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Redaktionellt
Under tre dagar, 29 -  31 oktober, var hela redaktionen samlad 
ombord på Princess of Scandinavia, som då gjorde sin sista 
tur till England. Därmed gick en epok i graven. Ända sedan 
1840-talet har det funnits reguljär (nåja) passagerartrafik mellan 
Göteborg och England.

Nästa år kommer Länspumpen ut i månaderna mars (inte i 
januari som tidigare utlovats), maj, september och november. 
Det är månader som Båtologen inte utkommer.

Vi beslutade att i framtiden göra fler temanummer som kom
mer att ta upp ungefär halva tidningen. Vi kommer också att 
pröva nya infallsvinklar.

Registersidorna försvinner. Under en tid har vi märkt att in
tresset för dessa har avtagit. I stället inleder vi en ny följetong 
om svenska paragraffartyg.

Så det finns all anledning att snabbt betala in avgiften för 2007. 
Den är fortfarande så låg som 220 kr.
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L e n n a rt P e te rsso n  in  m e m o ria m

Det är med stor smärta som jag mottagit beskedet om att Lennart Petersson på Hven avlidit den 17 november.
Lennart, som kom med i Klubb Maritim på 1960-talet, var en stor vitamininjektion för föreningen. Han sade och skrev vad han 
tyckte, ofta med en underfundig ton och med en stor portion humor. Han vann stor uppskattning för sitt sätt att skriva.
Lennart var en ständigt återkommande skribent i Länspumpen och även i detta nummer medverkar han med en artikel om 
skrotvarven i Grekland.
Hans stora intresse var Hven och Landskrona. Det han inte visste om sjöfarten i denna region var inte värt att veta. Alla fartyg 
som byggts på Öresundsvarvet var kvalitetsbyggen. Att det byggts fartyg även på andra håll låtsades han aldrig om.
Ett annat stort intresse var Grekland. På 1980-talet företogs många resor till Pireus-trakten ofta med Walter Nilsson som ciceron. 
Och Lennart var med. Vid ett tillfälle var även jag med och fick dela Lennarts kunskap och omvårdnad.
Under många år gav Södra Kretsen ut tidningen Publikationen (eller Puben som den också kallades). Lennart var den som låg 
bakom. Han brann för allt vad han företog sig.
Lennart uppskattade vad vi gjorde i Göteborgsavdelningen och förra året skänkte han ett stort antal värdefulla böcker till oss, 
vilket vi är mycket tacksamma för.
Lennart avled av en tumör i lungan endast 58 år gammal. Klubb Maritim och Länspumpens läsare har blivit en profil fattigare. 
Vila i frid.

Krister Bång
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Denna sida är för läsekretsen att ge syn
punkter på tidningen. Den kan även använ

das för information från redaktionen och 
Göteborgsavdeiningen

En fotoutställning på Siöm anshusm useet i Uddevalla
Ett 35-tal gäster hade anlänt till invigningen av den nya utställningen. 
Museistyrelsen vice ordförande Rune Karlsson invigningstalade. Efter 
att utställningen invigts och besetts av besökarna talade fotografen 
Peter Svensson om idén bakom utställningen och dess tillblivelse.

Därefter berättade Anders Wällhed om sitt arbete tillsammans med 
Lennart Johnsson för att framställa utställningskatalogen med bilder 
och intervjuer med sjömän. Han läste därefter upp några av sina dikter 
från sin egenhändigt skrivna diktsamling Hemmahamn.

Utställningen visas fram till den 31 januari 2007. Foto Jan Hermans
son.

H uvudstyrelsen på besök
Den 14 oktober samlades Klubb Maritims huvudstyrelse i Kajutan för 
sitt traditionella höstmote.

På bilden ses i stående från vänster Per Lycke, Lennart Bornmalm, 
Nils Cronholm och Leif-Erik Tullock. Sittande från vänster Jan Her
mansson, Olav Klemets, Tomas Johannesson och Gunnar Lefrell (ord
förande). Foto Krister Bang.

N ybliven pensionär
I somras fyllde Lars Zimmerman 65 år och sällade sig till 

pensionärernas allt större skara. Lars är nog mest känd som 
ordförande i Föreningen Bngperbåten Herkules, där han även 
är maskinchef ombord. Under många år har han lagt ner 
mycket arbete på Herkules och kan nu helhjärtat ägna sig ät 
båten. Lars är även med 5 liera andra maritima föreningar som 
Klubb Maritim, Svenska Fyrsällskapet, Föreningen Göteborgs 
Maritima Centrum m fl.

Han firades vederbörligen ombord på Herkules, där han 
bl a fick denna modell av lastfartyget Fryken. Foto Mikael 
Ekeblad.

Länspumpens redaktion var med på den sista reguljära resan 
över Nordsjön med Princess of Scandinavia. Foto Yngve 
Björndal.
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Långafiske med Kalle och Britta
Eric Hallberg

Karl-Erling (Kalle) Alexandersson kommer från klassiska fiskesamhällen. Han är född 
på Åstol, men familjen flyttade senare till det närbelägna Rönnäng på fastlandet, det 
vill säga Tjörn. Han kommer givetvis från en familj med fiskare, och han började själv 
med fiske i 20-årsåldern.

Här sitter Kalle pä sin plats på styrbords låring. Detta år, 1978 var Kalle kock och hade då nära in till 
byssan. Foto Karl-Erling Alexandersson.

Lerwicks hamn 20 augusti 2005. Då rådde det stort lugn, men annat var det 1977 då Britta låg här 
misstänkt för olaga fiske. Foto Krister Bång.

Långafiske, när då?
Kalle var ute på långafiske fyra säsonger: 
1975, 1977, 1978 och 1983. Fisket skedde 
under sommaren, och man gjorde två resor 
om vardera 5 -6  veckor. Själva fisket ägde 
rum under 28-29 dagar, den resterande ti
den var gångtid till och från fiskeplatserna. 
Den första resan inleddes i början av maj, 
och man kom tillbaka före midsommar. 
Därefter gav man sig ut på den andra resan, 
från vilken man kom tillbaka i början av 
augusti. Så hade den sommaren gått!

Det skedde under slutfasen av det svens
ka långafisket. Storbackeföreningen som 
organiserade långafiskarna upplöstes mot 
slutet av 1970-talet, då endast tre båtar var 
sysselsatta med fisket. Britta gjorde sista 
resan 1986.

Fisket ägde rum norr om Shetland, He- 
briderna, Rockall och upp mot Färöarna. 
Detta område kom ju att hamna inom 
engelsk ekonomisk zon, och det medförde 
vissa komplikationer, som vi snart skall 
se.

U ppbringade och 
införda till Lerw ick

Resan 1977 var extra äventyrlig, vilket hade 
sin orsak i införandet av de ekonomiska 
2 0 0 -m ilsgränserna, och det så kallade 
torskkriget som pågick mellan Island och 
England. Innan Britta avgick från Sverige 
hade man fått muntligt besked att det gick 
att fiska på brittiskt vatten, men efter en 
dags fiske norr om Shetland blev Britta 
uppbringad av bevakningsfartyget Jersey. 
Då hade man fått runt 400 långor. En gum
mibåt från Jersey bordade Britta och fyra 
man stannade ombord tills man kommit 
in till Lerwick på Shetlandsöarna. Inne 
i Lerwicks hamn blev Britta fastlåst vid 
Jersey, och Brittas besättning fick snällt 
stanna ombord. Norske konsuln ordnade 
dock så att man fick gå iland. Besättningen 
på Jersey uppträdde hela tiden vänligt mot 
folket på Britta, och man ställde duschar 
till förfogande, bjöd på sockerdricka och 
var allmänt trevliga. Efter uppbringningen 
fick man inte röra redskapen, och eftersom 
krokarna var agnade spred sig efter ett tag 
en ganska kraftig doft runt Britta. På Jersey 
gick man och höll för näsan! Men efter 
några dagar fick man rensa redskapen, och 
då försvann ju odören.

Efter ankomsten till Lerwick fick Kalle
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och Göran Upper, som var de som kunde 
engelska bäst gå iland, till polisstationen, 
och där fick de några papper lagda framför 
sig på bordet. De ombads skriva på, men de 
tyckte ju att de skulle få läsa vad det stod 
på pappren först. Eftersom det var skrivet 
på lagenlig engelska, så var det givetvis 
helt obegripligt. Göran Upper blev så klart 
skärrad och sa till Kalle: "Du Karl, om vi 
skriver på det här så hamnar vi på Sing 
Sing". Så de skrev inte på, och hamnade 
heller inte på Sing Sing.

Det blev rättegång, och då fick Brittas 
besättning hjälp av Vanja Tornborg från 
Svenska ambassaden, samt av en genuin 
brittisk advokat med peruk och mantel. 
Den senare var försedd med lika genuina 
malhål på ryggen. Brittas fall kom upp 
efter ett rån mot en mjölkbutik. Skepparen 
som inte förstod så mycket av förhand
lingen kunde i alla fall glädja sig åt att det 
inte blev åtal för olaga fiske, utan det hela 
bedömdes bero på ett missförstånd. Den 
goda relationen till besättningen på Jersey 
befästes ytterligare genom att en flaska 
sockerdricka överlämnades då Britta läm
nade Jersey och hamnen i Lerwick.

När Britta släppts fortsatte fisket i norsk 
zon, och man fick ersättning från svenska 
staten för förlorad inkomst.

Vilka var om bord, 
och hur bodde man?

Britta ägdes av Harry Jansson och hans 
son Tony, som också var skeppare under 
tiden då Kalle var med på långafisket. 
Besättningen på Britta var 8  man, varav 
en var kock. På vissa av båtarna hade man 
inte någon speciell kock, utan den sysslan 
alternerade mellan de olika besättnings
medlemmarna. På Britta tyckte man att det 
var bättre att ha en stadig kock, eftersom 
det annars kunde bli ganska rörigt med

Gubbarna i gummibåten är från en oljerigg, och ärendet är att köpa fisk. Foto Karl-Erling Alexanders- 
son.

Det är inte bara i Lerivicks hamn som det går lugnt till pä Shetlandsöarna. Det enda som stör lugnet 
är fårens stilla bräkanden. Foto Krister Bång.

Inne i styrhytten skymtar skepparen Tony Jansson. Foto Karl-Erling Alexandersson. 
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matlagningen, och det är ju viktigt att den 
detaljen fungerar. Kocken deltog i det or
dinarie arbetet ombord, men hans beting 
var inte lika omfattande som för de andra 
besättningsmedlemmarna.

På Britta fanns en skans akterut med ko
jer och bänkar, i vilka besättningen kunde 
förvara sina saker. Även skepparen bodde 
i skansen. Ofta sov man med kläderna på, 
eftersom man efter arbetets slut var för trött 
att byta kläder. Man hade inga tvättmöj
ligheter annat en möjligen en dusch med 
saltvatten på däck. Arbetet med händerna 
i saltvattnet var påfrestande, och på mor
gonen var händerna oftast helt stela, och 
då fick man leda upp fingrar och händer 
i en spann med saltvatten. Man försökte 
också smörja in händerna med fett för att



mjuka upp dem. De hårda nederkanterna 
på bussarongerna orsakade svullnader och 
sår, som inte läkte.

I alla fall bytte man underkläder nå
gorlunda regelbundet, kanske en gång 
i veckan. Det var ju kallt också, och ett 
knep var att sy ihop långkalsingarna med 
sockorna.

Olyckor var inte ovanliga eftersom man 
höll på med skarpa knivar och krokar, och 
då kylan dessutom gjorde att man blev 
valhänt. En gång skar sig Kalle i fingrarna 
på ena handen, varefter han svimmade. 
Britta gick in till Baltasound på Shetland 
där en läkare kom ombord och sydde fast 
fingertopparna som hängde och dinglade. 
Det gjorde han över bordet i mässen efter 
det att Kalle fått lokalbedövning.

M at och m åltider
Mässen fanns i däckshuset akter om bryg
gan, och där åt man sina måltider. Frukos
ten serverades vid 1 2 -tiden, och bestod av 
två ägg per person, stekt fläsk eller korv 
med stekt potatis. Till detta drack man 
kaffe som kom från en jättekittel, i vilken 
man efter hand fyllde på vatten och kaffe. 
Ungefär en gång i veckan brukade man 
tömma den för att börja på ny kula. Man 
hade med sig eget bröd och pålägg, det 
senare förvarades i isen i lastrummet.

Middagen serverades sent på kvällen 
vid 10-12-tiden. Som regel var det fisk 
varannan dag och kött varannan. Fryst mat 
förvarades bland den isade agnmakrillen, 
och togs fram och värmdes upp. Givetvis 
hade man också med sig potatis och moröt
ter som ju ingick i middagsmaten. Tillbehör 
i form av inlagd gurka och rödbetor hade 
man också med sig, liksom även konserver 
i form av frukt och corned beef.

Ett år hade Britta med sig 550 ägg under

Britta i Skudeneshavn på Karmöy 1978. Britta ligger djupt, men så hade man också 50 ton långa i 
lastrummet. Foto Karl-Erling Alexandersson.

backen, och det var mer än tillräckligt, så 
på hemresan fick man laga pannkakor som 
var ganska äggstinna.

Själva fisket
Långafisket var ju en typ av backefiske, 
eller långrev som den varianten som sker 
i sötvatten kallas. Man lägger alltså ut en 
lång lina i vilken agnade krokar är fastade 
med jämna mellanrum. På Britta fogade 
man samman 78 hundrede till en lång 
länk, som då fick en total längd av ungefär 
3 mil.

Ordet hundrede är missvisande eftersom 
det fanns 60 krokar på varje hundrede. 
Linan var en 6-7  millimeters nylonlina, 
där krokarna satt fästade med känsor (taf
sar) på ett avstånd av 3,5 famnar. Linan i

I Skudeneshamn bunkrade man samt satte storseglet. Foto Karl-Erling Alexandersson

ett hundrede hade alltså en totallängd av 
ungefär 400 meter. Känsorna hade flöten 
och till flötena var krokarna knutna. Totalt 
bestod länken av 78 hundren, eftersom 
varje man ansvarade för 1 0 , utom kocken 
som bara behövde ta hand om 8 .

Varje man hade sin bestämda arbetsplats 
på däcket när krokarna skulle agnas. Som 
agn användes fryst makrill som man köpt i 
Norge. Lådorna med fryst makrill varvades 
med sågspån i lastrummet. Agnmakrillen 
skulle vara garnfiskad, inte trålfiskad, 
eftersom den trålfiskade blev slaskig och 
inte satt bra på kroken. Varje makrillfile 
gav 5 agnbitar. Varje hundrede förvarades 
i en balja.

När krokarna var agnade sattes länken 
akterut över en trumma, och utsättningen 
skedde under full fart, ca 10 knop. Länken 
sattes ut på kvällen, för att inte agnet skulle 
tas av andra fiskar. Länken lades ut 80-120 
famnars djup. Klockan 8  på morgonen 
började man ta upp länken, och det skedde 
med hjälp av ett hjul som drevs av en mo
tor. När fiskarna kom upp gällde det att 
kroka av dem med en huggkrok (kläpp), 
och det skulle gå snabbt, eftersom hjulet 
roterade med konstant hastighet. Direkt 
efter det att fisken kommit över regiingen 
strupskars den.

Långorna rensades efter hand under 
dagen, och de större (över 70 cm) isades, 
men de mindre saltades. Rommen under 
den första turen tog man tillvara genom 
att salta den. Rommen såldes inte när man 
kom tillbaka, utan den njöt man av själv, 
eller delade ut bland vänner och släkt ef
tersom det var en stor delikatess.

Innan man lämnade Sverige hade man 
lastat in ordentligt med is, ca 40 ton, som 
förvarades i bingar i lastrummet. En binge
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hade man lämnat tom, och i denna började 
man nu lägga in längorna. Man började 
med is, och sen fortsatte man med ett lager 
av 70 längor, därefter 2 plankor med is och 
så vidare.

Förutom långorna fick man också an
nan fisk: lubb, bleka, gråsej, hälleflundra, 
havskatt och pigghaj. Speciellt lubben var 
omtyckt eftersom den är en mycket god 
matfisk, och den lagade man ofta som 
middagsmat. Vid några tillfällen hade stim 
med pigghaj kommit förbi länken, och då 
kunde det sitta en haj på varje krok. Det var 
inte populärt eftersom krokarna förstördes 
och fick bytas.

När man fiskat runt en månad gick man 
tillbaka till Sverige med sin isade last. När 
man sålt långan fick besättningen sin er
sättning. På Britta fördelades ersättningen 
så att man först drog av kostnaderna för 
proviant, bränsle och andra omkostnader, 
därefter delade man upp återstoden i 11,5 
andelar, varav varje besättningsmedlem 
fick en andel, och båten 3,5.

Livet efter Britta
Delvis parallellt med långafisket fiskade 
Kalle med en egen båt, Jenny, som han 
ägde mellan 1976 och 1986. Jenny köptes 
från Danmark. Efter Jenny hade Kalle 
enmansfiskebåt, och 16 maj 1988 började 
Kalle arbeta på Kristinebergs marina forsk- 
ningsstation utanför Fiskebäckskil. Han 
avlade sjökaptensexamen efter det att han 
börjat på Kristineberg. På Kristineberg 
finns för närvarande två forskningsfartyg 
som Kalle alternerar mellan, Arne Tiselius 
och Oscar von Sydow. Av dessa två är 
Arne Tiselius större, och avpassad för ex
peditioner utomskärs, medan den mindre 
Oscar von Sydow till stor del utnyttjas 
för arbeten inne i Gullmaren. Man kan ju 
konstatera att långafiske och arbete på ett 
forskningsfartyg skiljer sig en hel del. När 
man hör berättelserna från långfisket är 
det otroligt att tänka sig att fiskarna stod 
ut med det hårda arbetet, och att man 
dessutom missade den allra största delen 
av sommaren! ^

Ar 1998 restes detta minnesmärke över de bohuslänska fiskare som under en period av 100 är besökte
Baltasound, och som där byggde en kyrka. Foto: Krister Bång.

Levererad 1956 från Hälleviksstrands Slip 
& Varv till Gustav Karlsson på Hönö- 
Röd. Beställd av Berg och Johansson AB, 
Hönö.
Sidtrålare bruttotonnage 92,44 ton 
Dimensioner 23,87x6,63x2,75 meter 
Motor 4-cyl Skandia 485A på 300 hk, som 
1960 byttes ut mot en 8 -cyl M.W.M. på

Britta G G 402 från H önö Röd

430 hk.
Såld 1963 till Skärhamn där namnet be
hölls. Ny registrering blev LL402. Harry 
och Tony Jansson som ägare.
Såld 1978 till Simrishamn. Nytt namn 
Singapore, registrering SIN4. Per-Olof 
Olsson blev ny ägare.
Såld 1991 till Grundsund Nytt namn

Stenskär. Bröderna Lars-Johan och Hen
rik Olsson var ägare. Avrustad.
Skrovet sålt 1992 till P. Benholm i Ellös. 
Nytt namn Globetrotter 
Såld 1992 till Uddevalla skolfartygsstif- 
telse. Namnet ånyo Britta.
År 1996 seglande passagerarfartyg. He
mort Uddevalla.

Ett kärt återseende! Kalle har hittat en lubb, favoritfisken. Fyndet skedde under Skageraksexpeditionen 
med Arne Tiselius i juni 2006. Foto Eric Hallberg.

7lU.MINNg.AV DE 
BOHUSLÄNSKA J^SKARE SOM 

UNDER 100 Åi\GÄSTAr>F 
BÄLIASBND ’

«AH UPP RjjJIAOÉS -  o& i FéRSTA .■1.1,--. . . . „•

1 first fj:
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Aret var 1946 och fartyget som jag 
hade mönstrat på var kuttern Sofia 
av Malmön. Vi gick i slutet av juni, 

efter midsommarhelgen, och vi skulle upp 
till Siglufjord i Island. Skutan ägdes av 
Gerhard Leikness och Henry Johansson, 
båda från Malmön.

Vi var fem bohusläningar ombord. Aga
ren Gerhard Leikness, "Berge-Karl", John 
Andersson och jag själv, alla från Malmön 
samt Arvid Ahl från Skalhamn. Den sist
nämnde var den som hade "pappren", 
för det hade inte ägaren! Arvid hade styr- 
mansexamen.

Vi hade tagit in tunnor och salt i Lysekil 
och gick upp till Veavåg på Karmoy i Norge 
för att ta ombord garnen som hyrdes av 
norrmän. Ägare till garnen var tre äldre 
gubbar. Dessa, plus ytterligare fem norr
män, deltog i denna sillexpedition. En av 
norrmännen kommer jag särskilt ihåg för 
han var lika gammal som jag, 26 år. Han 
hette Varmord Dahl. Även han hade styr- 
mansexamen.

Vi fiskade på det sättet att på kvällen 
satte vi garnen från ena sidan av skutan och 
drev ut garnen med god fart och sedan tog 
vi hem dem tidigt på morgonen. Vid Island 
var det ofta dimma och svår sjögång. Vid 
ett tillfälle gick vi in till Ölafjord och lade 
oss i lä alldeles intill berget för sjögång
ens skull. Men efter en halvtimma kom 
isländska kustbevakningen och jagade ut 
oss igen. Man fick inte arbeta innanför den 
isländska territorialgränsen som var fyra 
sjömil. Man fick endast handla mat och 
fylla på vatten! Vi låg ute en vecka för att 
sedan gå in till Siglufjördur för proviante
ring och reparationer.

Vi skar huvudet av sillen och sockersal- 
tade och kryddade den. När laken, som 
bestod av socker och salt, hade smält, fick 
man fylla på mer. Det var stor fin sill som vi 
fick i våra garn på den tiden vid Island. Vi 
fick full last på tre och en halv månad, 850
tunnor saltad sill. 730 tunnor i lastrummet ; j 7 7 2  Sofia backar ut på Malmönbukten 1947. Foto genom Edmond Bäck.

Minnen från Islandsfisket åren 1946-1948
Henrik Henriksson berättar för Edmond Bäck

och 120 tunnor på däck. Dessutom hade vi akterut genom spygatten hindrades då Det förlorades inga pengar. Allt var as
sex tunnor fläkt torsk på däck. dessa var vrångstämda. Vattnet trängde in surerat. Sofia gick dessutom läck och vi

Hemresan företogs i mitten av septem- i skansen och det stod över bänkarna där. pumpade natt och dag i tre dygn i sträck,
ber. Vi passerade Langenes och efter ett Vid varje överspolning av fartyget forsade Till vår hjälp hade vi en nickepump och
dygn nådde vi Färöarna. Då fick vi en vattnet ner i skansen. Vi hade till slut fem den tog bra. Pumpen var bemannad av
orkan över oss som varade i tre dygn. ton vatten där. två man. Vi pumpade en i taget och avlöste
Vid den första brottsjön, som sköljde över Allt som var på däck for all världens varandra varje halvtimma. Allvarligt talat, 
hela skutan, gick glasen skylightet sönder. väg. Det var 120 tunnor saltad sill och så trodde jag att vi skulle bli där, innan vi
Hela skutan var under vatten, men reste sex tunnor fläkt torsk samt en eka som efter tre dygn nådde Klockarevik i Norge
sig igen. Vi var tvungna att spika över var surrad på däck. Vår andra eka, som där vi ankrade upp.
skylightet med dubbla presenningar. Men hängde i däverten på utsidan av kuttern Vi tog oss i land och fick tag på sågspån,
det hjälpte inte. Vattnet, som normalt rann klarade sig. Fyllde en hink som var försedd med ett
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fiskelägena runt omkring. 
Jag minns särskilt tvä gam
la skutskeppare från Stora 
Kornö, Emilius, som hade 
haft Nanna och Christian. 
Den sistnämnde hade haft 
en tremastskonare.

Vi hade tagit in 1000 tun
nor och salt i Lysekil. Det 
var dåligt väder när vi kom 
ut i Nordsjön och i höjd med 
Stadtlandet (Norge) gick 
roderstocken av och vi tap
pade styrförm ågan i den 
hårda sjön. Vi fick dock hjälp 
av en annan båt och kunde 
ta oss i land vid en liten ort 
som heter Spjelkavik strax 
söder om Alesund. Där fick 
vi hjälp av en sälfångare 
som hoil på att frysa in sina 
sälskinn, då priserna var 
för låga. Många tusen säl
skinn som låg på salt. "Os
kar i Kalven" köpte några. 
Sälfångarna skar ut rejäla 
plåtbitar som med bultar 

Mathilda (3795) byggdes i Asssarebo 1900. Riggades om till tre- skulle fästas på var sin sida 
mastare. Strandade 1954 på Skansudden vid Västergarn. Arkivbild om roderstocken. Till vår 
Klubb Maritim Göteborg. förvåning var roderstocken

i mycket dåligt skick, så vi 
hade svårigheter med att fästa bultarna. 
Norrmannen tittade på roderstocken och 
utbrast.

-  Har ni ingen fartygsinspektion i Sve
rige?

Hade vi drabbats av orkan hade det 
kanske inte gått så bra, då skutan hade 
sina brister.

På denna resa fick vi inte full last, utan 
endast cirka 800 tunnor salt sill, om jag 
kommer ihåg rätt. Sillen betalades med 100 
kronor per tunna och gubbarna erhöll 2 500 
kronor per lott.

Min tredje resa till Island företogs 1948

och då med tremastskonaren Diamant 
från Södra Grundsund. Ägare var Axel 
och Gunnar Grundberg och deras far Erik 
Grundberg. Fadern var från Lilla Kornö. 
Skutan var helt nyförbyggd och kom från 
Bovallstrands varv. Jag vill minnas att hon 
lastade runt 250 ton. Det var en fin båt, 
rejält byggd. Vid ett tillfälle råkade vi ut för 
en styv kuling, men det var inga som helst 
problem för denna skuta. Skeppare ombord 
var Axel Grundberg. Brodern Gunnar hade 
styrmansexamen om jag inte minns fel, så 
det var välbeställt på den fronten.

När vi närmade oss Langenes frågade 
jag skepparen hur många distansminuter 
det var kvar? Detta var på eftermiddagen. 
Skepparen sade hur mycket det återstod. 
Skall vi sätta ut garnen sporde jag när vi 
passerar Langenes?

Vi gjorde så. Vi satte garnen på kvällen 
och drog dem tidigt på morgonen därpå 
och garnen fullkomligt dignade av sill. 
Sill i varenda maska. Det var en sådan 
tyngd i garnen att kuggarna i vinschen 
gick sönder. Vi var tvungna att lägga en 
snuttra runt garnen. Sedan drog vi kofal- 
tet och krokade i snuttran, samt lade en 
törn på nocken på vinschen och hivade 
upp garnen till salningen och så höll vi på 
tills hela garnlänken var tömd på sill. Vi 
plockade garnen för hand när vi rensade 
dem. Nästan hela garnlänken, inalles 50 
garn, blev förstörd. Bussarna brast utanför 
båten, stora sjok försvann i havet, och detta 
var första sättet.

Skepparen var sedan tvungen att låna 
ihop garn efter denna händelse. Två där 
och ett där osv, så att vi fick ihop till en 
garnlänk och kunde fortsätta med fisket.

Även denna skuta hade tagit in 1 0 0 0  

tomtunnor och salt, men fick inte full last. 
Mellan 700 och 800 tunnor salt sill såldes i 
Sverige till 100 kronor per tunna.

Förtjänsten per man blev omkring 2 400 
kronor. ^

långt skaft och sänkte ner denna under 
fartyget. På detta sätt försökte vi nödigt 
täta fartyget. Sågspånen sögs in i nåten och 
täppte till hjälpligt. Orsaken till läckan var 
att dreven hade gått ur nåten. Senare hade 
vi även dykare nere som kollade henne.

Under orkanen hade vi haft sällskap med 
Pallas från Fisketången som hade seglen 
uppe. Hon låg på cirka 300 meters avstånd 
från oss under en stor dela av resan, men 
vi kom ifrån varandra under orkanen. Vid 
ett tillfälle såg vi plötsligt hur bommen på 
Pallas gick av på mitten och seglet flög 
högt upp i luften och försvann i havet.

När vi återkom till Veavåg låg Pallas re
dan där. Vi kom i samspråk med en av poj
karna i besättningen då denne sade: - Jag 
trodde aldrig att vi skulle få se er igen.

Vi levererade återstoden av vår fångst, 
730 tunnor saltad sill, till en känd göte
borgsfirma, som jag idag inte kommer ihåg 
namnet på. Vi betalades med 72 kronor 
per tunna. Varje man erhöll 2700 kronor 
på denna resa, och det tyckte vi var bra 
betalt. När allt var lossat och klart så var 
vi på väg till hemorten de första dagarna 
i oktober.

Året därpå, 1947, var jag med tremastsko
naren Mathilda av Malmön. Hon ägdes av 
Valdemar Johansson, Malmön, mera känd 
som "Valdemar i Kalven". Han hade med 
sig sönerna Oskar och Nils. Vi var alltså 
fyra man från Malmön och totalt tio man 
ombord. Resten av manskapet kom från John Andersson tar solhöiden ombord pä Sofia 1947. Foto genom Edmond Bäck.
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Moby Baby var bi/ggd som Svea Drott 1966.

Elba; ett mindre färjeparadis
jan-Erik Andersson

Sommaren 2006 beslöt familjerådet att kosan skulle styras 
söderut, närmare bestämt till Napoleons gamla förvisningsö 
Elba. Vi visste föga om ön, men man måste komma dit med 

färja, så det var ett tungt vägande skäl för valet av semestermål.
Men jag hade inte gjort någon research kring trafiken till Elba, 

och hade därför inga förväntningar när vi efter många om och men 
kom fram till färjeläget i Piombino. Men döm om min förvåning, 
när aktiviteten i hamnen visade sig lite som Helsingborg i gamla 
dagar. Här låg Golfo Degli Angeli från 2004 och bärplansbåten 
Fabricia, byggd i Messina 1987. Moby Love, byggd 1972 i Pietra 
Ligure som Saint Eloi, och med kanalförflutet, var på ingång och 
så även Planasia, byggd 1980 i Livorno för Toremar. Däremot inte 
Oglasa, byggd 1980 i Palermo, som vände fören mot Elba.

Vi körde ombord på Planasia. Bildäckets temperatur var gan
ska nära den som sägs vara där nere. Och interiören var mycket 
spartansk och kändes ålderstigen.

Färden till ankomsthamnen Portoferraio tog närmare en timma. 
Men under färden hann vi bli omkörda av Moby Love och möta 
en annan italienska, Marmorica, systerfartyg till Oglasa och även 
hon byggd 1980 i Palermo.

Väl framme fanns det ännu fler färjor att beskåda, och det var 
knappast några nybyggen.

Med aktern mot kaj låg Rederi AB Nordös Gotlänningen från 
1962, numera som Elba Prima och ett flertal andra låg inne som 
t ex gamla Svea Drott från 1966, nu som Moby Lines Moby Baby.

Men eftersom timmen var sen så fick fotograferandet av dessa 
skönheter anstå till en annan dag.

Elba visade sig vara en fantastiskt vacker ö, inte speciellt stor 
och kuperad med den högsta toppen lite över 1 0 0 0  meter över 
havet. Men det var relativt lite turister och vi kunde välja bland 
154 otroligt vackra stränder.

Mitt i veckan styrde jag åter kosan mot Portoferraio, för att få 
med så många färjor som möjligt. Och väntan blev inte lång för 
här var de, som t ex Moby Ale på utgång, ex Mikkel Mols byggd 
1969 i Ålborg för Mols-Linien. Sen anlände Moby Lally, en annan 
danska men av senare datum. Hon är byggd 1974 i Bremerhaven 
som Kalle III för Jydsk Fasrgefart A /S, Juelsminde. Jag fick också 
tillfälle att titta närmare på härliga Elba Prima. Hon var kanske 
inte i toppskick, men sådana skönheter är ju sällsynta på våra 
breddgrader. Även en lite yngre dam kom in i hamnen, nämligen 
Aethalia, byggd 1991 i Palermo för Toremar.

Efter en vecka på Elba återvände vi till fastlandet. Nu hade ju de 
flesta färjorna plåtats, men det låg en liten italienska när vi kom 
åter till Piombino, Giovanni Bellini, byggd 1985 i Livorno och 
utchartrad till Toremar.

Elba rekommenderas å det varmaste på grund av kombinatio
nen av all trevlig trafik, de fantastiska stränderna och den vackra 
naturen. Och sen att vi fick vara med om VM finalen i fotboll i den 
lilla staden Capolivero gjorde inte saken sämre.

Snacka om firande!
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Moby Ale säg ut som en modern Noaks Ark.Moby Lally är en fd  danska från 1974.

Känns hon igen gamla Gotlänningen från 1962? Här som Elba Prima från Cagliari.

Av senare årgång är Aethalia byggd 1991 i Palermo, Moby Love hör hemma i Napoli.

Oglasa byggd 1980 i Palermo.

Länspumpen 2006:4
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Jungfruhamn vid båtbryggan pä Gällsta gärd i juli 2006. Foto Ann-Mnrie Bergström.

Jungfruhamn en 124-årig skönhet
Bo Bergström
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I Kristinehamns Mekaniska Werkstad 
AB:s kontraktsbok den 3 mars 1882 
står att KMW till Malmö Bogserings 

AB skall leverera en bogserslup, 60 fot lång,
12 fot bred och 6  Vi fot djupgående, byggd 
uteslutande av bessemerstål och särskilt 
konstruerad för isbrytning. Båtens arbets
namn var Signe 1 och den skulle levereras 
1 maj samma år. Ritningen var gjord 20 
oktober, 1881 och enligt KMW:s orderbok
6  februari 1884 så byggdes och levererades 
till Stockholms Patentbyrå s /s  Signe II 
efter samma ritning. Hon fick sedermera 
namnet Frej och skrotades sannolikt på 
1930-talet. Ur Nya WärmlandsTidningen 
den 1 juli 1882:

I onsdags anställdes prov och besiktningsresa 
med en för Malmö Bogseraktiebolag tillverkad 
dngslup med namnet Axel". Båten var försedd 
med en ytkondenserande ångmaskin efter verk
stadens nya modell utvecklande 71 indikerande 
hästkrafter för 110 skålpunds panntryck, 26
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en mesanmast, vilket utseende hon behöll 
ända fram till 1920-talet. I Landskrona 
tidning framhölls att trafiken till Hven 
borde upprätthållas av en landskronabåt. 
Axel hade dessförinnan vid en festlighet på 
Hven inte klarat av att frakta mer än hälften 
av festdeltagarna, utan man var tvungen 
att hyra in andra båtar. Detta gjorde att 
kommunfullmäktige i Landskrona beslöt 
att beställa en ny, större, isbrytande båt för 
72000 kronor, som fick namnet Bore. Däref
ter lades Axel i "malpåse" åren 1900-1916, 
då hon såldes för 5 000 kronor till Werner 
Wiberg och Hilmer Edberg i Husum.

Tim m erdragare
Dessa bogserade timmer för industrierna i 
Ornsköldsviksdistriktet, sannolikt mest för 
Mo & Domsjö. Av någon anledning sålde

En tidig bild från 1890 på Axel. Arkiv Bengt Westin.

tums vacuum och 175 varv per minut, med 
en total förbrukning av 2,34 skålpund kol per 
presterad hästkraft, varvid erhölls en fart av 9 Vi 
knop. Bogserbolagets representant var lotskap- 
tenen Stjernborg, Malmö. Vid ordertecknandet 
var priset 25 000 kronor men ökades till 30 000 
kronor vid ett tilläggskontrakt den 16 mars 
1882, sannolikt för ytterligare förstärkning av 
skrovet för att klara härd isbrytning. Namnet 
ändrades då också till Axel. Ändringen av 
namnet kan bero på en slump. När kölskenan 
lades i förr i tiden, högg man loss en bit. Sedan 
kastade man upp träbiten i luften. Kom barksi
dan upp, fick båten ett maskulint namn. Visade 
sig träsidan, blev det ett feminint namn.

Fram till år 1997 fanns en mycket väl- 
bevarad halvmodell av Signe I och Signe 
II, som tyvärr skänktes bort av KaMeWa 
till en belgisk VD. Namnet Signe var klart 
läsbart i fören och alla fartygsplåtar var 
uppmärkta med löpnummer som L x B x T 
i millimeter påfört, likaså var alla spanten 
markerade mot fören, respektive aktern 
med utgång från 0 -spantet.

I passagerartrafik
Under de första verksamhetsåren nytt
jades Axel som ångslup och upprätthöll 
trafik mellan Malmö och Skanör. Hon var 
svartmålad, vilket var traditionell färg på 
dåtidens ångslupar. Redan år 1890 fick hon 
börja gå i trafik som post- och passagerar
båt mellan Landskrona och ön Hven. Enligt 
turlistan utförde hon en tur på morgonen 
och en på eftermiddagen tisdagar, torsda
gar och lördagar. Under sommaren utförde 
hon också turer på söndagar och extraturer 
till Helsingborg på torgdagar. Biljettpriset 
var 50 öre enkelt och 75 öre tur och retur. 
Post och färskvaror transporterades mot 
särskild avgift. Antal passagerare var 100.

Under Hventrafiken blev hon sannolikt 
vitmålad och fick taköverbyggnad samt

Axel utanför Hoga Kusten 1939. Arkiv Bernt Sjölund.

Axel klar för arbete ihop med Hera vid Höga Kusten. Arkiv Ingmar Sahlén.
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Klar för sjösättning vid Hästvikens varv på Hammarön i juni 2002.

de Axel efter några år till Theodor Åker
ström i Kalix 1918. År 1920 köpte dock Wer
ner Wiberg tillbaka Axel och ägde henne 
sedan i 18 år. Hon var fortfarande vitmålad, 
dock utan dävertar och mesanmast. Hon 
betraktades vid den tiden av många som 
norrlandskustens vackraste bogserbåt.

År 1938 köpte Bror Skoglund i Väja, 
Axel som ersättning för thorskogsbygget 
Yngve. Arbetsuppgifterna blev nu tim- 
merbogsering i Indalsälven. År 1941 sålde 
Bror Skoglund båten efter det att den legat 
upplagd ett tag, genom skeppsmäklare 
Nordén i Härnösand. Köpare blev den inte 
helt okände skrothandlaren Sixten Blom, 
som lyckligtvis samma år sålde Axel till 
Rederi AB Simson. Det rederiet leddes av 
ett mycket välkänt namn i passagerar- och 
bogserbåtskretsar -  Polman. Nytt namn på 
båten blev Simson I. Hon förhyrdes om
gående av Ostkustens Marinkommando, 
men de nyttjade båten bara några år. Hon 
tjänstgjorde vid BC 1 (Bevakningschefen i 
bevakningsområde 1 ) SKS 2 (Sjökontroll
station 2) i Luleå.

År 1943 var det dags med nya ägare. Det 
var bröderna Martin och Paul Ankarstad 
(tidigare var namnet Andersson). Nytt 
namn på båten blev nu Start. År 1945 över

togs båten helt av Martin Ankarstad, som 
också erhöll nytt mätbrev från Sjötullsav- 
delningen i Stockholm 26 juli, 1946.

Arvika som  hem m aham n
År 1951 såldes Start till bröderna Johan och 
Hans Gustavsson i Västra Sund utanför Ar-

Start vid Sundnäs brygga pä 1970-talet. Foto Bernt Fogelberg. 
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vika. De köpte Seffle Mekaniska Verkstads 
demonstrationsmaskin av år 1950. Det var 
en Seffle tvåcylindrig tändkulemotor, typ 
245 BF på 150 hk. Härvid togs överbygg
naden bort liksom ångm askinen, som 
varit med i 69 år. Skorstenen togs hem till 
Västra Sund och lades som vägtrumma och 
fungerar som sådan ännu i dag. Relingarna 
kortades också av och båten målades svart.
I Värmland blev det nu timmerbogsering 
för Jössefors Bruk i Glafsfjorden, en syssla 
som pågick till början av 1970-talet, då 
bruket lades ned.

Start lades upp och så småningom också 
på land. Så blev hon liggande till 1980, då 
hon köptes av HB Start och Dyk och Bog- 
serings AB i Västra Sund. I bolaget fanns 
de fyra arvikaborna Torsten Andersson,
Gunnar Engelbrektsson, Åke Nilsson och 
Christer Ohlsson. De lade ned ett stort 
arbete på baten med översyn av alla vitala 
delar, bl a byttes propelleraxeln och lager 
etc. År 1987 köptes Start av Lars Gustavs
son i Västra Sund, som sliptog henne 1991 
vid Hästvikens varv på Hammarön, där 
hon bottenmålades. Han sålde Start 1997 
till maskiningenjören Sven-Åke Olsson 
i Arvika för 15000 kr beroende på alla 
fel och brister, som måste åtgärdas. Kort 
efter köpet av Start råkade Olsson ut för 
skilsmässa, varför båten förblev oanvand.
Han baxade dock runt maskin under sin 
innehavstid. Den 20 februari 1997 höll det 
på att gå illa för Start. Hon låg i Arvika 
hamn och bildäcken på båtens ena sida 
hade frusit fast i isen, vilket medförde att 
båten fick kraftig slagsida, då vattenhöjden 
i Kyrkviken ändrades. Brandkåren räd
dade dock båten. De fick såga loss båten, 
som hade 15 kubikmeter vatten i maskin
rummet. Efter den episoden fick inte Start Möte med Jungfruhamn på Fiskarfjärden den 27 juli 2004. Foto Kerstin Anderberg.

ligga kvar i hamnen utan lades upp intill 
en god väns sjötomt på Kyrkfjärdens västra 
sida. Via en annons från Djurgårdsvarvet 
åkte jag upp till Arvika och besiktigade 
Start. Hon såg välvårdad ut, vackra linjer, 
inga bucklor i skrovet och ingen fukt om
bord, trots ihärdigt regnande. Maskinen 
gick runt. Dessutom var hon epoxitjärad 
vid sista sliptagningen 1991. Lanternor 
mm var dock stulna.

Ny hem m aham n G ällstagård
Köpet skedde 21 november, 2001 och priset 
var 150000 kronor. Strax för isläggningen 
och stängning av slussen bogserades Start 
ut ur Glafsfjorden efter en 50-årig, tradi
tionsrik vistelse. En förening hade bildats 
i slutet av 1990-talet för att bevara Start 
till eftervärlden, men den var Olsson inte 
intresserad av. Bogseringen tog tio timmar 
och Start lades upp under vintermåna-D en  ö v re  ak tersa lon gen . T ill höger tra p p a n  till  nedre sa lon gen . Foto A n n -M a r ie  B ergström .
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Båtbryggan på Gällstaö. Foto Ann-Marie Bergström.

derna i Vänern, vid Höviks skyddade 
hamn med förstklassig tillsyn. Våren 2002 
bogserades hon till Hästvikens varv på 
Ham marön, där hon blästrades. Man 
bytte plåtar, varav en del måste valsas i 
Karlstad. Hon fick ny kölskena, renoverat 
roder och tapp, ny vattenpump, nya start
tuber, batterier etc. Vid varvsbesöket 2002 
visade det sig att epoxibehandlingen 1991

var ljug. Varvet gjorde ett fint arbete 2002, 
vilket visade sig vid torrsättningen 2005. 
Start gick efter renoveringen för egen 
maskin över Vänern, Vättern och Mälaren 
till Gällstaö på en tid av 52 timmar under 
fem dagar. Hon angjorde gårdsbryggan kl 
20.00 den 28 juli 2002. Den 1 augusti hölls 
en enkel ceremoni, där båten döptes om 
till Jungfruhamn, vilket på sin tid var en

stor och vindskyddad hamn, där mycken 
historia utspelats. Gårdsbryggan ligger i 
Jungfrusundet. Efter hemkomsten har om
fattande reparationer och förbättringar ut
förts, bl a ny el ombord med 380-, 220- och 
24-voltsystem, jordfelsbrytare, ny styrhytt i 
ek med gamla plåtbeklädnaden utvändigt, 
ny hydraulstyrning, färskvattentankar och 
hydrofor, ny toalett, renoverad maskin 
med kolvringar, packningar etc., reling 
återskapad i höjd, bogserkrok och vajerspel 
ersatt med vinterbonad salong, halvrund 
bänk akteröver, nya lanternor, nytt tak, ny 
ångvissla 8  kg, renoverad passagerarsalong 
och uppfräschad byssa mm.

Maskinchef ombord är Roger Pettersson, 
som också var med på hemfärden till Gäll
staö. Hans son, som är 18 år, brukar ibland 
svara, när jag frågar efter pappan:

-  Han håller på och gullar med maskin.
Det visar Rogers stora tekniska intresse 

för tändkulemotorer. Jungfruhamn är nu
mera inregistrerad i Stockholms Skeppsför- 
ening, som besiktigat båten efter deras nya, 
hårdare regler, vilka hon klarat av galant.

Förutom att Jungfruhamn pryder upp 
gårdsbryggan så finns tusentals händelser 
och öden, som passerat revy under hennes 
124-åriga historia.

Man får också vara tacksam över den 
kvalitet och yrkesstolthet, som fanns och 
inte minst konstruktörernas sinne för 
vackra linjer. -jgj-

r A o l j e m g t o r e r

¡N 8 T R U K T 1 0 N  ‘SO K.

Teoridelen och den praktiska sidan av hur man gullar med en Seffle-motor.
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De 200 först beställda 
exemplaren är numrerade 

och signerade och pryds av 
skonaren Ingo på omslaget.

B O K FÖ R LA G E T  BRIG G EN
telefon 0 7 3 8 -1 8  57 67  
w w w .briggenbooks.com

Beställ dem a Årets Bok genom  
sätta in 595 kr + porto 45 kr, 

kr pä plusgiro 84 62 40-0  
Bokförlaget Briggen, så kommer boken 

med posten. Tillägg 50 kr vid beställning  
från utlandet. Boken säljes endast direkt 

genom förlaget. Begränsad upplaga.

My Voyage 
The Tall Sh ip  Art Collection  
Monno R ienks

NY BOK FRÀN BRIGGEN!
Den kände holländske fartygsfotografen 
1 Monno Rienks presenterar drygt 200  

fantastiska stäm ningsbilder av seglande  
skepp i sin nya bok My Voyage.

Bilderna är fotograferade till sjöss  
under Tall Sh ip ’s  Race och 

Nordisk Seglats 2006.
E  V'-'-n|

*l Boken omfattar 160 sidor i färg 
-med hårda pärmar och författarens 

introduktion och poems på 
engelska. Stort format.
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Till flydda tider återgår

Efter lossning i Rotterdam, lämnar styckegodsaren 
Kap Arkotia, i juli 1968. Hon byggdes 1952 i Malmö 
och levererades till Gorthon som Ingrid Gorthon, 
lastade 3500 ton div. Köptes 1966 av Deutsche Se- 
ereederei i Rostock och namnades till Kap Arkona. 
Inköpt 1975 av Eurabia Shipping i Beirut och hissade 
libanesisk flagg som Eurabia Wind. Fortfarande 
libanes, blev hon 1980 Raw Lines I, ägd av Raw 
Shipping Lines Co.Ltd., Beirut. Upplagd i Jeddah 
den 27 mars 1983, omdöpt 1986 till Taseer, med 
ny ägare i Förenade Arabemiraten, såldes till skrot 
i Pakistan. Pä resa Jeddah -  Karachi, strandade hon 
den 4 april 1986 syd om Port Sudan och blev vrak. 
Man gav upp bärgningsförsöken och hon förklarades 
som totalförlust 1987 och gäckade härmed skrotarna 
på Gadani Beach.

Bulkern Dorthe Maersk lämnar Rotterdam i december 1966, var på 
18 660 ton div och byggd 1952 i Odense till Maersk, som tankfartyg på 
16960 ton dw med samma namn. Ombyggdes 1962 i West Hartlepool 
till bulkfartyg. Ar 1968 blev hon Dauphine med Liberiaflagg. Ar 
1969 blev det Tien Hong Nav.Co.Ltd., Monrovia som tog över, nu blev 
namnet Tien Hong. 1972 köptes hon av Triumph Bulk Carrier Co. Ltd, 
Monrovia och blev Spaceking. Fyra år senare blev hon Wokam med 
Panamaflagg, då Great Prosperity S.A tog över. På resa från Ulsan 
till Kuwait sprang hon läck den 11 augusti 1976 och fick sättas pä land 
och blev totalförlust.

SK IH IB - I 7
s

På utgående från Rotterdam, nyövertagen i juni 1970, 
som Bordenea av Monrovia. Byggdes av Odense 
Staalskibsvaerft A/S och levererad 1945 som Shastine 
Maersk till Maersk, var på 9000 ton div och sattes i 
linjefart jorden runt. Såldes 1952 till Arm. Deppe S.A., 
Antwerpen, omdöpt till Bruges. Fick Liberiaflagg 
1965 då hon köptes av Saint Emanul Maritime Co., 
Monrovia, samma namn. Fick namnet St. Emmanuel 
1966, Köptes 1970 av Bordaenea Trading & Shipping 
Co.lnc., Monrovia och blev Bordaenea. 1973 köptes 
hon av Mohammed K.A.K. Hammoud i Beirut, med 
namnet Maria A och Liberiaflagg. Vidaresåldes igen 
samma år till Rosebud Nav.Co.Ltd., Famagusta, fick 
namnet Karim H. Såldes igen 1974 till Solada Comp. 
Nav.Ltd., Nicosia, omdöpt till Prabs. Ankom Santan- 
der den 20 december 1975 för upphuggning.
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. min tanke än så gärna

Götaverkenbyggda Maritsa lämnar Rotterdam den 19 
juli 1970, hon var på 18400 ton div och levererades 
1953 som Jaga, till Rederi A/B Jan, i Göteborg och till
hörde Götaverkens långa rad av 17500 tons tankbåtar. 
Såldes 1965 till Michail A. Karageorgis (Hellas) Ltd., 
Piraeus och blev nu Maritsa med Panamaflagg. Skro
tades 1977 i Spanien efter uppläggning i Piraeus.

Den 8 maj 1971 passerar Sol-Britt av Borgå genom Falsterbokanalen, 
ut i Öresund. Denna coaster på 745 ton dw, var byggd 1953 i Busum 
som Tarbek, till R.H. Schröder G.m.b.H., i Hamburg. Köptes 1959 av 
Rederi A/B Ann-Britt i Bleket, nytt namn Sol-Britt. Hemort Skärhamn, 
då hon 1966 köptes av A. Pettersson P/R. Blev 1967 Sol-Britt av Borgå. 
Såld 1975 till rederi i Piraeus, omdöpt Sea Aphrodite. Bröderna Sy- 
rianos i Mytilene tog över 1976, namnet blev Aspa II. Kom i sjönöd 
den 14/10 1981 och var sjunkande 15 sjömil N om Lemnos. Strandade 
den 8/11 ca 7 sjömil från Mytilene. Togs flott den 22/11 och ny ägare 
blev S. Alexandroupolis, Mytilene. Såld 1990 till San Lorenzo, omdöpt 
Aspasia I. Ny ägare 1991 i San Lorenzo, namnändring Pushpak. Blev 
samma år Liberty I. Namnbyte till Keravnos 1997 och 1998 blev det 
Irinip i San Lorenzo. Försvinner i LR 2001-02.

Motortankern Oratorpå väg uppför Themsen i april 
1968, en tankbåt pä 15 720 ton dw. Hon byggdes 1948 
i Göteborg och lämnade Eriksberg i december som Fi- 
lefjell, till Olsen & Ugelstad i Oslo. Den norska flag
gan halades 1959 då hon såldes till Alberto Ravanno, 
Genua, fick nu namnet Bluewater med Panamaflagg. 
I nästa försäljning 1965, till Olivos Cia.Nav., behöll 
man Panama flaggan, men namnet blev nu Olivos, 
som 1967 ändrades till Orator. Ankom Barcelona 
den 1 februari 1969 för upphuggning.
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Marie ex Begonia (andra båt från vänster) under skrotning. Byggd 1958 i Göteborg som Begonia, skrotad som Marie. Foto i april 1982 av Horst Dein.

Några grekiska skrotvarv på 1980-talet
Text och foto Lennart Petersson

I Grekland fanns det på 1980-talet ett 
antal skrotvarv, de flesta små. Längs 
med vägen mellan Pireus och Perama 

låg några små skrotvarv insprängda bland 
reparationsvarv och mindre verkstäder.

Ett tomt skrotvarv och ett tomt varv 
såg ungefär likadana ut. Ett gammalt 
ankarspel stadigt förankrat i marken och 
en slänt upp. Skrotfartygen tog sats och 
körde upp så långt det gick. Så kopplade 
man ankarspelet och drog efterhand upp 
fartyget. Till slut hade man bara en liten 
bottenbit kvar. På de rationella skrotvarven 
så kopplade man en mobilkran i plåtarna 
och så skar man med skärbrännare. Efter 
hand som plåtbitarna succesivt lossnade 
så lastades de direkt på en lastbil och iväg 
till stålverket. På andra skar man bara och 
lät plåtbitarna rasa ned på stranden där de 
senare lastades. Milena A byggdes 1943-1945 pä Götaverken som Kengis. År 1959 fick hon namnet Cora.
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Despina K ligger och väntar pä sin tur. Hon byggdes 1951 i Kiel som Karl Grammesdorf. Är 1968 
fick hon namnet Nordlander som 1974 blev Flamingo. Sitt sista namn fick hon 1978.

På gatan utanför ett skrotvarv hittade 
vi en del av maskindagboken till Milena 
A som var under skrotning. Hon byggdes 
1943 på Götaverken som Kengis. Ar 1959 
blev hon Cora, 1962 Bejowiec och 1975 
slutligen Milena A.

Ute i bukten vid varven låg varulagret, 
ett 2 0 -tal fartyg som väntade på sin tur.

Det låg skrotvarv lite här och där, och vi 
hittade nog de flesta. På ett, som vi kom 
till en söndag, plaskade vi runt bland vat- 
tenpölar och spilloljeklumpar helt ostörda. 
På ett annat blev vi inte insläppta om vi inte 
hade 'permission'. Vakten sade inte vilken 
permission så vi visade våra medlemskort 
i World Ship Society, ett kort som då hade 
stämplar och en namnteckning. Vakten 
släppte in oss!

På detta varv så både skrotade man och 
byggde nytt. Det stod ett halvfärdigt passa
gerarfartyg på det som var stapelbädd. Det 
hade nog stått där i några år.

På sydligaste spetsen av det grekiska 
fastlandet ligger Laurium. En mindre 
hamn, ett skrotvarv och en helig plats för 
turister, Cap Sounion.

På skrotvarvet hade man middagsrast 
då vi kom. Han som nog var förman ville 
så gärna tala med oss, men hans engelska 
ordförråd var lika begränsat som vårt gre
kiska. Men vi förstod så mycket att gå ni

bara in och titta när vi har middag. Fartyget 
som vi skrotar nu är nog byggt i Danmark. 
Och nog såg vi oss omkring.

Utanför låg ett mindre varulager, bl a den 
ångdrivna bogseraren Sotiris. Och en ha
verist, en fd norrman lastad med havre.

Detta skrotvarv vet jag är stängt, där lig
ger en containerterminal numera.

Så var det kultur. Jag tyckte att när vi 
ändå var här så borde vi åtminstone en 
gång se solen gå ned genom ruinerna av 
soltemplet på Cap Sounion. Det skall man 
bara se, enligt guideböckerna. Så vi körde 
dit. En jättestor parkeringsplats där det 
bland annat stod en blänkande Rolls Royce. 
Och en souvenirkiosk.

-  Det är säkert han som har kioskens bil, 
hävdade Walter.

Ingen sade emot honom då vi sett kön till 
kiosken. Så jag har sett solen gå ned, men 
inte bakom templet utan bakom baken på 
minst tre busslaster holländska matronor. 
Där gällde inte turordning, där gällde 
armbågar.Begonia D i Laurium. Hon byggdes 1960 som Arauco som 1970 blev till Voulia. Begonia D målades 

pä 1980.

Flora II hette North Sea till 1970. Hon byggdes 1960 pä Eriksberg. 
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Plattformen på väg ut mot Nordsjön. Fotot taget vid ett annat tillfälle.

Scarabeo 7
Gunnar Heikenberg

Personalmannen Uno Ahlqvist på 
Broströms ringde mig den 3 februari 
1997 och erbjöd mig ett jobb. Det hör 

till saken att jag hade gått arbetslös i över 
ett år. För tillfället gjorde jag ett ALU-jobb 
för Falkenbergs museum, där jag doku
menterade alla fiskebåtar under 1900-talets 
första hälft. Inte så väldigt upphetsande, 
om man skall vara helt sanningsenlig.

Ahlqvist erbjöd mig ett jobb som befäl
havare på den italienska plattformen Sca
rabeo 7. Den skulle bogseras från varvet i 
Höylandsbygd i Hardangerfjorden i Norge 
till varv i Tuzla utanför Istanbul i Turkiet. 
Jobbet var tänkt att ta omkring 20 dagar. 
Scarabeo 7, som betyder skalbagge, var 
inte helt obekant för mig. Den hette tidi
gare Treasure Supporter och var Consafes

första bostadsplattform som byggdes på 
Arendalsvarvet i Göteborg våren 1980. Jag 
var då Consafes nautiske kontrollant under 
dess byggnation. Vid ett par tillfällen hade 
jag också varit befälhavare på Treasure 
Supporter. Nu var bostadsplattformen 
såld till det italienska rederiet Saipem och 
skulle byggas om till en borrplattform på 
det turkiska varvet i Tuzla Shipyard. Den 
skulle bogseras dit ner obemannad av en 
av världens största utsjöbogserare den 
sydafrikanska bogserbåten John Ross, 
med hemmahamn Durban. Jag skulle vara 
ombord på John Ross hela tiden som Sai- 
pems representant ihop med en italiensk 
maskinchef. Tala om smör jobb!

Naturligtvis tackade jag med glädje ja 
till jobbet. Till råga på allt så var den eko

nomiska ersättningen för uppdraget bra. 
Ja, mycket bra helt enkelt! Men nu var det 
bråttom. Nytt pass ordnade jag på några 
timmar. Nästa dag, den 4 februari 1997 
vid middagstid, körde jag i en hyrbil till 
Landvetter i ymnigt snöfall. Flyg via Oslo 
till Stord, buss till Leirvik, färja till Ranavik 
och sen taxi till Höylandsbygd. Puh, det 
var en jobbig resa. Men vid midnatt var jag 
ombord på Scarabeo 7.

Jag möttes av två italienska maskinche
fer. De pratade en mycket dålig engelska, 
och som alla latinfolk så har de svårt med 
bokstaven H. Följande dialog utspann sig 
efter sedvanliga hälsningsfraser. Till saken 
hör att jag var både trött och hungrig.

Are you angry?, trodde jag att italienarna 
sade. Naturligtvis svarade jag: -No. I am

22 Länspumpen 2006:4



Kapten David Betts på John Ross kunde förnimma ett annalkande lågtryck genom att se pä vattnets 
krusningar. Alla bilder av eller via Gunnar Heikenberg.

not angry. OK, sade italienarna, see you 
tomorrow morning. Good night.

De hade INTE sagt angry utan hungry 
på sitt italiensk-engelska sätt. Man ville ju 
inte förlora ansiktet vid första kontakten, 
så jag fick gå och lägga mig hungrig den 
första kvällen ombord på Scarabeo 7. Att 
erkänna att jag missuppfattat dem, det var 
otänkbart.

Nästa dag kom John Ross och ankrade 
upp ute på fjorden. Den såg inte mycket ut 
för världen, och jag ifrågasätter starkt om 
detta verkligen är en av världens största 
utsjöbogserare. Senare på dagen kom 
kaptenen på John Ross över till oss för att 
diskutera hur vi skulle utföra bogseringen. 
Det trodde åtminstone vi på Treasure Sup
porter. Men Captain David Betts, som var 
engelsman från Newcastle, han hade ett 
helt annat tankesätt. Han klargjorde klart 
och tydligt för oss, att han hade inga inten
tioner på att börja någon bogsering förrän 
han hade minst 48 timmar med garanterat 
väder där vindstyrkan ej översteg 1 0  se
kundmeter från det att vi lämnade norska 
kusten. I mina ögon ett orimligt krav. Att ta 
upp ankarna, koppla John Ross och ta oss 
ner genom hela Hardangerfjorden skulle 
ta minst 24 timmar. Captain Betts krävde i 
praktiken 72 timmar med garanterat väder 
med svaga vindar i februari månad utmed 
norska västkusten. Släng Dig i väggen, det 
var rena rama önskedrömmen! Så lång tid 
är det inte mellan lågtrycken vid denna 
tid på året utmed norska västkusten. Jag 
förstod mycket väl, varför han agerade på 
detta vis. Han hade naturligtvis fått order 
från sitt rederi att försöka förhala avgången 
så mycket som m öjligt, eftersom hans 
sydafrikanska rederi fått jobbet på dayrate. 
Vilket innebar att John Ross fick betalt per 
dag från den datum de hade anlänt till 
Höylandsbygd till dess de levererade Sca
rabeo 7 uppankrad utanför Tuzla shipyard 
i Turkiet. Rena rama drömkontraktet för 
John Ross, och ett mardrömskontrakt för 
italienska Saipem, eftersom man inte gjort 
några förbehåll. Efter vad jag fick höra i 
efterhand, så fick den person på Saipem 
som signerat kontraktet med John Ross 
silkessnöret och avgick.

Varje dag fick vi besök av Captain David 
Betts. Han presenterade en väderleksrap
port för de närmaste dagarna, och alltid 
fanns det ett eller fler lågtryck som såg 
farliga ut, åtminstone i hans ögon. Dagarna 
gick och ingenting hände. Jag tog kontakt 
med klassningssällskapet Det Norske Veri
tas där Scarabeo 7 var klassat och frågade 
vad som stod i det av dem utfärdade To- 
wing certifice. Vind max = 20 knop = 10 se
kundmeter, och max sjöhöjd = 4,5 meter. Vi 
kunde inte göra något åt situationen, men 
Det Norske Veritas gav oss rådet: Försök att 
ligga på kaptenen på John Ross så mycket

som möjligt och få honom att åtminstone 
avgå från varvet med Scarabeo 7 kopplad 
i bogsertrossen. Sen skulle vi kunna ligga 
klara för avgång på fjorden och invänta ett 
s k weather-window, som accepterades av 
Captain Betts.

Men den gode Betts hade varit med i 
sådana här situationer förr. Inga böner eller 
hotelser bet på honom.

Men efter 16 dagar, fredagen den 21 
februari 1997 klockan 07.00 så började vi 
plocka upp ankarna och förtöjningarna 
med land. Det tog hela dagen. Först kl 
23.30 var vi färdiga. Allting surrat och klart. 
Scarabeo 7 var sjöklar och beredd att möta 
först Nordsjön sen Atlanten. Hur skulle 
detta gå? Det var med oro i bröstet som den 
italienske chiefen och jag flyttade över till

John Ross. Scarabeo 7 skulle från och med 
nu och till dess vi kom till Tuzla var obe
mannad. Vi ställde ett glas med vatten på 
ett av mässborden. Det skulle bli intressant 
och se, om det stod kvar i orubbat skick då 
vi kommit fram till Tuzla.

Under natten till lördagen den 22 fe
bruari tuffade John Ross med Scarabeo 7 
på släp ner genom Hardangerfjorden med 
lots ombord. Vi hade kopplat en liten norsk 
hamnbogserare i aktern på Scarabeo 7 för 
att hålla emot lite grand, så att det blev lite 
lättare att hålla en stadig kurs.

Då vi vid dagbräckningen nådde havs
bandet så svek modet på Captain Betts. 
Han hittade ett nytt lågtryck som han 
ansåg kunde utveckla sig till ett oväder. 
Därför beordrade han en kursändring på
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John Ross, en av världens största bogserbåtar.

180 grader, och vi började så sakta stäva 
upp i Hardangerfjorden igen. Den norske 
lotsen blev mycket irriterad, rent ut sagt 
förbannad. Jag försökte övertala Captain 
Betts att fortsätta ut i Nordsjön, men det var 
som att slå vatten på en gås. Det rann av 
honom, och han tog ingen notis av vad den 
norske lotsen eller jag tyckte och tänkte om 
honom. Lotsen blev så arg, så han begärde 
att bli avlöst omgående. På lördagsförmid
dag kom två nya norska lotsar ombord.

Vi började nu gå upp och ner i Hardan
gerfjorden. På söndagen fick John Ross 
ett maskinhaveri på den ena av de två 
huvudmaskinerna. Man skulle tvingas 
att stoppa allt maskineri under tiden man 
reparerade felet. Därför fick vi rekvirera ut 
en ny bogserbåt som kunde bogsera John 
Ross och Scarabeo 7 under reparationen. 
Herre Gud vilken syn det måste ha varit 
för en passerande båt. Först en bogserbåt 
som bogserade John Ross och Scarabeo 7 
och sist en liten hamnbogserare som drog 
åt motsatt håll! Hela detta vidunder var 
över 1 0 0 0  meter långt.

Mitt i all denna bedrövelse mötte vi en 
dykeriplattform som hette Regalia. Jag 
kände dess befälhavare väl. Han kallade 
upp mig på VHF, för han visste om att 
jag var medverkande i denna bedrövelse. 
-Vad håller Du på med Gunnar, är Du 
ute på sightseeing av Hardangerfjordens 
berömda natursceneri? Jag vet ett billigare 
sätt att se fjorden.

Jag skämdes. Naturligtvis gick det nu i 
norska sjöfartskretsar massor av historier 
om Scarabeo 7 öden och äventyr på Har
dangerfjorden. Den italienske chiefen Vito 
Bocuzzi förstod inte det skandinaviska 
språket och var inte så duktig på engel
ska, så han hade svårt att hänga med i
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alla svängar som gjordes. Han kände sig 
naturligtvis utanför och gapade och skrek 
nästan hela tiden. Vad hjälpte det, ingen
ting. Det var bara jobbigt för honom själv 
och hans omgivning. Hans omgivning var 
jag. Sent på söndagskväll hade John Ross 
reparerat sin trasiga maskin, och den extra 
bogserbåten i stäven kunde kopplas loss 
och hemförlovas.

Nedre delen av Hardangerfjorden heter 
Klosterfjorden. De närmaste 10 dygnen gick 
vi upp och ner i denna fjord. Vad jag inte 
vet om alla grynnor, öar, strandnära hus 
etc, etc är inte värt att veta. Varje morgon 
fick jag höra från Captain Betts om dagens 
hemska lågtryck. Jag lärde mig ett nytt ut
tryck WOW = waiting of weather. Det var

Scarabeo 1 längs kaj i Höylandsbygd.

användbart i mina daily telex till Saipem 
och Broströms. Hela tiden i Klosterfjorden 
hade vi två norska lotsar ombord.

Jag var otroligt trött på detta harvande 
upp och ner i Klosterfjorden. Men så på 
kvällen den 3 mars nådens år 1997 så be
stämde sig Captain Betts att nästa morgon, 
den 4 mars, så skulle han göra ett nytt för
sök att komma ut på Nordsjön. Jag var på 
vippen att ropa Hurra, men höll igen denna 
glädjeyttring, med tanke på alla tidigare 
bakslag om avgång.

Hur som helst, nästa morgon var vi i 
havsbandet och kunde koppla loss bogser
båten i Scarabeo 7:s akter. Klockan 07.30 
lämnade lotsarna John Ross. De var glada, 
men gladast var den italienske chiefen Vito 
Bocuzzi och jag. Nu kunde resan till Tuzla 
börja. Det hade tagit 28 dagar innan vi 
startade resan, till stor del helt i onödan. 
Fram på eftermiddagen försvann Norge 
i öster. Vi styrde en västlig kurs över mot 
England för att få lä för förväntad västlig 
vind och sjö. Fart omkring 5 knop.

Vi följde Englands ostkust söderöver. I 
huvudsak hade vi som förväntat västliga 
vindar. Det gjorde att sjögången ej blev så 
kraftig, utan vi passerade över Nordsjön 
på fem dagar. Denna västliga route gjorde 
att distansen blev 60 sjömil längre än den 
normala östliga routen. Men i gengäld 
kunde vi hålla en medelfart på omkring
5 knop, och det får anses som mer än väl 
godkänt.

Engelska kanalen avverkade vi på två 
dygn. Det var tät tjocka hela tiden, tidvis 
inte mer än omkring 100 meters sikt. Men 
då det numera är separationsleder för öst- 
och västgående trafik så var det inga större 
problem. Vi höll ju trafikledningscentra
lerna informerade om var vi befann oss.
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Äntligen pä väg. Vi lämnar Utsira bakom oss för gott.

John Ross skulle klara sig fram till Tuzla, 
men nu gick det inte längre. Därför hade 
rederiet fått kontakt med en ryskregist- 
rerad utsjöbogserare som var destinerad 
på Sicilien, Leopard från Odessa. Denna 
båt skulle komma ut till oss och tillfälligt 
ta över bogseringen av Scarabeo 7. John 
Ross skulle gå in till Valletta på Malta och 
reparera sin krånglande maskin. Det hade 
klart framgått de senaste dagarna ombord 
att man hade ordentliga problem med 
maskineriet eftersom man ofta tvingades 
att helt stoppa båda maskinerna. Både Vito 
Boccuzzi, den italienske chiefen, och jag 
tyckte att Captain Betts hade uppfört sig 
mer än lovligt klantigt. Vi tyckte att han 
var för gammal för att tro på tomten! Det 
var riktigt skönt att ösa ur sig all uppdämd 
galla som man hade inombords. Vito och 
jag representerade ju Saipem som hade 
chartrat John Ross.

Det beslutades att John Ross skulle gå

Ut i Bay of Biscay. Kanonväder. Laber 
vind runt 1 0  knop, havet låg som en spegel. 
Det var underbart att vara sjöman, och 
bara åka med! Besättningen på John Ross 
var s k mixed crew. Det innebar blandade 
sydafrikaner, svarta, mulatter, indier och 
några vita. Disciplinen var stenhård. Här 
accepterades inte att någon matros hade 
en egen åsikt. Allt befäl var engelsmän, 
utom andre styrman. Han var maorier från 
Nya Zeeland. Den stackarn hade det inte 
så lätt alltid.

14 dagar efter det att vi lämnade Kloster
fjorden passerade vi genom Gibraltarsund. 
Det var på morgonen till den 18 mars. Hit
tills hade allt gått som på räls. Vito och jag 
förstod dock att man hade någon form av 
maskinproblem ombord, fastän Captain

Betts hela tiden förnekade det. Våra miss
tankar stärktes då Vito nekades att gå ner i 
maskin. Motiveringen var att han i onödan 
oroade maskinister och motormän. Det ver
kade väl krystat, eftersom han haft tillträde 
dit under början av resan. Vid planeringen 
av resrouten, hade det hela tiden varit 
meningen att vi skulle bunkra i Gibraltar. 
Men det fick vi inte eftersom vi hade en 
plattform på släp, och det sydafrikanska 
rederiet ville inte betala för en bogserbåt i 
Scarabeo 7:s akter under bunkringen som 
skulle ha skett ute på redden.

På eftermiddagen den 24 mars, då vi 
befann oss utanför Malta, så fick Captain 
Betts krypa till korset. Han bad om ur
säkt för att han ljugit för oss. Man hade 
maskinproblem. Han hade hoppats att

Alla sopor ombord på John Ross eldades upp 
på backen.

in till Valletta och reparera sin maskin. 
Leopard skulle under tiden köra runt 
med Scarabeo 7 i närområdet. När John 
Ross var klar med reparationen, så skulle 
man komma ut och överta bogseringen av 
Scarabeo 7.

Nästa morgon kom Leopard, och efter 
lite strulande hit och dit fick man över bog- 
sertrossen till dem. Det beslutades också att 
man måste sända över en kontaktperson 
till Leopard. Ingen ville, så det blev natur
ligtvis andre styrman John Hill, maoriern 
från New Zeeland. Stackare!

Det tog tre dagar att reparera John Ross
i Valletta. Den 28 mars återtog John Ross 
bogsertrossen från Leopard och bogsering-
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Leopard var en före detta tysk bogserbåt. Artikelförfattaren i förgrunden.

en emot Tuzla fortsatte. Andre 
styrman John Hill kom till
baka ombord. Han hade haft 
några tuffa dygn på Leopard.
Först blev han biten i benet av 
skeppshunden. När han kom 
till sin anvisade hytt, fann han 
att då han stod på hyttmattan, 
så tycktes den röra på sig. Det 
visade sig att hela hytten var 
överfull med kackerlackor!
Därför tillbringade han hela 
sin tid ombord i Leopard på 
bryggan. Maten var urusel.
Det var säkert ingen semester
resa för honom.

Under uppehållet i Valletta 
gjorde jag upp ett förslag till 
hur Scarabeo 7 skulle ankras 
upp då vi kom fram till Tuzla.
Vi skulle ankra upp med 4 an
kare med ett i varje hörn. För 
att detta skulle kunna göras 
behövde vi en ankarhante- 
ringsbåt som skulle köra ut 
ankarna till anvisad position.
Förslaget accepterades av Saipem, som 
skulle vidarebefordra det till Tuzla Ship- 
yard för åtgärd. Förhållandet mellan Vito 
Boccuzzi och mig hade blivit lindrigt sagt 
mycket spänt. Vi delade hytt ombord. Sjuk
hytten. Vito hade varit hemifrån sedan före 
jul. Det betydde i över tre månader. Det var 
inte bra, och han var lättretlig till tusen. 
Man fick verkligen väga sina ord på guld
våg. Det var inte mycket som behövdes för 
att en häftig ordväxling skulle uppstå. Vito 
ringde dagligen till Saipem. Han skrek så 
det ekade i hela båten när han talade med 
dem. Då jag frågade honom efter ett sådant 
samtal vad som gjort honom så upprörd, 
så tittade han förvånat på mig och sa -Nej, 
det var inget särskilt idag. Det måste vara 
jobbigt att ha ett så hetsigt humör.

Att sakta glida fram genom den grekiska 
övärlden var en minst sagt behaglig tillvaro 
ombord. Här kunde man med fog tala om 
betald semesterresa!

Men allt har en ände. På morgonen den
2  april fick vi lots ombord för att gå genom 
Dardanellerna. Det var en avancerad ope
ration att ta sig genom sundet. All annan 
trafik stängdes av. Bogsertrossen kortades 
upp och en mindre bogserbåt kopplades 
i Scarabeo 7:s akter. Detta för att hjälpa 
till att svänga kolossen i sundets krökar 
och böjar. Det var strömt, mycket strömt, 
men vattnet rann i sundets längdrikt
ning. Eftersom det var motström så tog 
det nästan hela dagen att ta sig igenom 
Dardanellerna.

Efter Dardanellerna skulle vi endast över 
Marmarasjön och det var inga större pro
blem. Så klockan 10 på förmiddagen den
3 april var vi framme i Tuzla, en förort till

Istanbul. En timma senare åkte Vito och jag 
tillsammans med folk från Tuzla Shipyard 
över till Scarabeo 7.

Från det att vi avgick från varvet i Hö- 
ylandsbygd till dess vi anlände till Tuzla 
hade det gått 42 dygn. Vi hade avverkat
3 661 nautiska mil. Inte hade det gått med 
någon racerfart inte. Hade man kunnat 
jogga samma sträcka, så hade man behövt 
hålla en fart på 6,7 km/tim. Jag tycker att 
snigelfart är ett lämpligt uttryck för resans 
medelfart!

Åter ombord på Scarabeo 7. Där kunde 
vi konstatera att vattenglaset som vi satt 
på ett av mässborden stod kvar i orubbat 
skick.

Vi hade haft tur med vädret, det var vi 
helt eniga om. Då maskineriet skulle startas 
upp gick det inte så smärtfritt. Det hjälpte 
inte hur mycket Vito än gormade och skrek. 
Maskineriet levde sitt eget liv och tog ingen 
hänsyn till hetsiga italienska maskinchefer. 
Inget fungerande maskineri, ingen ström 
till ankarspelen, och sålunda ingen ankar
hantering, så enkelt var det.

Sent på kvällen fick man igång maski
neriet. Men eftersom det blivit mörkt och 
eftersom varvet inte beställt någon ankar- 
hanteringsbåt, så nekade jag att påbörja 
ankarhantering. Naturligtvis var det inte 
populärt, men det hade jag inte förväntat 
mig heller. På kvällen kom det från Sverige 
en kranförare och en matros samt Walter 
Addison som skulle avlösa mig. Walter och 
jag hade avlöst varandra som befälhavare 
många gånger under tiden på Nordsjön, 
Mexikanska gulfen etc. Det var tänkt att vi 
fyra skulle ankra upp Scarabeo 7.

På morgonen den 4 april var vi uppe

tidigt. Inte fanns det någon ankarhante- 
ringsbåt i sikte. Vi fick lägga ut ankarna 
själva. John Ross var fortfarande kopplad 
till vårt bogserarrangemang. Han drog 
oss till position för ankare 1. Vi firade ner 
ankaret till botten, slackade på ankarwiren 
varefter John Ross drog oss till position för 
ankare 2. Det firades ner till havsbotten. 
Likvärdiga procedurer för ankare 3 och 
4. När vi fått ut alla våra 4 ankare, hivade 
vi oss till en position där avståndet var 
ungefär lika långt till alla ankarna. I denna 
position hivade vi på alla ankarwirarna 
till dess vi fick en jämn och samstämmig 
tension (dragkraft) på samtliga ankare. 
Scarabeo 7 låg som spindeln mitt i nätet, 
säkert uppankrad i Marmarasjön utanför 
Tuzla Shipyard. Varför skall man ha hjälp 
av kostsamma ankarhanteringsbåtar? 
Helt onödigt enligt turkarna. De ansåg att 
det bara är vi skandinaver som är så in i 
nordens säkerhetsfixerade. Bortkastade 
pengar på dyra specialbåtar! Där hör ni alla 
ankringsexperter ute på Nordsjöns oljefält 
vad turkarna anser om oss. Vem har rätt? 
Ja, om det finns det säkert åtskilliga teorier 
och åsikter. Men här på Marmarasjön hade 
man en klar uppfattning om vad som var 
rätt och riktigt. Nu gick det bra denna 
gång, m en.. Så, släng Er inte i väggen än, 
alla ankringsexperter.

I vilket fall som helst, för mig personli
gen var min aktiva karriär inom sjömans
yrket över i och med att jag nästa dag åkte 
hem till Sverige och Falkenberg. Ett jobb 
på omkring 2 0  dagar blev i verkligheten 62 
dagar. Det är så sant som någon förnuftig 
person tidigare sagt.

-  More days more dollars.
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Bilaga

Registersidorna
8401-8500

8474 Gunilla av Öckerö på kryssning i den bohuslänska skärgården. 
Foto: Krister Bång den 26 juli 2006.
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Reg.
nr

Typ Namn
Versaler = Namn under svenskt flagg  

Sm å 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

8401 F VALENCIA II ex THYRA 1939 Raa 58 30 1972 2 aug brann Gävlebukt
8402 MS TEJE II ex BILLINGSFORS 4 1920 Billingsfors 44 32 1970 förstörd lades Kållandsö
8403 MS K0RSH0LM EN ex BOG-SJÖ 1 ex BINAB 1 ex FÄRJA 61/132 ex NORRBYSKÄR 1939 Nyland 94 59 i fart 2005
8404 F ELVY 1939 Landskrona 59 23 1954 20 maj, sjönk Nordsjön
8405 MS Noula Express ex La Verdad ex La Verda ex Cantadora ex Kormoran

ex Kornmod ex TREAN ex DANALAND 1939 Lekkerkerk 152 62 1954 såld Dk, fanns 1988
8406 MT S0YA VII ex Inger Benedicte 1938 Lübeck 127 808 1940 såld USSR, ej rapporterad 50
8407 MT Mary D ex TERGUS 1940 Flnnboda 467 281 1959 såld Irland, upph 1966 Dublin.
8408 SS Nicoya ex Olga Pace ex Pace ex BITRALAND ex MARGOT ex VANADIS ex Breidablik 1910 Bergen 1271 913 1954 såld Malta, 1959 upph Dublin
8409 MS ECUADOR 1940 Götaverken 7070 5295 1956 1 mars, strandad Terschelling
8410 MS INDUSTRIA 1940 Lindholmen 1601 1039 1943 25 mars, torped Brasilien 1 1
8411 S S 59:AN 1940 Helsingborg Blev 8443 SONJA
8412 MS Barbara ex Peyra ex Andrea Camalich ex Alda ex FROSTE 1940 Åbo 1050 648 1961 såld Fl, sjönk 28.6.1982
8413 F ANNA HUDSON ex HUDSON ex DALARÖ 2 ex ANNA 1939 Hälsö 61 25 fritids 2005
8414 F ÄRAN 1939 Hälsö 23 10 1965 såld Finl. Struken 1970, 2005 uppr Åbo
8415 F NORDEN AV FALKENBERG ex JONSVIK ex LILLVOR 1939 Skredsvik 58 28 1988 sänkt
8416 MS MARGIT ex KLIPPAREN 1939 Hälsö 49 19 1978 såld Fi, fiskar ännu 2005 i Finland.
8417 G GULLMAREN ex Saint Jean 1922 St Malo 182 102 1960 pråm Slottsbron
8418 F INGAREN 1939 Hälsö 61 24 1961 såld Fi, fanns 2005 som restaurang i Finland.
8419 MS GULE ex BRITT-MARIE ex EKFORS ex GUNHILD H ex ÖSTANFORS ex SIGBRITT 1940 Foxhol 546 332 1988 såld Cayman Isl, upph 2002
8420 F Kaija ex LYON 1939 Hälsö 54 24 1960 såld Fi, fanns 2005 i Finland.
8421 F Aila ex VIKINGÖ ex VIKING 1939 Hälsö 56 21 1961 såld Fi, fanns 84
8422 MS Serranaum ex Serrani 1 ex ETTAN 1940 Lekkerkerk 142 59 1947 såld Brasil, fanns 82
8423 F TINNY ex SOLVÅG ex BORE ex MARIANA ex ENSKÄR ex VIKING 1939 Risör 23 8 1988 såld Fi, upphuggen i Finland ca 2000.
8424 MS ROSE-MARIE ex BYSEN ex ELLINOR ex MALÖ ex ELLINORA ex MONICA ex Slamat 1939 Deest 409 281 1984 5 april, sjönk Varberg, upph Falkenberg
8425 MS Pirauna ex TVÅAN 1940 Lekkerkerk 225 159 1947 såld Brasil, ej 52
8426 MT Spyros ex ISEFJORD ex OILSMITH ex SIGRID REUTER ex Raila 1926 Götaverken 5623 3833 1958 såld Gr, 1976 upph Castellon.
8427 F SOLÖ ex CAPELLA 1940 Källö-Knippla 61 26 1987 förstörd upphuggen 1 Ekenäs.
8428 P VEGA e x J .A .& C o  No 9 1924 Rallsta 45 23 1947 militärt bruk
8429 SS ELLINOR ex HILDA ex Chersoness 1903 Hoboken 1142 618 1955 upph Ystad
8430 MT K.J. Knudsen ex BELLONA 1940 Götaverken 11259 8646 1945 såld No, upph 1963 Spanien.
8431 3sk Peter Ty ex NOSSAN 1940 Karlstad 220 160 1962 såld Dk, upph 1971
8432 F BERMUDA ex MILANO ex RUNAFORS ex MIRIAM 1940 Skredsvik 54 21 1971 22 mars, brann Bornholm
8433 SS Lokraft ex Big ex Mell0s ex VOIMA ex RUNSKÄR ex STORGROGG 1939 Viborg 137 62 1986 såld Norge, i fart 2006
8434 F JUNO 2 ex BORELAND 2 ex LILIAN 1940 Hälsö 58 22 fritids 2005
8435 3sk FRIDA 1940 Sölvesborg 149 93 1940 17 dec, borta m m o allt 5 t
8436 F Skagklit ex SYDVÅG 1939 Skredsvik 56 22 1958 såld Dk, 1981 St Vincent
8437 MS Sintah Reefer ex CERVIA ex CERVUS ex SUNNANLAND 1940 Eriksbergs 3064 1961 1966 såld Formosa, 1970 upph
8438 G HAMNFJORD ex SIRIUS 1905 Vlardingen 87 67 2000 såld Norge
8439 SS Angelos J Xilas ex Betta ex Carla Maria G ex Esquiman ex Angelos J. Xilas

ex Betta ex Carla ex LENA BRODIN ex LENA 1940 Fredrikstad 1860 1320 1950 såld It, 1968 upph La Spezia.
8440 MS MIMER 1940 Bergshamra 47 30 1966 depå
8441 MS REMMAREN 1940 Lindholmen 3775 2661 1942 22 okt, minspr VSV Stavanger
8442 MT Acuarlo Diez ex Ciudad Rodrigo ex Aire ex GLOMDAL 1940 Landskrona 4030 2954 1946 såld Portugal, 1987 upph Sevilla
8443 SS Captain Antonis ex SONJA 1940 Helsingborg 1590 1027 1963 såld Liberia, schuttled 79
8444 Tj Strandgaard ex RIVAL 1910 Martenshoek 91 63 1956 såld Dk, struken 1964
8445 F LAGAFORS ex ÄRLAN 1 ex SVANÖ ex GULLMAREN ex SVEA 1939 Landskrona 58 23 2002 pph Grenaa
8446 MT Rosarito ex NORDICA ex SVEA REUTER ex SOYA VI 1940 Eriksbergs 1376 861 1974 såld Mexico 1982 upph
8447 F Brita-lla ex BRITA 1940 Råå 62 25 1997 såld Senegal, ligger Delfzijl 1996 eft hav
8448 G S 0rbu ex Morild ex Arnhild ex SUNDA 1940 Karlstad 122 82 1957 såld No, kondemnerad 2004
8449 p LUNA 19/1 q  Skredsvik 56 22 fiskar 2006 ~~
8450 MT ZELOS ex ROLF BILLNER ex OCEANUS 1940 Götaverken 10078 7666 1968 upph Kaohsiung
8451 SS Kader 5 ex Mehmet Kaptanoglu ex Gerze ex Calti ex ULSNES ex Jel0 1907 Oslo 784 458 1944 återlämnad Norge
8452 SS HILDA 1925 Trondheim 1364 965 1941 21 okt.änkt Holland
8453 MS TONGHAI 1940 Götaverken 6234 4416 1953 4 nov, sjönk El Ferrol
8454 SS FANTOFT 1921 Arendal 993 686 1944 återlämnad Norge, sjönk 31.7.1960
8455 F ÄLVFJORD ex LENTO 1940 Risör 43 14 1993 upph
8456 3sk BALTICIA ex BALTICA 1940 Sjötorp 165 115 1964 10 april, sjönk vid Gotland

Registrerade 1941.
8457 SS INGEREN ex Berwindvale 1911 Mlddlesbrough 6123 3266 1944 återlämnad Norge
8458 MT MALMÖHUS 1941 Kockums 10583 8033 1950 såld It, upph 1962
8459 SS INGMAN ex SIGNE ex Lake Hallwil ex Carol Donan ex Carol ex Helmsdale 1907 P Glasgow 3165 1996 1944 i engelskt beslag, upph 1945
8460 MS Kefallonla ex Fontana ex Carmen Fontana ex Spirit ex Stefanoemme ex FENRIS 1940 Finnboda 1910 1318 1966 såld It, upph 1979
8461 MS Glory II ex Emma D.P. ex Miseno ex GOTHIA ex BOHUS 1941 Eriksbergs 1222 753 1963 såld It, brand 10.2.1978
8462 F VANDIA ex OKSÖ ex ÖSTVÅG ex LUXOR 1940 Hälsö 50 16 turfiskebåt Helsingborg 2006
8463 F Ingibjörg ex Björg ex EXPO 1940 Skredsvik 56 20 1945 såld Island, brann utanför Island 24 aug 1977
8464 SS Dione ex Danvig ex LALI 1941 Fredrikstad 1858 1408 1948 såld Dk, 1981 upph
8465 3sk HANÖ ex Fell ex NIAGARA 1941 Sölvesborg 149 93 1968 24 nov, sjönk Häradskär
8466 MS Argo ex Vesteroy ex MONGABARRA 1941 Götaverken 5219 3967 1945 såld Norge, 1974 upph
8467 SS KONG MAGNUS ex Luksefjell ex Cratheus 1911 Oslo 1370 844 1944 dec, återlämnad Norge, upph 1958
8468 MS Hadiotis ex Ais Giorgis ex DAHLIA 1941 Lindholmen 1602 1039 1963 såld Gr, torped 23.10.1973 Alexandria
8469 F MODE AV MELLANFJÄRDEN ex MODE 1935 Falkenberg 28 10 1988 upph
8470 F EKERÖ ex CAPELLA ex TIRANA ex CARINA 1941 Landskrona 61 25 1969 29 juli, sjönk Utsira
8471 G Anya ex WETTERN ex BALTIC ex Senior 1897 Middelburg 138 99 1963 såld Fl, upph 1978
8472 MS ARTHUR 1907 Götaverken 21 8 1958 sjunken Bovallstrand
8473 MS Margarita Two ex Penelope ex SKOGALAND 1941 Eriksbergs 3068 1946 1961 såld Gr,1976 upph Karachi
8474 3sk GUNILLA ex MONICA ex GUNILLA 1941 Oskarshamn 289 197 skolf
8475 MS Edward Dembowski ex SVEN SALÉN 1941 Eriksbergs 4865 3650 1954 såld Polen, upph 1984
8476 G AGNETA ex MUNKSJÖ II 1941 Sjötorp 113 77 1989 upph
8477 MT GLAN 1940 Ekensberg 646 400 1943 28jan, strand Landsort
8478 MS Chen The ex SANDHAMN 1941 Landskrona 3611 2673 1964 såld Formosa, 1965 brann Kaohsiung
8479 MS African Glory ex YARRAWONGA ex RIGOLETTO 1941 Eriksbergs 4859 3592 1971 såld Pa, upph 1978 La Spezia.
8480 MS EROS 1942 Helsingör 3152 2307 1943 1 jan, strand Grekland
8481 MT SVEAJARL 1941 Kockums 10318 7809 1943 9 jan, minspr utanför Norge 37+7 t
8482 MS Carnival ex Sund0y ex Fjordlys ex Lysefjord ex GEFION 1933 Odense 134 87 1946 såld No, fanns 2006
8483 MS Hos0y ex Kvarven ex A sk0y ex Årdalsfjord ex GYLFE 1933 Odense 134 87 1946 såld No, upph 1976
8484 SS SPRING ex TYRESÖ 1875 Motala 32 4 i fart 2006
8485 F Österö ex BLEKING ex FURSTEN/FÖRSTEN 1923 Åhus 36 11 1957 såld Fi, fanns 2005.
8486 MS Nafsiporos ex Parma ex BOTHNIA ex ÅHUS 1941 Eriksbergs 1220 754 1963 såld Fi, strand 2.12.1966 Grekland
8487 SS Tina ex TARINA 1 ex ARUBA ex FALKEN 1888 Göteborg 153 72 1991 såld St Vincent, upph 1998 Grenå.
8488 MS Alpa ex MINDORO 1941 Götaverken 6436 3184 1969 såld Cy, upph 1978 Hong Kong.
8489 MT Havlide ex FALSTERBOHUS 1941 Kockums 10593 8084 1955 såld No, 1961 upph Piraeus
8490 F Johannes Jonsson ex Saedis ex Jon Finnsson ex CAPAREN 1941 Hällevlksstrand 58 23 1946 såld Island, bränd 28 dec 1998
8491 MS KORNÖ ex ORNÖ ex FÄRJA 61/26 ex INSTÖ FÄRJA 1940 Marstrand 87 52 2002 ej längre skepp
8492 SS DIANA ex Blenda ex Kennington ex Grantley 1908 Sunderland 1878 1389 1943 5 mars, sänkt Borkum
8493 MT Americano ex SIRA ex SINUS 1941 Götaverken 8227 6229 1962 såld It. 1982 upph La Spezia.
8494 3sk BORGILA ex Yvonne ex GULL BRITT ex BORGILA 1941 Oskarshamn 241 189 1999 ej skepp ligger S Mälarstrand
8495 MT Langstrand ex SOYA V 1941 Lidingö 203 117 1958 såld Norge, såld 1983 till England.
8496 F Haförn ex Heimir ex THAILAND 1941 Skredsvik 61 29 1946 såld Island, slopad 27 jan 1969
8497 MS Blue Sea ex Ezzelino ex Rosanna ex Console Lionello ex Positano ex Althea ex CAMELIA 1941 Lindholmen 1602 1040 1964 såld It upph 1981 Split.
8498 MT Da Qing 14 ex Ta Ching 14 ex Chien She 14 ex Pieniny ex TANKLAND 1941 Eriksbergs 8044 6142 1957 såld Polen, öde ?
8499 SS MARSTA ex OAXEN 1 ex NYHAMN 1 ex GETÅ 1 ex GETÅ ex FRAMÅT 1904 Norrköping 27 2 1957 upph
8500 F MIKADON ex ALTUNA ex SKANTIC 1940 Landskrona 61 24 1984 upph

B ila g a  till L än spu m p en  2 0 0 6 :4
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”Resa i sjöfararland”
K rigsseglare, de b ästa  m odellbyggarna, Taubes 
C harlie  B a r r  finns i Bohuslän. M akrillsaltning i 
N ordsjön
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Terje W  Fredh, Gränsgatan 16, 45330 Lysekil 
tel: 0523-10421
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Möteskalendern
December 2006

Fredagen den 8  december O B S ! ändrad dag

Årsavslutning med vårt trevliga JU L B O R D  i Kajutan.
Förhandsanm älan obligatorisk. Anmälan senast den 1 decem ber 2006.

Möten i Kajutan våren 2007 

Torsdagen den 4 januari
Röda Bolaget handlar kvällens program om. Vi far lyssna till P er Olof 
Thorwaldsson, som arbetat 47 år på Röda Bolaget, och Bertil Söderberg  
som visar film och diabilder om bolaget som t ex bärgningar, bogserbåtama 
m m. Av tradition ett av årets bäst besökta möten.

Torsdagen den 1 februari
Avdelningens årsm öte. Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren 
Sten Zackrisson, Fyrmästaregången 20, 413 18 Göteborg tillhanda senast 
den 31 december 2006.

Torsdagen den 1 mars
Yngve Björndahl från Sjöfartsmuseet kommer att visa en film från den sista 
resan med Princess o f  Scandinavia.

Mötena b örjar klockan 19.

Före varje månadsmöte kommer vår eminente kock, Gunnar Utbult, 
att servera ärtsoppa och pannkakor till det otroliga priset av 30:- kr.
Dricka, hård smörgås och kaffe ingår också.

Kajutan är öppen varje tisdagskväll mellan 18 och 21.

Dessutom är Kajutan öppen för egen forskning alla torsdagar utom 
Skärtorsdag mellan kl 12.00 och 15.00 f r o m  den 5 okt 2006 t o m 
den 26 april 2007.

Kajutan är belägen i gamla Sockerbruket med adress
Banehagsgatan 1 I in på gården. Tag hissen till första våningen.

Välkommen!

Meddelande från FOTOARKIVET
Denna gång har valts ut en hel del skutor. Frågan har framförts om skutor i offerterna. 
VI kan denna gång presentera ett antal ur Örjan Kronvalls negativsamling, som finns i 
vårt arkiv. Både 3- och 4-mastare finns med.
Välkomna med beställningar. Bertil Söderberg

FOTOARKIVET • KLUBB MARITIM GÖTEBORG • OFFERT 39
Fotoform at 1 0  x 15  (1 0  k r / s t )  sam t 18  x 2 4  (4 5  k r / s t ) .  
Tillkommer porto och exp.kostnad 15 kr, utlandet 25 kr.

Be ta ln in g  vid leverans. Vid betaln ing från utlandet endast kontant.

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRÅN LISTAN. OBS!

Antal foton:
1 0 x 1 5  .........

1 8 x 2 4  .........

ÖRJAN KRONVALLS NEGATIVSAMLING Leif Gerlesborg 7360 Diligence Hamburgsund 5571
SKUTOR Lena Marlestad 8056 Ester Fisketången 5925
Agneta Lidköping 8476 Lenita Helsingborg 7337 Hölmön Skärhamn 11316
Aina Råå 5550 Marie Bleket 7767 Oakland Stockholm 10693
Amelia Djursholm 5777 Mazeda Djupekås 6067 BOGSERBÅTAR
Anette Lidköping 8525 Svartö Göteborg 4089 Hilde Göteborg 6693
Ann-lda Malmö 7829 Ulla-Britt Slretorp 4684 Hllmer Göteborg 8081
Dani Böda 2821 Ynes Drag 5809 lllern Malmö 9665
Elna Karlskrona 8037 KUSTFARTYG BERTIL PALMS NEGATIVSAMLING
Ellen Klöverön 7680 Berna Höganäs 9319 Bordenea Monrovia —

Ewald Hallsbäck 7569 Gunn Djupekås 8359 Dorthe Maersk Köpenhamn —

Frida Hamburgsund 5324 Prins Axel Göteborg 7476 Kap Arkona Rostock 9321
Harnäs Kalmar 7623 Vingaren Skärhamn 10024 Maritsa Piraeus 9403
Hoppet Saltvik 1517 CALLE NYSTRÖMS NEGATIVSAMLING Orator Panama —

Kllpdon Hunnebostrand 5912 Bleking Djupekås 9894 Sol-Britt Borgå 9964

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

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

Sista beställningsdag 
12 januari 2007

därefter leverans inom 6 -1 0  veckor
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Sven Nilssons våta resa år 1914

ILund finns Kungliga fysiografiska säll
skapet, ett samfund som har till uppgift 
att stödja forskning, och det gör man 

genom att frikostigt dela ut anslag för 
olika ändamål. Havsforskningen började 
komma i ropet under andra halvan av 
1800-talet och inspirationen var den eng
elska Challenger-expeditionen som gjorde 
en världsomsegling 1873-1876. Redan 
1898 presenterade sällskapet ett förslag att 
man skulle utnyttja skeppsgossebriggen 
Snappopp som ett flytande laboratorium 
som kunde förankras på lämpliga platser 
längs kusterna eller i insjöar. Denna plan 
kom inte att förverkligas på grund av det 
juridiska ansvar som sällskapet i så fall 
vara tvunget att ta.

Det skulle dröja ända till 1913 innan frå
gan togs upp på nytt, och orsaken till detta 
var att professor Hans Wallengren höll 
ett föredrag om bottenfaunan i Kattegatt 
och Öresund. I samband med detta beslöt 
man att utreda möjligheterna att inrätta ett 
marinbiologiskt laboratorium. Ett labora
torium inrättades i Barsebäckshamn, och i 
samband med detta beslöt man att beställa 
ett undersökningsfartyg konstruerat av den 
kände C-G Petterson. C-G Pettersson är ju 
fram för allt känd för sina fritidsbåtar, men 
han konstruerade också arbetsbåtar. Båten 
fick namnet Sven Nilsson efter den kände 
lundaprofessorn, som har karaktäriserats 
som en naturvetenskaplig lärdomsgigant, 
och som levde 1787-1883. Sven Nilsson 
var klar 1914, och en artikel om leveransre
san publicerades i tidskriften Motor år 1915.

Sammanställd av Eric Hallberg

Artikeln som skrevs av Axel Ahlman har 
titeln En äventyrlig motorbåtsfärd. Med 
motorkryssaren Sven Nilsson från Stock
holm till Malmö. Den återges här i något 
förkortat och redigerat skick:

Resan börjar och vi anländer 
två m inuter för sent till Södertälje

Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund, 
beställde redan vintern 1914 vid Rosätra 
varv en sjögående motorkryssare efter 
en ritning av ingenjör C-G Petersson, 
Liljeholmen, avsedd för biologiska under
sökningar i Öresund. Leveransen skulle 
ha fullgjorts den 1 augusti, men blev på 
grund av sensommarens oro (första världs
krigets utbrott!) fördröjd, och först den 24 
september kunde undertecknad, som tagit 
tjänstledigt för att föra ner båten, avresa 
från Lund.

Till min synnerliga glädje meddelades en 
vecka innan att jag som kamrater ombord 
skulle få konstruktören själv, och herr 
Einar Frode, vilka erbjudit sig medfölja. 
Det torde också vara överflödigt nämna, 
att kamratskapet ombord verkligen blev 
det allra bästa, och att såväl chefskapets, 
som andra mödor under denna ovanligt 
krävande färd delades med en rättvisa, 
vilken fullständigt undanröjde alla "inrikes
politiska" stötestenar.

Efter några timmars kringirrande i bil i 
och för proviantering -  kompassjusteringen 
hade konstruktören välvilligt ombestyrt på 
förhand -  gick vi ombord vid Slussen den 
25 på eftermiddagen och nådde Södertälje

två minuter för sent för att hinna slussa 
igenom där på kvällen, och blev i stället 
tvungna att påbörja den odyssé genom 
diverse småstadskrogar, som blev en nöd
vändig följd av fortsättningen. Följande 
morgon avgick vi 6 :2 0 , och hade snart 
klarat "diket" -  kanalen -  och nådde ut till 
"makadamhögen i badbaljan" -  en benäm
ning på skärgården så kättersk, att till och 
med mitt skånska hjärta reagerade.

Jag skall icke förfalla till hänförd land- 
skapslyrik, ehuru det är frestande nog när 
jag genomgår minnenas loggbok. Dagen 
var verkligen vacker -  sol, hög luft och svår 
västlig bris, som i blånande ilningar drog 
över fjärdarna. I övrigt avbröts den ej av 
andra intermezzon än att vi tog minlots vid 
Hörningsholm samt att vi intog skaffning. 
Klockan 19 nådde vi Harstena by, nära 
Häradsskär, och ankrade i växande bris 
för natten, efter att ha passerat Bråviken, 
som bjöd på tämligen krabb, gropig sjö. 
Utan minlotsen från Stockholm, en man 
från Harstena, vilken mot fri resa klarat oss 
igenom de mest vidunderliga smygkrokar, 
skulle vi antagligen i det djupa mörkret fått 
svårt att hitta en så pass skyddad vik. Väl 
var det emellertid, ty av brisen blev under 
natten full storm, och när vi på morgonen 
kröp ur respektive "snarkofager" för att 
beskåda detta samhälle, som vi kvällen 
förut sökt hälsa med "Putte" (dvs blåst i 
signalhornet), gick till och med små vikarna 
vita. En kopp kaffe hos vår vän lotsen, som 
med berättigad stolthet visade sin 3 måna
der gamla telning, vilken han själv ej sett

Ovan Sven Nilsson på utgående från Barsbäckshamn en stilla sommardag.

T h Sven Nilsson på slipen för en välbehövlig bottenmålning. Samtliga bilder är från 
Zoologiska institutionens (Lunds universitet) arkiv.
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förr. Därefter en orienterande blick från en 
bergknalle och så iväg.

N erm örkt i nakterhuset
Klockan 10:10 passerades Barösund (tvärs 
Häradsskär), och stora havet, som vi verk
ligen skulle lära känna på allvar, mötte. 
Vinden hade ständigt ökat, men samtidigt 
dragit sig något nordligt och satte upp en 
våldsam sjö, som mellan smålandslandet 
och Öland, delvis på grund av hård sydlig 
ström, blev ytterligt krabb och besvärlig. 
Som gammal Öresundsseglare är jag icke 
bortskämd, ty Kattegatt och Sundet plä
gar ej vara goda, i synnerhet när vind och 
ström stå mot varandra, men denna sjö var 
verkligen svär.

Jungfrun, denna märkliga ö, som skym
tar miltals, växte sakta, medan det mulnade 
allt mera. Snart hade vi också regnbyarna 
över oss, och för att öka njutningen vägra
de nakterhuslanternan envist att brinna. En 
vidtagen undersökning gav vid handen, att 
vår fournissör i Stockholm hade fyllt den 
med -  linolja i stället för begärd rovolja. 
Under rådande förhållanden var intet att

göra åt saken, ty ingen levande möjlighet 
fanns att i denna sjö klara den. Man fick 
hjälpa sig med att var och varannan minut 
lysa på kompassen med elektrisk ficklampa 
och för övrigt låta det gå på Guds försyn 
och vår egen dumhet.

Vinden hade som ett ytterligare raf
finemang åt oss kantrat igen och var nu 
betydligt på sydkanten, vilket betydde, 
dels att allt regnet piskades i ögonen, 
för trots nermörkret ville man ju ändock 
försöka se, dels att sjön kom från kort sagt 
alla kanter.

Äntligen klockan 23 nådde vi Borgholm 
efter 17 timmars färdgenom våta, genom- 
trötta, frusna och hungriga. Eventuella 
efterkommande råder jag inom parentes 
att vid angörande av Borgholm nattetid 
observera icke blott de röda, utan även 
de: gröna fyrledningarna, om vilka senare 
kortet intet säger. Annars kommer man 
lätt upp i Badhusparken. Endast en långt 
driven misstänksamhet räddade oss från 
detta öde.

Eftersom vi hela dagen levat på torrskaff- 
ning -  snaps oräknad -  intagen i sittande

eller som de gamla romarna i liggande 
ställning på durken, frossade vi nu på 
rollmops. Receptet följer här: Slå sönder 
så många ägg som behövs i en panna, 
kasta skalen över bord och rör smörjan 
över sakta eld, tills den börjar lukta illa, 
dvs är vidbränd. Äts gärna av hungriga, 
våta, frusna personer tillsammans med 
kall, rökt skinka, Rehnbergs akvavit och 
S:t Eriks pilsner.

Konjak häm tas hos järnhandlaren
Följande morgon sov vi länge i våra ge
nomsura filtar. Vi åt frukost "på stan" och 
besåg den grandiosa ruinen i Tåkernförfat- 
taren Bengt Bergs angenäma sällskap, och 
skulle sen ge oss iväg. Men konjak skulle 
anskaffas, och Frode och jag tågade upp på 
spritbolaget. Efter ifyllandet av (märk väl!) 
en blankett upptagande diverse närgångna 
frågor betalade jag och ville ta min flaska. 
Nix! "Skicka den ombord!" "Går inte! Den 
får ni hämta hos Svenssons snett över!" 
"Svenssons?" "Ja, järnhandlaren." En bod
karl grep flaskan, avtågade till Svenssons 
med Frode och mig hack i häl, lämnade 
flaskan där, och först då fick vi ta den, och 
Borgholms nykterhetsnivå hade ej sänkts 
av oss. Sådant är livet -  även i Borgholm.

Klockan 13:30 lämnade vi Borgholm i 
full storm på sydkanten med regnbyar och 
mycket grov, krabb, brytande sjö. Ström
men gick så hård utanför Kalmar -  där 
den stundom lär löpa med ända till 5,5 å
6  knops fart -  att ett antal prickar sugits 
under. Redden var full av ankarliggare. Vi 
ankom till Kalmar 16:50 och tillbringade 
kvällen på Stadshotellet.

Vi avgick följande morgon 10:15, här som 
i Borgholm och flera andra ställen senare 
varnade för start, med Sandhamn som mål. 
Vind och ström var nu nordliga, regntjocka 
stod runt om, och stormen ökade. Klockan
1 2  spolades en levande fisk upp på däck 
och inhystes i en flaska för spritinlägg. 
14:10 passerades Kristianopel och något 
senare Sandhamn. Vi var på inväg dit, men 
möttes av en lots som erbjöd sig att gå med 
till Karlskrona, vilket accepterades. Här bör 
nämnas att såväl Kristianopels som Sand
hamns i Svensk Lots som angivna läställen 
blott är relativt bristfälliga lastbryggor, 
vilka vid t o m ej alltför hårda S och SO vin
dar besväras av svår dyning. Karlskrona 
nåddes 18:30, och om vistelsen här är intet 
annat att säga, än att "en liten löjtnant, en 
bitte, bitte, bitte, lille löjtnant" inte kunde 
klara ut om vi var vanliga sjösluskar eller 
"förbannat fina karlar" och för säkerhets 
skull flyttade sig från sin soffa när vi tog 
plats bordet bredvid.

En hård dag -  och inga kräftor!
Efter erhållet tillstånd lämnade vi Karls
krona 7:20, tog minlots 8:20, som lämnade

Kyrkbackens hamn på Ven angjordes ofta av Sven Nilsson.

När det var soligt och lugnt kunde man inta lunchen på kajutataket.
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Ännu en stilla dag till havs.

8:55, och så var vi ute på Hanöbukten. Jag 
har hört gamla långfärdsskeppare, som 
jämställde detta vatten endast med Biskaya- 
bukten. Naturligtvis är detta överdrivet, 
men även efter vederbörlig reduktion är 
nog kvar för att lämna en ny påminnelse 
om vår dödlighet. Jag har en natt legat 
med Zorns gamla Mejt I och länsat för 
bara riggen, en hel lång, nermörk natt, i 
åskbyar med nära 30 m:s vind, men detta 
blev ej mycket trevligare. Vi satte kurs 
på Simrishamn, men vände efter 12 mils 
gång, beslutna att nå åtminstone Ahus. 
Mest rädda var vi kanske för att maskinis
ten, mäster, trots ivriga försäkringar om 
motsatsen och trots ett under hela denna 
resa utmärkt humör och arbetsvillighet, 
ej skulle tåla denna verkligt sensationella 
berg- och dalbana.

Vid Utlängan hade blåst 35 m, och i 
Kalmar 30, enligt sandhamnslotsens ut
sago, då vi låg i Kalmarsund. Det var 
just de dagarna då pråmarna sjönk, och 
Vestlandet gick bort. Vi såg tre fruktans
värda skydrag helt nära. Själva hade vi 
varit översvämmade, jag kan ej kalla det 
annorlunda, av regnbyar. Vi var sålunda 
ej bortskämda, och vi hade gjort vår plikt 
under hela färden. Men Hanöbukten blev 
svår. Ingen av oss bör glömma turen mel
lan Hanö och Ahus. Jag har sett och seglat 
i Öresund och Kattegatt, som nyss nämnts, 
i tjugo år av mitt liv, men jag har aldrig 
sett värre sjö. Större javäl! Betydligt större, 
men aldrig så oerhört krabb och på samma 
gång hållningslös. Det är nästan omöjligt 
att säga varifrån brotten kom, och de var 
omöjliga att parera. Vi nådde också full
komligt uttröttade det lilla idylliska Åhus 
i skymningen, svor ett slag över de kräftor 
hotellet ej hade, och beställde i stället tysk 
hare. Följande morgon klockan 7 purrades 
vi av konstruktören -  färdens väckar

klocka. Frode måste här purras med hjälp 
av signalhornet som stacks in i skansen. 
Däck och huvud höll!

Skarp synta invånare  
inser att vi är gentlem än

12:30 nådde vi Simrishamn i regn tjocka och 
avstod från vidare gång, då vi av lotsarna 
hörde, att en i hamnen liggande lastång
are nyss ha anlänt efter fåfängt försök att 
runda Sandhammaren. Dagen och kvällen 
tillbringades i land. Inbyggarnas skarp
sinne gör dem heder, ty här tvivlade ingen 
på vårt gentlemannaskap, trots våra höga 
smorläderskängor, sweaters och rinnande 
oljerockar, vilka vi här som överallt behöll 
på -  eftersom inget torrt fanns ombord.

Landstormen gjorde honnör, flickorna i 
butiken neg, och allt var idel högaktning, 
to m  när vi uppenbarade oss på andra 
raden, första parkett, iklädda full krigs- 
målning och beskådade det eminenta 
teaterspektaklet "Bröderna Östermans 
huskors".

Följande dag 7:30 avgick vi, trots lot
sarnas bestämda påstående att vi ej skulle 
klara oss. Vinden var i Simrishamn rent 
västlig, men som alltid var den annorlunda 
vid Sandhammaren, där den mötte med SV
-  hela Östersjön låg alltså på. Men det gick!

Det var trångt på akterdäcket. Här har man fått 
upp trekantsskrapan full med havsdjur.

Ystad nåddes 12:40, tanken fylldes, och 
medan vi var i land intervjuades mäster 
med den påföljd att stadens tidning föl
jande dag meddelade att vi sökt nödhamn. 
Kanske det! I alla fall ur mästers synpunkt. 
Pilsnern var nämligen slut. Hederlige 
mäster! Tack för allt pålitligt, gott och an
strängande arbete samt inte minst det goda 
humöret denna tid! 14:40 gick vi från Ystad 
mot Trelleborg, och första gången under 
hela resan tycktes vädret bättra sig. Det 
mojnade något, dyningen blev lång, och 
månen sken över ett ganska stillsamt hav 
då vi angjorde Trelleborg 19:30.

Resans avslutning
Mycket är ej att tillägga ur loggboken, mer 
än att de båda zoologiprofessorerna Wal- 
lengren och Bodgren embarkerade följande 
morgon. Malmö nåddes 15:45 i svår, krabb 
brytning och regntjocka.

Utanför Falsterbo uppmärksammades vi 
av en tysk pansarkryssare, som sände en 
torpedbåt att titta på oss. Vi prejades dock 
ej, ehuru den cirklade ett par gånger runt 
oss på minsta möjliga avstånd.

Färden var slut och det var en verklig 
njutning, man badade, rakade sig, fick rent 
och torrt på sig efter att bokstavligen ej va
rit ur kläderna, bokstavligen, på sju dygn. 
Jag tvekar heller ej att kalla den i ovanligt 
hög grad strapatsrik, i synnerhet som hös
ten verkligen gjort vad den kunnat för att 
lägga motigheter i vår väg, motigheter som 
köld, regn, vidriga ström- och sjöförhål
landen etc. Det torde knappast någon dag 
blåst under 15 meter, men åtminstone ett 
dygn stundtals över 30.

Sven Nilsson
Byggd vi Rosätra varv 1914 
Längd 12 m 
Bredd 3 m 
Djupgående 1,5 m 
Deplacement 9 ton
M otor 12 h ästk rafter, tillv erk are  
okänd.
Fart 6  knop
Överläts på Zoologiska institutionen 
i Lund 1916. Sven Nilsson hade Bar- 
sebäckshamn som hemmahamn, och 
där det också fanns ett marinbiologiskt 
laboratorium. Sven Nilsson såldes 1945 
för 600 kronor. Dess vidare öden är 
okända. Laboratoriet i Barsebäckshamn 
upphörde med sin verksamhet 1954. 
Efter Sven Nilsson har Lunds univer
sitet disponerat flera forskningsfartyg: 
Bertil Hanström, Carolina (1), och 
Carolina (2). Som ett kuriosum kan 
nämnas att Sabella ex Carolina (2) 
numera utnyttjas av marinbiologin vid 
Lunds universitet, som har återuppstått 
i Helsingborg.
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Vid ankot *t till Grimsby den 13 juli 1927 från Skagul
'Bris vid Eriksberg.

Bilder från resor m ed ångaren Bris på 1920-talet
I somras fick Länspumpen ett brev från Johnny Riert där han 
skrev följande.

"Jag har köpt ett gammalt fotoalbum från 1920-talet med ett 
50 tal bilder från ångarna Bris och Baltic. Troligen har albumet 
tillhört antingen 2:e styrman Hugo Sandegren född 1888 eller 
någon av maskinisterna.

Jag tänkte att det kanske kunde bli en artikel eller bara bilder 
från ett gammalt fotoalbum.

Hälsningar Johnny Riert."

"Taget klockan 12 på natten vid Nordkap den 4/6 
1927."

Visst är det trevligt med foton som visar lite av livet till sjöss från 
länge sedan, långt från dagens sjöfart med satellitnavigering m 
m. Därför valde vi att utöka sidan med "Bilder ur gamla fotoalbum" 
till 4 sidor för att kunna visa några av dessa godbitar. Endast tolv 
foton valdes ut, detta för att de inte skulle bli för små. Vi återkom
mer med fler foton i nästa nummer.

På några av fotonas baksidor stod lite text som har använts 
ordagrant i bildtexterna. Befälhavaren som syns på flera foton kan 
vara J.A. Mattsson, född 1876. Han var befälhavare 1921.

På fotot vid julbordet, granen syns i bakgrunden, sitter kapten 
längst till höger och sedan den trolige f d ägaren till fotoalbumet. 
Att han bär en vegamössa på de flesta fotona och inte har rederi
märket i den, kan tyda på att det kan vara båtsmannen ombord.

Bilderna är tagna för 80 år sedan och förmodligen omöjligt att 
identifiera personerna. Kanske en möjlighet är att söka i mönst- 
ringsrullorna från den tiden.

Ångaren Bris tillhörde Rederiaktiebolaget Bore i Göteborg, 
åren 1916-1928.

Bertil Söderberg
Vid ankomst till Grimsby den 4/9 -1927 från Arkangel"13° BB Slagsida vid ankomst till Grimsby den 4 Sept 1927 

2™ Arkangelsresan"
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Cathrine byggdes 2002 som Romira av Lysekil, men kom snart till Luxemburg.

Skandinaver och ex-skandinaver 
en aprilhelg i Rotterdam 2006

Efter en lång och seg vinter beslutade 
min fru och jag att vi i år skulle 
möta våren på kontinenten. Målet 

blev Rozenburg i Holland av två skäl, 
dels finns det mycket tulpaner i Holland, 
dels ligger Rozenburg som en liten grön 
oas mitt emellan Rotterdams inre hamn
områden som Botlek och Pernis och de 
yttre hamnområdena med Europoort och 
Maasvlakte. Vi bokade således biljetter 
med ett s k lågprisflygbolag som dock när 
det kom till kritan inte visade sig vara bil
ligare än etablerade flygbolag. I vilket fall 
flög vi fredag förmiddag den 2 1  :e april 
till Schiphol. Väderleksutsikterna hade 
förutspått mulet under fredagen, sol och 
17-18 C såväl lördag som söndag, således 
perfekt för att möta våren. På Schiphol 
hämtade vi ut vår hyrbil som, beroende 
på att vi var svenskar, blev en Volvo S40 
(enligt hyrfirman hade man tagit hänsyn 
till nationaliteten). Vi körde direkt ut till 
Maasvlakte i Rotterdams uthamnar. Väd-

Text och bild Lennart Rydberg

ret visade sig vara soligt men blåsigt men 
stämde alltså inte med prognosen. Det blev 
först fotograferande i Missisippihaven, 
malmhamnen, där en VLOOC (very large 
ore/oil carrier) med namnet Berge Vik låg 
samt tre stora cape-size bulkers. Det var lite 
soldis så fotona blev väl inte helt perfekta. 
Vi fortsatte ut mot Maasmond, d vs det 
gemensamma inloppet till såväl Europo- 
ort/Maasvlakte som till Nieuwe Waterweg 
vilken leder till Rotterdams inre hamnar. 
Jag kom precis när en stor Maersk contai
nerbåt gick ut, nämligen Maersk Miami. 
Det blev också bl a en VLCC som låg och 
lossade vid Maasvlakte Olie Terminal.

Framåt sena eftermiddagen återvände 
vi till Rozenburg och gjorde en kort titt 
in i Europoort. Vi kom precis lagom för 
att få se avgången av Stena Bulks Stena 
Confidence från Petroleumhaven 7. Efter 
detta framgångsrika fotograferande tog vi 
in på vårt Hotel Eetcafé't Centrum, där vi 
tidigare huserat för ett antal år sedan.

Lördag morgon gav jag iväg ensam vid 
7.30 (min fru skulle gå på shoppingtur 
i Rozenburg) ut mot Europoort. Tyvärr 
var det inte sol och 17-18° C som utlovat 
utan 7-8° C och mulet, men det hindrade 
förstås inte sökandet efter fotoobjekt. 
Det första som kom i min väg var en stor 
roro-båt på väg in till Britanniehaven. Den 
hette Catherine och såg bekant ut (vid 
kontroll efter hemkomsten visade det sig 
vara ex-svenska Romira). I Nieuwe Wa
terweg fick jag tillfälle att fotografera en 
liten Maersk feederbåt, nämligen Maersk 
Waterford som går för Norfolk Line samt 
lilla ex-svenska kemikalietankern Nelly 
Wonsild. I Europoort låg också en tanker 
med Tormskorsten som såg ut som ett 
Burmeister&Wain-bygge. Hon visade sig 
heta Bel Taylor (vilket ju inte stämmer med 
Torms namntraditioner). Vid lunchtid var 
det dags att ta en kaffepaus med hustrun 
som därefter ville fortsätta shoppandet. 
Således åkte jag ner till färjeförbindelsen
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mellan Rozenburg och Maasluis och fick 
då tillfälle att fotografera tre produkttan
kers med nordisk anknytning, nämligen 
Lady Chiara, Stolt Excellence och Maersk 
Rosyth. På eftermiddagen drog jag mig 
ut mot Maasvlakte igen. På vägen gjorde 
jag ett besök vid malmkajen i Europoort 
tillhörande Ertsoverslagsbedrijf Europorrt 
C.V. (EECV). Där låg en stor malmtan
ker, Edward N, som visade sig vara en 
ex-norrman (ex Berge Athene). Ute vid 
Maasvlakte/M aasmond blev det tidvis 
hög aktivitet under eftermiddagen. Största 
kapet var en splitter ny norsk suezmaxtan- 
ker tillhörande Viken Shipping, nämligen 
Storviken, som kom fullstad med olja till 
Petroleumhaven 8 . När hon kom blev jag 
så ivrig att det höll på att sluta illa. Hela 
Maasvlakte består av sand och det gäller 
att hålla sig på vägen. Nu ville jag ta en 
liten genväg för att få bästa fotoläge och

Lady Chiara av Monrovia byggdes som Robert Maersk.

ton dw med en kapacitet på 9200 TEU:s 
(Hon är 337 m lång och 46 m bred, byggd 
på Samsung, Koje, och världens största?) 
och CSCL America på 102000 ton dw med 
en kapacitet på 8464 TEU:s. Vidare fick jag 
se en capesize bulker gå ut från Missisip- 
pihaven, nämligen 176000-tonnaren China 
Steel Responsibility, och en komma in 
till samma hamn, nämligen 172000-ton- 
naren Seakoh som fick bli avslutning på 
dagens fotograferande. Rotterdam omsatte 
2004 sammanlagt 352 miljoner ton gods, 
vilket innebär att dagligen ca en miljon 
ton lastas eller lossas. Under dagen fick 
jag se fartyg med ett sammanlagt tonnage 
av ca 1,5 miljon ton komma eller gå vilket 
får betraktas som ett mycket gott facit. På 
kvällen blev det middag vid en restaurang 
De Veerheuvel, som ligger precis nere vid

hamnade med bilen i lösan sand. Det 
blev stopp och när jag försökte ta mig 
loss grävde bilen bara ner sig djupare och 
djupare. Jag såg för mig en natts vistelse 
i ödslighet. Till slut kom emellertid en 
holländare som uppmärksammade min 
pinsamma belägenhet och med hjälp av 
bogserlina lyckades han dra loss mig. He
der åt honom! Efter detta äventyr kunde 
jag fortsätta fotograferingsaktiviteterna 
på säkrare mark och fick se nya Tärnholm 
komma in mot Rotterdam, två av Tee- 
kays bojlastare nämligen 126000-tonnaren 
Navion Britannia och 107000-tonnaren 
Navion Akarita. Roligaste fotoobjektet 
blev Broströms nyinköpta 31000-tonnare 
Bro Provider som kom in i Maasmond 
under eftermiddagen. Bland andra stora 
fartyg märktes två super-postpanamax 
containerfartyg, MSC Pamela på 110000
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Bro Provider har just fått svensk flagg hos Broström.



Stena Confidence går i långtidscharter för Stena Bulk.

Nieuwe Waterweg. Där kan man mellan 
tuggorna se fartyg komma in mot eller gå 
ut från Rotterdam.

Söndag 23 april började lovande med sol 
och en c:a 10-gradig värme. Vi tänkte då att 
nu kommer det utlovade vårvädret. Efter 
frukost och packning gav vi oss iväg ut i 
Europoort. Första objektet blev en Maersk 
produkttanker i Petroleumhaven 4 med 
namnet Maersk Radiant och syster till 
Maersk Rosyth från dagen innan. På vägen 
fick jag se Obbola komma in mot Rotter
dam. Vid EECV låg en stor 150000 tons 
OBO med namnet Hedwig Oldendorff 
som såg bekant ut och som förevigades. 
Längre fram på förmiddagen gjorde vi ett 
besök i en liten gammal stad med namnet 
Brielle där vi drack kaffe. Sedan bar det 
vidare ut mot M aasvlakte/M aasmond. 
Där fick jag bl a foton på en halvstor dansk 
containerbåt, Jeppesen Maersk, på väg in 
och en självlossande bulker, 28 0 0 0 -tonna- 
ren Stones, som är syster till den tragiskt 
förlista norska Rocknes. Vidare kom ex- 
svenska Monte Carlo (ex Bro Tina) på väg 
in mot Rotterdam.

Att sitta och vänta på fotograferingsob- 
jekt kan tyckas som en passiv sysselsätt
ning. Eftersom jag var utrustad med en 
pedometer ("step counter") var jag dock 
tvungen att promenera litet för att förbruka 
kalorier och komma upp i antal steg. Under 
denna aktivitet lyckades jag med konst
stycket att tappa pedometern vilket gjorde 
att jag fick ännu mer motion i försöken att 
hitta den förlorade tingesten. Resultatet 
blev att jag gick ca 6  km dock utan att finna 
prylen. Under eftermiddagen mulnade det 
på och så småningom började det regna. 
Under regnet kom en, som jag upplevde 
det, enorm containerbåt med namnet 
CMA CGM La Traviata. Hon är byggd i 
år vid Hyundai, Samho, är på 100000 ton

dw och tar 8204 TEU:s. Efter några foton 
på henne var det dags att vända åter mot 
Schiphol, återlämna hyrbilen och checka in 
för hemresa. Resultatet av resan blev inte 
mycket av vår men ändå ett 1 0 0  tal foton, 
god mat, god dryck och gott sällskap. 
Nedan tänkte jag beskriva några av de 
svenska/ex-svenska, norska/ex-norska 
och danska/ex-danska fartyg som jag 
fotograferade.

Svenska/exsvenska fartyg 
Stena Confidence är visserligen inte 
svenskägd men går på långtidscharter för 
Stena Bulk. Som ägare står Danseco, Cly- 
debank, U.K. Hon är en aframaxtanker på 
107215 ton dw och 58115 ton brutton och 
byggd vid Imabari Zosen KK; Saijo. Hon 
är 247 m lång 42 m bred och har ett djup
gående på 13 m. Hon sjösattes 2003 som 
Island Courage men bytte namn samma år. 
Hon är registrerad på Bahamas. Stena Bulk 
har ytterligare en syster på långtidscharter, 
nämligen Stena Conductor.

Catherine levererades i maj 2002 från 
Zhonghua Shipyard, Shanghai som Ro- 
mira för Dag Engströms Rederi i Lysekil. 
Hon såldes ganska snart efter leveransen 
till Cobelfret N.V. och heter idag Cathrine. 
Hon är en roro-båt med dödvikten 13320 
ton och bruttotonnaget 21287 ton. Hon är 
182 m lång, 26 m bred, har ett djupgående 
på 7,8 m. Hon har en kapacitet på 2750 
lanemeter och 504 TEU och hör hemma i 
Luxemburg.

Tärnholm är en produkttanker på 14825 
ton dw och 9993 bruttoton, byggd 2005 
vid Shanghai Edwards, Kina för Tärntank 
Rederi AB. Hon är 141 m lång, 22 m bred 
och har ett djupgående på 9 m. Hon har tre 
systrar inom rederiet, nämligen Tärnvik,

Tärnhav och Tärnvåg, byggda 2001, 2002 
och 2003. Samtliga går i charter för Maersk 
Tankers.

Bro Provider är en kemikalietanker på 
31265 ton dw och 21517 ton brutto. Hon 
byggdes 2001 som Iver Prosperity vid 
Hanjin Heavy Industries, Pusan för Vroon 
B.V. med hemort Majuro, Marshall Islands. 
Hon är 183 m lång, 32 m bred och har ett 
djupgående på 10,2 m. Hon har nyligen 
köpts in av Broströms och i samband med 
det fått svensk flagg och sitt nya namn.

Monte Carlo är en produkttanker på 27 821 
ton och ett bruttotonnage på 16558 ton. 
Hon byggdes 1986 vid som Staland för nor
ska Helmer Staubo & Co., Oslo. Hon är 155 
m lång, 27 m bred och har ett djupgående 
på 11 m. 1990 fick hon namnet Okarina 
hos Ferm International Shipmanagement 
A /S, Olso, 1995 United Tina, och år 2000 
Bro Tina. Fram till 2004 var hon NIS-re- 
gistrerad men fick detta år svensk flagg. 
Hon såldes i slutet av 2005 och fick då sitt 
nuvarande namn och är nu registrerad i 
Singapore.

Hedwig Oldendorff är en OBO på 149863 
ton dw och 90 747 bruttoton. Hon bygg
des 1983 som Cast Orca, togs över av 
Nordström&Thulin och fick 1984 namnet 
Nord Atlantic. Hon är 281 m lång, 53 m 
bred och har ett djupgående på 15,3 m. 1993 
såldes hon till Stephanie Corp. Ltd. och 
flaggades in till NIS-registret. I samband 
med det bytte hon namn till Algarobo. 2002 
fick hon namnet Grouper, 2004 Behemoth 
och 2005 sitt nuvarande namn.

Idag ägs hon av tyska Egon Oldendorff 
och hör hemma i Panama.

N orska/ex-norska fartyg  
Berge Vik är en malmtanker på 310 6 8 6  ton 
dw och 159534 bruttoton. Hon är byggd 
1987 vid Ishikawajima Heavy Industries do 
Brasil (Ishibras), Rio de Janeiro för Wilhelm 
Wilhelmsen och levererades med namnet 
Tijuca. Hon är 332 m lång, 57 m bred och 
har ett djupgående på 23 m. Hon övertogs 
av Bergesen 2002 och fick då namnet Berge 
Vik. Hon gick tidigare med NIS-flagg men 
är nu registrerad i Panama. Hon har en 
syster som heter Berge Fjord (ursprungli
gen byggd som Docef jord vid samma varv 
för brasilianska Docenave). Dessa båda 
fartyg tillhör de största torrlastbåtarna i 
världen.

Stolt Excellence är en kemikalietanker på 
32093 ton dw och 20157 bruttoton. Hon är 
byggd redan 1979 vid Dubigeon-Norman- 
die S.A. för Stolt-Nielsen Transportation 
Group B.V. Hon är 177 m lång, 27 m bred 
och har ett djupgående på 9,8 m. Hon hör
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hemma i Monrovia, Liberia

Edward N är malm tanker på 225162 ton 
dw, och 112947 bruttoton. Hon är 313 m 
lång, 50 m bred och har ett djupgående 
på 20,2 m. Hon byggdes vid Uljanik R.O. 
Brodogradiliste, Pula 1979 som Konkar 
Theodoros för grekisk redare. Hon döp
tes 1987 om till Pankar Theodoros. 1988 
köptes hon av Bergesen och fick namnet 
Berge Athene. Under 2005 såldes hon till 
Hugo Neu och fick sitt nuvarande namn. 
Med 28 år på nacken lär hon väl inte segla 
så mycket längre. Hon hade fyra systrar 
nämligen Berge Adria, Berge Brioni, Berge 
Istra, Berge Vanga.

Storviken är en råoljetanker på 151000 ton 
dw och 82650 bruttoton. Hon är byggd i 
år på Samsung, Koje för Viken Shipping. 
Hon är 275 m lång, 48 m bred och har ett 
djupgående på 15,1 m. Viken Shipping har 
tidigare byggt systrar vid varvet t.ex. Ervi
ken och Roviken som idag är ombyggda 
till bojlastare och bär namnen Stena Spirit 
och Nordic Brasilia.

Navion Akarita byggdes 1991 vid Tsu- 
neishi som en vanlig aframaxtanker och 
levererades med namnet Akarita till Ug- 
land. Hon är på 107223 dödviktston, 58928 
bruttoton och är 247 m lång, 42 m bred och 
har ett djupgående på 12,2 m med last. 1996 
gick hon in på charter för Stena Bulk, kon
verterades till bojlastare och fick namnet 
Stena Akarita. När hon gick ur chartern 
2002 hamnade hon hos Ugland Nordic och 
fick namnet Nordic Akarita. 2004 köptes 
Ugland Nordic av Teekay som numera 
också äger Navion och så småningom fick 
hon namnet Navion Akarita.

Stones är en självlossande bulker på 
28115 dödviktston och 17357 bruttoton. 
Hon ä byggd 2001 vid J.J. Sietas Schiff- 
swerft GmbH & Co. i Hamburg och ägs 
av Reederei Frank Dahl, Tyskland, men 
går för Aboitiz Jebsen Bulk Transport. Hon 
går under ATG-flagg och är, som tidigare 
nämnts, i princip syster med den tragiskt 
förlista Rocknes (ex Kvitnes) som ju gick 
på grund i Norge och kantrade varvid flera 
besättningsmedlemmar omkom. Hon är 
166 m lång, 25 m bred och har ett djupgå
ende på 10,5 m.

D anska/ex-danska fartyg  
Maersk Miami är ett postpanamax contai
nerfartyg på 55 238 ton dw och 56 248 brut- 
toton. Hon är byggd 1994 vid Ishikawajima 
Harima Heavy Industries Co Ltd, Kure och 
är 279 m lång, 38 m bred och har ett djup
gående på 12,5 m. Hon har en kapacitet på 
4181 TEU. Hon levererades till holländska 
Nedlloyd med namnet Nedlloyd Hong
kong. Under senare år har hon gått för 
Blue Star Line. Nedlloyd och engelska P&O 
ingick så småningom samtrafik och hela 
verksamheten såldes till Maersk nyligen 
och i samband med detta döptes hon om. 
Hon går under holländsk flagg.

Maersk Waterford är en liten feeder con
tainerbåt på 8372 dödviktston och 6370 
bruttoton. Hon är byggd 2002 vid Detlef 
Hegemann Rolandwerft GmbH & Co KG, 
Berne för Jungerhans Maritime Services 
GmbH & Co. KG som Cetus J och går un
der ATG-flagg. Hon är 134 m lång, 109 m 
bred och har ett djupgående på 7,2 m. Hon 
tar 630 tjugofotare.

Maersk Rosyth är en produkttanker på

34811 dödviktston och 22184 bruttoton. 
Hon är byggd 2003 vid Ghuangzhou Shi- 
pyard International Co. Ltd, Guangzhou. 
Hon är 171 m lång, 27 m bred och har ett 
djupgående på 12 m. Hon tillhör en lång 
serie produkttankers (ca 2 0  fartyg) från 
varvet till Maersk. Hon hör hemma i Stor
britannien.

Bel Taylor är en produkttanker på 84040 
dödviktston och 43398 bruttoton. Hon är 
byggd 1990 vid Burmeister&Wain i Köpen
hamn och levererades med namnet Golar 
Aberdeen till Gotaas-Larsen. 1993 togs hon 
över av Bona Shipping A /S  Nassau och 
fick namnet Bona Brave. 1996 hamnade 
hon hos Tschudi&Eitzen och döptes då om 
till Sitamona. Under 2003 hamnade hon 
hos danska Torm som döpte om henne till 
Torm Hilde. Sedan 2005 bär hon sitt nuva
rande namn. Hon är 229 m lång, 32 m bred 
och har ett djupgående på 16,1 m. Efter att 
tidigare ha varit NIS-registrerad hör hon 
idag hemma på Marshall Island.

Maersk Radiant är en produkttanker på 
34806 dödviktston och 22184 bruttoton. 
Hon är byggd 2004 vid Ghuangzhou Ship- 
yard Int. Co.Ltd, Ghuangzhou. Hon tillhör 
samma klass av fartyg som Maersk Rosyth 
och har samma mått. Radiant hör hemma 
i Singapore.

Jeppesen Maersk, är en av fyra systrar som 
byggdes 2001 vid Volkswerft Stralsund 
GmbH, Stralsund. Hon är ett containerfar
tyg på 35 097 ton dw och 30166 ton brutto. 
Hon är 204 m lång, 32 m bred och har ett 
djupgående på 12,2 m. Hennes kapacitet 
är 2900 TEU.

Nelly Wonsild är en kemikalietanker på 
5768 ton dw och 4137 bruttoton. Hon är 
byggd 1997 vid Union Naval de Levante 
SA i Valencia och levererades som United 
Nelly till Broströms. År 2000 bytte hon 
namn till Bro Nelly. Hon såldes 2003 till 
Clipper Wonsild Tankers A /S i Köpehamn 
och fick sitt nuvarande namn.Hon är 100 
m lång, 16 m bred och har ett djupgående 
på 6,7 m.

Denna helg visar att skandinavisk sjö
fart fortfarande har en stark ställning i 
Rotterdam. Dessutom visar det sig att det 
går att kombinera en så udda hobby som 
fartygsfotografering med familjesamvaro 
även utan strålande vårväder. Som intres
serad av det största tanktonnaget, VLCC:s 
och ULCC:s, kan jag konstatera att det blev 
en mager utdelning för fotoalbumet (en 
enda). Kan det vara så i Rotterdam som 
i Göteborg och i Brofjorden att alltmer av 
oljan kommer ifrån Nordsjön och Ryssland 
och med mindre tankbåtar?
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Monte Carlo har tidigare hört hemma både i Norge och Sverige. 
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Så äntligen kom hon till sin gamla hemmahamn

I Klubb Maritim Göteborgs lokal Kajutan 
är sjöfart det dominerande ämnet på 
tisdagskvällarna. Örjan Slätte besöker 

Kajutan regelbundet och en kväll frågade 
han om jag ville vara med och besöka 
kryssningsfartyget Mona Lisa. Det tackade 
jag ja till. Jag har dock inte jobbat på henne 
då hon seglade som Kungsholm (4) för 
SAL, däremot på den tidigare Kungsholm
(3).

Örjan var informationsofficer på Kungs
holm (4) och skulle nu återse sin gamla 
arbetsplats. Med var även KM-medlem- 
men tillika Sjöfartsmuseets modellbyggare 
Yngve Björndahl som flitigt fotograferade 
detaljer för ett modellbygge.

Bertil Söderberg

När SAL sålde ut sina passagerarfartyg 
1975 försvann en epok inom svensk rederi
näring. Det sista fartyget blev Kungsholm 
(4) som kom för första gången till Göteborg 
en disig höstdag 1966. I nio år var hon 
svenska handelsflottans flaggskepp innan 
hon såldes till utlandet.

Men så återkom hon äntligen till sin 
gamla hemmahamn den 2 1  september 
2006. Göteborg visade upp en solig dag 
för kryssningsgästerna som fick åka buss 
in från gamla Arendalsvarvets kaj. På 
grund av sitt djupgående kunde Mona 
Lisa inte gå in till vare sig Stigbergskajen 
eller kryssningsterminalen i Frihamnen i 
centrala Göteborg.

För att komma ombord och således in
i hamnområdet krävdes både pass och 
tillstånd. Detta ordnade Örjan och klockan
13 samlades en liten skara på åtta personer 
samt två från Göteborgs-Posten som skulle 
skriva om Mona Lisa. Fotografen Lars 
Alexi hade jobbat ombord som jungman 
och var nu mycket intresserad av att återse 
sin gamla ungdomsarbetsplats.

Agenten kom, efter en som vi upplevde 
lång väntan, och lotsade oss ombord där 
fartygets representant tog emot oss och 
även våra pass. Vi fick en saklig och fin 
rundvandring ombord och de som jobbat 
ombord nickade igenkännande då de åter
såg sin gamla arbetsplats.

Fartygets klass går ut om tre år. Att upp- 
gradera henne är kostsamt och förmodligen 
är skrotning enda alternativet. Röster har 
höjts för att lägga henne som hotellfartyg 
vid hennes gamla kaj vid Betongskjulet. 
Visst skulle det vara en fin symbol för det 
anrika Svenska Amerika Linien och dess 
historia. Priset är förmodligen för högt. 
Hon lär ha mycket asbest ombord och 
dessutom är det inte så lätt att göra om ett 
fartyg till hotell.

Vi som var med på besöket fotograferade 
fritt och här är några bilder.
T v: Kungsholm anländer för första gången till 
Göteborg i mars 1966. Hälsad av inneliggande 
fartyg och mycket folk längs kajerna. Det är 40 år 
mellan då fotona togs på denna sida. Foto Bertil 
Söderberg.
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Två galärer i Vänern 1788. Samtliga teckningar av författaren.

Örlogsfartyg stationerade i Vänern

Vänern, detta lilla vackra vidöppna 
innanhav med sina många skär
gårdsöar och vikar vars vatten 

ömsom ligger blankt och speglande som 
smält tenn ömsom rasar med hög krabb sjö, 
där de skummande vågorna tycks rycka an 
från alla väderstreck samtidigt.

Man behöver nog inte undra över om 
skalden Esaias Tegnér, som föddes på 
Värmlandsnäs år 1782, inspirerades av 
Vänerns storhet och nyckfulla våldsutbrott 
då han skrev Vikingabalk (ur Frithiofs Saga) 
där de första raderna lyder:

"Nu han svävade kring på det ödsliga 
hav han for vida som jagande falk..

Många har överraskats av Vänerhavets 
vida vattenmassa där man stundom inte 
skymtar land åt något håll om man blickar 
ut från ett fartyg mitt i Vänern.

Författaren och världshavsseglaren 
Harry M artinsson är en av dessa som 
tagits med överraskning av innanhavets 
omfattande storlek och om denna skriver 
han i sin bok Resor utan mål och Kap Farväl 
följande:

Kenneth Larsson

"Jag glömmer heller aldrig den morgon 
då jag kom upp på däck för att hiva min 
slagg i Vänern. Runtom vatten och vatten. 
Vi sågo inte land. Det hade jag inte tänkt 
på. Den väldiga morgonhimlen slog in i 
ögonen, och valvet låg med renrandad ho
risont precis som på Nordsjön. Visserligen 
varade det bara ett par timmar, så döko 
några granar upp ur sjön, stodo där på en 
udde och blåste och susade. Men ändå: Det 
blev en slagghivareläxa. Jag blev rörd av 
detta lilla hav."

Åtskilliga nationers fartyg har befarit 
Vänern, i storm såväl som stiltje och lossat 
och lastat i de många goda hamnarna. Vid 
norra kusten av detta hav har, inte förvå
nande, de två stora rederierna Ahlmarks 
och Broströms börjat sin verksamhet.

(Nej jag skriver inte sjösatts, det ordet är 
numera så missbrukat i så många samman
hang. Man sjösätter museer, minnestavlor, 
matkedjor m. m. Svenska språket var mer 
varierat och färgrikt på den tiden då finans
ministern myntade uttryck. Nog av.)

Den fredliga seglationen på Vänern

har fortgått ända sedan Medeltiden, eller 
kanske tidigare, och ännu seglar Bro- 
strömsrederiets första galeas Mathilda i 
Kristinehamn. Som modell i koppar -  förr 
seglade hon i järn. Navigare necesse est, 
vare sig man seglar i koppar eller fat. Sade 
småtrollet...

Den fredliga sjöfarten på Vänern har 
alltså varit känd av de flesta sedan långliga 
tider. Den krigiska motsvarigheten är det 
kanske inte så många som gjort bekantskap 
med.

Örlogssjöfarten i dessa vatten har visser
ligen inte varit så omfattande, vilket man 
väl skall vara tacksam för, men likväl har 
det kryssat örlogsfartyg mellan Vänerns 
nog så viktiga vikar och hamnar. Dessa 
örlogsmän eller örlogsfartyg var få, små, 
men naggande vaggande goda.

"Var med år åttioåtta ren' och var ren' 
gammal då."

Detta citat är hämtat ur Runebergs Fänrik 
Ståls Sägner och har verkligen fog för sig i 
detta sammanhang, vilket följande stycke 
kommer att utvisa. Ty! Hur många känner
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V 42 Astrea vid Hjortens udde vid tiden för andra världskriget.

numera till att man under tidigt 1700-tal i 
Otterbäcken byggde två galärskepp. Dessa 
båda galärer mätte en längd av 2 2  meter 
och hade en bredd om dryga 4 meter och 
roddes med 18 par åror som hanterades av
4 man vid varje åra. Nej, de roddes inte, 
som man skulle kunna tro, av galärslavar. 
Besättningen bestod företrädesvis av fis
kare och sjövant folk, vilka rekryterades 
bland befolkningen runt stränderna kring 
Vänern. Fartygen var riggade med två la
tinsegel och gjorde en marschfart med cirka
2 knop. Vid en attack mot fiendefartyg 
eller dyligt ökades med all säkerhet farten 
något. Bestyckningen på dessa små fartyg 
var inte att förakta. Ty visst kunde man 
bita ifrån sig med så gravkalibrig kanon 
som en 12-pundare. Varje projektil till en 
sådan vägde med moderna mått cirka 5 
kg. "H uk'er gubbar!" 16 Nickhakar om
3 pund vardera var heller inte några små 
mjölktänder att bita den lede fi med.

Det skulle dock dröja många år innan 
dessa galärer togs i bruk och utrustades för 
det ändamål som de var byggda. Inte för
rän år 1788 togs de nu åldrande galärerna 
ut till krigstjänstgöring.

Det var under det s k Tyttebärskriget mot 
Norge. Förklaringen till den lustiga benäm
ningen Lingonkriget, ligger väl närmast i 
att de norska uniformerna var röda och de 
svenska gröna och i övrigt var drabbning
arna minst av allt krigiska, det var ganska 
oblodiga teaterföreställningar. Under detta 
krig gick dock norrmännen in i Bohus
län/Dalsland och i Västergötland hotade 
man Vänersborg. Ut på Vänern vågade 
sig rödrockarna däremot inte. På Dalbo
sjön kryssade nämligen de två svenska 
skeppsgalärerna, vilka tidigare legat vid 
Läckö slott och -  "laddat öm " sedan de 
lämnat hamnen i Otterbäcken. Det blev 
heller ingen sjöstrid och norrmännen drog 
sig så småningom tillbaka från de svenska 
landskapen. Under ömsesidiga betygelser 
om högaktning, säger man i krigsteater- 
historiekunniga kretsar. Galärerna från 
Otterbäcken höggs upp omkring 1809,

vid Sveriges senaste, och får man hoppas, 
sista krig.

Flottans V äneravdelning
Betydligt allvarligare blev det 150 år se
nare i Vänern. Det andra världskriget 
bröt ut 1939 och varade ända till 1945. Då 
var det inte frågan om tyttebär och teater. 
Under dessa ofärdsår organiserades flot
tans "Väneravdelning", vilken baserades 
i Lidköping. Avdelningen bestod av fyra 
vedettbåtar, samtliga byggda som torped
båtar år 1908. De bar namnen V 39 Iris, V 40 
Thetis, V 41 Spica och V 42 Astrea. Båtarna 
var visserligen gamla och omoderna, men 
det var knappast av den anledningen som 
de bar namn hämtade ur antikens historia. 
Längden på vedettbåtarna var 39,0 meter 
och bredden 4,4 meter. Man häpnar över 
det senare måttet, det tangerar bredden på 
1788 års galärer. Med farten var det bättre 
ställt vid en jämförelse, dryga 25 knop var 
maxfarten. Beväpningen var heller inte 
att förakta. Under krigets fortskridande 
byttes äldre beväpning ut mot bl a en 40 
mm luftvärnskanon, som väl utgjorde hu
vudvapnet.

Hög fart, liten målyta och modern be

väpning kunde nog hålla fientliga flygare 
stången. Detta stämde bra överens med 
orsaken till att båtarna förlädes till Vänern. 
Deras främsta uppgift var att fungera som 
skydd mot tyska luftlandsättningar i om
givningarna kring sjön.

Med en strandlängd av 2 000 km, ett mått 
som överensstämmer med den kinesiska 
murens längd (!), hade dessa fyra vedett
båtar jämte ett antal hjälpvedettbåtar, en 
jättelik sjöyta och kust att avpatrullera. 
Rena Sisyfosarbetet.

Lite grekisk-romersk mytologi i anslut
ning till de fyra vedettbåtarnas namn

Iris, regnbågens gudinna, men också 
den olympiska himladrottningen Heras 
tjänarinna som bredde ut regnbågen likt en 
solfjäder bakom drottningens tron. Ögats 
regnbågshinna kallas iris.

Thetis, havsgudinna och mor till Ahcil- 
les, vilket hon försökte göra odödlig genom 
att doppa honom i underjordsfloden Styx 
och sedan bränna bort hans dödlighet med 
eldbrand.

Hon lyckades nästan helt i sitt uppsåt. 
Dock, Achilles häl som hon höll i, undgick 
hennes odödlighetsskapande gudinne- 
konster.

V 47 Polaris på övning 1930. Arkivbild Bertil Söderberg.
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Vedettbåtar i Vänern under andra världskriget.

Spica, den ljusstarkaste stjärnan i stjärn
bilden Jungfrun (Virgo). Spica betyder ax 
och är följaktligen Axet, som Jungfrun hål
ler i sin hand och som hon alltid bär som 
symbol i alla avbildningar. Den vackra blå 
blomman med namnet Ax veronica heter på 
latin Veronica spicata Astrea Rättfärdighetens 
gudinna. Om henne kan man kanske säga 
att hon har en viss anknytning till Vänern. 
Detta genom Birger Sjöbergs visa Frida I 
Vårstädning, där rådmannens milda dotter, 
helt passande bär gudinnans namn.

Visans sjätte strof lyder:
"Sade härskaren i frack med orden: 'Tag 

Astrea du, min dotter fin "'.
Man kan förmoda att rådmannens dot

ter var lika slank som vedettbåten. Men 
längden?

Om någon, mer eller mindre marint in
satt, bläddrar i ett bildverk som omfattar 
svenska flottans fartyg under andra världs
kriget, imponeras han säkerligen i första 
hand av de stora pansarfartygen, kryssare, 
flygplankryssare, jagare eller ubåtar. Dock, 
den som är född på 1920-/1930-talet och 
vuxit upp på västkusten under detta krig 
och fått uppleva sjöminornas fruktansvärda 
verkningar och höra ljudet av deras enor
ma detonationer, har ofta lite annorlunda 
tankar och värderingar om marina enheter. 
Jag tänker närmast på minsveparna och i 
all synnerhet de små sveparna byggd i trä.

Dessa fartygsbesättningars, jag tvekar inte 
att skriva hjältemodiga(l), insatser under 
och inte minst efter världskriget, kan inte 
nog beundras och uppskattas.

Detsamma gäller för de små välbyggda 
minsveparna som den Svenska Marinen 
förfogade över, varav tre stycken byggdes 
på Larssons Varv i Kristinehamn, nämligen 
M 11, M 12 och M 26. Deras senare öden och 
äventyr blev:

M 11 övergick till Tullverket som TV 011, 
därefter som lustfartyget Rebecca av Stock
holm.

M 1 2 , även denna gick till Tullverket men 
som TV 012. Senare dykarbåt med namnet 
Curania med hemort Vaxholm.

Två vedettbåtar i full fart 1930. Arkiv Bertil Söderberg.
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En fiktiv framställning som visar M 11, M 12 och M 26 dä de lämnar Kristinehamns hamn och möter Vänern. Fyren i bakgrunden är Takholmen och den 
röda Ijudbojen är Måkaln.

M 26 såldes 1989 till en privatperson 
på Lidingö, och döptes till Dorian Grey. 
Namnet får sin förklaring längre fram i 
artikeln.

Av de många båtar som byggdes i Kristi
nehamn för Marinens räkning kan nämnas 
Kustartilleriets A-slup Händig, som nu är 
återbördad till födelseorten och plöjer i 
privat ägo Vänerns vågor.

Var och en sin egen lilla Fritiof.
Minsvepare av den typ som byggdes 

i Kristinehamn var numrerade från (M l
-  M2) till M26. Fartygen skilde sig delvis 
i detalj (därav parentesen) men i stort sett 
var de till konstruktion och apparition 
lika.

M il ,  byggd 1940 och M12, byggd 1941 
hade dimensioner enligt följande:

Längd 25 m, bredd 5,1 m, djupgående 1,1 
m. Fart 13 knop.

Förutom sveputrustningen var beväp- 
ningen en 8  mm kulspruta på fördäck och 
som huvudvapen en 2 0  mm luftvärns- 
automatkanon i kupol en bit akter om 
skorstenen.

M26, byggd 1941 hade en längd av 27,7 
m, bredd 5,0 m. Djupgående 1,35 m. Fart
13 knop.

Beväpning som M 11 och M 1 2 . Fartygen 
var utrustade med två propellrar -  Ka- 
mewa, naturligtvis!

Fartygen tålde storm och oväder och

manövrerades av väl samövade besätt
ningar, vilka ställdes stora fodringar på.

Beträffande det ringa djupgående på 
båtarna hade detta många fördelar och 
i seglarkretsar fanns det förr ett uttryck 
vilket passar bra in i sammanhanget:

"Här simmar ankorna -  här går vi!" 
M26 utrangerades i november 1989. Ef

ter en nära nog femtioårig militär tjänstgö
ring, såldes den lilla sveparen och fick rigga 
om till civil klädsel. Som fritidsbåt fick 
den då gråmålade skapelsen bära namnet 
Dorian Grey, vilket är en vitsig allusion på

titelpersonen i Oscar Wildes traumatiska 
roman Dorian Grays porträtt.

Han är en vacker ung man som får sin 
moral uppluckrad av lord Henry Wotton 
och samtidigt sitt porträtt målat. Det har 
den egenskapen att spåren av Dorians brott 
och laster endast stämplar bilden, medan 
han själv förblir oberört ung och skön till 
det förskräckliga slutet.

Det tycks ha varit en litteraturbevandrad 
skeppare som övertog minsveparen nr 26 
och som framgent förde kampen mot sjöar
nas brott utan minlaster och svepskäl.

Minsveparna M12 och M 13 utanför Nya Varvet, Göteborg den 17 juni 1948. Foto Curt S Ohlsson.
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Svar till Olle Gustafsson, "okänd 
kryssningsbåt", Horisonten 
Runt, Länspumpen 2006:3:

Grand Victoria besökte Fri
hamnen den 8  juli 2006. Hon är 
på 11429 bruttoton, byggd 1966 
som Renaissance vid Chantier 
de TAtlantique, St. Nazarie för 
Nouvelle Cie de Paquebots. 
Hon var på 11724 bruttoton och 
150 m lång och 21 m bred. Hon 
beskrevs som kombinerat pas
sagerar/lastfartyg. Hon hade 
plats för 550 passagerare och 
en dödvikt på knappt 3 000 ton. 
Hon gjorde 18,5 knop med två 
B&W dieslar utvecklande 13680 
bhp. 1977 såldes hon och fick 
namnet Homeric hos Epirotiki

K ronprinsessan Ingrid
Länspumpen har just hamnat i 
min brevlåda.

Med stor förtjusning tänker 
jag tillbaka på en kort tid om
bord 1949, och jag skriver av 
mig några kompletterande upp
gifter kring "Sessan", såsom jag 
upplevt henne.

Jag hade seglat ute på de 
sju haven några år men skulle 
rycka in i Flottan som värn
pliktig omkring den 1 juli 1949. 
Det passade mig då att gå upp 
på Sjömansförmedlingen för att 
passa utrop på något fartyg i 
närtrafik, som jag kunde mönst
ra av lagom före inmönstringen 
i Flottan.

Sessan hade inte så stor pas- 
sagerarbeläggning vid den här 
tiden, utan hon hade legat som 
hotellfartyg under vintern. Men 
nu skulle hon sättas i fart igen, 
och man ropade ut nästan hela 
däcksbesättningen. Jag blev 
lättmatros ombord och kläd
des i uniform, som bestod av 
blåbyxor och blåkavaj.

Inte ens på våren var det full 
fart i Frederikshavnstrafiken, 
utan vi gjorde en kryssning till 
Oslo och två kryssningar till 
Köpenhamn, innan vi på riktigt 
kom igång med Frederikshavns
trafiken.

Lines S.A., Piraeus.
Aret efter döpte hon om till 

World Renaissance, ägare Hel- 
lenic Company Overseas Cruise 
Vessels S.A., Piraeus. Bruttoton
naget angavs nu till 8  665 ton. 
1995 fick hon namnet Awani 
Dream hos P.T. Awani Modern 
Hotels, Panama. 1998 återfick 
hon namnet World Renaissance 
och det behöll hon till 2005 då 
grekiska Elysian Cruises Line 
tog över henne och hon fick 
sitt nuvarande namn, Grand 
Victoria. Bruttotonnaget idag 
anges till 11429 ton. Bortsett 
från att hon vid leveransen var 
vitmålad ser hon idag nästan 
identisk ut från det hon levere-

Redare för Sessanlinjen var 
Harry Trapp.

Kapten ombord hette Jöns
son. Förnamn minns jag inte. 
Overstyrman var Ulf Trapp, son 
till redaren. När kapten Jönsson 
dog några år senare blev Ulf 
Trapp kapten. Ulf Trapp avan
cerade senare till redare. Jag tror 
han blev kvar i den befattningen 
tills rederiet såldes till Stena.

Tidtabellen såg ut så här: 
0720 avgång från Göteborg. 
1050 ankomst till Frederiks- 
havn.
1800 avgång från Frederiks- 
havn.
2130 ankomst till Göteborg.

Man hann precis slinka in 
på Liseberg, innan de stängde 
klockan 2300.

I Frederikshavn blev det gott 
om tid att ströva i Fiskehamnen. 
Där kunde man köpa en hel 
hink nyfångade havskräftor för 
två paket cigaretter, omräknat 
i pengar blev det 70 öre. Kräf
torna kokade vi i besättning
ens vaskrum, där det fanns ett 
steamrör, som vi stack ner i hin
ken. Sen stoppade vi kräftor i 
fickorna och gick och knaprade 
på dem, som om det var godis.

Enligt mitt komihåg tog Ses
san 2 2  personbilar, som lastades 
och lossades via sidoport ak-

rades för 40 år sedan. Hon hör 
hemma i Panama.

Lennart Rydberg
-Jp

Olle Gustafsson efterlyser his
torien om Grand Victoria. Hon 
har en för kryssningsfartyg lång 
men inte särskilt spännande 
historia.

Byggd i Frankrike 1966 som 
Renaissance med kryssningar 
från Marseille. Bytte ägare 1970 
och sattes in på kryssningar 
från USA. Såldes till Grekland
1977 och döptes om till World 
Renaissance. Behöll det nam
net till 1995 då hon såldes till 
Indonesien och döptes om till 
Awani Dream.

terut om styrbord. Den förliga 
porten användes inte normalt.

Förut fanns en vändskiva, 
så att bilarna lätt skulle kunna 
svänga för att ändra färdrikt
ning mot lossningsram pen. 
Någon enstaka gång fick vi en 
turistbuss ombord. Då fick vi 
lucka av akterdäck för att kla
ra höjden. Det var lösa luckor 
inom ett område där.

På söndagarna hade vi under
hållning ombord. Lasse Dahl
qvist var en återkomm ande 
artist.

Likaså på söndagarna hade 
vi en extra bar monterad på 
bildäck, som ju inte var fullt av 
bilar. I den baren serverades öl 
och brännvin. Sådan var dryck- 
eskulturen vid den här tiden. 
Priset var 75 öre för ölen och 1 
krona för snapsen, eller om det 
var tvärtom. Mat var det inte 
fråga om.

Kvar från Sessantiden finns 
också f d matrosen Yngve Har
rison med fru Gun. Hon var 
kallskänka ombord. Tänk så 
det kan gå, när Amor kommer 
ombord!

Yngve och Gun bor i Göte
borg.

Efter den här tiden på Sessan, 
Flottan och Sjöbefälsskolan kom 
jag att fem år senare segla i en

Såldes 1998 på nytt till Grek
land och fick namnet World 
Renaissance. 2005 tog Elysian 
Cruises Line över fartyget och 
blev då Grand Victoria.

I juli 2006 besökte hon Stock
holm, där jag som kryssnings- 
fartygsintresserad tog några 
dåliga foton av henne i Stads
gården, kajplats 167. Hon såg 
då nymålad och fin ut. Tyvärr 
är det ju numera svårt att fo
tografera fartyg i våra alltmer 
stängda hamnar, så om någon 
har ett bra foto av henne vore 
jag tacksam.

Lennart Sandén

liknande fart; som överstyrman 
i Waxholmsbolagets Norrtelje. 
Det blev tre sommarlov mellan 
Stockholm och Mariehamn.

Då hade jag lärt mig styrbord 
och babord på Sjöbefälsskolan, 
och den utbildningen bredde 
jag på med att lära mig debet 
och kredit på Frans Schartaus 
Handelsinstitut i huset bredvid 
på Stigbergsgatan. Därav som
marloven.

Med de kunskaperna i krop
pen gick jag sen upp till ett 
försäkringsbolag och sa, att jag 
ville syssla med sjöförsäkring. 
Och det fick jag. Det är ganska 
exakt 50 år sedan, och jag håller 
på än, de senaste åren som kon
sult, eftersom det stora bolaget 
skickade hem oss halvgamla 
i samband med en omorgani
sation.

Under min tid med sjöförsäk
ring kom jag på nytt i kontakt 
med Sessan, nu under namnet 
Christofer Polhem och med 
Gotlandsbolagets märke i skor
stenen. Jag sysslade med have
rier, men så vitt jag kommer 
ihåg behövde jag inte skriva in 
henne i vår haverijournal.

Med hälsningar från en far- 
tygsentusiast

Pär Holmén, tel 0705-87 89 40
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Ångaren Caesar backar ut från sin tilläggsplats i Stockholm. Foto K.A. Ransell. SMM/Sjöhistoriska museet.

Å ngaren Caesar
I Länspumpen 2006:3 visar Ber
til Söderberg en intressant bild 
på ångaren Caesars besättning 
och undrar över båtens histo
ria. Här torde det röra sig om 
mälarångaren Caesar (reg.nr 
2722) som byggdes 1882 av järn 
på klink på Stora Varvet i Stock
holm för Norrtelje Ångfartygs 
AB och blev döpt till Norrtelje

med ändamål att upprätthålla 
gods- och passagerartrafik mel
lan nämnda stad och Stock
holm. Ångaren, som kostat 
95000 kronor, var föregångare 
till det nuvarande fartyget med 
samma namn, var uppmätt till 
121,80 nrt, 193,50 brt och var 
försedd med ångmaskin om 
80 nominella hästkrafter samt 
kunde ta 250 passagerare. När

den nuvarande ångaren levere
rades år 1900 döptes den gamla 
om till Caesar och hyrdes ut 
för resor på traden Stockholm- 
Blidö. Namnbytet motiverades 
b la  med att bolaget ägde en 
nu ångare med namnet Norr
telje och att den gamla skulle 
säljas till en annan trakt och ej 
mera skulle anlöpa staden med 
samma namn. Hamnstyrelsen

i Stockholm  hade dessutom 
ordnat så att de båda fartygen 
haft tilläggsplats intill varandra 
"hvilket för både passagerare 
och lastegare ständigt förorsa
kar trassel och obehag" heter 
det i en skrivelse i fartyget akt 
på Riksarkivet.

Från 1901 till 1905 var Caesar 
uthyrd till Ångfartygs AB Drott- 
ningholm-Fittja vilket bolag i 
november sistnämnda år för
värvade fartyget och satte in det 
i mälartrafik. Det försågs 1906 
med isbrytarstäv vid Bergsunds 
mek Verkstad och genomgick 
en större reparation. Efter att ha 
legat upplagd en tid såldes ång
aren 1917 till Rederi AB Caesar 
i Haparanda där den kom att 
användas som kombinerat last-, 
bogser- och isbrytarefartyg. 
Efter detta bolags likvidation 
inropades båten i oktober 1922 
på offentlig auktion i Sundsvall 
av Luleå Folkbank för 3 000 
kronor.

Såldes den 14 februari 1924 
för 12 500 kronor till grosshand
laren E.A. Tuisu i Rovaniemi i 
Finland efter att under några år 
ha legat förankrad vid Mohögs 
mekaniska verkstad. Uppges 
skrotad 1941.

Bernt Åhlund

Svar om Ström sdal
Per Lycke undrar i senaste 
numret av Länspumpen om 
någon kan berätta historien 
om Strömsdal, som han fo
tograferat i Helsingfors. Trots 
namnet har hon ingen anknyt
ning till Sverige, om han tror 
så. Hon byggdes 1912 som 
ångbogseraren Strömsdal I 
av Tehtaat Lehtoniemi & Tai
pale Fabriker (# 146) i Jorois, 
för Aktiebolaget Strömsdals 
Bruk- Juantehdas Osakeyhtiö,

Strömsdal i norra Savolax. På 
finska heter platsen Juanko
ski. Vid årsskiftet 1915-191616 
såldes bolaget till Kymmene 
Aktiebolag -  Kymin Osakey
htiö. I något skede avkortades 
fartygets namn till Strömsdal 
och på 1970-talet var hon mo
torfartyg. Åtminstone 2 0 0 1  

fanns hon som lustfartyg i 
Norra hamnen, Helsingfors. 
Nuvarande ägare känner jag 
inte till.

Bengt Sjöström

Fiskebåten heter Skandia
Den av Arild Engelsen i Gull- 
marsfjorden fotograferade före 
detta fiskebåten heter Skandia. 
Fartyget besökte Kungshamn 
den 7 juli i år och då kunde jag

läsa namnet.
Tyvärr fanns det ingen om
bord som kunde berätta om 
ursprunget.

Krister Bång

Bild ur 
Svenska Västkustfiskarna

Att lösa vem GG 222 är var en 
knivig fråga. Jag tror att det 
kan vara Clipper från Knippla 
(8789). Fotot är ju publicerat i 
januari 1963 och vid det laget 
hade knipplafiskarna redan 
tagit emot ett nybygge från Pet
ter på Hälsö med samma namn

(10288). Min teori är alltså att 
gamla Clipper fick GG 222 inn
an hon i mars 1963 såldes vidare 
till Bua och blev Falken I.

Gunnar Utbult

Fotot av fiskebåten föreställer 
Clipper från Knippla.

Sven Bryngelsson
Vinjettbilden från Nordkap på Arholma (nyligen avhemligat område) är tagen 
av Kaj Standwerth, Norrtälje.

O känt fiskefartyg
Är det någon som kan komma med förslag vilken svensk fiskebåt Mandela 
har varit? Fotot är taget i Finland.

Per Lycke
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Prins Gustaf vid Hammarsundet i Vättern. Foto Anders Engdahl.

Prins G ustaf är nam net
I föregående LP under De Okän
das Bildkavalkad finns en liten 
passagerarbåt som vi inte visste 
namnet på. Ola Almqvist berät
tar att det är Prins Gustaf med 
hemort Motala.

Hon byggdes 1956 av Linde- 
borgs Båtbyggeri på Visingsö, 
till Tage Gustafsson på samma 
ö, och döptes till Visingsö. Ar 
1960 omdöptes båten till V i
singsö I och 1962 såldes hon 
till Langes Båttrafik i Motala. 
Namnändring till Prins Gus
taf. År 1978 såldes hon till HB 
Wetterns Båttrafik i Vadstena. 
Hon inregistrerades 1983 i Båt
registret som Prins Gustav med

signalen SFB-7593. År 1988 kom 
hon till Kinda Båttrafik KB i 
Rimforsa, som körde trafik på 
Kinda kanal. Tio år senare in
registrerades hon åter! Denna 
gång med sitt tidigare namn 
Prins Gustaf.

Redaktionen

När jag fick se Prins Gustaf i 
De Okändas Bildkavalkad blev 
jag påmind om en tid för länge 
sedan. Jag hade varit ute och 
fladdrat i många båtar men till 
slut hittade jag till Östergötland 
och hamnade i M otala. Där 
blev jag bekant med familjen 
Lange som ägde Prins Gustaf. 
Skepparen, Ivan Lange, hade

ingen behörighet att gå i vid
sträcktare fart än Göta kanal så 
när båten skulle ut på Vättern 
anlitade han mig som skeppare. 
Jag har många minnen från den 
tiden och ler ofta när jag tänker 
tillbaka. Men mina minnen är 
personliga och så får de bli även 
i fortsättningen.

Sten Svensson, Tjällmo
-¿T

På sidan 49 i förra numret av 
Länspumpen finns en bild på 
ett okänt flytetyg. Det är Prins 
Gustaf liggande i Göta kanal 
nedanför slussen i Motala. Till 
vänster i bild skymtar Tosska 
villan. "P rin sen " gick turer 
mellan Borenshults slussar och 
slussen i Motala. Under senare 
år flyttades verksamheten till 
Askersund. Numera är Prins 
Gustaf hemmahörande i Rim
forsa och trafikerar Kinda kanal 
och dess sjösystem.

P.G. Winnestad
•Jr

I Länspumpen 2006:3, finns 
en bild under De Okändas Bildka
valkad på en mindre passagerar
båt från en diabild tagen 1976, 
som Olle Gustafsson bidragit 
med. Flytetyget är Prins Gustaf 
som ligger vid sin dåvarande 
förtöjningsplats mellan Slussen

och Landsvägsbron i Motala. 
Hon ska numera vara hemma
hörande i Rimforsa.

Den bifogade bilden visar 
henne, då hon ska passera Stora 
Hammarsundet i Vätterns norra 
del på väg till Askersund. Hon 
körde några år turer på Alsen.

Det andra kortet är taget vid 
ett tillfälle då Askersunds hem- 
värnskår hade fest vid Stjärn- 
sundsslott och Prins Gustaf 
var där för att frakta folk mel
lan Askersund över Alsen till 
Stjärnsund. I styrhytten med 
glasögon är min farfar Paul 
Engdahl. Bilden har tyvärr fått 
en lustig färg av tidens tand.

Anders Engdahl 
(Bilden från styrhytten var 

dessvärre så blek att den inte 
kan återges i tidningen. Red.)

Det okända flytetyget i förra 
numret torde vara Prins Gus
taf som gick på Göta kanals 
östgötadel.

I texten under fotot på tre- 
mastskonaren Zefyr, som var 
med i Bilder ur gamla fotoalbum 
anges dödvikten till 1 2 0  ton. 
Detta är tyvärr fel. Den skall 
vara 240 ton.

Johnny Durk

Sommartid översvämmas västkusthamnarna med 
många olika båtar. Svenska och utländska skolskepp 
är vanliga men övervägande delen är seriebyggda 
plastbåtar och av totalt ointresse för en båtolog. 
Någon vecka i augusti gästades Lysekil av en äldre 
seglare som verkade att någon gång varit i fart som 
bruksbåt. Något namn eller hemort fanns inte på 
båten.Kan någon läsare bistå med uppgifter?

Terje Fredh

Bildgåta
Kan någon hjälpa mig att identifiera detta tankfartyg som är på väg upp genom 
Trollhätte Kanal.

Ola Almqvist

re Slussarnff;
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Bifogar ett foto från Knippla Skeppsvarv taget 1965 som kanske kan intressera läsekretsen. Finns det någon som 
känner igen båtarna?

Henry Jansson

Svar på 
gam m al fråga  

och en ny
I Länspumpen 2001:1 efterly
ser Tore Olsson uppgifter om 
SD 616 och får svar i nummer 
två.

Både namnet Hebe och Två 
Bröder nämns. I konceptet till 
mätbrevet 1921 är namnet Två 
Bröder. Netto 5,44. När båten 
med hemort i Fjällbacka 1934 
åter mäts är namnet Hebe och i 
mätbrevet står antecknat att bå
ten mättes 1921 under namnet 
Hebe till 5,44.

Det är alltså samma båt. I 
Fiskets årsbok 1927 är namnet 
Två Bröder. Båten har tydligen 
levt under två namn.

M en det som är anm ärk
ningsvärt är att skeppsmätaren 
både 1921 och 1934 beskriver 
förskeppets form som lodrät 
stäv, medan stäven på bilden i 
nummer 1 är en fallande stäv. 
Kan båten på bilden vara av 
senare datum?

Henry Jansson

De okändas bildkavalkad
Arild Engelsen frågar i Läns
pumpen 2006:2 efter tre olika 
fartyg. Den översta är ju den nu
mera sjunkna makrillgarnbåten 
Frey, som var byggd 1891 tror 
det var i Högdal. Först hörde 
den hemma där i trakterna, 
sedan på Resö som SD 69. Hon 
var även på Kornö och gick där 
under namnet ålderdomshem
met p g a besättningens ålder. 
Ar 1958 kom hon till Smögen 
som kom binerad H ållöfärja 
och garnfiskebåt, och ägdes av 
Gunnar Max Andersson, varvid 
undertecknad var med på ett 
makrillgarnfiske 1974. Någon 
gång på mitten av 1980-talet 
låg hon mest still men köptes 
senare av Gunnar Hellgren, 
Smögen på Ekerö men han fis
kade inte något med henne utan 
sålde henne till en norrman för 
några år sedan och så sjönk hon 
i vintras.

Fotot i m itten  är väl en 
svenskbyggd islänning som 
kom som inbytesbåt, när det var 
stor efterfrågan på nybyggda 
svenskar ca 1987. Har glömt 
namnet.

Den längst ner torde vara

Myra av M ariefred byggd i 
Tresfjord Romsdal 1914.

Göran Abrahamsson

A ngående Frej 
Frej är den sista kvarvarande 
makrillgarnsbåten. Hon bygg
des antingen 1891 i Holkedalen 
eller 1892 i Starekilen.

Båttypen är den klassiska 
klinkbyggda däckade bruksbå- 
ten som var genuint bohuslänsk 
och som, framför allt på Sote- 
näset, användes vid drivgarns- 
eller dörjefiske efter makrill 
under sommarhalvåret. Den 
var enmastad, riggad med gaf
felsegel och fock, som kunde 
kompletteras med klyvare på 
utskjutbart peke och toppsegel 
på stång.

Drivgarnsfisket efter makrill 
bedrevs främst av fiskare från 
Sotenäset. Det var ekonomiskt 
mycket betydelsefullt för våra 
strännar och fiskarnas första 
fackliga organisering var "Ma- 
krillfiskarföreningen" med start 
i Gravarne 1910.

Makrillfiskarföreningen orga
niserade fiskare från Marstrand

till Svinesund! Vad som återstår 
idag är Kungshamnsfiskarnas 
andelsförening där varje fiskare 
satsade 2 0 0  kr i en ekonomisk 
kooperation.

Vintertidens fiske bedrevs 
från sillegarnsbåtar, ca 1 0  fot 
större och grövre byggda. En 
enda sillegarnsbåt finns beva
rad. Den heter Frifararen och 
hörde hemma i Gravarne och 
Hasselösund. Båten står nu som 
ett minnesmärke på land vid 
Vikarvet i Lysekil.

Frej, som bl a hört hemma på 
Stora Kornö och som hållöfärja 
på Smögen, ligger nu sjunken i 
grunt vatten vid Fisketångens 
varv. Båten skänktes till fören
ingen Töllar Ö Seiel, Gravarne. 
Föreningen måste dock med 
beklagan konstatera att man 
inte kunde ta emot gåvan.

Själv har jag, som privatper
son, låtit slipta Frej för besikt
ning av S. Thorsen.

Besiktningen gav vid hand att 
stora insatser, inte minst ekono
miskt, skulle behövas för att få 
Frej i ett fullvärdigt, segelklart 
skick. Det är inte genomförbart 
för mig.

Under överfallsväder i de

cem ber 2005 sjönk Frej vid 
bryggan då varvets elektriska 
system slogs ut under en helg 
och den monterade länspum
pen inte fick ström.

Frej behöver lättas och an
tingen skrotas eller bevaras som 
minnesmärke.

Då båten är helt unik och så 
starkt berättar om Sotenäsets 
historia borde den bevaras.

Jag föreslår till Sotenäs kom
mun att Frej tas om hand av 
Sotenäs kommun, transporteras 
till lämplig plats och där ställs 
som ett minne över våra ma
krillfiskare.

Lämpliga platser för uppställ
ning vore kanske

1) Ytterst på udden mellan 
Skanongekirn/TångekiLn vid 
Tångenrännan.

Båten skulle då finnas i en 
traditionell miljö och ses väl 
från havet.

2) Udden vid Guleskär i Gra
varne.

3) Hamnplanen, Väjern.
Cåre Tånge
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Kan detta vara norska motorfartyget Dicto byggt 1939 på Götavarken?

Är detta m /s Dicto?
Köpte dessa foton på Tradera 
för ett tag sedan och nu undrar 
jag om det är norska motorfar
tyget Dicto byggd 1939 på Gö-

taverken. Hon bogserades och 
förtöjdes längst in i Lindholms- 
hamnen enligt fotot. Med all 
sannolikhet är hon helt gråmå- 
lad på grund av kriget. På ak

termasten finns en bolagsflagga 
och det ser ut som det står G och 
möjligen ett B. Båten bakom är 
Tunaholm, även den byggd på 
Göta verken, men 1938.

Tacksam om någon kan säga 
vad det är för ett fartyg.

Bertil Söderberg

0K:s India, byggd i Nakskov 1930, i Göteborg 16 juni 1957. Foto Björn Linn.

0K:s Falstria? Eller Selandia? Foto Björn Linn i Göteborg augusti/september 1957.

En bildfråga
Jag har alltid varit fascinerad 
av de "skorstenslösa" motor
skeppen -  det senare är vad jag 
vill kalla dem med ett positivt 
ord. "Skorstenslös" är enbart 
negativt som karaktäristik. Men 
dessa var sköna fartyg.

Sommaren 1957 fotografe
rade jag två 0K -skepp tvärs 
över Göta älv. Det ena, India, 
är klart definierat. Det låg inne 
den 16 juni det året. Men det 
andra? Det kan ha varit någon 
av de båda sista, Selandia (II) 
eller Falstria. Tyvärr har jag 
inte datum här, men det måste 
ha varit i augusti eller septem
ber. Bildskärpan är tyvärr inte 
förstklassig eftersom detta är 
förstoringar från 6x9-negativ. 
Finns det möjlighet att få fram 
om något av dessa båda far
tyg besökte Göteborg vid den 
tiden?

Och så är ju bogserbåtarna i 
förgrunden rätt trevliga.

Björn Linn

OBS! 
Stoppdag för nästa 

Horisonten Runt 
är 31 december 

2006
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En liten  
historia om en m otor

På 1940-talet införskaffade min 
far Levin Nilsson en begagnad 
båtm otor som var tillverkad 
av Uppsala Verkstäder och av 
märket Komet. Den är troligtvis 
över 70 år gammal. Min far pla
cerade den i en träjolle.

Om jag minns rätt startades 
den först på bensin för att sedan 
kopplas över på fotogen.

Pappa tyckte den ibland var 
besvärlig på grund av att den 
var utrustad med magnetstart 
och köpte i stället en utom 
bordare. Kometen hamnade i 
verandakällaren på Styrsö där 
den blev stående i många år tills 
kolvarna satt helt fast.

Jag var m önstrad på Bro- 
strömrederiets Atlantic Saga
1978 och tog med motorn om
bord och frågade motormännen 
om de kunde hjälpa mig att få 
den i gångbart skick.

Det var inga problem med 
den saken och så lades motorn 
i rostolja och fick åka med några 
turer mellan USA och Europa.

En dag när vi låg i hamn i 
Baltimore fick jag besked att 
motorn var klar och blev till
sagd att gå iland och skaffa 
bensin att starta med.

Motorn hade placerats utan
för kontrollrummet. Den star
tade och gick tillfredsställande, 
men på grund av rökutveck
lingen utlöstes brandlarmet.

Sedan dess har jag förvarat 
motorn i vår lillstuga och sett 
till att den blivit ompysslad.

Motorn finns nu hos Fören
ingen L Laurin, dit jag skänkt 
den.

Sven Nilsson

Skutan är Avena
I De Okändas Bildkavalkad i 
föregående nummer efterlyste 
Bertil Söderberg nam net på 
skutan som ligger utsidan en 
ångare.

Det är 1941 Avena med hem
orten Göta i Göta älv (Tunge 
stod på namnbrädan).

Hon byggdes 1891 i Assarebo 
och ägdes av AB Göta Elf Tegel
bruk. Ar 1958 var det slutseglat 
och hon blev då upphuggen.

Bengt Gustavsson

Vi får emellanåt in foton från 
läsekretsen som varken är svar 
eller fråga. Men de rör givetvis 
ämnet sjöfart. Redaktionen är 
tacksam för detta och publice
rar denna gång några utvalda 
foton som vi gärna vill delge 
läsekretsen:

Stig Hedberg har sänt in en bild 
från Göteborgs hamn (överst). 
Fotot togs ca 1947 av Lars Lind, 
som vann en tävling i Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning om 
Bästa hamnbilden. På den tiden 
fanns det gott om trevliga motiv 
i hamnen och här ser vi Rederi 
AB Saturnus tanker Saturnus 
förhala utanför Eriksbergs varv. 
Denna bild blev senare en tav
la som ingick i Röda Bolagets

mapp med fina tryck vid deras 
100-årsjubileum 1972.

Jens Jansson har jobbat på Stena 
Danica och visar ovan vad en 
kastlina kan göra med stål efter

många års nötande.
Även bilden nedan kommer 

från Jens Jansson, som han kall- 
lar "Blivande sjömän".

Redaktionen
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Böcker på frivakten
Lennart Bornmalm

Båtar på brev
Mönstra på! Låt 150 frimärken berätta om 
hur båten har utvecklats!
Erik Brorsson
Rikt illustrerad, inbunden, 311 sidor 
Bokförlaget Magnus Ullman, Stockholm 
ISBN 91-631-8987-9
Pris: Vid köp kontakta Breakwater Publis- 
hing, Göteborg (tel 031-6295 79 eller e-post 
order @  breakwater.se)

Fartyg och båtar fascinerar många både 
i nutid och i ett historiskt perspektiv. En 
del fartyg har också gått till historien på ett 
eller annat sätt, vanligen har det varit pas
sagerarfartyg eller örlogsfartyg, men det 
finns även andra fartyg bland dessa. Det 
är också populärt att ge ut frimärken med 
illustrationer av båtar, fartyg och skepp. 
Författaren av denna bok har under ett fler
tal år samlat frimärken med illustrationer 
av båtar från i stort sett hela världen. Det 
är främst frimärken som givits ut under de 
senaste 20 -  30 åren, men även några äldre, 
är representerade i denna bilderbok i färg 
med intressanta skildringar av hur båten 
utvecklats genom senaste århundradena. 
Totalt är det 150 förstorade frimärksbilder 
som berättar om vikingaskepp, galärer, 
fullriggare, hjulångare, örlogsfartyg, han
delsfartyg, passagerarfartyg etc. Varje 
frimärke har ett uppslag i boken, där fri
märket utgör en sida och på motsvarande 
sida berättar författaren sammanfattande 
om illustrationen.

Det är ett trevligt initiativ att ge ut en 
bok om fartygsfrimärken, vilken möjliggör 
att på ett samlat sätt delge fler att njuta av 
fartygsmotiv på frimärken.

Den Tidslöse Sjöräddaren
Historisk loggbok över Sjöräddnings-
sällskapet under etthundra år
Anders Wällhed
Rikt illustrerad, inbunden, 451 sidor 
Förlag: Boken är producerad i ett samar
bete mellan Sjöräddningssällskapet och 
Anders Wällhed 
ISBN 91-7029-613-8
Pris: Vid köp kontakta Breakwater Publis- 
hing, Göteborg (tel 031-62 95 79 eller e-post 
order @  breakwater. se)

I anslutning till Sjöräddningssällskapet 
1 0 0 -årsjubileum nästa år har en jubileums- 
bok givits ut. Denna tar oss med på en 
humanitär och levande resa i tid och rum 
under 1 0 0  år, där inslagen av spänning

och dramatik hör till en del av vardagen. 
Sjöräddningssällskapet bildades på ideell 
grund 1907 och har så verksamheten fort
satt utan statlig inblandning under dessa 
år. Räddningsstationerna som Sällskapet 
byggt under åren har anlagts ur ett behov 
framkallat av en eller flera tragiska sjökata
strofer längs den egna kusten. Berättelserna 
i boken talar sitt eget språk om räddnings- 
personernas insatser som tillsammans 
med generösa bidrag från privatpersoner 
och andra donatorer bidragit till att Sjö
räddningssällskapet blivit ett livskraftigt, 
nödvändigt och uppskattat verktyg i sjö
räddningens tjänst.

Längs vägen av dessa 100 år som belyses 
av flera dramatiska sjöräddningsuppdrag i 
ord och bild, där tragiska händelser blan
das med det poetiska och humoristiska. 
Legendariska sjöräddare kommer till tals, 
sjöräddningsbåtar beskrivs och kulturhis
toriska miljöer besöks.

Bildmaterialet i boken är återgivet på 
ett mycket smakfullt sätt och trycket är 
suveränt, men å andra sidan är det Fälth 
& Hässlers tryckeri i Värnamo som står 
för tryckningen, vilket borgar för god 
kvalitet.

Boken rekommenderas varmt!

Sjöfartslexikon
Gösta Bågenholm 
Inbunden, 260 sidor 
Förlag: Båtdokgrup- 
pen, Skärhamn 
ISBN: 91-87360-42- 
X
P ris : 340 kronor 
från Båtdokgrup- 
pen i Skärham n, 
tel. 0304-674030, e- 
post: info@batdok. 
com

Detta är en efter
längtad  bok som 
främst riktas till alla 
som är verksamma 
inom sjöfartsnäring
en eller på annat sätt 
är intresserade av 
sjöfart. Bristen på 
ett u ttö m m an d e 
modernt sjölexikon 
har under senare år 
varit begränsande. 
Sedan Sohlm ans 
sjölexikon gavs ut

1955 har mycket hänt inom fackspråket 
och inte minst sjöfartsterminologin. Där
för har tonvikten i detta lexikon lagts på 
fackspråkets utveckling under de senaste 
50 åren och boken utgör därmed ett viktigt 
komplement till Sohlmans sjölexikon.

Avsikten med lexikonet är att det skall 
kunna användas inom såväl den maritima 
utbildningen som yrkeslivet och vid själv
förkovran.

Jag rekommenderar denna bok som ett 
inslag i det dagliga livet.

Slagskeppet Tirpitz 
Kampen om Norra Ishavet
Michael Tamelander & Niklas Zetterling 
Illustrerad, inbunden, 364 sidor 
Förlag: Norstedts, Stockholm 
ISBN 91-631-7602-5
Pris: 170 kronor vid köp från nätbokhan
deln

De båda tyska slagskeppen Tirpitz och 
Bismarck är mycket mytomspunna, vilka 
skapade mycket skräck och fruktan hos 
de allierade. Föreliggande bok innehåller 
mycket dramatik och spännande skildring 
av kriget i polarområdet och inte minst de 
allierade konvojerna till de sovjetiska ham
narna i norr. Det är i denna skildring som 
Tirpitz uppgift sätts i sitt sammanhang och 
det är också om konvojkriget större delen 
av boken handlar om och Tirpitz funktion

BåtdokgruppenGösta Bågenholm

SJOFARTSLEXIKON
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i detta krig, samt britternas ständiga försök 
att oskadliggöra det tyska slagskeppet. 
Tirpitz gäckade i flera år de brittiska an
strängningarna, trots de många anfallen 
som genomfördes mot henne. Under när
mare tre år hade Tirpitz en framträdande 
roll i händelserna på Norra ishavet och 
utgjorde ett dödligt hot mot den allierade 
krigsansträngningen. Först i november 
1944 i krigets slutskede lyckades det brit
tiska flygvapnet slå ut och sänka det stora 
tyska och till historien kända slagskeppet 
Tirpitz utanför Tromsö.

Det är en spännande, informativ och 
medryckande bok, där författarna före
faller ha lagt ned en stor möda på att ett 
lättillgängligt sätt skapa en insikt och 
förståelse för kriget i Norra ishavet och 
Tirpitz roll i detta.

Rekommenderas varmt!

Pirater
Sjöröveriets guldålder i Atlanten och 
Karibiska havet
Marcus Rediker 
Översättning Lars Ohlsson 
Illustrerad, inbunden, 251 sidor 
Förlag: Karneval, Stockholm 
ISBN 91-976031-7-1
Pris: Vid köp kontakta Breakwater Publis- 
hing, Göteborg (tel 031-629579 eller e-post 
order @  breakwater. se)

Denna bok är både spännande och intres
sant att läsa! Skildringen är fängslande och 
medryckande och läsaren har mycket svårt 
att lägga ifrån sig boken efter att läsningen 
inletts. Det är utan tvekan en mycket un
derhållande och levande skildring, full av 
äventyr och ögonvittnesskildringar.

Under några decennier på 1700-talet 
grundades de legender om pirater som ald
rig upphört att fascinera eftervärlden. Då 
skapades Jolly Roger, den skräckinjagande 
svarta flaggan med dödskalle och ben
knotor. Det var vid denna tid som Kapten 
Svartskägg, de kvinnliga piraterna Anne 
Bonny och Mary Read och en rad andra 
färgstarka karaktärer gjorde Atlanten till ett 
livsfarligt farvatten för varje seglare. Pira
terna utgjorde inte bara ett hot mot handel 
och sjöfart, utan genom sin demokratiska 
organisering utgjorde de också ett hot mot 
den existerande samhällsordningen. I stark 
kontrast till samtida despotiska stater och 
till de grymma arbetsförhållanden om
bord på handelsskepp och örlogsfartyg, 
växte bland pirater fram ett egenartat 
egalitärt samhälle där kaptenen valdes av 
manskapet, spriten fördelades jämnt och 
människor av olika ras, klass, nationalitet 
och kön arbetade sida vid sida. Fattiga och 
förtryckta såg pirater som hjältar. Sjömän 
lockades att desertera till dem för att få ett
drägligare liv.

I längden kunde inte dåtidens stormak
ter tolerera detta, utan de 
slogs skoningslöst tillbaka. 
Piraterna utnämndes till
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all världens skurkar och 
många slutade sina dagar 
på galgbacken, men i my
tologin segrade de.

Vill man ha en god bok 
för en stunds förströelse 
från det vardagliga jäktet 
rekommenderas boken Pi
rater varmt!

Från Lastageplats till Lo- 
gistikcentrum
Anna R isfelt H am m ar
gren
Rikt illustrerad, inbunden, 
172 sidor
Förlag: Förbundet Svenska 
Hamnar, Stockholm 
ISBN 91-631-9246-2 
Pris: 265 kronor vid köp 
från förlaget Breakwater 
Publishing, Göteborg (tel 
031-62 95 79 eller e-post 
order @  breakwater. se)

Detta är en jubileums- 
bok för Förbundet Sveri
ges Hamnar i samband

med deras 100 års jubileum i år. Läsaren 
får här följa med på en skildring i ord och 
bild om olika hamnars och dess stuveriers 
historia och utveckling under det gångna 
seklet. På ett lättillgängligt sätt ges både 
återblickar och framåtblickar för de olika 
hamnarna och även de hamnar som inte 
längre har någon direkt betydelse som 
hamn behandlas. Även hamnen som miljö 
i allmänhet belyses och olika hamnprofiler 
som representerar både gårdagens och 
dagens hamnar kommer till tals genom 
intervjuer i boken. Detta förhöjer läsvär
det påtagligt och levandegör hamnen och 
dess speciella miljö. Bildmaterialet är rikt, 
kanske alltför rikligt i vissa fall, där den 
grafiske formgivaren borde ha valt färre 
bilder men i större storlek. Men fotografi
erna är i allmänhet mycket bra återgivna, 
men beskärandet av en del foton anser jag 
vara helt otillfredsställande. Bortsett från 
detta tycker jag boken är både trevlig och 
intressant att läsa!

Resa i Sjöfararland
Terje W Fredh
Rikt illustrerad, häftad, 110 sidor 
Förlag: Eget förlag
Pris: 120 kronor vid köp från författaren. 
Terje W Fredh, Gränsgatan 16,453 30 LYSE
KIL, Tel. 0523-10421, e-post: fredh.terje@ 
iobbet.utfors.se

Lagom till varje jul förärar Terje Fredh 
oss med en ny skrift! Det är alltid lika 
roligt att få läsa de olika skildringar med 
sjöfartsanknytning som Terje skrivit under 
det gångna året. Hans berättelser baseras 
till stor del på intervjuer med personer som 
varit inom sjöfarten eller på annat sätt har 
en nära relation till denna.

I årets skrift som totalt innehåller 14 
kapitel med spännande och underhållande 
berättelser, delgivna av personer som un
der sina långa händelserika liv både till 
sjöss och på land ger oss en berikning som 
utan Terjes förtjänst gått oss förbi. Vi får 
bl a möta Sven Fischer från Gullholmen, 
som berättar om sitt dramatiska liv till 
sjöss och tillika Henrik Henriksson från 
Bohus-Malmön, som låter oss få följa med 
på några dramatiska händelser under hans 
långa sjömansliv. I skriften får vi också 
stifta bekantskap med krigsseglarna Kalle 
Hallberg och Allan Olofsson mfl. Bland 
dessa är Alf Davidsson som tillbringade 
50 år till sjöss som besättningsman, befäl
havare och fiskare. Vi får också möta flera 
duktiga bohuslänska modellbyggare.

Terjes skrift är klart underhållande och 
ger läsaren en stunds berikande inom 
skilda områden och händelser.

Rekommenderas varmt!
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Det är som ett grekiskt ödesdrama där verkligheten överträffar 
dikten. Situationen på Östersjön blev akut i samband med 
bank-krisen i början på nittiotalet. Svenska banker började en 
mycket hårdhänt hantering av sina kunder oavsett om de hade 
skött sina åtaganden eller inte. Bakgrunden var att flera av 
bankerna var konkursmässiga.

Resultatet för Slite blev katastrofalt. Förlusten av Europa 
innebar förlorade investeringar och skadestånd på hundratals 
miljoner kronor och mer än tusen personer miste sina jobb när 
sedan rederiet försattes i konkurs. Många ansåg att konkursen 
var onödig ur många perspektiv och att bankens motiv var 
dunkla och osunda.

VIKING UN*

Berättelsen om en statlig banks 
kamp mot Rederi AB Slite (Prenumererar du på SST kostar den 230 kr)

Hans-Göran Björk

Detta är en storslagen kulinarisk resa jorden runt i 
vinets tecken. I färgstarka berättelser och härliga bilder 
tar Bengt-Göran Kronstam och Cleas Löfgren oss med 
till världens stora vinregioner: Frankrike, Italien, Spanien, 
Tyskland, Österrike, Portugal, Sydafrika, Australien, 
Sydamerika och USA.

Boken är också en kokbok med över sextio recept 
från alla dessa områden. Detta är en bok som vänder 
sig till alla som tycker om vin, gillar att laga mat och 
älskar att resa.

Måltidsakademien ger betyget: 
"Bästa bok - alla kategorier!”

(Prenumererar du på SST kostar den 370 kr)

B e stä ll enkelt via post- e ller 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



