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Den här sidan sidan är för läsekretsens 
synpunkter på tidningen. Den används även 
för information från redaktionen och Göte- 
borgsavdelningen

Representanter från åtta olika avdelningar var närvrande. Frv Tore Ols
son, Karlshamn; Jan Larsson, Stockholm; Lars Gunnar Fernlund och Anne 
Louise Trossvik, Gävle; Gunnar Utbult och Krister Bång, Göteborg; Anders 
Bergenek, Halmstad; Ingvar Svensson och Bosse Andersson, Kalmar (något 
skymda) samt Åke Olofsson och Roland Lundh, Oxelösund. Saknas på bilden 
gör Leif-Erik Tullock, Uddevalla samt Örjan Hellertz och Bertil Söderberg, 
Göteborg.

På Hönö Fiskemuseum. Fr vänster Bo Andersson, Per Ejvin Davidsson, 
fru och herr Leif Benjaminsson, Jan Larsson, Dag Edvardsson och Arvid 
Callenberg.

Riksfest
Under dagarna två, den 15 och 16 september, samlades båtologer 
från hela landet till en fest i Göteborg som inget annat syfte hade 
än att ha trevligt. Festligheterna började i Kajutan med mingel och 
fortsatte sedan med middag på Malins Skafferi. Musikunderhåll
ning, lotterier och frågesport förgyllde kvällen.

På söndagen skulle vi ha åkt till Vinga, men en elak kuling satte 
stopp för det. Vi tog i stället båten till Fiskemuseet på Hönö där vi 
blev guidade av Dag Edvardsson.

Det var ett 35-tal båtologer som hade ställt upp. Den allmänna 
meningen var att arrangemanget skulle upprepas även nästa år. 
Ett gott betyg åt arrangörerna.

Fotosamling
Klubb Maritim-Göteborg har som donation fått mottaga framlidne 
Bertil Gärds stora fotosamling av militära fartyg. Avdelningen 
får tacka för det stora förtroende som visats oss av arvingarna att 
förvalta Bertils livsverk.

Krister Bång

Vänerbåtar
Från bortgångne båtologen Ingvar Thörn i Mariestad, har Klubb 
Maritim-Göteborg fått som gåva sju pärmar med foton och upp
gifter om Vänerbåtar. Det var svärsonen Lasse Pettersson som 
överlämnade gåvan i Kajutan, på familjens uppdrag. Intresserade 
medlemmar började omgående bläddra i pärmarna. Samlingen 
står nu i biblioteket och där finns mycket att finna för dem som 
är intresserade av just Vänerbåtar. Avdelningen tackar för den 
fina gåvan.

Bertil Söderberg
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Redaktionellt
Starten av vår serie om paragraffartygen var uppenbarligen 
mycket uppskattad. Vi har fått stor respons med både telefon
samtal, mail och brev. -  Båtar som man minns från verkliga livet 
och ingenting från dammiga arkiv, som någon uttryckte det.

Vi är övertygade om att det finns åtskilliga foton av paragraf
fartyg hemma i byrålådorna. Varför inte kontakta redaktionen 
så att vi kan få ett så stort urval som möjligt? Vi eftersträvar 
högsta möjliga kvalitet.

Vi välkom nar också fler skribenter till Länspumpen. Har 
Du något trevligt att berätta? Varför inte göra detta i Läns
pumpen!

När detta läses har Du fått ett inbetalningskort för 2008. 
Priset håller sig på samma låga nivå, 220 kronor, inom Sverige. 
Om Du har möjlighet att betala före årsskiftet vore vi mycket 
tacksamma så att vi kan lägga all kraft åt produktionen av 
Länspumpen.

Till sist önskar vi våra läsare ett riktigt gott 2008! Vi ses i 
mars.

Redaktörerna
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Omslagsbilden:
Eureka i Göteborgs hamninlopp 
den 6 oktober i år. Hon ingick i se
gelfartygsf ören ingens kappsegl ing 
Marstrand-Göteborg. Foto Krister 
Bång.

'Koss va det vimlar av segel idag'
När jag den 6 oktober befann mig på ett rutinbesök på Hönö fick jag se en stor 
skara segelfartyg i farleden, alla med satta segel. Vilken härlig syn! Det var segel- 
fartygsföreningen som hade kappsegling mellan Marstrand och Göteborg, men 
det var bleke så de stolta skeppen fick gå med motor. Det blev att snabbast möjligt 
ta sig tillbaka till stan och fatta posto vid Nya Varvet. Jag hade knappt hunnit dit 
innan Ingo, som första i raden av 22 segelfartyg passerade. Två var från Norge. 
Roligast var att få se Eureka (se framsidan) som legat under renovering under ca 
25 år. Tänk att få henne så fin! Vackrast var nog ändå Atene med sitt svarta skrov 
och hela garderoben uppe. Jag önskar att fler hade fått se denna händelse.

Krister Bång
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Friskt väder och motsjö på Nordsjön

På försommaren 1958 hade jag genom
gått Flygvapnets Tekniska Skola (FTS) 

och blivit utbildad till något som kallades 
Flygtekniker Elektro, förkortat Fte. Det var 
en m ycket bra utbildning. Därem ot var 
tjänstgöringen ute på flygflottilj inte lika 
givande. Moderna tider hade kommit och 
teknikerna fick i huvudsak syssla med enk
lare tillsyner och byte av trasiga enheter. 
Dessa enheter skickades sedan till central 
verkstad där de reparerades och sedan 
återsändes till flottiljerna. Teknikern, som 
hade plockat ut enheten ur flygplanet, fick 
på det viset inte ens reda på vad det hade 
varit för fel på den aktuella apparaten.

Med denna goda utbildning och tidigare 
sjöpraktik bakom  m ig tog jag på nyåret 
1959 kontakt med några rederier för att 
höra m ig för om jobb som  tred je- eller 
fjärdemaskinist.

Rexbolaget nappade på min förfrågan. 
D et var då som  nu ont om m askinister 
men till skillnad från i dag var det ingen 
konst att få dispens att segla som obehörig 
maskinist. Var det dessutom så att fartyget 
hade fyra maskinister, men enligt bestäm 
melserna bara behövde tre, så behövdes det 
inte ens dispens.

Tre gånger Lindö
Text och bild Olle Gustafsson

En bit in på det nya året blev jag kontak
tad av rederiet och erbjuden m/s Lindö.

Men vi skall ta det från början. För de 
yngre läsarna är Rederi AB Rex med dot
terbolag nog ganska okända. Ä ndå var 
detta bolag på sin tid ett rätt stort rederi 
med ett 15-tal fartyg. Rederiets historia är 
skildrad i ett tidigare nummer av Båtolo- 
gen. Bland sjöfolk var rederiet vid denna 
tid nog mest känt för att köpa upp gamla 
fartyg från de större rederierna och sedan 
köra dessa i trampfart så länge de höll. Nu, i 
slutet på 1950-talet hade emellertid rederiet 
bytt taktik och höll på att förnya sin flotta 
i rask takt, men nu med nybyggen. Under 
många år hade rederiets fartyg i huvudsak 
gått med m alm  och skogsprodukter ut och 
kol och koks hem, men vid denna tid bör
jade man i allt större utsträckning övergå 
till att elda med olja i Sverige och dessa re
turfrakter uteblev alltså. Rexbolaget köpte 
nu tre äldre tankfartyg som byggdes om 
till malmtankers samt beställde dessutom 
fyra nya fartyg på Howaldtswerke i Kiel 
av sam m a typ. De nya fartygen var inte 
systerbåtar men mycket snarlika. Björnö 
och Lindö var på ungefär 5500  ton dw 
och de två andra, Rindö och Singö var

lite större. Nu kunde man ta malmlaster ut 
och olja i retur. Oljan lastades i huvudsak 
ungefär samma område som man tidigare 
lastat kol, alltså England och H olland. 
Lossningen skedde på en rad olika platser. 
Mera om detta längre fram.

Fartyget
Det är nu tid att presentera båten. Lindö 
byggdes på How aldtsw erke i Kiel 1957. 
Hon var på 5540 ton dw, längden var 107 
m och hon stack 6,1 m på full last. Hon var 
alltså en malmtanker. Detta innebar att hon 
kunde lasta antingen malm i två lastrum 
eller olja i sidotankar och i dubbelbotten. 
Naturligtvis kunde hon inte ta både olja 
och malm samtidigt. Lastrummen var så 
pass små att det inte var ekonom i att ta 
andra laster än den tunga malmen. I tan
karna kunde vi ta allt från bensin till tunga 
eldningsoljor. Fartyget hade visserligen 
en bom och ett litet lastrum under backen 
men det användes aldrig under min tid 
ombord.

För om  m a s k in ru m m e t fa n n s  e tt  
pumprum med två ångdrivna kolvpum
par för lossning av olja, samt en eldriven 
barlastpum p. Ö verbyggnad och m askin
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Lindö vid kraftverkets kaj i Västerås. Lägg märke till det jättelika kolberget i bakgrunden.

var akterut.
M askineriet bestod av en 8-cylindrig  

M.A.N. trunkmotor utan överladdning och 
tre Deutz hjälpmotorer. Det fanns också ett 
litet hamnaggregat med en Deutz motor. 
D etta användes sällan. Vi låg i sällan  i 
hamn någon längre tid och det vibrerade 
våldsamt så att någon detalj alltid skakade 
loss om det gick mer än någon tim m a. 
Allt var placerat på babords sida nere på 
durken. På styrbords sida fanns kylare för 
m otorn och sm örjoljan. A lla var tubky
lare, trots att plattvärmeväxlare fanns vid 
denna tid. Vidare fanns här tre separatorer, 
fabrikat Westphalia, samt de flesta pumpar 
för vatten och olja.

På en p la ttfo rm  ak teru t i höjd  m ed 
huvudmotorns toppar fanns två skotska 
ångpannor med två fyrar i varje.

D en el som  hjälpm otorerna alstrade 
var 380V 50 Hz 3-fas. Fartyget hade alltså 
växelström. Detta var vid denna tid ganska 
nytt. Att använda växelström underlättade 
underhållsarbetet avsevärt i m askin och 
slog också snabbt igenom  i handelsflot
tan.

B esä ttn in g e n  bod de i poop en  och  i 
överbyggnaden. M anskap et i poopen, 
som var vanligt vid denna tid. D et var 
tvåmanshytter för de yngre och enmans- 
hytter för de äldre; pumpman, matroserna 
och de flesta  m otorm ännen. K ock och 
ekonom iföreståndare bodde i enkelhyt
ter på huvuddäck. Här låg också salong, 
redarhytt, befälsm äss med dagrum  och 
naturligtvis byssan.

En trappa upp, så att säga, bodde övrigt 
befäl. Skepparen och chiefen hade badrum 
och separata kontor/dagrum. Ö vrigt befäl 
fick dela på två duschrum och två toaletter. 
Det fanns också en liten lotshytt. Ovanpå 
detta fanns bryggan med navigationshytt 
och radiohytt. B efälshytterna var efter 
den tidens mått stora och ljusa. Det fanns

koj, soffa, ett ordentligt skrivbord/byrå, 
garderob och ett tvättställ med varmt och 
kallt vatten.

Befälsm ässen var av s k  cafeteriatyp. 
D v s  maten ställdes fram på en buffé där 
den varmhölls respektive kyldes och så fick 
man ta för sig själv. I ena ändan fanns en 
kokplatta där vi kunde koka kaffe själva 
på kvällar och nätter när m ässkalle var 
ledig. M itt emot m ässen låg ett dagrum 
med en stor nyhet -  en teve! På styrbords
sidan låg salongen och m itt em ellan ett 
pentry. Manskapsmässen låg på akterkant, 
bredvid byssan. Detta var nog en ganska 
vanlig standard på ett medelstort fartyg 
vid denna tid. De stora tankbåtarna hade 
i regel mer påkostad inredning.

Besättningen bestod av ca 25 man. Befäl
havare, tre styrmän, telegrafist, maskinchef 
och tre maskinister samt ekonomiförestån
dare utgjorde b efälet. K ökspersonalen

bestod av kock och två uppassare så vitt 
jag  kan m innas. M anskapet bestod  av 
pum pm an, d äcksfo lk  och m askinfolk . 
Eftersom det var två man på vakt måste 
det ha funnits m inst sex man på däck. I 
maskin hade vi som regel två motormän 
och eleven vaktgående samt en förste mo
torm an och ett par andre som dagmän. 
När vi värmde oljelasten för fullt var det 
ibland två motormän på vakt, en i maskin 
och en vid pannorna.

D enna, m ed dagens ögon sett, stora 
besättning hade i alla fall fullt upp. Under 
min tid ombord kan jag inte minnas att vi 
hade folk från land ombord för maskinar
bete utom när vi låg på varv.

Trots tiderna som var, hade vi som regel 
bra folk. Traden var ju inte så lockande för 
unga människor. Engelska industriham 
nar, Rotterdams oljehamn och Emden var 
de vanligaste hamnarna ute. Här i Sverige 
var det just inte så mycket roligare, Oxe
lösund, Gävle, Luleå och ibland Västerås. 
Någon enstaka resa till Helsingborg eller 
Stockholm var ljuspunkter.

För att motverka detta hade skepparen 
och chiefen som vana att ge folk som inte 
skötte sig sparken, även om detta innebar 
att vi någon gång fick gå en resa med någon 
man för kort. Kanske av denna anledning 
stannade ofta bra grabbar.

Min tid ombord -  första omgången
Odet, eller slumpen gjorde att jag kom att 
segla i Lindö i tre omgångar. Inte alla lika 
långa förstås. Den första omgången, den 
som började efter det jag lämnat flygvap
net, varade nästan ett år. Någon gång i mit
ten på januari blev jag uppringd av rederiet 
och ombedd att resa till Köpenhamn, där 
jag skulle mönstra på som tredje maskinist 
på Lindö. Hon låg då i oljehamnen. Väl

Andre styrman H. Werder; mälarlotsen och en lättmatros pä bryggan.
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om bord tyckte jag  stäm ningen var lite 
tryckt. Det visade sig att min företrädare 
hade fått sparken efter att ha begått några 
dumheter. Stämningen lättade emellertid 
när han väl lämnat och vi gick till sjöss.
Denna gång gick vi i barlast till Pernis,
Rotterdams stora oljehamn. Detta var en 
hamn som jag kom att se många gånger 
under min tid i båten. Man kunde, om man 
hade någon ledig tid, åka med en minibuss 
upp till gaten. Där fanns en butik som hette 
Sarnecki Brothers om jag inte minns fel.
Reservation för stavningen. Deras katalog 
fanns nog vid denna tid ombord i nästan 
alla tankbåtar. Allt fanns att köpa! Kläder, 
så väl herr som dam och barnkläder, ra
dioapparater, den ena finare och dyrare än 
den andra, kameror, leksaker, ja allt utom 
s k tullpliktiga varor. Det säger en hel del
om tiden i hamn och de långa avstånden

Var telegrafist i arbete.

slut.Fransk bondfamilj på väg hem efter arbetsdagens

att under hela min tid i Lindö hade jag 
inte m öjlighet att åka upp till staden en 
enda gång.

Tiden gick och det blev sommar. En del 
av befälet tog semester och vi fick vikarier. 
Med den lite enformiga rutin som blir i ett 
fartyg var det ju roligt se andra människor. 
Särskilt m inns jag den vikarierande tele
grafisten och en andre styrm an som hette 
Jansson. Så många roliga stunder som vi 
hade under den m ånaden har jag sällan 
upplevt.

Under sommaren gjorde vi några resor 
till en liten oljehamn vid Seine, några tim 
mars gångtid upp från havet. Platsen hette 
Port Jerom e och var egentligen bara en 
oljehamn, men mitt emot låg en lite fransk 
stad som såg ut att ha sovit ett par hundra 
år. Den hette Quillebeuf. Man kom dit med 
en liten ångdriven bilfärja som gick tvärs 
över floden. På torget fanns ett rådhus, ett

litet hotell med en trevlig restaurant och i 
de små kvarteren intill bagare, speceriaf
fär, som också naturligtvis sålde vin, samt 
olika hantverkare. M an åkte över med 
färjan , och åtm inston e jag , beundrade 
den snillrikt gjorda utrustningen för att 
m anövrera ångm askinen från bryggan. 
Väl i Q uillebeuf gick vi till restauranten, 
åt något gott, gick sedan till bagaren, köpte 
lite färskt bröd och sedan till speceriaffä
ren och köpte en bit ost och ett par flaskor 
vin. Vår franska var blygsam men till att 
fixa detta räckte den! Sedan kunde vi sitta 
på akterdäck och njuta av kvällen.

Detta var sommaren 1959. Denna som
m ar var, som lite äldre och m innesgoda 
läsare m inns, väldigt varm och torr. Vid 
denna tid fanns det inga kärnkraftverk, 
utan Sverige fick förlita sig på vattenkraf
ten och några få stora ångkraftverk. Ett 
av dessa låg i V ästerås och var i första

hand avsett för koleldning. Nu på hösten 
1959 fick man näst intill panikstarta detta 
kraftverk och det betydde att man måste 
elda med olja.

Vi blev nu insatta på traden Flaxenvik, 
i Stockholm  skärgård, och Västerås där 
kraftverket hade en egen hamn. Kraftver
ket brände bortåt 2000 ton olja per dygn 
och vi kunde vara där varannan dag med 
4000 ton. På grund av den torra sommaren 
var vattenståndet lågt i Mälaren varför vi 
inte kunde gå in med full last. Vi fick inte 
heller gå under dygnets mörka timmar så 
efter lastning på dagen gick vi på kvällen 
till Stockholm och ankrade mittför Djugår- 
den. Nästa morgon när det ljusnade lättade 
vi ankar, gick genom Hammarbyslussen 
över Arstaviken, genom Liljeholm sbron 
och var så ute på M älaren. Fram på ef
termiddagen kom vi, i god tid innan det 
mörknade, fram till Västerås där vi lossade 
under kvällen och natten. Nästa morgon 
när det ljusnade började vi återresan till 
Flaxenvik dit vi kom på eftermiddagen och 
så höll det på. Det hela kan tyckas lite tja
tigt men vi ombord var ganska nöjda -  alla 
utom en ny mässuppassare som mönstrade 
på i Västerås. Han hade väl tänkt sig att 
komma ut och se världen, men efter två 
dagar var han tillbaka i Västerås igen. Jag 
har många gånger undrat vad han sa till 
sina kompisar.

Allting tar slut och efter några månader 
på denna, med tiden, lite enformiga trad 
blev vi avlösta av Björnö och gick åter ut 
europafart.

Under tiden vi gick på Västeråsfarten 
hade jag skaffat mig lite kontakter i Väs
terås och då m an vid denna tid (1959) 
ännu inte ens börjat tala om den sk  1/1- 
tjänstgöringen, d v s  man arbetar ett visst 
antal veckor och är sedan ledig lika länge. 
Nu gällde fortfarande det gam la, man

QUILLEBEUF, S/S
8AC oe QUIUEBEUf]
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Vid kaj i Gävle. Som synes har vi haft lätt nerisning. En grann Johnsare skymtar i bakgrunden.

hade fyra veckors sem ester och kunde 
dessutom få ut det sk  vederlaget, som var 
under helgerna intjänad tid. Resten av året 
var man till sjöss och det blev i bästa fall 
10 månader.

Jag bestämde mig nu för att strunta i Sjö- 
befälsskolan i Göteborg och i stället sökte 
jag mig till Tekniska Läroverket i Västerås. 
Vid denna tid hade deras Elkrafttekniska 
linje mycket bra rykte bland arbetsgivarna, 
kanske delvis beroende på det inflytande 
Asea hade över skolan och dess utbildning. 
Hur som helst julen 1959 mönstrade jag 
av Lindö och på nyåret 1960 började jag 
plugga i Västerås.

Andra omgången
Båda sommarloven var jag till sjöss. För
sta som m arlovet var jag ute som tredje 
m askinist i bolagets Bullerö, något som 
jag skildrat i Länspumpen 2004:1. Våren 
1961 tog jag åter kontakt med Rexbolagets 
personalavdelning och nu frågade man 
om jag  hade lust att kom m a tillbaka i 
Lindö. Själfallet hade jag det. Jag kände 
båten, jag tyckte om folket, ja det var lätt 
att tacka ja.

Efter skolavslutningen for jag till Norr
köping där jag tog in på ett litet hotell nära 
C entralstationen i väntan på att Lindö  
skulle komma dit med en oljelast.

Efter ett par dagars väntan kom hon 
så. Utom jag själv mönstrade också en ny 
andre styrm an och en ny telegrafist. Detta 
med telegrafisten var en sak för sig. Det var 
en tjej. Ännu vid denna tid var det ovanligt 
med flickor till sjöss om man undantar 
intendenturen på passagerarfartygen. Färj- 
trafiken hade ju ännu inte kommit i gång 
på allvar. Telegrafisten hette Barbro och

Oljelossning i Gävle. Det var vid detta tillfälle jag 
pumpade ut olja i hamnen.

var nyutexaminerad från Televerkets skola 
i Stockholm  och detta var alltså hennes 
första båt. Andre styrman var en lite butter 
gotlänning, som för övrigt mönstrade av 
redan under sommaren. Befälhavaren vi 
hade var samma som tidigare och så också 
överstyrman. Tredje styrm an var en äldre 
man med ett välkänt svenskt fam iljenamn 
och ganska originell.

I m askin hade vi ny chief. Han hette 
Jonsson och var en av de bästa chefer jag 
haft under hela m itt arbetsliv. Lugn och 
sansad, gav mig många goda råd som jag 
har haft glädje av hela livet. Dessutom fick 
man sköta sitt arbete självständigt. Han 
hade bara en svag punkt. Han var vansin
nigt förtjust i kakaolikör och denna dryck 
ville han gärna dela med sig till oss andra 
maskinister. Har någon läsare varit med 
om att dela en flaska av denna dryck med 
någon samtidigt som man har stopptörn 
och sedan skall gå vakt dagen efter? Det 
tillhör inte det roligaste här i livet, men 
m an förlät honom  gärna för a lla  hans 
goda sidor.

Som andre maskinist var där en, som jag 
då tyckte, äldre man, Manne Holstensson. 
Han var s k rumpmas och en av hederligas
te och mest rakryggade människor jag träf
fat. Dessutom hade han en utomordentlig 
berättarförmåga. I sin ungdom hade han 
seglat smörjare i Ostasiatiska Kompaniets 
ångare Nippon. Hans berättelser om epi
soder i en stor koleldad ångare i oceanfart 
har jag fortfarande i minnet. En annan sak 
jag minns är en anmärkning han fällde en 
gång efter att det för ovanlighetens skull i 
den båten hade varit lite mycket festande: 
"H ur kan en människa dricka något som 
han med säkerhet vet han b lir  sju k av 
dagen efter." Den repliken är fortfarande

tänkvärd.
I övrigt hade vi en för mig, ny hökare. 

Han hette Kvist och var gammal restau
rangm an med ett förflutet på Frimurarho- 
tellet i Linköping. Jag tror aldrig jag varit 
med om så god mat i en båt och ändå hade 
han inte de högsta matpengarna i rederiet. 
T ill detta kom att han var en trevlig ar
betskamrat. Vi hade många roliga stunder 
tillsammans.

Bland manskapet m inns jag bäst pump
man. Han kom ombord under min första 
period i båten och stod kvar länge. Han var 
gammal donkeyman och duktig yrkesman. 
Dessutom en hjälp för nya och gröna grab
bar bland manskapet.

Den somm aren gick vi på samma ham 
nar som tidigare. Det var m alm  ut från 
Oxelösund, Gävle och Luleå samt en gång 
från Kotka i Finska viken. H em resorna 
var olja eller bensin från London, Thames- 
haven eller Rotterdam. En period gick vi 
bara m ellan Rotterdam och Dagenham i 
Themsen mynningen. Det var korta resor 
och sjövakterna bröts inte i hamn, vilket 
det för övrigt sällan gjorde i den båten. 
Detta till stor irritation för dem som gick 
8 -12  vakten och alltså inte hade någon 
chans att gå i land på kvällarna. Tur för 
mig gick jag 12-4  den sommaren.

Tredje omgången
Min tredje och sista törn i Lindö var inte så 
lång. På försommaren 1963 hade jag fått an
ställning på Flygvapnets Centrala Verkstad 
i Västerås, benämnd CVV. Jag skulle där 
syssla med besiktningar och underhålls- 
frågor rörande reservkraften i det då, av 
Flygvapnet, nyetablerade radiolänknätet. 
C W  skulle stänga för semester fyra veckor 
i juli varför jag skulle kastas ut. Eller som
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det hette få "Tjänstledigt med C-avdrag", 
d v s  tjänstledigt utan lön. Jag tog kontakt 
med arbetsförmedlingen och efter att ha 
avböjt färjan till Ornö och en resa till Väst
indien med en OK-tanker ringde jag upp 
mitt gamla bolag. Jo då, Lindö skulle kom
ma till Västerås precis den lördagen min 
tjänstledighet började för att lasta malm till 
Cardiff och behövde en vikarierande tredje 
maskinist. Det jag mest minns från de två 
resorna jag hann med är att vi också hade 
en vikarierande förste maskinist. Han var 
gammal steambåtsmaskinist men hade job
bat i land länge. Nu var det så på den tiden 
att när man manövrerade huvudmaskinen 
från manöverplatsen nere på durken kunde 
man uppe på däck lätt höra hur mycket 
startluft som maskinisten förbrukade. Vi 
var många på den tiden som satte en ära 
i att starta på så lite luft som möjligt. När 
försten hade vakt vid avgång, utköraren, så 
sa alltid andren, "kom  så går vi ut på däck 
och lyssnar när han startar"och nog hördes 
det alltid. Ibland trodde man att han skulle 
köra slut på all tryckluft vi hade.

En trevlig tid följde med nästan bara 
gam la bekanta, m en efter två resor var 
det ro liga slut och jag  m önstrad e av i 
Stockholm, där vi skulle lossa en oljelast 
i Värtan.

Efter dessa två resor såg jag aldrig Lindö 
mer men hon lever kvar i mitt minne.

Incidenter
Man kan ju knappast vara i ett fartyg så 
pass länge utan att det händer något utöver 
det vanliga. N ågon grundstötning eller 
m askinhaveri av betydelse behövde jag 
aldrig uppleva. Däremot hade vi en mindre 
maskinrumsbrand en gång. En annan gång 
bar jag mig ganska taffligt åt och så höll vi 
på att sänka ångaren Bohuslän. Det räcker,

tycker jag.
Jag tar m askinrum sbranden först. Det 

var på hösten 1959. Vi var på resa från 
Oxelösund till Port Talbot i Wales och höll 
på att runda Lands End när jag på min vakt 
8-12 på kvällen helt plötsligt upptäckte att 
det vällde upp vit rök m ellan durkarna. 
Jag ringde förste m askinisten och bryg
gan samt meddelade att jag saktade ner 
på farten. Försten kom nerrusande iklädd 
bara pyjamas. Hade inte situationen varit 
så allvarlig  hade jag nog tyckt det sett 
kom iskt ut. Vi började riva upp durkar 
för att försöka se var branden kom ifrån, 
men det rök från alla håll så det var inte 
så lätt. Nu råkade försten kasta en blick på 
spolluftbältet och då såg man att färgen 
började smälta och hade övergått från den 
vanliga gröna m askinglasyrnyansen till 
något mer i brunt. Vi hade spolluftbrand! 
Den maskinkunnige kanske undrar varför

vi inte började med att kolla detta, men 
det hade aldrig hänt tidigare och vi levde i 
förvissningen att det inte hände på M. A.N. 
trunkm otorer. Röken kom ut genom en 
kik i ändan på ett dräneringsrör från spol
luftbältet och genom att stänga den blev vi 
av med röken. Efter en stund hade oljan i 
spolluftbältet brunnit ut och det var bara 
att köra som vanligt. Vi lärde oss i alla fall 
att dränera spolluftbältet då och då och 
någon m er m askinrum sbrand behövde 
jag inte uppleva. När jag långt senare be
rättade om händelsen för min bror sa han 
bara; "det där hände allt som oftast när 
jag seglade i Benares, det var inget vi tog 
så allvarligt". Jag m inns i alla fall att när 
vakten var slut och jag satt i mässen med 
en kopp kaffe började händerna skaka. 
Det var dåligt väder den kvällen och läget 
utanför Cornwalls klippiga kust var ju inte 
så bra om det hade varit en värre brand.

M itt alldeles egna bidrag bestod av ett 
oljeutsläpp i Gävle en decemberdag 1959. 
Vi lossade en oljelast och för en gångs skull 
hade vi brutit sjövakterna.

Jag måste börja med att tala om att dur
ken i ett fartyg av denna typ var trekantigt 
med spetsen så att säga i aktern. I varje 
hörn fanns en länsgrop. Eftersom fartyget 
praktiskt tagit alltid låg på aktern så var 
det i den aktra gropen som  vatten och 
eventuell oljespill samlades. Vatten kom 
i första hand från propellerhylsan. Denna 
kunde ju inte sättas an så hårt att det blev 
helt tätt under gång utan den sattes så att 
det rann en liten, jäm n ström av vatten och 
vattnet sam lades av naturliga skäl i den 
aktre länsgropen. Nu kom det ju alltid lite 
spillolja, diesel och smörjolja på durken, 
dels från filterbyten, dels vid rengöring 
av separatorer och så fanns det förstås lite 
läckage här och där.

Oljan lade sig av naturliga skäl ovanpå

Kontroll av separatorn. I  bakgrunden syns huvudmaskinen och en smörjoljepump.
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vattnet. Man kunde då, om man var för
siktig, länsa ut det mesta av vattnet utan 
att få med någon olja om man stoppade 
länsningen i tid. Denna gång höll jag alltså 
på att länsa ut lite vatten och stod och höll 
ett öga på gropen när någon ropade på mig. 
Jag måste här skjuta in, för att informera 
yngre läsare, att på den tiden fanns det 
ingenting som hette länsvattenseparator 
och inte kunde man lämna sludge i ham 
narna heller. Man länsade, om man var ett 
ordentligt fartyg, ut detta spill när man 
kom långt ut till havs.

Nå, jag gick och hjälpte den som ropade 
på mig med var det nu var för någonting 
och glömde totalt bort min länsning. När 
jag väl kom tillbaka sög pumpen bara luft
-  länsgropen var tom!

Uppe på däck stod andre styrm an och 
tittade ut på babordssidan. "Ar det du 
som länsat ut oljan" sa han. Det var ingen 
vacker syn som mötte mig. Hamnen var 
isbelagd och oljan och länsvattnet hade 
ru nnit ut ovanpå isen. Troligen såg det 
värre ut än det var, men det var illa nog 
ändå. Klockan var nu närm are tre, och det 
mörknar tidigt i december. Det var bara 
att hoppas att någon tullare eller annan 
nitisk tjänstem an inte skulle dyka upp. På 
kvällen skulle vi gå och då skulle ju alla 
isflak vändas runt i propellerström m en 
och på morgonen, om det var någon olja

kvar, kunde ingen se från vilken båt den 
kommit. Ingen sa något, lotsen måste ju ha 
sett eländet om inte annat. På den tiden tog 
man lättare på sådant här än man gör i dag, 
och det finns också andra resurser ombord 
för att ta hand om oljan nu.

Jag kom undan med bara förskräckel
sen

Så var det d etta m ed B ohu slän . Jag 
m inns inte nu om det var på sommaren
1959 eller 1961. Det var en söndag och vi var 
på väg norr ut genom Öresund. Klockan 
var ungefär en kvart över tre och vi satt 
i godan ro i m ässen och drack trekaffe. 
Plötsligt börjar hela fartyget vibrera. Kaf
fekopparna for över bordet och vi lade över 
åt styrbord. Det var helt plötsligt full back 
i maskin. Alla rusade fram till ventilerna 
på förkant i mässen för att titta. Där, bara 
några tiotal meter för om oss kom Bohus
län fram , på väg till K öpenham n. Hon 
gick ju på den traden några somrar, som 
de flesta båtologer säkert vet. Solen sken 
och passagerarna på övre däck vinkade 
glatt åt oss, om edvetna om v ilken  fara 
de alldeles nyss svävat i. Jag har många 
gånger tänkt på vilken fartygskatastrof 
det hade blivit om vi med 12 knop kört 
rätt in i Bohusläns babordssida. Nu gick 
allt bra, men jag m inns att vår styrman var 
ordentligt uppskakad när han kom ner från 
vakten halv fyra.

Några värre saker än dessa hände inte 
under min tid. Lindö är borta sedan många 
år, men Bohuslän lever och frodas. Så kan 
det gå.

Vad hände sedan med Lindö? 
Lindö hade ingen, vare sig lång eller spän
nande historia. Hon byggdes, som tidigare 
nämnts, 1957 på Kieler Howaldtswerke i 
Kiel för Rederi AB Rex i Stockholm  och 
levererades den 15 maj. Tonnaget var 4470 
br.ton, 2436 netto ton och 5540 dw ton. 
Rexbolaget införlivades senare i Salénbola- 
gen och Lindö följde med. 1970 såldes hon 
till Aarhus i Danmark med bibehållit namn. 
Hon fortsatte också att gå för sitt gamla 
bolag. Redan 1972 blev det ny försäljning, 
nu till M.A.P. Tankers Inc. I, M onrovia, 
Liberia. Nytt namn blev Bonny. Efter bl a 
uppläggning och brand i maskinrummet 
såldes hon 1979 till spanska upphuggare 
och kom till Santander i Spanien under 
bogsering i april samma år där upphugg- 
ningen verkställdes.

Övrigt
Som hjälp och underlag för att berätta detta 
har jag som vanligt haft Erik Hag, gamla 
foton, Båtologen samt ett, med åren allt 
sämre minne.

Målningsarbete på utsidan. Lägg märke till att matrosen saknar flytväst, livlina eller annan form av skyddsutrustning. 
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En grann bild pä Viking med hela "garderoben" satt. Arkivbild Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Viking, en vacker 100-åring
Bertil Söderberg

En av Göteborgs stoltheter 4-mast barken 
Viking firade sin 100-årsdag i somras. Det 
gick ganska obemärkt förbi i massmedia 
tyvärr. För visst är Viking värd att hedras. 
Hon har haft Göteborg som hemmahamn 
sedan 1951, alltså mer än hälften av sin 
levnad. Men det var ingen självklarhet att 
hon skulle stanna i staden. Det gjorde hon, 
och det är flera personer som har delak
tighet i de avgörande beslut som togs för 
att göra henne till sjömansskola. Heder åt 
dessa! Meningarna var olika bland politi
kerna och vid röstning i stadsfullmäktige 
den 13 november 1952 blev resultatet 29 
för och 29 mot. Det blev då fullmäktiges 
ordförande Ernst Jungens röst som blev 
utslagsgivande. Med all sannolikhet kan 
man säga att utan hans ja-röst hade inte 
Viking funnits i Göteborg idag.

Danskt skolskepp
Styrelsen för Den danske Handelsflådes 
Skoleskib for befalingsm aend tog beslut 
om att bygga ett nytt skolskepp. Det blev

10

Troligen ett foto från leverans- eller provturen från byggnadsvarvet Burmeister & Wain i Köpenhamn. 
Arkivfoto Sjöfartsmuseet, Göteborg.
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Som finsk hade Viking en period mörkmålade master och rår. Foto taget i Kö- Skönt bad i tunna för en besättningsman på Viking under en resa 1938. 
penhamn den 27 oktober 1934. Arkivfoto Bertil Söderberg. Arkivfoto Sjöf'artsmuseet, Göteborg.

Burm eister & Wains varv i Köpenham n 
som fick kontraktet den 3 april 1906 på 
att bygga skolskeppet. Kölsträckningen 
skedde den 21 juli och hon sjösattes den 1 
december 1906 då hon döptes till Viking.

Allt tydde på nationell feststämning vid 
kommande leverans i april 1907, men så 
blev det inte. Under utrustningen hände 
något som absolut inte fick hända. Den 18 
mars blåste det upp till storm och i en by 
kantrade Viking varvid hela riggen blev 
liggandes över kajen. Anledningen att hon 
kantrade var att man inte i tid hunnit fylla 
barlastankarna med vatten. Skadorna blev 
dock inte så stora, men varvet fick bekosta 
bärgning, reparationer och förlusten av en 
fraktförtjänst. Leveransen blev betydligt 
försenad och inte förrän den 16 juli över
lämnades skeppet till sin beställare. Den 
28 juli 1907 lämnade Viking Köpenhamn, 
på första resan med elever ombord med 
destination Hamburg.

Viking kom nu att segla under Danne- 
brogen fram  till 1929 då hon såldes till 
Åland. Innan dess hade hon skiftat redare 
inom Danmark, då hon i maj 1915 såldes 
till DFDS i Köpenhamn. DFDS satte henne 
i fart m ellan D anm ark och A rgentina/ 
Brasilien . Frakterna ut var cem ent och 
gödning hem. Rutten var de vanliga för 
segelskeppen och långt från krigets fasor 
hade man sköna dagar i passaderna. Kriget 
rasade i hemmafarvatten och en gång upp
bringades Viking av en tysk örlogsm an 
som beordrade henne in till Swinemunde 
för inspektion. När tyskarna började med 
det oinskränkta ubåtskriget seglade Viking 
mellan Nord- och Sydamerika.

Efter kriget var hon i traditionell fart för 
de stora segelskeppen.

Till salu
DFDS hade svårt att få ekonomi för Viking, 
vilket resulterade i att hon lades upp den
23 december 1927 i Köpenhamn. Försöken 
att få staten att stötta verksamheten gav

inget resultat utan Viking annonserades 
till salu på våren 1928. En av dem som 
var intresserad av Viking var Göteborgs 
siste storsegelskeppsredare, den nästan 
legendariske Alex. Pedersen. Han besik
tigade skeppet i Köpenhamn, och lade ett 
bra bud. Det antogs dock inte och Viking 
kom därmed inte att bli systerfartyg med 
Pedersens berömda skepp C. B. Pedersen 
och Beatrice.

Såld till Åland
Den 12 juli 1928 köptes hon av Gustaf Erik
son i Mariehamn, som införlivade henne i 
sin stora flotta av windjammers. Nu sattes 
Viking in i vetetraden på Australien. Den 
14 juli 1939 anlände Viking till Mariehamn 
och lades upp. När andra världskriget star
tade den 1 september var det inte aktuellt 

I bojar i M illwall Dock i London i juni 1938. att sätta Viking i fart. Hon blev upplagd
Arkivfoto Sjöfartsmuseet, Göteborg. till 1944 då hon bogserades till Stockholm,

Viking vid Cap Horn 1938 sökande efter en förlorad besättningsman. Vykort efter målning av Tom 
Wells.
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Besättningen njuter av det goda vädret. Sjöberg hälsar på ombord.

för att användas som spannmålslager. Efter 
ett halvår bogserades hon till Åbo med full 
last. På våren 1945 lämnade hon Åbo med 
destination Mariehamn.

N är kriget var slut rustades Eriksons 
seglande skepp och Viking kom ut på ha
ven igen. Det blev några resor men tiden 
gick ifrån de stora seglande skeppen. Sista 
resa i kommersiell fart avslutades då hon 
anlände London den 4 ju li 1948. Därpå 
bogserades hon till Antw erpen där hon 
lades upp i september samma år. Här låg 
hon till maj 1950 då hon bogserades till 
Rotterdam där hon var "dragplåster" för 
en sjöfartsutställning. Under drygt två 
månader besöktes Viking av inte mindre 
än 518000 personer!

Viking blir svensk
Den 26 januari 1951 inköptes Viking till 
Sverige av Föreningen Viking i Göteborg. 
Denna förening hade sina rötter i en för
ening som bildades i Göteborg 1944. Upp
giften var att skaffa tak över huvudet för 
sjöfartsinsti tu tioner av olika slag. Något 
husbygge blev det inte av olika anled
ningar, men fyra år senare väcktes inom 
föreningen förslag om att istället inköpa ett 
större segelfartyg som kunde tjäna syftet 
och dessutom inrättas för en kommande 
sjömansskola. Förslaget resulterade i att 
stadsfullm äktige tillsatte en beredning 
för anskaffandet av ett segelfartyg med 
varaktig placering i Göteborgs hamn. Det 
fanns inte många segelfartyg att välja på 
och som passade som sjömansskola. Det 
enda var Viking. Föreningen Sjöfartens 
hus döptes om till Föreningen Viking och 
stadgarna ändrades till att omfatta ett för
sök att köpa Viking.

Problem uppstod då Koreakriget bröt 
ut hösten  1950 och skrotp risern a steg 
brant i snabb takt. Nu såg det ut som om
skeppet var förlorat till skärbrännarnas 

Foton denna sida tagna under en resa 1938. Arkivfoto Sjöfartsmuseet, Göteborg. glupska lågor När det såg som mörkast ut

och man inte fick fram pengar, trädde en
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ANDELSBEVIS

FÖRENINGEN VIKING
GÖTEBORG

DOKTOR HASHY YOBESG

n inbetalat full likvid for ... andel(ar) i
FÖRENINGEN VIKING

tillförsäkras härigenom stadgeenlig andel i föreningens tillgångar och 
vinst med rättigheter och skyldigheter enligt föreningens stadgar med 
sidana ändringar däri, som i framtiden kunna komma au i laga ord

ning beslutas.

Göteborg den... 1?5.1.

FÖRENINGEN VIKING

' .... i Å...• - t..

Viking anländer till Göteborg den 2 juni 1951. Arkivfoto Bertil Söderberg.

anonym man in på scenen och garanterade 
köpeskillingen. Viking var räddad! Enligt 
gällande bestämmelser kunde skeppet inte 
registreras på en förening, men då bildades 
partrederiet Viking med Olof Traung som 
huvudredare.

Hemresan till Göteborg
Röda Bolagets bärgningsångare Karl sän
des till Rotterdam  för att bogsera hem 
skeppet. Viking intog nu full last av kol 
och färden började mot nya hemmaham
nen den 29 maj 1951. Under stor flaggning 
anländ e hon G öteborg den 2 ju n i och 
bogserades in i Sannegårdshamnen för att 
lossa lasten.

Efter många sorger och bekymmer kunde 
så äntligen det vackra skeppet börja göras 
om till sjömansskola under stadens Skol

förvaltnings regi, som tog över ägandet 
den 11 oktober 1951. Men det var många 
turer innan man kunde starta sjömansut- 
bildningen. Anslag för skolan på Viking 
nekades statsstöd och frågan var uppe i 
riksdagen. När det var som mörkast, som 
nämnts i början av artikeln, var ordföran
derösten avgörande för att göra skola på 
Viking. I detta läge försökte ägaren till 
Pamir och Passat inköpa Viking för tysk 
sjömansutbildning.

Under tiden som svenska myndigheter 
malde frågan om Vikings vara eller inte 
var som skolfartyg användes hon bl a som 
spannmålslager och som "museiskepp" för 
turister och göteborgare. Hon låg 1952-1953 
vid Skeppsbron, där jag som ung grabb var 
ombord och tittade på det stora skeppet. En 
fascinerande upplevelse!

Första elevkullen
Efter m ånga turer kunde så äntligen de 
första sjömanseleverna starta sin utbild
ning i augusti 1957.1 fem månader varade 
utbildningen ombord där de flesta eleverna 
även bodde.

Allting har sitt slut och så även sjömans- 
utbildningen på Viking. Ar 1993 förhala
des Viking till Gullbergskajen där hon än 
idag ligger men inte som skola utan som 
hotell och restaurang i Lisebergs regi. På 
våren 1994 togs Viking in på Gotenius varv 
och genom gick en grundlig renovering 
som var slutförd i slutet av året då hon bog
serades tillbaka till Gullbergskajen, där hon 
således firade sin 100-årsdag i somras.

Den senare i livet Klubb Maritim medlemmen 
Kenneth H. Ohlsson i arbete med rostknackning.

Viking vid Gullbergskajen 2006. Foto Bertil 
Söderberg.Viking målas av elever.
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Sjöbefälsskolan i Kalmar där Klubb Maritim har sina sammankomster. Foto Christer Carlquist.

Länspumpen
presenterar Klubb Maritim-Kalmar

presentatör Krister Bång

När m an som  g äst b esö k er K lubb 
M aritim -K alm ar slås man av den 

gästfrihet man alltid bestås med.
Jag minns vid ett tillfälle för några år 

sedan då jag skulle göra ett reportage om 
Kalmar inför det stundande årsmötet i sta
den. Det var januari och temperaturen var 
farligt nära noll. Gudrun hade just svept 
in över landet vilket medförde att många 
vägar inte var farbara. Fick köra långa 
om vägar innan jag äntligen kom fram . 
Och vem mötte där? Jo, Anders Andersson, 
avdelningens dåvarande ordförande.

Anders tog hand om mig under två hela 
dagar. Jag fick träffa den ena personlighe
ten efter den andra. Pennan glödde. Det 
jag inte fick veta då om Kalm ars sjöfart 
är inte värt att veta. Vill minnas det blev 
fem artiklar.

Så förväntningarna var stora även denna 
gång inför min resa till Kalmar. Dagen 
började dock lite dram atiskt då Franska 
revolutionen slagit sig ner i magen och det 
dundrade och sköt i eldröret. Men revolu
tionen klingade av och jag kom iväg.

Kalmaravdelningen hade ordnat ett ex
klusivt möte med Sjöbefälsskolans prefekt 
Jan Snöberg. Under en hel timma lotsade 
han runt mig bland alla simulatorer och 
tekniska instrum ent som hör vardagen 
till för de studerande. Vilken utrustning! 
Jag begrep ju inte ett dyft, men jag mötte

många som gjorde det.
På Sjöbefälsskolan har också Claes Woll- 

entz på Statens Maritim Museer sitt kontor. 
Vi sam talade om utbildning och om K- 
märkta fartyg vilket jag tycker är viktigt.

På fjärde våningen hade avdelningens 
styrelse samlats för att ta emot mig. Av
delningen har ett nära sam arbete med 
Sjöbefälsskolan. Man får använda skolans 
lokaler när de är lediga och är välkommen 
att delta i de offentliga föreläsningar som 
skolan arrangerar.

Avdelningen har också ett nära samar
bete med Kalmar Sjöfartsmuseum i vars 
källarvalv mycket av Kalmar Varvs historia 
finns bevarad.

Styrelsen
Ingemar Friberg, som är ordförande, har 
en gedigen sjöfartsbakgrund. U tbildad 
sjöingenjör tjänstgjorde han många år till 
sjöss innan han gick i land och blev lärare 
på Sjöbefälsskolan.

Jan  Sch ött, som  är vice ord förand e, 
jobbar som skeppsklarerare i Kalmar och 
har skapat ett stort kontaktnät genom sitt 
arbete. Han är m annen som  arrangerar 
avdelningens många uppskattade resor.

Sture Nachtweij, sekreteraren, gick till 
sjöss 1949 i Fredrika-Bolaget och seglade 
m ellan N ord- och Sydam erika. Senare 
blev det också segelfartyg i form av Flying

Clipper innan han blev hamnchef i Kalmar 
under 18 år.

Birger H agm an, kassör, är också s jö 
ingenjör. Han gick i land 1982 och blev 
gym nasielärare. Han har varit involve
rad i färjesjöfarten mellan fastlandet och 
Öland.

C h rister C arlquist, som  jobbar inom

Kalm aravdelningens förste ordförande Jan  
Schött.
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Sjöbefälsskolans prefekt Jan Snöberg med Kalmar slott i bakgrunden.

kommunen, har ett brinnande sjöfartsin- 
tresse. Det kan man se när man går in på 
Kalmar-avdelningens hemsida, den bästa 
inom Klubb Maritim. Christer avslöjade att 
han sitter ett par timmar varje kväll framför 
datorn. Christer är också en mycket skick
lig fotograf. Hans samling av kameror är 
imponerande.

Föreläsning
Naturligtvis hade jag prickat in mitt besök 
så att jag skulle vara med på den föreläs
ning som  Sjöbefälsskolan  arrangerade. 
Den här gången kom Björn Dubois från 
Bollnäs och föreläste om hur ångmaskiner

i veteranfartyg fungerar. Inte m itt ämne 
precis, så när Björn gjorde en kort paus, 
smet jag ut. I kafferummet bredvid aulan 
hade redan samlats många båtologer som 
också hade smitit och efter ett tag var vi 
över 30 stycken.

Avdelningen
Kalmaravdelningen består ju inte endast av 
styrelsen utan har omkring 200 medlem
mar och dessa är mycket aktiva. Mellan 30 
och 35 man brukar dyka upp på månads- 
mötena och det är mellan 15 och 20 % av 
hela medlemskåren!

Speciellt populära är julborden. Dessa

har man i en scoutlokal ute på Stensö. Då 
är stäm ningen hög och glädjen stor. Jag 
frågade försynt om man inte kunde ha ett 
"julbord" även i maj så att undertecknad 
också kunde vara m ed, m en fick inget 
konkret svar.

Historia
I oktober 1986 gjordes ett första försök 
att dra igång en avdelning i Kalmar. Det 
var Karl-Åke Österberg, Torsten Persson 
och Ingvar Svensson som  drog igång. 
K lubbens PR -m an, Elon H egborg, och 
dess ordförande Bosse Wiklund var med 
och en viss mötesverksamhet kom igång. 
Under 1988 avled Karl-Åke Österberg och 
verksamheten avstannade utan att någon 
formell förening hade bildats.

I oktober 1991 gjordes ett nytt försök av 
Bo Andersson, Christer Carlquist, Torsten 
P ersson , Jan  Schött och Ingvar Svens
son. Den här gången gick det bättre och 
avdelningen b ildades form ellt i början 
av 1992. Jan Schött blev ordförande och 
de övriga styrelseled am ötern a var Bo 
Andersson, Christer Carlquist och Ingvar 
Svensson. Genom ett vänligt bemötande 
fick man låna lektionssalen om bord på 
Calmare Nyckel där man kunde ha sina 
regelbundna möten.

Avdelningen har under många år anord
nat uppskattade resor för medlemmarna.
-  N u b ö rjar resm ålen  try ta , m ed delar 
eldsjälen Janne Schött, men något måste 
vi nog hitta på.

Under åren har många styrelseledamöter 
och medlemmar genom ett uppoffrande 
arbete gjort avdelningen till vad den är 
idag. En naturlig mötesplats för alla sjö- 
fartsintresserade.

Länspumpens utsände önskar lycka till 
på den fortsatta färden. .$&.Delar av styrelsen samlad inför mitt besök. Från vänster Sture Nachtweij, Jim Sundström, Ingemar 

Friberg och Birger Hagman.
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Fartygstrafiken på Skogstorps hamn III
o

Sammanställt av Bengt Ake Gustafsson från intervjuer, urklipp och egna anteckningar

Resterna av pråmen NHIV fotograferade i april 2004. Vraket ligger, tillsammans med tre andra pråmar, upplagt sedan långt tillbaka i Husbyviken på den 
plats som tidigare kallades för Notviks lastageplats. När pråmarna lades till platsen är okänt. Foto Bengt Åke Gustafsson

Pråmar 
och bogserbåtar

Ett gammalt vrak, som i allmänhet kallades 
för Pråmen, ligger i Husbyviken mitt emot 
Skogstorps sågverk. Som liten grabb i mit
ten av 1950-talet satt jag ofta på somrarna 
och fiskade abborre intill detta.

I pråmen som var till hälften vattenfylld 
hade vi också vår hockeyrink på vintrarna. 
På den tiden fanns skepparens kajuta delvis 
kvar, om än halvvägs raserad. Vi kunde i 
alla fall utnyttja detta lilla skjul, som bestod 
av ett antal bräder till väggar och tak, som 
omklädningsrum för att ta på och av våra 
skridskor. Skridskorna var av den typen 
som spändes fast på pjäxor med en läder
rem över vristen. De kallades vollare och 
var i de flesta fallen tillverkade vid B.&O.

Libergs Fabriks AB i Skogstorp.
H ur länge pråm arna som var fyra till 

antalet legat där visste vi ej, och tog tyvärr 
inte reda på det senare heller, men då fanns 
det alldeles säkert personer som kunde 
berätta lite mer om dess historia. Vi sade 
sågens pråmar om dem och det berättades 
att de för sågens räkning hämtat timmer 
efter Hjälmaren stränder och bogserades 
till sågverket av dess bogserbåt Skogstorp. 
De, tillsammans med pråmar från Örebro, 
lastades även med sågade trävaror och 
bogserades från sågverket genom Hjälmare 
kanal och ut i Mälaren fv b , mestadels till 
Stockholm men även till Arboga, Köping, 
Västerås, Eskilstuna, Södertälje. Bogsering- 
arna ombesörjdes då av inhyrda bogserbå
tar från Örebro Nya Rederi AB.

Den pråm som vi nyttjade som omkläd
ningsrum var den som var i bäst skick. Till 
höger om den låg en pråm som redan då

var i det närmaste helt sjunken med enbart 
någon centimeter av skrovet ovan vatteny
tan och på vänster sida ytterligare två helt 
sjunkna vrak. Om de fyra pråmarna lagts 
upp vid samma tillfälle eller ej vet jag inte, 
men troligen är så fallet.

I fören på "v år" pråm fanns på var sida 
en nam nskylt av plåt med beteckningen 
NHIV påmålat, vilket troligen kan ha stått 
för N otholm en IV! Pråm en har säkert 
byggts någon gång under senare hälften 
av 1800-talet, troligen vid Hjälmare docka, 
som lät bygga ett antal pråm ar vid den 
här tiden. De tre övriga är gissningsvis 
pråmarna NHI, NHII och NHIII men om 
så är fallet är jag osäker på.

Av Erik Hag har jag fått uppgifterna att 
i fartygsinspektionens arkiv omnämns de 
tre pråm arna N H II, NH III och NHIV. 
Sam tliga är besiktade 1919, NHII blev 
även kontrollbesiktad 1921. Ägare till de
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HJEIMARE

Örebro Pappersbruks AB:s s/s Hjelmaren under befäl av kapten Åke Norén var den sista pråmdragaren pä Hjälmaren. Foto utlånat av Åke Norén, Stora 
Mellösa

tre pråmarna då, är Munktells Mekaniska 
Verkstad i Eskilstuna. Efter 1921 finns inga 
uppgifter förrän man på Fartygsinspektio- 
nen 28 oktober 1954 frågar AB Bolinder- 
M unktell om pråmarnas status. På detta 
svarar företaget att Munktells Mekaniska 
Verkstad AB avvecklades genom likvida
tion 1922. I juni 1923 bildades Munktells 
Verkstads Nya AB varefter firmanamnet 
förändrades den 21/11 1932 till AB Bolin- 
der-Munktell.

"Vi känner ej till dessa pråmar, men äldre 
personer berättar att de tre pråmarna för mer 
än 30 år sedan såldes till en pråm skeppare 
Karlsson i Strängnäs!"

Att sågverket ägt de pråmar som lagts 
upp i viken står helt klart, i och med att 
den 1 januari 1922 finns en anteckning i 
sågverkets årsredovisning om pråmar vär
derade till 8 933 kronor vilket torde gäller 
dessa tre. Om pråmen NHI finns däremot

inga uppgifter, trots att den bevisligen tra
fikerade ån och Hjälmaren 1928. Pråmarna 
avfördes så sent som den 19 november 1954 
hos Fartygsinspektionen. U ppgifter på 
byggnadsort och år anges oftast i inspektio
nens register men i rapporterna om dessa 
tre pråmar saknas uppgifter helt.

Den av trä byggda och utan däck för
sedda pråmen NHII besiktas den 8 oktober 
1919 i Arboga (bör vara i Hjälmare docka) 
och den utskrivna rapporten av den 13 
oktober anger " i  ej behörigt skick". Bl a 
saknas viss säkerhetsutrustning ombord. 
Pråmen mätte 52,52 br.ton med dim. 19,86 
m lång, 5,74 m bred och ett djupgående av
1,69 m. Vid förnyad inspektion 16/9 1921 
blev hon godkänd.

NHIII och NHIV besiktigas den 7 okto
ber 1919 i Hjelmare kanal (Hjälmare docka). 
Besiktningarna var ej så lyckade -  samma 
problem för dessa som för NHII. NHIII

mätte 61,77 br.ton med en längd av 20,82 
m, bredd 6,48 m och djupgåendet 1,67 m. 
och NHIV 59,28 br.ton, 20,30 m lång, 6,14 
m bred och ett djupgående av 1,84 m.

I Eskilstuna lossades virket vid Axel 
Wiklunds Brädgård, som var en stor kund, 
och hade egna in tressen  i Skogstorps 
sågverk. Vid virkesleveranserna anlitades 
bogserbåtar från Örebro Nya Rederi AB 
som hade större och kraftigare båtar än den 
av sågverket ägda Skogstorp.

D et hände em ellertid  ofta att Skogs
torp drog upp fullastade pråmar till Biby, 
Lövön eller Kvisslan och där även hämtade 
olastade örebropråmar som lagts till dessa 
platser för att dras till sågen och lastas med 
virke. Pråm arna häm tades av bogserare 
från Örebro som på resan samlade ihop ett 
antal pråmar runt Östra Hjälmarens strän
der vid bla N äshulta ham n, Torpkvarn, 
Djupvik, Sand och Stora Sundby.
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S/s Nerike ängar fram över Hjälmaren. Kanske pä väg att hämta virkeslastade pråmar vid sågverket i 
Skogstorp. Foto utlånat av Åke Norén, Stora Mellösa

Pråmarna bogserades till Notholmen där 
de lades tillsammans med andra fullastade 
pråmar som dragits dit från olika platser

runt storhjälmaren för att slussas genom 
kanalen. Det gick till så att pråmarna drogs 
in i slussen av hästar, var för sig, och efter

Örebro Nya Rederi AB:s pråm No 3 lastar ved 
vid Djursnäs brygga i södra Hjälmaren omkring 
1920. Pråmen var ofta vid Skogstorps sågverk och 
lastade virke. Sittande på kajutan pråmskepparen 
Karl Pettersson. Foto utlånat av Hans Fredell, 
Örebro

inslussning vid N otholm en bogserades 
hela släpet ned till nästa sluss, åttan som 
den k a llad es, varpå sam m a proced u r 
upprepades. Här låg man ofta för ankar 
under natten för att tidigt nästa morgon 
gå igenom de sista slussarna vid Hjälmare 
docka och Gravudden och ut i Arbogaån. 
Pråmsläpen bestod i allmänhet av 7 till 8 
fullastade pråmar, och var som oftast de
stinerade till Stockholm, vissa med virke, 
annan last kunde vara ved och halm. Upp 
till tre resor till Stockholm i veckan under 
sommartid var inte ovanligt.

Inför återresan från Stockholm  lasta
des pråm arna med bl a koks och kol för 
leverans till gasverket i Örebro och även 
för red eribolagets egna båtar som  var 
koleldade.

De pråmar som skulle till Eskilstuna la
des i Torshälla där något av de fartyg som 
på den här tiden trafikerade staden, tog 
dem på släp upp genom ån till Eskilstuna.

På Hjälmaren fanns under första världs
kriget flera bogserande båtar, förutom  
Skogstorp som var den enda båten sta
tionerad på Östra Hjelmaren, fanns också 
Hjelmaren, Nerike, Neptun, Ture, Wiljan 
och Express, vilka ägdes av olika bolag och 
rederier runt Hjälmaren. Även bogserbåtar 
från andra bolag i mälardalen kom också 
till de olika hjälm arham narna med sina 
pråmsläp.

Ö rebro N ya R ederi AB ägde fyra av 
bogserarna, Hjelmaren, Nerike, Neptun 
och Ture, tillsammans med 28 st pråmar. 
Av dessa var det främ st Hjelm aren och 
Nerike som drog pråmarna till och från 
Skogstorp.

Pråmarna var i allm änhet bemannade 
med en skeppare och ibland även med en 
eller flera besättningsmän. I aktern på prå
marna fanns pråmskepparens kajuta och 
ovanpå denna en styrhytt. Kajutan kunde 
i vissa fall vara mycket gemytligt inredd 
för att skapa trivsel ombord.

D et förekom  ofta att pråm skepparen
Mörten användes både till att frakta material och personer vid hjälmaresänkningen på 1880-talet. Foto 
utlånat av Hans Fredell, Örebro
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även had e sin fam ilj m ed om bord på 
resorna över H jälm aren. En pråm skep
pare som  var m ycket populär, skojfrisk 
och pratglad kallades för Pontus, och det 
var mycket spännande för bygdens barn 
att göra ett besök vid pråmarna när de låg 
förtöjda i Skogstorp.

U töver de tid igare sju näm nda bog- 
serbåtar fanns runt H jälm aren även ett 
antal mindre båtar för godstransporter och 
bogseringar av pråmar. Express, ägdes av 
Grythems ångsåg och i Sickelsjö fanns en 
liten bogserare med gårdens namn, Sick
elsjö, vilken användes för transporter av 
egna produkter ut till de större lastbåtarna. 
Notholmen (f d Råsvalen) var en annan li
ten bogserare ägd av AB Bolinder-Munktell 
i Eskilstuna.

Bogserbåten M örten byggdes 1878 för 
H jä lm aren s och K v ism arens S jö sän k - 
ningsbolag. Hon användes tillsam m ans 
med bolagets andra bogserare, Rudan, 
för transporter av material och personal i 
samband med sjösänkningen på 1880-talet. 
Båda bogserarna var vid många tillfällen 
i Skogstorp under tiden dam m arna vid 
Hyndevad byggdes. Efter 1888 då den stora 
sjösänkningen var klar avyttrades de bägge 
båtarna av bolaget.

K ap ten  Å ke N orén  i Stora M ellösa , 
Närke, har välvilligt lånat ut Hjelmarens 
skeppsdagbok från 1927-1928 ur vilken 
jag ordagrant nedskrivit de datum fartyget 
besökte Skogstorp.

Utdrag ur skeppsdagbok åren 1927 
och 1928 för s/s Hjelmaren

År 1927
19 ju n i Kl 8.00 fm gingo vi från Örebro med 
pråm No 7, No 27, TB209, TB220, TB261, 
TB279 och TB283, sam tliga tom m a. Kl
11.00 fm hämtade vi pråm No 22 på Mel
lanfjärden lastad med virke till Stockholm. 
Kl 5.00 em lade vi släpet i Notholmen för 
att fortsätta till Skogstorp efter pråm No 2. 
Kl 7.00 em hämtade vi pråm No 2 vid Löf- 
ön. Kl 11.30 em kommer vi till 8 :e slussen. 
Vinden är svag S med mulen luft.

24 s ep tem b er  Kl 4.30 fm gingo vi från 
Björksundet. Kl 11.00 fm hämtade vi m/f 
SAGA och pråm NH1 vid Skogstorp, båda 
lastade med virke till Stockholm. Kl 3.00 em 
passerade vi Notholmen. Kl 8.00 kommo vi 
till Grafudden, vinden svag SO.

25 s ep tem b er  Kl 5.00 fm gingo vi från 
Grafudden. Kl 8.25 fm passerar vi Kvick
sund. Kl 3.00 em passerar vi Strängnäs. Kl
11.00 em kommer vi fram till Stockholm. 
Vinden är frisk SO med klar luft.

30 sep tem b er  Kl 3.00 fm gingo vi från 
Örebro med pråm No 9, No 15, No 20 och 
m/f Gladan. Kl 7.00 fm lade vi pråm No

20 till Ekeberg. Kl 12.00 middag, No 15 till 
Odensbacken. Kl 6.00 em No 9 till Näshulta 
där vi lågo stilla för natten. Vinden är frisk 
SO med mulen luft.

1 o k to b e r  Kl 5.00 fm gingo vi från Näs
hulta. Kl 7.00 fm lade vi m/f Gladan till 
Skogstorp. Kl 10.00 fm hämtade vi pråm 
No 2, No 7, No 22 och No 27 vid N ot
holm en. Kl 7.30 em kom mo vi fram  till 
Örebro.

16 o k to b e r  Kl 5.30 fm gingo vi från Läp- 
pe. Kl 7.00 fm hämtade vi pråm No 14 vid 
Fiskeboda lastad med ved till Stockholm. 
Kl 9.00 fm lade vi pråm No 9 till Wärhulta 
ö. Kl 11.30 fm No 28 till Torpkvarn. Kl 1.30 
em No 25 till Skogstorp där vi hämtade 
pråm No 2 lastad med virke till Stockholm. 
Kl 5.30 fm kommo vi till Notholmen där vi 
lågo stilla för natten. Vinden är frisk SW 
med mulen luft.

22 o k to b e r  Kl 5.30 fm gingo vi från Öre
bro med pråm No 20 och No 21 tomma. 
Kl 7.30 fm häm tade vi pråm  NH1 vid 
G rythem . Kl 9.00 fm lade vi pråm  No
21 vid Lunger. Kl 11.00 fm häm tade vi 
pråm  No 24 vid Fåran lastad med halm 
från Odensbacken till Stockholm. Kl 3.30 
em lämnade vi pråm No 20 och NH1 vid 
N äshulta. Kl 5.00 em  häm tade vi pråm  
No 25 vid Skogstorp lastad med virke till 
Stockholm. Kl 8.00 em hämtade vi pråm 
No 28 vid Torpkvarn lastad med virke till 
Örebro. Kl 9.00 em ankrade vi för natten 
i Hjälmaresund. Vädret är vackert stiltje 
med klar luft.

16 novem ber  Kl 6.00 fm gingo vi från Öre
bro. Kl 2.00 em hämtade vi pråm No 2 och 
No 13 vid Skogstorp. Kl. 6.30 em hämtade 
vi No 6 vid St. Sundby, samtliga lastade 
med virke till Stockholm. Kl 7.00 em ank
rade vi för natten i Hjälmaresund. Vinden 
är svag N med mulen luft. Temp. -2°.

20 novem ber Kl 8.00 fm passerade vi 
N otholm en . Kl 10.00 fm  häm tade vi i 
sällskap med s/s Nerike pråm No 20 och 
No 22 vid Kvisslan lastade med virke till 
Södertälje uthamn. Kl 8.00 em kommo vi 
till Grafudden, Vinden är svag NO med 
mulen luft, temp = -3°.

23 n ov em ber  Kl 8.00 fm kommo vi till 
Grafudden där vi fingo order att gå till 
Björksundet för att hjälpa s/s Nerike att 
bogsera tom pråm  till Skogstorp. Kl 2.00 
em voro vi i Björksundet där vi mötte s/s 
Nerike med pråm arna No 3, No 14 och 
No 21. Kl 7.00 em kommo vi till Kvisslan 
där vi lågo stilla för natten, vinden är frisk
O med snöbyar. Pråmarna kopplades här 
loss och hämtades av Skogstorp fv b  ned 
till sågverket för lastning.

25 n o v em b er  Kl 9.30 fm gingo vi från 
Örebro. Kl 4.00 em kom m er vi fram  till 
Skogstorp, vinden är svag S med mulen 
luft, temp +2°.

26 n ov em ber  Vi gingo från Skogstorp i

sällskap med s/s Nerike med pråmarna 
No 3, No 14 och No 21 samtliga lastade 
med virke till Stockholm. Kl 11.00 fm läm
nade s/s N erike oss vid H jälm aresund 
för att bryta ränna till St. Sundby. Kl 12.00 
midnatt kommer vi till Grafudden, vinden 
är svag S med mulen luft, temp = +3°.

14 decem ber  Fick vi uppläggningsorder 
för vintern varvid besättningen fått sin slu
tavlöning och hemförlovats. Seglationsåret 
förflöt utan några missöden.

År 1928
19 ap r il  Började fartyget utrustas för ett 
nytt seglationsår, vilket började med isbryt
ning den 27 april.

5 m a j  Avgår från Kungsörs redd kl 3.00 
fm med förankrade pråmar samt ank. till 
Gravudden kl 7.30 fm och börjar uppsluss- 
ningen. Kolning i Hjälmare docka av egna 
kol från pråm No 19. Avgår från 8:e slussen 
kl 1.00 em med pråmarna No 3, No 14, No
20, No 21 och No 22. Kl 4.00 em avgår Not
holmen med pråmarna No 3, No 14 och No
21. Pråm No 3 lägges vid Sand, pråm No 
14 vid Torpkvarn och pråm No 21 vid Biby 
fv b  Skogstorp. Följande proppslastade 
pråmar hämtas. Pråm No 27 vid Djupvik, 
pråm No 25 vid Sand samt pråm No 7 vid 
St. Sundby. Hjälmaresund passeras kl 10.00 
em och kl 11.30 em ankras vid Notholms- 
vändningen på grund av mörker.

13 m aj hämtas pråm No 21 vid Skogstorp 
lastad för Stockholm.

7 ju n i Ank. till Örebro kl 7.00 fm. Kolning 
vid varvet. Avgår från Örebro kl 1.00 em 
till M aren för att bogsera timmerflottar. 
Kl 8.00 em har vi sträckt ett släp på 100 
flottar. Vädret är nu vackert med svag S 
vind -  Sedan vi bogserat 2 timmar börjar 
det blåsa frisk SO vind varför jag beslutar 
vända tillbaka till Maren.

8 jun i Kl 1.00 har vi timmersläpet åter vid 
Maren. Det blåser en hård SO vind varför 
vi ligger stilla. Kl 10.00 avgår vi till Läppe 
utan släp för att telefonera till Örebro och 
Skogstorp. (Därefter avseglade Hjelmaren 
utan släpet till Örebro och nya uppdrag. 
Vad som hände med tim m ersläpet finns 
inget antecknat.)

12 augusti Avgår från Läppe kl 3.00 fm 
till Forsby efter pråm NH1 som är lastad 
med virke. Kl 5.00 fm avgår vi från Läppe 
med samtliga pråmar. Pråm No 18 lägges 
till Djupvik. Pråm ÖP No 4 vilken bogse
rats från Björksundet lägges vid Näshulta 
samt ank. med pråmarna No 2, No 20 och 
NH1 till Skogstorp. Kl 10.30 fm. Pråm ÖP 
No 2 hämtas vid Kopparviken och bogse
ras till Hästnäset där den lämnas till m/f 
Viljan. Ank. till Läppe kl 5.00 em samt 
ligger stilla för vidare order.

23 sep tem ber  Avgår Örebro kl. 4.00 fm 
med pråm ar No 22 och No 27 (tomma). 
Pråm No 12 lastad med ved hämtas vid
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Bogserbåten Skogstorp förtöjd vid sågverket.

Göksholms brygga. Pråm No 22 lägges till 
Näshulta och pråm No 27 till Skogstorp, 
båda för lastning av virke. Pråm No 24 
lastad med virke häm tas vid Skogstorp 
sam t ankom m er N otholm en kl 5.15 em 
med pråmar No 12 och No 24. Pråm No 13 
som är lastad med ved kopplas till släpet 
vid Värhulta. Ankom m er till 8 :e slussen 
kl 8.30 em.

5 oktober Avgår från Örebro kl 5.00 fm 
med pråm No 28 (tom). Pråm No 26 skif
tas från Göksholm till Maren samt lägges 
pråm No 28 till Skogstorp för lastning av 
virke. Pråm No 11 hämtas vid Skogstorp, 
pråmar No 6 och No 29 vid Näshulta. De 
äro lastade med virke. Kl 7.00 em ankras 
vid Slemma samt ligger stilla för natten.

1 november Pråm  No 3 bogseras från 
Björksundet till Grythem , där pråm  No
27 hämtas. Avgår från Björksundet kl 8.30 
fm med pråmar No 22 och No 27 lastade, 
samt pråmarna No 14, No 24 och No 28 
(tomma). Pråm No 21 hämtas vid Gåvören: 
Pråmar No 21, No 22 och No 27 bogseras 
in till Notholmen. Pråmar No 14 och No
24 lägges till St. Sundby. Kl 6.00 em ankras 
med pråm No 28 vid Biby, samt ligger stilla

för natten.
2 november Avgår från Biby kl 6.30 fm 

med pråm  No 28 till Skogstorp. Avgår 
Skogstorp kl 8.00 med pråm No 19 lastad

med virke. Pråm  No 13 häm tas vid St. 
Sundby samt avgår till Notholmen. Kl 2.00 
em avgår Notholmen med följande virkes- 
lastade pråmarna, No 6, No 13, No 19, No

Röda bolagets Ivar på ett paradfoto i Göteborgs hamn från seklets första år, innan unionsupplösningen. 
Foto utlånat av Bertil Söderberg, Göteborg
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20, No 21, No 22 och No 27. Ankommer 
till 8 :e slussen kl 5.00 samt slussar ned till 
Gravudden.

8 november Avgår från Slemma kl. 5.00 
fm till Skogstorp samt avgår Skogstorp kl
8.00 fm med pråm No 15. Pråmarna No
14 och No 24 hämtas vid St. Sundby, samt 
pråmarna No 23 och No 25 vid Slemma. 
Ankommer till Notholmen kl 2.00 em och 
till 8 :e slussen kl 7.00 em.

12 december Avgår från Kungsör kl 7.00 
fm. Ankommer till Notholmen kl 11.00 fm 
samt får där order att vända till Stockholm 
med pråmar No 14 och No 15 lastade med 
virke från Skogstorp.

Sågverkets båtar
"Skogstorpsbåten", som sågens bogserbåt 
kallades av allmänheten, kom att tjänstgöra 
vid sågverket i över ett halvt sekel med att 
dra timmersläp och pråmar på Hyndevads- 
ån och Hjälmaren. Det gjordes även en och 
annan lusttur med bl a sågens anställda, 
skogstorpsbor eller personal från något 
företag i omnejden som passagerare. Dessa 
uppskattade resor gick oftast till Lövön i 
åmynningen men också till Stora Sundby 
slott var inte ovanligt.

Bogserbåten Skogstorp byggdes av järn 
på Motala Mek. Verkstad 1882 till en kost
nad av 17500 kronor för Göteborgs Bog- 
serings AB och fick i dopet namnet Ivar.
Båtens mått var 14,5 m längd, 3,6 m bred 
och ett djupgående av 1,9 m. Ångmaskinen 
utvecklade ca 10 hkr. Båten införlivades i 
Röda bolagets flotta och tjänstgjorde i Göte
borgs hamn med att lotsa inkommande och 
utgående oceangående fartyg i hamnen.

1906 såldes Ivar till förmån för en ny på bilderna passerar Skogstorp Hjälmaresund med fullt timmersläp frän Hjälmaren, troligen i slutet
av 1940-talet.

bogserare som bolaget beställt och som 
även kom att överta namnet. Till vem båten 
såldes är okänt men rykten säger att Ivar 
så småningom blev stationerad i Vänern, 
troligen som hamnbogserare eller pråm- 
dragare åt något av de skogsföretag eller 
sågverk som var belägna efter Vänerns 
stränder. Om namnet Ivar ändrades eller 
bibehölls är också okänt för mig.

1916 inköptes båten av Friden Schen- 
ström, ägare av Skogstorps sågverk, från 
Sixten Groths varv i Sjötorp och erhöll nu 
namnet Skogstorp. En skeppare, Wilhelm 
Eriksson anställdes för att ansvara för far
tyget och leda arbetet ombord -  en man 
som med sin yrkesskicklighet ingav stor 
aktning och respekt.

Båten var nu ombyggd och hade en helt 
annan profil än tidigare. Bl a hade en över-

Skäjiska Cementgjuteriets Baxi pä uppdrag i Kalmarsund den 3 juli 1967, fotograferad av Robert Johan- by8 Snad på däck tillkommit med ett större
nesson. Någon större likhet med "våran" gamla skogstorpsbåt finns tyvärr ej längre kvar. utfallande tak av trä. Aven ursprungsma-
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Skogstorp med fullt timmersläp.

skinen var utbytt mot en diametraltvevad 
ångmaskin på 80 hk.

1938 installerades ytterligare en ny ma
skin, från Karlstads Mek. Werkstad, vilken 
utvecklade 110 hk. Efter det maskinbytet 
visade det sig att den nya maskinen var nå
got överdimensionerad för ångpannan. Det 
gick endast att köra korta stunder för fullt 
tryck. Det hände allt som oftast vid tim- 
merbogsering, att man fick ankra och elda 
upp trycket under några timmar för fortsatt 
färd. Även vid resans start fick eldaren och 
hans medhjälpare påbörja eldningen 1-2 
timmar före avgång. Kol var det vanligaste 
bränslet och man slaggade ut var fjärde 
timme. Under krigsåren användes dock 
ved i stor utsträckning. Veden, liksom kolet

kärrades ombord och genom en rund lucka 
midskepps på styrbordssidan, lämpades 
bränslet ned i en kolbox som var placerad 
bredvid ångpannan.

Ångbåten Skogstorp var driftsäker un
der sin tid vid sågverket och några större 
reparationer än normalt underhåll utför
des aldrig. 1919 gjordes några plåt- och 
målningsarbeten ombord, till en kostnad 
av 1500 kronor. 1922 bokförs båten till ett 
värde av 25000 kronor. På 1940-talet byt
tes båtens gamla trädäck ut mot ett nytt 
av plåt, troligen också det gamla trätaket 
på överbyggnaden byttes vid detta tillfälle 
mot ett plåttak.

I början på 1950-talet stävade Skogstorp 
mot Stockholm för att genomgå en grund

ligare översyn och målning av fartyget på 
Djurgårdsvarvet. Till denna resa anställdes 
en ny skeppare, Signar D ahlström  som 
hade behörighet att föra ett fartyg på större 
vatten. Dahlström kom till sågverket från 
någon norrlandsort och blev kvar som 
skeppare på Skogstorp tills den ödesdigra 
dagen då fartyget eldhärjades 1958.

Eldsvådan förstörde båtens överbygg
nad när hon låg vid sin ordinarie förtöj- 
n ingsp lats, bryggan där inm ätning av 
timmer skedde. Där fick hon sedan ligga 
ett antal m ånader tills hon 1959 såldes i 
befintligt skick till en person bosatt i Sö
dertälje, Lennart Svensson, som lät bogsera 
båten bort från sågverket efter att i 43 år 
ha tjänstgjort som bogserare vid sågver
ket. För att båten skulle kunna ta sig förbi 
bron vid Biby, som numera var omgjord 
till en fast bro, var skorstenen tvungen att 
kapas rejält. Svensson bytte ut den gamla 
ångmaskinen och monterade in en Volvo 
dieselmotor, av typ TMD 96.

1960 inspekterades båten, nu kraftigt 
ombyggd, under namnet B axi med hemort 
i Nacka och Svenska Muddrings AB som 
ägare. Ägorätten övergick under år 1962 till 
AB Skånska Cementgjuteriet, Stockholm, 
varvid samtidigt också en ny dieselmotor 
av typ Volvo D96 installerades. Båten sägs 
bl a ha tjänstg jort i K alm arsund under 
byggnationen av Olandsbron, och däref
ter varit synlig på uppdrag ända uppe i 
Umeåtrakten.

1978 såldes fartyget, och hamnade efter 
bogsering genom Strömsholms kanal upp 
till Sm edjebacken och därifrån på trai
ler, till Leksand hos en privatperson, Ulf 
Jöhns, och kunde beskådas tillsam m ans 
med andra veteranfartyg vid Norsbro. I 
början av 1990-talet såldes Baxi av Jöhns 
till Peter Plog, Leksand som fortfarande 
är ägare fartyget.

Några större förändringar har inte gjorts 
de senaste åren förutom att ytterligare ett 
m otorbyte skett, den här gången till en 
Volvo TD 70 på 194 hk.

Efter att Skogstorp sålts från sågverket, 
och timmerbogseringen på ån i stort sett 
u p p h ört, n y ttjad es en liten  bogserbåt 
byggd i trä med nam net Kerstin för att 
fly tta  d iverse länsar och tim m er inom  
sågom rådet och i Husbyviken under en 
kortare tid. Förmodligen inhyrdes båten av 
sågverket enbart några sommarmånader. 
Kort därefter köptes till sågverket en liten 
namnlös bogserbåt byggd av plåt för att 
användas till att förflytta buntar av timmer 
mestadels i närheten av sågverket. Båten 
var utrustad med en Munktelldiesel och 
hade under fördäck två kojplatser för ev. 
övernattning. Efter att under några år varit 
upplagd på land såldes båten i maj 1994. 
Även en mindre öppen plåtbåt med tänd- 
kulemotor användes i det dagliga arbetet
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på sjön vid sågverket. Den skänktes senare 
till Östra Hjälmarens motorbåtsklubb som 
nyttjade den vid utsättning och intagning 
av de röda och gröna prickar som utmärker 
farleden på östra Hjälmaren och Hynde- 
vadsån.

Till sågverket kom på 1950-talet, vid en
staka tillfällen, också båtar som hörde hem
ma på öarna Valen och Valön i Hjälmaren 
dragandes med buntar av timmer. En båt 
som också inhyrdes av sågverket vid några 
tillfällen var av traditionell fiskebåtstyp 
och hörde hemma i nyköpingstrakten.

Ett mudderverk arbetade en sommar i 
slutet av 1950-, början 1960-talet med att ta 
upp dykare (sjunktimmer) i Husbyviken.

Under krigsåren på 1940-talet anlände 
pråm ar hem m ahörand e i M älaren  till 
sågverket, dragna av bogserbåtar från bl a 
Transportbolaget i Stockholm, och lastade 
spån som sålts till tegelbruken runt Mäla
rens stränder, främst i Enköpingstrakten. 
Spånet lastades för hand i skottkärror som 
sedan kärrades på en utlagd landgång och 
därifrån tippades spånet i pråmarna, vilket 
kunde ta några dagar i anspråk innan prå
men var fullastad och klar för avgång.
Ett stort tack till följande personer som 
varit till stor hjälp under arbetets gång

Baxi som numera enbart är verksam som fritidsbåt stävar fram på Siljan med sjörövarflaggan Jolly 
Roger i masttoppen. Foto utlånat av Peter Plog, Leksand

med artiklarna om sjöfarten till och från 
Skogstorp:
Kapten Åke Norén, Stora M ellösa, Hans 
Fredell, Örebro, Erik Hag, Järfälla, Ingvar 
Liljegren, Stockholm , Bertil Söderberg, 
Göteborg, Karin Gustafsson, Skogstorp, 
Margot Gustafsson, Eskilstuna

Övriga källor:

Mälarbåtarna, Fredrik och Lennart Oldsjö, Bokförl. Natur 

& Kultur

Svensk Sjöfarts Tidning, ärg. 1965-1985

Artiklar/notiser ur Båtologen och Länspumpen, (Klubb

Maritim)

Ångbåtarna på Strömsholms Kanal av Erik Holmberg. 

(Nr 8 i Stiftelsen Skärgårdsbåtens skriftserie)

Skamfilad i målningen ligger den sista, namnlösa skogstorpsbåten förtöjd vid sågverket i slutet av 1980-talet i väntan på vidare öden. Foto Thomas Gustafs
son
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Två aktiva 
båtveteraner

Lars Pettersson

Ångaren W ärsta byggdes på Södra Var
vet i Stockholm , och kom  till Sundsvall 
1875. Hon gick på traden Sundsvall-södra 
Alnön-N jurunda-W ärsta perioden under 
1875 till 1887. Fotot är det enda som jag 
äger med namnet Wärsta. Hon bytte trad 
1887 och gick fram till 1930 tillsammans 
m ed s/s Tim rå på trad en , S u n d sv a ll- 
Timrå-Söråker, och hette då Skön. Såldes 
till Sundsvalls Förenade Stuveribolag 1934 
och tjänstgjorde som transportbåt för stu- 
veriarbetare. Som sådan fungerade hon in 
på 1950-talet, runt om i sågverkdistriktet. 
Skön såldes till O scar C hristoffersson  
som satte in henne i passagerartrafik, och 
hon konkurrerade en tid med m/s Aramis 
1956. Christoffersson satte även in henne 
som passagerarbåt på Å ngerm anälven. 
Han tog då ut ångmaskinen och satte in 
en motor, men även här blev trafiken med 
turister inte lyckad. Då sålde han henne 
till Ingemar Gudm undsson i Gävle, hon 
fick  då nam net Som m arö. Efter en tid 
blev verksamheten vilande. Båten blev till 
salu och såldes till Wäddö Kanalbolag och 
namnet ändrades till Astrea af Stockholm. 
Idag hör hon hemma i Trollhättan, med 
namnet Elfkungen.

Båten med fören mot fotografen är s/s 
Trio, byggd 1882 på Jönköpings Mekaniska 
verkstad som Maria. Såldes 1883 till ång- 
slupsbolaget Trio i Sundsvall, och fick då 
namnet Trio. Hon ersattes av en större ång- 
slup som var byggd på samma varv 1890. 
Även den ångslupen fick namnet Maria. 
Ångslupen Trio kom under korta perioder 
att fungera som bogserbåt, och som trans
portbåt åt Stuveribolaget. Trio såldes 1894 
till Härnösand, och fick där namnet Södra 
Sundet. År 1899 såldes hon till Ullånger, 
norr om Härnösand, där fick ångslupen 
namnet Källan. Som sådan skadades hon 
svårt, när hon kolliderade med passagerar
båten Laxen av Örnsköldsvik. Hon blev 
totalt ombyggd och fick nytt byggnadsår 
som ändrades till 1903. Senare såldes hon 
till Iggesundsbolaget och fick namnbyte 
till Iggesund II. Överfördes av ägarna till 
sjön Som m en och bolagets dotterbolag 
Boxholms bruk, nytt namn Boxholm III. 
Såldes till Tranås, först till Gustaf Örtegren 
och döptes där om till nuvarande namnet 
Sommen. Från 1986 är Lars-Göran Fingal 
i Tranås ägare till båten. Och som Sommen 
är denna m ycket m ärkliga fd  ångslup 
verksam som bogserbåt med att lägga ut 
bojar och laga bryggor.

Ångbåten med aktern åt fotografen är W ärsta, numera verksam som Elfkungen av Trollhättan. Ång
slupen med fören mot fotografen är Trio, numera verksam som m/s Sommen.

S/s Skön, ägare till båten var då Oscar Christoffersson, grabben i fören med båda händerna på relingen 
är Christer Christoffersson, son till Oscar. Det var Christer som var projektledare när vi byggde om 
båten 1985-1994.

Ångslupen Sommen, som även fick uppleva nytt byggnadsår!

24 Länspum pen 2007:4

i.8 SIWSV4U.S FBVSERI
COJrt cTOHES



21

Byggd 1953 av Kalmar Varv, nb 372

765 tdw, 499 brt, 295 nrt

Längd 46,83, bredd 9,32, djupgående
4,00 m

Reg-nr 9408/SGDF, IMO 5011171

Maskineri Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel på 500 hk

Fart 10,5 knop

A lice passerar Trollhättan med god fart nedströms. Foto Krister Bång den 10 juli 1962.

7 Alice 1953-1967

Som ersättning för den snabbt försålda Alice beställde Rederi AB 
Vänern (Helge Källsson), Lidköping ett systerfartyg vid varvet i 
Kalmar. Kontraktspriset var 1100000 kronor. Leveransen ägde 
rum den 7 mars 1953.

1967, den 3 augusti, såld för 505000 svenska kronor till ett 
partrederi med Marquardt & Tornees Eftr i Nykobing, Falster, 
Danmark som huvudredare och omdöpt till Anna Sten. Ombyggd 
till sandsugare och var klar i november 1967. Nytt tonnage 454 
brutto, 242 netto. Signal i Danmark blev OVPO.

1970 byttes motorn mot en B&W/Alpha typ 405-26VO diesel 
om 368 kW som gav en fart av 10,5 knop.

1977, juni, fick fartyget hemmahamn i Odense eftersom hon 
mest seglat i dessa farvatten efter 1974.

1983, september. Chartrad av entreprenörsfirman Phil & Son för 
att deltaga ett i hamnbygge i Aden och senare också i Dubai.

1985, september, såld efter projektets avslutning liggande upp
lagd i Persiska viken till Saliati Marine Services, Manama, Bahrain. 
Vidare öden okända.

1999 meddelar Lloyd's Register of Shipping att "Continued 
Existence In D oubt", d v s  att man tvivlar på att fartyget fortfa
rande existerar.

Anna Sten i docka i Dubai. Foto från Svensk Sjöfarts Tidning.

På nästa sida visas några inredningsbilder tagna 
i samband med leveransen av fartyget. Foton från 
Svensk Sjöfarts Tidning.
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Bilder från Alices inredning
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Salongen med skrivbord. Salongen med matsalsbord.

i Ü

Kaptenens daghytt. Fartygets maskin gav det en fart av 10,5 knop.

Byssan. Manskapsmässen.

E l
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Byggd 1954 av Kalmar Varv, nb 378

760 tdw, 499 brt, 294 nrt

Längd 46,83, bredd 9,32, djupgående
4,00 m

Reg-nr 9459/SGFJ

Maskineri Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel om 500 hk

Fart 10,5 knop

Carina vid leveransen den 21 februari 1953. Foto från Kalmar Sjöfartsmuseum.

8 Carina/Ribersborg 1954-1966

Beställd av AB Svenska Fryserierna (Philip Lindstedt), Göteborg 
den 21 februari 1953 till ett pris av 1100000 kronor.

1954, januari, levererades hon till beställaren med namnet 
Carina.

1956, oktober, såld för 1400 000 kronor till Rederi AB Iwar (Ture 
Hillerström), Malmö och omdöpt till Ribersborg.

1965, december, såld för 980000 kronor till Rederi AB Fjord 
(Lennart Kihlberg), Göteborg. Ej omdöpt.

1966, februari, såld för £52000 till Hoveringham Gravels Ltd,

Hull och omdöpt till Hoveringham II . Ombyggd till sandsu- 
gare.

1971, den 28 januari kantrade hon och sjönk i Puffin Sound se
dan hon rammat en undervattensklippa. Besättningen räddades. 
Ännu efter en månads bärgningsarbete hade man inte lyckats få 
fartyget på rätt köl utan hon lämnades på platsen.

AB Svenska Fryserierna, Göteborg

Under 10 år hette fartyget Ribersborg. Foto C.G. Nyströms negativsamling I England byggdes hon om till sandsugare och fick namnet Hoveringham
hos Klubb Maritim-Göteborg. II. Foto John Clarkson.
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Byggd 1954 av Karlstads Varv, nb 351

665 tdw, 498 brt, 284 nrt

Längd 47,46, bredd 8,17, djupgående 
3,65 m

Reg-nr 9479/SGFV, IMO 5268970

Maskineri 7-cyl Nohab diesel om 510 
ehk

Fart 11 knop

Barken kommer till Varberg den 28 april 1961. Foto Tore Granath.

9 Barken/Nordanfors/Palermo 1954-1964

Beställd av O F Ahlmark & Co Eftr AB, Karlstad. Sjösatt den 10 
december och levererad den 22 april 1954 till beställaren. Befäl
havare Emil Persson.

1961, oktober, såld för 650000 kronor till ett partrederi i Göte
borg med Sören Pettersson som huvudredare och ägare till 6/10 
och med Otto Härold Pettersson och Göran Gudmundsson som 
ägare till 3/10 resp. 1 /10 i fartyget. Hon döptes om till Nordanfors 
och övertogs av de nya ägarna i Göteborg.

1962, februari, såld för 700 000 kronor till Axel William Arneklev, 
Göteborg och omdöpt till Palermo.

1963, den 6 september, grundstötte fartyget vid Jössans fyr i 
Öregrundsgrepen. Hon bärgades av Neptunbolagets Hermes och 
infördes till Ekensbergs Varv i Stockholm för reparation.

1964, maj, såld för 762600 kronor till Jarlinn h/f, Reykjavik, 
Island och omdöpt till Jarlinn.

1967, den 17 augusti, såld till Jarlinn AB, Grindavik och omdöpt 
Suöri (Sudri).

1974, den 26 november, såld till Macori Shipping Co Ltd, Fa
magusta, Cypern och fick namnet Macori. Fartyget övertogs i 
Köpenhamn.

1975, den 21 maj, strandade fartyget efter maskinhaveri utanför 
Rönne på en resa därifrån till Köpenhamn med sten. Besättningen 
räddades. Lasten lossades varefter hon den 10 juli drogs av grün
det. Hon bogserades till Köpenhamn och kom dit den 13 juli. Efter 
besiktning kondemnerades hon och lades upp.

1976, februari, vraket såldes till Bror Husell, Houtskär, Fin
land som den 16 februari 1976 lät bogsera henne till Kalmar för 
inspektion. Fartyget visade sig dock vara alltför åtgånget varför 
det i april 1976 såldes till Persöner Återvinning AB i Ystad för 
upphuggning. Fartyget anlände dit den 6 april och skrotningen 
påbörjades den 21 april.

Jarlinn i Lysekil. Foto Terje Fredh.Barken i någon brittisk hamn. Arkivbild Bertil Söderberg.
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Byggd 1954 av Kalmar Varv, nb 379

765 tdw, 499 brt, 294 nrt

Längd 46,83, bredd 9,32, djupgående
4,00 m

Reg-nr 9486/SGHZ, IMO 5286295

M askineri 8-cyl D eutz diesel om 500 
ehk

Fart 10,5 knop

Ingrid i Helsingborg. Foto C.G. Nyström, negativarkiv Klubb Maritim-Göteborg.

10 Ingrid 1954-1955

Fartyget beställdes den 7 oktober 1953 för leverans senast den 
30 maj 1954 till ett pris av 1100000 kronor. Beställare var Rederi 
AB Alicia vars styrelse då bestod av Elof och Maj Britt Andhin, 
Göteborg. Vd var Claes Manne. Leveransen ägde rum den 22 
maj 1954.

1955, november, såld för 1230 000 kronor till Reederei Rolf Faul-

baum KG, Bremen, Västtyskland och omdöpt till Sielwall.
1963, såld till Chr M Sarlis & Co, Patras, Grekland och omdöpt 

till Kyriaki.
1977, den 11 december. Grundstött på morgonen på Euboea 

Island på resa mellan Volos och Thessaloniki med styckegods. 
Besättningen räddades, men fartyget lämnades åt sitt öde.

Från Ingrids sjösättning. I bakgrunden syns systerfartyget Stina som man K yriak i på Rhodos strax innan förlisningen 1977. Foto Horst Dein.
just börjat bygga. Negativarkiv Klubb Maritim-Göteborg.
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Byggd 1954 av Kalmar Varv, nb 380

765 tdw, 499 brt, 294 nrt

Längd 46,83, bredd 9,32, djupgående
4,01 m

Reg-nr 9501/SGIY, IMO 5052280

M askineri 8-cyl Deutz diesel om 500 
ehk

Fart 10,5 knop

Stina i Helsingborg. Foto C.G. Nyströms negativarkiv hos Klubb Maritim-Göteborg.

11 Stina/Brita Thorell 1954-1964

Fartyget beställdes den 7 oktober 1953 av Ångfartygs AB Halfdan 
(Claes Manne), Göteborg för leverans senast nio månader efter 
kontraktsdatum . N ybyggnadspris 1150000  kronor. Fartyget 
levererades den 31 juli 1954 med namnet Stina.

1956, december, såldes fartyget för 1325 000 kronor till ett part
rederi i Göteborg med Johan August Hertz som huvudredare och 
ägare till 40 %, fru Elin Hertz 40 % och Rederi AB Henckel 20 %. 
Fartyget fick behålla sitt namn.

1958, den 12 december, såldes hon till ett partrederi i Stockholm 
med sjökapten Nils Tage Gunnar Thorell som huvudredare och 
omdöptes till Brita Thorell. Fartyget övertogs i Kalmar där hon 
legat upplagt under drygt ett åt. Pris 847450 kronor. I november 
1962 överfördes hon på Rederi AB Thule i Stockholm där Thorell 
var vd.

1963, den 11 oktober, grundstötte fartyget på Rankarögrundet i 
Stockholms skärgård. Två dagar senare drogs hon loss av Neptun- 
bolagets Hermes och bogserades till Stockholm för reparation.

1964, juni, såldes hon för £50750 till Partrederibolaget Brita 
i Sibbo, Finland, och fick Helsingfors som hemort och namnet 
ändrat till Brita. Hon övertogs i Karlskrona.

1972, februari, såld för £30 000 till Hamilton Line Ltd, Hamilton, 
Bermuda och fick behålla namnet Brita.

1974 såld till Trade Wind Marine Corp. i Panama varvid namnet 
ändrades till Trade Wind.

1976 övertagen av Trade Wind Marine Ltd, Georgetown, Cay- 
man Islands och omdöpt till Aquamar. Senare samma år såld till 
okända ägare och omdöpt till Nina V.

1977 inköpt av Carigulf Ltd, Panam a och om döpt till Cari 
Trader.

1978, den 23 november, fick fartyget eld i maskinrummet och 
övergavs av besättningen cirka 30 sjömil norr om Cuba. Besätt
ningen togs efter två dygn upp av m/s Lord Trinté. Vraket av Cari 
Trader påträffades nära Havanna den 26 november och bogsera
des in till Havanna av den cubanska bogserbåten R-22.

Brita  Thorell på väg in mot Holtenau den 23 maj 1960. Foto Tore 
Granath.
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Byggd 1954 av Kalmar Varv, nb 381

750 tdw, 499 brt, 294 nrt

Längd 46,83, bredd 9,32, djupgående
4,01 m

Reg-nr 9521/SGKH, IMO 5125348

M askineri 8-cyl D eutz diesel om 500 
ehk

Fart 10,5 knop

G aist i en nordeuropeisk hamn. Foto Bernt Fogelberg.

12 Gaist 1954-1967

Fartyget beställdes den 30 oktober 1953 av AB Exaktkompaniet 
(E A Andihn), Göteborg för leverans senast den 31 oktober 1954. 
Nybyggnadspriset var 1150000 kronor.

Under byggnadstiden såldes kontraktet till AB August Leffler
& Son i Göteborg (köpare till 5/6) och AB Robert Myrsten (1 /6) i 
Slite. Fartyget levererades den 30 oktober 1954 med namnet Gaist 
och med Slite som hemort.

1955, den 16 mars, strandade fartyget på Kanholm sfjärden 
och sattes på land för att inte sjunka. Neptunbolagets Titan och 
Neptun kunde dra fartyget flott den 19 mars och föra henne till 
varv för reparation (se separat artikel).

1957 i augusti, sålde AB August Leffler & Son sin andel (5/ 6) 
för 207797 kronor till AB Robert Myrsten, Slite som därigenom 
blev ensam ägare till fartyget.

1959, den 28 februari, gick fartyget på grund vid Huglo S Ber

gen. Norsk Bjergningskompani sände ut ett fartyg som kunde 
föra Gaist i hamn.

1967, den 30 mars, såldes fartyget för £41500 till Hoveringham 
Gravels Ltd, N ottingham , England. D etta var ett bolag som 
1946 började frakta sand och grus men som så småningom blev 
ledande på att frakta färdigblandad cement. Gaist döptes om till 
Hoveringham III. Hon byggdes om till suction dredger (sand- 
sugare) med Hull som hemort. Detta bolag hade året innan köpt 
systerfartyget Ribersborg (se ovan under 8).

Vid årsskiftet 1974/75 ombildades ägandet till Hoveringham 
Group Ltd, Hull.

1978 övertogs fartyget av Pounds Marine Shipping Co, Hull.
1980 såld till Thomas J Bowen & P D Cains i Southampton där 

hon fick namnet Sea Skerry. Hemorten förblev i Hull.
1989, juni, meddelade Lloyds att fartyget var upphugget.

G aist byggdes om till sandsugare sedan hon sålts till 
England. Här som H overingham  II I  av Hull. Foto 
John Clarkson.
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Om haveriet 1955 skrev Bernt Fogelberg i Länspumpen 1993:4: 
Gaist strandade den 16 mars 1955 vid Skarprunmarn på Kan- 
holm sfjärden lastad med 287 ton styckegods varav 43 ton på 
däck. Däckslasten bestod av bilar och monteringsfärdiga trähus. 
Hon var på resa Stockholm -Slite då hon vid norra ändan av 
Skarprunmarn fick grundkänning och sprang läck.
Last- och maskinrum vattenfylldes och för att inte sjunka sattes 
fartyget på grund.
Neptunbolagets bärgningsångare Poseidon, som låg vid Ham
marbyverken, fick order att bärga haveristen. Poseidon avgick 
till Gåshaga, där var Neptuns depå, och därifrån till haveristen 
som man kom fram till kl 11.35. Farleden var starkt tillfrusen och

G aist grundstötte i Stock
holms skärgård och var illa 
ute. Hon bärgades av Nep- 
tunbolaget. Foto ur Bernt 
Säfströms samlingar.

Poseidon fick bryta ränna för att ta sig fram. Även bogseraren 
Titan, som låg i Nynäshamn, fick order att avgå till haveristen 
samma dag som olyckan inträffade och kom fram till Gaist på 
morgonen kl 05.20 den 17 mars. Bärgningsångaren Atlas, som låg 
i Karlskrona, fick också avgångsorder och avgick Karlskrona kl
02.00 den 17 mars. Framme var man kl 06.45 den 18 mars.
Gaists besättning hade övergivit fartyget med hjälp av Landsorts 
lotsbåt.
Bärgarna tätade fartyget och länspumpade henne. Den 19 mars 
var hon flott och bogserades in till Värtahamnen i Stockholm. 
Troligen lossades lasten där och sedan bogserades Gaist till Li- 
dingöverken där hon troligen reparerades.

Byggd 1954 av Orenstein - Koppel und 
Lübecker M aschinenbau , Lübeck, nb
496

874 tdw, 499 brt, 229 nrt

Längd 63,28, bredd 9,94, d jupgående
3,67 m

Reg-nr 9528/SGKZ, IMO 5364906

Maskineri 8-cyl Alpha diesel typ 498 FO 
om 960 EHP

Fart 11,5 knop

Tor på väg ut från Malmö frihamn den 21 juli 1964. Foto Krister Bång.

13 Tor 1954-1965
Fartyget beställdes under våren 1954 av Stockholms Rederi AB der. Tor, som var det första fartyget i en serie om fyra, byggdes
Svea, Stockholm för rederiets smörtrad på London. Ettans och i tre sektioner vilka sedan sammanfogades i en flytdocka. Hon
treans lastrum var helisolerade för kyllaster ner till minus 4 gra- levererades den 14 december 1954 till sin beställare.
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Under norsk flagg som Jo-Tor 
trafikerade hon avlägsna vatten. 
Här är hon i Brisbane, Austra
lien. Foto Warwick Foote.

6 november till Serong. Samma bolag ägde också Transmarins 
gamla Vava under namnet Vavajo.

1972, i december, lades fartyget upp i Singapore med skador på 
propelleraxeln orsakat av ett okänt undervattensföremål.

1975 såldes hon till United Venture Shipping (Pte) Ltd, Singa
pore och fick namnet United Reefer.

1977, maj såld till Moareffi Transport Co i Iran men fick behålla 
sitt namn.

1980, omdöpt av detta rederi till Hamid.
2007 bolaget äger ännu fartyget. H em orten är nu Sharjah i 

Förenade Arabemiraten.

1959, den 4 november, fick fartyget maskinhaveri på nedre Elbe 
och fick bogseras in i Kielkanalen.

1960, den 26 mars, fick hon ånyo maskinhaveri. Tor befann sig 
då mellan Varberg och Falkenberg. Röda Bolagets Per bogserade 
in haveristen till Göteborg.

1965, den 28 juli såldes fartyget till Lars Rej Johansen & Knut A 
Knutsen i Oslo för 1175000 kronor. Nytt namn blev Jo-Tor. Hon 
chartrades sedan tillbaka till Sveabolaget under tre år. Därefter 
seglade hon i fart på Australien men låg ofta still på grund av 
maskinfel.

1970, i november, såldes hon till Globus Shipping & Trading 
(Pte) Ltd i Singapore. Hon övertogs även där och avseglade den

Byggd 1955 av Orenstein - Koppel und 
Lübecker M aschinenbau, Lübeck, nb
497

850 tdw, 499 brt, 223 nrt

Längd 63,28, bredd 9,94, djupgående
3,67 m

Reg-nr 9547/SGLY

Maskineri 8-cyl Alpha diesel typ 498 FO 
om 960 EHP

Fart 11,5 knop

Frej som norska Jo-Frey lämnar Helsingborg. Foto C. G. Nyström, negativsamling K-M Göteborg.

14 Frey 1955-1965
Fartyget byggdes i tre sektioner som sammanfogades i en flyt- 
docka. Hon var nummer två i en serie om fyra som Stockholms 
Rederi AB Svea beställt vid varvet. Sjösättningen, som ägde

rum den 11 december 1954, skedde genom sänkning av dockan. 
G udm odern, fru Barbara von H oerschelm ann, gav fartyget 
namnet Frey. Hon levererades till sin beställare den 22 februari

Länspum pen 2007:4 33



30

Frey har flaggat ut till Soma- 
liaflagg. Foto som Windward 
Reefer av C-G Lindqvist.

1955. Fartyget kunde föra kyllast i ettans och trean lastrum ner 
till minus fyra grader.

1965, den 21 juli, såldes fartyget till Lars Rej Johansen & Knut 
A Knutsen i Oslo för 1250 000 svenska kronor och fick namnet 
Jo-Frey.

1971 såld till Freddy Hareides Rederi i Hareid och registrerad 
på Reefer Cargo A/S med Alesund som hemmahamn. Omdöpt 
till Vatnafrey.

1972, den 24 januari, rapporterade fartyget att man hade ma
skinproblem då man befann sig på i Karibien 46'40 N och 59'35 
W och fartyget lades upp i Miami med maskin- och skrovskador. 
Man ämnade bogsera fartyget till Norge för upphuggning. I stäl

let såldes hon
1973, juni till Filiatis Shipping Co Inc (Ragnar Johansen & Co 

A /S), fick M ogadiscio i Som alia som  hem ort och nytt namn 
Windward Reefer.

1973, december, såldes fartyget åter. Köpare var nu Saleh Yous- 
sef Fatha & Co i Beirut, Libanon. Omdöpt till Youssef.

1975, den 28 april kl 0450, kolliderade fartyget med det ita
lienska passagerarfartyget Achille Lauro i Canakkale Bogazi 
i Marmarasjön varvid Youssef omedelbart gick till botten och 
en man omkom. Fartyget var vid olyckstillfället på resa mellan 
Constanza och Beirut med boskap.

Byggd 1955 av Falkenbergs Varv, Falken
berg, nb 115

867 tdw, 498 brt, 252 nrt

Längd 50,38, bredd 9,52, d jupgående 
3,78 m

Reg-nr 9556/SGMB, IMO 5330785

M askineri 8-cyl K löckner-H um boldt- 
Deutz diesel om 492 kW

Fart 10,5 knop

Fyrun i Helsingborg på 1950-talet. Foto Tomas Johannesson.

15 Fyrun 1955-1961
Fartyget beställdes av Rederi AB Eystrasalt (Ernst Dunér) i Väs
tervik. Detta bolag hade bildats redan 1940 och hade ägt både 
motorseglare och ångare innan detta paragraffartyg beställdes. 
Kännetecknande för rederiet var att alla dess fartyg hade namn 
som började på F. Då fartyget sjösattes, den 29 november 1954,

gavs det namnet Fyrun. Vad detta namn betyder har inte kunnat 
utrönas. Leveransen ägde rum den 26 mars 1955.

1959, den 22 augusti, kolliderade fartyget i Nordsjön ca 80 
nautiska mil O Edinburgh med Schev 275 från Scheveningen, 
vilken fick skrovet upprivet. Dess besättning, 4 man, överfördes
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till Fyrun som även tog Schev 275 under bogsering till närmaste 
hamn.

1961, den 4 april, såldes fartyget till A/S Skaansund & Co i 
Haugesund för 1500 000 norska kronor och omdöptes till Ska
ansund.

1965 såldes fartyget inom Haugesund till A/S Varanes & Co (S 
Lothe dy) och fick namnet Varanes.

1968 övertogs fartyget av A/S Gama & Co (Magne Gard) också 
detta bolag från Haugesund.

1971, december, flaggades fartyget ut och registrerades på
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Fyrun som norska Skaansund i Karmsundet. Foto P.O. Johnsen.

Varanes M aritim a SA i Panama men fick som alisk flagg med 
Mogadiscio som hemort. Hon avgick från St Malo på julafton, 
men fick strax därpå maskinhaveri och kunde den 30 december 
bogseras in till Le Havre. Hon övergavs av sina ägare.

1972, den 28 april, såldes hon exekutivt till Good Faith Co (Elias 
Elkiades) i Piraeus och döptes om till Psara. Hon kom igång 
igen under augusti 1972. När hon lämnade Teignmouth den 23 
november 1972 för att gå till Piraeus hade hon ånyo bytt namn. 
Nu hette hon Elena. Samme ägare dock.

1973, juli, avyttrades fartyget till Faethon Shipping Co Ltd, 
Famagusta, Cypern och omnamnades till Thetis.

1974, november, såld till Lyrma Cia Naviera SA (Orient Ship
ping, Piraeus) i Panama varvid namnet ändrades till Lyrma. Sattes 
i trafik på Svarta havet och i östra Medelhavet.

1976, den 25 november, avgick fartyget från Antwerpen för Du
blin, men fick maskinhaveri och kom så småningom till Torquay 
dit man anlände den 9 december. Bogserades sedan vidare till 
Dartmouth dit fartyget kom den 25 februari 1976. Där övergavs 
hon av sin ägare.

1977, augusti, såldes hon exekutivt till Finburgh SA, Panama 
bakom vilket bolag Obex Shipping i Grimsby stod. Nu döptes far
tyget om till Jilli Ann och lämnade Dartmouth den 16 september 
för att gå till Grimsby. Hon fick dock på nytt maskinhaveri och 
sökte nödhamn i Poole. Avgick därifrån under bogsering den 29 
september till Grimsby där fartyget blev liggande under repa
ration fram till den 29 juni 1979. Men hon kom inte iväg förrän 
den 6 juli på grund av fackliga protester mot löner. Vid avgången 
hade hon övertagits av Escobio Shipping Co i Limassol. Sattes nu 
i trafik på Spanien.

1980, mars. Försäljningarna duggar tätt. Hon säljs nu till Mag- 
dar Ship Brokers Ltd i London. Hon fortsatte under cypriotisk 
flagg, nu som Kali Tihi. Hon övertogs i Viareggio den 30 mars.

1980, den 29 april, fick fartyget åter igen maskinhaveri i position

33'14 N och 14'12 E men bogserades in till Malta dit hon anlände 
den 1 maj. Hon bogserades sedan vidare till Piraeus dit man kom 
den 23 maj. Hon lades upp i Drapetzona.

1981, november, övertogs hon av Sendon Cia Mar SA i Panama 
men fick San Lorenzo i Honduras som hemort. Bakom detta bolag 
låg Phillip Waters Shipping Ltd i Barking, England. Nytt namn 
blev Ingrid C och hon avgick från Piraeus den 9 november, men 
återvände redan den 12 novem ber för ny uppläggning. Hon 
övergavs snart av sin ägare och fartyget kantrade utanför ett 
skrotvarv i Perama.

1986, den 12 januari, överlämnades det olycksdrabbade fartyget 
till lokala upphuggare i Piraeus.

K ali Tihi upplagd i Darpetzona. Foto Walter Nilsson.
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Byggd 1955 av Sölvesborgs Varvs & 
Rederi AB, nb 45

940 tdw, 498 brt, 303 nrt

Längd 53,23, bredd 10,02, djupgående 
3,81 m
Reg-nr 9561 /SGMR IMO 5339834 

Maskineri 6-cyl Alpha diesel om 720 hk 

Fart 11,5 knop

Stefan trälastad pä väg genom Engelska kanalen. Skyfotos.

16 Stefan 1955-1966

Stefan var det första paragraffartyget som byggdes i Sölvesborg. 
Det kölsträcktes den 1 september 1954, sjösattes den 2 mars 1955 
och levererades den 18 april 1955 till beställaren Maskinaffären 
Generator AB (Sten A Olsson), Göteborg.

1959, oktober, överläts hon för 1250 000 kronor på Sten A Ols
sons Handels AB, Göteborg ett bolag som 1962 ändrar firma till 
Stena AB.

1960. Dagarna före jul lastade fartyget i Uddevalla destinerad 
till Bahamas, där Axel Wenner-Gren var mottagare. Lasten bestod 
av 200 ton cement, lika mycket eternitrör, ett hundratal gamla 
lyktstolpar, 20 skeppslanternor och lika många skeppsrattar, en 
Scaniabuss, fem Amazon-bilar, 20 ton armeringsjärn, 8 stds trä
varor, ett par ton taggtråd, diverse maskindelar och 1000 lådor 
svensk exportöl. Allt skulle användas till Wenner-Grens hotell
projekt "Light House Club" på ön Andros på Bahamas.

1963, april, meddelade Stena att Stefan  skall byggas om till 
passagerarfartyg och sättas in i den blomstrande trafiken mellan 
Göteborg och Danmark. Ombyggnaden skulle göras i Sölvesborg, 
där fartyget låg upplagt sedan den 28 februari, och skulle vara 
klar i juni 1963. Fartyget skulle döpas om till Skagen III. Denna 
planerade om byggnad genom fördes dock aldrig utan Stefan

sattes i fraktfart igen den 12 maj. I stället beställde Stena ett nytt 
passagerarfartyg som fick namnet Poseidon.

1966, september, såldes Stefan för 1532000 danska kronor till 
kapten S A Beck i /Erosund, Danmark och fick namnet Gim le.

1970, december, såld till Markus Kiosseglou i Piraeus och om
döpt till Marina. Fartyget övertogs i Frederikshavn och avseglade 
den 19 december till Kotka.

1971 avyttrades fartyget till Stavros Skord elakis och G Tsironis 
i Piraeus och döptes om till Georgios II.

1974, januari, byter man motor i fartyget och sätter in en 6-cyl 
Skoda diesel på 405 kW

1997, april, övertas fartyget av Georgis II Naftik Eteria, Piraeus 
varefter namnet stavas Georgios 2 .1 juli 1998 slopas även tvåan 
och namnet blir endast Georgios.

2000, mars såldes fartyget till Cavo de Gama Shipping Ltd i 
Piraeus. Hon sattes under georgisk flagg med Batumi som hemort 
och fick åter nytt namn, nu Santa Maria.

2001. Fartyget sätts under Tongas flagg med Nuku'alofa som 
hemort.

2007. Fartyget är fortsatt registrerat i Lloyds register. Numera 
är dödvikten 1060 ton och bruttot 654 ton.

©
Som dansk hette hon Gimle. Foto Bernt Fogelberg.
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Byggd 1955 av Orenstein - Koppel und 
Lübecker M aschinenbau, Lübeck, nb 
503

920 tdw, 498 brt, 223 nrt

Längd 63,28, bredd 9,94, d jupgående
3,67 m

Reg-nr 9573/SGNC, IMO 5182073

Maskineri 8-cyl Alpha diesel typ 498 FO 
om 960 EHP

Fart 11,5 knop

Kare levererades den 14 maj 1955 till Sveabolaget. Foto Svensk Sjöfarts Tidning.

17 Kare 1955-1965

Fartyget byggdes i tre sektioner som sammanfogades i en flyt- 
docka. Den 26 februari 1955 sänkte man dockan och fartyget 
döptes till Kare av gudmodern Brith Malmberg, maka till kapten 
P A Malmberg. Den 14 maj levererades fartyget till Sveabolagets

dotterbolag, Rederi AB Saturnus, Stockholm.
Kare byggdes utan kylisolering och fick därför en större dödvikt 

än systerfartygen Tor och Frey. Extriört skiljde sig fartygen något 
genom att Kare fick en mast (i stället för två) men i gengäld fick

I mars 1957 kom Kare som vrak till Helsingborgs Varf. Foto Svensk Sjöfarts Tidning. 
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Karefick i Norge namnet ]oreefer. Foto taget i England av P.O. Johnsen.

hon två pålmaster vid däckshusets förkant.
Kare sattes inte in på Sveabolagets vanliga linjer utan gick i 

oceanfart. Hon besökte bland annat Nord- och Sydamerika och 
även södra Afrika.

1956, den 24 april, befann sig fartyget i Scheldes västra myn
ning då hon i tät dimma kolliderade med det holländska fartyget 
Dongedijk. Det svenska fartyget sjönk snabbt varvid befälha
varen, kapten Ernst Welander, omkom. Kare var på resa mellan 
Antwerpen och Stockholm med styckegods.

1957, januari. Efter ett långt och tålm odigt bärgningsarbete 
lyckades man den 5 september bärga fartyget och föra in det till 
Antwerpen där det lades upp för besiktning. Skadorna visade sig 
vara mycket stora på såväl skrov, maskineri och inredning. Man 
beslutade trots detta att sätta fartyget i stånd. Uppdraget gick 
till Helsingborgs Varf dit Kare anlände under bogsering den 3

mars. I samband med renoveringen byggdes fartyget om till rent 
kylfartyg. Hon kunde återlevereras den 31 augusti 1957.

1964, december, överfördes äganderätten på moderbolaget, 
Stockholms Rederi AB Svea.

1965, den 7 januari såldes fartyget till I/S Lars Rej Johansen & 
Knut A Knutsen i Oslo för £75 000 (vilket motsvarade 1 076 250 
kronor) och döptes om till Joreefer. -  Hon övertogs av de nya 
ägarna i Syra, Grekland.

1968, den 5 december, grundstötte fartyget i hårt väder vid 
Grindstone, Magdalan Islands, Quebeck Province, Canada efter 
ett maskinhaveri. Fartyget var lastat med fisk. Hon kom loss från 
grundet och kunde bogseras in till Halifax med stark slagsida. 
Efter besiktning kondemnerades fartyget och hon utbjöds till 
salu "as is where is".

1970, den 8 april, såldes vraket till Karlsen Shipping Ltd (Martin 
Karlsen, Brandal, Norge), Halifax och den 7 maj bogserades far
tyget ut från Halifax till Alesund där hon iståndsattes vid varvet 
i Hjorungavåg. Reparationen var klar mot slutet av året. Då hade 
äganderätten övergått till Sameieselskapet Polar Reefer (Martin 
Karlsen), Alesund. Nytt namn var Polar Reefer.

1975. juni, såldes hon till Khodr Adel El-Hoss i Beirut och döptes 
om till Youssef.

1978, januari, såldes hon till Hay Saleh Fatha, Qatar varvid 
namnet ändrades något till Yousif. Hon fick hemort i Doha. Som 
manager för fartyget fungerade M ahmoud Fatha i Beirut, (se 
även 14 Frey ovan).

1989, såld till Al-Misnad Bin Saad, Doha.
1990, juni, tog Nejim Shipping & Trading i Istanbul över som 

managers. Samtidigt döptes fartyget om till Al-Yousif I. Hemort 
fortfarande Doha.

1992, juni upphörde det turkiska bolaget att vara managers. 
Därefter upphör spåren av det gamla Svea-fartyget. Officiella 
källor meddelar dock att fartyget är upphugget.

J A
Byggd 1955 av Karlstads Varv, Karlstad 
nb 135

715 tdw, 499 brt, 225 nrt

Längd 53,43, bredd 8,62, djupgående 
3,36 m

Reg-nr 9575/SGNZ, IMO 5335759

M askineri 5-cyl Alpha diesel om 441 
kW

Fart 10,5 knop

Venem vid Lindholmens varv. Foto J.C. Lund.

18 Venern 1955-1963
Venern var Sveriges första nybyggda paragraftanker. Hon 
sjösattes den 15 december 1954 och fick sitt namn av fru Estrid 
Andersson, maka till skeppsbyggare W  Andersson. Hon kunde 
levereras den 1 juni 1955 till sin beställare, O F Ahlmark & Co 
Eftr AB, Karlstad.

1963, den 17 januari, såldes fartyget för £76500 till Southern 
Line Ltd, Nairobi, Kenya varvid namnet ändrades till Southern
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Venture. Hemorten blev Port Victoria, på Seychellerna. Samma 
rederi hade också det ex-svenska tankfartyget Tankman (9633).

1974 såldes tankern till Obaid Mohamed Bahawi, Jeddah, Saudi 
Arabien och fick namnet Adel.

1978, juni, övertagen av Elhawi Shipping Co Ltd, Jeddah varvid 
fartyget fick behålla sitt namn.

2007. Ännu i fart för detta rederi enligt Lloyds register.
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Byggd 1955 av K rögerw erft Gm bH,
Rendsburg nb 1075

1070 tdw, 499 brt, 297 nrt

Längd 70,56, bredd 10,45, djupgående 
3,62 m

Reg-nr 9584/SGNJ, IMO 5330888

Maskineri 8-cyl M.W.M. diesel om 736 
kW

Fart 12,7 knop

Skagem  passerar Älvängen den 28 augusti 1965. Foto Krister Bång.

19 Skagern 1955-1966

Skagern representerade en ny större typ av paragraffartyg med en 
lastförmåga på över 1000 ton. Hon levererades till sin beställare,
0  F Ahlmark & Co Eftr AB i Karlstad den 22 juni 1955 och sattes
1 trafik mellan Vänern och England/kontinenten.

1963, den 22 april, kunde hon som första fartyg för säsongen ta 
sig upp till Vänern och Karlstad.

1966, den 4 juli, såldes hon för 1506924 svenska kronor till A/S 
Fagerheim (Anders Innvaer, Uranvåg), fick hemort i Haugesund 
och namnet ändrat till Fagerborg.

1973, november, såldes hon till A lkostar Shipping Co Ltd, 
Limassol, Cypern och fick heta Cybele. Fartyget övertogs av de 
nya ägarna i Piteå. De nya ägarna köpte en kort tid därefter även 
ett annat svenskt paragraffartyg, Öresund, som man döpte om 
till Markelina.

1975, januari, döpte ägarna om sitt fartyg till Annita och änd
rade samtidigt registrering till Piraeus i Grekland.

1980, maj, såldes hon till det singaporianska bolaget Ice Mack 
Pte Ltd som registrerade nyförvärvet på Kathiawad Shipping 
Corp Ltd. Hon fick nu Panama som hemort och när hon avgick 
från Trieste den 14 maj hade namnet ändrats till Jeptur Shaher.

1982, den 26 maj, anlände fartyget till Colombo på Ceylon och 
övergavs av sin ägare.

1985, den 2 juli, slet hon sina förtöjningar i hårt väder och drev 
ut ur Colombos hamn. Drev på grund vid Prince Vijaya Quay 
norr om hamnen där hon vattenfylldes.

Hon bärgades aldrig.

F agerborg  i Karmsundet. Foto P.O.
Johnsen.
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BOKEN OM DET 
OKÄNDA STENA

H i s t o r i e n  o m

STENA BULK

B
Stena Bulk

Det göteborgska familjeföretaget Stena är mest känt 

för sin färjetrafik. Men parallellt med denna har man 

under 25 år byggt upp ett internationellt tankrederi 

med en flotta på drygt 70 fartyg.

I den påkostade ”Historien om Stena Bulk” beskriver den 

erfarne sjöfartsskribenten Robert Hermansson och fotografen 

Conny Wickberg hur Stena skapat ett av världens skickligaste 

och mest innovativa tankrederier, med egen design av 

branschens modernaste, säkraste och mest miljöanpassade 
fartyg.

Du kan köpa ”Historien om Stena Bulk” genom att sätta in 370:- 

på Breakwater Publishings Pg. 1009598-2 eller Bg. 5211-8650 så 

kommer boken på posten!

Upplagan är begränsad!

Läs mer om boken på www.breakwater.se

B r e a k w a t e r  
PUBLISHING
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En oumbärlig bok fö r  sjöfartsälskaren.
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Vlissingen
Frans Lundqvist

En god vän och jag skulle ha lite se
mester. Han ville titta på spårvagnar 

och jag ville se lite båtar. Borde väl gå att 
kombinera, tänkte vi.

På ett webbforum hade vi fått tips om 
den holländska kustorten Vlissingen (eller 
Flushing, som orten kallas på engelska). 
V lissingen ligger i N ederländerna, och 
måste passeras om man skall ta sig sjövä
gen till Anwerpen.

Till V lissingen tar man sig på ca 1 V2 

timme från Schiphol. Motorvägen västerut, 
helt enkelt. Men vi har ett par andra mål 
under resan också, så vi har hyrt bil.

I Vlissingen finns visserligen en hamn, 
men den är inte så stor. Området är dock 
fu llt av ham nar och in d u strik a jer lite  
varstans.

När man seglar in till Antwerpen tar man 
lots i Vlissingen. Lotsningen delas mellan 
Belgien och Nederländerna, så att man får 
lots beroende på vart man skall. De bel
giska lotsarna blir ibland "kvar" och sover 
då över på Belgiska lotssällskapets hotell, 
Belgische Loodsen Societeit, som också är

kafé och restaurang.
Vår källa hade uppgett att, om det inte 

fanns något att se ut genom restaurangens 
fönster, så kunde man läsa Lloyds List och 
andra sjöfartsmässiga tidningar, som fanns 
att låna i baren. Och visst fanns det, även 
om vi hellre tittad e ut genom  de stora 
fönstren än läste tidningar.

Under den tid vi var där blåste ordent
ligt, vilket gav möjligheter till intressanta 
bilder på de fartyg som strök förbi på, 
vad som kändes som armlängds avstånd. 
Lotsbåtarna pilade fram och tillbaka för att 
hämta eller lämna av lotsar för de båtar som 
var på ingående till Antwerpen, Terneuzen 
eller någon av alla de små industrikajer på 
vägen däremellan.

Hotellet bokades på telefon, och när jag 
frågade efter en bekräftelse per mail eller 
fax så förstod de inte vad jag menade. Men 
när vi väl var där var det inga problem, 
och de var helt klara med vem som hade 
bokat etc. Vi fick lite känslan av att det inte 
var så enormt vanligt med gäster som inte 
var lotsar!

Längs strandpromenaden i Vlissingen 
ligger inte bara lotshotellet utan även det 
holländska lotsväsendet, och det flotta 
strandhotellet lite längre bort från centrum. 
M ånga av de flotta lägenheterna hade 
stora fönster, bakom  vilka m an kunde 
skymta kikare. Här måste det finns gott 
om båtologer!

Våra rum  har inte havsutsikt, som vi 
först hade tänkt, och de har ganska enkel 
standard. Men vad gör det när vi ändå inte 
skall sitta på rummet och titta på teve? Vi 
har ju en alldeles fantastisk utsikt utanför 
hotellet, med fartygspassager hela tiden!

Det blåser rejält och är ganska disigt när 
vi först kommer ut efter att ha installerat 
oss på hotellet. Det känns som om regnet 
hänger i luften, men som tur är blir det 
inget regn medan vi är här. Tvärsöver gatan 
från hotellet ligger havet. Hundra meter 
åt vänster lotsstationen, där det ständigt 
råder full aktivitet.

Den första båten vi ser heter Pem broke 
Fisher, och opereras av Jam es Fisher & 
Sons i England, men ägs officiellt av Ca-
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pital Shipping International i M onrovia, 
L iberia. Pem broke Fish er byggdes av 
Cantieri Orlando i Livorno, juni 1997.

N ästa båt, CEC Century, verkar vara 
på väg i ballast in till någon av hamnarna 
längre in. Hon är byggd 2002 och kan ta 
containrar på däck.

MSC Ans, på väg in mot Antwerpen, 
som är MSCs nav och omlastningshamn 
för norra Europa.

Geneve-baserade MSC, M editerranean 
Shipping Company, har de senaste åren 
seglat upp till andra största containerrederi 
i världen (störst är danska Maersk Line), 
och ett av deras senaste tillskott är MSC 
Ans. Strax under trehundra m eter lång 
och med en kapacitet om lite över 5 000 20- 
fotscontainers, byggdes hon av Hyundai 
Heavy Industries under 2004.

Skymd av MSC Ans, kom en annan stor 
containerbåt från MSC, men vi lyckades 
aldrig se vilket namn, då Ans skymde den 
under hela passagen.

LPG-tankern Lady Stephanie kommer 
som nästa båt, byggd i Japan 1991, med en 
kapacitet om 3 200 kubikmeter.

Nästa LPG-tanker, Etagas, kommer från 
en av Vlissingens bakgator. Eller ja, det 
känns i alla fall så, där vi går på strand

promenaden bland cyklande fiskare och 
flanerande turister och lokalbefolkning. 
Fartyget byggdes 1988 i Tyskland med en 
kapacitet på 8300 kubikm eter och redas 
från Bremen av Sloman Neptun Shiffahrts 
AG.

Fortuna 1, med hemmahamn i Liepaja 
och byggd 1992 i Polen är nästa fartyg i 
den långa rad som passerar oss.

Thuringia Express är ytterligare ett av 
dessa stora containerfartyg, som det byggts 
så många av de senaste åren. Med "efter
namnet" Express, förstår vi att hon måste 
tillhöra tyska containerred eriet H apag 
Lloyd, med med hemmahamnen London. 
Med en längd om 260 meter kan man lasta 
4000 TEU.

Tyska Hapag Lloyd visade även upp ett 
av sina äldre fartyg, Hero, som är byggd 
1986,242 meter lång, 2 944 TEUs varav 232 
kylcontainers om så krävs.

Autosky är en bilbåt från UECC, och är 
byggd i Japan 2000, med en kapacitet om 
2080 CEU, Car Equivalent Units, med en 
längd överallt om 140 meter.

UECC, eller United European Car Car
riers, är en feederoperatör för de stora 
biltransportrederierna, men kör också bilar 
och maskiner inom Europa. Företaget har

huvudkontor i Norge och är ägt av NYK 
och Wallenius.

Den 183 m eter långa bulkern Olinda 
Castle, från engelska Navalmar låg länge 
och väntade på lots, men kom igång efter 
ett tag. Enligt Navalmars hemsida är hon 
byggd 1981 och har irländsk flagg, men vid 
fotograferingstillfället var hemmahamnen 
Kingstown, så det kan ha ändrats sedan jag 
tog bilden i augusti 2006.

Ur diset från antwerpen-hållet lösgör sig 
ytterligare en bilbåt från UECC. Dessvärre 
kan vi inte avgöra vilken, men vi misstän
ker någon av dessa: Aegian Breeze, Asian 
Breeze eller Arabian Breeze. Bilderna blev 
tyvärr lite för suddiga just vid namnet!

Lotsbåtar
Belgiska lotsbåten Jan Breydel på väg ut 
för att möte en båt på ingående till Ant
werpen.

Holländarna kunde ju inte vara sämre, 
Peter R Reubens pilar på bra också!

Cetus är en lotsbåt med katamaranskrov, 
men denna var stationerade vid Vlissing
ens andra lotsstation, nere vid järnvägs
stationen.
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Till flydda tider återgår .
Kinesbygget Manfred av Verkebäck, upplagd i Hel
singborg 1956. Byggdes 1918 i Shanghai som Solvaer 
till M iiller &  Jehnsen i Bergen och var pä 2 930 ton dw. 
Blev svenskl922, som Disa hos Brodin i Stockholm, var 
där ända fram till 1946, dä hon såldes till Trelleborg och 
blev Agnete Christensen, ägd av Rederi A/B Tobis. 
Bolaget gjorde sig av med henne 1950 till Rederi A/B 
Eystrasalt i Västervik, nytt namn Fenja. Fem år senare 
flyttade hon till Werkebäcks Angf. A/B i Verkebäck och 
blev Manfred. Hissade panamaflagg 1960, dä hon 
såldes till Cia. Nav. Rasko, Panama, omdöpt till Anne. 
Såldes 1966 till Gliicksmans i Göteborg för skrotning, 
men såldes till Skånska Cementgjuteriet A/B och blev 
asfaltsfabrik, med namnet Asfaltina.

En av Götaverkens mänga 17000 tons tankers, Sunny Prince, 
lämnar Rotterdam i maj 1973. Hon byggdes 1954 som Gunnar 
Knudsen, till A/S Borgestad, Borgestad. Såld 1970 till O. Peder- 
sen i Oslo och blev Sunny Prince. Såld 1973 till Tsonelmar Mar. 
Corp. S. A., Piraeus, omdöpt till Evit. Såld 1977 till Taiwan för 
upphuggning, anlände Kaohsiung den 29 januari.

Broströms gastanker Roland lämnar Rotterdam den 
22 ju li 1970 i charter till Mundo Gas. Hon var på 
14400 ton dw och byggd 1968 i Kiel, till Tirfing. Gick 
fram till 1975, dä hon såldes till Tanker Trading Inc., 
Monrovia, fick då namnet Trina Multina, som ändra
des 1977 till Katrisa. Såld 1982 till Nopal Tellus Inc., 
Monrovia, nytt namn blev Nopal Tellus. Året efter 
var det tid för nästa ägarbyte, då blev hon Andesgas 
hos Transmares Nav. Chilena Ltda, Valparaiso. Såld 
1996 till Moneda ShippingInc., Panama, samma namn. 
Såld till indiska upphugga re 1997 och anlände Gadani 
Beach den 25 maj.
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Motorfartyget An Hua lämnar Rotterdam i september 
1978. Hon var på 11 700 ton dw och byggd 1960 i 
Göteborg vid E. M. V. som Sydland till Broströms. 
Gick som detta fram till 1972, dä hon såldes till Ocean 
Tramping Co.Ltd., Hong Kong. Fick då namnet Buku 
med somailaflagg. Överfördes 1974 till China Ocean 
Shipping, Canton och blev An Hua. Försvinner ur 
registren 1990/91, troligen skrotad.

. . .  min tanke än så gärna

Tankbåten Westnor i Rotterdam, efter lossning i september 1977. 
Var på 2130 ton dw och byggd 1962 i Lödöse som Tudor, till Lars 
Johansson i Skärhamn. Såld 1972 till Northern Chemical Carriers, 
Famagusta och blev Westnor. Hissade grekisk flagg 1979 som Tine, 
ägd av Sealink Maritime Inc., Piraeus. Lämnade Grekland 1982 och 
blev Rio Java av Guayacjuil, ägd av Transfuel C.A., seglar troligen 
som detta än idag.

Vikinglinjens Marella på ingående till Stockholm i 
augusti 1974, hemmahörande i Mariehamn, och på 
3930 lon brutlo. Byggdes 1970 i Kraljevica och var 
i tjänst för Vikinglinjen fram till 1981, då hon såldes 
lill Maritime Co. Of Lesvos S. A., Mytilene. Fick dä 
namneI Alcaeos. Såldes 2003 till Magnus Shipping 
S. A., Kingstown, omdöpt till Sochi Express, Skrot 
i Alaga 2004.
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BILDER UR GAMEÄ EOTOAEBUM

StillingsönUddevalla hamn På väg mot Stillingsön.Ljungskile.

Orust runt med Kung Rane 1935
Lidköpings Mekaniska Verkstad. 1906 flyttade mina 
farföräldrar från Göteborg till Stillingsön, medan Gus
taf fortsatte att studera i Göteborg. En tid hyrde han 
rum på Löfströmska badinrättningen mitt i Göta älv, 
där det i stormigt väder kunde bli översvämning! Fru 
Löfströms dotter Agnes var gift Wallerius, och hade 
en ståtlig sommarvilla på Stillingsön, och familjerna 
Wallerius och Torstensson var goda vänner. På bad
inrättningen var Gustaf omgiven av fartyg, särskilt 
ångbåtar, och han åkte också ångbåt när han besökte 
familjen på Stillingsön. Därigenom blev han mycket 
ångbåtsintresserad.

Gustaf målade gärna fartyg och hav. Favoritmotivet 
var Bohuslänska kustens 'flaggskepp' Kung Rane!

Lars Torstensson

Vi tackar Lars Torstensson som sände in de fina 
fotona till oss, efter att ha läst Länspumpen på bib
lioteket.

Bertil Söderberg

I
min far Gustaf Torstenssons efterlämnade fotoal
bum finns en serie bilder från en resa Orust runt 
den 14 juli 1935. Bilderna visar resenärer, mötande 

båtar och platser som man passerar eller gör uppehåll 
vid. Här återges ett urval av dessa motiv. På den tiden 
var ångbåten ett vanligt transportmedel, och mycket 
folk brukade samlas vid bryggorna, när den kom. 
På bilden från Stillingsön -  en liten badort på östra 
Orust, där jag bor på sommaren -  ser man en hög med 
avlånga stenblock vid ångbåtsbryggan. De placerades 
sedan ut av badortsdirektören Malte Bernzon längs 
ortens promenadstråk som underhållsfria bänkar för 
badgästerna. Ovanför stenblocken skymtar namnet Stil- 
lingsön, målat på en berghäll. Strandvillan till vänster 
var en tid societetssalong.

Stenungsundsfotot visar bla en hög vedtrave. För
modligen var den avsedd för ett varmbadhus, som 
låg i närheten.

Gustaf Torstensson levde 1892-1965. Han arbetade 
som ingenjör vid SKF i Göteborg, SKF i Moskva och

Svanesund.S/s Kung Rane på tavla av Gustaf Torstensson.

Stenungsund.KäringönSundsandvik Mollösund.
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Ett livsfarligt sjöfynd
Sven Bryngelsson

Otto Bryngelsson på Hönö Klova ägde 
från början av 1920 och fram till 1927 

en danskbyggd båt, en kvass, vid namn Lisa 
GG 866.

Otto var en duktig fiskare och bl a var han 
den förste som var i Östersjön och fiskade 
med snurrevad efter rödspotta, ett fiske som 
slog väl ut. Min svärfar Gustav Ekeroth, 
(Skräddarns Gustav), tillhörde besättningen 
och har berättat om en del händelser från den 
tiden han var med ombord.

Otto hade reda på att i djuphålan, som är 
mellan Kalvsund och Grötö, fanns gott om 
fisk under vissa tider, men ville ogärna visa 
för andra när han gick dit! Han brukade 
passa på att gå dit när det var riktigt dim
migt. Då kunde de få gjort ett par kast med 
snurrevaden och fiska till sig en bra dagsför- 
tjänst utan att avslöja var de hade varit och 
fiskat någonstans!

En gång, alldeles i början på 1920-talet, 
berättade Gustav, låg de på snurrevadsfiske 
utanför Skagen vid Jyllands nordspets, när 
de fick se en stor rund boj komma drivande. 
Det verkade vara en ögla i bojen så den såg 
ut att vara användbar till som ankarboj.

När de dragit in vaden och fått fisken på 
däck, gjorde de sig fria från ankarstället som 
låg ute och som var fästat till en vakare. Otto 
körde mot bojen som nu drivit en bit bort och 
manövrerade Lisa så nära han kunde. Havet 
var alldeles stilla. Bara en liten dyning som 
gjorde att bojen rörde sig litet. När båten var 
alldeles inpå såg man att det var två öglor 
på bojen. Ibland var den ena öglan uppe ur 
vattnet och ibland den andra. Bojen var också 
beväxt med en del snäckor och sjögräs, så 
man förstod att den legat i havet länge.

Nu gjorde man sig klara att försöka få tag 
i den fina bojen. Först missade de ena öglan,

men så kom den andra öglan upp och den 
fick de tag i med båtshaken och drog bojen 
intill Lisa. Man manade ner den stora lyft- 
taljan och fick in kroken i öglan på bojen. 
Lyftwiren lades om vinschnocken och man 
började hiva ombord bojen. Redan nu borde 
de ha förstått att det inte var någon vanlig 
boj man hittat. Det var tungt. Det räckte inte 
med en man vid taljan. Ytterligare en man 
måste hjälpa till i bakhand och motorn, som 
drev vinschen, började också tröga. Men 
besättningen som var ung och ivriga tänkte 
väl inte på annat än att få ett så värdefullt 
tillskott till fisket ombord. Till slut fick man 
tingesten över relingen och in på däck. För att 
bojen inte skulle rulla runt på däck pallade 
man upp den så gott det gick och började 
skrapa bort snäckor och annat som växt på 
bojen. Då fick de se att det fanns en rätt stor 
manlucka på sidan. Den skulle naturligtvis 
öppnas för att undersöka insidan. Någon 
i besättningen hämtade verktyg, troligen 
hammare och mejsel, som var det vanligaste 
verktygen som fanns i dåtidens fiskebåtar. 
Muttrarna satt rejält fast så det blev kraftiga 
slag. Till slut fick man upp luckan och fick 
se en massa elkablar och grejer, det luktade 
konstigt där inne också.

Nu blev de varse vad det var de hade lyft 
ombord. En mina! En av havets fasor från 
det första världskriget, som bara några år ti
digare tagit slut. Luckan blev snabbt skruvad 
på plats igen och bojen som nu blivit livsfar
lig stöttades och surrades ännu bättre. Detta 
hade man inte räknat med och det var inte 
så roligt längre. Att slänga tillbaks eländet i 
havet ville de inte heller göra och de vågade 
knappast röra vid minan mera, för de förstod 
inte vad det var som kunde få den att smälla. 
Man beslöt att köra in till Skagen och låta

sin ankarutrustning stå kvar ute. Den var 
ju utmärkt med både boj och vakare så den 
skulle bli lätt att hitta igen.

När Lisa förtöjt nedanför hamnfogdens 
kontor gick Otto upp och berättade vad 
de hade på däck. Hamnfogden blev nog 
både röd och vit i ansiktet, men han fann 
sig snart och telefonerade till marinbasen i 
Frederikshavn och fick prata med en minof
ficer. På marinbasen i Frederikshavn blev det 
också uppståndelse. Officeren meddelade att 
de skulle komma upp till Skagen omedelbart 
och att hamnområdet måste spärras av där 
Lisa låg tills desarm eringsexperten kom 
fram. Skagens hamn var ju inte så stor på 
den tiden, men vilket bekymmer Lisas be
sättning ställt till med för hamnfogden! Det 
tog några timmar innan marinens folk kom 
upp till Skagen. Desarmeringsexperten kom 
med bil tillsammans med ytterligare en man. 
De gick nästan på tå över kajen fram till Lisa! 
Väl ombord kunde dessa snart se vad det var 
för slags mina Lisa hade på däck.

Motorn hade varit igång på Lisa hela tiden 
och nu gav marinens folk order till Otto att 
köra ut ur Skagens hamn. En av marinens 
båtar hade tidigare lämnat Frederikshavn för 
Skagen och denna skulle borda Lisa utanför 
hamnpirarna.

Men minan skulle först desarmeras innan 
den kunde flyttas från däcket på Lisa. Man
luckan öppnades igen och det pirrade nog i 
magen på Lisas folk när desarmeringsexper
ten började rota i innanmätet på minan.

Snart kunde han torka svetten ur pannan 
och anse att minan var oskadliggjord, men 
fortfarande var ju allt sprängmedlet kvar. Nu 
kunde båtarna borda varandra och marin- 
fartyget svängde ut en bom så att minan 
kunde lyftas från Lisa.

Innan marinens folk lämnade Lisa kal
lade de till sig Lisas besättning och sa: För 
att inte oroa er mera medan farligheten var 
ombord, sa vi inget, men era liv hängde på en 
skör tråd när ni lyfte ombord minan där ute. 
Hade ni krokat i den andra öglan och lyft i 
den, hade ni aldrig kunnat berätta om denna 
händelse för någon. Då hade både båt och 
folk sprängts i bitar, för det var i den öglan ni 
missade som utlösningsmekanismen satt.

Minan fungerade så, att när ett fartyg kör
de på minan sträcktes wiren till minankaret 
som var fäst i den öglan där utlösaren satt, en 
spärr släppte när den utsattes för tillräcklig 
kraft och minan exploderade. Detta hade 
också med all sannolikhet inträffat om Lisas 
folk lyft i den öglan.

Otto slutade med fisket när han 1928 star
tade ett isupplag på Hönö Klova som han 
drev långt fram till ålderns höst.

Gustav, min svärfar var född 1897, förblev 
fiskare hela livet och fick leva tills han blev 
87 år.

Så kanske är det så, att en människas dagar 
är förutbestämda? -iÉi-Bildfrän omkring 1924. Ytterhamnen på Hönö Klova med GG717 K ätty  och GG457 Sjöfröken.
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Bogsvall Styrmannen som skådade valens öga

Dan Weissenberg, författaren till Nordsjöns kokbok, vidgar åter horison
terna. Bogsvall är hans fjärde samling kortprosa -  fristående berättelser 
från Medelhavet, Östersjön, Nordatlanten, revolutionernas Kuba eller 
indonesiska djungelfloder.

169:- (med prenumeration rabatt 149:-)

UR BOGSVALL: ’ ’På Ostasiatiska Kompaniets M/S Kyoto hade vi ett ytterst 
välfungerande handelsbolag, som satsade i allt som luktade pengar. Bara 
vinsten på en klockafFär i Polen motsvarade en årslön. Polackerna betalde 
vad som helst för armbandsur, som regeringen ansåg vara kapitalistisk 
dekandens. Jag bar själv iland minst hundrafemtio klockor och återvände 
med kalsongerna bågnande av sedlar.
Så var det med alla bolagsmän ombord. V i disponerade över säckvis med zloty.”

Förskottsinbetala till PlusGiro 100 95 98-2 eller Bankgiro 5211 -8650 
utan fraktkostnad. Du kan också beställa via www.breakwater.se

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

Dan Weissenberg

Med döden i kölvattnet Sjömansliv med segel och ånga

Med döden i kölvattnet
S jö m a n s l iv  m ed  sege l  och  ånga

Kjell Häkansson

MED DODEN I KOLVATTNET är en bok som återupprättar kontakten 
med en spännande epok i svensk sjöfart då vind och ånga svarade 
för framdrivningen av fartygen. Man får följa två sjömansliv som 
under världskrig och skiftande konjunkturer fick vara med om det 
mesta. Genom att följa farfar Johan från Brantevik, och morfar 
Oscar från Hvitemölle och deras familjer får man en inblick i det 
sociala liv under en tid då skyddsnäten för sjöfolk mest bestod av 
sammanhållningen på samhällena som Brantevik och Hvitemölle. 
Här beskrivs också hur sjöfartens tekniska och ekonomiska struk
tur förändrades och påverkade livet. - Ett stycke sjö- &  kulturhis
toria, om man så vill. Illustrationsrik med mycket färg. Format A4 .

FORBESTALL NU, boken kommer ut inom kort, inbetala till 
plusgiro/bankgiro eller gå in på www.breakwater.se 
Ordinarie pris: 38$:- 
Prenumerantpris 345:- ,r~

M  B r e a k w a t e r
Förskottsinbetala till PlusGiro 100 95 98-2 eller Bankgiro 5211-8650 så J i l P  PUBLISHING
slipper du fraktkostnad. Du kan också beställa via www.breakwater.se —
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b a n g k a c w

Resa på floden Chao Phraya i Bangkok år 2550
Jens Jansson

Nej det är inget feltryck i rubriken. 
Thailand  är 543 år före i tid eräk 

ningen, så när vi har år 2007 så är det år 
2550 i Thailand.

När jag träffade Frank på Majnabbekajen 
i Göteborg, söndagen den 18 februari, tre 
dagar innan jag skulle resa till Thailand, 
kom vi överens om att han skulle höra av 
sig när jag kom tillbaks till Bangkok, efter 
åtta dagar på ön Koh Samui. Så torsdagen 
den 8 mars knackade Frank på hotellrum 
nummer 80 på Crown Hotel, ett prisvärt 
ställe jag bott på av och till sedan 1991. Det 
blev några timmars prat och ett antal lätt
groggar och vid 22-tiden var det tid för en 
matbit borta vid soil i början på Sukhumvit 
Road, där det blev thaimat och dito öl på en 
uteservering. Som efterrätt blev det en nos
talgitripp på bargatan Soi Cowboy startad 
under Vietnamkrigets dagar på 1960-talet. 
Men redan efter två barer och lika många 
M ekhong & Cola ville jag gå och lägga 
mig (ensam) om ni nu trodde något annat. 
Men innan vi skildes åt hade vi kommit 
överens att träffas nästa förmiddag. Så efter 
en American breakfast på hotellet gick jag 
bort till Sky Train-hållplatsen Prohm Phong 
för att åka den korta biten till Ekkamai, 
som ligger vid Bangkoks östra busstation

där jag mötte Frank. En taxi tog oss ner till 
Bangkoks hamn och så gick vi ner till det 
lilla färjeläget som ligger utanför gaten. 
De stora longtailbåtarna ville ha 800 baht

Matbåten kommer.

i timman för att köra oss runt i floden. Det 
tyckte vi var i mesta laget, så vi gick över 
till den andra bryggan där en longtail mo
dell mindre var villig att köra oss för 400
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Den stora slamsugaren Gogland av Odessa, lär få problem vid avgäng när Ayumas Samudera har inte fuskat med märkningen, 
ankarna skall upp.

baht i timpeng.
Vi nästan satt i marvatten, men vad bryr 

sig väl två öbor om det, Frank från Hönö 
och jag själv från Tjörn. Så vid 11-tiden bar 
det iväg ut på floden, först ut till båtarna 
som låg för ankar, bojar eller i dykdalber 
med pråmar runt sig. Sedan en sväng vid 
containerhamnen där vi mötte sjöpolisen 
som vinkade glatt till oss och saktade ner 
för att inte dränka oss med sina vågor efter
som vi hade ett lågt fribord. Vid container
hamnen låg det också några stora japanska 
örlogsfartyg på besök. Efteråt bar det upp 
genom floden med en ganska maklig fart 
som väl var uppe i 4 -5  knop som max. Ut
efter flodstranden står det en hel del stora 
husskelett från Thailands ekonomiska kris 
som inträffade för 10 år sedan, och kan ses 
lite här och var i Bangkok och andra delar 
av landet.

Frank och jag jobbade på Koreabygget 
Stena Freighter under åren 1992-2002. 
Frank som  andre styrm an och jag som

matros och vi gick många nattvakter ihop 
på traden Göteborg-Travemünde. Tyvärr 
flyttade Frank till systerbåten Stena Carrier 
då han fick fast överstyrmansjobb.

Frank har varit trogen thailandresenär i 
25-30 år och pratar thailändska, något som 
jag har glädje av också. Även om det går 
bra med engelska på dom flesta ställen. Den 
här båtresan hade vi drömt om länge. Fullt 
med liv på floden, något för dom som bor 
på norra älvstranden i Göteborg att tänka 
på när dom blir störda av Älvsnabben eller 
en båtstrålkastare som lyser in i lägenheten. 
Kommer ihåg för en del år sedan när Stena 
fick klagomål från en lägenhetsinnehavare 
som hade blivit bländad i vardagsrummet 
av Stena Freighters backbelysning när vi 
vände vid avgång. Även lastrumsfläktar 
har varit på klagolistan med insändare 
i Göteborgs-Posten. Vi behöver året-runt- 
befolkning i Kyrkesund där jag bor, lugnt 
och stilla den största delen av året, det är 
väl bara några sommarmånader det är lite

liv. Renare miljö får man på köpet och det 
är lika hög status att ha ett hus i ett fiske
läge som i gamla varvsområden.

Båtresan närmade sig sitt slut och vi gick 
till en pontonkaj uppe vid Saphan Taksin, 
där den ena av Sky Trains linjer börjar. Vår 
kapten åkte hem 800 baht rikare. Något 
som säkert tog honom lång tid att tjäna 
ihop genom att köra thailändare över flo
den i vanliga fall. Det var han värd, även 
om han var rädd för alla större båtar än 
sin egen, och det var ju  nästan allt, och 
så tänkte han väl på den kantrade båten i 
floden vi passerat tidigare. Så vi vinkade 
adjö när vi gick bort mot Sky Train för att 
åka till Siam Square för att äta en lunch 
och där vi sedan drog åt olika håll. Frank 
skulle hem till svärföräldrarna i staden 
Korat 38 mil nordost om Bangkok och jag 
till Crown Hotel. Där blev det ett dopp i 
simbassängen och en tupplur på rummet, 
innan den dagliga kvällspromenaden med 
middag som avslutning.

Den ovanliga tankern A.K. såg ganska välhållen ut. Fotograferad den 13 mars 
några dagar efter resan med Frank.

Mat och diversehandel vid Ayumas Samudera styrbords fallrep, stuvarna 
ser ut som mjölnare eller den glade bagaren i San Remo.
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Mera om Christa
Som  k o m p letterin g  till Erik 
Hags uppgifter om fritidsskep- 
pet Christa ex Hulloy i Läns- 
pumpen 2007:3 sänder jag ett 
foto av fartyget taget den 13 au
gusti i år vid Norra Brobänken 
på Skeppsholmen i Stockholm 
där hon numera har sin kajplats. 
Fartyget som sedan 1994 he
ter Anna-Eva af Ljusterö (KM 
13229) har under de senaste 
åren legat stilla beroende på 
om fattand e invänd iga reno- 
veringsarbeten som fortlöpande 
pågår. Hon är byggd 1951 vid 
A/S Pusnes MV i Arendal (NB 
76).

Bernt Åhlund

Om Tre Kronor
Länspumpen 2007:3 innehåller 
en lista över fartyg byggda vid 
Finnboda Varv, där det framgår 
att man år 1899 byggde en eldri
ven m otorpråm  med nam net 
Tre Kronor. Den användes för 
att frakta kvarnens produkter 
till Stadsgårdskajen. Fartyget 
omdöptes sedermera till Ramo- 
na och försågs med en 45 hk 
encylindrig Bolindermotor med 
pumpvändning.

På 1940-talet ägdes och fördes 
hon av skepparen V.H. Sund
berg i Torsborg, Haga, Knivsta. 
Under krigsåren fraktade han 
sand och grus från Mälaröarna 
för Nya M urbruksfabrikens i 
S to ckh olm  räkn in g . M otorn  
kunde köras på den tjärolja som 
då fanns att tillgå. Det var däre
mot inte möjligt med den motor 
som satt i motorpråmen Rahn, 
som ägdes och fördes av skep
pare Enlund. Därför arrangera
des så att 55-tonnaren Ramona 
bogserade 90-tonnaren Rahn  
och man delade på inkomster 
och utgifter.

I slutet av 1940-talet såldes 
Ramona till skepparen Holger 
Jansson i Roslags-Länna som 
fortsatte att frakta grus för Mur
bruket.

Att jag känner till detta beror

Anna-Eva a f  Ljusterö varfd Christa. Foto Bernt Åhlund vid Skeppsholmen 
den 13 augusti 2007.

på att jag ombads att 
b ev ittn a  Sundbergs 
och Jan sso n s eg en 
händ iga n am n teck 
n in g a r n är a ffä ren  
gjordes upp en kväll 
vid Hornsbergskajen.
Jansson kom tydligen 
inte överens med mo
torns pumpvändning 
från styrhytten. När 
han närmade sig kajen 
riktade han in kursen, 
läm nad e styrhytten  
och  i m ask in ru m s
d ö rre n  a v v a k ta d e  
han lämplig tidpunkt 
för att hoppa ner och 
backa upp.

S u n d b e rg  k ö p te  
sedan M u rbrukets lilla  ång- 
bogserare Lisa och ersatte dess 
maskin med en Albindiesel som 
han själv monterade in. Sund
berg var tekniskt mycket skick
lig och han berättade att han 
ägnade en stor del av den första 
vintern efter köpet med att för 
hand fila ner den gamla propel
leraxeln så att den passade för 
motoraxelns koppling!

Han berättade också att när 
han en gång med Ramona när
made sig Örebro började m o
torn  dunka värre än van ligt 
och vid fram kom sten befanns

Astrid
I Länspumpen 2007:1 har Tore 
Olsson ett vykort från Ström 
stad där han efterfrågar upp
gifter om den båt som ligger på 
utsidan av LL 277 Astrid. Den 
senare vill G öran A braham s- 
son ha upplysningar om och 
jag tror det skall vara SD 351 
Astrid från Strömstad. Hon är 
ett norskbygge från 1908 och 
byggd i R isor för A. Persson 
på Resö med samma nummer 
och namn. Hon hörde hemma 
i distriktet hela tiden. Mer data 
återfinns på sidan 329 i boken 
Svenskt Fiske från 1967.

Henry Jansson

R am ona i Uppsala på 1940-talet. Foto J. Robert Boman. Arkivbild Klubb Maritim- 
Göteborg.

det att vevlagret hade skurit. 
Lagermetallen låg i smält form 
i vevh u sets botten  och bara 
m ässingsfod ren  fanns kvar i 
lageröverfallen.

Vad värre var; hans egenhän
diga ingjutna reservlager fanns 
hemma i Knivsta!

Att få lagret ingjutet i Örebro 
inom rimlig tid ansåg han vara 
o m öjlig t så han satte  sig  att 
fund era. I skansen  fanns ett 
par gamla läderstövlar. Skaften 
skars av och lades i smörjolja 
över natten och på morgonen 
kapad es de i läm p liga  b itar

som  p ack ad es i lag erh u sets  
halvor som sedan drogs ihop 
med kraft.

När lasten var lossad avgick 
R am on a m y ck et sak ta  m ot 
Knivsta. Vid Notholmen, Hjäl- 
mare kanals västligaste sluss, 
stop pades m otorn  och m era 
läder fylldes på eftersom "lädret 
hade börjat sätta sig".

-  Och hem kom jag. Stövel
skaften räckte hela vägen!

För den klyftige var livet enk
lare förr.

Sture Äppelblom
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Varberg kantrad, blev senare Viking 2.

Kantrad docka med inne
liggande passagerarfartyg

I nr 2007 :2  av L änsp u m p en 
finns en bild över en kantrad 
docka med inneliggande passa
gerarfartyg och det efterfrågas 
var bilden var tagen.

Bilden är tagen våren 1966 
på Falkenbergs varv och flyt- 
dockan är en sk  L-docka p g a  
att denna typ av docka har vägg 
(vall) på endast en sida. Dockan 
i fråga, med en lyftförmåga på 
250 ton, tillverkades i Stock
holm 1896 och användes på AB 
W. Lindbergs Mek. Verkstad, 
också benäm nt Södra varvet, 
sam t belägen vid nuvarande 
Vikingterminalen.

1906 ö v erto g s d o ck an  av 
Finnboda Varv och redan i sep
tem ber kantrad e dockan för 
första gången i samband med 
indockning av en lastångare.

1956 hade dockan gjort sitt 
vid Finnboda och avyttrades 
därför till Falkenbergs varv. Un
der bogsering genom Östersjön 
sjönk sedan de pontoner som 
fanns m onterade på dockan, 
för att stabilisera densam ma. 
Dockan tog dock ej skada utan 
anlände till Falkenberg där den 
sedan togs i drift som Docka 
2 .

Dess u p pgifter är erhållna 
från Finnbodas förre verkmäs
tare Karl-Erhard Johansson.

Vad som sedan hände med 
dockan, efter tiden på Falken
bergs varv, har jag inte kunnat 
reda ut.

Det kantrade passagerarfarty
get är bil- och passagerarfärjan 
Varberg tillhörig Lion Ferry i 
Halmstad.

Har en viss anknytning till 
händelsen i Falkenberg då jag 
i maj 1966 erhöll arbete i Lion 
Ferry  m ed avsedd p lacering 
ombord i Varberg. Nu gick det
ta om intet och jag mönstrade 
i stä lle t i den nybyggda och 
inchartrade Stena Baltica.

M/s Varberg var en seglivad 
färja med en säregen historik. 
H on var byggd på A alborgs 
V arf 19 3 9 -1 9 4 0  för G re n a a - 
Hundested Linjen och levere
rades 8 april 1940 med namnet 
Marsk Stig. Hon kom dock ej i

trafik p g a den tyska ockupatio
nen av Danmark.

Den 10 maj rekvirerades färjan 
av tyska marinen för att sedan 
användas som transportfartyg i 
Östersjön. Under hamnliggande 
i Warnemimde i juli 1943 skadas 
färjan under ett luftanfall och 
förflyttas sedan till Rostock för 
reparation.

1944 den 23 juni låg färjan i 
H elsingfors och lossade pan
sarvagnar, en lossning som ut
fördes något klantigt då färjan 
kantrade och sjönk. Två finska 
bärgningsbolag sysslade sedan 
un d er två m ånad er m ed att 
lossa och bärga färjan varefter 
hon bogserades först till Danzig 
och sedan till Kiel för använd
ning som förrådsfartyg.

Efter krigsslutet upptäcktes 
färjan av engelska marinen och 
på nyåret 1946 återläm nades 
fartyget till Danmark och där
efter till de ursprungliga ägarna 
som överlämnade fartyget till 
Svenborgs varv för återställning 
till originalskick. I juli 1947 kom 
slu tligen  M arsk Stig i trafik  
på den avsedda rutten mellan 
Grenaa och Hundested.

I juni 1964 ersattes hon av en 
nybyggd färja  varvid M arsk  
Stig avyttrades till Europafer- 
gen AS i Oslo, ett rederi vilket 
trafikerade leden Varberg-Gre- 
naa med den norskregistrerade 
färjan Europafergen.

Marsk Stigs nya namn blev 
nu Varberg samt använd som 
avlösnings- och förstärknings- 
färja på Varberg-Grenaa. Hon 
var också utchartrad till olika 
rederier som GFL, Lions Ferry 
och Grenaa Hundestedslinjen. 
Varberg registrerades på dot
terbolaget A/S Europafergen 
Service i Grenaa för att därmed 
kunna behålla dansk flagg.

I januari 1966 inköptes A/S 
Europafergen och därmed fär
jorna Europafergen och Varberg 
av Lion Ferry. Europafergen 
flyttades nu till den återöpp- 
nade linjen H alm stad-Grenaa 
varvid Varberg fick ansvara för 
trafiken Varberg-Grenaa, något 
som inte uppskattades av Var- 
bergsborna vilka bojkottade den 
då nedslitna och skramliga fär

jan. Den 5 maj skiftade färjorna 
plats med varandra varefter 
H alm stad sborna istä llet fick  
bekanta sig med Varberg.

M en så i början av maj, un
der torrsättning av Varberg på 
Falkenbergs varv i D ocka 2, 
så kantrade hela härligheten, 
söndagen den 9 maj, varefter 
försäkringsbolagen gick in och 
gav N eptunbolaget i uppgift 
att svara för bärgningen. Ingen 
person blev allvarligt skadad 
vid kantringen men några fick 
dock smärre personskador.

Efter Varbergs bärgning så 
bogserades hon sedan till Per
söner i Ystad för upphuggning, 
men då dessa hade mycket att 
göra blev Varberg liggande i av
vaktan på skärbrännarna.

På hösten 1966 upptäcktes 
färjan  av A lgot Jo h an sso n  i 
M arieham n (Red AB Sally  -  
Red AB Vikinglinjen). Johans
son inköpte färjan i befintligt 
skick samt lät bogsera henne till 
Mariehamn där Johansson var 
innehavare av ett varv. Varvet

rustade upp färjan på s k över
skottstid och till sommaren 1968 
var hon klar samt omdöpt till 
Viking 2 och insattes sedan på 
leden Mariehamn-Kapellskär.

V åren 1970 påseglades Vi
king 2, när hon låg upplagd i 
M arieham n, av b ilfärjan  K a
p ella som  fick  b lack ou t och 
därmed blev manöveroduglig 
varvid hon, med bulben före, 
drev in i V iking 2 som  vat- 
tenfylldes i maskinrummet och 
sedan sjönk vid kaj. Viking 2 
tätades och bärgades omgående 
samt togs till varv för reparation 
och någon m ånad senare var 
hon i trafik.

Den 11 februari 1978 var dock 
ödet beseglat för Viking 2 ex 
Varberg ex Marsk Stig då brand 
utbröt ombord i samband med 
den årliga rustningen varvid 
fartyget brann ur totalt.

Den 1 maj 1979 bogserades 
det utbrunna skrovet till Lovisa 
för skrotning vilken var avslu
tad våren 1980.

Ingvar Rylander

Simme-Karls Vega
Vega ägd es av K arl Johan  
Mattsson, kallad Simme-Karl. 
Jakten gjorde några få resor 
i b örjan  av 1930-ta le t med 
stenlaster till Göteborg. Men 
låg sedan upplagd vid bryg
gan till Simme-Karls sjöbod, 
som låg vid Södra Strandga
tan. Sedan flyttades Vega till 
Pålvirket på St Göransö. Där 
uppmättes hon 1938 av Olof 
Hasslöf och Henry M agnus

son. Efter y tterligare några 
år skrotades jakten. Skrovet 
sänktes vid Lahälla i Hunne- 
bostrand och fylldes över med 
skrotsten för att bilda väg till 
Gåsholmen. Numera är områ
det småbåtshamn.

Christian E.

I jakten Vegas historik i nr 3 
av Länspumpen föll redarens 
namn bort. Det var J.H. Syl- 
vander & Co som var redare.

Henry Jansson
Vinjettbilden överst på föregående sida visar sjösättning på Eriksbergs varv 
i Göteborg 1961. Arkivbild Bertil Söderberg.
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Valborg av Kämpersvik i Hunnebostrands hamn. Del av vykort från Henry 
fansson.

Sam sö på land i Furusund. Foto Bernt Åhlund den 15 augusti 2007.

Fiskebåten Samsö
U nder ett besök  i Furusund 
i som ras var jag  och tittad e 
på den lilla  fiskem otorbåten  
Sam sö (i Båtregistret u p p ta
gen med signal SFB-9158 och 
med distriktsnummer SM 191). 
Fartyget ägs av Klubb M ari- 
tim-medlemmen Bo Berntsson 
och har denna sommar kunnat 
beskådas på ägarens tom t på 
Strandvägen i Furusund.

Samsö är byggd i Furusund 
1948 (då med annat namn) av 
furu på ekspant av fiskaren Ture

Ekström för egen räkning. Den 
var från början försedd med en 
4-cyl Solomotor som senare er
sattes med en 10 hästars Säffle.

Bo köpte båten i novem ber 
1987 och den fick då sitt nuva
rande namn Samsö och infördes 
i registret i december samma år. 
M ask ineriet u tg jordes av en 
Albin H-3 av 1964 års modell 
med en m askinstyrka om 35 
EHK. Senare har motorn blivit 
utbytt mot en norsk Sabb 22. 
Dimensionerna är 8,80x2,70x1,0 
meter.

Bernt Åhlund

Jakten Valborg
En delförstoring av ett vykort 
visar jakten Valborg från Käm
persvik liggande djupt lastad 
i H u nnebostrands ham n. På 
babords sida syns en del av 
d äckslasten  som  tycks bestå 
av gatsten. Kanske väntar de 
på att vinden skall avta innan 
de ger sig av utom skärs och 
inte riskera överspolning. Att 
det blåser syns på flaggan över 
hustaket till vänster.

SD 593 Valborg mättes första 
gången 1912 som Osten från

Löfsta
Anders Mattsson, Kungsviken 
byggde en motorjakt 1911 med 
nam net Löfsta till handlaren 
Robert Forsling m fl och med he
mort i Löfsta. Byggd på kravell 
med m åtten 14,78x5,22x2,03. 
30,07 brutto, 24,31 netto. År 1929 
är hemorten Hamburgsund, A. 
Berglund omdöpt Linde. Okänt 
när hemort och namn blev ut
bytt. Blev förbyggd samma år 
på Subbens varv, 17,51 netto.

Näset. Redare var H. Matsson. 
M åtten  var 13 ,13x5 ,59x1 ,17 . 
Brutto 22,13 och netto 13,29. LL 
799. Det framgår inte om jakten 
var byggd detta år.

Inköpt till Kämpersvik 1921 
av Johan Joelsson och fick SD 
593. Netto 15,17 ton. 1930-1943 
finns antecknat att Anders Hil- 
mersson är skeppare. En note
ring 1949 säger att jakten har 
en A vance på 25 hk. V idare 
öden okänt. Vem vet var hon 
blev av?

Henry Jansson

År 1934 är hemorten N Grund
sund, bröderna David och Algot 
Russberg, LL 11 Linde. David 
av lid er 1941, brod ern  A lgot 
köper hans del.

Lastförmåga ca 65 ton, utrus
tad med 25 hk Bolinder med fri
slag och vatteninsprutning. 1948 
såld till estniska flyktingar.

Var ligger Löfsta och vem var 
Forsling och till vad användes 
jakten till de första åren?

Henry Jansson

Vilken är denna båt med ett helt bohag på akterdäck? Foto frän Bertil Sö
derberg.

Vilken båt?
Vad heter båten på fotot? N å
gonstans i Bohuslän är bilden 
tagen men var?

Fel namn
N am net på b efä lh av aren  på 
Alice på sidan 37 i förra num
ret har blivit fel. Det är kapten 
Jo h n  R um enius (1911 -2000 ) 
som  sam talar med skeppsre
dare Helge Källsson.

Per Olsson, Grundsund

Manusdag för nästa 
Horisonten Runt 

är den 
15 januari 2008
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Okänd skuta
Vem kan säga vad skutan heter 
som ligger långsides Tirfings 
ångare Sagoland?

Lasten består av papper och 
skutan kom m er sannolikt då 
från Vänern eller Göta älv. Akter 
om Sagoland ligger m/s Sture- 
holm vilket säger att fotot är 
taget mellan 1920 då Stureholm 
byggdes och 1935 då Sagoland 
såldes. Skutan har en originell 
namnbräda i aktern och hem
mahamnens bräda är lång.

Bertil Söderberg

Okänd skuta fotograferad mellan 
1920 och 1935.

Vilken Emma?
Fick  detta fo to t n y ligen  och 
undrar om det kan vara Emma 
reg. nr. 6383 från Råå.

Bertil Söderberg

M assila nästan på land. Foto från Terje Fredh.

Var ligger Massilia?
I m itt ark iv  av 40 000 b ild er 
och negativ  av båtar har jag 
bilder som saknar förklarande 
text. Den här svartvita bilden 
förbryllar mig. Svenska Lloyds 
m/s Massilia ligger med ankar- 
kättingen ute fem  m eter från

strand och 20 m eter från ett 
bostadshus. Ar båten upplagd, 
gått på grund eller av annan 
anledning ankrat upp? Några 
bohussjöm än tror att det rör 
sig om en fjord mot Uddevalla 
men jag är osäker. Här behöver 
jag läsarnas hjälp.

Terje Fredh

Ofta sedd tankbåt i Göteborg, men vem är hon egentligen? Foto Olle 
Gustafsson i september 2007.

Okänd tankbåt
Sänder här en bild på den lilla 
tankbåten som nästan perm a
nent tycks ligga förtöjd på insi
dan av kajplats 556 i Ryaham

nen. Den här dagen i september 
2007 var hon ute på en kort 
rundtur i ham nen och sedan 
tillbaka till sin ordinarie plats.

Olle Gustafsson

Okänd skuta
Vilken är denna okända skuta 
som strandat m ellan O lofsbo 
och Falkenberg 1966? Fotot är 
taget av Jan-Olof Johansson.

Redaktionen

Vi vill tro att detta är Zenitha som 
såldes från Hälleviksstrand 1966 och 
mötte sitt öde vid hallandskusten. 
Vem bekräftar eller dementerar?
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Stor Fisk låter svenskt. Foto Rune Dahlgren på Malta i juni 2007.

Stor Fisk
När jag var på Malta i juni fick 
jag se en fiskebåt med namnet

Stor Fisk. Trålaren såg svensk 
ut. Finns det någon som känner 
till denna båt?

Rune Dahlgren

Tvä okända fiskebåtar utan distriktsbeteckningar i Träslövsläge. Vykort från 
Tore Olsson, poststämplat i juli 1955.

SD 741 med nationalitetsbeteckningar på ett vykort från Tore Olsson. Vem 
är hon?

En "gråbåt" under god gång men vilken? Foto från Tore Olsson. Del av vykort med motiv från hamnen i Oskarshamn. Vilken är fiskebåten? 
Fotot är ur Tore Olssons samlingar och är poststämplat i juni 1955.

56 Länspumpen 2007:4



■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■  n
m z rw w m z m w

B i AIPA' ' gggg fgr i

AIDAblue besökte Skandiahamnen den 30 april 2004.

Kryssningsfartyg i Göteborg från A till W
Första delen 

Text och bild Lennart Rydberg

Vid beskådande av ett av mina gamla 
fotoalbum  hittade jag ett foto som 

jag tagit med min gam la lådkam era på 
Cunardlinjens Caronia förtöjd vi Majnab- 
beham nen i Göteborg. Sannolikt är fotot 
taget någon gång på 1950-talet. Caronia 
såg mycket speciell ut med sin ljusgröna 
färg på skrov och överbyggnad och hon 
var byggd med avsikt att användas som 
kyssningsfartyg redan från början vilket 
var ovanligt för 50 år sedan. Caronia var 
byggd på John Browns varv i Clydebank 
1948. Hon var 218 m lång 28 m bred och 
hade ett brutto på 34 183 ton. Hon tog 930 
passagerare. Caronia gick den 28:e februari
1969 från New York för en kryssning med 
325 passagerare. Den 5:e mars inträffade 
en explosion i maskinrummet och brand 
uppstod om bord. Passagerarna evaku
erades och 25:e mars bogserades Caronia 
tillbaka till New York. Där blev hon lig
gande fram till 25:e april 1974 då hon såldes 
till skrot i Taiwan för 3,5 milj. US$. Under 
bogsering dit av tyska högsjöbogseraren

Hamburg råkade man ut för dåligt väder 
och Caronia förliste utanför Guam den 13:e 
augusti 1974.

Denna återblick gjorde att jag började 
gräva i mitt fotoarkiv efter kryssningsfar
tyg som det senaste dryga decenniet gästat 
Göteborgs hamn.

Göteborg är ju ingen utpräglad kryss- 
ningsm etropol. Jäm fört med städer som 
Köpenham n, Oslo, Stockholm , H elsing
fors och Visby är Göteborg en blygsam  
kryssn in gsh am n. K öpenham n, som  är 
norra Europas ledande kryssningshamn, 
har m er än 300 besök under 2007 med 
över 380 000 passagerare medan Göteborg 
ståtar med ca 20. De flesta besöken är av 
fartyg av begränsad storlek som då förtöjer 
i Frihamnen. De större fartygen förtöjer 
i Skandiahamnen eller undantagsvis vid 
Arendal. M indre fartyg har gjort besök 
vid Stigbergskajen (vid Am erikaskjulet) 
och något vid Eriksberg. Trots relativt få 
besök per säsong har vi dock genom åren 
fått se en del intressanta kryssningsfartyg

och nedan följer en kavalkad över gästande 
fartyg i bokstavsordning. Den gör inte an
språk på något sätt att var fullkomlig utan 
får ses som ett axplock av kryssningsfartyg 
som gästat Göteborg.

AIDAblu besökte Göteborg och Skan
diaham nen 30:e april 2004. H on är på 
70210 bruttoton och byggdes 1990 som 
Crown Princess på Fincantieri Cant. Na- 
vale Italiani S.p.A, Monfalcone för P & 0 :s  
Princess Cruises. Hon bytte namn 2002 till 
A'Rosa Blu och 2004 till AIDABlu. Hon är 
245 m lång, 32 m bred och gör 19,5 knop 
med 4 dieselelektriska MAN-motorer ut
vecklande totalt 53000 bhp. Hon tar 1900 
kryssningspassagerare. Hon hör numera 
hemma hos Costa Crociere SpA som är ett 
dotterbolag till Carnival Corporation, USA 
men går för Aida Cruises, Tyskland. Hon 
för Italiensk flagg och hör hemma i Genua. 
Under 2007 har hon överförts till Ocean 
Village, ett annat dotterbolag till Carnival 
Corporation, och döpts om till Ocean Vil-
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lage Two. Fotot taget från Stora Billingen 
vid Nya Varvet.

Albatros besökte Göteborg och Friham
nen den 27:e maj 2007. Hon är på 29 518 
bruttoton och har en dödvikt på 5 936 ton. 
Hon byggdes 1973 vid W ärtsilä Oy, Hel
sinki, som Royal Viking Sea för norska 
Royal Viking Line och är syster till Black 
Watch (se nedan). Hon hade då ett brut
totonnage på 21897 ton, var 178 m lång, 
25,2 m bred och hade 536 bäddar sam t 
förde norsk flagg. Hon drevs av Wärtsilä- 
dieslar utvecklande 18000 bhp och gjorde 
21,5 knop. Hon förlängdes 1983 och fick 
längden 205 m. Passagerarkapaciteten  
blev 812 stycken. 1991 bytte hon namn 
till Royal Odyssey, och hamnade under 
Bahamasflagg hos Royal Cruise Line, ett 
dotterbolag till Kloster Cruise Ltd. 1997 
fick  hon nam n et N orw egian  Star hos 
Norwegian Cruise Line. Namnet bar hon 
till 2001 då det förändrades till Norw e
gian Star I hos Star Cruises. 2002 fick hon 
namnet Crown med V Ships Leisure som 
manager och 2004 sitt nuvarande namn hos 
Club Cruise, Holland. Hon går i charter för 
Phoenix Seereisen och för Bahamasflagg. 
Foto taget från Stenpiren.

Amadea besökte Göteborg och Friham
nen 23:e maj 2006. Hon är på 28856 brut
toton och byggdes 1991 som  Asuka på 
M itsubishi H eavy Industries, N agasaki 
för den stora japanska koncernen Nippon 
Yusen Kaisha (NYK), Tokyo. Hon fick sitt 
nuvarande namn under 2006. Hon är 190 
m lång, 25 m bred, gör 21 knop med två 
M .A.N. dieslar utvecklande 25000  bhp. 
Hon tar 604 passagerare, går för Phoenix 
Seereisen, Tyskland och hör hemma i Nas- 
sau. Fotot taget i Frihamnen.

Arion fotograferade jag vid Stigbergs- 
kajen 28:e juni 2001. Hon är en flitig gäst 
i Göteborg och är på 5 888 bruttoton. Hon 
byggdes 1965 som Istra på Brodogradiliste 
"U ljanik", Pula för Jadranska Linijska Plo- 
vidba, Rijeka. 1991 fick hon namnet Astra 
under först Sovjetisk och senare Ukrainsk 
flagg och med hem m aham n Jalta. 1996 
döptes hon om till Astra I hos Caravella 
Shipping Co Ltd, Nassau men förde Pa- 
namaflagg. Under 1999 skall hon en kort 
period gått under Nautilus 2000 men blev 
samma år Arion. Hon är 117 m lång, 17 m 
bred, gör 18 knop med två Sulzer dieslar 
utvecklande 7500 bhp och tar 312 passage
rare. Hon går för Classic International Cru
ises, Portugal och hör hemma på Madeira. 
Fotot taget från Lindholmen.

Artem is förtöjde 8:e Septem ber 2005 i 
Skandiahamnen. Hon har ett bruttotonnage 
på 44588 ton och är byggd 1984 som Royal 
Princess på Oy Wärtsilä AB, Helsinki för 
Princess Cruises Inc. (P&O), London. Hon 
bytte namn under 2005. Hon är 231 m lång,
29 m bred, gör 21,5 knop med och tar 1260
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A m adea låg i Frihamnen den 23 maj 2006.

Arion byggdes redan 1965. Här från ett besök vid Stigbergskajen 2001.

Artemis kom hit den 8 september 2005. Fotot taget från Tångudden.
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Ålderdomliga B altica  besökte Göteborg 1994.

Tyska kryssningsfartyget Berlin passerar Eriksberg den 14 augusti 2000.

B lack Watch byggdes för Royal Viking Line. 
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passagerare. Hon går för P&O Cruises Ltd/ 
UK som idag är ett dotterbolag till Carnival 
Corporation, USA. I mitt tycke ett vackert 
fartyg. Fotot taget från Tångudden.

B altica besökte G öteborg 6:e augusti 
1994. Hon är på 16531 bruttoton och bygg
des 1955 som lastfartyget Port Melbourne 
på Harland & Wolff Ltd, Belfast för Port 
L ine, London. Då hade hon ett brutto
tonnage på 10470 ton och en dödvikt på 
13864 ton. 1972 fick hon namnet Therisos 
Express och ägare blev Carras Liner Ser
vice, Piraeus. 1974 blev namnet Danae hos 
samma rederi och 1976 konverterades hon 
till kryssningsfartyg och fick sitt nuvarande 
bruttotonnage. 1992 gick hon en kort tid 
under nam net Anar och sam m a år fick 
hon namnet Starlight Princess med ägare 
Capricorn Maritime Inc., Kingstown. 1994 
blev hon B altica hos E llice M arine Co. 
Ltd, Panama och 1996 Princess Danae hos 
A rcalia Shipping Co Ltd, Panama. Hon 
är 162 m lång, 21 m bred , gör 17 knop 
med två B&W dieslar utvecklande 13200 
bhp och tar 497 passagerare. Hon går för 
Classic International Cruises, Portugal och 
hör hemma på Madeira. Foto taget under 
utgång vid Nya Varvet.

Berlin besökte Göteborg 14:e augusti 
2000. Hon är på 9570 bruttoton och bygg
des 1980 på H ow aldtsw erke-D eutsche 
Werft, Kiel för Schiffahrtsgesellschaft m.s. 
"Berlin" mbH (Peter Deilmann), Neustadt. 
Hon hade då ett bruttotonnage på 7 812 
ton och en kapacitet på 330 passagerare. 
1982 fick hon namnet Princess Mahsuri, 
fortfarande hos Deilmann och år 1985 åter 
Berlin. Hon förlängdes 1986 med 16 m.
2005 fick hon namnet Orange Melody och
2006 Spirit of Adventure. Hon är idag 139 
m lång, 18 m bred, gör 17 knop med två 
MaK dieslar utvecklande 9 600 bhp och tar 
352 passagerare. Hon går för Saga Holidays 
Ltd, UK och hör hemma i Nassau. Fotot 
taget vid Eriksberg.

B lack  W atch b esökte  G öteborg 25:e 
juli 2000. Hon är på 28668 bruttoton och 
byggdes 1972 som Royal Viking Star vid 
Oy Wärtsilä AB, Helsinki för Royal Viking 
Line, Bergen. Hon hade då ett bruttoton
nage på 21848 ton och en kapacitet på 536 
passagerare. Hon förlängdes 1981 med 27,5 
meter. 1991 fick hon namnet Westward hos 
Kloster Cruise Ltd, Nassau och 1994 Star 
Odyssey. 1996 fick hon sitt nuvarande 
namn. Hon är 205 m lång, 25 m bred, gör 18 
knop och tar 902 passagerare. Hon fick nytt 
maskineri 2005 och har idag fyra M.A.N. 
dieslar på totalt 19000 bhp. Hon ägs av 
Fred Olsen & Co., Norge och hör hemma i 
Nassau. Fotot taget vid Nya Varvet.

Braemar besökte Göteborg 26:e septem
ber 2003. Hon är på 19089 bruttoton och 
byggdes 1993 på Union Naval de Levante, 
S .A ., Valencia som  Crow n D ynasty för
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Braem ar ägs av Fred Olsen Lines. Här passerar hon Fiskhamnen pä utgående den 26 september 2003.

Com m odore Cruise Line Ltd, Panam a. 
1995 döptes hon om till Cunard Dynasty. 
1997 återfick hon en kort tid namnet Crown 
Dynasty. Hon bar också nam net Crown 
Majesty samma år innan namnet 1997 blev 
Norwegian Dynasty hos Norwegian Cru
ise Line, fortfarande under Panamaflagg. 
Namnet ändrades till Crown Dynasty igen 
1999. Sedan 2001 bär hon namnet Braemar. 
Hon är 164 m lång, 23 m bred, gör 18,5 
knop med fyra W ärtsilädieslar på 17800 
bhp och tar 916 passagerare. Hon ägs av 
O lsen Cruise Lines, UK. Fotot taget vid 
Fiskhamnen.

Crystal Sym phony besökte Göteborg 
19:e juli 2000. Hon är på 51044 bruttoton 
och byggdes 1995 vid K vaerner M asa- 
Yards Inc, Åbo, för Crystal Cruises Inc., 
Nassau. Hon är 238 m lång, 31 m bred, gör
21 knop med sex dieselelektriska Sulzer- 
motorer utvecklande totalt 49 400 bhp och 
tar 975 passagerare. Bakom Crystal Cruises 
Inc. står Nippon Yusen Kaisha, Japan, ett 
jä ttered eri m ed hu ndratals tank, bulk , 
container och bilfartyg i sin flotta. Hon 
hör hemma i Nassau. Fotot taget under 
ingående till Göteborg från position längst 
ut på Risholmen.

Costa Marina låg vid Stigbergskajen 16:e

augusti 1995. Hon är på 25558 bruttoton 
och byggdes 1969 vid Oy Wärtsilä AB, Åbo 
som ett 23 knops containerfartyg på 15 000 
ton dw och med en containerkapacitet på 
744 TEU vilket idag m otsvarar ett litet 
feederfartyg. Hon levererades med namnet

Axel Johnson till Red AB Nordstjernan, 
Stockholm. Hon såldes 1986 till Universal 
Glow Inc., Limassol och hade en kort tid 
namnet Regent Sun. Samma år fick hon 
namnet namnet Italia 1986 hos Navy Club 
Italia S.r.l, Neapel. Hon konverterades till

Crystal Symphony på väg in till Göteborg den 19 ju li 2000.

jgam ar

jgrwiyj *
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tar 554 passagerare. Hon går för Delphin 
Seereisen Gm bH, Tyskland m en ägs av 
MTC Marine Trade Consulting GmbH och 
hör hemma i Valetta, Malta. Fotot taget vid 
Nya Varvet under utgång från Göteborg.

Delphin Renaissance besökte Göteborg 
29:e juni 2004. Hon är på 30277 bruttoton 
och byggdes 2000 som R Seven vid Chan
tiers de l'Atlantique, St.Nazaire (Renais
sance Cruises beställde åtta systrar vid 
varvet, R 1-8, men rederiet gick sedermera 
i konkurs och systrarna spriddes till olika 
rederier). 2003 blev hon Delphin Renais
sance och 2006 Blue Moon. Hon är 181 
m lång, 25 m bred, gör 18 knop med fyra 
Wärtsilä dieslar på 25300 bhp och tar 777 
passagerare. H on ägs idag av V Ships 
Leisure SAM , hör hemma i M ajuro och 
går för Pullmantur Cruises, Spanien som 
i slutet av 2006 köptes (inkluderande fem

Att C osta M arina är identisk med Johnsons containerdragare Axel Johnson kanske inte är helt lätt 
att se.

kryssningsfartyg 1990 och fick då namnet 
Costa M arina hos Costa Crociere SpA, 
som numera är ett dotterbolag till Carnival 
Corporation. Hon är 174 m lång, 26 m bred, 
gör 20 knop m ed fyra Pielstickm otorer 
utvecklande totalt 26 000 bhp och tar 1025 
passagerare. Hon hör hemma i Genua. Foto 
taget vid Stigbergskajen.

Delphin besökte Göteborg 18:e juli 2006.
Hon är på 16214 bruttoton och byggdes
1975 vid Oy Wärtsilä AB, Åbo som Byelo- 
russiya och var ursprungligen passagerar- 
bilfärja för USSR Black Sea Shipping Co.,
Odessa på 13252 bruttoton och med plats 
för 650 passagerare. Hon konverterades 
till kryssningsfartyg 1986. 1993 blev hon 
Kazakhstan II, fortfarande hos Black Sea 
Shipping och 1996 Delphin. Hon är 156 
m lång, 22 m bred, gör 21 knop med två 
Pielstickdieslar utvecklande 18000 bhp och

Delphin var på Göteborgsbesök så sent som 2006.

fartyg) av Royal Caribbean Crusie Line för 
430 milj. euro. Fotot taget under utgående 
vid Eriksberg. Under 2007 har hon döpts 
om till Celebrity Quest.

Deutschland besökte Göteborg och Fri
hamnen den 20:e juli 2006. Hon är på 22496 
bruttoton, byggd 1998 vid Howaldtswerke- 
Deutsche Werft AG, Kiel. Hon är 175 m 
lång, 23 m bred, gör 20 knop med fyra 
MaK dieslar på 16 700 bhp och tar 600 pas
sagerare. Hon går för tyska Peter Deilmann 
Reederei, för tysk flagg och hör hemma i 
Neustadt/Holstein. Foto taget under ingå
ende från position vid Stenpiren.

FORTSÄTTNING
FÖLJER

¡E lira i®

Deutschland en vacker sommardag 2006.
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Böcker på frivakten
av Lennart Bornmalm

Thorskogs Mek. Verkstad och Skepps
varv 1867-1926
av Olle Gustafsson, Åke Karlsson och Inga- 
Lill Rydén
Rikt illustrerad, 201 sidor, inbunden. 
Förlag: Varvs- och Sjöfartshistoriska Fören
ingen i Göta Älvdalen 
ISBN 978-91-633-1414-8 
Pris: 250 kronor. Boken kan beställas genom 
Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i 
Göta Älvdalen. Kontakta Tage Bengtsson 
0520/66 07 57.

För några år sedan hade vi den stora 
glädjen att få ta del av en ny bok om Lödöse 
Varf som Varvs- och Sjöfartshistoriska För
eningen i Göta älvdalen gav ut. Nu har de 
kommit med ytterligare en bok och denna 
gång är det en historisk skildring av varvet 
som låg på motsatta sidan av Göta älv från 
Lödöse, nämligen Thorskogs Mek Verkstad 
och Skeppsvarv med tillhörande historia. 
Här får vi följa en fascinerande historia 
om en varvsrörelse som varade under en 
femtioårsperiod med en mycket aktiv verk
sam het och om fattande produktion inte 
minst av bogserbåtar. Sveriges äldsta och 
fortfarande seglande fraktfartyg Sydfart 
byggdes vid varvet 1879. Varvet startades 
och byggdes upp av den driftige bondpoj
ken från Åmål Petter Larsson. Han byggde 
inte bara upp ett fram gångsrikt företag 
och varv utan även ett slottshemman vid 
vilket det idag är möjligt att övernatta och 
avnjuta en härlig måltid i slottsmiljö.

G enerellt är illu stration ern a m ycket 
fint återgivna med bilder av originalrit
ningar och fotografier från främst av fartyg 
byggda vid varvet. Boken är klart mycket 
intressant och en värdefull dokumentation 
som varmt rekommenderas.

Att segla med snurra -  Vindrotor på stora 
och små båtar
Åke N. Williams
Illustrerad, häftad, 142 sidor
Förlag Eget förlag, Göteborg
ISBN 978-91-631-9252-4
Pris: 150 kronor. Säljs genom Länspumpen,
plusgiro 815768-7.

Åke N. W illiam s har nyligen kom m it 
ut med en intressant bok som behandlar 
forskningsarbeten kring vindrotorer på far
tyg och båtar. Boken är för övrigt den elfte 
som författaren delgivit oss sedan år 2000. 
Författaren belyser i denna bok de olika 
tankar, idéer och forskningsresultat som 
han själv och andra kom mit fram till ge
nom att använda vindkraft som energikälla 
inom den moderna sjöfarten i form av segel 
men fram för allt rotorteknik. I samband 
med oljekrisen 1973 blev denna en upp
start på flera olika områden för att försöka 
minska oljeberoendet för bl a framdrivning 
av fartyg. Nygammal teknik lyftes nu fram 
som t ex Anton Flettners rotorteknik som 
framdrivning av fartyg. Williams och hans 
kolleger genom förde flera studier inom  
om rådet både i laboratoriet i autentisk 
miljö. I boken får vi följa detta arbete på ett 
lättfattligt och intressant sätt. Författaren 
ger också en historisk återblick inom områ
det tillika med en framåtblick. Tyvärr kom 
forskning av energibesparande åtgärder till 
stor del av sig genom att bl a nya oljekällor 
utvecklades och produktionen från dessa 
ökade t ex i Nordsjöområdet från vilket 
Sverige idag häm tar större delen av sitt 
oljebehov. Kanske kommer forskning åter 
att aktualiseras i försöket att minska det 
globala utsläppen av koldioxid!?

I horskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv 

1867- 1926

Varvs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen

Resan går vidare
av Terje W. Fredh
Rikt illustrerad, häftad, 111 sidor
Förlag Eget förlag. Pris: 120 kronor vid köp
från författaren. Terje W. Fredh, Gränsgatan
16, 453 30 Lysekil, Tel. 0523-104 21, e-post:
fredh.terje@jobbet.utfors

Varje år under drygt 30 år har Terje Fredh 
delgivit oss en ny skrift med maritim prä
gel! Vissa år har han till och med hunnit 
med att skriva två skrifter. Hans berättel
ser baseras till stor del på intervjuer med 
personer som varit inom sjöfarten eller på 
annat sätt har en nära relation till denna. 
Föreliggande skrift om totalt 12 kapitel tar 
han oss med på underhållande berättelser, 
delgivna av personer som under sina långa 
händelserika liv både till sjöss och på land 
ger oss en berikning som utan Terjes för
tjänst gått oss förbi. Vi får stifta bekantskap 
om livet ombord på skolskeppet Albatross 
och Olle Gren som tjänstgjorde ombord på 
A xel W enner-Grens lustyacht Southern  
Cross under andra världskriget.

Vi får också möta flera duktiga bohuslän
ska modellbyggare däribland skepparen 
Martin Wilhelmsson från Fisketången. Ter
jes skrift är underhållande och ger läsaren 
en stunds förströelse inom skilda områden 
och händelser.
Rekommenderas varmt!
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Glommen -  ett fiskeläge och dess omgiv
ningar. En vandring i tid och rum
redaktion Ingvar K arlsson, W ivi-A nne 
Carlsson, Bernt Johnsson, Tom Bengtsson, 
Torsten Andersson.
Rikt illustrerad, inbunden, 368 sidor, Förlag 
Utsikten, Varberg, ISBN 91-88806-65-0 
Pris: 360 kronor plus porto vid köp från 
Bernt Johnsson, tel. 031-99 23 42 eller e- 
post: bernt.johnsson@swipnet.se

Detta är både en trevlig och fint gjord bok 
om Glommens samhälle, befolkning och 
näringsliv. Det senare har under mycket 
lång tid dominerats av jordbruk och fiske. 
Läsaren får en insikt i bygdens historia 
och för orten den viktiga näringen fisket 
och hamnen. De omgivande gårdarna med 
dess lantbruk och befolkning behandlas 
också på ett trevligt och insiktsfullt sätt. I 
och med att fiskare och jordbrukare länge 
dom inerat bygdens befo lkning och att 
dessa yrkeskategorier vanligen går i fä
dernas fotspår finns det idag stora släkter 
kvar i bygden. Berättelserna bygger i hög 
grad på intervjuer med lokalbefolkningen 
som till stor del ger sin skildring om hän
delser och vardagsliv de själva upplevt 
eller som förmedlats till dem genom den 
muntliga traditionen, som var vanlig förr
i tiden. På detta sätt får man en god insikt
i Glommens historia och händelser kring 
personer, familjer, släkter, sjöolyckor med 
m era, sam t näringsliv  och handel som 
funnits i bygden. Boken är rikt illustrerad 
med många trevliga bilder både i färg och
i svartvitt. Rekommenderas varmt!

ommen
Ett fiskeläge och dess omgivningar 

En vandring i tid och rum

De seglade för 
Tjörn/Skärhamns Sjöfartsmuseum

Holger Nestorson

Sedan några år tillbaka, sen den 25 februari 2003, har vi några personer på Tjörn 
dokumenterat Tjörns alla båtar, från ca 1880 till och med 2007.

De som dokumenterat har varit: Hasse Runegrund båtar från Åstol och Dyrön. 
Leif och Curt Evertsson båtar från Rönnäng, Tjörnekalv, Flatholmen och Stockevik. 
Lennart Olsson, båtar från Klädesholmen. George Johansson båtar från Bleket. Nils 
Peterstam båtar från Nordvik. Holger Nestorson och Eve Dahl båtar från Skärhamn 
med omnejd. Jörgen Hansson båtar från Kyrkesund, Björholmen, Halsbäck och 
Klövedal. Gun Kristiansson; båtar från Valla.

Tillsammans har det blivit ca 2300 båtar, båtar från ca 10 m och uppåt; foto av båten, 
data och beskrivning av båten levnadsöden, från sjösättning till slutet. Dokumen
tationen ligger "färdig" i ca 15-tal A 4-pärmar, färdig att lämnas ut till allmänheten. 
Hur detta skall gå till vet vi inte i nuläget, men funderingar finns; böcker eller att 
lägga ut alltsammans på nätet.

Under de år dokumentationen pågått har vi samlats i Atenes magasin i Skärhamn 
ett flertal gånger per år för att stämma av varandras arbeten, likaså att få uppslag 
och information om båtar, i en gemytlig samvaro som varit berikande och intressant 
Men det stora arbetet har gjorts hemma av respektive dokumenterare.

För dokumentationsgruppen

Holger Nestorson 
Dalgatan 9 

471 32 Skärhamn

tel. 0304/67 05 75.

Fotot av dokumentationsgruppen föreställer stående från vänster: Holger Nestorson, Manne 
Nestorson och Hasse Runegrund. Sittande från vänster: George Johansson, Leif Evertsson, Gun 
Kristiansson, Nils Peterstam, Curt Evertsson och Lennart Olsson.
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Möteskalender

Klubb Maritim-Göteborg

Fredagen den 14 december kl 19
Vår traditionella höstavslutning med Jultallrik!
Obligatorisk föranmälan för att kunna beställa rätt antal jultallrikar. Anmäl dig på 
listan i Kajutan senast den 11 december.
Går bra att göra på tisdagskvällar när Kajutan är öppen. Tel: 031 - 24 65 15. 

Tordagen den 3 januari 2008 kl 19
Av tradition vårt mest välbesökta möte! I år kommer Lars Ekström med många år 
inom UD att berätta under rubriken BÅTOLOG OCH DIPLOMAT.

Torsdagen den 7 februari kl 19
Avdelningens årsmöte. Ev. motioner skall vara sittande sekreterare Sten Zackrisson 
tillhanda senast den 31 december 2007. Efter förhandlingarna visar vi en trevlig 
film.

Som traditionen bjuder serveras ärtsoppa och pannkaka före månadsmötena. Ka
jutan öppnar kl 18.

Som vanligt har vi öppet varje tisdagskväll kl 18 -  21 för samvaro eller forskning och 
på torsdagar mellan klockan 12.00 och 15.00 för forskning (från oktober). Är du på 
tillfälligt besök i Göteborg: tveka inte att titta upp. Kajutan finns i gamla Sockerbruket 
med adress Banehagsgatan 1 1. Hiss finns inne på gården. Telefon: 031 - 24 65 15.

'  "\
NYHET!

Andra tisdagen i varje månad visar vi film i Kajutan. Välkommen att se på film eller 
bara ha trevligt tillsammans.
,________________________________________________________________________________________________________________________'

Alla är hjärtligt välkomna!

Ny bok 
från Terje Fredh

Nytt från Terje Fredh:

R E S A N  G Å R  V I D A R E

• Albatross
första år som skolfartyg.

• Axel Wenner-gren och Southern Cross.

• Märkliga Moshulu.

• Sjömansprästens hemliga dagbok.

Pris 120:- samt porto vid köp frän 
författaren.

Terje Fredh 
Gränsgatan 16 
453 30 Lysekil

Tel: 0523-10421

E post:fredh.terje@jobbet.utfors

Man behöver inte vara konstnär för att 
göra en tavla
På sidan 37 i förra numret presenterade 
vi en bild med bl a Helge Källsson. Vi på
stod att bilden var tagen i samband med 
leveransen av Alice 1952. Det var den

inte. Det har vi fått erfara från många 
vakna läsare. Bilden är tagen i samband 
med Alices (3) leverans från Falkenberg 
1970! Befälhavaren heter John Rumenius 
och var också en uppskattad författare. 
Gåta 1. Hur kan bilden ha hamnat i dos

siern över Alice (1)?
Gåta 2. Varför reagerade inte vi inom 
redaktionen?
Dessa gåtor är vi inte kapabla att svara 
på utan konstaterar att vi gjort ett stort 
misstag och ber om ursäkt för det.

Krister

Redaktionen ber att få tillönska 

läsarna och alla bidragsgivare 

en God Jul 

och Ett Gott Nytt År!

Krister Bång Bertil Söderberg Jan Johansson 

Lennart Bornwalw Eric Hallberg




