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

D et jobbad es flitigt i K ajutan den 23 februari. Lennart Jan s
son har tagit på sig att ställa i ordning i förrådet vilket han 
även jobbar m ed på tisdagskvällarna! I hyllan m ed böcker för 
hem lån gallrades ut ett antal d ubbletter och böckerna ställdes 
i alfabetisk ordning. Foto Bertil Söderberg.

På arbetsdagen den 29 m ars kom  6 m an för att jobba m ed våra 
sam lingar och lokal. Tack alla  ni som  var m ed och jobbade!

Foto Bertil Söderberg.

H elgen 12-13 april hade Klubb M aritim  -  G öteborg plane- S tockholm savdelningens ordförande Rickard A reschoug gästade kajutan
ringsm öte på H önö och passade sam tidigt på att ha Ö ppet den 21 februari flankerad av t v Torsten H agnéus och t h Ivan Johnsson.
H us för alla sjö fartsintresserad e. M ånga passad e pä att Foto Krister Bång. 
köpa collegetrö jan. Foto Lennart Ram svik.
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Tryck Eländers, Falköping.
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Omslaget
Gerda med hissade segel 
utanför Söderhamn den 
14 juli 2006. Foto Ingvar 
Henricson.

Följ med till Travemiinde!
Klubb M aritim-Göteborg återupptar reseverksamheten

Den 11 -  14 september gör vi en exklusiv resa till Travemiinde i Tyskland. Vi 
hälsar alla Klubb Maritimare välkomna oavsett bostadsort. Vi åker nattfärja Trel
leborg-Travemiinde och bor på legendariska Maritim Strandhotell nära till allt 
inom Travemiinde. Tillbaka igen i Trelleborg söndag den 14 september 17.15. 
Pris i dubbelrum 3 000 kr och i enkelrum 3 500 kr. Högst 20 deltagare.
Närmare upplysningar via Krister Bång, krister.bang@comhem.se eller telefon 
031-26 38 38.
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Motorseglaren Ingeborg frän Åbo lastar plogar, harvar och hästräfsor på Norm Skeppsbron i slutet av maj 1942. De ska till Haapsala och estlandssvenskarna. 
Pä andra sidan ån går Gerda snart in pä sitt sjunde år som museifartyg.

Den gamla Gerda och den nya
Ingvar Henricson

När briggen Gerda kom tillbaka till 
Gävle, sin födelsestad i juni 1936 för 

att bli ett flytande museum var det säkert 
några som hörde Munspels-August berätta 
om sitt skeppsbrott. Han hade drivit iland 
på en järnspis på Bora-Bora i Söderhavet. 
Andra lyssnade på museichefen och förre 
sjöm annen Philibert Hum bla som varit 
med och köpt hit den gamla briggen för 
8 000 kronor. Han påstod att hon varit i fart 
på Sydamerika och Australien, och det var 
en skepparhistoria fullt i klass med den om 
järnspisen. Humbla hade fått den från sin 
vän Axel Axwik, en av Sveriges då främsta 
fartygshistoriker, som i sin tur hört den av 
gamla sjömän. I själva verket hade Gerda 
aldrig varit bortom Madeira! Dit kom hon 
1896 med kol från Swansea och fortsatte 
till Cadiz. En enda gång var hon i Afrika, i 
Oran i Algeriet vid nyåret 1873 och lastade 
korn pä Frankrike. På 1870-talet fanns det 
tre briggar Gerda i Sverige, en i Mollösund,

en i Högås och en i Viken. Dessutom fanns 
det ett skonertskepp och fyra skonerter. 
Gerda var ett populärt namn och det var 
bäddat för förväxlingar.

Gerda hade sjösatts från O lof August 
Brodins skeppsvarv vid Gavleån den 28 ok
tober 1868 och beställare var ett partrederi 
i Mollösund. Briggarna var egentligen för 
små för att vara ekonomiska i mer lång
väga sjöfart och Gerda blev varvets andra 
och sista brigg. O.A. Brodins far hade nog 
bara byggt tre briggar under sin tid som 
skeppsbyggmästare, den sista 1855. En av 
de här tre var Maria, som på 1850-talet gick 
fyra resor till New York med över hundra 
emigranter ombord. Som mest var man 136 
personer på en brigg av Gerdas storlek. En 
atlantresa som tog elva veckor.

Gerda var ett av de första fartyg som 
varvet byggde för ett rederi utom Gävle. 
Hon gjordes klar under våren 1869 och 
seglade ut på sin jungfruresa till Svarta

havet i juni. Skeppare Thorbjörnsson hade 
m önstrat ombord nio man, och alla var 
frän Orust utom en jungman som bodde 
pä Tjörn. Lasten var trä och stångjärn som 
skulle till Grimsby och det var samma år 
som Suezkanalen förde Indien och Kina 
närmare Europa och samma är som Cutty 
Sark  byggdes för tetraden till Kina och 
den längre vägen runt Afrika. Om vindar 
och tillfälligheter varit lite annorlunda 
kunde de mötts på Biscaya i början av 1870, 
Gerda på väg till Stockholm med vin från 
Cette och Cutty Sark med styckegods till 
Shanghai.

Sä många som tio man att passa upp sig 
hade hon bara på jungfruresan. Sen blev 
rederierna och skepparna allt snålare med 
manskapet och hennes siste skeppare, Pehr 
Ohlsson, brukade bara mönstra sex. Under 
sina mer än sextio år som lastdragare hade 
Gerda åtta olika skeppare och sitt hem på 
sex olika ställen: M ollösund, M orlanda,
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Gerda i full segelskrud 2007. Foto Lennart Sjögren.

Helsingborg/Råå, Malmö, Göteborg och 
Pataholm. Hennes sista säsong var som 
maren 1930 och då blev det bara två resor 
med trä ner till Danmark. Gerda låg som 
flytande museum i Gavleån fram till hösten 
1950 och hennes sorgliga slut är mera känt 
än hennes liv. Hon förföll av brist på pengar 
till underhåll, brändes och sprängdes.

Ake H olm gren, som varit m etallord
förande på Gävle varv, kom i början på 
åttiotalet med idén att bygga en ny Gerda. 
Han tyckte vi skulle passa på medan det 
ännu fanns gamla varvsjobbare som kunde 
göra ett spantutslag. Jag försökte lansera ett 
annat projekt, att bärga Ceylon som ligger 
sjunken i Öresund, ett av de finaste små 
barkskepp som byggts här vid Gavleån, 
Rettigarnas sista skuta. Nåja, alla andra i 
gruppen kring Åke ville bygga nytt.

M en under resten av åttiotalet fanns 
knappt några arbetslösa i stan och ingen
ting hände med Åkes idé förrän tusentals 
gävlebor blivit värdelösa på arbetsmarkna
den i början på nittiotalet. Själv fick jag på 
gammalt sjörövarmanér gå över plankan 
när Statens institut för byggnadsforskning 
torpederats av regeringen Bildt med assis
tans från Greven och Bert.

Att bygga en ny Gerda har varit ett mo
dernt projekt, inte i första hand en längtan 
tillbaka, utan ett sätt att hitta en förankring 
i nutiden, att inte låta allt gå för lösa boliner. 
Se där, ett seglingsuttryck vars ursprung de 
flesta glömt! Vårt språk har många sjö
termer men deras ursprungliga innebörd 
har gått förlorad. Att vara opportun är att 
ligga "op portus", rätt utanför hamnen. Vi 
behöver gammal erfarenhet för att förstå

vad framtiden är för något, en framtid 
som på samma gång tycks både oviss 
och redan intecknad. Att bygga en ny 
Gerda har varit mycket mer än själva 
fartyget, ett sätt att öppna Gävle mot 
havet och att få kontakt med andra, 
både i Sverige och utom lands. Det 
viktigaste är vad som hänt inne i hu
vudet på alla som varit med.

Jag får ofta frågan om hur lik vår 
nya Gerda är den gamla, och det är 
inte så lätt att svara kortfattat på. Den 
gamla Gerda förändrades under åren. 
Hon kan mycket väl ha byggts efter en 
liten trämodell som sen kastats bort, 
men även om det funnits en ritning 
hade vi inte kunnat vara säkra på att 
hon var byggd helt efter den. Gerdas 
förste skeppare, Johan Thorbjörns- 
son, köpte m inst två m ålningar av 
henne när han kom till Antwerpen 
1870. Det är de äldsta avbildningar 
av henne jag känner till. Den ena finns 
på Sjöfartsmuseet i Göteborg och den 
andra hos oss i Föreningen Briggen 
Gerda. Porträttören C.L. Weyts hade 
sett många briggar och det satt i rygg
märgen på honom hur de skulle se ut. 
Han ritade in fyra fönster på kajutans 
babordssida och det är nästan säkert 
fel. På målningen saknar hon bom till 
briggseglet, vilket hade varit vanligt 
under första halvan på 1800-talet men 
jag tvivlar på att Gerda var bomlös 
1870.

Vår nya Gerda som på högtidlig sjö- 
fartsverkssvenska heter Gerda Gefle 
är byggd för att efterlikna den gamla 
som hon såg ut efter första världskri
get. Den skillnad som är lättast att 
upptäcka är att de båda däckshusen 
är mycket större på nya Gerda. Det 
främre däckshuset med skans och ka
byss var bara drygt fyra meter långt, 
nu är det lite drygt sju. Det aktre 
däckshuset, kajutan, var knappt sju 

meter långt, nu är det ca tio. Däckshusen 
är nästan en och en halv meter bredare och 
ca 25 cm högre än på originalet.

En skillnad som inte syns utifrån är att 
nya Gerda har propeller och en 550 hk 
dieselmotor. Inredningen under däck med 
mellandäck och sovplatser är helt annor
lunda än på originalet. Gerda hade inget 
m ellandäck utan lastrum m et var öppet 
ända ner till kölen.

Hans-Lennarth Ohlsson på Sjöhistoriska 
museet har, efter en idé av Christer Wester- 
dahl, försökt lansera begreppen "kopia" 
och "kuliss" för nybyggen av äldre fartyg, 
där en kopia är byggd efter existerande för
laga eller från detaljerade originalritningar 
eller uppmätningar. Inga ändringar eller 
m odifieringar med hänsyn till m odernt 
användande eller sjösäkerhetsregler är
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God jul i december 1995. De första spanten på plats men det är mycket jobb kvar.

tillåtna. Om inte detta är uppfyllt är nybyg
get en kuliss. Jag diskuterade det här med 
Christer för mer än tio år sen och hävdade 
att vår nya Gerda inte är en kuliss utan en 
symbol. Hon är för väldigt många, precis 
som sin förebild, en symbol för det bästa 
hos den gamla segelsjöfarten: Äventyret.

Det går att uppleva lite av detta genom 
att segla med oss.

q f-öremnqen <5£>riqqm ^Qjerda

Se vår hemsida, www.briggengerda.com, ] jen yffre bordläggningen börjar bli klar. Skeppare Thorbjörnssons barnbarnsbarn Stig, Bo och Alf
och boka en tur! Nyberg vid bygget.

f iiKsputnpsn 2006:2

http://www.briggengerda.com


Engeltofta grosshandlarbostad är troligen Klubb Maritims pampigaste möteslokal

Klubb Maritim-Gävle

Som bekant hålls Klubb Maritims riksårs- 
möte i år i Gävle. Avdelningen i staden 

är en av yngsta och bildades lördagen den 
13 mars 2004 pä Café Gerda. Interimssty- 
relsen utgjordes av Ingvar Henricson (ord
förande), Lars Nordin (kassör), Jan Erik 
Skyman (sekreterare) samt Anders Roxe 
och Mats Wiberg. De båda sistnämnda har 
senare flyttat till Skåne där Mats numera är 
ordförande i avdelningen i Malmö.

Avdelningen i Gävle består av omkring 
80 medlemmar. Någon egen lokal har vi 
inte utan vi får kinesa hos Sjömansmissio- 
nen pä Brynäs. Där kan det ibland vara lite 
trångt, men miljön är den rätta. Vi skall 
ju samsas med besökande fartygsbesätt- 
ningar.

Ett annat alternativ som vi har är Engel
tofta på N orrlandet. Med arrendatorns 
goda minne får vi disponera en konferens
lokal där vi kan ha våra möten.

Engeltofta är ett hus med historia. Det 
byggd es en gång som  som m arvilla  åt 
grosshandlare B G . Kronberg. Den är vack
ert belägen vid stranden av Yttre Fjärden. 
Det har under åren varit somm arrestau
rang för Grand Central Hotel i Gävle och 
har även varit sommarhem för SKF Hofors 
arbetare. Sedan 1980 är kommunen ägare. 
Vi hade tänkt att ha årsm ötet där men 
lokalerna var redan upptagna. Det skulle 
vara studentbal där.

Lars Gunnar Fernlund

Ibland har vi våra möten på caféet vid 
briggen Gerda.

Verksamheten i avdelningen består av 
medlemsträffar andra onsdagen varannan 
månad under höst vinter och vår. Vi har 
många olika aktiviteter som bildvisning, 
föredrag, studiebesök och ibland även en 
dagstur med Eckerö-Linjen till Åland. Vi 
brukar också visa upp oss på Gävlebuktens

dag i försök att värva nya medlemmar.
Vi har ett fint bibliotek som är en do

nation av Calle Westman 2006. Böckerna 
förvaras hemma hos Ingvar Henricson.

Styrelsen består numera av följande per
soner: Lars Gunnar Fernlund, ordförande; 
Jan-Erik Skyman, sekreterare; Anne Louise 
Trossvik, kassör samt ledamöterna Sven- 
Olof Nilsson och Sture Johnsson. Ijä-

Gävleavdelningens kassör Anne Louise Trossvik, ordförande Lars Gunnar Fernlund samt Mats Wiberg, 
numera ordförande i Malmö. Foto Bertil Söderberg.
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Gavleån med Norra varvet ca 1S32. Bakom de två fartygen skymtar Elfstraud & Co:s kontor, vid den tiden Sveriges ledande rederi. Slottet som Johan III lät 
bygga är dolt till vänster bortom bron.

Gävle -  hamn, varv och sjöfart
Ingvar Henricson

Johan III hade gett order åt Gävles bor
gare att rensa ån så att hans galejor 
kunde segla ända upp till slottet, men som 

tur var dog han innan det blev aktuellt. Det 
hade varit enklare för stadsborna att ro 
kungens skepp i så god fart att han kunnat 
åka vattenskidor efter. När man muddrade 
uppe i ån, i närheten av slottet, kunde det 
hända att husen vid stränderna följde med 
ut i vattnet.

Stormaktstiden, sextonhundratalet, var 
ingen storhetstid för Gävles sjöfart. Axel 
Oxenstierna, som kallats Getles fiende nr 
1, hade 1636 drivit igenom det "Bottniska 
handelstvånget" som gjorde det besvärli
gare för stadsborna i Norrland att segla på 
utriket. Dessutom var holländarna svåra

kon ku rren ter om sp an n m ålsfrak tern a  
från andra sidan Östersjön. Mot slutet av 
århundradet byggde gävleborna ett riktigt 
stort skepp, Gefle Slott. Det påstods ha 
varit på 300 svåra läster vilket betyder att 
det kunde lasta över 700 ton. Det togs på 
Nordsjön av franska kapare 1695. Det kan 
rentav ha varit den fruktade sjörövaren 
Jean Bart som blev så älskad av fransoserna 
att de under alla år som gått döpt 27 av sina 
krigsfartyg efter honom.

G ävle var Sveriges ledande sjöfarts- 
stad under flera år på 1840-talet. Svenska 
han d elsfarty g  hade jag ats av franska, 
engelska, ryska och danska kapare under 
N apoleonkrigen och hela besättn ingar 
hamnat på eländiga fångskepp. Men det

hade varit lysande tider för svenska re
dare och Göteborgs handelsflotta hade 
nästan kom m it ikapp Stockholm s. Efter 
Waterloo 1815 blev det mycket sämre tider 
för svensk utrikes sjöfart, och Stockholms 
och Göteborgs handelsflottor halverades 
på de tjugo åren fram till mitten av 1830- 
talet. Vårt nya brödrafolk köpte många av 
fartygen och Norge blev en stormakt pä 
världshaven. Här i Gävle var nedgången 
mindre och det vände uppåt för sjöfart och 
skeppsbyggeri runt 1820, och innan decen
niet var slut hade stadens handelsflotta gått 
förbi Göteborgs. På 1830-talet och en bit in 
på 1840-talet var gävlefirman Elfstrand & 
Co Sveriges största rederi och hade bland 
annat h ittat lönande trader ända borta
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Det danska skonertskeppet Zefyr lossar korn frän Königsberg vid Nyhamns södra kaj den 4 oktober 
1S9S. I  bakgrunden syns fem segelfartyg framför magasinen vid norra kajen.

i O stindien. Räknat efter nybyggt ton
nage var Gävle dessutom Sveriges ledande 
varvsstad under perioden 1835-1864.

På Bångs varv i Gävle, Norra varvet, 
byggdes 1853 ett av landets dittills största 
handelsfartyg, fullriggaren Sverige som 
mättes till 604 svåra läster. M an sjösatte 
det nästan sextio m eter långa skrovet i 
den fyrtio m eter breda Gavleån genom 
att bromsa och svänga det med stopptros
sar, en cirkuskonst nästan i nivå med det 
indiska reptricket. Redan på första resan 
såldes Sverige i London och kanske förde 
hon brittiska krigare och hästar till Svarta 
havet, d v s  Krim kriget. Ett annat långt 
träbygge, ca 64 m, var August Bångs fyr- 
mastade ångskonert Amerika från 1872 för 
Transatlantiska Ångfartygsaktiebolaget i 
Stockholm. I det klassiska verket Svenskt 
skeppsbyggen  påstås hon ha varit riggad 
som fyrmastbark, vilket är helt galet. Hon 
hade en ångmaskin på 80 nominella hk.

På Olof August Brodins varv byggdes 
1869 briggen Gerda som långt senare skulle 
bli ett av Sveriges mest kända fartyg. När 
hon var ny var hon m inst av allt något 
märkvärdigt. Det var däremot varvschefen 
själv. Som företagsledare var han mest lik 
en gammaldags brukspatron men tekniskt 
var han fram åt och öppen för nyheter. 
Varvet byggde 1874 skonerten Prim us 
med skrov av järn, och Brodin gav order 
åt en av sina våghalsiga skeppare att segla 
den över till Sydamerika. En träkolspråm, 
som han inte lyckats sälja till Sandvikens 
Jernverk, lät han 1879 rigga till barkskepp. 
Denna, Vulcan, vred sig som en ål i hård 
sjö, men kunde loggas till tio knop i un- 
danvindar och hon seglade i mer än fyrtio 
år. På det gamla träskeppsvarvet byggde 
Brodins timmermän och plåtslagare 1891 
en av Sveriges modernaste ångare, Axel 
Johnson, för hans riksdagskollega med 
samma namn.

Gävlegrosshandlaren Daniel Elfbrink var 
också redare och riksdagsman och hade 
fartyg i sydamerikafart i början på 1840- 
talet. Hans brigg Julie gick ett par vändor 
med kopparmalm från Chile till England 
och han hade planer på att utsträcka affä
rerna till Australien, men tyvärr gick han 
till de sälla fraktmarknaderna i maj 1846. 
På 1850-talet upptäckte gävleredarna den 
lönsamma guanofarten från Peru till Eu
ropa och handelshuset Rettig & Co började 
bygga stora fartyg som fullriggaren India- 
man från 1856 på 445 svåra läster, kanske 
först i Sverige med delade märssegel. De 
stora skeppens märssegel hade kastat ner 
många sjömän i havet

Anda in på 1860-talet var det Gavleån 
som var hamn tillsammans med den grun
da viken utanför, Inre fjärden. Slam som 
ån förde med sig och landhöjningen som 
var ungefär 80 cm per hundra år gjorde att

baggaren, det hästdrivna mudderverket, 
hade fullt upp. I flera hundra år pålade 
gävleborna vid stränderna, muddrade och 
byggde kajer, men det första riktiga hamn
bygget var Nyhamn på 1860-talet. Bygget 
hade börjat utan politisk diskussion och 
drevs närmast i smyg som ett underhållsar
bete. En insändare i Norrlandsposten i april 
1861 fann det underligt att stadens invå
nare kallades till möte om upprensningen 
av Östra Lillån men inte om hamnbygget. 
Kanske berodde det på att "det ena är ett 
litet arbete, som man synes wilja qwäfwa 
under formerna, det andra ett stort, som 
man, trotsande formerna, will ha fram."

Fartygen lossade och lastade också till 
och från pråmar på redden. När det första 
ångloket kom hit från England 1856 kunde 
man inte komma in till kaj utan det arton 
ton tunga loket baxades över till en pråm, 
och kanske var det ren tur att det inte ham
nade i sjön. Sagoberättaren H.C. Andersen 
hade passerat stan i september 1849 men 
han måste ha missat hamnen: "Staden Ge- 
tle är den enda stad som jag inte vet något 
som helst om, ty den har ingen fysionomi, 
påminner om alla andra trista städer. Jag 
har inte ett dugg med därifrån."

Uppenbarligen hörde han inte de takt- 
fasta åhejropen och de ljudande yxhug
gen från Norra och Södra varvet. Han 
nåddes inte av tjärdoften från varven och 
repslagerierna, såg aldrig baspannornas 
vita och ångbåtarnas mörka röksignaler, 
segelfartygens fladdrande dukar och alla 
de hundratals masterna som pekade mot

himlen, myllret av människor kring järnvå
gen, tullen och Grischottis värdshus ute vid 
ångbåtskajen. Ar 1859 öppnades järnvägen 
till Dalarna, det första stora järnvägsprojekt 
i Sverige som blev klart, och Korsnäsbola
get kunde skeppa ut sina första plankor. 
På fullriggaren Oscar I rundade de Goda 
Hoppsudden. N yhamn och järnvägssta
tionen intill med sin ångbåtskaj blev snart 
sjöfartens centrum.

D aniel E lfstrand  som  var född 1858 
berättar i sina m innen om hur han och 
kam raterna rodde nedför ån och ibland 
styrde de in till N yham n och klättrade 
ombord i något av segelfartygen. En stor 
lycka var det om de blev bjudna på eng
elska kex. På fartygen från M edelhavet 
kunde man få apelsiner och fikon och, bäst 
av allt, de spanska rören som blev perfekta 
metspön.

Flera gävlesailors som skulle komma 
att berätta om sitt sjöliv mönstrade ut på 
1870-talet och hamnade i guanofarten på 
Sydamerika; Rikard Garberg, Georg von 
Schéele och Anders Wikström. Vid den här 
tiden gick en sådan resa ofta två vändor till 
Peru och tog tre år, och ibland mer. Skep
pet Magellan var borta i nästan sex år och 
när skeppare Frans Arnliot Carlsson kom 
hem igen hade nästan alla i hans gamla 
besättning rymt.

En god berättare var också den mång- 
förslagne Gustaf Blomberg, Gävles egen 
O dysseus. H an sålde sin ångare Tyr i 
Buenos Aires, och det ledde till att presi
denten flydde ur landet. Den märkligaste
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Gavleån omkring 5 maj 1925 med Sveas G estrikland, Trafik, Gefle och Svecia pä rad. Ångaren pä andra sidan är med största sannolikhet P aln atoke  
från Köpenhamn som kommit med kol frän Burntisland.

karriären hade Anders Wikström som först 
tog sjökaptensexamen i Gävle, och sen blev 
m arinm ålare och till sist var karnevals- 
general i New Orleans i ett kvarts sekel. 
Georg von Schéele spolades över bord en 
stormnatt på Indiska oceanen 1886 när han 
just skulle fylla 31 år, men då hade han re
dan hunnit skriva resebrev i Dagens Nyheter 
som hans bröder sen satte ihop till en bok, 
Frän Hafven och Hamnar ne. Blombergs bok, 
En svensk sjökaptens sanna upplevelser och 
äventyr, kom ut 1934 och Rikard Garbergs 
I rigg och skans 1936. Rikards son Sven gav 
1962 ut sin fars anteckningar, Ur Kapten  
Garbergs loggbok.

Gävleflottans flitigaste skribent var en av 
Rettigs skeppare, Johan Magnus Wretman, 
men han gav ut småskrifter om navigation 
efter himlakroppar och om astrofysik. Han 
ifrågasatte Newtons gravitationslag långt 
före Einstein. Han hade redan som ung 
styrm an gett ut en handledning om sitt 
jobb, Styrmannen och hans pligter.

Exporten av trä och importen av stenkol 
satte sin prägel på hamnen mot slutet av 
1800-talet. Från ca 30000 ton på 1870-talet 
åttafaldigades kolim porten fram till se
kelskiftet. Industriskorstenarna färgade 
nattmolnen röda och det svarta sotet sökte 
sig till Korsnäsbolagets nyhyvlade plankor

så bolaget flyttade hyvleri och brädgårdar 
ut från stan och lämnade plats för ännu fler 
kolhögar runt Nyhamn.

Ångdrivna kranar hade funnits i N y
hamn från början, förmodligen med eng
elska maskinerier, men den första moderna 
kranen kom vid sekelskiftet från andra si
dan Atlanten, "Amerikanska luftgungan". 
Den användes vid kollossning och hade 
gripskopor som var fullkomligt livsfarliga. 
De stängdes inte förrän de lyftes och man 
måste upp och hoppa på dem för att få ner 
dem i kolhögarna. Alla kände till faran men 
det var lätt att glömma sig: "M an måste 
upp med ett läs och passar man inte upp 
när han kommer ner så får man den där 
jävla kulan i skallen." Senare blev kranen 
känd som "Trötte Teodor" och fanns kvar 
ända till 1936 när den avlöstes av de två 
kranar som idag står övergivna och för
fallna vid det gamla kaolinmagasinet.

Stadens styrande hade 1898 bestämt sig 
för att satsa en miljon kronor för att bygga 
en helt ny hamn ute vid Fredriksskans, den 
gamla befästningen som aldrig intagits av 
ryssarna. När hamnen invigdes i augusti 
1905 hade den överskridit kostnadskalky
len med 50 %. Nästan tre miljoner ton sten, 
grus och sand hade gått åt och av detta 
låg en tredjedel i den två kilometer långa

järnvägsbanken, en bank där det som sattes 
in bara försvann i djupet. Den nya hamnen 
fick elektriska kranar och vinschar, men 
skepparna verkade tycka bättre om den 
gamla stökiga hamnen och fartygen som 
lastade trä låg för det mesta ute på redden. 
Av de första tusen fartygen som kom till 
Gävle under 1906 var det bara ett femtiotal 
som lade till vid Fredriksskans.

De första oljecisternerna i hamnen bygg
des i början på tiotalet men jämfört med 
kol och koks var oljan nästan ett ingenting 
under seklets första halva. Efter andra 
världskriget ställde till och med gamla 
kolhandlare som Victor Sundgren på Gävle 
Kolim port om och började tänka i olja, 
men fram till femtiotalet stod fortfarande 
kol och koks för 70 % av allt inkommande 
gods till hamnen, men innan femtiotalet 
var slut var bensin och olja större än kol 
och koks. På sextiotalet kom flats, ro/ro 
och containrar och styckegodshanteringen 
försvann i stort sett, saknad av inte så få 
gamla stuveriarbetare.

Den stora Siporexfabriken i Nyhamn för
svann pä 1970-talet och då hade kommu
nen just byggt en ny kaj där. Det saknades 
inte framtidstro men verkligheten hängde 
inte med i visionerna. Under de tio åren 
från 1973 till 1983 sjönk godsomsättningen
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Från styrhytten på bogserbåten J  ärv en syns Team Lines Lappland som haft fel på bogpropellern och fått hjälp att komma ut från kaj vid Fredriksskans den 
22 oktober 2002. Foto Ingvar Henricson

över Gävle hamn från ca 4 miljoner ton till 
ca 2,5 miljoner ton. De dåliga tiderna för 
sjöfarten fortsatte in i början av åttiotalet. 
Koksbåtarna blev historia när Domnarvet 
och andra verk slutade med att göra stål 
frän malm och gick in för elektrostål ur 
skrot. Den sista koksbåten i hamnjourna
lerna tycks vara Aros Olympic som var 
här den 29 april 1981. Gävle hamn hade 
bara några år tidigare köpt två 30-tons 
kranar för att kunna ta emot stora mängder 
koks. Istället fick kranm askinisterna för
söka dressera dem så att de kunde svinga 
containrar. Det gick tillräckligt bra för att 
Gävle skulle bli den största containerham
nen på den svenska ostkusten.

Som maren 2006 fick Gävle sina första 
moderna containerkranar.

C ontainerfartyget Gotland från 2003 
sägs ha kostat 16 miljoner euro att bygga. 
Att låta bygga en brigg som Gerda på ett 
varv till marknadspris skulle vara en af
fär på ca 80 miljoner kronor. När briggen 
Gerda var här sommaren 1929 tog det tio 
dygn att lasta henne full med plankor. Den 
trälasten hade fått plats i tretton containrar. 
Gotland rymmer nästan 900 containrar och 
det tar något dygn att lossa och lasta dem. 
Det är sådant som kallas utveckling.

Vår nya Gerda har byggts som ett arbets

m arknadsprojekt på Gävle varvs gamla 
område. Varvet grundades 1873 av bland 
annat O lof A ugust Brodin och A ugust 
Bång, men de var bara med ett kort tag och 
sen kom den första konkursen 1876. Varvet 
har sen dess sett många regimer komma 
och gå, och det ägdes 1915-1922 av O.A. 
Brodins son Erik. Under hans tid byggdes 
bland annat turbinångaren O A Brodin.

Nya Gerda gjorde sina första seglingar 
med passagerare sommaren 2006 och då 
hade det gått fyrtio år sen det förra nybyg
get, sjömätningsfartyget Johan Månsson.

Ett antal cirklar har slutits. Människor 
från 1800-talet har på sätt och vis återupp
stått. Vi har lärt oss gamla saker och att ha 
respekt för äldre tiders kunskap men vi har 
också lärt oss mycket nytt.

G otland cid bredi iksskiin> ilen 23
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"Tunnebåten"
Kenneth Larsson

Många märkliga farkoster har blivit 
byggda sedan den första urholkade 

trästocken sjösattes. Av alla varianter på 
flytetyg kanske tunnebåten kan räknas till 
de mer fantasifulla och i varje fall ovanliga, 
som haver seglat på alla hav -  men troligen 
inte tjusat flickor i hundratal.

Uppe bland bergen fanns en gräsbacke 
där det växte små tallar som bildade en lite 
dunge, vilken omgavs på tre sidor av björn
bärs- och vildrossnår. På denna backe stod 
Knatten och snickrade med hammare, spik, 
såg och tång. Han var röd i sitt fräkniga an
sikte och tycktes lägga ned hela sin energi i 
det arbete han var sysselsatt med.

Den oinvigde skulle knappast ha kunnat 
ana vad den lille golfbyxklädde linhåriga 
ynglingen med den röda pirkan på nacken 
sysslade med. En röd pirkaluva satt på 
vartenda pojkhuvud under dessa år som 
en symbol för Norge och för den norska 
frihetskampen och ett tecken pä solidaritet 
med broderfolket. Ett mode med mening.

Knatten stod bland utspridda brädstum
par i det halvhöga gräset som gjort hans 
annars vita gymnastikskor alldeles gröna.

Han stod och mätte på en av brädorna med 
en avbruten tumstock. Framför honom låg 
två stora trätunnor med rostiga järnband 
omkring. Lukten av sill stod som en däven 
sur doft runt de båda tunnorna. Dessa var 
hopspikade med brädlappar som höll sam
man tunnorna botten mot botten. Locken 
var nogsamt fästa pä sina platser.

Varje tunna hade ett fyrkantigt hål utsä- 
gat ur sidornas laggar, mellan tunnbanden. 
De båda hålen mätte cirka 30 -40  cm i fyr
kant. Det hela såg nästan ut som menings
lös förstörelse av nyttiga förvaringskärl, 
men så var långt ifrån fallet.

Knatten stod helt upptagen av sitt arbete 
när Sventa kom lubbande med andan i 
halsen. D en ru tiga sk jortan  flad drade 
utanpå de slitna blå kortbyxorna och hela 
hans klädsel stod i bjärt kontrast till de 
vita gymnastikskorna med den oknutna 
snörningen. Han snubblade rakt in bland 
brädstum parna och de utspridda verk
tygen på grässlänten. Knatten upphörde 
med sitt snickrande och Sventa damp ner 
i gräset.

-Vad håller du på med, flåsade han och

började knyta sina skosnören.
-  Jag håller på och bygger en tunnebåt. 

Skall du med? Hjälp mig att spika ihop ut- 
riggarna, så blir vi färdiga i kväll. I morgon 
kan vi bära ner den till stranden och göra 
en provtur. Vi hinner göra några paddlar 
också innan det blir mörkt.

På kvällen dagen därpå var det dags för 
sjösättning av det fantastiska flytetyget, 
som nu hade fått sina utriggare monterade 
på var sin sida om tunnorna. Ur de fyr
kantiga sittbrunnarna som Knatten sågat 
ut, stack paddlarna med sina masonitblad 
upp. Förtöjningsgodset var också pä sin 
plats. Innan Sventa hade kommit på plats 
vid båten denna dag hade dock Knatten 
hunnit döpa den. Namnet hade han kletat 
med en pensel i ena ändan av tunnebåten, 
på vilken, förklarligt nog, inte kunde se vad 
som var för eller akter.

Spajd stod det med vit oljefärg. Sventa 
kliade sig i håret under pirkaluvan och såg 
på Knatten och frågade

-  Vad står där? Vad heter båten?
Speed, svarade Knatten stolt och med

engelskt uttal.
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Ja. men det stavas ju med tvä e:n. Inte 
med aj. Dä blir det ju Spajd förstår du

Strunt i det. Jag visste inte hur det stava
des -  Då får den väl heta Spajd i så fall, sa 
Knatten lite generat, men utan att förlora 
sin stolthet.

Det blev ett väldigt kånkande och slä
pande på den otympliga tunnebåten. Ned 
över bergen m ot stranden och vattnet. 
Utriggarna svajade betänkligt och pojkarna 
började nästan befara att de hopspikade 
brädbitarna skulle trilla isär och ramla av, 
men de var stadigt fästade i tunnorna och 
ekipaget höll fint ihop. Sjösättningen gick 
utan mankemang och Spajd flöt högt och 
stadigt på vattnet. Till pojkarnas glädje och 
överraskning var båda tunnorna helt täta. 
Inte en droppe rann in.

-  Jag trodde den skulle behöva ligga i 
sjön och truttna, sa Knatten belåtet, men 
nu är det bara att hoppa ombord. För sä
kerhets skull tar vi med oss några tomma 
konservburkar att ha till öskar om det ändå 
skulle börja läcka.

Sittande ovanpå tunnlaggarna och med 
benen nedstuckna i sittbrunnarna fattade 
de tvä stolta matroserna var sin paddel och 
stack ut på böljan den blå. Fort gick inte 
den minst sagt klumpiga farkosten, men 
framåt gick det och då pojkarna kommit i 
takt med paddlingen bar det iväg så att det 
till och med blev lite bogsvall.

-  Hej och hå jungm an Jansson, sjöng 
pojkarna.

Fjorden låg glittrande och blank denna 
vackra sensom m arafton. K ristider och 
elände hade ingen inverkan pä vädret. 
Solen stod vackert i väster och än var det 
några timmar kvar till den skulle gå ned.

En hel liten armada av jollar, snipor och 
ekor fyllda av fiskande figurer ur sam
hällets alla skikt låg ankrade mitt ute på 
fjorden. Det var inget direkt nöjesfiske som 
bedrevs här ute om kvällarna då vädret var 
tjänligt. Även om det hela såg idylliskt ut 
var det nära nog en nödvändig sysselsätt
ning för många i dessa kristider. Allt var 
ransonerat. Mat kläder, skor och svensk
arna uppmanades även att ransonera sina 
ord. Överallt kunde man stöta på affischer 
där det stod EN SVENSK TIGER.

Men vitling, makrill, torsk, skädda och 
allt vad havet kunde ge var det ingen ran
sonering på och av fisk blev man frisk ...

Tidvis var det dock tvunget att visa 
upp ID-handlingar och särskilda fiskekort 
utfärdades även. Detta för att inte någon 
spion eller sabotör skulle kunna röra sig 
fritt ute bland holmar och skär.

Naturligtvis måste pojkarna i tunnebåten 
söka stilla sin nyfikenhet och höra sig för 
hur det gick med fisket därute på fjorden. 
De paddlade därför med stor frenesi ut 
mot den ankrade arm adan under tiden

som de sjöng:
... de gick långsamt fram, men det gick 

ändå fram. Vi hurra för vår resa då vi kom 
till Köpenhamn ...

Det blev inte fullt så lyckat som de från 
början hade tänkt, ty då Spajd närmade sig 
de första jollarna och ekorna möttes den 
av höttande knutna nävar och avvärjande 
åtbörder jämte lågmälda svordomar. Det 
var ingen som höjde rösten eller skrek 
åt pojkarna trots att upprördheten bland 
sm åbåtarnas besättn ingar var i högsta 
grad påtaglig.

-  Ge er av iland era förklummade ungar, 
väste några halvhögt. Ge er av innan ni 
dränker er, era galningar. Se till att komma 
härifrån illa kvickt!

Ingen talade högt. Det hade nog varit ett 
helgerån. Man fick ju inte skrämma fisken 
så att den försvann.

Pojkarna fann för gott att dra sig ur det 
hotfulla grannskapet. K anske hade de 
också på känn att någon av de fiskande vis
ste vilka Sventa och Knatten var för några 
och kunde skvallra för deras föräldrar, 
vilket kunde rendera de små sjörövarna 
en kölhalning.

Vi paddlar ned till den nya bryggan på 
ön vid sundet, kom det som förslag frän en 
av de något snopna gossarna.

De stän k te  om p ad d larn a och med 
kvällssolen i ryggen var man snart inne 
vid bryggkanten som speglade sina vackra 
gjutna betongbågar i det klara blågröna 
vattnet.

Inte en båt syntes till. Alla tycktes vara 
ute på hushållsfiske. Nej, inte riktigt alla, 
ty lite längre in i sundet kom en eka med 
två figurer ombord. Den ena rodde medan 
den andra satt framåtböjd på aktertoften 
och tycktes studera något som han jade 
i händerna. Det säg ut som ett stort pap
persark.

Vi sticker under bryggan. Där är det 
ingen som ser oss, föreslog Sventa, och 
båda lät ord följas av handling. Med några 
kraftiga paddeltag tog de sig in under val
ven. Väl inkomna under bryggans betong
platta gjorde pojkarna en för deras vidkom
mande, rolig och överraskande upptäckt. 
Ekot med stort E. Ekot under bryggan var 
enormt och nu utbröt här i detta valvrum 
en högljudd kakofoni åstadkom m en av 
pojkarnas röster och rop som höll på att 
slä lock för öronen på dem.

Här kajkade de två glada sjöm ännen 
tjoande och skrikande omkring både länge 
och väl och i sin ekande lek observerade 
ingen av dem den annalkande faran. Den 
kom smygande så omärkligt, att pojkarna 
inte blev den varse förrän de tröttnat på 
att utforska bryggans undre värld och 
skulle paddla ut i sundet igen genom de 
yttre valvbågarna. DET GICK INTE! Där 
de någon halvtimma eller timma tidigare

ledigt kunnat paddla in under bågvalven 
såg det hart omöjligt att ta sig u t ...

Vattnet hade stigit och det till en höjd 
som minskat valvöppningarnas storlek på 
ett fasansfullt sätt. Åtminstone tycktes det 
så i pojkarnas ögon.

-  Vi måste ut fortare än kvickt, sa Sventa 
i skärrad ton. Stiger vattnet högre så kan vi 
bli sittandes här under bryggan -  kanske 
hela natten.

Då det åtskilligt uppskrämda pojkarna 
försökte ta sig ut under en av betongbågar
na visade det sig att tunnornas övre delar 
gick kant i kant med bågarnas nedre.

Ny var situationen m inst sagt prekär 
och goda råd hade visst, som allt annat, 
blivit ransonerade. Vem som kläckte idén 
var ingen som reflekterade över efteråt. 
Huvudsaken var att den fungerade.

Ner i de trånga sittbrunnarna trängde 
sig två smala men viga pojkkroppar ned i 
tunnornas sura bukar. Pojkarna kröp ihop 
i tunnorna helt och hållet sedan de först 
tryckt in förliga delen av Spajd in under 
betongbågen. Därpå drog de sig ut under 
valvet genom att nedkrupna trycka hand- 
flatorna mot betongen rakt ovanför dem 
hand efter hand. Trycket uppåt gjorde att 
tunnorna sjönk sä pass, att efter ett drygt 
arbete mot det stigande vattnet ploppade 
Spajd med sin besättning ut ur klämman, 
som en kork ur en flaska.

Puh! De svettades och pustade av både 
ångest och arbete i sina trånga utrymmen. 
Om det funnits någon vidskeplig åskådare 
i närheten skulle denne säkert börjat kunna 
tro på både gastar och sjöspöken. Ty vad 
skulle man tänka om man såg två tunnor 
komma utploppande och med fyra män- 
niskoarmar stickande upp ur den?

Efter en hastig paddling tvärs över sun
det tillbaka till fastlandet, gömdes tunnebå
ten vid en gammal förfallen brygga.

Jag har varit tillsammans med Babben 
hemma hos Knatten och spelat ett spel och 
så glömde jag bort tiden. Sventas nödlögn 
var ihålig så att det ekade om den. Han 
visste att hans dyra moder visste.

Vad var det för spel om jag får fråga, 
fyrade hans mor av med viss munterhet 
i rösten? Har du suttit i en silltunna och 
spelat då för du stinker ju sur sill!

Varför kunde han aldrig hålla något hem
ligt för sin mor? Hur kunde det komma sig 
att hon avslöjade honom lika obarmhärtigt 
på sitt barmhärtiga vis varje gäng han för
sökte med en lögn? Det hade han funderat 
på många gånger men t ji ...

-  Gå och tvätta dig. På momangen. Väck 
inte pappa. Han skall upp tidigt i morgon, 
det vet du. God natt!

Sventa sa god natt.
Mamma hade rätt.
H an stank verkligen  av gam m al sur 

sill. •&
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S/s Louis de Geer var min första båt. På backen syns l :e  styrman F. Liitjohann, en hedersknyffel. Bild från författaren.

Min första båt -  Hurtigrutresan 1938

Min pappa, mästerlotsen Albert Ah- 
lin, följde mig till fallrepstrappan i 

Norrköping, där Holmenbåten Louis de 
Geer låg avgångsklar till Arkhangelsk, via 
bunkring i Gdynia, i augusti 1938.

-  Akta dig för fruntimren, sa pappa när 
jag tog adjö.

Sjösäcken var packad i Stenbergs skepps- 
handel i närheten av ham nen. G unnar 
Söderlund hette lotsen och eftersom han 
var f d Arkölots, förstod jag att vi skulle 
gå till sjöss via Arkö. Detta till stort men 
för mig som var tvungen att följa med 
familjen från Oxelösund, där min far hade 
upprätthållit en lotsbefattning sedan 1911. 
Nåväl, när vi närmade oss Fläskö trånga 
passage tog lotsen över rodret, där jag just 
då hade rorstörn.

När lotsen senare gick ner i lotsbåten 
och Arkölandet försvann kom gråten över 
mig, då jag med rosthackan i hand stod 
nedanför den höga brädgången på ett Fre- 
driksstadsbygge. Klockan var nu 15.00 och 
hemma satt mina syskon vid te- och kaffe
bordet och det goda kakfatet. Hemlängtan

Bengt Ahlin

satt sedan kvar tills vi förtöjt i Gdynia, då 
det lätta gardet svämmade över och ner 
i bostaden akteröver. Nu förstod jag vad

pappa menade *  och jag lydde.
Bunkers var snabbt intagen och resan 

norröver började i sommarväder. Längs

Fotot taget i hamn som syns på telegrafen. Sjöberg vid ratten. Foto Bengt Aldin.
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norska kusten hade vi en norsk hattprydd 
lots från Kopervik. Hurtigruten -  den fi
naste sjöresa jag någonsin gjort till idag vid 
86 års ålder -  fram och åter Nordkap, en 
skönhet som måste ses -  går ej att beskriva. 
Havet låg som sirap fram och åter. Vill min
nas att jag var vaken hela tiden.

Ovädret i Vita havet och sjösjukan med 
en nersölad kompass glömmer jag aldrig. 
Men den fine Liitjohann, skepparen, tog 
rodret med orden:

-  Pytsen finns ned anför byssan  och 
steamröret likaså.

Lotsen som senare mötte kom i en rodd
båt! och lotsade oss till ett grått, risigt 
kajbygge där vi intog full last av props för 
Antwerpen. 33 timmar tog lastningen. För
utom en manlig bas såg jag endast kvinnor. 
Vakter fanns på kajen och skepparen var 
den ende som fick gå iland under eskort.

I Antwerpen där lasten lossades var jag 
med besättningen till den "syndiga" ga
tan som riktiga sjöskildrare av fin kaliber 
beskrivit den. Välkänd av många skulle 
jag tro.

Min båt ingick i Holmens fartygsflotta 
som förutom Louis de Geer hade ångarna 
Wellan de Besche och Lars Magnus Tro- 
zelli. Dessutom många timmerbogserare 
med Holmen 8 som den största. Under 
det ca 1 år som jag var ombord intog vi 
kollaster till fabriker i N orrköping och 
H allstavik. K olet skeppades från Blyth 
och närliggande hamnar. Efter lossning 
var det viktigt att rummen blev väl rena 
eftersom kolstycken kunde tränga in i de 
pappersrullar som senare skulle fraktas 
till D anm ark och Skottland. P o lit ik en  i 
Köpenhamn fick Holmenpapper men vad 
tidningen i Dundee hette minns jag inte. 
Dessutom gjorde vi ströresor till Finska 
viken och andra platser i Norden.

Väddö-Pelle Orwnr och Sjöberg. Foto Bengt Ahlin.

En stor del av manskapet samlade pä akterdäck. Foto Bengt Aldin.

Författaren pä Nordsjön 1933.

Läns

Ett glatt gäng på frivakten pä Louis de Geers akterdäck. Foto Bengt Aldin.
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Besök på blomsterfält i Holland 193S. Fotbollsmatch i Rotterdam med sjömansprästen som medspelare.

En varvsvistelse i Rotterdam blev min
nesvärd. Pastor Sven Hjort tog oss med till 
blomsterfälten där och i svensk landslags- 
dräkt spelade vi fotboll inför sakkunnig 
publik. Vi var några norrköpingsgrabbar i 
laget men IFK hörde aldrig av sig så några 
ämnen var vi nog inte. Vi togs också med 
till stadens fina museer. Där föddes ett 
livslångt intresse. Sven Hjort kom sedan 
som kyrkoherde till Nyköping men för sent 
upptäckte jag att han avlidit.

Vädret var då som nu och vid tomma 
lastrum (lätta) fylldes akterdäck med vat
ten för att få ner propellern när Nordsjön 
och Östersjön var gropig. Så var det julaf
ton 1938 och när jag skulle akteröver med 
en bunke julm at tappade jag allt i sjön. 
Vår steward Holmberg, skulle jag tro var 
handelsflottans bästa, mottog mitt sjabbel 
utan kom m entar och en stund därefter 
fanns maten på skansbordet. På en krok i 
taket hängde en pyts med glögg, en med 
whisky, en med gin och en med konjak 
plus åtta flaskor rödvin, kryddor och en 
skopa. Minns att det fanns glögg kvar när 
julen var slut.

I Hallstavik var alltid tullen ombord och

bjöds på vår goda taffel och vi som var 
tvungna att dryga ut vår magra lön gladdes 
åt fartygets gästfrihet.

Timmerman, "Väddö Pelle", var nog den 
sjöman jag minns bäst. Hjulbent av lång tid 
på rånocken och en mäster i sitt yrke, inget 
var honom främmande. Det fanns några 
riktiga sjömän i Louis de Geere. Donkey- 
man Camp som purrade mig och Orwar i 
sjösjukt läge med:

-  Upp med er, här är annat än att sitta vid 
grammofon och sjunga skeppet Skuldas 
undergång.

Eldare Pettersson från Mölle, att se ho
nom där nere med skyffeln var en skön 
balett och jag kunde nästan se honom när 
Harry Martinsson beskriver eldarna i sin 
bok. Många fina minnen finns bevarade i 
de sex ångbåtar jag seglat i. På gretingarna 
under vissa törnar, med varmluften blan
dad med den speciella doft från blöt slagg 
från stockhålet. Kanske inte hälsosamt -  
men ljuden -  tystnaden -  propellerslagen
-  pistongerna.

Alla dessa båtar hade öppna bryggor 
med dåligt skydd för rorsman, men sikten 
därifrån, himlavalvet med alla stjärnbilder

med planeter förgyllde ofta dessa törnar 
till högtidsstunder. Pappas lotskappa kom 
väl till pass och vid avlösning fanns den 
på min kompis Orwar från Smedby. Vi var 
några skeppskamrater som senare i livet 
blev sjön trogna.

Arne Persson med en Sveabåt bjöd på 
långlunch i vår hamn och då hade slags
målet med Thelning glöm ts bort och vi 
undrade vart han tagit vägen. Spanienfa- 
raren Sixten Olsson likaså. Vår skeppare 
Lutjohann träffade jag på ett tåg till Stock
holm, mycket gammal på väg till en fransk 
kurs. Jag gladde mig åt att han mindes 
och kände igen mig. Han talade då om 
att han slutade på sjön efter det att Eknö 
minsprängts. Rexbolaget hade då tagit över 
Holmenbåten Louis de Geer.

Vid ett besök hos sjökaptensföreningen 
i Norrköping, talade de om att Lutjohann 
var hedersmedlem där. Ett gott val tycker 
jag. De motorfartyg som senare i livet blev 
min arbetsplats har gjort livet lättare till 
sjöss, m en lugnet, tystnaden, dofterna, 
ångbåtslivet har för övrigt blivit ett minne 
som följer mig till stor glädje, dag som natt 
vill jag tillägga. *

Mittbilden visar författaren när ångaren låg i Hallstavik.
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SKRIVARKURS
PÅ DISTANS FÖR HAVETS KVINNOR OCH MÄN

Du som har erfarenheter av, eller kanske bara intresse för livet till sjöss, har du någonsin funderat på att omvandla dina 
minnen, tan k ar och idéer till skriven text? Eller du kanske har tänkt ut en fiktiv historia i saltstänkt miljö? Du kan vara 
18 år eller 80. Åldern spelar ingen roll.

Tid och plats
9-21  9. 17-19/10, 14-16/11, 12-14/12 2008. Fyra helgträf

far och distansstudier. Helgträffarna på Skeppsholmens folk
högskola i Stockholm.

A rran görer och innehåll
Skeppsholmens folkhögskola i samarbete med Sjökulturför- 
eningen Bokanjärem a. Kursen kommer att behandla allt som 
rör skrivandets hantverk, från idé till färdig berättelse. Vi 
träffas på Skeppsholmens folkhögskola under fyra veckoslut. 
Mellan mötena har kursdeltagare och ledare kontakt över In
ternet.

Kursledare
Ledare för skrivarkursen är författaren Örjan Persson. Han 
mönstrade ombord pä Svenska Orientlinjens m/s Birkaland 
som mässkalle vid 15 års ålder. Örjan har arbetat som för
fattare på heltid sedan 1985 och utkommit med 14 romaner. 
Han har lång erfarenhet av att arbeta med skrivarkurser och 
var också ledare för förra årets skrivarkurs med inriktning pä 
havsmiljö vid Skeppsholmens folkhögskola.

Kurskostnad
1 200 kronor per person. Dessa pengar ska täcka kostnaderna 
för mat, dryck och fotostatkopiering vid träffarna.

Antal deltagare
Minimum 12 st, max. 20 st.

Inkvartering
Boendet vid träffarna bekostas av deltagarna själva. Vand
rarhemmet på Skeppsholmen är ett bra alternativ, men måste 
bokas i god tid.

Mer information:
Örjan Persson 
0498-38055
orjanpersson@yahoo.se

Anmälan
görs till Skeppsholmens folkhögskola på e-postadress in fo@  
skeppsholmsgarden.se eller Slupskjulsvägen 12, 111 49 
Stockholm

Sista anmälningsdag
17 augusti 2008.

D et finns mycket man kan skriva om. T ex när lotsen kom m er om- . . .  eller vi stävar mot norr.

b o rd ...
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Skngerak med vitt neutralitetsmärke pä bogen. Foto frän författaren. Skagerak vid Nya Varvet. Foto Curt S. Ohlsson.

Fiske med trålare gav bra sjöben

Ijanuari 1957 kändes stugan i Skogsby på 
Öland mig för trång, varför jag anmälde 

mig till sjömansförmedlingen i Göteborg. 
Jag hade under föregående höst fått smaka 
på sjölivet ombord i amerikalinjens lastfar
tyg Sparreholm, vilket gav mersmak.

Efter inkvartering på Frälsningsarméns 
hotell var det till att uppsöka sjömansför
medlingen för inskrivning samt för hyra i 
något lämpligt fartyg.

Drömmen var att hamna i något fartyg 
destinerat till Fjärran Östern eller Sydame
rika men det är ju inte alltid som drömmar 
blir verklighet vilket jag snart fick erfara.

Cirka en vecka fick jag fördriva i G ö
teborg i avvaktan på att komma i tur för 
hyra, men någon större nöd led jag inte 
utan hade fullt upp med att ta in storsta
dens intryck.

Klockan 10.00 och 15.00 var det upprop 
på förmedlingen av fartyg, vilka sökte per
sonal. Det gällde då att vara på plats så att 
ingen med lägre turnummer tog jobbet.

Tiden mellan uppropen fördrevs oftast 
med promenader i hamnen och därmed 
studier av ham nlivet med inneliggande 
fartyg, eller att med spårvagn åka runt och 
bekanta sig med stan.

Vid Masthuggstorget fanns ett ölkafé där 
två damer med stor auktoritet styrde över 
såväl kafé som gäster. Här kunde man för 
en överkomlig penning få en stabil frukost 
innehållande gröt och ägg samt smörgåsar 
i halvkakestorlek. Dessa damer tog hand 
om oss unga grabbar på ett moderligt sätt 
samt kontrollerade även var vi gjorde om 
kvällarna.

Så blev det då dags för en anvisning till 
ett fartyg, vilket sökte en salongsuppassare. 
Detta flytetyg bar namnet Skagerak och 
befann sig på Götaverken för översyn.
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Ingvar Rylander

N yfiken på fartyget och även varvet 
uppsökte jag varvsporten och presenterade 
min anvisning och fick uppmaningen att gå 
ut på en viss kaj där fartyget var förtöjt.

Fartyg med exotiska namn som Wanga- 
ratta, M irrabooka och M indoro låg för
töjda vid kajen men inte någon Skagerak, 
varför jag frågade en varvsarbetare om 
råd varvid han pekade ut två master och 
en styrhytt som stack upp över den höga 
kajen. Detta var Skagerak.

M/s Skagerak var ett undersöknings- 
och bevakningsfartyg tillhörigt Kungl. 
Fiskeristyrelsen.

Fartyget var på endast 510 bruttoregis- 
terton och dess uppgift var att tråla efter 
fisk i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt samt

Östersjön och därvid mäta och märka fis
ken. Detta uppdrag utfördes av ett antal 
personer från bl a saltvattenslaboratoriet 
i Lysekil.

Här blev alltså inga exotiska resor till 
varmare latituder utan istället ett vintrigt 
och blåsigt Skagerrak och Nordsjön. Ingen 
tropisk sol flödande över ett akterdäck med 
uppspända solsegel, utan ville man ha 
värme fick man uppsöka kolspisen i byssan 
eller göra ett besök i maskinrummet.

D et originella med fartyget var dess 
framdrivningsmaskineri, vilket bestod av 
en varmluftmaskin, konstruerad och byggd 
av Götaverken, en s k Götaverksmotor på 
850 hk. Denna maskin drevs med avgaser 
från två dieselmotorer vilka också svarade

•3- #■*
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Svenska Amerika Liniens Sparreholm pä utgående från Göteborg den 3 mars 1961. Det var den första 
båt som författaren var mönstrad på. Foto Krister Bång.
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En fin bild över Götaverken runt 1960. Arkivbitd Bertil Söderberg.

för el-försörjningen ombord.
Varmluftmaskinen var uppbyggd som en 

kolvångmaskin av tvillingtyp samt försedd 
med ventilstyrning. Konstruktionen var ej 
så lyckad varför endast ett fåtal fartyg har 
utrustats med dylikt maskineri.

Ungefär en vecka varade vistelsen på 
Götaverken där det jobbades intensivt på 
olika fartyg. Ett omfattande arbete var ut
byte av nitade plåtar i olika reparenter där 
nithammarna gick för fullt hela dagarna 
med ett intensivt oljud som följd.

Det var en lisa för själen när vi lämnade 
Götaverken och förtöjde vid minsvepar- 
kajen på Nya Varvet som var fartygets 
hemmahamn.

Arbetet som salongsuppassare var täm
ligen lindrigt. När man lärt sig rutinerna, 
gällde det att se vårdad ut och vara snyggt 
klädd i serveringsuniform samt servera på 
rätt sätt.

Tydligen gjorde jag ett gott intryck och 
blev därmed uppskattad av såväl gäster

som steward så pass att stewarden över
lämnade förrådsnycklarna och därmed full 
tillgång till förråden.

Kocken var en lättsam och hygglig man 
som villigt delade med sig av sin omfat
tande matlagningskonst. Dock blev han ib
land lite törstig och tog därmed en timeout 
varvid stewarden eller jag fick rycka in i 
byssan, något jag har haft nytta av senare 
här i livet.

Efter förrådskom plettering kastade vi 
loss med kurs mot Skagerrak där vi sjösatte 
trålen i ett ganska busigt väder. Fartyget for 
hit och dit i sjöarna varför det blev svårt 
att behålla de tidigare intagna måltiderna, 
något som besättningen hade roligt åt då 
dessa till stor del var sjövana fiskarpojkar 
från Bohuslän. Då man inte fick behålla nå
got var det ej heller någon större idé att inta 
föda. Kräkreflexerna upphörde dock inte 
varför stewarden gav uppmaningen att äta 
knäckebröd för att lindra reflexerna.

Efter omkring en vecka hade sjösjukans

Skagerak i en utländsk Immn. Observera kano
nen pä fördäcket. Negativarkiv Klubb Maritim
-  Göteborg.

19

i



1 L än spu m pen  1934:2  
fitmner du mer informa
tion om Skagerak.

De båda ängfärjorna på leden 
Trelleborg -  Sassnitz. Synd 
att någon av dem inte kunde 
bevaras som  m useifartyg . 
Vykort ur Bertil Söderbergs 
samling.

alla kval någorlunda försvunnit och efter 
ytterligare ett par veckor kunde man sitta i 
mässen och äta ärtsoppa med feta fläskbitar 
i även om fartyget rullade så att tallriken 
vägrade att stå kvar på bordet trots våta 
dukar och slingerställ.

Fördelen med kosthållningen på en tråla- 
re var att kocken kunde gå ut på akterdäck 
och plocka den fisk han behövde till dagens 
lunch eller middag. Detta resulterade i att 
fisk serverades nästan dagligen. An idag 
äter jag därför färsk fisk med förtjusning.

Efter ett antal veckor med fiske i Ska
gerak gick vi ned till södra Östersjön för 
trålning, då med Trelleborg som hemmabas 
där vi förtöjde över helgerna. En trevlig 
stad med närhet till kontinenten i form av 
ångfärjorna Konung Gustaf V, Drottning 
Victoria och Starke.

Att åka en to r  resa till Sassnitz var en 
höjdare med dessa stiliga färjor där man 
kunde beundra inredningen i ädelträ samt 
studera maskinrummet med dess välpole- 
rade ångmaskiner utrustade med mycket 
koppar- och mässingsdetaljer.

Beklagansvärt är att inte någon av dessa 
fantastiska färjor sparats som m useifar

tyg-
Senare har jag återvänt ett flertal gånger 

till Trelleborg för resor över till Tyskland, 
men dagens färjor är inte lika charmfulla 
att åka med.

Trålningarna fortsatte sedan upp genom 
Östersjön och Bottenhavet med helguppe
håll i Karlskrona, Västervik, Nynäshamn, 
Gävle och Sundsvall innan det var dags att 
återvända till Göteborg.

Påskhelgen 1957 tillbringades förtöjd på 
Nya Varvet och med större delen av be
sättningen hemförlovad. Kvar ombord var

endast timmerman och jag, där ansvaret för 
kosthållet föll på min lott.

Vädret var strålande och som gjort för att 
utforska Göteborg och dess omgivningar.

På annandag påsk den 22 april ankom 
Svenska Amerika Liniens nybygge Grips- 
holm från varvet i Genua. Hela Göteborg 
välkomnade med stor pompa och ståt.

Kajerna och bergen på båda sidor av 
älven var fulla av folk när Gripsholm kom 
inglidande eskorterad av fyra minsvepare 
och ett tiotal bogserare och med flodspru
tan i spetsen. Ett verkligt skådespel.

Ett par år senare blev jag erbjuden jobb 
som motorman i Kungsholm, något som 
jag avböjde efter inrådan från en äldre

motorman som omtalade att besättningen 
hade en tämligen begränsad rörelsefrihet 
om bord. D etta avböjand e ångrade jag 
sed erm era  när jag  läste  K u n gsh olm s  
kryssningsprogram bland de västindiska 
öarna.

Efter påskuppehållet väntade en tids 
trålning i Nordsjön och då med IJmuiden 
i Holland som bas. Detta gav mig ett ut
märkt tillfälle till att göra mig bekant med 
Amsterdam, även dess mer syndiga stads
delar med tillhörande nattliv. Som motpol 
ordnade fartygschefen en bussrundtur för 
besättningen med studie av blomodlingar 
på holländska landsbygden.

En lördagseftermiddag gjorde jag säll-

|

Gripsholm anländer för första gången till Göteborg. Hamnen var full med folk som välkomnade den 
nya amerikabåten. Foto frän Sjöfartsmuseet i Göteborg.
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Eu mindre armada av båtar av olika slag "eskorterade" Gripsholm in mot Amerikakajen. Foto från Sjöfartsmuseet i Göteborg.

skap med mässuppassaren, motoreleven 
samt lättmatrosen in till Amsterdam med 
tåg.

I Amsterdam besågs en del sevärdheter 
varefter kosan ställdes till nöjeskvarteren.

Det blev en tämligen blöt afton varefter 
vi embarkerade sista tåget mot IJmuiden.

En i gänget mådde ej så bra varför han 
kastade upp i kupén vilket inte uppskatta
des av konduktören som därför kastade av 
oss i ett samhälle mitt på landsbygden.

En hjälpsam holländare eskorterade oss 
till närmaste polisstation där vi försökte 
förklara situationen varefter polisbefälet 
erbjöd sig att ordna en taxi för vidare färd 
m ot IJm uiden. Problem et var dock att 
få fram kontanter till resan då vi druckit 
upp dessa i stan. Efter muddring av alla 
fickor lyckades vi fä ihop tillräckligt för 
taxiresan samt anlände ombord fram på 
småtimmarna.

M ässuppassaren skulle, enligt order 
från stewarden, varit kvar ombord för ut- 
backning av kallskuret med efterföljande 
avdukning och diskning, varför all disk nu 
stod kvar i mässen. Mässkalle och jag kom 
överens om att tillsammans röja ut samt 
diska varför jag intog pentryts diskho och 
påbörjade diskningen.

Efter ett tag infann sig stewarden och 
efterfrågade mässkalle varvid jag visade 
på mässen. Strax utbröt en livlig ordväxling 

■

med efterföljande handgripligheter samt 
ljudet av krossat porslin. Därefter infann 
sig styrman och befälhavaren vilka särade 
på kombattanterna.

Dagarna efter hölls skeppsförhör med 
samtliga inblandade vilket sedan fick vissa 
konsekvenser för de berörda.

Efter återkomst till Göteborg avmönstra
des större delen av besättningen i mitten av 
juni då fartyget skulle till Falkenbergs Varv 
för maskinbyte.

En erfarenhet rikare återvände jag till 
föräldrahem m et pä Öland för att några 
månader senare mönstra i maskin på ett 
av Orientlinjens fartyg. Denna gång blev 
det sol och värme på sydligare latituder, 
nästan för av den varan.

Historik:
M/s Skagerak kölsträcktes den 5 oktober 
1934 och sjösattes den 4 mars 1935. 
Skrovet byggdes på Lindholmens Varv på 
uppdrag av Götaverken.
Levererades från Götaverken i juli 1935 till 
KB i Göteborgs och Bohus län.
Hon användes som undersökningsfartyg 
för fiske samt som bevakningsfartyg och 
isbrytare för fiskeflottan.
Inkallades till militärtjänstgöring i septem
ber 1939 och blev därefter om byggd på 
Götaverken till hjälpkanonbåt Nr 41.

Bestyckningen blev 2 st 57 mm kanoner 
M/89B på fördäcket och en 40 mm luft- 
värnsautomatkanon M/36 på akterdäck. 
Under 1940 erhöll hon 2 st luftvärnskul- 
sprutor i form av dubbelpjäser, placerade 
på bryggan.
Ett skyddssvep M/31 ingick också i utrust
ningen liksom syra- och satsdimbildare.
I augusti 1942 erhöll hon 4 sjunkbombsfäl- 
lare typ A. Samma år byttes de föråldrade 
kanonerna M/89 mot modernare 57 mm 
luftvärnspjäser M/38.
HMS Skagerak var i militär tjänst från 3/9 
1939 till 1/7 1945. Besättningen utgjordes, 
i örlogstjänst av 3 officerare, 8 underof
ficerare och 32 manskap. Fartyget ingick 
hela tiden i Göteborgseskadern. I juli 1945 
återgick hon till civil tjänstgöring. 
Ombyggd under hösten 1948 på Falken
bergs Varv varvid bryggan höjdes upp 
ett däck.
1957 byttes Göta verksmotorn mot en Alpha 
diesel på 960 hk.
1974 såld till Skrot & Avfallsprodukter 
i Göteborg samt därefter vidaresåld till 
M arine Exploration Ltd i Cowes på Isle 
of Wight.
Användes som väderfartyg på Atlanten 
utanför Irland.
1981 såld till Grekland för ombyggnad till 
passagerarfartyg men troligen aldrig i tra
fik, upphuggen i början av 1980-talet. ■§-
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Vnagnr som vrak bland skären utanför Fotö.

En räddningsbragd utanför Fotö
Sven Bryngelsson

För ganska exakt sextio år sedan när 
detta skrivs, närmare bestämt den 24 

november 1947, utspelades detta sjödrama 
som berättats för mig. Själv liar jag bara ett 
otydligt, suddigt minne av händelsen.

På förmiddagen denna dag var de båda 
kusinerna Dennis och Evert Bryngelsson 
ute och vandrade omkring i bergen på sin 
hemö Fotö. Tidigt på morgonen hade det 
varit fint väder och de flesta båtarna hade 
begett sig ut på havet, men väl komna utan
för land en bit, blåste det upp till en västlig 
liten storm, så alla vände hemåt igen.

Med alla fiskebåtarna inblåsta var det

ganska trångt i den lilla ham nen. Fotö 
hamn var vid denna tid belägen på Fotös 
sydvästra del, med ett ganska besvärligt 
inlopp och många förrädiska outmärkta 
grund. Hamnen nyttjas numera bara av 
fritidsbåtar, efter att den nya hamnen blev 
klar på Fotös nordöstsida.

Från de högsta bergen på ön har man en 
vidunderlig utsikt över havet.

När Evert och Dennis spanade västeröver 
fick de se ett litet fartyg komma drivande, 
strax söder om Hönö huvud, och in mel
lan brotten vid Fällingen och Hönö både. 
Så fort de kunde sprang de hem till sina

respektive fäder, Georg och Erik Bryngels
son, som var ägare till fiskebåten GG109 
Fotösund och berättade vad de sett.

G eorg hade en stark kikare hemma. 
Denna tog han och Dennis med sig och 
stack upp i berget bakom sitt hus. Därifrån 
kunde de se hur båten drev rakt ner mot 
brotten vid Stenskär.

Gustav Andersson som var på väg till 
affären för att handla fick se Georg och 
Dennis uppe på berget och undrade vad 
de tittade på. Georg berättade vad det 
var som väckt deras intresse medan de 
sprang ner mot ham nen där Fotösund
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Fiskebåten Fotösund intog en central roll i räddningsarbetet.

låg förtöjd. Samtidigt kom Erik, Evert och 
Bror-Elis Johansson också springande ner 
till hamnen.

De startade genast upp motorn i Fotö
sund, en 180 hk Skandia.

Hela området nordost om Benskär och 
m ot Stenskär och Svartskär är fu llt av 
sm ågrund och de räknade med att det 
säkerligen skulle bli svårt att komma intill 
haveristen med en så pass stor båt som 
Fotösund. Därför beslöt de att också ta med 
sig Eriks lilla julle ut. Den kunde kanske 
komma till pass.

Under tiden man förberedde avgången 
ut mot haveristen slöt flera man upp. Så 
fort de ansåg sig vara klara att kunna 
assistera haveristen gick Fotösund ut ur 
hamnen och med jullen på släp styrde man 
väster ut mellan Fotö och Lilla Axholmen. 
Under tiden gjorde man klart linor och 
andra attiraljer som kunde tänkas behövas 
vid haveriplatsen.

Så snart m an kom m it k lara av land 
kunde man se haveristen alldeles på nord
västsidan av Stenskär, där hon stod och 
högg mot bergbotten. Fotösund styrde ut 
m ellan H um m erbådan och Bredbådan. 
Haveristen stod i lovart om Stenskär så 
det var om öjligt att kom m a in till med 
Fotösund där.

Tulljakten från Hönö var redan på plats 
och låg och höll i lä om Stenskär. Tullsta
tionen var ständigt bem annad och den 
lilla tulljakten var alltid startklar och så 
fort vakthavande tullaren fick se fartyget 
komma drivande budade han sina kolleger 
och sedan tog det inte många minuter för
rän jakten var bemannad och klar.

Frän hamnen pä Hönö Klova tar det inte 
mer än fem minuter ut till Stenskär.

Tulljakten gick intill Fotösund och tull
förmannen menade på, att det inte går att 
göra någonting. Det är säkert redan slut 
med besättningen. Det har inte synts till 
en enda varelse sen vi kom hit. Styrhytten 
var redan krossad av sjöarna som bröt över 
hela tiden.

Men Erik, Bror-Elis och Gustav hoppade 
ombord i jullen i alla fall och rodde upp 
mot Stenskär. När de kom fram bakom en 
udde så kunde de se vraket. De fick då se 
fyra man komma upp på babords reling. 
De stod och tvekade några ögonblick så 
hoppade tre av dem och litet senare även 
den fjärde överbord.

Det bröt så mycket på västsidan av Sten
skär att de höll på att välta med jullen. De 
blev därför tvungna att vända och gå i lä 
om udden igen.

Efter en stund fick de se fyra man komma 
över berget. Gående och krypande.

Jullen roddes intill land och tog ombord 
först två man som roddes ut till Fotösund. 
Sedan hämtades de andra två och överläm
nades på samma ställe.

De räddade visade sig vara besättningen 
på m/s Vaagar från Oslo som hade last av 
salpeter.

O m bord i Fotösund hade m an eldat 
skansen varm och tänt primusköket under 
kaffekitteln.

Senare berättade de skeppsbrutna, att de 
förstått att det var omöjligt att komma intill 
Vaagar med något flytetyg, men att de inte 
vågade hoppa överbord förrän de sett att 
det var folk som kunde hjälpa dem.

Så fort de fick se jullen komma roende 
sä vågade de chansa på att de skulle bli 
räddade.

De hade också förstått att de var tvungna 
att ta sig i land på Stenskär, men varit rädda 
att skada sig mot strandstenarna eller att 
de skulle sugas ut från land igen av de 
våldsamma brotten.

Detta skedde också. De tre första kom i 
land bra men den tredje sögs ut igen av en 
brottsjö, men lyckades till slut simma mot 
land där han hjälptes upp av de andra.

Med hela Vaagars besättning ombord 
gick Fotösund in till Hönö Klova.

Hela dramatiken utspelade sig mitt på 
ljusa dagen, så det var m ycket folk som 
hade sam lats nere vid ham nen i Klova. 
Doktor Ljunggren på Öckerö hade tillkal
lats för att se om de blessyrer som norr
m ännen tillfogats när de spolades upp 
mot Stenskär.

Allt detta tog ju sin tid så det hade hunnit 
komma ut flera reportrar och fotografer till 
ön och var och en skulle ha sin historia. Det

tyckte jag var det besvärligaste, berättade 
Gustav Andersson, när han berättade sin 
version av händelsen!

En episod i slutet av händelsen berät
tades av Evert.

När det mesta hade lugnat ner sig, kände 
alla hur hungriga de blivit, så Erik bad 
Evert gå ner i byssan och värma på lite kött
soppa som fanns ombord i konservburkar. 
Evert tömde i några burkar i en kittel som 
han ställde på durken, medan han skulle 
tända primusköket. Han slog sprit i skålen 
och tände på, men i sin ungdomliga iver lät 
han inte spriten brinna tillräckligt länge så 
att fotogenen blev tillräckligt varm. Han 
började pumpa tyck i behållaren för tidigt 
med den påföljd att det sprutade upp ren 
fotogen som rann rakt ner i köttsoppan!

Evert tyckte detta var genant, men ingen 
hade ju sett fadäsen så han torkade upp 
det han förmådde. Resten rörde han ner 
i soppan!

Han lyckades tända primusen till slut 
och värmde upp soppan, men det var ingen 
som gillade skaffningen!

För att få lite m era stoff till artikeln  
frågade jag några av gubbarna på gubb- 
dagiset, som vi har ett par gånger i veckan 
i en lokal nere i hamnen i Hönö Klova, om 
det var någon som hade något minne av 
händelsen?

Gunnar O lofson, bördig från Öckerö, 
mindes att de varit ute på morgonen med 
GG 506 Västerled, men vände på grund av 
ett riktigt överfallsväder.
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Här läg fiskebåtarna från Fotö förr.

N ågonstans m ellan Stora Pölsan och 
Oset skar de ihop med Vaagar som var på 
väg söderöver under sakta fart. Ombord på 
Västerled tyckte man att Vaagars färd såg 
lite osäker ut, så de körde upp mot Vaagar 
för att försöka förmå dem att följa med in 
genom farleden in vid Oset.

Tydligen vågade de inte följa efter, utan 
Vaagar fortsatte söderöver med sakta fart. 
Gunnar berättar vidare att när Västerled 
förtöjt i hamnen på Öckerö, så tog han sin 
cykel och cyklade till västsidan av Öckerö, 
för han kunde inte låta bli att fundera över

hur det skulle gå för Vaagar. Han såg då 
Vaagar någonstans mellan Torrbensskär 
och Hönö Huvud. Antagligen har motorn 
strejkat strax där efter.

K arl-Johan Vadland bosatt på H önö, 
mindes att det var en dansk stenfiskare 
som hette Damsgaard som köpt vraket. De 
hade Hönö Klova som bas under tiden som 
de höll på att ta upp alla grejor ur vraket. 
Bland annat tog de upp motorn.

Han kom inte ihåg vad det var för slags 
motor men det var i alla fall en tvåcylindare 
som stod i lastrummet pä stenfiskaren!

De tre, Erik Bryngelsson, Gustav A n
dersson och Bror-Elis Johansson, som var 
ombord i jullen belönades med medaljer 
och fick också en dusör från kungliga Lots- 
styrelsen för visat mod.

Berättat av Dennis och Evert Bryngelsson 
samt Gustav Andersson, i november 2007, 
för Sven Bryngelsson som tecknat ner efter 
bästa förmåga.

Dennis Brvngelsson avled den 19 januari 
2008 efter en längre tids sjukdom.

Köp Klubb Maritims tröja!

Klubb Maritim-Göteborg har åtagit sig att sälja tröjor för 
Klubb Maritim.
Den finns i storlekar S, L, X L  och X X L . Beställning gör du 
genom att sätta in beloppet 235 kr vilket inkluderar portot. 
Vill du hämta den i lokalen Kajutan är priset 175 kr.

Plusgiro 81 57 68 - 7, Länspumpen.
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Carla på leveransprovtur den 9 december 1955. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts Tidning.

Byggd 1955 av Sölvesborgs Varvs- & 
Rederi Ab, Sölvesborg, nb 43

1010 tdw, 499 brt, 241 nrt

Längd 58,34, bredd 10,02, djupgående 
2,96 m

Reg-nr 9624/SGRC, IMO 5223188 

Maskineri 8-cyl Alpha diesel, 706 kW 

Fart 10 knop

29 Carla 1955-1957

Fartyget byggdes på beställning av Rederi Ab Petra (Claes Manne), 
Göteborg. Hon kölsträcktes den 18 april 1955 och fick vid sjösätt
ningen den 6 oktober namnet Carla av sin gudmor Sigbritt Hed
borg, maka till styrelsens ordförande direktör Per-Erik Hedborg. 
Leveransen ägde rum den 9 december 1955. Besättningen hade 
alla egna hytter. Till befälhavare utsågs Arne Johansson. Olle 
Svensson var maskinchef.

1957, juli, såldes fartyget för 2 700 000 kronor till Navegagäo 
Antonio Ramos S/A, Itajai i den brasilianska Santa Katerina-

provinsen. Fartyget övertogs i Uddevalla och döptes om till 
Maria Ramos.

1968, den 20 januari, fick fartyget mycket omfattande skador 
sedan hon i hamnen i Recife påseglats av m/s Rio Capibaribe. 
Efter provisorisk reparation kunde Maria Ramos avgå till Rio de 
Janeiro där hon fullständigt reparerades.

1984, den 21 juli, gick fartyget under med man och allt i pos 28.55 
S, 49.50 W då hon i hårt väder befann sig på en resa mellan Macau 
och Rio Grande med salt. Vid olyckan omkom 11 personer.

I väntan pä avgäng vid provtu
ren. Foto ur A nders N ilssons  
samlingar.
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Byggd 1955 av O ttensener Eisenw erk 
AG, Hamburg-Altona, nb 488

920 tdw, 499 brt, 247 nrt

Längd 62,44, bredd 9,92, djupgående
3,67 m

Reg-nr 9625/SGRB, IMO 5066932

M askineri 8-cyl Deutz diesel om 736 
kW

Fart 11,5 knop

Celia på provtur utanför Hamburg. Foto från Svensk Sjöfarts Tidning.

30 Celia 1955-1966

Fartyget beställdes i oktober 1954 av Skips A/S Sjobro (Niels 
Ebbesen) i Oslo. Norska rederier placerade inte mindre än 16 
kontrakt av denna fartygstyp vid varvet. Fartyget sjösattes med 
namnet Celia. Under utrustningstiden inköptes hon av Rederi Ab 
Svenska Lloyd i Göteborg och kunde levereras till detta bolag den 
3 december 1955. Det svenska rederiet behöll fartygets dopnamn 
eftersom det passade in i rederiets namnserie med fartyg vars 
namn alla slutade med -ia.

1966, den 15 februari, såldes hon för 1 300 000 kronor till ett 
partrederi i Borgå, Finland bestående av Gösta Lindström, Uno 
Elmar Söderström, Gösta Bengt Lennart Karlsson och Bror Uno 
Lindholm med vardera 25 %. Även i Finland behöll man dop
namnet.

1966, den 15 maj, kolliderade Celia i tät dimma utanför Hirts- 
hals med den danska fiskekuttern Inger Hvidemose, som gick 
till botten. De tre ombordvarande räddades av Celia.

1971, april, avyttrades hon till ett grekiskt partrederi med sex 
delägare och med Apostolos Bouloubassis som huvudredare. 
Fartyget, som fick Piraeus som hemort, döptes hon till Aghios 
Spyridon.

1976 såldes hon vidare till bröderna Papoutsoglou och I Tzat- 
zalas i Piraeus och fick sitt namn ändrat till Vasilis 3.

1983, maj, döpte ägarna om sitt fartyg till Alexandros T.
1985, november, försåldes hon till okända köpare som gav 

henne namnet Theodoros. Redan månaden därpå övertogs hon 
av Vigla Shipping Co, Piraeus och döptes om till Alexandros D 
(enligt andra källor till Alexandros T).

1997, juli, såldes hon till Avalon Shipping Co (K Adamopoulos 
& Co) även dessa boende i Piraeus. Hon fick nu sitt sista namn, 
Agios Nikolaos.

2000, juli, rapporterad upphuggen.

Fartyget fick behålla sitt dopnamn 
även under finsk flagg. Foto ur 
Rickard Sahlstens samlingar.
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Frigits var svensk bara under ett drygt år och gick mest i långfart. J C Lund hann fotografera henne.

Byggd 1955 av Orenstein-Koppel und Lii- 
becker Maschinenbau, Lubeck, nb 504

760 tdw, 498 brt, 222 nrt

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

Reg-nr 9628/SGKZ, IMO 5124186

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

Fart: 11,5 knop

31 Frigus 1955-1957

Fartyget var det sista i en serie om fyra paragraffartyg som Svea- 
bolaget i Stockholm beställde vid varvet. Fartyget byggdes som 
kylfartyg och fick namnet Frigus. Leveransen ägde rum den 15 
december 1955. Fartyget sattes omedelbart in i långfart och gick 
mellan Nord- och Sydamerika.

1957, den 3 januari, såldes hon för 4 425 000 kronor till den 
kubanska staten och fick hemort i Havanna. Hon registrerades 
på Empresa Navegaijion Mambisa, Havanna. Nytt namn blev

Fundator.
1979, den 10 januari, meddelades att fartyget förstörts av eld 

då hon låg i hamnen i Santiago. Hon bogserades till Havanna för 
vidare överväganden. Enligt en rapport från Cuba den 4 december 
1982 kommer fartyget troligen att skrotas och den sista rapporten 
från 1983 meddelade att fartyget då låg vid Margarito Iglesias 
W harf i Havanna som förrådsfartyg för den maskinverkstad 
som fanns där.

Byggd 1956 av Norrköpings Varvs- & 
Verkstads Ab, Norrköping, nb 153

720 tdw, 498 brt, 224 nrt

Längd 54,22, bredd 8,92, djupgående
3,60 m

Reg-nr 9633/SGRQ, IMO 5352379 

Maskineri 5-cyl Alpha diesel, 44S kW 

Fart 11 knop

Tankman på våg in till Stockholm för försäljning. Foto J C Lund i september 1964.

32 Tankman 1956-1964
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Tankman var svensk i åtta år. Foto Bernt Fogel- 
berg den 30 augusti 1963.

Fartyget byggdes som nummer 2 en serie tankfartyg vid Norrkö
pings Varv. Hon kunde gå på provtur på Bråviken den 25 januari 
1956 och levererades samma dag till sin beställare, Rederi Ab 
Ostenia (Olga Ahlsiö), Västervik med namnet Tankman.

1964, oktober, såldes hon för 1 000 000 kronor till Southern Line 
Ltd i Nairobi, Kenya. Hon döptes om till Southern Pioneer II 
och fick till en början Port Victoria som hemort vilket dock snart

ändrades till Mombasa.
1969 förkortades namnet till Southern Pioneer.
1976, den 31 januari, fick man explosion och brand ombord 

m edan man lossade olja i Tanga. Två personer om kom och 
flera skadadades svårt. Fartyget sjönk på grunt vatten. Den 23 
november 1976 lyftes vraket och bogserades ut på djupt vatten 
där det sänktes.

Byggd 1956 av Sölvesborgs Varvs- & 
Rederi Ab, Sölvesborg, nb 44

1010 tdw, 499 brt, 247 nrt

Längd 58,27, bredd 10,02, djupgående 
4,00 m

Reg-nr 9646/SGTL, IMO 5083356

Maskineri: 8-cyl B&W Alpha diesel, 706 
kW

Fart 12 knop

En rofyUd bild från Cygnus leverans. Foto frän Svensk Sjöfarts Tidning.

33 Cygnus 1956-1965

Fartyget byggdes på beställning av Claes Manne, Göteborg för Ab 
Cygnus räkning. Hon kölsträcktes den 11 augusti 1955 och fick 
vid sjösättningen den 10 december namnet Cygnus av sin gud
mor fröken Thyra Carlsson, dotter till varvets vd, konsul Thure

Carlsson. Leveransen ägde rum den 12 mars 1956. Till befälvare 
utsågs Stig Persson medan Uno Samuelsson, som varit rederiets 
kontrollant vid byggandet, blev maskinchef.

1956, den 30 maj i Rouen och den 6 juni i Tanger råkade fartyget
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fotograferade Cygnus King i holländska farvatten

: r reverseringsproblem då fartyget skulle komma till kaj med 
-ision med kajliggande fartyg som följd.
-62, maj, avled företagets vd Claes Manne. Till ny vd utsågs 
•’ Johan Ljungblad.
-62, den 27 september, fick man maskinhaveri vid Kharov 
;tov-öarna i Vita Havet. Hon bogserades av ryska fartyg till 
isö i norska Finnmarken dit man anlände den 1 oktober för
aration.
965 lades fartyget under somm aren upp i Sölvesborg och 
ies i november 1965 för 1 775 000 norska kronor (ca 1 285 455 
nska kronor) till A/S Sjåholm (Jacob Melhus) i Skudeneshavn,

Norge och fick namnet Cygnus King.
1971, somm aren, såldes fartyget vidare till A/S Fellesfrost 

(Ragnvald Helland) i Stavanger men behöll sin hemort i Skude
neshavn.

1972 byggdes hon från vanlig torrlastare till kylfartyg. I sam
band med detta döptes hon om till King Frost.

1975, augusti, såldes fartyget för $800 000 till Inapeche SA i 
Abidjan, Elfenbenskusten och fick namnet Aghien.

1982 byggdes hon till fabriksfartyg för fisk.
Ännu 2008 upptagen i Lloyds register med samma ägare och

Fartyget byggdes om till kylfartyg och fick  
det passande namnet King Frost.
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Byggd 1956 av Kalmar Varv Ab, Kalmar, 
nb 384

850 tdw, 498 brt, 331 nrt

Längd 52,50, bredd 9,52, djupgående
3,58 m

Reg-nr 9654/SGTZ,

Maskineri 8-cyl Deutz diesel, 500 hk 

Fart 10,5 knop

Fartyget låg upplagt i Kalmar i fyra dr efter leveransen. Foto från Kalmar Sjöf'artsmuseum.

34 Birgitta/Anders 1956-1968

Fartyget var det andra i varvets förstorade serie paragrafare. 
Kontraktet skrevs den 12 september 1955 mellan varvet och Ab 
Hafsten i Elleholm, Blekinge om att bygga ett paragraffartyg för 
leverans senast den 30 april 1956 till ett pris av 1 350 000 kronor. 
Fartyget sjösattes den 3 december 1955 och döptes av doktorin- 
nan fru Ida Schander till Birgitta. En lång rad skeppsredare var 
inbjudna till ceremonin såsom direktörerna Ingolf Schander, Jo
han Hertz, Knut Bergquist och Allan Blidberg. Leveransen ägde 
rum i god tid enligt kontraktet och överlämnades till beställaren 
den 9 april 1956. Birgitta fick hemort i Göteborg och ägdes av 
Ab Hafsten, Elleholm (1100/1350) och fru Rita Lilian Schander 
(250/1350). Som huvudredare fungerade Carl-Otto Pernlöf. Hon 
lades upp i Kalmar direkt efter leveransen.

1959, den 15 juni, såldes fartyget för 927 500 kronor till Miranda 
Schiffahrtsgesellschaft m b H, Hamburg med ungefär samma 
ägare som i Sverige. Man bestämde namnbyte till Miranda men 
det blev aldrig målat på fartyget som alltjämt låg kvar i Kalmar.

1959, den 7 oktober, såldes fartyget för 930 000 kronor till ett 
partrederi i Uddevalla med Knud Nordendorph (25 %) som hu
vudredare och med Per Folmer och Lars Larsson (vardera 22,5 
%), Torsten Johannisson och Kjell Kristoffersson (10 % var) samt

Knut Munther och Algot Olsson (5 % var). Fartyget som kvarlåg i 
Kalmar fick tillbaka namnet Birgitta som ju redan var påmålat.

1959, den 9 december, fick fartyget vevaxelbrott då hon befann 
sig ca 40 nautiska mil N Finngrundet och drev mot kusten. Liv- 
räddningskryssaren Emanuel Högberg och bärgningsfartyget 
Titan gick till assistans. Det sistnämnda fartyget förliste med man 
och allt då det var på väg till Birgitta. Den 11 december kunde 
haveristen bogseras in till Gävle av lotsverkets Gävle.

1961, april, om bildades rederiet så att Ab Skeppsservice, 
Uddevalla blev ägare till 55 % och Gustaf Thordén ägare till 45 
% i fartyget.

1961, den 30 juni, såldes hon för 1 000 000 kronor till Thunrede- 
rier Ab i Lidköping och fick namnet Anders efter skeppsredare 
Helge Källssons son.

1968, den 2 december, avyttrades hon för 525 000 kronor till 
K /SA /S Bra vik & Co (Ernst Abrahamsen) i Oslo och döptes om 
till Normannvik.

1970, 18 mars klockan 16.10, kantrade fartyget i hårt väder i 
Nordsjön i position 58 11 N och 5 44 W  sedan fartyget drabbats 
av lastförskjutning av stenlasten. Hela besättningen räddades.

Anders med full last till Vä
nern passerade Göteborg den 
20 mars 1965. Krister Bång 
tog fotot.
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Byggd 1956 av Lidingöverken Kb, Li
dingö, nb 22

960 tdw, 499 brt, 289 nrt

Längd 57,15, bredd 10,04, djupgående 
3,65 m

Reg-nr 9661/SGUL

Maskineri: 4-cyl Nohab diesel, 760 hk

Fart 11,5 knop

Christofer var det första fartyget som Sten A Olsson beställde vid Lidingöverken. Fotoarkiv Svensk 
Sjöfarts Tidning.

35 Christofer/Savonia 1956-1969

Fartyget var det första i en serie om tre som Sten A Olssons Han
dels Ab, Göteborg beställde vid varvet. Fartygstypen hade stora 
luckor och var mycket lämpligt för trälaster. Hon sjösattes den 
22 oktober 1955 och fick då namnet Christofer av sin gudmor, 
skeppsredarens fru Birgit Olsson. Leveransen ägde rum den 12 
april 1956. Befälhavare ombord var Yngve Nord. Första resan 
gick med trä till England.

1962 antecknades att bolagets nam n ändrats till Stena Ab, 
Göteborg

1962, den 6 mars, fick fartyget maskinhaveri vid Möre i Norge 
och bogserades in till Kristiansund av bärgningsfartyget Achil- 
les.

1963 var det meningen att fartyget skulle byggas om till färja 
och sättas i trafik mellan Lysekil och Skagen med namnet Skagen 
III. Arbetet skulle utföras på varvet i Sölvesborg och hon ankom 
till varvet den 28 februari. Hon låg kvar där till den 12 maj då 
hon åter sattes i fart som lastfartyg. Planerna på ombyggnad 
genomfördes aldrig.

1963, den 30 december, undertecknades ett köpeavtal med 
Ab Skeppsservice (Knud Nordendorph) i Uddevalla som för 
1450 000 kronor inköpte fartyget. Hon övertogs i januari och fick 
då namnet Savonia.

1967, den 6 september, då fartyget befann sig utanför Ork- 
neyöarna fick hon i det hårda vädret luckorna söderslagna och 
tog in vatten. Fartyget togs under bogsering av två trålare som 
lyckades föra fartyget till Loch Eriboll på Skottlands nordkust 
för reparation.

1969, den 20 augusti, såldes hon till närstående Ångbåts Ab 
Bohuslänska Kusten i Uddevalla för 1330000 kronor. Namnet 
förblev oförändrat.

1969, den 18 december på kvällen, kantrade och sjönk fartyget 
ca 10 nautiska mil SW Gotska Sandön. Hela besättningen, nio 
man, gick i en gummibåt och räddades av den tyska trålaren 
Grosser Belt och landsattes i Visby. Savonia var på resa mellan 
Storugns på Gotland till Väja med last av 930 ton kalksten.

Savonia utanför Englands kust. Foto Fotoship.



Byggd 1956 av Norrköpings Varvs- & 
Verkstads Ab, Norrköping, nb 149

720 tdw, 499 brt, 235 nrt

Längd 54,22, bredd 8,92, djupgående
3,59 m

Reg-nr 9667/SGUP, IMO 5360663

M askineri: 5-cyl B&W  A lpha diesel, 
441 kW

Fart 11 knop

Sinus i väntan på provtnrsgästerna. Foto Sune Nilsson.

36 Sinus/Thuntank V 1956-1964
Torsdagen den 23 februari 1956 flaggade man vid varvet i Norr
köping då fru Jender döpte nybygge 149 till Sinus. Föremålet var 
ett kusttankfartyg beställt av Rederi Ab Saturnus i Stockholm, 
ett företag lierat med Sveabolaget. Den 14 maj var det dags för 
provtur på Brå viken.

1959, den 16 december, såldes fartyget för 1 425 000 kronor till 
Erik Thun Ab och Thunrederier Ab, Lidköping med hälften var 
och döptes om till Thuntank V. Hon övertogs den 16 december 
vid varvet i Falkenberg.

1964, den 28 augusti, såldes hon för 650 000 danska kronor till 
A N Petersen m fl i Köpenhamn och fick namnet Mathea.

1965, januari, överfördes hon på Petertank I/S med samma 
ägarintressen.

1967, den 23 februari, tog Weco Shipping I/S över som hu
vudredare.

1969, den 19 januari, såld till baron Ebbe Wedell-Wendelsborg 
(Weco Shipping I/S), Köpenhamn och omdöpt till Skodsborg.

1972, den 14 april, såldes fartyget för $ 120 000 till Argo Mari- 
time Co Ltd, Piraeus och anlände till sin nya hemmahamn den 15 
april. Nytt namn Agon. Man byggde på ett garage för en tankbil 
för att användas för leveranser på öarna.

1981 rapporterad som upphuggen. Andra källor säger 1983.

Hon blev sedan dansk som Mathea. Fotograferad av Walter Nilsson i 
Öresund den 12 juni 1966.

Så småningom hamnade hon i Grekland som Agon. Observera garaget på 
dåck. Foto Horst Dein i Piraeus 1977.

32 ... ::.r : ■



Det var få paragraffartyg som byggdes i Holland för svenska beställare. Solklint var ett.

ÄlSSf

Byggd 1956 av NV Scheepswerft Fems 
Smit v/h J Smit & Zoon, Foxhol, nb 120

660 tdw, 494 brt, 237 nrt

Längd 50,31, bredd 8,34, djupgående 
3,21 m

Reg-nr 9670/SGUF, IMO 5333567

Maskineri: 6-cyl Appingedammer Brons, 
295 kW

Fart 9,5 knop

37 Solklint/Nea/Lissa 1956-2000

Fartyget byggdes för skeppsredare Sven Julius Mattsson i Slite 
på Gotland som Solklint. Skrovet, som sjösattes den 17 december 
1955, byggdes vid Ferus Smit v/h J Smit & Zoons anläggning 
i Foxhol (nybygge 120) men det utrustades hos Gebr Niestern 
Scheepsweven NV i Delfzijl (nybygge 250) och kunde levereras 
därifrån den 2 maj 1956. Anmärkas kan att det på varvsskylten 
ombord endast uppgavs att fartyget var byggt vid varvet i Delf
zijl. Byggkostnaden för fartyget var 657 000 hfl. Fartyget sattes i 
trafik huvudsakligast på Östersjön och fördes till en början av 
skeppsredaren själv.

1964, den 25 februari, kolliderade fartyget i Engelska kanalen 
med ångaren Cissoula från Panama och blev så svårt skadad att 
hon övergavs av besättningen som togs upp av Transatlantics 
m otorfartyg Hallaren. Panamaångaren togs under bogsering 
av en brittisk bogserbåt. Besättningen på Solklint kunde senare 
återvända till sitt fartyg och kunde för egen maskin, assisterad 
av den brittiska fregatten Ajax, ta sig in till Cherbourg. Fartyget 
reparerades och kom åter i fart.

1975 utrustades fartyget med en ny motor, en Alpha diesel på 
368 kW.

En ovanlig bild. Solklint banar sig 
fram i isen.
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En trevlig miljöbild med Solklint som 
lastar i Bergkvara den S augusti 1974. 
Foto Örjan K ronvall, negativarkiv  
Klubb Maritim  - Göteborg.

1975, den 17 april, bildades Rederi Ab Solklint med Sven Matts
son som vd.

1976, den 30 juni, överfördes fartyg för 20 000 kronor på Rederi 
Ab Solklint, Slite.

1977, november, döptes fartyget om till Nea efter Sven Matts
sons fru, för att lämna plats för namnet åt ett nybygge. Samtidigt 
såldes halva fartyget till Eric Nilsson, Visby för 450000 kronor. 
Fartyget gjorde några resor med det nya namnet innan det lades 
upp i Kalmar.

1979, ju li, sedan Rederi Ab Solklint gått i konkurs, såldes 
fartyget för 800000 kronor till Rolf (7/8) och Herbert (1/8) Pet
terson och fick hemort i Stockholm med namnet Lissa. Fartyget 
övertogs i Kalmar den 18 oktober. Namnet Lissa fick Rolf från sin 
äldsta dotter Lisette, som kallas just Lissa. De nya ägarna vårdade 
henne som en möbel. Varje försommar gick hon till Marstal där

hon bottenmålades och hölls efter. Därefter gick hon vanligtvis 
till Grankullaviken på norra Öland där hon ankrade upp för 
sommarledigt.

Hon seglade för den gamla fina firman Löfstrand & Brown 
i Stockholm. Runt 1989 tog Bröderna Höglund i Kalmar över 
befraktningen. Hon gick hela tiden m est i östersjöfart med 
spannmål, gödning, kalksten och fodervaror innan hon såldes 
till utlandet.

1992, den 11 mars, avled Herbert Petersson och sonen Rolf blev 
därmed ensam ägare till fartyget.

1999 blev fartyget till salu och då marknadsfördes hon som ett 
av de mest välhållna kustfartygen i Skandinavien.

2000, den 22 februari, såldes hon till Alpha Zee Ltd i Hamilton 
på Nya Zeeland men registrerades på Cook Islands och fick 
Avatiu som hemort.

Lissa i finsk hamn 1993. Foto fan G. 
Rautawaara.
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Lissa av Avatiu liggande för översyn i Nelscrn, 
New Zeeland.

C hris P ack er
Bakom det köpande bolaget stod dels saltstänkte sjömannen, 
äventyraren och multimiljonären Chris Packer som 1975 vann 
havskapplöpningen Sydney-H obart, dels Eric Meier, som var 
maskinist på oljeriggar.

Packer var delägare i en fabrik som tillverkade kolfibermaster. 
Han föddes i Sydafrika 1953 men växte upp i Perth, Australien.

De tog sitt nyförvärv till Klaipeda i Litauen där Lissa byggdes 
om och rustades upp. Efter det användes hon som privat lustjakt 
och för transport av yachter.

För resan ner till Medelhavet hade man fått en last av två 500- 
båtar som Marinen sålt till Malta. Väl komna till M edelhavet

Redaren och miljonären Chris Packer.

tröttnade Eric Meier på allt festande och han sålde sin andel till 
Chris Packer. Han fortsatte att kryssa i Medelhavet och ställde 
därefter kosan till Karibien. Sedan ner förbi Sydamerikas ostkust. 
Packers tanke var att ta den isförstärkta coastern ner till Antarktis 
och följa den brittiske polarforskaren Sir Ernest Shackletons 
(1874-1922) resor i Rosshavet. Packer överraskades av en svår 
storm som knäckte masten på Lissa, varpå han måste styra kosan 
norrut och återvända till Sydamerika. Han fortsatte sedan på 
Sydamerikas västkust mot Peru. Där blev han bordad och rånad 
av pirater. När han hämtat sig fortsatte han tvärs över Stilla Havet 
via Galapagosöarna till Sydney dit Lissa kom fram i december 
2003. Där blev Lissa liggande en tid medan Packer passade på 
att skilja sig. Efter ett tag längtade Packer ut igen, nu med nytt 
kvinnligt sällskap.

Den 19 november 2004 arresterades Chris Packer sedan han 
seglat in i hamnen i Benoa på Bali och blivit anklagad för vapen
smuggling. Packer hade glömt deklarera för myndigheterna i

Indonesien att han hade vapen ombord som skydd mot pirater 
som är vanligt förekom m ande i dessa vatten. Han riskerade 
dödsstraff men befanns vid rättegången vara "nästan" oskyldig 
och dömdes till tre månaders fängelse, ett straff som han avtjänat 
när domen föll.

I oktober 2005 kom fartyget till Auckland i Nya Zeeland och 
fortsatte i januari 2006 till Nelson, Nya. Zeeland där det fick en 
grundlig översyn.

Packer drabbades av en hjärtattack då han den 29 april 2006 
spelade golf hemma i Perth. Han fördes till sjukhus och låg i koma 
i 14 dagar innan han vaknade upp. Lissa lades upp i Freemantles 
hamn den 10 juli 2006.

Ännu inte återställd efter sin svåra sjukdom beslutade Packer 
i november 2007 att sälja sin älskade Lissa som beräknades vara 
värd omkring $3 000 000. Mr M cCormack frän Busselton strax 
söder om Perth, lade ett bud pä runt $600000 som accepterades 
av familjen Packer. Vid en inspektion ombord kund man se att 
fartyget försetts med toaletter och badrum som på ett fyrstjärnigt 
hotell.

Mr McCormack har som långsiktigt mål att ta fartyget till Gal- 
lipoli i Turkiet där australiensiska trupper stred under brittiskt 
befäl under första världskriget (april 1915) och där mänga aus
traliensiska ungdomar fick sätta livet till, något som ännu sätter 
starka spår i den australiensiska själen.

Källa: D iverse tidningsartiklar frän Australien
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Byggd 1956 av Carl Liiring Schiffswerft i 
Kirchhammelwarden, Brake, nb 5507

895 tdw, 499 brt, 285 nrt

Längd 53,84, bredd 10,04, djupgående 
3,73 m

Reg-nr 9674/SGVC, IMO 5340390 

Maskineri: 8-cyl MaK diesel, 373 kW 

Fart 11 knop

Bertil Palm lyckades i mars 1957 fotografera Nordpol innan hon gick över till USA.

38 Nordpol/Stella Nova 1956-1964
Fartyget byggdes på beställning av Rederi Ab Nordö (Ebert Pet
tersson) i Kalmar och fick vid sjösättningen den 12 april 1956 nam
net Nordpol. Det nya fartyget ersatte de båda fartygen Undine 
och Pool. Det senare fartyget ägdes av samma intressenter men 
i ett annat rederi, Rederi Ab Pool. Nybyggets namn syftade till 
en kombination av dessa båda rederiers namn. Nordpol kunde 
levereras den 26 maj 1956.

Efter leveransen gjorde fartyget ett antal resor mellan Norge och 
Tyskland med fisk innan hon sattes in i trafik mellan Östersjön 
och kontinenten. Trälaster ut och bilar och traktorer hem.

1957, maj, chartrades N ordpol på 18 m ånader av Westley 
Shipping Co Inc, New Orleans, USA och sattes i trafik mellan 
denna hamn och Cuba och centralam erikanska hamnar med 
styckegods.

1959. Efter att chartern tagit slut kom Nordpol hem och anlände 
den 4 maj till varvet i Sölvesborg för ombyggnad till bil- och pas
sagerarfartyg. En lucka togs upp på babordssidan så att bilarna 
kunde köras ombord via mellandäck. Vid ombyggnaden blev

fartyget shelterdäckat. Redan den 29 maj var hon klar.
Fartyget sattes den 17 juni in på en ny linje mellan Grankulla vik 

på norra Öland och Klintehamn på Gotland. Hon kunde ta ett 
60-tal personbilar som vid behov kunde utökas med ytterligare 
15-20 st. Hon tog också med sig 250 passagerare. Hon gjorde en 
resa fram och tillbaka till Klintehamn varje dag. Turlistan var 
anpassad till bussförbindelserna och även till Myrstens Gunilla 
som gick på traden O skarsham n-Byxelkrok. Nordpol avgick 
från Grankullavik 09.30 och klockan 13 var man framme i Klin
tehamn. Klockan 14.30 avgick hon till Grankullavik och var där 
klockan 18. En vuxen fick betala 20 kr enkel väg och skulle man 
ha bilen med sig fick man lägga till ytterligare 37 kronor, något 
som var överkomligt även på den tiden. Linjen marknadsfördes 
som Ö-Linjen.

Linjen blev snabbt populär. Gotlandsbolagets färjor var vid 
denna tid föråldrade och måste lyfta ombord bilarna. Dessutom 
gick man inte alla dagar i veckan. Nordpol hade ju en ramp 
som gjorde att man kunde köra ombord vilket var både lätt och

'

Nordpol lastar bilar i Klintehamn. Vykort.
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Hon kom i maj 1964 till Västtyskland där hon 
fick  namnet Santa Helena. Foto ur Rickard 
Sahlstens samlingar.

smidigt. Detta gjorde att Gotlandsbolaget snabbt byggde om 
Christofer Polhem med en akterport.

1960, februari, såldes fartyget för 1 500 000 kronor till Rederi Ab 
Bertil Skanse & Co i Skärhamn men fortsatte att gå mellan Oland 
och Gotland. Säsongen inleddes den 7 juni och avslutades den 
29 augusti. Efter det döptes fartyget i september om till Stella 
Nova. Linjen Grankullavik-Klinteham n betjänades 1961 av en 
ny Nordpol, byggd i Falkenberg samma år.

Stella Nova gick under sommaren 1961 för Gotlandsbolaget och 
även 1962 hyrdes fartyget ut till Gotlandsbolaget under tiden 23 
juni-20 augusti för att transportera gods och personbilar mellan 
fastlandet och Visby.

1964, maj, såldes fartyget för 940 000 D-mark, motsvarande 
1 232 000 kronor, till Gebriider Lohmann i Haren/Ems i Väst
tyskland. Bröderna Lohmann övertog sitt fartyg i Falkenberg och 
gav det namnet Santa Helena. Hon hade först hemort i Raken 
vilket 1965 ändrades till Haren.

1966 övertogs fartyget av Heinrich Kötter, Haren/Ems. Åter

blev hemorten Raken för att 1967 ändras till Haren.
1974 såldes fartyget till Horst Bartels, Hamburg-Neuenfelde 

som döpte fartyget om till Tor Ireland för en charter till Tor 
Line.

1977, mars. Efter charterns slut döptes fartyget om till Neu- 
graben.

1979, januari. Sedan man införskaffat ett annat fartyg som 
övertaget namnet Neugraben döptes det gamla fartyget om till 
Neugraben II i väntan på försäljning.

1979, september, såldes fartyget till Baltic Sealine SA i Panama 
med E G Jansson Ab i Malmö som managers. Fartyget döptes 
om till Castor I.

1980, den 25 november, fick fartyget maskinhaveri i position 
50.35.30N, 00.04.50W då det befann sig pä en resa mellan London
derry och Par i ballast. Hårt väder rådde och besättningen kunde 
räddas med helikopter. Dagen därpå bröts fartyget ner och sjönk 
utanför den lilla fiskebyn Port Isaac, Cornwall.

Fartyget gick under sin sista tid med namnet Castor 
I. Foto Fotoflite.
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Byggd 1956 av Nya Ab Falkenbergs Varv, 
Falkenberg

933 tdw, 499 brt, 276 nrt

Längd 51,21, bredd 9,82, djupgående 
3,79 m

Reg-nr 9683/SGVL, IMO 5340338

Maskineri: 6-cyl Alpha diesel type 496R, 
537 kW

Fart 10,5 knop

Stella Maris var det första nybyggda paragraffartyget för Skärhamn.

39 Stella Maris 1956-1966

Fartyget byggdes av Falkenbergs Varv och gavs vid sjösättningen 
den 4 april 1956 namnet Stella Maris av sin gudmor Helga Skanse. 
Beställare var Rederi Ab Bertil Skanse & Co i Skärhamn. Den 12 
juli kunde fartyget gå på sin provtur.

1966, den 25 januari, såldes hon för 1 300 000 kronor till Laiva- 
nisännistöyhtiö Usko (Finnshipping Ltd OY), Borgå . Partrederiet 
bestod till lika delar av Heikki Häyrynen, Kotka; Wäinö Soini, 
Åbo och Alfons Widestam, Borgå. Fartyget fick Borgå som hemort 
och fick namnet Usko.

1967, den 17 februari, sålde Soini sin del till Lauri Nyman.
1969, den 6 mars, sålde Widestam sin del till Kari Laitsalmi.
1969, den 13 oktober, sålde Lauri Nyman sin tredjedel till Re

deri Ab Nidarholm Varustamo OY, Åbo som därmed också blev

huvudredare för fartyget.
1971, den 22 mars, sålde Kari Laitsalmi sin tredjedel till Re

deri Ab Nidarholm Varustamo OY varefter bolaget äger 2/3 i 
fartyget.

1971, den 10 maj, såldes fartyget till Rederibolaget Una (Toivo 
Nordlund) i Mariehamn pä Åland och fick namnet Una. Partre
deriet bestod av sju delägare bl a Toivo Nordlund med 6/16 och 
Bror Husell 1/16.

1971, den 14 oktober löstes en delägare med 2/16 ut, vilket 
bl a innebar att Toivo Nordlund därefter hade 19/48 och Bror 
Husell 4/48

1972, den 3 december, övertogs fartyget av Nordlund Shipping 
Co Ltd Ab, Mariehamn för 250 000 mark.

Senare kom hon till Finland. To
mas Johannesson fångade henne 
dä hon passerade Öresund.
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Att döpa om fartyget frän Una till Luna var billigt. Foto ur 
Rickard Sahlstens fotosamling.
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1972, den 14 december, såldes hon vidare till Rederibolaget 
Luna (Alpo Mikkola), Korpo som förlängde namnet till Luna. 
Partrederiet bestod av Alpo M ikkola, Finström , Hans Ossian 
Karlsson, Saltvik och Howard Evert Johansson, Finström med 
1/3 var

1973, den 9 november, såldes fartyget till North Africa Ship- 
ping Co Ltd (S. Condos Son & Co) i Fam agusta pä Cypern. 
Fartyget avgick från Hamina den 21 november under sitt nya 
namn Tripolis.

1975, den 5 april, såld till Mrs Leonidas Athanasoulias i Piraeus 
och fick namnet Vriseis (ibland stavat Briseis).

1979, den 15 mars, sålt till Fotios och Eleni Daglas, Piraeus och 
omdöpt till Giannis D.

1987, den 28 septem ber om döpt till Them istocles II (Gr). 
Samma ägare.

1997, den 15 septem ber om döpt till Cabinda I, H onduras 
flagg.

1998, den 1 maj omdöpt till Pedra (Ho) och därefter, den 18 
maj 1998 till Comoran Steamship Corp, Kingston, St Vincent och 
omdöpt Usko.

2000, den 4 december, såld till okända ägare och omdöpt Pati 
av Batumi, Georgien.

2001, den 1 januari, förliste fartyget i hårt väder utanför Turkiets 
sydkust på resa Antalya-Piraeus. Ombord fanns ett stort antal 
flyktingar av vilka ett 50-tal befaras ha drunknat.

Byggd 1956 av Kalmar Varv Ab, Kalmar, 
nb 386

895 tdw, 494 brt, 282 nrt

Längd 52,53, bredd 9,52, djupgående
3,83 m

Reg-nr 9686/SGWL, IMO 5236783 

Maskineri: 6-cyl MaK diesel, 515 kW. 

Fart 11 knop

Kalmarsund VIII fick en kort svensk seglats. Foto frän Kalmar Sjöfartsmuseum.

40 Kalmarsund VIII 1956-1958
Fartyget beställdes den 25 november 1955 av skeppsredare Mag
nus Kvalheim, Stavanger, Norge till ett pris av 1 500 000 kronor 
för leverans senast oktober 1956. Detta avtal upphävdes den 10 
mars 1956 och varvets ägare, Ångbåts Ab Kalmarsund, tog över 
kontraktet. Fartyget sjösattes utan några ceremonier och kunde 
levereras den 21 juli 1956 med namnet Kalmarsund VIII.

1958, den 10 september för 1 684 000 kronor till Casimiro Filho 
Industria y Comercio SA, Fortaleza, Brasilien. Fartyget övertogs 
i Kalmar och döptes om till Miromar.

2008. Ännu i rederiets ägo. Enligt bolaget hemsida har man 24 
fartyg, alla med namn som börjar på M.
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Byggd 1956 av Sölvesborgs Varvs- & 
Rederi Ab, Sölvesborg, nb 45

1065 tdw, 499 brt, 251 nrt

Längd 62,45, bredd 10,02, djupgående 
3,75 m

Reg-nr 9688/SGWF IMO 5236783 

Maskineri: 8-cyl Alpha diesel, 716 kW. 

Fart 12 knop

Boge levererades en skön sommardag till Rederi AB Slite på Gotland. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts 

Tidnins.

41 Boge/Marin/Marine 1956-1976

Fartyget beställdes av Rederi Ab Slite, Slite och Rederi Ab Jan. 
Göteborg med hälften var. Det kölsträcktes den 17 oktober 1955 
och kunde sjösättas den 28 maj 1956 varvid hon döptes till Boge. 
Leveransen ägde rum den 19 juli.

Efter leveransen gick fartyget in i en charter i trafik på Kari- 
biska havet.

1961. Direkt efter chartern anlände Boge till Stockholm den 12 
maj för ombyggnad till passagerar- och bilfärja. Mellandäcket 
blev passagerarsalong och bilarna kördes in från styrbords sida 
upp på fördäck och väderdäck, som planats ut med plankor. 
Rederiets andra båt, Slite, hade 1959 byggts om på liknande sätt 
(se båt 20). Efter ombyggnad sattes Boge in i fart mellan Simpnäs 
och Mariehamn den 15 juli. Hon var igång på denna linje till den 
1 september varefter hon lades upp i Frederikshavn.

1962 var hon åter i trafik på linjen mellan den 15 april och 10 
september varefter hon lades upp i Mariehamn. Hon låg kvar där 
till den 15 maj 1963 och sattes därefter i fart på sin trad Sim pnäs- 
Mariehamn.

1963, i februari, sålde Rederi Ab Jan sin hälft i fartyget för 
983 000 kronor till Rederi Ab Slite som därmed blev ensam ägare 
till fartyget. Efter säsongens slut såldes hon för 1 300 000 kronor 
till Kihlbergs Fartygsagentur Ab i Göteborg. Hon återställdes till

vanligt lastfartyg vid Sölvesborgs Varv och kunde den 19 septem
ber lämna varvet under sitt nya namn Marin.

1966, februari, såldes hon 1 700 000 kronor till ett partrederi i 
Skärhamn med Åke Georg Pettersson som huvudredare. Fartyget 
döptes om minimalt till Marine.

1968, mars, överfördes fartyget för 688 000 kronor på Å S P 
Rederi Ab med den tidigare huvudredaren som vd.

1975, december, ändrades hemorten till Göteborg i samband 
med att bolaget då inköpts av Novator Fastighets Ab.

1976 lades fartyget under våren upp i Göteborg och såldes i 
november utan att ha varit i fart för 800 000 kronor till Compania 
Scansow Star SA, Panama. Nu förlängdes namnet ytterligare lite 
grand till Mariner VI. Inte heller nu kom fartyget igång.

1977, juni, såldes hon åter. Nu köptes hon av Sun Coast Ltd, 
Road Harbour, British Virgin Islands och döptes om till Sun 
Coast. Hon kunde äntligen lämna Göteborg den 7 juli bound 
for Aruba.

1979 övertogs hon av Boge Transport Inc i Panama och fick 
tillbaka sitt dopnamn, Boge.

1981, den 19 juni kl 15.30 kantrade och sjönk fartyget vid kaj i 
Port Limon där hon skulle lasta 1 315 ton cement och lade sig på 
styrbords sida. En man omkom. Fartyget blev vrak.

Vid hemkomsten från USA sattes hon i trafik 
som bil- och passagerarfärja mellan Simpnäs och 
Mariehamn.
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Munktells I I I  i London någon dag i april/maj 1920. Arkivbild Företagens Arkiv i Sörmland.

M/s Munktells III -  en doldis i svenska handelsflottan
Olle Gustafsson

Det är inte så många som känner till 
eller ens har hört talas om m otor

fartyget Munktells III. Inte heller varvet 
där hon byggdes är särskilt känt, Vesterås 
Skeppsvarf och Rederi Ab i Västerås.

1 slutet på första världskriget var det 
goda tider för industrierna i Sverige, och 
det gällde naturligtvis även industrierna 
i Västerås såsom Asea och Svenska M e
tallverken. V ästerås stad hade beslutat 
att bygga en djuphamn nu när ny sluss i 
Södertälje och fördjupad farled skulle bli av 
i Mälaren. Mellan den gamla hamnen och 
platsen för den kommande djuphamnen 
fanns ledig mark. Ett antal personer gick 
ihop, satsade pengar och snett nedanför 
där ICA nu har sitt kontor, anlades varvet. 
Av de stolta planerna på ett skeppsvarv
i klass med de stora på västkusten blev 
inget. Man byggde ett mudderverk, ovan
nämnda Munktells III samt ett par pråmar. 
Sedan kom andra tider. Order uteblev och 
varvet gick i konkurs och aktieägarna för
lorade alla sina besparingar. Ungefär 10 år 
senare såldes marken och det som fanns 
kvar till Västerås stad för 65 000 kronor 
och därmed var drömmarna om ett varv i 
Västerås definitivt borta.

Här läm nar vi varvet och ägnar oss i 
stället åt Munktells III. Lägg märke till att 
namnet stavas med "s "  på slutet, men så 
gjorde man hos Munktell.

M unktells M ek Verkstads Aktiebolag 
var vid denna tid ett av Eskilstunas största 
företag. Bolaget låg vid ån, centralt i staden 
med m onum entala byggnader, av vilka 
flertalet finns kvar än idag även om de inte 
inrym m er M unktell, eller som företaget 
numera heter, Volvo.

H os M u n ktell hade man en m ycket 
d iversifierad  tillverkning. M an gjorde 
ångmaskiner, lokomobiler, lok, stekpan
nor och mycket annat. Det tyngre godset 
transporterades i regel med fartyg från 
egen kaj där man hade en kran för detta 
ändam ål. N ågon större tillverkning av 
fartygsm askiner hade man inte haft och 
kanske var byggnationen av detta fartyg 
ett sätt att visa upp vad man kunde bygga. 
Munktells III skulle givetvis förses med en 
motor av egen tillverkning.

Munktell skriver också till Kommerskol
legium  den 31 mars 1919 och meddelar 
att fartyget man har under byggnad vid 
Vesterås Skeppsvarv & Rederiaktiebolag 
kommer att bli ett motorfartyg på ca 300

ton dw och med dim ensionerna: Längd 
från förkant av förstäven till akterkant av 
akterstäven 100 fot eng. Största bredd på 
spant 22,75 fot eng. Malldjup i sidan till 
kölspunningens överkant 12,50 fot eng. 
(Vad kölspunningen är har författaren till 
dessa rader ingen aning om).

Man talar vidare om att huvudmotorn 
kom m er att bli en 120 hk tvåcylindrig  
råoljemotor med backapparat byggd un
der Lloyds kontroll. M otorn hade 450 
mm cylinderdiam eter och en slaglängd 
på 520 mm. Värt att notera är att motorn 
anges vara tillverkad 1920 medan bäten är 
byggd 1919, i december månad för all del. 
Om detta stämmer gick det kanske till så 
att fartyget, utan motor, bogserades från 
varvet i Västerås till Munktells verkstad i 
Eskilstuna där sedan motorinstallationen 
ägde rum. Det är möjligt att resurserna för 
detta arbete helt enkelt inte fanns på varvet
i Västerås. Man hade ju inte byggt något 
motordrivet fartyg tidigare och inte blev 
det något senare heller.

Vidare nämns att huvudmotorn också 
skall driva en länspump med en kapacitet 
av ca 90 liter per m inut. U töver ovan
nämnda pumpar talar man också om att

42 Lar;épu;:ri»i:a.£(>&:/



-
S fe v ® P > .

/  111 -■•-A. SfeS

M U N K T E L L S  III  
Lastsfart0 i, 350 ton d. w., 190 HK. 

2-cyl. m otor, g knob ;

Bild frän reklambroschyr av M unktell pä motorfartyget Munktells III.

det skall installeras en 3 hk råoljemotor av 
"vårt eget fabrikat" som skall driva en ex
presspump, vad nu detta är för slags pump, 
typ NA-4 av Ludvigsbergs tillverkning. 
Kapaciteten på denna pump uppges till 
175 liter per minut vid 30 m manometrisk 
uppfordringshöjd.

I övrigt vet vi inte så mycket om denna 
båt. Som fram går av bild var hon en sk  
bakladdare, hade ett lastrum och två luckor 
som betjänades av varsin vinsch. Vinschar
na drevs också av råoljemotorer.

Lite mer får man veta om man tittar i 
tidningen The M OTORBOAT. Denna eng
elska tidning, "For all interested in large 
and small Pleasure Motor Craft and Corn- 
mercial Motor Vessels for Coastal Service 
and Inland W aterw ays", som det står i 
ingressen, har i sitt nummer daterat 21 maj 
1920 en lång artikel om Munktells III som 
då hade gästat Themsen.

Vi får veta att huvudmotorn är på 160 hk 
men kan ge 200 hk med vatteninsprutning. 
För detta ändamål finns en 5 tons vatten
tank installerad i m askinrum m et. Detta 
räcker enligt tidningen till för tre resor mel
lan engelska sydkusten och norra Frank
rike. Man meddelar vidare att det finns 
en bunkertank rymmande 10 ton samt att

förbrukningen är ca ett ton per dygn. Här 
uppges att det finns en hjälpm otor på 5 
hk som driver en kom binerad läns- och 
brandpump och är liksom huvudmotorn 
av fabrikat "Babcock & Wilcox-Munktell". 
Babcock & W ilcox är M unktells agent i 
England och vill tydligen ha sitt namn 
med på motorerna som säljs där. Man talar 
också om att det senare skall installeras 
en tvåstegs kompressor som skall drivas

av hjälpmotorn. Om vinscharna berättar 
man att motorerna är på 10 hk. Tidningen 
nämner att driftkostnaderna för dessa vin
schar är mellan 3 och 4 pence per timma, 
vilket anses vara avsevärt mindre än för 
motsvarande ångvinschar.

Fartyget saknar tydligen elektrisk be
lysning. En behållare pä däck innehåller 
kom prim erad "coal gas" som räcker för 
belysning under en "considerable" period.

Med denna bild ville man tydligen visa den motordrivna vinschen. Arkivbild Företagens Arkiv i Sörmland.
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Munktells I I I  lastar trä en vinterdag någonstans i Sverige. Arkivbild Företagens Arkiv i Sörmland.

Man medför dessutom reservflaskor.

Från andra handlingar
I ett brev från rederiet till Kommerskollegi
um anhåller man inför en planerad demon- 
strationsresa till London "och eventuellt 
andra ostkusthamnar" att få göra undan
tag för de då gällande bemanningsförskrif- 
terna för nordsjöfart. Man vill ersätta det 
extra manskap som erfordras med en extra 
styrman då plats i manskapsinredningen 
inte finns men däremot går det tydligen 
att ordna hyttplats för en andre styrman. 
Den andra sak man ville få undantag från 
gällde reservstyrningen. Man önskade få 
byta ut denna mot "taljanordningar", som 
man kallar det, då det inte fanns plats på 
akterdäck för en konventionell styrning. 
På brevet från Munktell har någon på far- 
tygsinspektionen antecknat att ändringen
i besättningen kunde godkännas men inte 
detta med reservstyrningen. Tittar man 
noga på bilden av M unktells III så kan 
man se en ratt på akterdäck, så någon 
dispens där blev det inte och en ratt fick 
tydligen plats!

Hur stor besättning hade hon då inför 
englandsresan? Jo, det finns också angivet. 
10 februari 1920 meddelar fartygsinspek- 
tionen att fartyget skall ha:

Befälhavare,
1 lättm atros,
2 behöriga styrm än,
2 jungm än,
2 behöriga m askinister,
1 kvinnlig kökspersonal,
1 matros.

Man krävde alltså 10 mans besättning, 
varav en kvinna. Det hade säkert gått lika 
bra om man bytte ut henne mot en kock, 
men se en manlig kock tjänade mer än en 
kvinnlig så det var bäst så.

Det kan vara intressant att jämföra denna 
besättning med en lika stor ångare i svensk 
kanaltrafik . En sådan hade norm alt 11 
mans besättning fördelade på:
Befälhavare
4 m an pä däck
1 styrman
2 eldare
1 m askinist
2 restauratris och köksbiträde/städerska

Jag har med flit inte skrivit "behörig" för 
styrmannen och maskinisten för det var 
mycket vanligt att dessa var uppmönstrade 
matroser och eldare som hade dispens.

Vad hände sedan?
Ja den 14 januari 1920 påbörjar fartygs- 
inspektionen besiktningen av M unktells

III och den 22 blir hon godkänd för resan 
till England. Denna resa var naturligtvis 
i första hand en dem onstrationsresa för 
Munktells produkter. Huvudmaskinen och 
vinscharna nämns speciellt. Kanske hop
pades man också kunna sälja fartyget där. 
Maskinstyrkan uppges nu till 160 ehk.

Den 19 februari 1920 avgår hon från 
Stockholm för resa till London. Befälhavare 
är H. Norrby.

Sedan har jag inga mer uppgifter förrän 1 
juli samma är. Hon tar nu lots vid Furusund 
på resa från Riga till Gävle med skrotlast. 
Ankommer till Gävle dagen efter. Lämnar 
Gävle den 9 juli för att gå till Stockholm 
med massa. Lämnar sedan Stockholm den 
13 juli och går på lätten till Sundsvall. Från 
Sundsvall går hon till Reval, nuvarande 
Tallinn, också nu med massa. Så fortsätter 
resorna på Östersjön med en avstickare till 
Drammen med massa. Lasterna varierar. 
Förutom massa lastar hon bl a cement och 
styckegods.

Den 17 augusti bär det av till Eskilstuna.

Nästa sida visar ett grant foto pä Munktells I I I  i 
en liten hamnbassäng i London. Observera de in
rullade seglen och personerna som ger liv åt bilden. 
Arkivbild Företagens Arkiv i Sörmland.
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Ingen up p gift om even tu ell last. Hon 
kom m er till Eskilstuna dagen efter och 
kvarligger till 24 augusti, då hon avgår från 
Mälarbaden, ett litet samhälle några kilo
meter norr om Eskilstuna vid Mälaren. Vid 
denna tid fanns det järnväg till Mälarbaden 
och en riktig kaj där. Munktells III ligger 
alltså i Eskilstuna/M älarbaden ungefär 
en vecka. Kanske gjorde man översyn på 
maskineriet. Hon lämnar i vart fall Mälar
baden tom.

I slutet på augusti 1921 meddelar mäk
laren, R.W. Norrman & Co AB att fartyget 
ligger upplagt utan befälhavare.

I augusti månad 1922 går Munktells Mek 
Verkstad i konkurs. Konkursförvaltaren 
driver företaget vidare. Sannolikt ligger 
Munktells III upplagd detta år.

Konkursboet anmäler den 9 maj 1923 att 
ny befälhavare utsetts för en resa Stock- 
holm-Reval.

Nyman & Schultz tillsätter 1924 befälha
vare och man kan väl anta att hon gick för 
detta, i Eskilstuna inte helt okända företag, 
under året.

Någon gång under året byter man ut 
motorn. Fartyget var troligen i Eskilstuna 
under tiden slutet juni till ungefär 20 juli. 
Under den tiden sker sannolikt motorbytet. 
Den nya motorn har samma cylinderdi
mensioner som den gamla men ger nu 225 
hk. Motorn uppges tillverkad 1923. Om det 
är frågan om samma motor som byggts om 
eller det är en ny motor av samma typ men 
som nu ger avsevärt mycket större effekt 
än den gamla, är omöjligt att avgöra nu så 
här långt efteråt.

I övrigt går hon under våren och som
maren i huvudsak på traden Stockholm - 
Memel och Danzig. 1 november gör hon 
en resa H elsin gbo rg -G äv le  med tegel. 
Inga andra höstresor är kända. Troligen 
lades hon upp för vintern någon gång på 
senhösten. Träfartyg är inte lämpade för 
gång i is.

Nya ägare
Den 20 februari 1925 säljer konkursförval
taren den i Stockholm liggande Munktells 
III till Em m a Johansson i Göteborg för 
26 000 kronor. Nytt namn blev Emma.

Ännu den 9 mars kvarligger Em m a i 
Stockholm. Även nu kan vi väl anta att 
isförhållandena är främ sta orsaken. Vid 
befälhavarbyte den 25 septem ber ligger 
hon emellertid i Göteborg.

Kanske var detta köp mer eller mindre 
ett spekulationsköp. Priset förefaller, även 
efter dåtida förhållanden, ganska lågt.

Den 3 december säljs Emma på nytt och 
nu till en norsk köpare. Priset har nu stigit 
till 35 000 svenska kronor och fartyget över
tas i Oslo. Det hela har gjorts pä så vis att 
köparen betalar 20 000 kronor kontant vid 
övertagandet och resterande 15000 kr mot

Teckning av Arne Gadd ur hans bok "Rökar vid 
synranden" utgiven 1960. Munktells I I I  är här 
norsk med namnet Kolnes.

6 % i kvartalsterminer på 3 750 kr. Affären 
har förmedlats av en norsk skeppsmäklare,
0  B Andersen i Oslo.

Den nya ägaren döper om fartyget till det 
vackra namnet Vaardag ett namn hon får 
behålla ända fram till 1946 då hon hamnar
1 Trondheim och döps om till Elgseter.

Hon byter ägare igen. Hamnar ånyo i 
Bergen och slutligen i Stavanger. Under 
tiden hinner hon byta namn en gång till, 
nu till Kolnes. Detta blir hennes sista namn 
för i Lloyds Supplement 12/1969 anges hon 
som upphuggen.

S am m an fattn in g  
och  d ata för farty g et  

M unktells III blev gammal för att vara 
ett fartyg byggt i trä. Skeppslistorna anger 
henne byggd av ek och furu. Om detta 
stämmer, och vi har ingen anledning be
tvivla skeppslistorna och fartygsregisterna, 
så skiljer hon sig från de flesta träfartyg 
byggda vid denna tid. Det vanligaste var 
att fartygen var sk  kompositbyggen, d v s 
byggda av trä på järn - eller stålspant. 
Varför det blev träspant är lite svårförklar
ligt. Vid en intervju i Vestmanlands Läns 
Tidning skryter varvsägaren med att man 
skulle bygga en ugn med en 30 meter hög 
skorsten för att bocka spant och plåtar. 
Denna ugn blev kanske aldrig av, något 
som gällde det mesta på Vesterås Skepps
varv & Rederi. Men möjligheten att bocka 
spant i stål fanns både i Stockholm och på 
varvet i Hjälmare docka.

På bilden av fartyget i England ser man 
tydligt att hon förde segel. Det finns gaf
felsegel på båda masterna och dessutom 
är det en beslagen fock på förstaget. Hon 
är klassad som  m otorfartyg och aldrig 
som segelfartyg med hjälpm askin så vi 
får anta att detta bara var stödsegel. På de 
tre bilder som finns bevarade kan man se 
seglen så de fanns åtminstone kvar under 
det första året.

Olika uppgifter om Munktells III finns 
red ovisade ovan m en jag väljer att ge 
uppgifter om fartyget i mer koncentrerad 
form nedan.

M unktells
Byggd 1919 i Västerås av Vesterås Skepps- 
varf & Rederi AB av furu och ek.

1919, dec 31: 238,27 brt. 146,07 nrt. Di
mensioner enligt Sveriges Skeppslista 1921 
30,63x6,90x3,52 m.

160 hk M unktell tändkulemotor, 2-cyl, 
2-takt, 450x520 mm, tillverkad 1920.

1920, feb 14. Cert, Munktells Mek Verk
stad AB, Eskilstuna. Befälhavare Clas Jon 
Helge Norrby, Spånga.

1921, maj 6, ny befälhavare: Adrian Eu
gen Johansson Strelert, Sturkö.

1923, maj 17, bolaget i konkurs.
Sveriges Skeppslista 1923: M unktells 

Nya M ek Verkstad AB. 225 hk M unktell 
tändkulem otor, 2 cyl, 2-t, 450x520 mm, 
tillverkad 1923.

1923, maj 7, ny befälhavare Gunnar Hed
man, Stockholm).

1925, mars 9, Cert, Emma Johansson, 
Göteborg. Befälhavare Gustaf Arthur Jo
hansson , Göteborg. Köpebrev 20 maj 1925, 
26 000 kr. Nytt namn Emma.

1925, dec, såld till Mathias Mikkelsen, 
Bergen. Nytt namn Vaardag.

1929 såld till A/S M /S Vaardag (Th 
Maaren), Mären/Bergen.

1942 såld till Tomas M aaren, Måren/ 
Bergen.

1946 såld till A/S M/S Lade (C I Kienig 
A/S), Trondheim. Nytt namn Elgeseter.

1949 såld till pr Tore Rogge Stensaker, 
Bergen.

1951 såld  till K aspar N ilsen , Sand/ 
Stavanger.

1952 nytt namn: Kolnes.
NV 1957 Kolnes LHSK 234/123 rt 100,7' 

x 22 ,8 'x ll,6 ', 365 tdw, 2 lastluckor å 16,7'x 
11,5', 1919 Västerås Västerås Skeppsvarv 
& Rederi Ab, 380 hk Union semi-diesel, 4 
cyl, 2-takt, 360x380 mm, tillverkad 1939. 
Nu klassad hos BV.

LR Suppl 12/1968/1969 Broken up.

Slutord
Jag har framför allt två källor att tacka för 
hjälp att sammanställa denna artikel. Först 
de hjälpsam m a damerna på Företagens 
A rkiv i Sörm land, där jag av en slump 
hittade några foton på fartyget och sedan, 
och inte minst, Erik Hag, Klubb Maritim 
som letat i arkiv i Stockholm och utöver 
allt annat hitta lotsjournalerna som hjälpt 
oss att så här långt efteråt följa fartygets 
väg över haven.

Litteratur: Olika fartygsregister , Vestm an
lands Läns T idning och The M otor Boat 21 
maj 1920. ^
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Varvsboken 
kommer till 

hösten!

Efter åtta års arbete närmar sig boken 
Fiskebåtarna och varven: Skeppsbyggarna 

sin fullbordan. Just nu görs lay-out av bo
ken och tryckningen kommer att ske efter 
semestrarna.

Boken utgör del två av serien om Fiske
båtarna och varven. Boken med de enskilda 
fiskebåtarnas historia kom ut 2002 och 
rönte stor uppmärksamhet.

Den nya boken innehåller en utförlig 
beskrivning av de många varv i Sverige 
som byggt träfiskebåtar. De flesta av dem 
har aldrig beskrivits tidigare i någon bok. 
G ruppen kring boken har lagt ner ett 
mycket stort arbete kring research i arkiv 
och intervjuer bland både varvsägare och 
anställda.

Boken har tillkommit med frivilligt ar

bete vilket inneburit att flera av författarna 
haft forskat och skrivit på sin fritid.

Boken innehåller beskrivning över ett 
trettiotal varv. Från Strömstad via Skreds
vik, Hålleviksstrand, Djupvik, Marstrand 
till de mänga varven i Göteborgs skärgård. 
Där kan näm nas Petterssons och Bergs 
varv på Hälsö, Knippla Skeppsvarv, Björ- 
kövarvet, Kalvsunds och Öckerö Båtvarv 
sam t D onsö Varv. I G öteborg finns ett 
spännande kapitel om Sverres Varv som 
gemene man kanske mest förknippar med 
fina modeller av fartygen byggda vid de 
stora Göteborgsvarven.

I Göteborgs fanns också Kustens Varv 
och Klippans varvsanläggning samt Äng
holmens varv i Längedrag. Längre söderut 
är det främst Gustafssons Varv i Landskro
na som byggde ett stort antal fiskebåtar.

De flesta av varven har också en nybygg- 
nadslista över kända nybyggen.

Varvsbeskrivningarna har gjorts av olika 
forskare. Projektledare har varit Lennart

Bommalm som ju också är en av Länspum- 
pens redaktörer.

Mycken möda har lagts ner på att finna 
fotografier som illustration. De flesta av 
fotona har tidigare inte varit publicerade 
i någon bok.

Boken innehåller också ett kapitel om 
hela 50 sidor med ritningar av fiskebåtar. 
Det är Curt S O hlsson som lagt ner ett 
m ycket stort arbete på att ta fram detta. 
Det fanns ofta inte några ritningar när 
båtarna byggdes. Därför har dessa mätts 
upp genom Ohlssons försorg och pä så vis 
bevarats åt eftervärlden.

Boken kan nu förh an d sbestä llas via 
Länspumpen. M ed detta nummer följer 
som bilaga en folder om detta. Beställer 
Du den före den 31 augusti 2008 kostar den 
bara 350 kronor inklusive leverans. Passa 
på detta unika tillfälle! Har Du frågor kring 
boken är Du välkommen kontakta Krister 
Bång; krister.bang@comhem.se eller tele
fon 031-26 38 38. &
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Transatlantics s/s Undens haveri 1937
På en resa till Australien drabbades Unden i juli 1937 
av ett svårt haveri efter brand i bunkerkolen. Elden 
spred sig till 2:ans lastrum  och m an sökte därför 
nödham n i Funchal, där hon sattes på grund utanför 
ham nen den 9 juli.

Lastrum m et fylldes m ed vatten  och elden blev 
släckt. En provisorisk reparation gjordes, vilket tog 
en m ånad, och därefter fortsatte Unden resan till 
Durban. Det visade sig nu att skadorna var så stora 
att m an övervägde att kondem nera U nden. M an 
beslutade dock att reparera ångaren, vilket utfördes 
i Durban.

Unden såldes under 1937 till Th. Brövig i Farsund, 
m en kunde in te lev ereras förrän  i ju li 1938 p g a  
näm nda haveri. Som  norsk  fick hon nam net Cate 
B. Efter att ha sänkts av tyskarna den 10 april 1940 i 
N arviks ham n, bärgades vraket först 1954 och höggs 
upp påföljande år.

Dessa intressanta bilder på haveristen U nden ut
anför Funchal har vi fått låna av Carl-Eric Granlund 
i Agnesberg. Fotona är troligen tagna sjökapten Einar 
Schm idt, m orbror till C arl-Eric G ranlund. Schm idt 
var befälhavare på Unden vid haveriet.
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I  augusti 1970 kom finska Tiiskeri.

När Brofjorden blev supertankerled

Som lokalredaktör för B ohuslnningen  i 
Lysekil fick jag uppdraget att skriva 

om Scanraffs etablering från skissförlag 
till full drift. Av förklarliga skäl lade jag all 
kraft pä i första hand det som handlade om 
fartyg och hamnanläggningen. Redan på 
1950-talet handlade det om stora tankers 
till Bohuslän. Gustaf B. Thordén plane
rade ett supertankervarv i Fiskebäck vid 
Gullmarsfjorden. I hemlighet kom skepps
redare Aristoteles Onassis högste chef till 
Lysekil för att diskutera med Lysekils stad. 
Planerna skrinlädes och varvet byggdes i 
Sörvik. På 1970-talet fanns planer att ett 
oljeraffinaderi skulle byggas vid Gullmars
fjorden men nu blev det Brofjorden.

Det som styrde beslutet var den raka 
inseglingen och bra vattendjup.

Innan beslut skedde en flera år lång 
process som  b örjad e  en dag 1965 när 
landshövding Per N yström , några OK- 
direktörer och kommunikationsministern 
i hemlighet skulle titta på industriområdet. 
De häm tades i hem lighet i H allind en, 
några mil norr om Lyse och kördes i pri
vatbilar till Brofjorden. Där vandrade de

Text och foto Terje W. Fredh

När Scanraff kom igäug fick solbadarna nya vyer med stortanktonnagets ankomst.
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Texaco Frankfurt var på 230000 ton

runt och titta pä möjligheterna till ett raf
finaderibygge.

Författaren till denna artikel blev snabbt 
inkopplad då många höga herrar ville veta 
mera om sjöfarten under krigsåren i det 
aktuella området.

I november 1970 kom beslutet men detta 
hade föregåtts av otaliga förhandlingar, 
planarbeten och protester från föreningen 
Rädda Brofjorden.

P rov seg lin g arn a
Nya fyrar, lotsutkik och lotsstation bygg
des liksom nya lotsbåtar.

Den 6 juni 1970 var det dags för den 
första provseglingen med OK:s egen tanker 
Oklahoma, befälhavare Carl-Erik Gran
qvist. Fyra provseglingar skulle ske, tre 
skulle bekostad av OK och en av industri
departementet. Oklahoma var 202 meter 
lång och 12,5 djupgående.

När tankern 20 meter bred passerade den 
270 meter breda passagen togs bilder av en 
kvällstidning som zoomade in fyrarna och 
det såg ut som tankern skulle gä på grund. 
Sanningen var att det fanns 125 meter fritt 
vatten på varje fartygssida!

Ombord på tankern fanns sjöfartsrådet 
Peter Simonsson, lotsdirektör Hans Lager- 
wall, lotsarna Per Larsson, Sylve Bräck, Alf 
Aronsson, Gunnar Jansson, Börje Larsson 
och Stig Pettersson samt en lots från Göte
borg. Ingen från OK fick vara med.

Pä det grundaste stället hade Oklahoma 
23 meter vatten under sin last på 44 000 
ton vatten.

I augusti skedde den andra provseg
lingen med OK:s Okland.

Nu kom större båtar. Samma månad kom

finska Tiskerii, 114000 ton, 274 meter lång, 
39 bred och 15,4 m djupgående. Fartyget 
vände utan bogserhjälp vid Lindholmen. 
Man provade också en annan kurs för att se 
om det fanns några banksugeffekter men 
ingenting märktes.

Med på T iisk eri fanns 20 m an från 
Skeppsprovningen, kapten Anders Dahl- 
wall från OK, några hydrografer samt alla 
lysekilslotsarna.

En annan ombord var Allan Olofsson, 
sjökapten från Saléns, som berättade för 
undertecknad att leden var den bästa han 
någonsin gått i. Rikspressen var tveksam.

D enl5 augusti kom Texaco Frankfurt på 
230 000 ton. Klipporna runt Brofjorden var 
täckta med folk. Jag var ute i en liten mo
torbåt från fem på morgonen tills proven 
avslutades fram på förmiddagen.

Tankern b ö rjad e  med en tv ärsk u rs 
fram till passagen av Dynabrott. Inga jet- 
strömseffekter som en göteborgsprofessor 
varnade för. I ett andra prov fick tankern 
vända i sin egen längd.

Här är röster från de jag intervjuade: 
1. John Bushnell, befälhavare på Texaco 
Frankfurt, som trafikerade alla världens 
stora oljehamnar: Under mina 40 år med 
tankers är det här den överlägset bästa 
inseglingsleden.

2. Peter Simonsson, sjöfartsråd: Brofjor
den håller hög klass. Jag har tidigare be
söket Marseille, Milford Haven, Le Havre 
och Rotterdam. Göteborgs hamn har också 
gjort prov men dessa är inte offentliga vare 
sig för mig eller någon annan vilket jag 
beklagar.

3. R oland A n d ersson , lo tsp la tsch ef, 
Uddevalla: Man kan ta in betydligt större

båtar än Texaco Frankfurt.
4. Sjökapten Jas. Holmes, Texaco, Lon

don: Brofjorden har gott om vatten, Tors- 
hamnen i Göteborg har för många krökar.

5. Lotsdirektör Hans Lagerwall: De far
hågor och risk som uttalat från vissa håll 
finns inte.

6. Per Larsson, lots: Väsentligt att enslin- 
jerna bibehålls och att det blir goda fyrar 
och bojar.

M ån g a stora  tan k ers  kom
När raffinaderiet köpte råolja från Persiska 
gulfen anlände många VLCC båtar. Största 
djupgäendet hade den spanska 323 000 ton- 
naren Artiaga med 82 fot.

En av de största båtarna jag fotografe
rade var norska Hilde Knutsen på 423 000 
ton. Saléns Sea Saint och Sea Stratus på 
355000 ton lossade flera gånger.

Många märkliga båtar kom att lossa vid 
raffinaderiet. En av dessa, en Maersktan- 
ker, hade legat vid en boj utanför Mena 
Al Ahm adi. G ulfkriget pågick och tan
kerns skrov träffades av en robot. Lloyds 
godkände den provisoriska reparationen 
och gav klartecken för resan mot Sverige. 
Därefter tog man in full last av råolja.Till 
Brofjorden kom tankern med tjocka svet
sade plåtbitar vilka täckte träffarna. Alla 
de stora internationella tankerrederierna 
har lossat i Brofjorden, bl a flera av Onassis 
O lym picbåtar och Niarchos Worldbåtar. 
A lla de stora norska tankred ierna har 
anlöpt Brofjorden, bl a Bergesen, Dahls, 
Lodding och Rasmussens.

Sedan flera år är det primorskolja som 
gäller och då är båtarna i storleksordningen 
115000 ton. Ä
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Tavla "Livräddningsbåten Käringön", målad 1930 av A. Collin. Motivet skulle kunna vara hämtat från S vecias förlisning vid Härmanö huvud 1926. 
Tavlan finns på Sjöfartsmuseet i Göteborg

Förlisningar vid Härmanö huvud
Kjell Jakobsson

Jag har ofta begrundat tavlan Skeppsbrott 
vid bohuslänska kusten målad av Marcus 

Larsson 1849. Tavlan finns på Bohusläns 
museum i Uddevalla.

Man söker också svaret på varifrån mo
tivet är hämtat. Det verkar som om platsen 
huvudsakligen är målad ur fantasin. En 
plats som dock har vissa likheter med mo
tivet är Korsets stenar vid Härmanö huvud, 
tre sjömil norr om Måseskär. Konstnären 
färdades några somrar längs bohuskusten 
och kan ha en minnesbild av platsen.

V rak k yrk ogård
Området kring Härmanö huvud är en verk
lig vrakkyrkogård. De flesta förlisningar 
inträffade under segelfartygsepoken under 
mörker och dålig sikt. En del förlisningar 
kan nog förklaras med att fartyg på väg 
österut från Nordsjön missade kontakt med 
Skagen och sedan med bibehållen kurs 
rände på land i området kring Måseskär.

Av naturliga skäl finns i regel inga vitt
nen i land till förlisningarna. Först då det 
ljusnat nästa morgon påträffades vrakrester 
och man förstod att en olycka inträffat.

Jag skall här beskriva några av alla de 
förlisningar som ägt rum kring Måseskär 
och Härmanö huvud.

Fyrm astbarken Jupiter av Riga, ju li 1899 
Skeppet var lastat med props på väg till 
England. Kantrade under storm. Masterna 
kapades och fartyget rätade upp sig men 
drev redlöst på land vid Härmanö huvud 
(Korsets stenar).

Fjorton mans besättning varav tre drun
knade. Ett par överlevande letade sig fram 
till den lilla gården Skålldalen en knapp 
kilom eter från strand ningsplatsen  och 
påkallade hjälp.

Den siste överlevande påträffades svårt 
skadad i en bergsskreva där han tuggade 
ljung.

Min far berättade någon gång på 1960- 
talet att det vid Härmanö ligger ett vrak 
och man vid slätt vatten kan se renslipade 
däcksplankor. Kanske är det vraket av 
Jupiter? En uppgift säger att en del av 
däcket spolades upp på land. Under däcket 
hittades långt senare ett lik.

F u llrig g a ren  E m m a av K a rlsh a m n , n o 
vem ber 1915
På väg från Danm ark till Brasilien med 
cem ent. Förliste under dåligt väder på 
okänd plats i farvattnen väster M åseskär- 
Härmanö. Eventuellt minsprängd. Stora 
mängder vrakgods från fartyget drev i land 
vid Härmanö.

Alla ombord, ca 18 personer, omkom. 
Fyra lik påträffades vid Gåsö och begrav
des i Grundsund.

Å ngfartyget Svecia av Stockholm , februari 
1926
På resa från Norge till U ddevalla med 
last av salpeter och kiseljärn. Kom ur kurs 
under mörker och dimma.

Nödsignaler från fartyget uppfattades 
av Käringöns livräddningskryssare Justus 
A Waller som under natten befann sig på 
rutinpatrullering mellan Pater Noster och 
Hållö.

Svecia hade gått på grund strax norr om 
Härmanö huvud. Alla ombord räddades. 
Bärgningsångare anlände så småningom 
och man hyste gott hopp om att rädda far-
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•1 ugareii Svecia var byggd ISS! och förliste 192b vid Härmanö huvud. Vykort utgivet ne Klubb 
Maritim-Göteborg.

tyget. Besättningen återvände till fartyget 
och man påbörjade bärgningen. Vädret 
försämrades dock samtidigt som dimman 
tidvis stod tät. En dramatisk situation kom 
att utspela sig på haveriplatsen. Besätt
ningen m åste ännu en gång evakueras. 
Kvar på Svecia fanns dock en tulltjänste
man som hade order att stanna kvar tills 
han hämtades av en tulljakt. Någon tulljakt 
kom dock inte och mannen blev kvar på 
vraket under natten.

Justus A W aller sökte sig under den 
stormiga natten återigen till Svecia för att 
rädda mannen. Mörker och dimma gjorde 
dock att även livräddningskryssaren tap
pade orienteringen. Under natten fick en 
brottsjö båten att fullständigt kantra, men 
den reste sig snabbt igen. Vid ett tillfälle 
observerades grundbrott strax föröver och 
man befann sig då vid de farliga Tova-brot- 
ten, alltså långt norr om haveriplatsen.

Svecia hade under natten börjat brytas

sönder i stormen. Tulltjänstemannen fanns 
fortfarande ombord. När det ljusnat på 
förmiddagen lyckades man rädda tulltjäns
temannen med hjälp av kastlina. Många 
hade befarat att räddningskryssaren förlist 
under räddningsförsöken.

Å n g fa rty g et  W endlus av R iga , feb ru a ri  
1927
Alla 22 (15?) man ombord räddades av 
Justus A Waller.

Med last av kol från England gick farty
get på grund och sjönk vid Härmanö, lite 
norr om platsen där Svecia strandade. Vid 
tillfället rådde mörker och snötjocka.

F y rm a stb a rk en  M a ca lla  frå n  E n g la n d ,
decem ber 1929
Alla tio ombord räddades.

Strandad vid K oppholm arna m ellan 
Käringön och Mollösund.

Innan det dagats den 10 december ob

serverade utkiken på Käringön nödbloss 
i SO-lig riktning. Livräddningskryssaren 
Justus A Waller gick ut och fann barkskep
pet Macalla som gått på grund lite syd om 
inseglingen mot Kråkesundsgap. Det var 
m örker och storm . Fartyget om gavs av 
grundbrott och räddningskryssaren fick 
själv ett kraftigt grundbrott som nästan 
begavde båten. Två av haveristens master 
gick över bord. Vidare räddningsförsök 
fick vänta tills det blev ljust.

Livräddningskryssaren lyckades genom 
våghalsiga manövrer få över en kastlina 
till haveristen. Först räddades kaptenens 
trettonåriga dotter. När hon precis kommit 
ombord kom Justus A Waller för nära ett 
grund och högg i botten. Skepparen Bern
hard Österberg kommenterade senare kallt 
att det var tur båten befann sig i en vågdal, 
annars hade det gått illa.

De skeppsbrutna halades sedan ombord 
på livräddningskryssaren en efter en. Ha
veristens kapten dog några dagar senare på 
grund av de påfrestningar han utstått.

Flera  lo k ala  o lyck or
I december 1929 gick en 29 fots båt från 
Gullholmen under dimma rakt på Korsets 
Stenar. De tre ombord omkom. Båten hade 
tidigt på morgonen gått ut och satt kol- 
jebackor väst Härmanö huvud. De hade 
hunnit sätta backorna men överraskades 
av dimma. I ett sådant läge är det normalt 
att ligga och hålla invid sista bojen innan 
dragningen börjar. Kanske körde man mot 
första bojen och först då överraskades av 
dimman. Backorna hade inte börjat dragas 
då olyckan inträffade. Alla tre ombord 
borde ha varit kända "som  krabban" i 
om rådet kring Härmanö. Detta visar att 
det inte kan ha varit många meters sikt vid 
olyckstillfället.

Denna händelse kommer mig att min
nas ett par episoder för 30 -4 0  år sedan. 
En gång var jag med far och pilkade torsk 
väster om Måseskär. Så kom det tät dimma 
och allt land försvann. Mistluren på Måse
skär startade och det ljudet skar genom 
m ärg och ben. Så sm åningom  kunde vi 
leta oss hem till Islandsberg. Med hjälp av 
ekolodet letade sig far österut och följde 
uppgrundningen mot land tills vi kom rakt 
på Hättans fyr. Det var första land vi såg 
sedan dimman kom.

En annan gång hade vi fiskat med kol- 
jebackor några sjömil väster om Bonden. 
Dim m an kom och kontakten med land 
försvann. Med kom pass och ekolod le
tade vi oss hemåt. Den första landkontakt 
vi fick var lömska Skavabrott (strax väst 
om Islandsberg) vars vita bränningar dök 
upp rakt föröver. Då hade vi först rundat 
Bondens Drag fast själv trodde jag att vi 
passerat norr om Bonden.

Till saken hör att jag aldrig såg far an-
Området vid Korsets stenar och Huvudskär strax norr om Härmanö huvud. Under storm måste detta om
råde te sig lika skräckinjagande som på tavlan av Maretts Larsson. Foto Kjell Jakobsson 17 mars 2007.
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Den magnifika tavlan "Skeppsbrott vid bohuslänska kusten". Tavlan är målad 1S49 av Marcus Larsson och finns att beskåda på Bohusläns museum i Udde
valla. Platsen har vissa likheter med Korsets stenar vid Härmanö huvud är. Foto via Bohusläns museum.

vända sjökort. Han hade sjökort och bot
tenformationer inpräntade i huvudet.

Några hummerfiskare från Gullholmen 
omkom vid olika tillfällen för cirka 40 år 
sedan på västsidan Härmanö. Kanske kom 
de upp på något grundbrott eller kanske 
motorn av någon orsak stannade. Motor
huset från en av båtarna såg jag ligga uppe 
på land i närheten av Stenevik.

B ogserbåten Bohus av M alm ö, m ars 2007  
Fyra man räddades.

Strandad strax söder om Härmanö hu
vud den 16 mars 2007. Se artikel i Läns- 
pumpen 2007:3.

På eftermiddagen fredagen den 16 mars 
var bogserbåten Bohus på väg från Wall- 
hamn mot Brofjorden. 1 den grova sjön nord 
till nordväst Måseskär stannade motorn. En 
senare sjöförklaring angav som eventuell 
orsak att en kvarglömd trasa i tanken kan 
ha strypt bränsletillförseln. Man lyckades 
inte få igång maskinen igen. Bohus drev 
mot Härm anö huvud och strandade på

ett grundbrott tre kabellängder rakt syds 
Härm anö huvud. På Käringön fanns en 
tung livräddningskryssare Dan Broström  
som bara hade fem sjöm ils gångväg till 
haveriplatsen. I vilket skede livräddnings
stationen larmades vet jag inte. Inte heller 
hur snabbt livräddningskryssaren skulle 
kunna bemannas.

Området där haveriet ägde rum är fullt 
av grynnor. Även vid gott väder är det 
svårt att med en grundgående båt ta sig 
fram där.

Fyra b esättn ingsm än räddades med 
hjälp av en helikopter.

Redan samma kväll som haveriet ägt 
rum visades på teve dramatiska bilder från 
haveriplatsen. Fartyget stod uppe på grun- 
det och verkade intakt fast det tydligen var 
kraftigt läck.

Jag beslöt mig för att nästa dag bege mig 
till Härmanö huvud för att se på vraket. 
D en dagen b låste  det västlig  kuling. I 
sådant väder är det svårt, för att inte säga 
om öjligt, att hitta någon läm plig förtöj- 
ningsplats nära Härmanö huvud, såvida 
man inte har tillgång till en grundgående 
eka eller liknande.

Jag lade i stället till i Gullholmens skyd
dade hamn och gick till fots den sex kilo
meter långa vägen/stigen ut till Huvudet. 
På vägen hörde jag någon säga att vraket 
hade sjunkit och inte längre kunde ses.

Jag passerade förbi gården Grinnebacken

Hit foto friin bärgningen av grekiska H:rt\/gc! Aghios Oerasimas som randade i mars 1933 vid 
Måseskär. Fartyget bärgades av Röda Bolagets Fritiof och Harald. Bogserades till Ellösfjorden för  
tätning och sedan vidare till Göteborg för lossning och reparation. Iförgrunden syns Justus A Waller 
med jollen på släp. Foto via Sven Johansson/arkiv Kjell Johansson.
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där man hämtat kläder till de överlevande 
från Jupiter som förliste 1899. Stigen blev 
allt smalare för att sedan övergå i bergster
räng. Så kom jag fram till den smala gräs
bevuxna Skålldalen som var bebodd till i 
början av 1900-talet. Inga hus finns kvar 
längre. Bara husgrunder och andra läm 
ningar. Vid ett besök här 1972 stod ett hus 
fortfarande upprätt och det fanns rester av 
tapeter kvar på väggarna.

Enligt uppgift var det ett hus strax nord
väst om detta hus som ett par överlevande 
från Jupiter tog sig och sedan påkallade 
hjälp.

Så småningom kom jag fram till röset 
på H ärm anö huvud. H ärifrån har man 
en m agnifik utsikt över den oskyddade 
arkipelagen från norr och söder. Kraftiga 
grundbrott överallt utom västerut där det 
är djupt ända in till klippan. Under riktig 
storm  m åste havet här vara m inst sagt 
skräckinjagande och helt i klass med Mar- 
cus Larssons tavla.

Jag kunde snart konstatera att Bohus 
under natten glidit av grundet och tydligen 
hamnat i en fördjupning innanför grundet. 
I vågdalarna kunde jag se en liten del av 
skrovet och en radioantenn.

Under hemfärden såg jag en del vrak
rester från Bohus ligga vid stranden invid 
gamla 1500-talsfiskeläget Skålldalen. Där 
låga delar av styrhyttens inredning, kaf
fepaket, en oljig överlevnadsdräkt m m .
I en plastficka låg ett papper med alla 
uppgifter om fartyget. Konstigt nog syntes 
mycket lite oljespill. Båtens tankar (max 110 
kbm bunker) måste dock fortfarande varit 
tämligen intakta.

S jörövare  p å A rh olm en
Innan själva Gullholm en träffade jag en 
dam med längre tids anknytning till sam
hället. Hon hade hört att det tidigare bott 
sjörövare på den lilla holmen Ålholmen 
mellan Härmanö huvud och Vallerö. Det 
var ju  en in tressan t uppgift. Jag  hade 
många gånger varit på Ålholmens västsida 
men aldrig sett antydning till någon bebyg
gelse. Vid nästa besök på holmen gjorde jag 
en närmare undersökning. Mvcket riktigt.
I en gräsbevuxen skreva på holmens ost
sida fanns rester efter några husgrunder. 
Här hade tydligen för länge sedan legat 
hus. Holmen kan inte ha gett bete åt några 
djur såsom  varit fallet i Skålldalen och 
det närbelägna Vallerö. Fiske m åste ha 
varit den enda riktiga försörjningskällan. 
Med tanke på uppgifterna kvinnan från 
Gullholmen lämnat insmyger sig givetvis 
tanken att folket på holmen även ägnade 
sig åt sjöröveri.

Platsen måste i alla fall ha varit en av 
kustens m est läm pliga för sådan verk
samhet. A

Kuling i området mellan Härmanö huvud och Måseskär. I  mitten tv syns Vallerö. Pilen visar var 
Bohus ligger sjunken. Foto Kjell Jakobsson 17 mars 2007.

Bogserbåten Bohus som förliste vid Härmanö huvud i mars 2007. Foto Bernt Säfström.

Sista huset i Skålldalen på Härmanö. Är numera helt raserat. Det var till ett hus lite ät NV som över
levande från Jupiter tog sig år 1S99. Foto Kjell Jakobsson 1972.
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TILL FLYDDA TIUER
Texi

Bulgariska Rodina lämnar Rotterdam i augusti 196S. Sjösatt 1944 som Alstertor i Köpenhamn, till tysk beställare. Beslagtogs i maj 1945 av Danmark och 
levererades som Fornaes till AjS a f 6.2.1943 i Köpenhamn. Övertogs 1946 av A/S, D/S Dania, Köpenhamn och omdöpt till Danbelt. Hon var en Hansa-B  
ångare på 5 280 ton div. Såldes i september 1946 till Nav. Maritime Bulgare i Varna, och blev Rodina. Skrotad 1971 i Split.

Motortankern Aghios Haralampos på Elbe i augusti 1969. Hon levererades 1954 från Götaverken som Justus Waller och var på 17 400 ton div. Såldes 
till Grekland 1966 och blev Aghios Haralampos. Såld 1970 till franska intressen och fick namnet Valais, som 1972 blev Ariege. Köptes 1980 av Tsakos 
Shipping & Trading i Piraeus, satt i fart som Captain Gregos och skrotad 1988 i Pakistan.



Ångaren Krucia av Vasa, passerar Brilnsbuttel i juni 196S på väg in i Kielkanalen. Hon byggdes 1939 i Flensburg, som Pompeji till D.L.L i Hamburg, 
och var pä 5270 ton div. Övertogs 1945 av de allierade och blev Empire Blackwater för M inistry of War Transport i London. Köptes 1949 av D/S Hetland 
A/S, Köpenhamn, och sattes i fart som Krusaa. Kom till Finland 1960, dä hon köptes av A/B Vasa Shipping O/Y, Vasa, namnet blev Krucia. Ny ägare i 
Finland blev 1969 Rederi A/B Nidarhohn i Abo. Namnet blev Helvi. Såld 1971 till South East Nev. Co.Ltd., Taipeh, och blev Eastern Faith av Panama. 
Skrotad 1975 i Kaohsiung, anlände dit den 30 juli.

Hong Kon g kinesen ChiangKiangmed hemort London, iAntzverpen i augusti 1968. Igenkänd som G. D. Kennedy, levererad som skolfartyg till Transatlantie 
från Götaverken 1957, dödvikt 10 420 ton. Såld 1967 till Yick Fung Shipping & Enterprises Co. Ltd., Hong Kong, omdöpt till Chiang Kiang. Överfördes 
1970 till Cosco och fick namnet Chiang Sim. Omdöpt 1968 till Yn Zhi, ägd av jim e i Nav. School, Guangzhou. Försvinner ur LR 2005/2006.
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Isvinter vid Oxelösund under något av krigsåren. Ångarna Fredhem och Rigel har fastnat i isen. Rigel hade slut pä färskvatten men fick nytt från 
en bondgård. Vykort utgivet av Elin Anderssons Cigarraffär, Oxelösund. Samtliga vykort från Bertil Söderbergs samling.

• •

Ett kyligt Ostersjöminne
Sture Lestner

Hävringe i jan u ari den hårda v in 
tern 1942. Östersjön blev i stort sett 

ett enda stort isflak och malm- och kol
transporterna mellan de nordtyska ham

narna och O xelösund, kunde h jälp ligt 
genom föras endast med hjälp av de få 
isbrytare och starka bogserbåtar som stod 
till förfogande.

Vid Sjökontrollen var vår uppgift att 
borda alla fartyg för kontroll av last, va
pen och annat. På de utländska fartygen 
stuvades vapen och amm unition undan

Hävringe fyrplats utanför Oxe
lösund. Förlag Elin Anderssons 
Cigarraffär, Oxelösund.
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En v in terbild  av O xelösunds 
hamn med flera ångbåtar vid kaj 
och en på ingående. Förlag Blom
dahls Cigarr- & P appersaffär, 
Oxelösund.

och plomberades, liksom radioantennerna. 
Fartygets papper kontrollerades liksom 
besättningslistan. Där var ett flängande, 
krängande och klängande upp och ned 
på lotslejdaren i alla väder och mest nat
tetid. Detta beroende på avgångstiderna 
från hamnarna i norra Tvskland, och som 
förunderligt väl höll oss igång nätterna 
igenom.

Efter att ha avverkat min andra goda 
jul på Hävringe, skulle jag efter nyår iväg 
på en kort landpermission för att pä bästa 
sätt placera min sold på 50 öre om dagen 
(nätterna jobbade vi gratis). Lotsbåten 
kunde naturligtvis inte ta sig fram i den 
grova isen. Lotsen M anfred "M an n e" 
Arneving och jag bordade från iskanten i 
höjd med Korpen och äntrade ombord på 
en "G rängesbergare". Jag hade tur. Ste- 
ward ombord var Åke "K las" Pettersson, 
legendarisk fd  bandyspelare i Oxelösunds 
SK. Han bjöd på rykande het god kålsoppa 
i byssan.

Det tog tid för "Grängesbergaren" att 
ta sig fram i rännan, men efter några tim
mar låg vi i höjd med Klasen, där kapten 
Thure W ickström, också en hedersman, 
mötte med hamnkaptenen Anders Åberg, 
på bogserångaren Simson. Bogseraren 
baxade oss så småningom mot iskanten 
utanför 10:ans kaj, som just var under 
utbyggnad.

Hamnen i Oxelösund var fylld av ett 
grått istäcke som inte rätt avslöjade vad 
som var is eller sörja. När vi fått äntli
gen våra långa förtöjningar iland kom 
Anders Å berg ned på backen där Åke 
och jag stod och kom menterade isläget. 
Även Manne kom ned från bryggan iförd 
sin lotsmundering; svart krimmermössa 
med lotsmärke, marinblå trenchcoat och 
med portföljen (inga Höganäskrus där) 
hängande i en rem över axeln för att ha 
händerna fria på lejdaren.

Den kortväxte, sege och spänstige små
länningen sa adjö med några ord om att

"de är väl dags att ta ' sig him ", klängde 
över brädgången och äntrade ned för 
lejdaren och stegade iväg mot land och 
Gamla Oxelösund och "him m et". Plötsligt 
bara försvann Manne ur vår åsyn under 
istäcket. Efter några långa sekunder dök 
krimmermössan upp ur vaken och under 
mössan hela Manne med trenchcoat och 
portfölj och lågskor.

Som i en slow motionfilm såg vi med 
häpna blickar hur Manne fick händerna 
på iskanten i samma rörelse som han flöt 
upp. Med otrolig armstyrka vräkte han 
sig upp ur vaken och kom på fotter på fast 
is -  knappast våt!

Utan ett ord, utan en min, utan en gest, 
fortsatte Manne helt oberörd sin vandring 
m ot 10:ans kaj och "h im m et". Anders 
Åberg, Klas och jag stod där på backen 
fullständigt m ållösa och med gapande 
munnar inför detta stumma drama, denna 
demonstration av kraft, rådighet och be
härskning.

På den tiden när \ inter var vinter 
När båtar såg ut som båtar 
Tror att det var en Gränges ”Kiruna" 
Ångbåt förståss!
jag i ror att chiefen hette Lindroth 

c mot motorbåtar
Bengt Ahlin

Denna berättelse låg bland Bengt Ahlins pap
per som han fått från Sture Lestner. De kände 
varandra sedan Hävringetiden 1944, då Bengt 
höll på med sin lotsutbildning. Sture är borta 
sedan många år men hans berättelse tyckte 
redaktionen var intressant och vill nu låta 
läsekretsens ta del av den.
De hårda isvintrarna under de första krigsåren 
var många gånger ett stort bekymmer för den 
svenska neutralitetsbevakningen, inte minst 
Sjökontrollen som Sture Lestner jobbade för. 
Tack Bengt för att vi fick publicera berättel
sen.

Bertil Söderberg
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V alborg
I Länspumpen 2007:4 efterlyser 
Henry Jonsson fiskebåten Val
borg av Kämpersvik, SD 593.

Valborg, som  allm änt gick 
under nam net Kämpa i Käm 
persvik med Anders Hilmers- 
son som stod som skeppare, var 
en av sex bröder från gården 
Kämperöd, Kämperödpojkarna, 
som gick in som delägare och 
bedrev sardin- och skarpsills- 
fiske. Fisket bedrevs i två bolag 
under namnet Kämpa. Sardin
fisket hade avtal med Canning i 
Strömstad, men skarpsillsfisket 
levererades till olika uppkö
pare.

Yngste brodern omkom i en 
olycka i Strömstad men de övri
ga fortsatte fisket. Besättningen 
bestod av åtta till tio man då 
allt arbete skedde i stort helt

Vad h eter  
b åten  p å d en n a v y k o rts- 

förlaga?
Den välkände fartygsvykorts- 
sam laren Ragnar M agnander 
har sänt oss denna vykortsför- 
laga med undran om vilken båt 
som ångar fram pä kortet mot 
Hästholmen i Vättern.

Det är en vykortsförlaga fo
tograferad av Axel Eliasson i 
Stockholm  1926. På baksidan

manuellt. Vid ett tillfälle i Val
borgs historia fick de 10 ton i ett 
enda kast. Anders var vadbruse, 
mycket skicklig i att känna efter 
fisk och kunna bedöma hor stort 
stimmet var. Efter det fick inga 
andra båtar kasta på stimmet. 
Det fanns även en uppgörelse 
bland båtarna att inte fiska ti
digare än kl 07.00 på morgonen 
till eftermiddagen så att besätt
ningen kunde sköta redskap 
och kunde lägga till i ham n 
under natten.

M otorn var slitstark genom 
alla åren men kopplingen be
rättades det att de fick  hälla 
strösocker i för att inte slira.

Både båt och besättning blev 
gamla och gick under namnet 
ålderdomshemmet.

När pojkarna gick i land sål
des Valborg till A del Lind i

står med handskrift "6348 och 
A lvastra, O m berg och H äst
holmen". Med skrivmaskin står 
det "85/26 A ". O m berg från 
Hästholmen. Givetvis även "Re- 
produ ktionsrätten  för denna 
vy tillhör Axel Eliasson, Stock
holm."

Kan någon säga om det blev 
tryckta några vykort från denna 
förlaga?

Kämpersvik som bogserade jak
ten över viken och upp på land 
för att skrota och hugga upp 
båten i början på femtiotalet.

Uppgifter från Anders dotter 
Gunhild Karlsson och Karl Erik 
Andersson f d m/s Kullavik

Karl Erik Andersson

Ö sten  M a ttsso n , b e rä tta d e  
(omkr 1985):

Min bror M elker fick börja 
tid ig t och vara med vår far, 
H erm an M attsson , till sjöss. 
Han var bara 14 år. Båten var 
byggd 1906 på Studseröds varv 
i G u llm arsfjord en , ca 46 fot 
och klinkbyggd med en 18 hk 
Avancemotor. H erm an köpte 
båten från G ullholm en 1912, 
dit den var byggd. Båten döptes

Att det är en ångare tillhöran
de Lotsstyrelsen kan man tänka 
sig om man tittar på skorstenen 
och typen av fartyg, men vilket 
är frågan.

Redaktionen

Den magnifika vinjettbilden över 
Göta älvs mynning i Göteborg 
har tagits av Per Lindquist.

om till Östen med regnr LL 799. 
1920 byttes motorn ut till en 20 
hk Avancemotor på Marstrands 
varv och kort därefter såldes 
den till Kämpersvik. Några brö
der i Kämpersvik övertog den. 
De var handlare och hade den 
bland annat till sardinfiske.

Bröderna i Kämpersvik hette 
Anders, Hjalmar, Gustav och 
Jarl. De hade vadlaget Kämpar
na. Båten döptes om till Valborg 
och fick regnr SD 593. Av Jarls 
barn var jag (omkr 1985) i kon
takt med följande: Gunnar Hil- 
mersson i Göteborg 031-14 26 48 
och Jens Hilmersons änka Maj 
H ilm ersson 0523-312 03. Jens 
har en dotter i Kämpersvik och 
en dotter som heter Gunborg. 
Ingen av dessa personer har 
något bildmaterial av intresse.

Bertil Quirin

M er om  p arag rafarn a  
B elu na b eh an d lad es i förra 
numret av Länspum pen. Hon 
bogserades runt hörnet till ett 
skrotvarv i Kopli, Tallinn. Gan
ska om gående försvann styr
hytten och senare under hösten 
1997 skar man ner resten.

Captain M organ

M assilia
I LP 2007:4 frågade Terje Fredh 
efter var M assilia var grund- 
stött.

På resa  från  K a rsk ä r  till 
Stocka den 20 augusti 1962 un
der ledning av lots grundstötte 
fartyget i H olm uddsrännan. 
Fartyget fick läktra ca 120 ton 
innan de kunde dra henne flott 
för att d ärefter bogseras till 
Gävle Varv.

Den 14 september 1962 avgick 
hon från varvet till Karskär. Hon 
fick grundkänning men fortsat
te resan Svartvik-G ustavsvik 
docka vid Ångermanälven för 
u n d ersö k n in g . Inga skad or 
konstaterades varefter fartyget 
fortsatte till Medelhavet.

Thore Södenjvist

.....:..........
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V isin gsö?
Vet någon om denna plats är 
"gam la hamnen" på Visingsö? 
D äckslasten består av ett par 
Caproniflygplan (S 16, från F i l  
i Nyköping) och ett par vingar 
ligger redan på kajen.

Dessa utrangerade plan an
vändes som skjutmål på norra 
Visingsö för flygvapnet.

Fartyget lär ha varit i fö r
svarets ägo. När kan bilden ha 
tagits?

V. Blom

Stoppdag för nästa 
Horisonten Runt 

är den 25 juli 
2008

Id en tifierad e fiskefartyg
Sven Sjöstrand frågar i förra 
numret vem KA 388 kan vara. 
Svaret är Astrid av Hasslö som 
var min första båt. I Fiskebåts- 
b ib eln  uppges att hon hade 
num m er KA 188, vilket alltså 
är fel. A strid såldes 1956 till 
L jugarn på Gotland och kom 
så småningom till Fotö och fick 
namnet Volga. Hon skrotades 
1988 i Kungshamn.

Tyrone Karlsson

Sven Sjöstrand frågar efter ett 
vrak  som  låg vid  Sand a på 
Sturkö. Det är KA 12 Österö av 
Karlshamn som den 22 februari 
1969 grundstötte vid Utklippan. 
Fartyget bärgades och lade upp 
på Sanda för att gå en osäker 
framtid till mötes. Hon såldes 
1983 till Stockholm, och heter 
nu officiellt Ö sterö af Stock
holm. Fartyget byggdes 1949 i

Djupvik som Pater Noster av
Åstol, och blev 1959 Patricia II 
av Grundsund. 1963 hamnade 
hon i Karlshamn. Reg.nr. 9104.

Redaktionen

Tore Olsson efterlyser i Läns
pumpen 2007:4 identiteten på 
två fiskebåtar på Läjet på ett 
vykort från mitten av 1950-talet. 
Båten till vänster är helt klart 
VG 10 Siljan, byggd 1950, reg.

nr 9815. Och till höger har vi 
(med en säkerhetsgrad mellan 
av allt att döma och sannolikt) 
VG 30 Nordland, byggd 1934, 
reg.nr 7990.

Rune D ahlgren

V ar är S onata  
fo to g raferad ?

Bifogade foto visar vårt Liberty- 
fartyg Sonata. Men var är hon 
fotograferad? Kan det vara i 
Vlissingen?

R ickard Sahlsten

S on a ta  var det ena av våra två Liberty fartyg. Var är hon fotograferad på denna bild från 
Rickard Sahlsten?

Vraket vid Sanda pä Sturkö var Ö sterö. Foto ur Krister 
Bångs samlingar.
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De okändas bildkavalkad

Å n gtrålare

Vem kan säga vad denna ångtrålare som just bärgats av Billy 
heter?

Georg Johansson

Detta foto på en tremastad skuta fick jag av en god vän. Kan någon 
säga vilken skuta det är och i vilken hamn hon ligger?

O lle Gustafsson

Flera skutor i en okänd hamn. Kan någon berätta? Samtliga vykort från Stig 
Larsson. Del av vykort.

62 ■' i

Jag har några vykort på skutor Vem kan hjälpa till?
som jag vill ha identifierade. Stig Larsson

Vilken galeas kan detta vara och i vilken hamn ligger hon? Del av vykort.

En tjusig hamnbild från Malmö med en engelsk kutter och en "hundraelva”. 
Den senare kanske dansk?



Böcker på frivakten
Lennart Bommalm

O stindiefararen Götheborg -  en resa i 
historiskt kölvatten 
Dag Fransson m fl.
Rikt illustrerad, inbunden, 264 sidor
Förlag Göteborgs-Posten, Göteborg
ISBN 978-91-7002-674-4
Pris 270 kronor från Wettergrens internet-
bokhandel, Göteborg.
e-post info@breakwater.se

Nyligen gavs en bok ut om ostindiefa
raren Götheborgs resa från Göteborg till 
Kina och åter. Boken är skriven av journa
lister från G öteborgs-Posten  som antingen 
varit med på någon av resans olika etapper 
eller är allmänt intresserade av projektet. 
Inledningsvis ges en återblick om resan i 
1700-talshistorik, hamnrapporter etc till
lika med skeppets m ystiska förlisning i 
Göteborgs hamninlopp 1745. Detta följs av 
de senare utgrävningarna av vrakplatsen 
vilka utgör grunden för de visioner som 
senare leder till byggandet av en fullska- 
lemodell av ostindiefararen på Eriksbergs 
tidigare varvsom råde. H uvuddelen av 
boken beskriver de olika etapperna under 
den ca 20 månader långa resan i ord och 
bild. Läsaren delges här pä ett lättsamt och

trevligt sätt vad som i stora drag hände 
ombord på ostindiefararen Götheborg och 
i ham narna ackom panjerat med ett fint 
och rikligt illustrationsmaterial. Generellt 
är bildm aterialet och illustrationerna av 
mycket god kvalitet och återgivandet hål
ler mycket hög standard. Reseskildringen 
varvas med korta historiska återblickar 
om hur det bl a kunde vara på en motsva
rande resa på 1700-talet. Vi får också möta 
entreprenören Sahlgren och de knipsluga 
superkargerna samt hur klockor och likörer 
från väst smorde de kinesiska affärsmän
nen mm .

Kort sagt är det en trevlig och intressant 
läsning från första till sista sidan av denna 
vackert framställda bok.

Bogsvall -  Styrmanen som skådade valens 
öga
Dan Weissenberg 
Illustrerad, häftad, 193 sidor 
Förlag Breakwater Publishing, Göteborg 
ISBN 978-91-9762624-8 
Pris 179 kr vid beställning från Breakwa
ter Publishing, Göteborg, tel 031-62 95 75; 
e-post info@breakwater.se

I föreliggande bok tar författaren oss 
med på en resa från olika episoder i sitt 
sjömansliv.

Kapitlen utgör en samling kortprosa som 
i flera fall är underhållande att läsa, även 
om händelserna när de ägde rum kanske 
inte var så muntra, som t ex då levande 
flodkräftor från Polen spred sig över stora 
delar av m/s Kyoto när lådorna tippade 
i sjögång. Detta skapade senare en odör i 
fartyget och delar av dess last som gjorde 
det m er eller mindre om öjligt att vistas 
om bord. Författaren har onekligen haft 
ett händelserikt liv som sjöm anslivet på 
1950- och 1960-talen också kunde bjuda 
på. Det var genom att mönstra till sjöss 
som ungdomar på den tiden gavs möjlig
het att se sig omkring i världen. Med stor 
nyfikenhet på omvärlden och en djärvhet 
som få gav sig Weissenberg ut pä det ena 
äventyret efter det andra. Berättelserna 
utspelar sig bl a i M edelhavet, Östersjön, 
Nordatlanten, revolutionernas Kuba eller 
på indonesiska djungelfloder. Skildringen 
är i allmänhet underhållande och rapp och 
vi får följa med pä många så här i efterhand 
roliga episoder.
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Möteskalendern

Lördagen den 24 maj har Klubb Maritim sitt årsmöte i Gävle. Mer om det kan 
man läsa i Båtologen.

Vi har öppet i Kajutan hela sommaren på tisdagar mellan klockan 18 och 21.
Har Du vägarna förbi är Du välkommen upp. Vi bjuder på kaffe. Kajutan finns i 
gamla Sockerbruket med adress Banehagsgatan 1 I in på gärden. Tag hissen till 
våning 1. Telefon 031-24 65 15.

Höstprogrammet

Torsdagen den 4 september
Börje Hagman var styrman på en omtalad resa med M arstrandsbolagets nya 
snabbgående motorfartyg Marstrandsfjorden 1951. Börje kommer från Kalmar 
för att berätta för oss.

Torsdagen den 2 oktober
Sjöslaget mellan Jervis Bay och Admiral Scheer i Nordatlanten får vi berättat 
av Bengt Olander, vars farbror Sven Olander var befälhavare på Stureholm som 
utförde en räddningsbragd av överlevande från Jervis Bay.

Fredagen den 31 oktober
Vi firar minnet av Ingvar Holmqvist med en middag i Kajutan som föreningen 
bekostar. Anmälan kan endast göras genom att besöka Kajutan och sätta upp sig 
på listan för deltagande.

Torsdagen den 6 november
Hamnen i närbild. Kjell Svensson, f d informatör i Göteborgs Hamn AB, berättar 
om hamnens utveckling under sina 41 år i bolaget.

Fredagen den 5 december
Denna kväll avslutar vi säsongen med att äta vår traditionella jultallrik. Mer om 
detta i Möteskalendern i Länspumpen 2008:3.

Välkomna!

V J

Länspumpen till salu
Årgångarna 1975-2001 av 
Länspumpen säljes för 2 500 kr inkl. 
frakt.
Örjan Hellertz Tel. 031 -  58 15 69

Till salu:
SVENSKT SJÖFOLK i krig och 
fred. Utkom 1949 
Del 1 och 2. inbundna. 500:-+ frakt 
Del 1, lösa omslagspärmar. bort- 
skänkes mot annons och portokostnad. 
Terje W. Fredh, Gränsg 16,
453 30 Lysekil Tel: 0523-10421 
E post: fredh.terje@jobbet.utfors.se

Marin News till salu
Årgångarna 1964-2007 ca 400 exem
plar, en del årgångar kompletta.
Pris 500 kr plus frakt.
Klubb Maritim-Göteborg, Box 2156, 
43302 Sä vedalen.

Båtologen till salu
Följande årgångar 1979 -  2004 av 
Båtologen säljes för 120 kr/årgång inkl. 
porto. De flesta årgångarna finns flera 
av och några enstaka endast en årgång. 

Beställning gör du till Länspumpen 
Box 2156, 433 02 SÄ VEDALEN eller 
e-post: krister.bang@comhem.se

Frågetävlingen i förra numret
I frågetävlingen i förra numret undrade 
vi vilken båtolog som stod på Stads- 
gårdskajen och bevittnade Bore III:s 
avgång.

Det är Bernt Fogelberg som var den 
efterfrågade båtologen. Året är 1962 och 
månaden september/oktober. Fotograf 
var dag Almén. Allt enligt text på diabil
dens ram. Ett rätt svar kom in!

Rätt svar var inlämnat av Bengt Nils
son, båtolog num er 27 med hem ort 
Nynäshamn.

Redaktionen

Klubb Maritims styrelse hade möte i Kajutan i Göteborg den 5 april. Sittande från vänster 
är Leif-Erik Tullock, Kalle Österman och ordföranden Göran Norberg. Stående från vänster 
Eva Johansson, Per Lycke, Lennart Bornmalm, Jan Hermansson och Tomas Johannesson. 
Foto Elsa Strömstedt.
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