaktör Lennart Bornmalm

Skeppsbyggmästaren Carl Rudolf Fridell, 
Hans liv och fartyg 1826-1885
Sven Kjellgren
Rikt illustrerad, 192 sidor, inbunden.
Förlag: Impactum, Västervik, ISBN 91-971102-
8-0
Pris: 450 kronor vid köpt direkt från för
laget www.svenkjellgren.com. Emballage 
och porto tillkommer.

Sven Kjellgren har förärat oss med en ny bok 
på maritima teman och denna bok är minst lika 
intressant som flera av de tidigare böckerna. 
Denna gång handlar det om skeppsbyggmästare 
Carl Rudolf Fridell, Västervik. Idag är denne på 
sin tid mycket framstående skeppsbyggmästare 
mer eller mindre bortglömd, men på 1800-ta- 
let ansågs han vara den skickligaste skepps
byggmästaren på Sveriges ostkust. Under de 
dryga 30 år som han var yrkesverksam lyckades 
han bygga och förbygga över 100 fartyg. Som 
skeppskonstruktör var han mycket uppskattad 
och fick flera belöningar bl a vid Skandinaviska 
industriutställningen 1866. Fridell utbildade sig i 
Karlskrona på 1840-talet vid statliga Skeppsbyg- 
geri-Institutet, där han utbildades i af Chapman 
anda. År 1849 anställdes Fridell som kvarters- 
man vid Kalmar Varv och senare verksam under 
1850-talets första hälft vid varven i Hästenäs, 
Timmernabben, Mönsterås, Oskarshamn och 
Stora Rätö i Lofta skärgård. Sent på hösten 1855 
fick Fridell tjänsten som skeppsbyggmästare vid 
Stora Varvet i Västervik, där han kom att vara 
verksam resten av sitt relativt korta liv. Fridell 
byggde allt från tävlingskuttrar för Stockholms 
Segelsällskap till ansedda skepp i klipperstil. 
Främst av dessa var Västerviks stolthet, det 
legendomspunna Indien. Detta byggdes under 
åren 1862-1863 för handelsman J.C. Tenger.

Boken inleds med en bakgrund över sjöfar- 
tens- och skeppsbyggeriets utveckling under 
1800-talet, vilket följs av en kort historisk be
skrivning av Stora varvet i Västervik och där
efter följer en biografi över skeppsbyggmästare 
Carl Rudolf Fridell. Sedan följer en intressant 
beskrivning av både fartygen som Fridell byggt 
eller förbyggt och ägarna till dessa. Det illus
trativa materialet såväl bilder som ritningar är 
generellt av god kvalitet och layouten är mycket 
smakligt gjort.

Boken är klart intressant och tilltalande att 
läsa och därför vill jag varmt rekommendera 
denna.

Lennart Bornmalm

Kyrkesund, Båtar och Fartyg
Studiecirkeln i lokalen Slumpen, Henry Jans
son m fl.
Rikt illustrerad, 197 sidor, inbunden.

Förlag: Båtdokgruppen, Skärhamn, ISBN 91- 
87360-32-2
Pris: 250 kronor direkt från förlaget i Skärhamn 
www.batdok.com. Emballage och porto till
kommer

Föreliggande bok handlar om båtar och fartyg 
och dess historia som hör eller hört hemma i 
Kyrkesund. Den maritima historia som denna 
lilla ort på Tjörn har att bjuda på är ingalunda 
föraktningsfull. Det är minst sagt en impone
rande flotta av både frakt- och fiskefartyg som 
längre eller kortare tid haft anknytning till Kyr
kesund. Fartygen som behandlas spänner mellan 
1896 fram till 2004. Läsaren får på ett trevligt och 
relativt detaljrikt sätt i ord och bild följa både far
tygens historia och i några fall även dess ägares 
öden. Boken är rikt illustrerad med många fina 
fotografier, dock tycker jag bildåtergivningen av 
några bilder kunnat ha varit lite bättre. Bortsett 
från detta är den grafiska formgivningen mycket 
tilltalande och det är både underhållande och 
intressant att läsa boken. Jag vill definitivt ge 
en eloge till studiecirkeln som idogt arbetat för 
bokens tillblivelse och samtidigt ge en uppmunt
ran till arbetsgruppen att fortsätta det viktiga 
arbetet i att dokumentera denna del inom det 
maritima kulturarvet i Bohuslän. Rekommen
deras varmt!

Lennart Bornmalm

Rysshärjningarna på Ostkusten sommaren 
1719
Magnus Ullman
Rikt illustrerad, 183 sidor, inbunden.
Förlag: Magnus Ullman, Stockholm, ISBN 91- 
631-7602-5
Pris: Ej fastställt ännu. Kan köpas via Breakwater 
Publishing i Göteborg www.breakwater.se.

Det är en dramatisk och spännande berättelse 
som Magnus Ullman tar oss med på i sin senaste

bok som handlar om den ryske tsarens Peter den 
Stores galärflottas härjningar på den svenska 
ostkusten som maren 1719. Under en dryg 
månad brände och ödeläde ryskt infanteri och 
kavalleri den svenska kusten mellan Norrköping 
i söder och Gävle i norr. Sammanlagt var det 130 
galärskepp och ett hundratal mindre fartyg som 
transporterade den 26 000 man starka truppen 
till Sverige. De brände och härjade sju städer, 
tio järnbruk, ett femtiotal slott och herresäten 
och ca 500 gårdar och många byar brändes ner 
under denna ödesdigra sommar. Befolkningen 
som bodde i området försökte fly inåt landet, 
åtminstone de som kunde göra detta. De flesta 
kreaturen fick lämnas åt sitt öde eller blev rys
sarnas byte och försörjning.

Denna invasion skapade en skräck bland skär
gårdsbefolkningen och även kustbefolkningen i 
generationer fram över.

Författaren har lagt ned ett stort arbete i 
att ge en sammanfattande skildring av denna 
dramatiska sommar och med hjälp av utförliga 
illustrationer försökt levandegöra händelserna 
på de olika platserna längs kuststräckan. Detta 
har han lyckats mycket väl med inte minst har 
författaren med stor ansträngning försökt finna 
kopparstick, teckningar och andra skildringar 
över byggnaderna och hur de såg ut innan rys
sarna ödeläde dem och jäm föra dessa med 
motsvarande byggnader idag. Generellt är det 
en påkostad bok med genomgående intressant 
och bra bildmaterial och illustrationer.

Det är en allmänbildande bok vars historia 
alla bör känna till. Läsningen förhöjs också av 
de fina och informativa illustrationerna.

Lennart Bornmalm

Motorseglare från Skaftö och Gåsö och folket 
som seglade dem
172 sidor A4. Hårda pärmar. Rikt illustrerad med 
foton och faksimil.
Pris 270:- +  porto. Beställes på pg 624 47 24-8, 
Erik Sundström
U tgivare Vaskehörns Bokm askin tel 0523- 
20271

Anders Olsson har denna gång givit sig i kast 
med de motorseglare som hörde hemma på 
Skaftö och Gåsö. I text och bild, med original
dokument och ögonvittnesskildringar berättar 
han historien om 66 fartyg som utrustats med 
hjälpmotorer för en epok som sträcker sig från 
början av 1900-talet till början av 1960-talet när 
dessa fartyg hade spelat ut sin roll. Boken inne
håller som tidigare böcker ett personregister, 
och är därför även en fin källa för släktforskare. 
Historikerna är av högsta klass och berättelserna 
har ofta karaktären av äventyrsskildring, vilket 
gör boken mycket intressant att läsa. Bilderna är 
av skiftande kvalitet beroende vad som funnits 
att tillgå. Trycktekniken gör också att det inte är 
möjligt att uppnå högsta kvalitet på bilderna. 
Jag kan, liksom för de tidigare verken, på det 
varmaste rekommendera boken till varje båtolog 
med intresse för kustens fartyg och då särskilt 
från Bohuslän och Skaftö.

Jan Hermansson
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S/s Frithiof
Bertil Rydholm

En tidigare helt okänd bild, kanske tagen i närheten av Nässundet. På slupens styrbordssida kan en avsevärd mängd av löstimmer observeras. Av rökens 
utseende, kan man utgå ifrån att man eldar med stenkol och att pannan har fulltryck. Att elda med ved vore oklokt i närheten av sågverket. Förväntansfulla 
passagerare lättar upp bilden. Notera ökan om babord. Foto via Bertil Rydholm.

Under ett besök på Kristinehamns bild
arkiv kom en av de anställda fram till 

mig med ett negativ i handen. "Det får du 
om du vill ha det", sa han.

Den enda ångbåt med det namnet i 
närheten, som jag kände till, var Frithiof 
från Karlskoga. Detta var extra intres
sant eftersom hennes skrov kom att sluta 
som fyllning i en kaj i just Kristinehamns 
hamn.

Hon byggdes i Kristianstad 1905 av 
Ljunggrens för Södertelje Angslups AB. 
Hade måtten 15x3,41x1,2 meter och en 
maskin om 30 ihk.

Såldes 1918 till Filipstads Träförädlings

AB i Nässundet (första järnvägsstation 
på Inlandsbanan efter Kristineham n). 
Släpade timmer och massaved ihop med 
Lundsberg, byggd 1864 på Lindholmens 
varv. Slupen tillhörde den berömda inter
natskolan och hade en brygga i sjön Mat- 
lången. Hon fick en stående eldrörspanna i 
ersättning från KMW:s filial i Kristinehamn 
1903.

Man seglade företrädesvis på sjösystemet 
som ingår i Bergslagskanalen. Ar 1924 står 
en O. Larsson, Nässundet som ägare till 
Frithiof. Hon ansågs för ledens vackraste 
båt. (När byggde Ljunggrens någonsin en 
ful båt?). Salongen rymde 85 personer. Vid

färder nedåt Björkborn (Bofors) var man 
tvungen att fälla skorstenen framåt samt 
dra upp huvarna till maskinrummet vid 
passagen under dåvarande Timsbron.

Sista passagerarturen gick 1926 från gick 
från Asbergsviken i sjön Alkvettern till 
Filipstad. Härvid måste man passera de 
ännu i drift varande Bjurbäckens slussar 
och kanal från 1857.

Frithiof slutade sina dagar i mitten av
1920-talet hos en sågverksägare Karlson
i Kristineham n. Samma person köpte 
fö Lundsberg, som i sin tur fick utgöra 
fundament till en vågbrytare, också den i 
Kristinehamns hamn. ^

T v kommer Frithiof i sjön Lonnen, efter att ha passerat slussen i Lunedet. Man girar babord för att gå in i Timsälvens mynning. Förberedelserna inför 
bropassagen är gjorda. Det är nog inte helt osannolikt att man skall angöra faktoriet i Björkborn.
Th Lundsberg vid Kvarnbryggan i Matlången. Gjorde bl a utflykter, hämtade elever i Nässundet. Foton från Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.
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Länspumpen, Box 421, 401 26 Göteborg

SVERIGES REDAREFÖRENING 100 All 1006 -  2000
SVENSK SJÖFARTS UTVECKLING II2TT 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!

SVEXSK SJÖ FA RTS IITVKCKI.1NG I l!TT H IST O R IS K T  PER

Beställ nu -  begränsad upplaga!
O rdinarie pris 395 kr. D u som  prenum ererar på

Svensk Sjöfarts Tidning betalar endast 360 kr (uppge prenum erationsnum m er).

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



