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

K en n eth  H . O h lsson  in  m em o rial

En av Göteborgsavdelningens verkliga stöttepelare genom alla år, 
Kenneth H. Ohlsson, avled den 4 april efter en längre tids sjukdom. 
Kenneth blev 69 år.

Kenneth blev medlem i Klubb Maritim redan 1973 och var alltid 
en färgstark personlighet. När vi fick vår lokal Nakterhuset var 
han självskriven för posten som chefslokalförvaltare. Varje tisdag 
var han på plats och tog väl vara på alla besökare, speciellt de 
som kom för första gången. Kenneth hade en speciell humor som 
drog många till lokalen. Han odlade en kultur där däckspersonal 
stod över m askinpersonal. D etta 
märktes t ex på toaletten där "m a- 
skinarna" hade en smörjkanna som 
tvålkopp.

Kenneth var förstås också under 
många år med i styrelsen för Väs
tra Kretsen, som det hette då, och 
senare Göteborgsavdelningen och 
bidrog på så sätt till föreningens 
framåtskridande.

Bland det roligaste man hade var, 
att samtala med Kenneth på egen 
hand. Då kom hans underfundiga 
humor fram på allvar. Många roliga 
h istorier som  kanske inte alltid  
lämpade sig för tryck.

Det gjorde dock hans fina berät
telser om livet till sjöss som han 
publicerade i Länspum pen med 
jämna mellanrum.

D et känns tomt när Du inte är 
med oss längre, Kenneth. Tack för 
god seglats.

Krister Bång

På eftermiddagen den 4 april ringde 
Anne-Marie Ohlsson mig och berättade att hennes man Kenneth 
avlidit tidigt på morgonen. Det kom inte oväntat för Kenneth hade 
varit mycket sjuk de senaste månaderna.

Kenneth kom med i Klubb Maritim 1973 och fick nr. 368. Det var 
innan vi hade vår lokal Nakterhuset och på den tiden samlades vi 
hemma hos oss medlemmar. Hos Kenneth och Anne-Marie var vi 
alltid välkomna på våra träffar.

Dåvarande styrelse, som Kenneth ingick i, jobbade på att hyra 
en egen klubblokal. När vi 1975 lyckades få en lokal i Klippans 
kulturreservat var Kenneth bland de tongivande när lokalen 
skulle inredas. Även hans fru deltog och sydde gardiner m m. När 
vi skulle välja namn till lokalen stod valet mellan Nakterhuset 
och Fallrepet som Kenneth föredrog. När inte hans förslag vann 
föreslog Kenneth att en förening "Fallrepets vänner" omgående 
skulle bildas. Typiskt honom!

Humor hade Kenneth och han skämtade ofta om däcks- och

maskinfolk. Eftersom han själv seglade på däck så; var kanske 
inte alltid skämten så glatt mottagna av maskinfolket. På de två 
toaletterna som fanns i Nakterhuset stod det Däck på den ena och 
Maskin på den andra. Vem som satt upp skyltarna vet jag inte men 
kan nog tänka mig att Kenneth var mannen som gjort det. Det 
var viktigt att inte gå på fel toa för då höjde han sin röst. Kenneth 
hade sin favoritfåtölj i Nakterhuset och var jag där före honom, 
vilket inte hände ofta, tog jag den i besittning. När Kenneth anlänt 
ställde han sig och bara tittade på mig utan ett ord, vilket betydde

att jag satt pä tel plats. Detta borde 
en ordförande förstå! Tyckte han.

Kenneth var den som alltid ställ
de upp när något skulle göras i 
föreningen. H an var med på de 
flesta utställningar vi hade om vår 
verksam het och sä sent som 2006 
då vi var i Lysekil på "Tändkule- 
motorns D ag". Tyvärr föll han då 
och bröt lårbenet.

Han välkomnade alla nya med
lemmar genom att ta på sig ansva
ret att sända ett brev och berätta om 
föreningens verksamhet i Nakter
huset och när vi hade möten. Detta 
skötte Kenneth under alla år tills 
han inte orkade mer på grund av 
sjukdom. Kenneth var hårt drab
bad genom en olyckshändelse på 
ASG där han arbetade och sedan 
av sjukdom som han kämpade med 
i många år.

I Länspum pen skrev han flera 
artiklar om sitt liv till sjöss, upp
skattade av många för hans sätt att 
berätta och han hade kameran med 
sig så vi kunde illustrera artiklarna. 

Sjömansbanan började 1955 då Kenneth mönstrade som mässkalle 
i s/s Heimdal och samma höst kom han in på Sjömansskolan på 
barken Viking i Göteborgs hamn. Efter några år lästa han till 
styrman och mönstrade ut som befäl i början av 1960-talet. Sista 
båt blev Vidaland som han mönstrade av 1970 och därefter var 
det landjobb. Bland de många fartyg han seglade i var Vidaland 
favoritbåten.

Kenneths stora sjöfartshistoriska intresse medförde att han var 
medlem i många föreningar förutom Klubb Maritim såsom Flot
tans Män, Sjöfartsmuseets vänförening i Göteborg, Maritiman och 
Föreningen bogserbåten Herkules m fl.

Personligen har jag många minnen av Kenneth och hans humor, 
inte minst när vi reste till London med klubben 1979. Tack Ken- 
nethför den tid vi känt varandra och allt du helhjärtat gjort för 
Klubb M aritim-Göteborg.

Vila i frid på stillhetens hav!
Bertil Söderberg
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Tryck Eländers, Falköping.

Redaktionellt
Tack för alla bidrag som kommit in. Det känns verkligen roligt 
att läsekretsen är aktiv och engagerar sig i det som skrivs.

Först ett litet förtydligande (eller ursäkt) från sidan 41 i 
förra numret. Man kan lätt förledas att tro, att det är tågfärjan 
Svealand som visas på det fina kortet. Sä är det icke. Fotot 
föreställer tågfärjan Sassnitz vilket många vänner av ordning 
påpekat. Vi tar till oss informationen och vidarebefordrar den 
härmed.

Nu väntar en skön, härlig sommar och vi förväntar oss att 
skrivlusten infinner sig. Det finns så mvcket att skriva om. 
Tveka inte utan släpp loss.

Med detta nummer har vi inlett en serie om livet till sjöss 
från 1920-talet och framåt. Eric Sahlgren har på ett mycket 
detaljerat sätt beskrivit arbetet och livet ombord. De flesta 
berättelser brukar mera ses ur den resandes synvinkel med 
beskrivning av hamnar och förlustelser. Här har vi ett unikt 
material som vi kommer att publicera då och då.

Nästa nummer blir ett insjönummer med sjöfart frän olika 
sötvatten. Det numret kommer ut i september. Så häll ut. Vi 
hörs.

Redaktörerna

Om slaget
Vackra K irribilli passerar under Älvsborgs- 
bron i Göteborg, en syn som vi aldrig far  
uppleva igen. Foto Gunnar Nielsen.
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Vi har öppet i Kajutan på tisdagar hela sommaren mellan klockan 18 och 
21. Vi bjuder på kaffe. Kajutan finns i Gamla Sockerbruket med adress 
Banehagsgatan 1 I (Ivar) in på gården. Ta hissen till första våningen. 
Tel: 031-24 65 15.

HÖSTENS MÖTEN:
Torsdagen den 3 september kl 19
Charles Darwins världsomsegling med briggen Beagle. Stephan Gyl- 
lenhamm ar förgyller denna kväll med denna 1800-talsresa. En riktig 
godbit för den historiskt intresserade.

Torsdagen den 1 oktober kl 1900
Hans Erikson från TransProCon, med rötter ur gamla Transatlantic 
berättar om dagens verksamhet och ger lite återblickar. Vi räknar med 
fullt hus så kom i god tid! Hans skulle gästat oss redan i april men måste

då åka iväg på tjänsteresa.

Fredagen den 30 oktober kl 19
Avdelningens högtidsdag till minne av Ingvar Holmqvist. Vi bjuder på 
mat och dryck i lämpliga doser. OBS: Obligatorisk föranmälan. Kan bara 
göras vid besök i Kajutan.

Torsdagen den 5 november kl 19
Lennart Bornmalm gästar oss och berättar om J.W. Bergs Varv på Hälsö, 
ett mycket intressant och ovanligt företag i skärgården.

Fredagen den 4 december kl 19
Vi avslutar säsongen med vår sedvanliga jultallrik. Obligatorisk föran
mälan till vår klubbvärd Ragnar Magnander.

Vid varje torsdagsmöte har vi servering av kaffe och fralla. I höst har 
vi ocksä öppet varje torsdag mellan 12 och 15 för enskild forskning.
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Erik Sahlgrens första båt var Hallandsbolagets Liibeck.

Mitt liv till sjöss
Erik Sahlgren

Erik Sahlgren gick till sjöss 1924. Han  
kom att vara till sjöss ända fram till sin 
pensionering år 1972. Han skrev ner min
nena från tiden till sjöss, och de beskriver 
en tid som kan verka avlägsen, men som 
trots allt inte ligger så långt borta. Den del 
av hans minnen som återfinns nedan rör 
hans allra första tid som sjöman. Tanken 
är att följa upp med hans fortsatta verk
samhet till sjöss.

S/s Liibeck
Jag mönstrade som obefaren jungman på 
s/s Liibeck 7 juli 1924. Liibeck var byggt 
i Liibeck 1894, och bruttotonnaget var 564 
registerton. Fartyget tillhörde Hallands 
Å ngbåts AB, H alm stad. Enligt uppgift 
jag fick då, var detta Sveriges äldsta ång- 
båtsbolag startat år 1856. D et övertogs 
1925 av B roström s i G öteborg och har 
som så m ånga andra svenska rederier 
försvunnit. Då, 1924, hade rederiet, om jag 
inte minns fel fem kombinerade last- och 
passagerarfartyg och tre rena lastfartyg 
i trafik. Alla dessa fartyg trafikerade lin
jen  G öteborg-Liibeck med angöring av 
svenska västkusthamnar mellan Göteborg 
och Köpenhamn, samt från Köpenhamn

direkt Liibeck. Passagerartrafiken var inte 
så omfattande, kanske någon enstaka pas
sagerare på kusten, men flera på sträckan 
Köpenham n-Liibeck och vice versa, sär
skilt under sommaren. Lasterna utgjordes 
huvudsakligen av styckegods, och lasttill
gången var god från Liibeck, men ganska 
dålig till Tyskland.

M ina arbetsuppgifter som jungm an
Mitt huvudsakliga arbete ombord var att 
köra vinschen till förliga lastrummet. Jag 
var nybörjare och yngst av jungm ännen 
och då fick jag ta vinschen till det lastrum 
som hade den största volymen. Vinschen 
var en ångvinsch vars brom s nog varit 
borta i många år, så man fick hålla hiven 
på plats med m ottryck i cylindrarna. De 
äldre av ju ngm änn en instruerad e mig 
någon timma i Malmö. När vi sedan kom 
till Köpenhamn skulle jag köra vinsch. Det 
gick inget vidare. När slingen skulle landas 
på stuveriarbetarnas kärror så åkte de upp 
och ner som en jo-jo.

Luckbasen och de som skulle kärra god
set svor och skällde samt gick till förstestyr- 
rnan och ville ha en annan vinschman, men 
de fick hålla till godo med mig och efter 
en tid gick det bättre. Detta arbete var min 
huvudsakliga sysselsättning under mina 9

månader ombord. Det var inte precis något 
ansträngande jobb, men ganska enformigt 
samt blåsigt och kallt under höst och vinter. 
Vid enstaka tillfällen kunde det bli tal om 
att vi besättningsm än skulle utföra rena 
stuveriarbeten, utöver att köra vinsch och 
hala gaj. Det var när man rullade tunnor 
eller annat fatgods ombord eller langade 
vissa varor, t ex ost.

Vakttjänsten till sjöss ombord på Liibeck 
utfördes dels som stationsvakter vid gång 
utefter svenska västkusten, och sedan som 
4 -4  timmars vakter mellan Köpenhamn 
och Liibeck. Den enda vakttjänst som var 
obligatorisk för mig var m orgonvakten 
4 -8  just på resan till och från Köpenhamn. 
Sedan hände det ju  att en del av m ina 
kamrater bad mig gå upp och ta rorstörn 
medan de tvättade sig.

Vid förtöjning och avgång hade jag min 
plats pä backen för att biträda en matros 
och en lättm atros. Fartyget var försett 
med fendrar av trä, friholtar, och dessa 
skulle ju firas ner innan fartyget kom till 
kaj och halas upp och göras fast efter det 
att fartyget lämnat kaj. Det senare hade 
jag väldigt svårt att komma ihåg och fick 
åtskilligt skäll därför. Som yngste jungman 
skulle jag även göra backstörn, d v s diska 
våra matbestick. Några mässar fanns inte
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och ännu mindre något pentry. Diska fick 
man göra i skansen i en 12-liters galvad 
pyts med varm t vatten med lite soda i, 
någon sköljning var det inte tal om. Det 
fanns elektriskt ljus i fartyget, men endast 
under gång. Yngste jungman hade ansvaret 
för att skanslampan hölls trimmad och li
kaså en stormlykta som skulle placeras vid 
landgången före mörkrets inbrott.

Jag tror även att jag hade att se till att 
flaggorna kom upp i rätt tid. Kontrollen 
var dock inte särdeles sträng och körde 
jag vinsch fick någon annan göra det. Det 
var väl m est pä söndagarna det retade 
m ig att jag  m åste passa flaggorna och 
landgångslyktan utan extra ersättning. 
E gentliga underhållsarbeten  i form  av 
rostknackning och målning förekom yt
terst lite. Endast vid påtvingat varvsbesök 
efter en grundkänning var jag med om en 
del sådana arbeten. Troligen togs båtarna 
till varv med vissa mellanrum och fick en 
uppsnyggning före kommande seglation. 
Spolning av däcken och även tvättning av 
utsidan utfördes då och då, men jag var i 
regel upptagen vid min vinsch.

Bostäder och besättning
Manskapets bostäder var förut. Däcksskan
sen längst fram. På båda sidor om gången 
till denna fanns två små eldarhytter. Vi 
hade gott om vägglus och kackerlackor 
och de fanns i hela båten men mest hos 
manskapet, trots ständig jakt. Befälet hade 
enmanshytter liksom köks- och serverings
personal. Även dessa hytter var nog så 
små. Kaptenen hade en rymligare hytt med 
kontor uppe på shelterdäck, i förkant av 
midskeppsbyggnaden. Däcksbesättningen 
bestod av förste- och andrestyrman, en ror- 
gängare (länglots), två matroser, en lättmat
ros, en befaren och en obefaren jungman.

Kaptenen tog vakt på detta fartyg och 
hade då rorgängaren  som  passad e på 
ute på kom mandobryggan som ett slags 
styrm an. N ågot vaktansvar kunde han 
dock inte ges. Han kallade vid behov på 
kaptenen, som i klart väder mest höll till i 
navigationshytten på babords bryggvinge. 
M askinbefälet bestod av överm askinist, 
andrem askinist och fyra eldare. Det var 
två eldare på varje vakt, en eldade och 
en smorde, och jag tror att de växlade om 
varannan resa.

Kökspersonalen utgjordes av "trissan", 
alltså en restauratris, kocka, diskerska, 
salongsuppasserska, försalongsuppasser- 
ska och akterstäderska. Under sommaren 
var det alltså inte mindre än 21 personer 
anställda på detta lilla fartyg. På vintern 
drogs diskerskan och akterstäderskan in, 
och försalongsuppasserskan fick bli något 
av allt i allo. Det var ju reguljära turer och 
vi låg rätt länge i hamn på ändstationerna, 
Göteborg och Liibeck, men även i Malmö

Denna modell av Liibeck finns i Kajutan.

låg vi ett par dagar både på ner- och upp
resan. Inget jäkt kan man säga och ingen 
behövde bli överansträngd. Det skulle i så 
fall ha varit förstestyrman. Men lönerna var 
dåliga. Själv hade jag 33 kronor i månaden, 
och en matros hade 126 kronor. Inte ens 
då, med ett helt annat penningvärde än 
dagens, kunde en gift person försörja sin 
familj på denna lön.

Vi handlar m ed sprit
Att lura tullen har nog bland sjöfolk och 
skärgårdsbor i alla tider inte bedömts som 
något grövre brott. Här ombord på Liibeck 
skaffade de flesta sig en extra inkomst den 
vägen. Vi vanliga besättningsm än hade 
tillåtelse att direkt från skeppshandlarna i 
såväl Köpenhamn som Liibeck inköpa två 
flaskor spritvaror på utförsel, en förmän 
som jag inte varit med om senare. Just 
vid den tiden jag kom ombord, i juli 1924, 
hade tullen fått rederiet, eller kanske var 
det befälhavarna, att förbjuda försäljning 
av 96%-ig sprit, samt att avskeda de som 
ertappad es m ed sm uggling. Vi gjorde 
14-dagarsturer, och då blev det åtta flaskor 
i månaden. Det var en frikostig tilldelning 
jämfört med Brattsystemets maximala fyra 
liter i månaden. Den 96%-iga spriten gav 
dock den största förtjänsten, och den fick 
köpas från annat håll än skeppshandlarna. 
Om tullen gjorde något beslag ombord så 
var det i regel någon "löskekarl" ombord 
som kunde ta det på sig. Han måste då 
lämna båten och fick bötesbeloppet av den 
verkligt skyldige -  och satt därefter av bö
terna. Han kunde naturligtvis även erlägga 
dessa. Det var emellertid före dagsböternas 
införande, och att sitta av böterna var rätt 
lönande med de hyror som vi hade.

Kaptenen och styrm ännen gick alltid 
uniformerade, men om de hade uniforms- 
ersättning vet jag inte, men jag tvivlar på 
det. Kanske fick de mössmärken. Stvrmän- 
nen såg jag aldrig delta i något manuellt 
arbete, och åtm inston e fö rstestyrm an  
hade antagligen tillräckligt att göra med

lasthandlingarna.
Maten, som i många svenska båtar på 

den tiden var ganska undermålig, ansågs i 
Hallandsbolagets båtar i regel vara bra. Vår 
trissa hörde dock inte de mera frikostiga. 
Jag tror inte att kosten skilde sig så värst 
mycket för de olika kategorierna ombord, 
därem ot serveringen. A tt det fanns en 
gradering var dock helt klart. T kabyssen 
fanns tre kaffekittlar, en liten för kaptenen, 
och på den kokades bara riktigt kaffe. Från 
denna gick sumpen till passagerarnas och 
befälets större kittel och där tillsattes mer 
riktigt kaffe och något cikoria. Sumpen från 
denna kittel gick i sin tur sedan till vad 
trissan kallade busarnas kaffekittel, och 
mer cikoria tillsattes innan den serverades 
oss manskap.

Kaptenen intog sina m åltider i första- 
klassalongen. Övrigt befäl och rorgängaren 
åt i försalongen. Jag tror att kökspersonalen 
mer eller mindre åt på sina arbetsplatser. 
Besättningen i övrigt åt i skans eller hytter.

Rundvaskning, vad är det?
Jag tror inte att det fanns något badrum 
om bord, inte ens för kaptenen. T v ätt
möjligheterna i form av tvättställ fanns i 
hytterna midskepps för såväl passagerare 
som befäl, och personalen som bodde mid
skepps. Vi som bodde förut under backen 
fick tvätta oss i en pyts ute på mellandäck. 
Trots bristande möjligheter till personlig 
hygien höll sjöfolket på den tiden strängt 
pä renligheten. Det var en nödvändighet, 
eftersom vi hade tillräckligt att kämpa mot 
vägglöss och kackerlackor, utan att även få 
huvud- och klädlöss.

Jag hade väl varit ombord i över en må
nad då en av matroserna sa till mig: "Du 
har inte rundvaskat dig sedan du kom 
ombord, så det är nog bäst att du gör det 
snart så att inte du och vi andra får löss." 
Jag stod ganska frågande, eftersom jag inte 
riktigt visste vad en rundvaskning var. 
Matrosen sa att han själv skulle rundvaska 
sig pä kvällen, och om jag då ville följa med
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honom ner i eldrummet, eller stokehålet 
som det vanligen kallades, och tog med en 
tvättpyts, en bunt tidningar, tvål och rena 
underkläder så skulle han visa mig. Den 
kvällen låg vi i hamn, troligen i Malmö, 
och allt var tyst och mörkt i båten, och allra 
mörkast i det sotiga stokehålet, men det var 
gott och varmt därnere, även om fyrarna 
var bankade för natten och ångtrycket var 
tillräckligt för att med steam ing värm a 
vattnet i våra pytsar. Lyste gjorde vi med 
en trimmerlampa, om det var en för karbid 
eller olja kommer jag inte ihåg. Tidningarna 
lades ut på den kolstybbsbemängda eld- 
rumsdurken. Vi klädde av oss och tvättade 
oss från topp till tå, varefter vi tog på oss 
de rena underkläderna. Därmed hade jag 
lärt mig vad rundvaskning innebar, och det 
var nog många eldrum som fick tjänstgöra 
som badrum  för besättningsm ännen på 
den tiden.

M itt första haveri
Under min tjänstgöring på Liibeck fick jag 
också uppleva mitt första haveri. Kaptenen 
var gammal, jag tror att han var över 70, 
dessutom hade han sviktande hälsa. Då vi 
vid ett tillfälle på nordgående skulle avgå 
från Helsingborg till Halmstad, sa kapte
nen till förstestyrmannen att denne skulle 
överta hans vakt eftersom han kände sig 
sjuk. Förstestyrmannen gick därför upp på 
kommandobryggan, och med rorgängaren 
till rors avgick Liibeck från Helsingborg. 
En av mina kamrater bad mig att jag skulle 
gå upp och avlösa vid rodret, och rorgänga
ren som ju brukade vara på kaptenens vakt 
inträdde i styrmansrollen eftersom förste
styrmannen inte stannade kvar på bryggan 
utan överlämnade det hela till rorgängaren 
som ju hade tjänstgjort i rederiet i nära 25 
år. Jag hade inte varit ombord i mer än ett 
par månader och inte haft så mycket med 
rorgängaren att göra eftersom han bodde 
midskepps, så jag visste inte att han var 
begiven på spritvaror. Han brukade inte 
prata med mig. Det var bara om han hade 
några order att ge.

Nu var han emellertid mycket pratsam 
och han beskrev för mig i vilka sektorer av 
Helsingborgs hamnfyr man skulle hålla sig 
i. Jag ägnade inte så många tankar åt detta, 
och när jag efter en stund blev avlöst så 
kojade jag. Jag hade dock inte sovit särdeles 
länge förrän det kom en så kraftig stöt så 
att jag nästan kastades ur kojen, och det 
dånade som åska under förskeppet. Larm
signalen gick och vi rusade till livbåtarna 
och sjösatte dem. Vi hade gått på grund 
utanför Torekov. Vid resan mellan Helsing
borg och Halmstad brukade kursen läggas 
innanför Hallands väderö, men tvärs Vinga 
skär skulle den ändras mer nordvart, rätt 
mot H alm stads hamnfyr. D et sista blev 
aldrig gjort för rorgängaren hade somnat

över maskintelegrafen.
Nå, efter läktring av en del last och med 

biträde av Röda Bolagets bärgningsfartyg 
kom vi loss och kunde fortsätta resan. Om 
förstestyrman varit uppe på bryggan efter 
att ha läm nat den strax efter det att jag 
avlöst rorgängaren till rors, det vet jag inte. 
Han hade dock inte varit uppe på bryg
gan vid passage av Vinga skär, och hade 
han det hade inte olyckan inträffat. Han 
förvarade sig med att han hade en massa 
lasthandlingar och skrivgöromål att klara 
av. Det hjälpte inte, och för hans del fick 
grundstötningen allvarliga konsekvenser. 
Jag är inte helt säker på om det var två el
ler tre månaders suspension som drabbade 
honom. Dessutom tror jag att han aldrig 
fick någon ordinarie befälhavarplats.

R orgängaren fick  fö ljande år P atrio 
tiska sällskapets medalj för lång och tro
gen tjänst. Min aktning för medaljer och 
m edaljprydda personer fick sig en svår 
knäck, och den har knappast blivit större 
med åren. På våren 1925, den 14 april, 
avmönstrade jag Liibeck i Göteborg, och 
hade för avsikt att försöka fä tag pä ett 
segelfartyg. Det var sjömansstrejk den vå
ren, och jag stannade inte i Göteborg, utan 
åkte till hemorten efter att ha satt upp mig 
på sjöm ansförm edlingen. Jag återvände 
till G öteborg för att söka ny hyra efter 
strejkens slut under första halvan av juni.

S/s Eva
Fartyget var byggt i Lödöse 1913, och 
bruttotonnaget var 237 registerton. Eva 
tillhörde Rederi AB Unda, Göteborg. Far
tyget var tidsbefraktat av en grosshandlare 
i Göteborg, som i sin tur skaffade laster 
till båten, som var vad som vi kallade en 
utgående kanalbåt. Eva sysselsattes huvud
sakligen med att frakta pappersmassa från 
Billeruds fabriker till danska mottagare, 
sedan tog vi kalksten från Faxe ladeplats 
till massafabriker och pappersfabrikerna i 
Tofte och Drammen i Sydnorge.

Det var första gången jag sökte arbete 
genom sjömansförmedlingen. Att det inte 
skulle vara lätt att få tag på något segel
fartyg vid denna tid var jag klar över, så 
jag får väl ta något annat tänkte jag, men 
jag visste inte hur psalmerna gick på för
medlingen. När det var platser lediga på 
ett fartyg ropades de ut av en av förmed
lingens tjänsteman, som vid den här tiden 
vanligtvis kallades drängen.

Sedan b lev  det en sorts auktion  för 
dem som önskade platsen. Var det fartyg 
som ansågs vara bra var buden många, 
till ett fartyg med dåligt rykte kunde det 
ibland vara svårt att få folk. Var det så 
att man önskade platsen läm nade man 
fram sitt "törnkort" till utroparen. Denne 
ropade då ut det datum man satt upp sig

på förmedlingen, och var det någon annan 
som önskade platsen och som hade gått 
arbetslös längre blev han uttagen. Det här 
var jag inte insatt i. Drängen kom ut på 
gården och ropade ut att han skulle ha en 
lättmatros och fyra jungm än till ångaren 
Eva. Det var en hel del folk på gården, men 
ingen verkade särdeles angelägen. Han fick 
syn på mig och frågade: "Var har du ditt 
kort?" Han fick det och nästa fråga var: 
"På vilken båt har du varit förut?" Han fick 
veta det och så fick han min sjöfartsbok. "I 
Hallandsbolagets båtar brukar de ha bra 
folk, så dig tar vi", var hans kommentar. 
Befälhavaren hade heller inte något att 
anmärka på, men själv hade jag blivit be
tänksam över det ringa intresse som andra 
arbetssökande visade Eva, så jag vägrade 
påmönstra om jag inte fick hyra som befa
ren jungman. jag  trodde att jag skulle klara 
mig från båten, men det gick inte eftersom 
kaptenen godtog mina krav, även om jag 
hade tre månaders tjänst kvar tills jag var 
berättigad till ifrågavarande lön.

M ina arbetsuppgifter på Eva
Ombord på Eva, där jag mönstrade på 16 
juni 1925 blev mitt arbete helt annorlunda 
än det varit pä Liibeck. Här ombord på Eva 
tillämpades samma system som på kanal
båtarna, vilket innebar att besättningsmän
nen lastade och lossade båtarna i största 
möjliga utsträckning själva. Vem som vid 
detta arbete hade hand om fartygets två 
vinschar kommer jag inte ihåg, men det 
var inte jag eftersom mitt arbete vid last
ning och lossning var i lastrummen, och 
innebar att stuva massabalar vid lastning 
eller att hugga an dem vid lossning, eller 
att plocka kalkstensblock. Det var ett mer 
ansträngande arbete än att köra vinsch, 
men betydligt mer om växlande. Jag var 
från barndomen van vid hårt arbete så jag 
trivdes med det, men jag kommer ihåg att 
händerna blev nästan utslitna av de vassa 
och hårda kalkstensblocken. Man kunde ju 
haft arbetshandskar, men på den tiden fick 
man själv hålla sig med dem.

Vakterna till sjöss var 4 -5  och 6 vakter, 
den vanligaste formen för vaktindelning 
på svenska fartyg före åttatimmardagens 
genomförande till sjöss. Vår arbetstid var 
24 timmars tjänstgöring under två på var
andra följande dygn. Tvä man hade vakt 
samtidigt, den ene stod till rors, under det 
att den andre under dagen utförde diverse 
smärre underhållsarbeten och under natten 
gick han utkik. Under gång på Trollhätte 
och Säffle kanal var både vakten och frivak- 
ten med om att slussa fartyget. I slussarna 
vid Säffle, som öppnades och stängdes med 
handkraft fick en av oss hoppa i land och 
hjälpa slussvakten med slussningen. Man 
fick då gå runt med en kraftig spak som 
genom spindlar och växlar öppnade eller
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Båten till höger är Eva, när hon ligger i Inre Hamnen i Karlstad.

stängde slussportarna. Under min korta 
tid på Eva gick jag ungefär halva tiden 
som dagman, och då var jag vaktfri, men 
slussningen fick jag i regel vara med på.

Styrmannen hade upptäckt att jag kunde 
hantera en yxa, och då blev jag utnämnd 
till vad man kan kalla timmermanskunnig 
jungman, dock utan extra ersättning. Nå, 
några finare snickerier var det inte tal om, 
det var att yxa till nödvändiga luckkilar, 
samt att slå i en eller annan spik.

Bostäder och besättning  
Liksom på Liibeck var manskapets hytter 
förlagda förut. Båten hade halvback med 
sunk fo 'c 's le , och man kom ned till bo
städerna genom en kapp med tillhörande 
trappa. Till höger fanns en eldarhytt med 
två kojer. Om jag inte missminner mig var 
värm ekällan för bostäderna, en kamin, 
placerad där. I bostaden för däcksbesätt
ningen fanns sex kojer. Där fanns inga 
klädskåp, men en mycket snickarkunning 
matros som var ombord en kort tid gjorde 
ett, vilket var av behovet påkallat, för om 
vi skulle ankra fick vi ta bort skansbordet 
och durken, eller trallet, över kättingboxen 
för att inte dessa skulle slås sönder, och då 
rök rost och lera runt om i skansen.

Liksom  på Liibeck fanns det varken 
mäss eller tvättrum på Eva. Toaletten, alltså

rundhuset, lag uppe på däck. I röret från 
"m uggen" saknades emellertid backventil, 
och besökte man det stället då båten satte 
i motsjö fick man ett och annat i retur. Det 
var således mycket dåliga bostadsförhål
landen, men efter att vi snyggat upp lite 
gick det rätt bra. Sommaren 1925 var det 
härligt väder och badm öjligheterna var 
många på vår trad.

Befälet bestod av befälhavaren, en styr
man, en övermaskinist och en andremaski- 
nist. Kökspersonalen utgjordes av en kocka 
och en m ässuppassare. Sam tliga dessa 
hade sina hytter akterut. Det fanns bara en 
eldare ombord. Däcksmanskapet varierade 
något i sin sammansättning, men vi var så 
gott som hela tiden fem man. Vanligtvis en 
lättmatros och fyra jungmän, av vilka jag 
skulle anses mest befaren.

Maten var i stort sett bra, men vi kunde 
inte förlika oss med det danska växtmar- 
garinet. Någon skillnad i mathållningen 
m ellan m anskap och befäl var det nog 
inte, i varje fall fanns där bara en kaffekit- 
tel. Befälet hade inte uniformer, inte ens 
mössmärken.

Styrmannen, som var mellan 55 och 60 
skulle jag tro, hade ju sin arbetsledande 
funktion i hamn, mest som stuvare- och 
luckbas. Kaptenen var yngre, några och 
fyrtio . H an var en m ycket hvgglig och

snäll person men med en viss svaghet för 
flaskan. Vid ett par tillfällen fick någon ur 
vakten gå till styrmannen och be honom 
kom m a upp och ta över navigeringen. 
Styrmannen var i regel nykter, så det bru
kade gå bra, men vid ett tillfälle hade även 
han fått lite för mycket av det goda, och dä 
utspann sig följande händelser som jag inte 
kan låta bli att berätta.

En snedseglarresa
Tidsbefraktaren  och hans hustru sam t 
hennes väninna hade medföljt på en dan- 
marksresa. På återresan, och strax innan vi 
kom till Göteborg hade tvdligen befälha
varen haft en "kaptensm iddag" för dessa 
vari hade ingått diverse dryckesvaror. Det 
var söndag och en härlig sommardag. Kap
tenen hade tagit väl för sig vid middagen 
och blev osams med en ung lots vi fått 
ombord vid Brännö, varför denna avsade 
sig allt ansvar för fartygets framförande, 
så detta övertogs av kaptenen som nästan 
omedelbart kolliderade med den så kallade 
nyckelbojen vid inloppet till Göteborgs 
hamn. Några skador på vare sig fartyg el
ler boj hade inte uppstått, och vi kom utan 
ytterligare missöden till kaj vid Klippans 
tullstation. Här lämnade tidsbefraktaren 
och hans sällskap fartyget, och ombord 
kom några anhöriga till befälet för att följa
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med på resan upp till Värmland, däribland 
kaptenens hustru med två barn. En eller 
två dagar tidigare hade det varit en verklig 
storbrand i Göteborg då Strömman & Lars
sons stora trävarulager på Hisingen hade 
brunnit. Ett antal i denna del av hamnen 
liggande skutor och pråmar hade dragits 
ut från närheten till b rand p latsen  och 
ankrats upp ute på älven. Dessutom hade 
Göteborg, och för övrigt Sverige, fått sitt 
första örlogsbesök av den ryska flottan. Det 
var den från oktoberrevolutionen världsbe
römda pansarkryssaren Aurora, numera 
museifartyg i St Petersburg, jämte ett stort 
antal avisofartyg som anlöpt Göteborg, och 
nu låg uppankrade ute i älven i närheten 
av de tidigare nämnda småfartygen. Efter 
klareringen vid Klippans tullstation avgick 
vi därifrån uppför Göta älv, och måste då 
passera mellan de ryska krigsfartygen och 
skutorna. Det var god plats för lilla Eva, 
men du vilket liv det blev på vår kapten! 
Hade rorgängaren åtlytt alla hans roder
kom mandon så hade det nog blivit mer 
än en kollision. Den som stod till rors var 
emellertid en gammal kanalyankee, som 
själv visste hur båten skulle styras, så vi 
kom  igenom  fartyg san h op n in gen  och 
även H isingsbron utan m issöden. Men 
när vi kommit förbi bron och var utanför 
Gullbergsvassen kom kaptenens fru upp 
på bryggan och sade att hon glöm t en 
unikabox med hans skjortor nere på tullsta
tionen. Nu blev kaptenen alldeles vild och 
ville vända om och gå tillbaka till Klippan 
för att hämta skjortorna. Det var rätt många 
söndagsflanörer som från kajen iakttog 
våra m ärkliga manövrar. När Eva hade 
vänts till hälften så ändrade sig kaptenen 
och skrek till sin fru: "N ä det får vara, men 
när vi kommer till Lödöse så åker både du 
och ungarna iland." Vi återupptog färden 
och kom lyckligen förbi järnvägsbron trots 
att styrman kom upp och skällde pä kap
tenen för att kocken kokat te på saltvatten. 
Hur det var så övertog styrman vakten på 
bryggan, och jag avlöste den gamle luffaren 
och kanalfararen till rors.

Fortsatta m ärkliga m anövrar
Styrman var mycket pratsam där han gick 
fram och tillbaka framför den lilla styrhyt
ten. Detta i förening med uppträdandet 
mellan honom och kapten gjorde att jag 
förstod att det var si och så med nykter
heten även beträffande styrman. Jag hade 
ingen aning om navigeringen på Göta älv, 
eftersom jag bara gått där ett par gånger 
tidigare, men jag försökte hålla fartyget 
mitt i älven.

Kaptenen hade somnat i navigationshyt- 
ten och hans hot att landsätta hustru och 
barn i Lödöse blev inte verkställt. Det var 
troligen i sista hälften av juli och natten 
blev ganska mörk omkring midnatt med

djupa skuggor på vattnet här och var. 
Rätt som det var styrde jag Eva för nära 
flodbanken på styrbords sida. Hon fick en 
ordentlig knuff mot lerbanken, krängde 
våldsamt över åt babord och åkte ut i älven 
igen. Från kabyssen hördes ett väldigt brak 
då olika kokkärl och annan köksutrustning 
rasade ner på durken.

Upp ur nedgängskappen till skansen 
kom mina kamrater som skjutna ur kanon, 
och ut ur navigationshytten kom kaptenen 
och slängde sig över m askintelegrafen 
och slog stopp, men styrman slog full fart 
fram igen. Kaptenen slog åter stopp, men 
styrman slog ännu en gång full fart fram. 
Sedan detta upprepats ett antal gånger gav 
kaptenen upp och återvände till naviga
tionshytten. Jag kan inte komma ihåg att 
någondera av dem sade något till mig. Vad 
de sade till varandra uppfattade mycket 
litet av för jag var helt upptagen med att 
försöka hålla Eva klar flodbanken.

När vi kom upp till Lilla Edet var nedre 
slussporten stängd och vi fick förtöja vid 
brobänken. D et var nu ljusan dag. Styr
mannen gick fram och tillbaka på bryggan 
och retade sig på slöa slussvakter. Det var 
inte några nedgående fartyg som slussade. 
Då i legat vid brobänken 1,5 timme vak
nade kaptenen igen och kom upp på bryg
gan. Styrm annen beklagade sig då över 
att inte slussen öppnats. "H ar du blåst'', 
frågade kaptenen. Nej, det hade styrman 
glömt. När kaptenen gav signal öppnades 
slussportarna och vi kunde fortsätta resan 
mot Hillringsberg uppe i Glafsfjorden med 
det vid det laget tillnyktrande befälet.

Jag läm nar Eva
Jag hade ju en släkting som var styrman i 
Hallandsbolaget. När han av min far hörde 
att jag var ombord på Eva varnade han 
dem för att båten var livsfarlig. Jag fick då 
brev hemifrån där de bönföll mig om att 
byta fartyg. Jag sade då upp min anställ
ning, trots att jag trivdes alldeles utmärkt 
ombord. Jag mönstrade av 15 september 
1925. Som dagman hade jag varit vaktfri 
och jag hade haft mycket fria händer då 
det gällde arbetet till sjöss. Förmodligen 
var det orsaken till att jag trivdes så bra, 
kanske också för att mina kamrater ombord 
alla var ungefär jämnåriga. Min släkting 
styrmannen fick ändå till en viss del rätt, 
eftersom  Eva några år senare kantrade 
och sjönk i Vänern. Jag kommer ihåg att 
åtminstone befälhavaren omkom, men om 
det var fler dödsoffer kan jag inte erinra 
mig. Befälhavaren var dock inte samma 
person som när jag var med i Eva.

S/s Calabria
Calabria var byggd i Oskarsham n 1913, 
och bruttotonnaget var 1845 registerton.

Hon gick på Svenska Lloyds medelhavs- 
linje. Det innebar att frakta sågade trävaror 
och en del andra svenska produkter till 
Spanien och Italien. Returfrakterna var 
apelsiner och andra frukter, vin och en 
del andra spritdrycker, fodervaror, svavel 
och marmor för att nämna de vanligaste. 
Hamnarna kunde växla något, men Gö
teborg blev i regel både första och sista 
avgångshamn på utresa. Säkra hamnar i 
Medelhavet kunde sägas vara Neapel och 
Genua.

Jag påm önstrade Calabria i Göteborg 
29 september 1925, dagen efter det att hon 
hade anlänt med eld i lasten. På natten 
innan ankom sten till Göteborg hade en 
besättningsman varit nere i aktra lastrum
m et för att göm m a spritd unkar bland 
vindruvskaggarna som var stuvade på 
svavellast i bulk. Han lyste sig med tänd
stickor och tappade en och det blev en 
brand som troligen lett till totalförlust om 
inte Göteborgs brandkår fått tillfälle att 
ingripa. Nu blev mitt första arbete ombord 
att delta i uppröjningen och rengöringen 
efter branden. Jag var dessutom tillbaka i 
backlagssysslan, men här utfördes i regel 
backstörnen på arbetstid. Vinschkörningen 
sköttes av hamnarbetarna, det var bara vid 
av- och påluckning som vinscharna kördes 
av besättningen. Ombord på Calabria blev 
ju tiderna till sjöss mycket längre än på de 
fartyg jag tidigare haft anställning i. Jag till
hörde de vaktindelade och vakterna var de 
gängse 4 -5  och 6-vakterna. Man växlade 
mellan rortörn och utkik på natten, och på 
dagen fick den som inte stod till rors utföra 
diverse underhålls- och rengöringsarbeten. 
Det var, om vädret tillät, skrapa och knacka 
rost på däckshus, luckkarmar, luftrör och 
annat, samt därefter måla med mönja. Slut
målningen anförtroddes oftast mer befarna 
sjömän än jungmännen. Även järndäcken 
skrapades och smordes med slushing-oil, 
en fet otäck olja som man sedan drog in 
överallt. I ham n koncentrerades under
hållsarbetena huvudsakligen på utsidan 
av skrovet. Det var även här att skrapa, 
mönja och sedan måla med den gråa utsi- 
desfärgen som Svenska Lloyd använde till 
sina medelhavsbåtar. Utsidesarbetena fick 
man till större delen utföra från uthängda 
ställningar, vilket på bogar och låringar var 
rätt besvärligt, eftersom man där fick rida 
in ställningarna.

Vaktman i ham n
På Calabria kom jag att få en ny arbets
uppgift som jag inte varit med om tidigare: 
att vara vaktman i hamn under natten. I 
Göteborg och en del andra hamnar som an- 
löptes mer regelbundet av rederiets fartyg 
togs vaktmän från land, på övriga platser 
fick i regel jungmännen gå som vaktmän. 
På de fartyg som jag tidigare varit på hade
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Lloydaren C alabria var Erik Sahlgrens tredje båt.

det aldrig kommit i fråga att någon skulle 
vaka över fartyget då detta låg säkert för
töjt vid kaj, eller att personalen på bestämd 
tid skulle purras av vaktmannen. Däremot 
förekom det på Liibeck att besättningsmän 
avdelades för att vakta i lastrummen för att 
förhindra stölder ur lasten, men till detta 
tog man oftast ut någon av de äldre. Här 
på Calabria fick vi jungmän ibland detta 
uppdrag. Jag gillade inte att vara vaktman 
i lastrummen, åtminstone inte i svenska 
hamnar om det fanns vin eller andra al- 
koholhaltiga drycker i lasten. Då behövde 
man ögon både framtill och i nacken. Man 
kunde också bli hotad med stryk om man 
stoppade uppbrytningen av någon låda. 
Då var det mer angenämt att gå som natt
vaktman. Kabyssen låg i närheten av land
gångens vanliga plats och när det var rus
kigt och kallt kunde vaktmannen slinka in 
där, värma sig och kanske ta en kopp kaffe. 
Om någon gick uppför landgången hördes 
det, och man kunde gå ut och kontrollera 
vem det var. Vi hade kockens tillåtelse att 
hålla till i kabyssen, men villkoret var att 
vi tog ut aska och slagg ur den koleldade 
spisen och såg till att det var frisk fyr i den 
innan kocken törnade till, samt att det var 
rent och snyggt i kabyssen.

Jag minns att jag en gång råkade illa ut 
i kabyssen. Vi hade en klocka för att hålla 
reda på tiden, en stor gammaldags väck
arklocka. I byssan fanns också en bänk att

sitta på. En natt fram på morgonkvisten 
hade jag satt mig på bänken och slumrat 
till, jag vaknade och stirrade pä klockan: 
det var redan lite över tiden för att purra 
en smörj are som skulle ta upp ångtrycket 
för lastvinscharna. Jag rusade akteröver 
och purrade smörjaren och återvände till 
kabyssen där jag rakade ut glödande slagg 
och aska och försökte hastigt få god fyr i 
spisen igen. För att skynda på det hela tog 
jag och slog lite fotogen över kolen. Det 
skulle jag inte ha gjort! Det blev en mindre 
explosion, för spisen var ju  fortfarande 
ganska varm. Spisen höll m en det yrde 
aska runt hela kabyssen. Jag fick bråttom 
att städa upp innan jag purrade kocken och 
denne infann sig pä sin arbetsplats. Det såg 
riktigt fint ut efter min rengöring, men över 
spisen fanns en stor plåthylla för kokkärl, 
och den hade ett lager aska i botten. Jag 
undvek kocken de närmaste dagarna.

Bostäderna om bord på Calabria
På Calabria fanns m anskapets bostäder 
akterut på huvuddäcket: däckmanskapets 
skans om styrbord och maskinmanskapets 
om babord. Akterut på shelterdäcket fanns 
ett däckshus med ingång på akterkant, 
rätt fram var trappan ner till skansarna, 
på sidorna ingångar till tvä små mässar. 
Nere på huvuddäck, på styrbordssidan 
fanns ett tvättrum  som var gem ensam t 
för däcks- och m askinmanskap. Det var

m ycket enkelt inrett med en trätrall på 
durken och en bänk med hål i där man 
kunde placera sin pyts. Om jag inte minns 
fel tror jag att där fanns en ångledning så 
att vi kunde "stim m a" oss till varmvatten. 
På babordssidan, mitt emot tvättrummet 
fanns en hytt för timmermannen.

Når det gäller kubikinnehållet var skan
sarna bra, m en golvytan  var m inim al, 
dessutom var de synnerligen spartanskt 
inredda. Mot utsidan fanns det inte någon 
panel, bara korkrappning direkt på stål
plåten. Skiljeskotten m ellan däcks- och 
eldarskansarna var vanlig enkel träpanel, 
och det var nog inte mvcket att säga för så 
var det överallt, men detta skott gick inte 
ända upp under däck utan slutade mot en 
stålbalk 10-15 cm under däcket. En bred 
fast träbänk som gick ut mot slaget var 
hela möblemanget. Under denna bänk var 
värm eelem entet placerat. Ibland fick vi 
med konsulatspassagerare, som fick denna 
bänk anvisad som sovplats, så varmt hade 
de åtminstone. Till varje kojplats fanns ett 
klädskåp, om än litet. På denna båt rådde 
sträng kam ratdisciplin i däcksskansen. 
Fvlleri betraktades som ovärdigt, och ville 
man ha flickor så fick det klaras av i land, 
ombord var de inte välkomna. I vår halva 
var det alltså lugnt, men in i eldarskansen 
sträckte sig inte vår kommunistiske agita
tors auktoritet, så vi kunde få rätt oroliga 
nätter, inte minst när vi var förtöjda i Stads-
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Ostasiataren Agra var rejält stor. Bakom Agra ligger systern Delhi dockad.

gårdshamnen i Stockholm.

Besättningen om bord på Calabria
Befälet och kökspersonalen bodde i en- 
manshytter midskepps. Där fanns en be- 
fälsmäss, men om också kökspersonalen 
fick använda den kom mer jag inte ihäg. 
Kaptenen intog som vanligt sina måltider i 
salongen. Förutom kaptenen bestod befälet 
av förstestyrman, andrestyrman, radiotele- 
grafist, övermaskinist och andra maskinist. 
Kökspersonalen utgjordes av stuert, kock 
och m ässuppassare; däcksmanskapet av 
timmerman, två matroser, en lättmatros 
och två jungm än; m askinm anskapet av 
donkeyman, en smörjare, tre eldare och en 
kollämpare. Jag kommer inte ihåg om jag 
säg någon av befälet i fullständig uniform, 
med däremot hade de i tjänsten uniforms
m össa med rederiets märke i. Som i de 
flesta fartyg där båtsman saknades var det 
andrestyrmannen som hade hand om den 
direkta arbetsledningen för däcksmanska
pet, och denne kunde även ses utföra en del 
manuella arbetsuppgifter, men det berodde 
på personen i fråga.

Befälhavaren, som höll sig mycket isole
rad, var en medelålders man med mycket 
b arskt utseend e och genom trängand e 
stålblä ögon, men han hade troligen ett gott 
hjärta. Jag har berättat om branden ombord 
på Calabria. Det var en matros Larsson 
som varit nere och gömt spritdunkarna, 
han var en m ycket skötsam  och duglig 
sjöman som hade hustru och barn hemma 
på Gotland att försörja. Vad kaptenen sa till 
Larsson om branden vet jag inte, men han

fick behålla sitt jobb. När någon i rederiet 
upptäckte att den som förorsakat branden 
fortfarande var kvar ombord fick kaptenen 
order om att Larsson skulle sägas upp och 
avmönstras. Därför bilev Larsson uppsagd, 
men en kollämpare skulle avmönstra och 
Larsson erbjöds hans plats med löfte om 
att vid första lämpliga tillfälle få mönstra 
eldare, som eldare kom han upp i samma 
lön som en m atros. A tt en sam m a dag 
påm önstrad kolläm pare Larsson kunde 
ha haft något med branden att göra, det 
undgick tvdligen de granskande ögonen 
på rederiets kontor. Men så var det också 
långt före personnumrens tid.

Jag m önstrar av Calabria
Kosthållet ombord på Calabria var mycket 
bra. En ny spisordning för besättningar pä 
svenska fartyg trädde i kraft under hösten
1925. Redarna var givetvis emot denna 
eftersom det kunde öka kostnaderna för 
dem. Svenska Lloyd hade sänt ombord en 
lista att påtecknas av de ombordvarande 
där dessa uttryckte sin tillfredsställelse 
med den hittillsvarande ordningen och 
förklarade sig inte vilja veta av den nya 
spisordningen. Jag tror att de flesta skrev 
på listan, för maten var ju bra, men fackets 
ombudsmän blev rasande och kallade oss 
för dumskallar.

På våren 1926 skulle jag åter försöka få 
hyra på ett segelfartyg och sade upp mig 
och mönstrade av i Göteborg 9 april 1926. 
Jag satte upp mig på sjömansförmedlingen, 
men försökte även på andra vägar få tag 
på en skuta.

M/s Agra
M itt försök att få hyra i ett segelfartyg 
m isslyckades även denna gång, och jag 
tog därför åter hyra som jungman på ett 
maskindrivet fartyg, Agra som tillhörde 
AB Svenska Ostasiatiska Kompaniet var 
byggd i Göteborg 1925. Bruttot var 4589 
registerton. Jag mönstrade på 6 maj 1926.

E n lig t vad som sades m ig var Agra 
tillsam m ans med systerfartyget D elhi 
egentligen avsedda för trafiken på Indien, 
men de resor jag var med på gick till Fjärr- 
ran Östern, ända till Japan och Vladivostok. 
I G öteborg lastades papper och annat 
svenskt exportgods, och därefter anlöptes 
ett flertal kontinentham nar, Ham burg, 
Ernden, Antwerpen med flera, där fram 
för allt järn och stålvaror lastades. Resan 
fortsattes därefter in i Medelhavet där last 
intogs i en del nordafrikanska ham nar 
innan vi via Suezkanalen och Röda havet 
satte kurs på Singapore.

På de resor jag var med utgjordes hu
vuddelen av den hem gående lasten av 
soyabönor från Vladivostok. D essutom  
hade vi naturligtvis en del andra produk
ter som kopra och gummi. De hemgående 
lasterna lossades i såväl nordafrikanska 
hamnar som i de nordeuropeiska. Om jag 
inte minns fel gick soyabönorna till Ärhus 
i Danmark.

M itt arbete om bord på Agra
D et var inte stor skillnad på det arbete 
som mötte mig på Agra jäm fört med det 
jag hade haft på Calabria. Det var samma 
vakter och samma rutinmässiga arbeten.
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Den största skillnaden var fartygets storlek, 
och att det trafikerade tropiska farvatten. 
Arbetstakten var också mer uppdriven. 
Agra tog också last som transporterades 
m ellan en eller ett par m ellanliggande 
hamnar, och det blev en hel del flänsning, 
vilket innehar att man flyttade den till ett 
annat ställe i lastrummet. Det var ett arbete 
som besättningen fick utföra. Jag minns att 
vi en gång hade hela fördäcket fullt med 
korkbalar som hade lastats i nordafrika. 
När lasten lossats frän tvåans mellandäck 
fick vi tippa ner balarna för att bereda plats 
pä däcket för grönsaker som skulle från 
Singapore till Hongkong. Jag fick också 
biträda timmermannen med stämpling av 
last och reparation av trasiga emballage. 
Rengöringen av lastrummen var också ett 
omfattande arbete, speciellt efter soyaböns- 
lasterna, och jag kommer inte ihåg om vi 
fick någon hjälp från land med detta arbete. 
Efter utlossningen av en sådan last var det 
en fruktansvärd massa bråte i lastrummen 
bestående av mer eller mindre sönderbrut
na ventilationstrummor, och mängder med 
bast- eller palmbladsmattor. Jag kommer 
ihåg att åtminstone de hela mattorna togs 
tillvara. En nyhet för mig var nattningen 
av trädäcken. Ombord på Agra, och troli
gen på Ostasiatiska kompaniets samtliga 
fartyg, fanns det trädäck inte bara ovan 
bostadsutrymmena utan hela shelterdäcket 
hade trädäck lagt ovanpå ståldäcket. Det 
var troligen huvudsakligen avsett som iso
lering mot den starka solstrålningen. Varje 
morgon, just när det ljusnade, och varje 
kväll strax efter solnedgången skulle samt
liga däck vattenbegjutas för att förhindra 
uttorkning och sprickbildning. Det var ett 
rutinarbete som alltid utfördes av vakten.

M iljön om bord på Agra
Ombord på Agra var besättningens bostä
der förlagda på huvuddäcket akterut, det 
enda som låg längre akter ut var styrma- 
skinsrummet med den elektriska styrma- 
skinen. Som vanligt hade däcksfolket sina 
bostäder om styrbord och m askinfolket 
om babord, men här var det inte skansar 
utan rymliga och ljusa tvåmanshytter med 
bra klädskåp, ett för var man. Tvättrum
men, ett för var kategori, fanns uppe på 
shelterdäck i det däckshus som förutom 
trappan ner till hytterna också innehöll 
manskapsm ässarna, toaletterna samt en 
del förråd su trym m en. J tvättru m m en 
fanns tvättställ och rinnande vatten. Om 
tvättställen var emaljerade sådana eller av 
rostfritt kommer jag nu inte ihåg, inte hel
ler om det fanns någon varmvattenkran. 
Mässarna var förhållandevis rymliga och 
ljusa. Här hade också var man ett låsbart 
skåp där han kunde låsa in sin utvikt, det 
var troligen en följd av spisförordningen 
av den 16 oktober 1925. Jag såg dock aldrig

någon som läste in sitt socker eller sin mar
garinburk. Något pentry fanns inte, utan vi 
som gjorde backstörn hade vår vanliga pyts 
att diska i. Detta var dock första gången jag 
var ombord i ett fartyg med människovär
diga förläggningar för manskapet.

Kaptenen och, jag tror mig även minnas, 
stuert bodde i däckshusen under komman
dobryggan. Där fanns även en salong med 
tillhörande pentri samt förrådsutrymmen 
med bland annat frysrum . Ö vrigt befäl 
samt resten av kökspersonalen hade sina 
hytter i däckshuset runt maskinkappen.

Besättningen
Befälet ombord bestod förutom befälha
varen av förstestyrm an, andrestyrm an, 
tredjestyrman som tillika var radiotelegra- 
fist, övermaskinist, andremaskinist, tred
jemaskinist och assistent. Assistenten var 
en oexaminerad fjärdemaskinist som gick 
på övermaskinistens vakt vilket innebar 
att övermaskinisten oftast fanns i sin hytt, 
men hade det yttersta ansvaret för vakten. 
Assistenten var nere i maskin och såg till att 
allt fungerade som det skulle, om inte fick 
han kalla på chiefen. Kökspersonalen det 
var stuert, förstekock, kockelev, salongsup- 
passare och mässuppassare. Däcksmanska
pet utgjordes av timmerman, båtsman, tre 
matroser, två lättmatroser och två jungmän. 
M askinm anskapet bestod av elektriker, 
svarvare, förste motorm an samt fyra till 
fem andre motormän eller motorelever.

En del av däcksbefälet såg jag i uniform 
under sin tjänsteutövning, då vanligtvis vit 
tropikuniform, övrigt befäl hade mestadels 
bara uniform sm össa med rederim ärket 
i. Jag förmodar att de som hade uniform 
hade betalat den själva, eftersom avtals- 
regleringen kom åtskilliga år senare. Ar
1942 infördes en stand ard uniform  för 
handelflottans befäl och först dä började 
ersättningar betalas ut mer allmänt. Onek
ligen hade nog uniformen dä en ganska 
stor betydelse bland infödingarna i dessa 
fjärran länder.

Den ende av befälet som jag säg utföra 
något manuellt arbete var chiefen, och han 
brukade nere på värmen ta upp en ässja på 
däck och tillsammans med en motorman 
sm ida i sitt anletes svett. Förm odligen 
utförde hans undermaskinister under sina 
vakter åtskilligt m anuellt arbete som vi 
däcksfolk aldrig hade möjlighet att iaktta.

M aten om bord i Agra
K osthållet i Agra var någorlunda, men 
det var inte av samma klass som ombord 
på mitt tidigare fartyg, Calabria. Vi hade 
utvikt på socker och margarin. Det senare 
var förpackat i hermetiskt tillslutna burkar 
som såg ut som ansjovisburkar, och som 
troligen innehöll precis 490 gram. Exakt det 
vi enligt spisordningen hade rätt att fordra.

Vi hade ju våra skåp att förvara utvikten i, 
men där var det nere i tropikerna mellan 30 
och 35 grader. Skulle man göra en smörgås 
var en målarpensel ett lämpligare verktyg 
än en kniv. Jag har för mig att det från ma
skinmanskapets sida var någon uppvakt
ning, "kickning på maten" som vi kallade 
det, hos kaptenen. Kanske gällde det maten 
över huvud taget, eller det var kanske bara 
var en fråga om tilldelning av limejuice.

Jag blir sjuk
D et var tvä olika befälhavare om bord 
under de m ånader jag var om bord. En 
jungman, åtminstone om han skötte sig, 
hade i regel inte m ycket beröring med 
kaptenen i ett så här stort fartyg, vi levde 
i skilda världar.

Jag tyckte dock att båda kaptenerna, 
som var medelålders män, var sympatiska 
personer. Den andre av dem vill jag nästan 
påstå räddade mitt liv.

Vi var på väg från Hongkong till Singa
pore. Då jag en natt gick utkik pä backen 
blev jag våldsamt sjuk med svåra kräk- 
ningar. Då det blev min rörtörn sa jag till 
tredjestyrmannen som hade 12-04 vakten 
att jag inte kunde ta rortörnen, och han 
skickade mig då till kojs.

På morgonen hade kräkningarna upp
hört, m en jag var väldigt matt och hela 
magen var öm. Här på Agra var förstestyr
mannen "m edicinm an", vilket innebar att 
han hade hand om medicinförrådet. Det 
var en käck karl, som jag hade god tumme 
med. "När hade du avföring", frågade han. 
Det var jag inte säker på. Han tyckte då att 
det var bäst att ge mig ett litet glas ricinolja 
och skickade mig till kojs igen. En som det 
senare visade sig mindre lyckad ordina
tion. Under den påföljande natten anlände 
vi till Singapore, och pä morgonen kom 
förstestyrman akterut för att höra hur det 
stod till, samt höra om jag ville till läkare, 
för skepparen skulle i land. Pä den tiden 
låg de flesta båtarna i Singapore långt ute 
pä redden när de lastade och lossade. Jag 
kände mig bättre och hade inga nämnvärda 
smärtor och avböjde läkarvård. "Ja, vi lig
ger kvar här i morgon också och dä går 
nog skepparen också i land, så då kan han 
ta dig upp till doktorn om du inte är bra", 
sa förstestyrman och avlägsnade sig. Bara 
några m inuter senare kom han tillbaka 
och sa att jag skulle klä mig för landgång, 
eftersom kaptenen tyckte att det var bäst att 
ta mig till läkare genast. Där, på Singapores 
redd, 14 januari 1927, slutade mina resor 
med Agra. Kaptenen tog mig till en läkare 
för undersökning, som konstaterade att det 
troligen rörde sig om brusten blindtarm, 
vilken m åste opereras om edelbart. Det 
blev General Hospital i stället för återfärd 
till Agra ute pä redden.
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som Junohus levererade till Norge.En modell av fisktransportfartygen

I Länspumpen nummer 3 förra året frågar 
Per Kjaervik om fem fiskebåtar som Ju
nohus byggde 1943 för Frostfilet i Trond
heim . Eftersom  ingen svarat tog vi på 
redaktionen initiativ att titta på frågan. 
Det visade sig bli en lång och m ycket 
intressant forskning. Först kanske en 
bakgrund av de inblandade företagens 
historia kan vara på sin plats.

Beställaren  
Frostfilet A/S

Bakgrund -  De tyska fryserierna i 
Norge

Den tyska fryseriindustrin hade expande
rat med våldsam fart efter 1938. Både mål
sättningarna och kapaciteten hade länkats 
samma med distributionsapparaten och 
allt pekade på ytterligare expansion. När 
den tyska havsfiskeflottan sattes ur spel 
vid krigsutbrottet blev man beroende av 
stor tillförsel. Den tyska industrin hade 
därför kastat blickarna på N orge långt 
innan några officiella avtal kom till stånd.

Frostfilet Trondheim
D et stora tyska fiskeriföretaget Nordsee 
Deutsche Hochseefischerei var det första 
företaget som etablerade sig i Norge. När

12

Junohus
Krister Bång

det i slutet av mars 1940 registrerades ett 
norskt fryseriföretag i Trondheim under 
namnet Frostfilet A/S skedde detta efter 
en längre tids förhandlingar mellan repre
sentanter för Nordsee och ledande företag 
inom fiskeribranschen i Trondheim.

Avtalet mellan tyskarna och norrmännen 
gick ut på att Trondheimsföretagen, som 
ställde sig bakom det nybildade bolaget, 
skulle ställa produktions- och lagerlokalen 
till förfogande för ett stort antal frysmaski- 
ner som Nordsee skulle hyra från företaget 
Solo Feinfrost. Frostfilet skulle dessutom 
vara ansvarig för att skaffa fram råvaror för 
produktionen. Pä detta sätt var Frostfilet 
formellt inget annat än ett norskt företag 
som fick fördelaktiga leveransvillkor och 
produktionsapparater från Tyskland.

Det var emellertid så att Frostfilet i själva 
verket nästan var ett tyskt bolag. Nordsee 
var den störste delägaren i sammanhanget. 
Frostfile ts aktiekap ital ökades snabbt. 
Vid registreringen den 30 mars 1940 var 
aktiekapitalet på beskedliga 3 000 kronor 
fördelat på ett fåtal norskägda aktier. Strax 
därpå utökades kapitalet till 300 000 kronor 
fördelat på 300 aktier varav 270 registre
rades på samma tyska företag, Nordsee.

I Frostfilets nya anläggning installerades 
frysm askiner av BirdEyes patent. Dessa 
maskiner var av engelsk eller amerikansk

tillverkning som tillhandahölls av Frosted 
Foods i London som var ett dotterbolag 
till Unilever. M askinerna hyrdes ut till 
Solo Feinfrost som i sin tur hyrde ut dem 
till Frostfilet. Rättigheterna till BirdsEye 
patentet för Norges del hade Frosen Foods 
dock sålt till företaget Brodrene Sagen. I 
mars 1940 ingicks det därför ett avtal med 
detta bolag som gav Frostfilet rättighet att 
använda patentet mot att Frostfilet betalade
2 öre per kilo för den ärliga produktionen. 
Fabriken i Trondheim stod klar i april 1940 
men på grund av krigshändelserna kom 
produktionen inte igång förrän i juni.

Produktionen vid anläggningen i Trond
heim startade m ycket snabbt med näs
tan 10 000 ton fryst filet 1941 men sjönk 
sedan i jäm n takt till 1945. 1 förhållande 
till andra anläggningar var lönsamheten 
dålig. I oktober 1944 gjorde den tyska 
fiskerimyndigheten klart för Nordsee att 
man helst borde avveckla anläggningen. 
En av anledningarna var att transporten 
med järnväg hade blivit omöjlig eftersom 
Sverige den 15 septem ber 1944 införde 
förbud mot godstrafik genom Sverige. Un
der tiden hade Frostfilet byggt en mycket 
större anläggning i Bodö, som tog emot så 
m ycket råvaror att Frostfilet Trondheim 
blev utkonkurrerat.
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Frostfilet Bodö
Nordsee och Frostfilet kom ganska snart 
underfund med att Trondheim inte var 
någon central placering i synnerhet i för
hållandena till fångstfälten. I förhållande 
till andra anläggningar var lönsamheten i 
Trondheimsfabriken dålig. En stor del av 
de efter hand alltm er knappa transport
resurserna gick åt till att transportera fisk 
från N ordnorge till Trondheim . D ärför 
beslutade man om en utbyggnad längre 
norrut och Bodö valdes ut för sin närhet till 
Lofotenhavet och även utifrån de tyska pla
nerna att Bodö inom kort skulle anknytas 
till det internationella järnvägsnätet. Järn
vägen var det mest aktuella transportsättet 
för frusen fisk.

På Langstranda utanför Bodö hade fir
man Ragnar Scholberg redan på 1920-talet 
byggt en stor anläggning som bl a innehöll 
kyl- och fryslager. Firman blev snabbt en 
av de stora leverantörerna av agnsill och 
hade också avtal med myndigheterna om 
att leverera färsk fisk.

Den 20 oktober 1940 fick Scholberg besök 
av två ingenjörer frän Nordsee som hade 
fått fullmakt att bese anläggningen. Lite 
motvilligt gick Scholberg med pä att visa 
dem runt och ingenjörerna konstaterade 
snabbt att anläggningen var väl lämpad 
till att frysas filéer i stor skala. I slutet av 
november ombads därför Scholberg att åka 
till Trondheim för kontraktsförhandlingar 
med Frostfilet, som hade bestämt sig för att 
hyra anläggningen.

Enligt Ragnar Scholberg var förhand
lingarna inget annat än tvång från tyskar
nas sida. Den tyska delegationen bestod 
av tolv civila personer under ledning av 
major Rollof som visade sig vara Wehr- 
m achts chef för m atförsörjningen. Han 
skall bland annat ha lagt sin revolver på 
förhandlingsbordet som en symbol. Att 
en så framstående person från Wehrmar- 
cht ledde förhandlingarna för Frostfilets 
räkning visade hur viktigt tyskarna ansåg 
utbyggnaden av fryserier för både civila 
och militära ändamål vara. Det visar också 
hur starka band de tyska fiskerifirmorna 
hade med tyska myndigheter.

Rollof hotade med att Scholbergs anlägg
ning skulle rekvireras om inte företaget 
ville hyra ut sin anläggning till Frostfilet. 
Detta ledde till att ett kontrakt om hyra 
kunde undertecknas den 1 december 1940 
mellan Frostfilet A/S och Ragnas Scholberg 
A/S. Tyskarna satte genast igång med 
att bygga om fabriken. De såg till att alla 
utbyggnader godkändes av Ragnar Schol- 
berg A/S och därför var det formellt den 
norska firman som byggde om sin anlägg
ning, medan tyskarna fick tillträde till de 
nya delarna mot förskottsbetalning.

D et tog inte m er än ett halvår innan 
anläggningen var i full produktion. Dags-

kapaciteten var hela 150 ton filet, en mängd 
som det krävdes 300 ton fisk för. Avfallet 
användes till fiskmjölsproduktion i en ny 
fabrik. Langstranda utvidgades också med 
en silloljefabrik, vakuum förpackningar, 
emballageindustri, sjukstuga för arbetarna 
och ett modernt laboratorium.

A n läggningen  i Bodö var tyskarnas 
största enhet i hela Norge och var dess
utom den största och mest moderna i Eu
ropa. Årsproduktionen vid anläggningen 
översteg toppåret 1944 den totala filetpro- 
duktionen i Norge 1939. Anläggningens 
storlek skapade dock problem med såväl 
råvaruförsörjningen som med arbetskraf
ten. Kostnaden blev stor genom att fisk 
fick fraktas ända från Tröndelag och från 
Finnmark. Fabriken konkurrerade således 
med de andra anläggningarna om den 
tyska kvoten av fångsten. Det värsta var 
dock att råvarutillgången blev för liten för 
fabriken utom under de tre månader på 
året då fisket i Lofoten pågick.

Källa: Volund, årsbok från Norsk Teknisk 
Museum 1996 (Dag K Andreassen)

Agenten -  
AB Båt-Tjänst, Stockholm

Detta bolag bildades i november 1937 av 
bland andra Ingvar Rosenlund. Bolaget var 
ett serviceföretag i fritidsbåtssektorn och 
sålde båttillbehör och importerade även 
Chris Craft-båtar. Rosenlund var seglare 
och hade god kontakt med alla varv i Sve
rige som byggde fritidsfartyg. När kriget 
kom 1939 fick dessa varv inget att göra på 
grund av att tilldelningen av material till 
båtbyggnationen uteblev. Ett sätt för dessa 
varv att överleva var att bygga fiskefartyg. 
AB Båt-Tjänst hade goda affärsförbindelser 
med Tyskland och kom på så vis att bli en 
fin m ellanhand för byggandet av fiske
fartyg för Tyskland vid svenska varv. AB 
Båt-Tjänst hade också egna fiskefartyg som 
fiskade runt den svenska kusten. Många 
av dem byggda vid ge gamla yachtvarven.

Varvet -  Junohus
När tändsticksfabriken lades ner i Udde
valla skapade detta ett behov av ersätt
ningsindustri. D et blev trähusfabriken 
Junohus invigdes med pom pa och stät 
den 31 augusti 1939. Den skulle leverera 
prefabricerade hus på export, framför allt 
till England. Dagen därpå utbröt andra 
världskriget.

Minst en leverans kom iväg till England. 
Den kom aldrig fram. Efter ett tag fick dis
ponenten för Junohus ett samtal från Berlin 
med beskedet "Vi har ett skepp här med 50 
monteringsfärdiga hus, men vi saknar rit
ningar till husen." Disponenten förklarade 
att ritningarna ägdes av engelsmännen och 
inträffade det konstiga att Tyskland, mitt 
under brinnande krig, köpte ritningarna

av engelsmännen. Barackerna sattes sedan 
upp i Nordnorge. Några fler fartygslaster 
till England blev det inte under kriget.

Junohus var ett dotterbolag till Borohus 
som i sin tur var ett dotterbolag till HSB. 
En av HSB:s m edarbetare, ingenjör H il
ding Brosenius, hade uppfunnit en ny typ 
av limträbalk, den så kallade HB-Balken, 
med stor spännvidd som kunde användas 
vid husbyggen. Denna balk passade också 
utmärkt till att bygga fartyg av.

H ilding Brosenius var född 1905 och 
avlade 1926 c iv ilin gen jörsexam en  vid 
K ungliga Tekniska H ögskolan (KTH) i 
Stockholm. 1935 blev han konstruktions- 
chef för HSB:s riksförbund och utnämndes
1945 till teknisk direktör. År 1958 utsågs 
han till professor i byggnadsteknik vid 
KTH. 1971 pensionerades han och utnämn
des till teknologie hedersdoktor 1985. Han 
avled 2004, 99 år gammal.

År 1940 lades produktionen om för det 
svenska försvarets räkning. Man byggde 
förläggningsbaracker, flyghangarer och 
militärgarage. Man anlade också samma år 
vid Skeppsviken en enkel byggnad med i 
stort sett bara väggar och tak Den kallades
i folkmun Långa Ladan och det var i den 
bvggnaden fartygen senare byggdes.

Den 26 maj 1942 skrev Junohus kontrakt 
med Frostfilet A / S i Trondheim om byg
gandet av fem fisktransportfartyg till ett 
pris av 162000 kronorper styck. Till denna 
beställning återkommer vi nedan.

Efter krigsslutet ställde Junohus åter om 
produktionen till den ursprungliga inrikt
ningen. I mars 1945 levererades sjukhus
baracker till Holland och i augusti samma 
år påbörjades exporten av 250 Junohus till 
det sönderbombade Bornholm. Dessa hus 
är idag K-märkta.

Så sm åningom  kom  fabrikens inrik t
ning att ändras och den döptes då om till 
Elit-Fönster och producerade just fönster. 
Fabriken lades ner 1993.

U ddevalla-f artygen
Som ovan antytts behövde Frostfilet fartyg 
för att transportera fisk från fångstfälten till 
fabrikerna. Eftersom fisken fångades långt 
norröver och fabriken låg i Trondheim be
hövdes omfattande transportkapacitet. Det 
stora tyska företaget Hugo Stinnes upptog
1941 pä uppdrag av Frostfilet förhand
lingar om att bl a bygga fem träfartyg för 
fisktransport. Den tyska varvskapaciteten 
var utslagen och man vände sig till AB Båt- 
Tjänst i Sverige som ju hade god kontakt 
med de svenska mindre varven.

D et var ingen lä tt sak att få genom  
fartygsbeställningar för utländsk räkning 
under andra världskriget. Kungl. M aj:t 
granskade affären och gav exporttillstånd 
den 15 juni 1942. Därefter granskades be
slutet av Statens Trafikkommission sä att

Län; 13



det inte stred mot den svenska neutralite
ten. Den 19 oktober 1942 gav man slutligen 
sitt godkännande.

Det blev tidigt klart att AB Junohus i 
Uddevalla ville bygga dessa fem fartyg. 
Husproduktionen hade till följd av kriget 
gått ner och man behövde ersättningsjobb. 
Redan den 26 maj 1942 skrev man prelimi
närt avtal med Frostfilet om byggandet av 
de fem fartygen.

Junohus byggde nu vid Skeppsviken 
en 240 m eter lång fabriksbyggnad där 
båtarna skulle byggas på löpande band. 
Junohus annonserade efter båtkunnigt 
folk och många av de anställda kom från 
Orust och Sotenäset/Lysekil. Teknisk chef 
blev en österrikisk jude som rymt från ett 
tyskt koncentrationsläger. Från Tyskland 
skickades en tysk ingenjör för att kontrol
lera byggandet. Sam arbetet m ellan den 
tekniske chefen och kontrollanten gick 
utmärkt. Man pratade aldrig politik.

Snabb leverans
Fartygen byggdes i rask takt. De blev 32,10 
meter långa och 7,19 m breda och hade ett 
djup av 3,17 m. Dödvikten låg på omkring 
200 ton. Två av fartygen (Sei och Lange) 
utrustades med en 150 hk 2-cyl Bolinder 
semi-diesel medan de övriga tre fick en 180 
hk Skandia semi-diesel.

Alla fartygen fick namn efter fiskar. Sei, 
lange, flyndre, hyse och kveite. Flyndre av
gick från Uddevalla den 10 mars 1943, Sei 
den 18 mars, Hyse den 20 april, Lange den 
28 april och slutligen Kveite den 25 maj.

Protester
Vid leveransen uppstod protester mot, 
som man uppfattade, leveranser av fartyg 
till den tyska marinen. Fartygen var inget 
annat än minsvepare. Frågan kom upp i det 
engelska underhuset där man hotade med 
att bom ba svenska varv som levererade 
fartyg till Tyskland. Man skrev en allvarligt 
formulerad not i ärendet. Den svenska re
geringen ansåg inte att Uddevalla-byggena 
kunde användas som krigsfartyg eftersom 
båtarna hade för svaga motorer, de var 
byggda av trä på järnsp ant och att de 
hade för stort djupgående. Sä småningom 
avklingade protesterna. D et har senare 
heller inte framkommit något som styrkt 
att fartygen användes som minsvepare, 
utan att de verkligen användes till det de 
var avsedda för.

Fartygens historia
Efter kriget förstatligades Frostfilet och 
avvecklades. Fartygen kom att säljas till 
olika norska intressenter. Här nedan följer 
deras historik.

Frostfilets Uddevalla- 
byggen

SEI LKXP
03-1943 Uddevalla av AB Junohus 196 

brt 91 nrt Dim 32.10 x 7.19 x 3.17 m. 250 
tdw

150 hk Bolinder semi-diesel, 2 cyl, 2-t, 380 
x 410 mm, tillverkad 1943.

NV +A1-K med fribord experimental.
1943, mars levererad till Frostfilet A/S, 

Trondheim. Uddevalla hamnjournal: avg 
18 mars; befälhavare O Mikkelborg. Udde
valla lotsjournal nämns inte.

J 945, maj Frostfilet A / S (under adminis
tration), Trondheim.

1947, maj Frostfilet Norsk A/S, Trond
heim.

1947, xxx Carl Wilhelmsen, Oslo.
1948, jan brann under ham nliggande 

i Stokm arknes; hade ankom m it dit från 
Risoyhamn i barlast; bogserad till Boroy; 
sjunken.

LANGE LKYA
04-1943 Uddevalla av AB Junohus. 195 

brt 91 nrt. Dimensioner som Sei.
150 hk Bolinder semi-diesel, 2 cyl, 2-t, 380 

x 410 mm, tillverkad 1943. Klass som Sei.
1943, april levererad till Frostfilet A/S, 

Trondheim. Uddevalla hamnjournal avg 
28 april. Befälhavare Edgar Bjorkly. Udde
valla hamnjournal avg 28 april. Uddevalla 
lotsjournal nämns inte.

1945, maj Frostfilet A S (under adminis
tration), Trondheim.

1947, maj Frostfilet Norsk A/S, Trond
heim.

1948, dec A/S Båtfrakt (Wilhelm Bjon- 
nes), Oslo.

1954, maj A/S Kjoletransport, Oslo.
1954, maj Reidar Vold, Oslo.
1954, maj Lars Gaustadnes, (Seevereid), 

Oslo?
1956, aug grundstött i Alverstraumen i 

Nordhordland; reparerad. M otor instal
lerad 260 hk Wichmann diesel, 4 cyl, 2-t, 
tillv 1950.

1958, mars nytt namn: Gaustadnes.
1967, nov grundstött och sjunkit i Fens- 

fjorden pä resa Bergen-Vadheim i barlast.

FLYNDRE LKXK
03-1943 Uddevalla av AB Junohus, 190 

brt, 91 nrt. Dim 32,10 x 7,19 x 3,17 m, 250 
tdw.

2 lu 3,00 & 5,25 x 2,35 m. 180 hk Skandia 
semi-diesel, 2 cyl, 2-t, 380 x 400 mm, till
verkad 1943.

Klass som Sei.
1943, maj levererad till Frostfilet A/S, 

Trondheim. Uddevalla hamnjournal avg 
5 mars. Befälhavare I. Neverdahl. Udde
valla lotsjournal avg 10 mars kl 16.15 till

Fredrikstad.
1945, maj Frostfilet A/S (under adminis

tration), Trondheim.
1947, maj Frostfilet Norsk A/S, Trond

heim.
1948, mars Ingart Neverdal, (Bessaker), 

Trondheim.
1948, nov nytt namn: Sinbad.
1952 Jacob Bjorshol, (Staurset), Trond

heim.
1955 Rolf B jorshol, (Staurset), Trond

heim.
1964, jan 4 grundstött nära Hanoy, Fla- 

tanger. Flotta gen.
1964 R olf B jo rsh ol, (K yrksaeterora), 

Trondheim.
1965 Lars K Botten, (Valsoybotn), Kris

tiansund N.
1967 motor installerad; 330 hk Grenaa 

semi-diesel, 3 cyl, 2-t, tillverkad 1959.
1969, dec 3 sjönk efter kollision med 

okänt fartyg nära Orland på resa Rausand- 
Bjugn med sten.

HYSE LKXU
xx-1943 Uddevalla av AB Junohus 192 

brt, 91 nrt. Dim som Flyndre.
150 hk Bolinder sem i-diesel, 2 cyl, 2-t, 

380 x 410 mm, tillverkad 1943. Ingen klass 
angiven

1943, maj levererad till Frostfilet A/S, 
Trondheim. Uddevalla hamnjournal: avg 
28 april. Befälhavare E. Johansen. Uddeval
la lotsjournal avg 20 april till Fredrikstad.

1945, maj Frostfilet A/S (under adminis
tration), Trondheim.

1946, jan Skips-A/S Brean (Harald Berg), 
Tonsberg?

1946, jan Henrik Ameln, Bergen.
1947, sep Ameln & Co, Bergen.
1948, april Peder Bruknapp, (Feste i 

Lindås), Bergen. Nytt namn Mjolfjell.
1949, aug M arie Lem (Johan Evandt), 

Bergen.
1950, nov 4 sjönk efter grundstötning 

vid Kauskjaer, Måloysund pä resaLarsnes/ 
Sunnmore-Tofte/Hurum med kalksten.

KVEITE LKYM
05-1943 Uddevalla av AB Junohus. 197 

brt, 92 nrt. Dim som Flyndre
150 hk Bolinder semi-diesel, 2 cyl, 2-t, 

380 x 410 mm, tillverkad 1943. Klass som 
Flyndre.

1943, maj levererad till Frostfilet A/S, 
Trondheim. Uddevalla hamnjournal avg 
15 maj. Befälhavare Paul Skagen. Udde
valla lotsjournal avg 15 maj kl 16.00 till 
Fredrikstad.

1945, maj Frostfilet A/S (under adminis
tration), Trondheim.

1947, maj Frostfilet Norsk A/S, Trond
heim.

1947 Jacob Bjorshol, (Staursetora), Trond
heim.
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1953 M otor installerad; 175 hk Wich- 
mann semidiesel, 2 cyl, 2-takt.

1962 installerades en 450 hk GM diesel, 
12 cyl, 4-t.

1965, aug I/S A rnolf (Johan Bjorshol, 
Spongdal), Trondheim . N ytt nam n Ni- 
darvoll.

1969, sep Otto Barsten, M olde. Lokal 
sandtransport.

1969, nov nytt namn Beton.
1972, juni sjönk vid kaj i Sunndalsara; 

bogserad ut pä djupare vatten och sänkt.

Andra fartyg i Frostfilets flotta med  
svensk anknytning  

Aino (galeas) oreg
Byggd 1904 i Gliickstadt av J & H Gehl- 

sen och levererad till Gliickstädter Hee- 
ringsfischerei AG, Gliickstadt, som Hum
mer. Fiskerinr SG

1931, den 6 oktober såld till Emder He- 
ringsfischerei AG, Em den.

1937 såld till E lisabeth D oris Körner, 
Hamburg, Tyskland.

1939 såld till Sigurd J. Olausson, Skär
hamn. Nytt namn Aino. 16 december an
mäld till registrering, som inte fullföljdes.

1940, den 18 april såld till AB Ernst Rv- 
berg, Göteborg, för 52500 svenska kr.

1942, mars: säld till A / S Frostfilet (David 
Ekker), Trondheim, N, för 108000 svenska 
kronor. Nytt namn Aino I. 1942, 3:e kvar
talet omdöpt till Uer.

1945, Frostfilet Norsk A/S, Trondheim.
1947, såld till Fritjof Storbugt, Kristian

sund, N.
1963 säld till Tore Lundh, Kristiansund

N.
1966, den 18 decemJier kantrat och sjun

kit i oväder vid Mylingen utanför Ham- 
merfest på resa Havöysund-Kristiansund 
N med fisk och med hög däckslast. 2 man 
omkom.

Greta (motorskonare) (6887)
Byggd 1911 i Hasslet, Holland möjligen 

med namnet Gerda.
1922, december, inköpt från Hamburg av 

AB Förenade Granitindustrier, Göteborg 
och omdöpt till Greta.

1932, april, sålt till Carl Allan Emanuel 
Andersson, Linköping.

1934, maj, sålt till Daniel Sonesson mfl, 
Malmö.

1938, mars, sålt till Rederi AB Edward, 
Göteborg.

1942, april, sålt till A/ S Frostfilet, Trond
heim för 40000 kronor. Omdöpt Håbrand.

1945 sålt till Poller Nielsen, Trondheim 
och omdöpt Fossekallen.

1946 sålt till Karl Molveersmyr i Lange- 
våg med Ålesund som hemort.

1947, sålt till A/S Fraktfart, Molde.
1949 sålt till Karl Lystad m fl, Kristian

sund N och omdöpt till Brim.
1959 sålt till Erling Leira mfl, Kristian

sund N och omdöpt till Jalon. Hörde sedan 
hemma där fram till

1981, den 16 maj, då fartyget grundstötte.

Majken (motorgaleas) (8134)
Byggd 1895 i Wewelsfleth, Tyskland och 

levererad som D orsch (torsk) för Gluck
städter Fischerei i Gliickstadt. Hör hemma 
där fram till

1936 i december, då fartyget såldes till 
ett partrederi i Ham burgsund med Ivar 
H erbert Johansson som  huvudredare. 
Omdöpt Majken.

1942, maj, sålt till A/S Frostfilet i Trond
heim. Omdöpt Håkjasrring. Vidare öden 
okända.

Ymer (ex Bohuslän) (motorskonare) (8082)
Byggd 1922 i St Malo, Frankrike som So- 

lidarité för franska ägare. Senare omdöpt 
till Victor Emile av Gravelines.

1936, mars, inköptes fartyget till Grund

sund av Karl Emanuel Johansson m fl och 
döptes om till Bohuslän.

1940, februari, såldes fartyget till Stora 
Kornö och fick namnet Ymer. Hon ägdes av 
ett partrederi med Bror Knut Conradsson 
som huvudredare.

1943, januari, såldes hon till A/S Frost
filet i Trondheim och fick namnet Storje.

1945 såldes hon till Skips A/S Dyrborg 
i Trondheim och döptes om till Dyrborg.

1949 såldes hon till Cogenaf Sarl i Agadir, 
Marocko och fick namnet Agadir.

1964 stryks hon ur Lloyds Register.

Bertha (skonare) (4374)
Byggd 1905 i Viken som Bertha för part

rederiet Albert Pettersson i Viken.
1914 sålt till ett partrederi i Höganäs och 
1918, januari till Barsebäckshamn.
1942, juni, sålt till A/S Frostfilet i Trond

heim och omdöpt till 0rret.
1947 såld till Kristiansund och omdöpt 

till Freikoll.
1972 Kondemnerad.

Sölve (skonare) (4274)
Byggd 1903 i Ystad som Sölve av Söl

vesborg.
1911, februari, sålt till Djupekås.
1920, mars, sålt till Skärhamn.
1936, februari, sålt till Fisketången.
1942, april, sålt till A / S Frostfilet i Trond

heim. 1943 om döpt till M akrell. Vidare 
öde okänt.

Wille (ms) (6316)
Byggd 1920 i Harge som Wille av Harge.
1926, maj, såld till Askersund.
1929, januari, b lir fartyget hem m ahö

rande i Stockholm som Simson X.
1942, juli, sålt till A/S Frostfilet i Trond

heim och omdöpt till Frostfart I.
1943 omdöpt till Steinbit. Samma ägare.
1946 säld till Bodo och omdöpt till Skån- 

land.
1963, såld till Ålesund.
1968 i jan u ari, g ru n d stö tte  hon vid 

Skansholmens fyr i Vestfjorden. Bärgades 
senare och drogs in till Lines där hon 1970 
kondemnerades.

Ernst (ms) (6025)
Byggd 1918 i Söderköping som Ernst av 

Norrköping.
1933 såld till Stockholm.
1942, juli, såld till A/S Frostfilet, Trond

heim och omdöpt till Frostfart II.
1943 omdöpt till Brosme.
1947, maj, såld till säld till Tromsö.
1948, november, såld tillbaka till Trond

heim och omdöpt Follesoy.
1966, mars, såld till Ålesund.
1969, den 31 oktober, sjönk fartyget 

utanför Jomfruland under en resa mellan 
Heroya och Ålesund med salpeter. -ft-
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Motorskonaren Bertha.
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Böcker på frivakten
Redaktör Lennart Bornmalm

Linj er rundt j orden -  Historien om norsk 
linjefart
Dag Bakka Jr
Illustrerad, 320 sidor, inbunden 
Förlag Seagull Publishing, Bergen, Norge, 
2008
ISBN 978-82-91258-26-3 
Pris 395 kr vid beställning från Breakwater 
Publishing AB, Göteborg, tel 031-62 95 79, 
e-post info@breakwater.se

Dag Bakka Jrs senaste bok beskriver, som 
titeln anger, den norska linjefarten. På de 
första 100 sidorna ges en allmän översikt 
över utvecklingen från en försiktig början 
på 1880-talet över den kraftiga expansio
nen under mellankrigstiden, de besvärliga 
krigsåren, de goda åren mellan 1945 och
1975, den sedan ökande containeriseringen 
och fram till avvecklingen på 1990-talet.

De följande 200 sidorna ger en närmare 
beskrivning av de 54 linjerna och linjerede
rierna med en imponerande detaljrikedom 
om de insatta fartygen, de olika hamnar, 
som anlöptes och ett omfattande bildm a
terial -  också linjernas skorstensmärken 
och rederiflaggor är avbildade i färg. I den 
mån det norska rederiet samseglade med 
andra skandinaviska rederier, så behandlas 
också detta.

För den som är intresserad av linjesjöfart, 
är det här en verklig guldgruva -  välskri
vet, detaljrikt och ändå lättläst; den kan 
varmt rekommenderas.

Torsten Hagneus

Sagoskeppet -  Titanics Myter -  Titanics 
Människor
Claes-Göran Wetterholm
Rikt illustrerad, 320 sidor, inbunden.
Förlag Ekerlids Förlag, Stockholm, 2008.
ISBN 978-91-7092-084-4
Pris 214 kronor W ettergrens bokhandel,
Göteborg.

I boken Sagoskeppet berättar författaren 
om människorna ombord på Titanic, män
niskor som hade med händelsen att göra 
och myterna kring förlisningen för snart 
100 år sedan. Få fartyg har väckt så stort 
intresse som just Titanic och med henne 
som inspirationskälla har det skrivits hyll
meter, gjort film atiseringar, m ålningar, 
musik med mera. I samband den ameri
kanske maringeologen Robert Ballard och 
dennes franske kollega Jean-Louis Michel 
lyckades finna vraket av Titanic 1985 ökade

det redan stora intresset för fartyget ytter
ligare. Och nya böcker skrevs inte enbart 
av Ballard och nya filmer skapades både 
dokumentära och fiktion. Författaren till 
föreliggande bok är etnolog och anses som 
en världens främsta kännare om Titanic. 
Han har skrivit ett tiotal titlar om Titanic, 
fartyg, vrak och hav. I föreliggande bok är 
tillika med tidigare böcker från författaren 
m ycket välskriven och både spännande 
och upplysande att läsa. Claes-Göran Wet
terholm  besitter verkligen förm ågan att 
fängsla läsaren med sina berättelser och 
denna bok utgör inget undantag. I första 
kapitlet behandlas sagoskeppet Titanic 
från beställningen och byggandet vid det 
berömda varvet Harland & Wolff i Belfast, 
personerna som var inblandade och deras 
relation till omvärlden som maktkamper 
mellan olika rederier, finansiärer, teknikens 
dåtida fåfänga etc. Detta kapitel är mycket 
detaljrikt och upplysande. I det andra ka
pitlet får vi möta flera av de personer från 
såväl Sverige som från andra länder som 
reste med Titanic på hennes jungfrutur till 
New York, om arbetsförhållandena ombord 
inte minst för eldarna. Sedan följer flera 
spännande kapitel där bl a personer som var 
med på resan och överlevde berättar. Boken 
avslutas med författarens reflektioner över 
olika sammanhang som har anknytning 
till Titanic!

Bildm aterialet är trevligt och om väx
lande! Dock kunde tiycket av de svartvita 
bilderna varit betydligt bättre -  men detta 
är ett genomgående problem om svartvita 
bilder trycks i enkel offset.

En mycket läsvärd bok!
Lennart Bornmalm

Rospiggen årsbok 2009
Illustrerad /häftad, 128 sidor.
Utgivare Roslagens sjöfartsminnesförening, 
76040 Väddö

Gamla anor som sjöfartstidskrift har Ros
piggen som tar till vara på sjöfartshistoria i 
Roslagen, ett område som under åren haft 
många sjömän, fiskare och båtbyggare.

En av medlemmarna heter Björn Lind
ström och han skriver om när Svenska 
Lloyds m/s Scania sänktes 1941 av tyska 
U 176. Ombord på Scania var hans farbror 
Sverker Lindström, som lämnade Sverige 
med Abraham Rydberg 1939. Sverker som 
avled 1974 kom tillbaks till Sverige 1952 
efter att ha seglat i fartyg från olika länder.

Sverker berättade en hel del om sina 
resor m en detta skrevs inte ner. B jörn 
lyckades komma över hans sjöm ansbok 
och fotoalbum och började forska om detta. 
Resultatet blev en mycket fin berättelse om 
en krigsseglare. Fotoalbum et visade sig 
vara en guldgruva med bland annat ett 
foto på malmbäten Svealand i Chile. Vik
tiga bilddokument är när den tyska ubåten 
går till anfall mot Scania. Bildsviten på sex 
foton från att ubåten närmade sig till att 
besättningen står räddade på däcket John- 
sonrederiets fartyg Nordstjernan är mycket 
intressanta. Författaren har forskat fram 
uppgifter om de fartyg Sverker Lindström 
var mönstrad i och som sjökrigshistoriker 
läser jag allt detta med förtjusning. Sverker 
seglade under kriget också i ett seglande 
fraktskepp från Honduras som gick i fart 
mellan Västindien och USA:s östkust.

Väl hemma seglade Sverker styrman i 
Wallenius line innan han 1974 avled efter 
sviter från en fritidsbåtolycka vid Öregrund.

Terje W. Fredh

Med sjön i blodet -  Minnen från ett halv
sekel i sjöfartens tjänst
Erland von Hofsten, berättat för och ned
tecknat av Gustaf von Hofsten 
Rikt illustrerad, 188 sidor, inbunden. 
Förlag  Båtdokgruppen AB, Skärham n,
2008.
ISBN 978-91-87360-39-8

Erland von Hofsten är ett välkänt namn 
inom sjöfartskretsar! I föreliggande berät
tar han om sitt långa liv till sjöss under 
en spännande och dynamisk period inom 
svensk sjöfart. Von Hofsten som är född 
uppvuxen i Örebro och berättar på ett 
in levelsefu llt sätt hur han som m ycket 
blev intresserad av sjöm anslivet och att 
han valde handelsflottan framför flottan, 
vilken var tradition inom fam iljen. Han 
b örjad e  som  m ånga and ra ungdom ar 
som valde s jöm anslivet på 1940-talet i 
en bohuslänsk fraktskuta. Det var Merry 
av Stockevik, som han var med om att 
frakta både gatsten, kol och koks, samt 
bli instängd i Kiel av ryssarna efter andra 
världskriget. Därefter blev det fartyg inom 
Broströmskoncernen och där bl a skolfarty
get Albatross i vilket Erland von Hofsten 
mönstrade i slutet 1948 efter att fartyget 
avslutat en 15 månader lång djuphavsex- 
pedition. D ärefter följde som befälselev 
ombord i Svenska Am erika Linjens m/s
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- - : -  “ ' : r -  a t von Horsten
... . r : reservofficer i flottan,

.... ■ H-Oé ~ r: ~x~ rad e satt sin prägel
i t, i— _-i~ rart fann flottans regler och

.....e-ser sa främmande att han läm-
_trt a r : r ;  efter en kort period.
- ■■ • -• • .: strax därefter i 

- .-e rt- • • m  s K u n g sh o lm  
■- -an ar: tjänstgöra inom kryss- 

i . - t - . er : -a befattningar ombord 
iB j  fartyg genom årens lopp. Inom 

L-.en och Stenas Line var Erland 
: fsren verksam under läng rad av år 

: ; internationell kryssningstrafik. 
å r var Erland von Hofsten inom 

: ser. 5veriges Sjöm anshus, där han 
: r dess ordförande under nio år.

5 ck en  är trevligt skriven och ger en 
-ic~ trevlig förströelse och en inblick i 

—ans händelserika och många gånger 
ixlande liv som den generation von 

--ter tillhör gavs möjlighet till. Rekom- 
:r ie ra s  varmt även för en bredare all- 

■ :r r  et ?om inte har sjöfartsnäringen som 
.t".t intresse.

Lennart Bornmalm

3 e n  okände kapten Slocom
o m  E. Persson
I  _srrerad, 125 sidor, inbunden.
- :r'.ag  B åtd okgruppen AB, Skärham n,

-3N  978-91-87360-43-5

Klubb M aritim m edlem m en och tillika 
.edam oten i Klubb M aritim s dokumen- 
rationsfond presenterade nyligen sin se
raste bok. Denna gång handlar det om en 
nografi över kapten Joshua Slocums liv. 
Denne kapten som var en skicklig sjöman 
och med en lång och välmeriterad yrkes
bana som nautiker skrev 1900 en bok med 
titeln Sailing alone around the world. I denna 
skildrar han på ett inlevelsefullt sätt jorden- 
rantresan som kapten Slocom genomförde 
med yawlen Spray mellan 1895 och 1898. 
Hans bok från jordenruntresan blev något 
av dåtidens best seller och enbart i Sverige 
har boken utkommit i tre olika översätt
ningar och hittills i tolv upplagor. Den har 
lästs av åtskilliga svenskar. En del av dem 
har dessutom inspirerats till att själva segla 
jorden runt. På 1890-talet var detta med att 
segla ensam runt jorden ett stort äventyr 
med tanke på de få hjälpmedel som då stod 
till buds jämfört med idag.

I föreliggande bok tar författaren oss 
med på en resa genom kapten Slocom s 
händelserika liv från barndom en med 
argsinte fadern, rym ningarna hem ifrån 
för att få möjligheten att komma till sjöss, 
tjänstgöringen ombord i mer eller mindre 
kända segelfartyg på 1800-talet, ensam 
seglingarna som aldrig släppte taget om

kapten Slocom. Han kunde aldrig trots all 
tidvis framgång och umgänge med celeb
riteter slå sig till ro med familjen, utan var 
tvungen att ge sig av på nya ensam seg
latser till nya mål.

Boken är trevligt och medryckande skri
ven och är särskilt intressant för dem som 
fängslats av Slocoms bok och önskar få veta 
mer om denne specielle man.

Lennart Bornmalm

G ränslös Sjöfart, S jöhistorisk  årsbok  
2008-2009
Torbjörn Dalnäs
Rikt illustrerad, 336 sidor, inbunden. 
Förlag Statens maritima museer/Sjöhisto
riska museet, Stockholm, 2008.
ISBN 978-91-976923-4-2 
Pris 225 kronor vid köp genom Sjöhistoris
ka museets butik e-post butiken@maritima. 
se. Tel 08-51954950)

Årets sjöhistoriska årsbok är en intres
sant läsning, som belyser den svenska 
hand elssjö farten  under 1900-talet. Det 
var som tidigare näm nts en dynam isk 
period inom sjöfarten och varvsnäringen 
särskilt under det första trekvartsseklet. 
D et senaste k v artssek let av 1900-talet 
skulle tyvärr bli en period som var mycket 
mörk där flera tidigare stora och fram 
stående rederikoncerner skulle försvinna 
som t ex Salénrederierna, Sveabolaget, 
Broström s, Transatlantic, Johnson line, 
Gränges Shippng, Onstadsrederierna -  ja 
listan kan göras lång. Därutöver försvann 
Sverige som varvsnation från att ha varit 
på andra plats i världsordningen i början 
av 1970-talet till att ha en mer eller mindre 
obefintlig varvsindustri ca 15 år senare. Det 
fanns dock de rederier som lyckades över
leva och utvecklas t ex Stenakoncernen, 
W alleniusrederierna, skärgårdsrederier i 
framför allt Skärhamn och på Donsö.

Boken belyser på ett intressant och lätt- 
tillgängligt sätt där läsaren ges en inblick 
exem pelvis lin jesjö farten s genom brott 
och de kraftfulla personer som drev fram 
dess utveckling. S jöfarten under första 
världskriget, som m ånga m ärkligt nog 
utvecklade sig till nägot positivt med god 
sysselsättning. Dock skulle helt andra tider 
dyka upp bakom  horisonten med svåra 
tider som följd, vars tid i allmänhet kall- 
las mellankrigstiden. Andra världskriget 
blev för m ånga sjöm än en förfärlig  tid 
med m inbälten och torpederingar som 
följeslagare. Efter andra världskriget följde 
de gyllene åren mellan 1945 och 1974 med 
en nästa oavbruten uppgång med goda 
vinster som följd. Även om det var vissa 
år under denna period som det var något 
sämre var det i det stora hela mycket bra 
år med kurs på ökad välfärd. I samband

rr.ed • ' r : ts t-  r : :  ärer
inom sjöfarten och varvsnäringer. och e;e 
närm aste följande åren skulle bli något 
av en svart period för Sveriges maritima 
näringsliv, men det fanns även ljusglimtar 
trots alla bakslag. Boken avslutas med en 
inte helt oviktig del och det är 1900-talets 
sjöfart i konsten och litteraturen. Och inom 
detta område återstår långt mer att doku
mentera i både ord och bild om det svenska 
maritima kulturarvet.

Det är en intressant och läsvärd bok som 
klart rekommenderas!

Lennart Bornmalm

Bilden av G öteborg II, färgfotografier 
1910 -  1970 västerut -  södra älvstranden 
Robert Garellick
Rikt illustrerad, 304 sidor, inbunden.
Förlag Eget förlag, Göteborg, 2008.
ISBN 978-91-633-2988-3
Pris 368 kronor Wettergrens bokhandel,
Göteborg.

I slutet av förra året presenterade Robert 
Garellick sin senaste bok om Göteborg i 
ord och bild! Eftersom Göteborg har och 
har haft en klar m aritim  prägel finner 
jag det naturligt att presentera en bok av 
denna karaktär för Länspumpens läsare. 
Författaren tar oss med i denna bok på en 
rundvandring i kvarteren som sträcker sig 
från Majorna i väster till Olivedal i öster. 
Den avslutande tredjedelen av boken ägnas 
åt en promenad längs Södra älvstrandens 
ham nar, varv och kajer från Röda sten 
till M arieholm . Som  utgångspunkt har 
författaren haft sällsynta färgbilder vilka 
utgjort inspirationskällan för fakta, reso
nem ang och utvikningar i bildtexterna. 
Det är framför allt gamla färgfotografier 
ca 500 till antalet som med stor känsla låter 
berätta för läsaren om ett Göteborg som 
idag tillhör en svunnen tid. Författaren har 
lagt ned ett omfattande arbete för att skapa 
denna starka närvarokänsla, vilket han 
pä ett medrvckande sätt lyckats mycket 
bra med. Personligen tycker jag som icke 
ursprunglig göteborgare det är fantastiskt 
lärorikt och berikande att studera framför 
allt bilderna m en även texterna i denna 
bok. Det går inte att se sig mätt på många 
av bilderna, då de hela tiden har nya vä
sentliga detaljer att förmedla.

Jag vill ge en stor eloge till författaren 
för ett föredömligt gott arbete -  och enligt 
rvkten är fler böcker i ämnet på gång!?

Lennart Bornmalm

Län
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Mer om Dux II
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I föregående nummer skrev jag oiti den dramatiska räddningen av Dux II: s besättning. Dessa foton vill jag även visa och de finns i ett fotoalbum från Nep- 
tunbolaget som jag hav i min ägo. Bilderna talar för sig själva och är tagna i Stugsunds hamn den 16 och 17 januari 1963.

Bertil Söderberg
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Efter förUsninqen bärgades Nils och bogserades till Nya varvet i Västervik, där hon reparerades. Varvet köpte Nils pä exekutiv auktion i november samma är.

Kanalbåten Nils förlisning 1929
Eva Johansson

Onsdagen den 16 januari 1929 förliste kanalbåten Nils innanför Stedsholmen i Väs
terviks skärgård. Det rådde hård snöstorm med vindbyar upp till 34 sekundmeter. 
Besättningen hittades mer än ett dygn senare, ilandstigna på den lilla kala klippan 
Måsklabben. Då hade en av dem hunnit frysa ihjäl. De andra hade överlevt tack vare 
att de oupphörligt hållit sig i rörelse på skäret i 26 timmar.

S/s Nils var på väg från Stockholm  till 
Oskarshamn med en last av salt och foto
gen. Ombord fanns sju män och en kvinna, 
under befäl av kaptenen Oscar Johansson, 
som gått ombord den 11 januari.

Ovädret hade börjat på tisdagsmiddagen 
med nordnordostlig vind och snötjocka. 
Pä eftermiddagen nådde de Stedsholmen 
och kaptenen beslöt att ankra upp vid far
leden nordväst därom, eftersom man inte 
vågade gå förbi Sladö Ask i mörkret och 
tjockan. Han kände väl till ankarplatsen 
sedan tidigare resor. Helst ville han ankra 
upp vid Kårö men vågade sig inte in dit på 
grund av isen.

Sedan kom snöstormen, med upp till 34 
sekundmeter i vindbyarna.

Klockan halvelva på kvällen brast den 
grövsta ankarkättingen. Då blåste det så 
hårt att man inte kunde andas om man 
ställde sig mot vinden, vittnade styrman 
W ennberg om vid sjö förk laringen . Ett 
mindre ankare höll fortfarande ångaren på

plats, även om den skavde mot ett grund 
på babordssidan. Men den ankarkättingen 
brast vid halvsextiden på onsdagsmorgo
nen.

Den här natten var den hemskaste han 
varit med om, berättade Eric Stenberg 
långt senare. Han var son till lotsen Sigurd 
Stenberg på Stedsholmen, och var då nio år. 
Snöstormen ökade hela tiden och familjen 
hörde hur takpannorna började röra på sig. 
Hela nästa dag ven vinden och snön. Ingen 
visste vad som hänt med båten som de sett 
ankra upp innanför ön. Det gick inte att se 
i snöstormen.

Tog in vatten
Nils drev redlöst iväg sedan båda ankar- 
kättingarna brustit. Två gånger gick Nils 
på grund och kastades loss innan hon till 
slut strandade vid Måsklabben, en och en 
halv sjömil sydsydväst om Stedsholmen.

"D et var tydligt att vi hade strandat vid 
en klabbe, men fast det var bara fyra eller

fem famnar in till land kunde vi i tjockan 
och m örkret inte iaktta den" berättade 
senare kapten Johansson för Västerviks- 
Tidningens reporter.

Alla var uppe på däck eller i maskin, 
utom  förestånderskan Elli P ihlava och 
eldaren X ils  Pettersson , som sov efter 
vakthållningen på natten.

Lättm atrosen N orberg hade legat på
klädd i sin koj under natten och genast 
gått upp när babords ankare brustit. Sedan 
hade han legat påklädd i mässen, berättade 
han vid sjöförklaringen. Efter grundstöt- 
ningen försökte han påkalla hjälp med 
ångvisslan, men den hade frusit så den 
gick inte att använda. Därför använde han 
mistluren i stället. Det hjälpte dock inte.

Nu var det bråttom eftersom båten höll 
på att sjunka. Den hade sprungit läck vid 
de upprepade grundstötningarna och ma
skinrummet tog in vatten.

Elli Pihlava hade vaknat av grundstöt- 
ningen, stigit upp och begett sig till köket 
för att sätta på kaffet. Då fick hon order om 
att genast packa och göra sig i ordning för 
att gå i land.

De åtta i besättningen hade samlat ihop 
det viktigaste på däck, men en våg svepte 
fram och sköljde allt i havet. Kaptenen fick
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När besättningen kommit till Västervik intervjuades de av VT:s reporter och det stod dä klart vilken 
hjälteinsats Elli Pihlava stätt för när hon fått arbetskamraterna att hälla sig i rörelse ute på skäret och 
därmed överleva.

bara med sig skeppspapperen i fickan.
De vågade inte sätta i livbåten för de 

insåg att den troligen skulle slås sönder 
direkt mot stenarna.

Sim m ade i land
Efter strandningen vid Måsklabben hade 
de lodat vattendjupet till 3,5 famnar, det 
vill säga drygt sex meter. Avståndet till 
land var några meter. Lättmatros Norberg 
erbjöd sig att simma till stranden och göra 
fast en lina så att alla kunde ta sig i land. 
Men fadern förbjöd honom och tog själv 
på sig uppdraget. Han var en mycket van 
simmare och dykare, och var som en fisk 
i vattnet, vittnade senare styrman Wenn
berg om.

Först ville eldare Norberg att de ombord 
skulle kasta linan till honom när han väl 
var på fast mark men kapten Johansson 
tvingade honom att binda tampen om livet, 
så att de skulle kunna dra in honom om 
det behövdes. "Linan var ett lanternefall, 
alla övriga tåg voro fastfrusna" kan vi läsa 
i VT:s artikel från sjöförklaringen.

Kapten Johansson berättade senare för 
VT.s reporter: "Han höll linan medan den 
förste av oss vadande och simmande men 
hela tiden fasthållande i linan tog sig över. 
Sedan blevo de ju två att hålla i land, och 
så vidare."

Det var i sista ögonblicket. När alla läm
nat skeppet låg det redan under vatten och 
besättningen kunde se hur skrovet krängde 
över på sidan och sjönk i havet. Bara mast
toppen och skorstenen stack upp.

Alla var blöta och frusna. Stranden var 
täckt av is. Det blåste över 30 sekundmeter 
i byarna och de blöta kläderna frös snabbt 
till is. Kaptenen beskriver hur isen blev

Fredagen den IS januari rapporterade Västerviks- 
Tidningen om förlisningen vid Måsklabben. VT 
var då en eftermiddagstidning och räddningen av 
de skeppsbrutna hade skett samma morgon.

som ett pansar som skyddade kroppen mot 
vinden och kvlan. Underkläderna började 
torka av kroppsvärmen.

Kockan höll dem vid liv
Först var stämningen ganska god där ute 
på skäret. Alla levde och de visste att de var 
nära Stedsholmen där lotsen fanns.

Måsklabiben är ett kalt skär, drygt 100 
gånger 200 meter, med bara en enbuske 
i ena ändan och en stor sten i den andra.

Här gick de i 26 timmar, från enbusken 
till stenen, fram och tillbaka. Tack vare att 
de höll sig i rörelse kunde de överleva. Den 
ende som frös ihjäl var eldare Norberg som 
simmat iland och därmed räddat dem. Han 
offrade sitt liv för de andra, konstaterades 
i VT den 19 januari.

Den som fick  dem att hålla hum öret 
uppe, hålla sig i rörelse och därmed över
leva var kockan, den 22-åriga Elli Pihlava. 
Hon såg till att de inte lade sig ner för att 
vila när de var trötta och på väg att ge upp. 
Så fort de stannade till trängde sig kölden 
på genom kläderna.

"H on hittade på alla upptänkliga upptåg 
och hon lärde oss att sjunga, vi trampade 
fram och tillbaka på gångstigen och sjöng, 
vi gam la k a rla r!" b erä ttad e  kaptenen  
efteråt.

Eldaren dog på skäret
Där gick de hela dagen på M åsklabben 
och natten kom. Då blev eldare Norberg 
så trött och pessimistisk att han vägrade 
fortsätta marschen mellan enbusken och 
stenen. Han hade gett upp hoppet om att

de skulle bli räddade.
När grundstötningen inträffade hade 

han redan gått på vakt i 19 timmar. Hans 
son Emil och fröken Pihlava bönföll honom 
om att resa sig, men det hjälpte inte. Han 
gav upp och la sig ner för att dö på klippan.

Stämningen sjönk och förtvivlan kom. 
Men Elli Pihlava gav inte upp, utan höll 
dem igång natten igenom. Klockan fem på 
morgonen dog eldare Norberg.

Så småningom kom gryningen och tjock
an lättade. När de säg att det var klar sikt 
b lev de säkra på att räddningen skulle 
komma.

Och det gjorde den. Då hade det hunnit 
bli fredag morgon.

Räddades av lotsarna
Lotsen Sigurd Stenberg på Stedsholm en 
hade gått ut och spanat efter den ankrade 
båten när snöandet upphört. När han inte 
såg den på plats hade han spanat ut och 
upptäckt masten och skorstenen som stack 
upp vid Måsklabben, ett par kilometer åt 
s y d v ä s t .  Han säg också att något rörde 
sig på ön.

Med en väldig fart körde tvä båtar med 
tre man från Stedsholmen ut till Mäsklab- 
ben. Snart hade de skeppsbrutna forslats 
i land med den ena lotsbåten, och fick 
komma in i värmen på Stedsholmen. De 
gneds med snö för att minska frostskador.

När de skulle tas i land fick man rulla 
dem som tunnor över landgången för klä
derna var så stelfrusna att de inte kunde gå 
själva, berättar Göran Stenberg, barnbarn 
till lotsen som upptäckte de nödställda.
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SB— B
Bara masten och skorstenen stack upp ur vattnet där Nils låg bredvid Måsklabben våren 1929. Fotograf okänd, bilden är lånad av Göran Stenberg.

Kvarlevorna av eldare Norberg togs i 
land med den andra lotsbåten.

Lotsens son Eric Stenberg berättade 
senare om den här händelsen och kom 
ihåg att hans syster och mor hjälpt fröken 
Pihlava att klä av sig de kalla kläderna. 
Hon hade haft tunna strumpor pä sig och 
strumporna hade frusit fast på benen sä 
att huden lossnade vid avklädningen. "De 
fick klippa sönder strumporna pä henne 
och då blev hon arg för att hennes fina 
strumpor var förstörda minns jag att min 
farmor sa" berättar idag Göran Stenberg 
på Stedsholmen.

Frostskador
På Stedsholm en fick de m at och kunde 
värm a sig. På grund av stormen dröjde 
det några dagar innan de kunde komma in 
till Västervik och bli undersökta av läkare.

Alla hade frostskador, men de hade kla
rat sig förvånansvärt bra, trots hård vind, 
kyla och brist på mat.

Kapten Johansson hade först varit mest 
bekymrad för eldarepojken, Nils Petters
son, som tappat sina träskor på väg i land 
och gått i strumplästen. Men de fann på 
råd och skar av ärmarna på en rock och 
band om fotterna pä lionom. Det visade sig 
senare att han var den som klarat sig bäst 
ifrån frostskador.

M atrosen John H ildingsson var mest 
illa skadad och fick ligga på sjukhus några 
dagar. Men alla klarade sig ifrån amputa- 
tioner.

De övriga fick  bo på ett hotell i stan 
tills sjöförklaringen var över. Där blev de 
omskötta av sin kocka, Elli Pihlava, som

fortsatte måna som sina arbetskamrater. 
"Fröken Pihlavas barmhärtighetsgärningar 
är ännu inte avslutade. Nu har hon blivit 
besättningens sjuksköterska. Hon lägger 
bastanta förband på fötter, händer och 
öron" skriver VT på m åndagen den 21 
januari.

Tog upp en slagdänga
I samma artikel föreslog kapten Johans
son att Elli Pihlava skulle belönas med en 
Carnegiemedalj för sina insatser, eftersom 
hon "genom  sitt glada livsmod lyckades 
hålla modet uppe hos sina manliga besätt- 
ningskamrater".

Själv tvckte hon att det inte var så märk
värdigt. "Jag  har alltid haft ett m ycket 
gott humör. Det är allt, och det är ju inte 
min egen förtjänst. Jag har aldrig velat 
se någonting i mörkt" förklarade hon för 
VT:s reporter.

"Ibland blev det så otrevligt tyst. Då tog 
jag upp en slagdänga för tystnaden var 
förfärlig. Jag fick till och med de andra med 
på sången, fast det var förstås svårt att hålla 
kören samlad i en sådan blåst".

Att hon inte hade sångröst, det höll var
ken kaptenen eller maskinisten med om, 
tvärtom. De vittnade också om att det var 
hennes skratt som vägledde dem i mörkret 
och tjockan ute pä Måsklabben.

1 konkurrenten V nsterviks-Posten  två 
dagar senare påpekade de andra i besätt
ningen att eldare Norbergs insats inte fick 
glömmas i ljuset av fröken Pihlavas. Därför 
föreslogs att om det blev någon belöning 
borde den delas mellan fröken Pihlava och 
eldare Norbergs efterlevande.

Sjöförklaringen
En vecka efter förlisningen hölls sjöförkla
ring vid rådhusrätten i Västervik, fredagen 
den 25 januari. Från besättningen deltog 
alla utom matrosen Hildingsson som fort
farande låg på sjukhuset.

Vid sjöförklaringen kom frågor om hur 
det kunde komma sig att eldare Norberg, 
en stor och stark karl, var den ende som 
gav upp och frös ihjäl. Det kunde de andra 
inte förklara.

VT:s red aktion  ställde frågan till en 
sjöfartsexpert som svarade: "God fysik är 
en sak, gott humör en annan. Hur många 
gånger har man inte sett hur just den fy
siskt starkare dukat under för just sådana 
förhållanden som måste ha rått på klab
ben. Där betydde styrkan och till och med 
den fysiska uthålligheten inte mycket, det 
var den psykiska m otståndskraften som 
fällde utslaget. Och den är ofta starkare hos 
kvinnorna än hos männen just vid sådana 
tillfällen som detta."

Vid sjöförklaringen tog man också upp 
det faktum att kaptenen inte förstått att 
eldaren dött flera timmar före räddningen. 
I protokollet kan vi läsa: "Själv hade Jo
hansson den sista tiden av vistelsen på 
Måsklabben ej varit vid riktigt full sans pä 
grund av uttröttning".

Problem  m ed lönen
Kapten Johansson var inte ordinarie kapten 
ombord på Nils utan vikarierade den här 
resan. Den ordinarie befälhavaren, en god 
vän till Johansson, var hemma i Göteborg 
eftersom hans fru blivit hastigt sjuk.

Trots att kaptenen fått med sig skepps-
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papperen vid förlisningen blev det efteråt 
problem med lönerna till besättningen. Den 
18-årige eldaren Nils Pettersson kontakta
de en tidning i Stockholm där sjömanshus- 
ombudsmannen kapten Ström i Västervik 
anklagades för att inte ha skött sitt jobb 
och bistått besättningen. Nils Pettersson 
hade en innestående lön på 97:50 plus 40 
övertidstimmar som han inte fått lön för.

Efter sjöförklaringen hade de ombord- 
anställda fått åka hem men utan kontanta 
medel, bara med en biljett till respektive 
hemort. Kapten Ström förklarade saken i 
VT den 2 februari: "Förhållandet var att 
Nils besättning inte var mönstrad utan gick 
med så kallad manskapsförteckning. Följ
aktligen ägde ingen avmönstring rum inför 
sjöm anshusom budsm annen i Västervik. 
Jag hade inte det minsta med besättningen 
att skaffa".

Men eftersom  kapten Johansson efter 
förlisningen var utan pengar hade sjömans
huset lånat honom 100 kronor för rederiets 
räkning, sä att han kunde skicka hem sin 
besättning.

Försäkringsfråga
Sam tidigt ifrågasattes om försäkringen 
skulle komma att utbetalas. Kapten Ström 
trodde att fartyget bara varit försäkrat 
för kanalfart och att det därför kunde bli 
svårt att få ut försäkringen när hon gått 
pä kustfart.

VT:s reporter ringde till redaren fru Anna 
Österberg i Linköping: "M in man, kapten 
Österberg på Arne, har varit mycket an
gelägen om att besättningen på Nils ska 
fä ut vad den har att fordra, men på grund 
av ishinder har han legat stilla med sin 
båt i Borgholm  och inte kunnat komma 
därifrån. Elan kunde ju inte ens infinna sig 
i Västervik vid olyckan." sa fru Österberg 
och lovade att hennes man nu skulle ordna 
upp allt.

Arne var systerbåt till Nils. Redarparet 
Österberg hade köpt Nils av en kapten 
Backlund från Göteborg året innan.

Storm drabbad resa
Kanalbåten Nils hade startat sin resa från 
Stockholm den 11 januari 1929. Resan blev 
besvärlig. Redan första kvällen fick man 
söka nödham n på grund av storm. Den 
13:e var det dags igen. Ångaren fick gå in i 
Oxelösund för att vänta ut stormen under 
två dagar. Men de hann bara ner till Steds
holmen innan det var dags igen.

Vid sjöförklaringen uppgav kapten och 
styrman att de inte hört någon stormvar
ning före avfärden från Oxelösund. Därför 
överraskades de av stormen på tisdagen.

Nils var en ångare byggd som kanalbåt, 
i Sjötorp 1893. 30 meter lång och sex meter 
bred, med ett djupgående på cirka 2,5 me
ter. Hon lastade 190 ton och på olycksresan

Besättningen pä bild i VT. Sittande frän 
vänster: kapten Johansson, styrman Wenn
berg och kockan Pihlava. Stående från vän
ster lättmatros Norberg, eldare Pettersson 
och maskinist Lind.

Besättningen:
Kapten Gustav Oscar Johansson, 55 år, 
från Linköping.
Styrman Johan Algot Wennberg, 47 år, 
från Pataholm.
M askinist Alfred Julius Lind, 45 år, 
från Göteborg-
Eldare Karl Xorberg, 44 år, från Deger-

bestod lasten av 45 ton salt, 120 fat fotogen 
och bensin, och 20 tunnor sill.

Faten med fotogen flöt omkring vid ha
veriplatsen och en del kunde senare bärgas.

Vad hände sedan?
Även Nils bärgades. Det skedde på som
maren 1929, med hjälp av pråmar. Nils 
bogserades in till Västervik och pä vägen in 
fick hon bottenkänning igen. På Västerviks 
Nya Varv reparerades hon och kom sedan 
i trafik igen.

Varvet köpte N ils pä exekutiv auktion i 
november 1929. En av ägama till varvet var 
då borgmästare Hilding Brändström, som 
var ordförande i rätten vid sjöförklaringen.

1944 tog det slut. Då blev hon upphug
gen efter närmare 50 år som lastfartyg och 
de sista åren som hamnpråm.

S/s Nils var ett olycksdrabbat fartyg. I 
juni 1940 började det brinna i kokslasten 
om bord när hon låg i Götet>org. Elden 
spred sig till en intilliggande pråm, men 
elden kunde dämpas och så småningom 
släckas.

Trots att Elli Pihlava räddade livet på 
sina arbetskamrater blev hennes eget liv 
kort. Hon dog redan i juli 1932, endast 25 
år gammal, och begravdes på Skogskyrko
gården i Stockholm. Hon dog av tbc, som 
hade utvecklats efter förlisningen, berättar 
hennes barnbarn Maria Wickenberg. Hen
nes ende son Wilhelm var då sju år. Hon 
hade kommit till Stockholm som 18-åring, 
då hon lämnade sin familj i Esbo i Finland 
och sökt arbete till sjöss direkt, och fortsatte 
till sjöss även efter förlisningen.

Emil Norberg, son till den avlidne elda
ren, reste hem till Öland och tog hand om 
sin mor, som han lovat fadern. Han bodde 
med modern, gifte sig aldrig men levde 
långt upp i åldern, till 1976. Han gick i land 
efter olyckan och arlietade länge på Ölands 
Cement AB. I april 1929 fick änkan Kristina 
Norberg ta emot makens postuma Came- 
giemedalj. Den finns idag på Degerhamns 
Sjöfartsmuseum.

hamn (den omkomne).
Matros John W Etildingsson, 37 år, från 
Ölands Smedbv.
Lättmatros Emil Xorberg, 22 år, från 
Degerhamn (son till eldare Norberg). 
E ldare N ils P ettersson , 18 år, från 
Linjeholmen.
Restauratris Elli Dagmar Pihlava, 22 
år, från Stockholm.

Fakta om s/s Nils:
270 ton dödvikt och 176 registerton. 
Byggd i Sjötorp 1893 av skeppsbygg
mästare Sixten Groth som pråmfartyg 
med namnet Union 1.
Ombyggd till lastfartyg 1899 vid Gö
teborgs Mekaniska Verkstad.
Bytte namn till Nils troligen 1904. 
Skrotad och upphuggen 1944 av äga
ren Ringöns Järn- och metallaffär. 
Totalt hade N ils elva ägare m ellan 
1893 och 1944.

Källor:
Tidningsartiklar i Västeruiks-Tidningen, 
främst i januari 1929 men även den 16 
januari 1992.
Rapporten frän sjöförklaringen den 25 
januari 1929.
Riksarkivet.
Göran Stenberg, sonson till lotsen pä 
Stedsholmen som upptäckte de skepps
brutna.
M aria W ickenberg, sondotter till Elli
Pihlava.
Artikel i Ölandsblndet 2006 av Martina 
Nilsson.
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Klubb Maritim -  
Oxelösund

Krister Bång

En gäng för mycket, mycket länge sedan, 
när jag var ordförande i hela Klubb 

M aritim , var föreningen uppdelad i tre 
kretsar. Dä en dag ringde Åke Olofsson 
från Oxelösund och meddelade att man nu 
bildat en egen sektion under Östra Kretsen 
i just Oxelösund. Jag hörde på den gode 
Åkes röst att han var taggad för mothugg 
så jag svarade förstås:

-  Vad roligt. Äntligen en positiv hän
delse! Åke tappade masken och svarade:
-  Vad sa Du?

Det var så system et med avdelningar 
började, det som idag utgör en så viktig 
del av Klubb Maritim.

Året var 1984 och Klubb Maritim i Oxe
lösund hade fått förfrågan från kommunen 
om man kunde tänka sig att ta vara på 
förem ål med sjöfartsanknytning till ett 
kommande museum. För ändamålet fick 
man hyra skyddsrummet i Läsarestugan 
för 500 kr i månaden där man kunde be
driva sin verksamhet. Något museum blev 
det inte men Oxelösund hade fått en egen

trevlig lokal.
Redan året därpå var Klubb M aritims 

PR-man Elon Hegborg på plats för att på 
biblioteket presentera klubben och för att 
värva medlemmar. Han var där under en 
vecka och lyckades under den tiden nästan 
fördubbla antalet medlemmar i Oxelösund 
från 18 till 35.

År 1986 gjorde man en ny satsning med 
Elon Hegborg. Då stannade han en hel må
nad och bodde i Åke Olofssons lägenhet. 
Resultatet blev en ny fördubbling och man 
var uppe i 80 medlemmar.

Det gick inte lång tid innan sektionen 
blev avdelning. Isen var bruten och runt 
om i landet växte nya avdelningar fram. 
Uddevalla och Lidköping låg i startgro
parna.

Kom m unen sålde L äsarestugan 2001 
och därmed försvann lokalen för Klubb 
M aritim . M en man fick en ny lokal vid 
torget alldeles intill ICA. Det var också ett 
skyddsrum som man fick hyra för samma 
pris, 500 kr/månaden. Och den hyran har 
fortfarande inte höjts.

Det är alltså i denna lokal oxelösundarna 
nu träffas varje onsdag. Här finns mycket 
intressant att titta på. Fotografier i massor, 
ett eget bibliotek, frälsarkransar, skepps
klockor och nakterhus är bara något av vad 
man kan hitta. Gunnar Nielsen ser till att 
alla får kaffe och har trevligt tillsammans.

Åke Olofsson, avdelningens ordförande,

är lite rädd för utvecklingen inom avdel
ningen. Som mest var man 128 medlem
mar. För närvarande har avdelningen 103 
medlemmar. Men medelåldern är för hög, 
anser Åke, själv 75 år fyllda. Vi behöver 
påfyllning underifrån.

A vd elningen i O xelösund  stod som 
arrangör till årets Ordförandeträff där 9 
av klubbens 13 avdelningar fanns repre
senterade. Som vanligt när avdelningen i 
Oxelösund gör något var det First Class.

Interiör frän klubblokalen.

Ordföranden Åke Olofsson.
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Byggd 1959 av Sölvesborgs Varv AB, 
Sölvesborg, nb 52

895 tdw, 499 brt, 244 nrt

Längd 62,41 bredd 10,02, djupgående
3,79 m

Reg-nr 9903 /SHNB IMO 5381382 

Maskin 8-cyl Alpha diesel, 706 kW 

Fart 12 knop

Vinia var till en början grämålad som Svenska Lloyds övriga fartyg. Här är hon pä väggenom Engelska 
kanalen med vintunnor som däckslast. Foto Fotoflite.

73 Vinia 1959-1979

Detta historiska fartvg kom att bli vår första vintanker, eller vint
ransportfartyg som Sjöfartsverket valde att kalla fartygstypen för, 
eftersom hon hade lösa tankar. Hon kölsträcktes den 15 januari 
1958 och sjösattes den 21 augusti döpt till Vinia av fru Anna Erics
son, maka till direktör John Ericsson vid Vin & Spritcentralen som 
chartrat fartyget. Hon var det fjärde och sista paragraffartyget som 
Svenska Lloyd byggde vid varvet.

I lastrummet på Vinia placerades 34 stycken invändigt glase- 
maljerade ståltankar med en rymd av 700000 liter vilket motsva
rade 1 miljon glasflaskor. Man beräknade att göra 12 rundresor 
till Medelhavet per år.

Vinia levererades den 31 januari 1959. Premiärresan gick till 
Tarragona och Pasajes där full last av spanska röd- och vitviner 
intogs. Den 28 februari kom man med premiärlasten till Arstadal 
i Stockholm efter en lyckad tur.

1963,10 april till den 21 maj, förlängdes fartyget med 7,8 meter

vid byggnadsvarvet varvid dödvikten ökade till 1300 ton.
1974, februari, anmäldes att AB Svenska Orient Linien i Göte

borg köpt 25 % i fartyget varvid direktör Folke Kristensen utsågs 
till huvudredare för fartyget.

1976, januari, övergick äganderätten genom fusion till Broströms 
Rederi AB i Göteborg.

1979, den 14 februari, såldes hon för 545 000 kronor till Bror Hu- 
sell i Mariehamn och fartyget övertogs där av sin nye redare den 
18 februari. Nytt namn blev Vingard. Man plockade ur alla tankar 
och skapade ett stort lastrum och i juli 1979 köptes den i Rotterdam 
liggande brandskadade Bermuda (ex Visten) vilken bogserades 
till Mariehamn. Luckor m m  demonterades och monterades på 
Vingard. I september 1979 kom fartyget i fart för sin nye ägare.

1980, den 22 september, såldes fartyget för 1850 000 finska mark 
till Nordlund Shipping Co Ltd AB i Mariehamn och fick namnet 
Una. Hon övertogs i Mariehamn den 29 september.

Första vinlasten bärgad. Vinet får 
den första kontakten med Sverige i 
Årstadal. Foto Erik Holmberg den 
28 februari 1959.

Länspu 25



118

Efter förlängningen 1963 målades fartyget vitt.
Foto Fotoflite.

1986, den 28 augusti, såldes hon för 350 000 finska mark till 
Raimo Koja i Åbo för under bildning varande Laivavarustamo 
Raimo Kojo och omdöptes till Soile.

19S7, den 14 augusti, såldes hon för 210000 finska mark till 
Stock Lines OY i Helsingfors dår hon fick behålla namnet Soile.

1987, den 25 september, grundstötte fartyget under namnet Fe
lix vid Emsalö utanför Borgå. Ägare angavs som okänd. Fartyget 
flottogs och sattes åter i fart. Namnet Felix var olagligt påmålat 
och fartvget seglade vidare som Soile.

1987, den 19 november kom fartyget till Valkom och lastade 
spannmål men stoppades av fartygsinspektionen p g a  brister i 
säkerheten. Den 25 november avgick hon mot Uleåborg men kom 
tillbaka redan påföljande dag med maskinproblem. Ny inspektion 
varvid nya brister uppdagades gjorde att fartyget belädes med 
nvttjandeförbud. Sjömansunionen begärde fartyget i kvarstad 
den 27 november på grund av obetalda löner och lämnade den 
7 december in stämning vid Rådhusrätten i Helsingfors. Man 
konstaterade att spannmälslasten måste lossas innan reparation 
kunde påbörjas. Ännu den 8 januari 1988 låg hon kvar i Valkom.

1988, den 30 maj, såldes hon för 250000 finska mark till An- 
toine Melhem Said Najm och fick namnet Mirella med hemort 
i Kingstown, St Vincent. Hon avgick från Kotka den 11 augusti

för Marina de Carrara.
1989, den 19 maj, såldes hon till E H Jalakh & A A Abdullah 

och fick St John's, Antigua & Barbuda som hemort med namnet 
Jetass. Hon avgick från Iskenderun den 24 maj.

1989, den 25 september, kom fartyget till Beirut och blev lig
gande. I början av 1991 rapporterades hon ligga svårt skadad i 
hamnen efter alla inbördesstriderna. Troligen skulle vraket ha 
fraktats bort vid uppröjningen av hamnen men

1992 såldes hon till Lolita Jalkh och iståndsattes med namnet St 
Christopher med Kingstown, St Vincent som hemort.

1996, den 8 juni, såldes hon till St Mickel Navigation Co Ltd i 
Belize City och fick namnet St Mickel.

1997, den 14 augusti, omdöpt av detta bolag till JM 1.
2001, den 21 april, överfördes fartyget till registrering på Tonga 

och fick Nuku'alofa som hemort. Samtidigt fick hon sitt tredje 
namn för samma rederi, Fares.

2004, den 22 juni, fick fartyget namnet Fofo I under syrisk flagg. 
Ägare okända.

2006, den 16 april. Senast kända position. Avgick Suez pä resa 
till Eritrea.

Detta omväxlande fartygsöde är ännu inte avslutat.

Efter tiden i Sverige kom Vinia till Finland. Hår 
ligger hon i Mariehamn med namnet Una. Foto 
Gunnar Nielsen.
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Byggd 1959 av Sölvesborgs Varv AB, 
Sölvesborg, nb 54

1 055 tdw, 499 brt, 257 nrt 

Längd 62,41 bredd 10,02, djupgående
3,76 m

Reg-nr 9906/SHOJ IMO 5361069 

Maskin 8-cyl Alpha diesel, 706 kW 

Fart 12 knop

Öresund pä provtur. BUdnrkiv Tomas Johannesson.

74 Öresund/Tidö 1959-1970

D etta fartyg kölsträcktes vid Sölvesborgs Varv den 23 april 
1958 och kunde sjösättas den 1 december samma år. Av fru Inga 
Påhlsson, maka till rederiets, Rederi AB Viken i Helsingborg, 
styrelseordförande Birger Påhlsson, gavs hon namnet Öresund. 
Leveransen ägde rum den 18 mars 1959 och hon gick tidigt in i 
ett timecharter för Rederi AB Rex i Stockholm.

1961, den 15 april, såldes fartyget för 2000000 kronor till brö
derna Knut och Ragnar Källström i Stockholm med hälften var 
och fartyget döptes om till Tidö. Bröderna Källström ägde och 
drev Rederi AB Rex.

1962, den 1 januari, övertogs fartyget formellt av Rederi AB Rex 
i Stockholm. Priset var även nu 2000000 kronor.

1969, februari, såldes hon till skeppsredare Sören Pettersson i 
Göteborg med charter tillbaka till säljarna, varför namnet Tidö 
behölls.

1969, den 1 oktober, såldes hon till ett partrederi på Klädeshol
men med Joel Larsson som huvudredare och ägare till 1/6 del 
och med skepparen Bertil L  arsson (1/6), Rederi AB Bredskär 
(Bertil och Holger Ivarsson, 3/6), Anders Andersson samt Frank 
och Gösta Karlsson, Rönnäng tillsammans 1/6 del. Fartyget sattes 
nu i allmän fraktfart.

1970, den 16 december, såldes hon för 1380000 kronor till ett 
partrederi i Marstal, Danmark med Arne Herup som huvudre
dare. Hon övertogs i Falkenberg den 17 december och omnam- 
nades till Erria. Köparen hade strax innan sålt sin tidigare Erria 
(ex Delfin, Sunnanhav, 9900).

1974, den 20 mars, såldes fartyget till Markelina Shipping Co 
Ltd (Alkostar Shipping), Limassol och döptes om till Markelina. 
Hon övertogs i Sönderborg och avgick därifrån den 25 mars och 
sattes i fart mellan Nordeuropa och Medelhavet.

Fartyget flyttade till Medelhavet. I april 19S2 
träffade hon pfl Walter Nilsson i en grekisk 
hamn. Namnet var dä Pnxi.

:
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1980, den 10 augusti, såldes hon till Psaltmar Mar Corp Ltd, 
Limassol. Avgick från Liverpool den 28 augusti med namnet 
Yperagia. Lades upp i Piraeus den 30 maj 1981.

1982, den 27 mars, såldes hon utan att ha varit vidare i fart till 
Paxos Island Nav Co Ltd, Limassol och fick namnet Paxi. Avgick 
från Piraeus den 11 mars.

1983, den 9 juli, såldes hon till Valinavi Mar Corp i Piraeus och 
fick under grekisk flagg namnet Valitana.

1984 såld till Phoebus Shipping Co i Valletta på Malta och fick 
hemort där med oförändrat namn.

1987, den 19 september, såld till Doukerm Shipping Co Ltd 
(Ocean Carriers Ltd), Colombo och omdöpt till Rosali. Anlände 
till Alexandria den 4 augusti från Turkiet efter lång uppläggning

i Beirut.
1990, den 8 juni, såld till köpare i Honduras och omdöpt till 

Al Ham 2.
1991 april 30, såld till Berrack Sea Transportation i San Lorenzo, 

Honduras (B. Sohtorik Shipping & Agency Services, Istanbul) och 
omdöpt till Berrack S.

1993, den 13 januari kl 18.30, grundstötte hon vid Taslik Point 
utanför Bozcaade Island på en resa mellan Medelhavet och Svarta 
Havet. Den 21 januari drogs hon flott och bogserades in till Istan
bul. Efter reparation kom fartyget åter i gång.

1996, den 24 december kl 0500, sjönk fartyget i hårt väder ut
anför Kartal, Istanbul. Besättningen räddades.

Byggd 1959 av Heinrich Brand Schiff- 
swerft KG, Oldenburg, nb 146

950 tdw, 494 brt, 246 nrt

Längd 61,73 bredd 10,74, djupgående
3,80 m

Reg-nr 9919/SHPYIM O 5024489 

Maskin 8-cyl Alpha diesel, 706 kW 

Fart 12 knop

75 Arkö/Leckö 1959-1970

Fartyget byggdes av anrika Heinrich Brand Schiffsw erft som 
grundades redan 1850. Hon byggdes för Rederi AB Drabant i 
Norrköping med Lars Ringborg i spetsen och fick vid sjösätt
ningen den 24 februari 1959 namnet Arkö. Leveransen ägde rum 
den 16 april samma år.

1963, den 22 oktober, såldes hon för 1530 000 kronor till Thun- 
rederier AB i Lidköping och seglade vidare med oförändrat namn 
fram till april 1964 då hon döptes om till Leckö.

1970, den 27 januari, såldes hon för 835 000 gulden, motsva
rande 1185000 kronor, till Rederij van der Schoot (Scheepvaart- 
kantoor Holwerda) i Harlingen, Holland som ändrade fartygets

namn minimalt till Lecko.
1974 såldes hon till P T Pelayaren Nussantara EJ A i Surabaya 

varvid namnet ändrades till Sina.
1975, november, byttes den gamla maskinen ut mot en Stork 

Werkspoor diesel om 691 kW vilken gav fartyget en fart av 11,75 
knop.

1984, februari, såldes hon till P T Tanto Pacific Lines i Surabaya 
varvid namnet ändrades till Malahayati. Fartyget finns kvar i 
Lloyds Register ännu 2009 även om man är tveksam till fartygets 
existens.

Tyskbyggda A rkö på väg till kaj. Foto frän Svensk Sjöfarts Tidning.
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Byggd 1958 av Kalmar Varv AB, Kalmar, 
nb 393

885 tdw, 499 brt, 270 nrt

Längd 52,54, bredd 9,52, djupgående 
3,84 m

Reg-nr 9920/SHOF IMO 5180398

Maskin 8-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 405 kW

Fart 11,5 knop

Kalm arsund X II på provtur frän varvet den 27 maj 1959. Foto frän Kalmar Sjöfartsmuseum.

76 Kalmarsund XII/Carita/Mariann/Nordersand/Rany/Petra 1959-1987
Fartyget var det sista av fem systerfartyg som Kalmar Varv AB 
byggde för sin ägare Ångbåts AB Kalmarsund i Kalmar. Kalmar
sund XII kunde levereras den 27 maj 1959.

1967, den 6 april, såldes fartyget för 925 000 kronor till Dag 
Engström på Kornö och döptes om till Carita.

1970 shelterdäckades fartyget vid Falkenbergs Varv och förläng
des samtidigt med 9,15 meter varvid dödvikten steg till 1210 ton.

1973, den 1 mars, såldes fartyget vidare för 1100000 kronor till 
John och Knut Hermansson i Skärhamn med hälften var. Nu fick 
fartyget namnet Mariann.

1975, den 13 januari, såldes hon för 2000000 kronor till ett part
rederi i Slite, Gotland med Ulf Andersson som huvudredare och 
med Rederi AB Sudersand som ägare till 65 cc, skeppsmäklaren

Stefan Trybom i Gävle med 25 % och med skeppsmäklare Rune 
Fohlström i Visby som ägare av resterande 10 %. Nytt namn blev 
Nordersand. Detta rederi hade beställt ett nytt fartyg i Japan och 
när det närmade sig färdigställande i mars 1977 såldes fartvget för 
2000000 kronor till Harry Persson i Jönköping som registrerade 
henne på Rederi AB Igeln. Omdöpt till Rany.

1981, den 22 maj, såldes hon för 1 900000 kronor till ett partre
deri i Stockholm med Leif Wisjö som huvudredare och med tio 
övriga medredare som alla hade lika stor del i fartyget. Dessa var 
Mats Andersson, Ingemar Magnhammar, Kent Främberg, Leif 
Rylander, Arne Sundberg, Kenneth Forslund, Lennart Sundberg, 
Arne Lundin, Sven Georén och Gert Kittel. Denna gång fick far
tyget behålla sitt namn.

I

Dag Engströms Carita  
med trälast innan om
byggnaden. Foto C.G. 
Nyström, negativarkiv 
KM-G.
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M arlann av Skärhamn pä utgående frän Helsingborg den 6 augusti 1974. Foto Örjan Kronvall, arkiv KM-G.

1985, den 10 januari, överfördes hon för 1605 000 kronor på 
Rederi AB Rany, Stockholm. Detta bolags styrelse bestod av fem 
ledamöter frän partrederiet med Leif Wisjö som vd.

1985, den 5 juli, såldes hon för 1 725000 kronor till Sture Svens
son i Kalmar varvid fartyget åter fick nytt namn, Petra, efter 
skeppsredarens dotter. Svensson hade tidigare varit befälhavare 
i Thunbolaget i bl a Britmari och Thunpall I.

1987, november, såldes hon konkursförvaltaren för 250 000 
kronor till Lotus Shipping Ltd, Kingston, St Vincent. Fartyget 
avgick från Falkenberg med namnet L a v in ia  den 7 februari 1988 
efter ett års uppläggning.

1990, oktober, såldes hon till Drake Shipping Ltd, St Vincent 
varvid namnet ändrades något till Avinia.

1992, den 21 december klockan 21.40 fick fartyget explosion 
och brand i maskinrummet när hon befann sig på en resa mellan 
Dunmore East och Rotterdam med kött och benmjöl. Besättningen 
räddades. Bärgningsfartyg kom senare till platsen och kunde 
bärga in fartyget till Milford Haven dit man kom pä kvällen dagen 
därpå. Hela akterskeppet var då förstört och vid besiktningen 
kondemnerades Avinia. Vraket såldes till K & M Davies i Milford 
för upphuggning vilken verkställdes under februari 1993.

Efter mänga namn och ägare i Sverige lades 
fartyget upp i Falkenberg. Hennes sista 
svenska namn var Petra. Foto den 15 maj 
19S7 av Örjan Kronvall, arkiv KM-G.
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Byggd 1959 av NV Scheepsw erft Wa- 
terhuizen J Pattje, Waterhuizen, nb 241

869 tdw, 499 brt, 218 nrt

Längd 59,25, bredd 9,49, djupgående
3,50 m

Reg-nr 9930/SHPZ IMO 5150692 

Maskin 8-cyl M.A.K. diesel, 515 kW 

Fart 11 knop

Den 1 juni knndc H illersborg levereras till sin beställare, Rederi AB Malmöhus. Foto från Svensk 
Sjöfarts Tidning.

77 Hillersborg 1959-1974
Fartyget beställdes den 18 juli 1958 av Rederi AB Malmöhus i 
Malmö och kunde sjösättas den 7 mars 1959 vid varvet I Water
huizen strax utanför Groningen I Holland. Hon döptes till H il
lersborg av fru Margareta Benell. Leveransen skedde den 1 juni
1959. Hon visades upp på hemorten Malmö på svenska flaggans 
dag innan hon sattes in i trafik.

1967, den 5 oktober, såldes hon för 850000 kronor till Johannes, 
Carl Olof och Hans Christer Hansson, Donsö med 1/3 var ocli 
fick behålla sitt dopnamn.

1974, den 1 juli, såldes lion vidare för 1 025000 kronor till Lib-

med Navigation Co Ltd i Xicosia på Cypern, fick Famagusta som 
hemort och namnet blev Solon. Hon tog med sig en trälast från 
Umeå då hon den 18 juli begav sig iväg till Medelhavet. Redan 
året därpå ändrades hemort till Limassol, även det Cvpern.

1980 avyttrades fartyget till Al Shalhoub Shipping Co Ltd, 
Jeddah, Saudi Arabien där hon fick sitt sista namn, Shalhoub 1.

1982, den 26 juli kl 16, sprang fartyget läck och sjönk ca 8 nau
tiska mil söder om ön Karpathos pä en resa som börjat i Piraeus. 
Besättningen räddades med helikopter medan fartyget gick till 
botten.

78 Hoburgen/Livorno 1959-1961,1962-1964

B ygg d  1959 av A lfred  H a g e ls te in  
Schiffswerft M aschinenfabrik, Liibeck 
-  Travemunde, nb 598

665 tdw, 499 brt, 259 nrt

Längd 49,38, bredd 8,83, djupgående 
3,90 m

Reg-nr 9942/SHQL

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 800 lik

Fart 11 knop

Hoburgen under utrustning i Travemiinde. Foto 
fi'än Bo Friberg.
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Mitt i sommaren, don 22 juli 1959, stävade Hoburgen ut på Östersjön för att levereras. Foto från Bo Friberg.

I slutet av 1950-talet ökade behovet att frakta bilar till Gotland 
och för att förstärka färjornas kapacitet beställde Ångfartygs AB 
Gotlands dotterbolag, Rederi AB Gute, ett paragraffartyg vid 
Alfred Hagelsteins varv i Travemiinde. Hon kunde sjösättas den
II  april 1959 då hon av fru Ulla Ekman, maka till Gotlandsbo- 
lagets vd Carl-Eric Ekman, fick namnet Hoburgen. Leveransen 
skedde sedan den 22 juli. Hon sattes in trafik mellan fastlandet 
och Gotland om sommaren för att frakta bilar till ön. Fartyget hade 
också försetts med kylboxar för att kunna transportera olika slags 
djupfrysta varor. Pä vinterhalvåret gick hon i allmän fraktfart.

1961, den 13 februari, avyttrades hon för 993 000 svenska kronor 
till Lindinger Agro Co A / S i Rodovre, Danmark, men fick Esbjerg

som hemort och namnet Ruth Lindinger.
1962, den 28 september, ingick rederiet ett bytesavtal med 

skeppshandlaren Axel Arneklev i Göteborg och befraktare Ste
fan Trybom i Gävle där det svenska rederiet överlät sitt fartyg, 
Livorno (10135), till det danska rederiet och Ruth Lindinger, 
värderat till 1 025000 svenska kronor, blev på så vis svensk med 
Göteborg som hemort och fick samtidigt ärva namnet Livorno.

1964, den 5 augusti, kantrade fartyget genom lastförskjutning 
i hårt väder omkring 10 nautiska mil söder om Svenska Högarna 
och sjönk. Hon var då på resa mellan Helsingfors och Oxelösund 
med kolstybb. Besättningen, nio man, räddades av tankfartyget 
Nynäs.

32 :

Fartyget fick ett kort liv. Här lämnar hon Gävle som 
Livorno den 3 juli 1964. En månad senare förliste 
hon. Foto Erik Hag.



Byggd 1959 av Sölvesborgs Varv AB, 
Sölvesborg, nb 53

1050 tdw, 499 brt, 250 nrt

Längd 62,41 bredd 10,02, djupgående
3,76 m

Reg-nr 9944/SHRY IMO 5097060 

Maskin 8-cyl Alpha diesel, 706 kW 

Fart 12 knop

Edith passerar Kiélkcmalen den 14 september 1965.

79 Edith/Pelikan 1959-1973

I den populära paragraffartygsserien som byggdes i Sölvesborg 
kölsträcktes nybygge 53 den 29 augusti 1958. Fartyget var beställt 
av Rederi AB Signe (Carl-Herman Swensson) i Helsingborg och 
sjösattes den 15 april 1959. Gudmodern, fru Lily Andersson, maka 
till skeppsredare John Andersson, gav fartyget namnet Edith. 
Leveransen ägde rum den 12 augusti 1959.

1963, den 12 november, såldes 1/12 i fartyget till Rederi AB 
Runa i Helsingborg vilken dock den 13 september 1967 såldes 
tillbaka till Rederi AB Signe.

1967, den 20 september, skrevs köpeavtalet under då Kihlbergs 
Fartygsagentur AB (Lennart Kihlberg) i Göteborg för 1865 000 
kronor förvärvar fartyget. Nytt namn blev Pelikan.

1969, den 17 december, såldes fartyget för 1 500000 kronor till

ett annat av Kihlbergs rederier, Ångbåts AB Kalmarsund. Hon 
fick nu Kalmar som hemort men seglade vidare som Pelikan.

1973, den 11 januari, såldes hon för 950000 kronor till Southern 
Vessels Inc, Panama och fick sitt namn förlängt till Pelikan Sud. 
Hon gick ner till Medelhavet där hon i juli 1973 överfördes på 
Navigazione del Sud SpA i Neapel. Nu ändrades åter fartygs 
namn vilket blev Mari Prima. Efter ytterligare ett litet tag övertogs 
hon av Agmar Snc i Neapel.

1986, den 24 november, grundstötte fartyget i hårt väder nära 
Dellys i Algeriet. Efter några dagar kunde hon dragas flott men 
sjönk, på grund av sina stora bottenskador, på stort djup då hon 
var under bogsering omkring 4 sjömil utanför kusten. Besätt
ningen räddades.

Under några är tillhörde hon Lennart 
Kihlberg i Göteborg med namnet Pelikan. 
Fotoarkiv Krister Bång.
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Byggd 1960 av H Rancke Schiffswerft, 
Hamburg -  Neuenfelde, nb 185

1 050 tdw, 499 brt, 276 nrt

Längd 57,14 bredd 9,28, djupgående 
3,94 m

Reg-nr 10009/SHXP IMO 5035232

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 750 hk

Fart 10 knop

Bnltica av Visby pä utgång frän Helsingborg. Foto Bertil Palm.

80 Baltica 1960-1964

Fartyget var det första av två paragraffartyg som byggdes av Ran- 
ckes i Hamburg för gotlandsredare. Hon sjösattes den 5 februari
1960 och levererades någon månad senare, den 15 mars till Visby 
Rederi AB (Nils Friberg), Visby med namnet Baltica.

1964, den 27 juni, såldes hon för 1 433 500 kronor till Firma Horst 
Frese O H G Frachtschiffahrt i Stade, Västtyskland och döptes om 
till Peter Frese. Hon övertogs i Bremerhaven samma dag.

1972 skänktes fartyget av kyrkornas välfärdsråd till staten 
Bangladesh och fartyget avgick från Hamburg den 15 maj och 
var framme i Chittagong den 16 juli. Hon registrerades på Inland 
Water Corp i Dacca och döptes om till C-1061.

1974, den 20 augusti, kantrade och sjönk fartyget nära ön Sand- 
vvip i Meghaflodens mynning. Fartyget bärgades aldrig.

En fartfylld bild av P eter Frese 
förmedlad av J.C. Lund.
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Byggd 1960 av Falkenbergs Varv AB, 
Falkenberg, nb 127

1 005 tdw, 499 brt, 262 nrt

Längd 60,89 bredd 10,47, djupgående 
3,96 m

Reg-nr 10015/SHXQ IMO 5352496 

Maskin 8-cyl Alpha diesel, 736 kW 

Fart 12 knop

E n sliten Tanto banar sig väg genom isen, här under norsk flagg. Foto frän SST.

81 Tanto 1960-1987

Tanto var ett specialfartyg byggt för att i första hand frakta 
emballerat socker på lastpall men kunde också användas till att 
frakta trä, pappersmassa, järn och kalksten. Hon sjösattes den 3 
december 1959 och döptes av fru Märtha Hammarskiöld, maka 
till beställare, Svenska Sockerfabriks AB i Malmö, vd S. Hammar
skiöld. Namnet Tanto fick fartyget efter ett sockerbruk som låg 
pä Södermalm i Stockholm. Inredning fanns ombord för 15 mans 
besättning medan minsta besättning i östersjöfartyg utgjordes av 
9 man. Leveransen ägde rum den 8 april 1960.

1962, den 27 mars, sjönk fartyget på 15 meters djup utanför 
Mörbylånga på Öland sedan man grundstött. Besättningen räd
dades. Den 7 maj kunde hon bärgas av Neptunbolaget Atlas och 
Ajax och införas till Kalmar. Därifrån bogserades hon vidare till 
Oskarshamn för iståndsättning. Återlevererad till rederiet den 
23 juli 1962.

1971, den 22 april, såldes hon för 1300 000 kronor till ett partre
deri i Tegelstrand med Gunnar Johansson som huvudredare och 
med Göran Johansson, Rolf Johansson, Bengt Karl-Erik Jonasson 
och Åke Jonasson som delägare. Fartyget fick behålla sitt namn.

1975 ombildades rederiet till tre delägare med Gunnar och Rolf 
Johansson samt Bengt Göransson som ägare.

1977, den 7 februari, såldes hon vidare för 2350 000 kronor 
till ett partrederi i Djupekås med sjökapten Janne Hedberg som 
huvudredare och med Sven Erik och Karl Johan Hedberg som 
övriga delägare. Fartyget övertogs den 6 maj.

1982, mars, byttes huvudmaskineriet mot en 6-cyl Alpha diesel 
om 736 kW.

1983, den 2 januari, överlät Karl Johan Hedberg sin andel till 
de övriga två varefter dessa ägde hälften var i fartyget. Senare på 
året, den 24 september, avled Sven Erik Hedberg varefter Janne 
Hedberg köpte ut dennes halva för 600 000 kronor och blev ensam 
ägare till fartyget.

1987, den 4 februari, såldes hon för 2400000  kronor till ett 
partrederi i Trondheim, Norge med Odd och Erling Aune som

delägare. Fartyget övertogs den 21 april och seglade vidare med 
sitt dopnamn.

1991, den 31 oktober, såldes hon för 3250000 norska kronor till 
Elmar A/S i Trondheim. Ej omdöpt.

1998, den 28 november, flaggades fartyget ut av sin ägare till 
Bahamas-flagg och fick Nassau som hemort.

2002, den 9 februari, grundstötte fartyget kl 23.30 mellan Bodo 
och Bliksvserora då hon var på en resa m ellan Båtsfjord ocli 
Bremen med last av sillmjöl och saltad fisk. Klockan 14.00 dagen 
därpå kantrade Tanto och sjönk pä djupt vatten. Besättningen 
räddades.
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U r Barom etern  
onsdagen den 28 m ars 1962

K ustm otorfartyget Tanto av M alm ö på 
1005 ton dödvikt sjönk på tisdagseftermid
dagen på tolv meters djup en sjömil utanför 
Mörbylånga. Besättningen, tretton man, 
gick i livbåtarna och tog sig in till ölands- 
hamnen, där Tanto lastat 850 ton socker för 
Stockholm. Anledningen till förlisningen 
var en grundstötning, vid vilken en bot
tenplåt revs upp under m askinrum met. 
Detta vattenfylldes snabbt. Tanto kantrade 
och sjönk på en timme och ligger nu på 
babordssidan helt under vatten.

När vattnet började forsa in i m askin
rummet måste de två, som befann sig där, 
m ycket raskt ta sig upp på däck, delvis 
vadande i vatten till midjan. Den övriga 
besättningen rafsade som hastigast åt sig 
sina angelägnaste tillhörigheter och måste 
sedan skyndsamt gå i de båda livbåtarna, 
då Tanto sjönk allt snabbare. Om kring 
klockan 15 hade fartyget lämnat M örby
långa. Klockan 16.40 säg man från hamnen 
fartyget försvinna under vattenytan.

Efter hand samlades allt mer folk nere i 
Mörbylånga hamn för att följa händelse
förloppet. En som var med från början var 
fiskaren och livräddaren Ragnar Ideström. 
Ingen båt låg tillgänglig  i ham nen och 
Ideström s egen fiskebåt låg ännu uppe 
på land. Med sonsonen Leifs hjälp satte 
Ideström snabbt båten i sjön och gav sig 
ut till haveristen, trots att båten var i dåligt 
trim efter att ha legat på land en stor del 
av vintern. Sonsonen skötte länsningen 
under hela färden, medan Ragnar Ideström 
stod vid rodret. Sjön gick ganska hög ute 
i Kalmarsund.

Båten från Mörbylånga mötte den första 
livbåten under rodd in mot hamnen med 
Tantos styrm an vid rodret. D enne gav 
tecken att livbåten klarade sig själv, varför 
m örbylångabåten fortsatte ut mot have
risten och hann fram lagom till att Tanto 
börjat få slagsida. Vid fartyget låg den 
andra livbåten förtöjd vid Tanto med en 
lina och med kapten Karl Eriksson stående 
i fören vänd mot sitt fartyg. Där blev han 
stående tills Tanto sjönk, då han lade av 
linan och lät Ideström ta livbåten på släp 
in mot Mörbylånga.

Där läm pade den natu rligt nog ned 
stämda besättningen upp på kajen de till
hörigheter de fått med sig, det mesta gick 
till botten med Tanto, och hoppade själva 
i land. Sjömännen kördes i bil till Elotell 
Vågen, där de inkvarterades.

Arkivbilder Bertil Söderberg.
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P olar R eefer i Helsingborg. Hon skulle i huvudsak gä mellan Helsingborg och Grimsby. Foto frän 
Svensk Sjöfarts Tidning.

Byggd 1960 av Sölvesborgs Varv AB, 
Sölvesborg, nb 56

820 tdw, 499 brt, 232 nrt

Längd 57,96 bredd 10,02, djupgående 
3,69 m

Reg-nr 10028 /S1AJIMO 5280643

Maskin 5-cyl Nydqvist & Holm diesel, 
772 kW

Fart 13 knop

82 Polar Reefer 1960-1970
Vid varvet i Sölvesborg kölsträcktes den 10 augusti 1959 ett kyl- 
och frysmotorfartyg beställt av Rederi AB Polar Shipping Ltd i 
Mölle. Hon sjösattes den 15 mars 1960 och döptes av fru Mary 
Ann Pyk, maka till rederiets vd N.O. Pyk, till Polar Reefer. Le
veransen ägde rum den 3 juni och på fartygssidan kunde man då 
läsa FINDUS Frozen foods.

1969, augusti, överfördes äganderätten på Rederi AB Polar i 
Mölle.

1970, oktober, såldes hon för 2800000 norska kronor till Norsk 
Leasing & Factoring A/S Letac i Oslo men dirigerades av Chr 
Bjelland & Co A/S i Stavanger. Hon övertogs i Helsingborg den 
23 oktober klockan 17.10 och avseglade med namnet Svithun.

1971 byggdes hon om till fiskfabriksfartyg och övertogs samti
digt av D / S A / S Snar (Haltdan Hervis) i Haugesund.

1976, april, såldes hon åter till Lefac i Oslo.
1982, augusti, övertogs hon av Trygve Olsens Fiskebåtsrederi 

A/S i Havoysund men behöll sin hemort i Oslo.
1995, den 9 november, grundstötte fartyget vid Tallskären ut

anför Västervik med last av frusen fisk destinerad till Riga. Efter 
några dagar kunde hon dragas flott och föras till Oskarshamn för 
reparation. Aterlevererad till rederiet den 11 december.

1997 den 26 september såldes hon till Brivais Vilnis AS i Riga, 
Lettland och omdöptes till Trollis.

2001 i juni övertogs hon av SIA S L P I i Riga.
2002 i juni övertogs hon av Zvare M Ltd, Riga.
Sommaren 2008 observerades fartyget i Ventspils. I trafik mellan

trålarna i Barents Hav och Lettland.

Svithun sedan hon byggts om till fiskfabriksfar
tyg. Foto frän Rickard Sahlsten.

SR
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Byggd 1960 av Alfred Hagelstein Schiffs- 
werft Maschinenfabrik, Liibeck -  Trave
munde, nb 597

720 tdw, 499 brt, 237 nrt

Längd 49,66 bredd 8,84, d jupgående
3,50 m

Reg-nr 10035 /SIBF IMO 5256692

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 368 kW

Fart 10,5 knop

Även N orsklint var byggd i Travemunde. Hon kom att få en läng levnad i Sverige.

83 Norsklint/Carina/Underås Sandtag VI/Arena 1960-1998

Norsklint byggdes i Travemunde för skeppsredare Sven Mattsson 
i Slite. Hon sjösattes den 5 januari och levererades den 1 juni 1960.

1961, den 24 oktober, sände fartyget ut SOS sedan lasten för
skjutit sig under en storm i Engelska kanalen. Brittiska jagaren 
Carron gick till assistans och den 25 oktober nådde Norsklint 
lyckligt Prince Consort Bay pä Wight och kunde omlasta.

1965, den 4 mars, såldes fartyget för 1100 000 kronor till ett part
rederi på Donsö med Joel Backman som huvudredare och med 
Elof, Rune och Henry Backman som övriga delägare. Omdöpt till 
Carina och övertagen i Karlskrona den 27 januari.

1969, den 20 november, säldes hon för 775000 kronor till AB 
Underås i Enhörna men fick Södertälje som hemort och nytt namn

Underås Sandtag VI.
1995, den 13 mars, såldes hon för 1000 000 kronor till Remi 

Charter AB (Anders Holm) i Stockholm och döptes om till Arena.
1998, den 3 juni, säldes hon för $155 000 till Aram Resources PLC 

i Stroud, England och anlände till Falmouth den 16 juni under 
brittisk flagg med Southampton som hemort.

2006, januari, säldes hon vidare till Zahra Salim, Abukar Salim 
och Mohamed Al Bakri i London som registrerade fartyget i Sierra 
Leone med Freetown som hemort. Hon fick beliälla sitt namn 
Arena. Avgick från Hook van Holland den 17 juli och passerade 
Suez den 11 september. Senast kända position: Avgick Mukalla, 
Yemen den 8 januari 2009 till Socotra Island.

Hon seglade under mänga dr i sandfarten på Stock
holm som Underås Sandtag VI. Foto J.C. Lund.
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Byggd 1960 av H Rancke Schiffswerft, 
Hamburg -  Neuenfelde, nb 183

1025 tdw, 499 brt, 276 nrt

Längd 57,04 bredd 9,28, djupgående 
4,00 m

Reg-nr 10074/SIDY IMO 5419347

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 368 kW

Fart 11,5 knop

Pä sommaren gick Torsburgen i trafik mellan Gotland och fastlandet. Foto frän Bo Friberg.

84 Torsburgen/Comet 1960-1966

Torsburgen var systerfartyg med Baltica (se 80 ovan) och byggdes 
för Ångfartygs AB Gotland, Visby och levererades den 14 septem
ber 1960. Hon sattes in trafik mellan fastlandet och Gotland om 
sommaren för att frakta bilar till ön. Under vinterhalvåret gick 
hon i allmän fraktfart.

1961, den 12 december, beslutades på en extra bolagsstämma 
att ändra företagets firma till Rederi AB Gotland.

1963, den 24 april, såldes hon för 1300000 kronor till Kenneth 
Eliasson, Leif Evertsson och Viktor Eriksson och fick hemort i

Stockevik pä Tjörn med namnet Comet.
1966, februari, såldes hon för £114000 till sjökapten Horst Frese 

i Harburg, Västtyskland och döptes om till Elke Frese.
1972 skänktes fartyget av kyrkornas välfärdsråd till staten 

Bangladesh och fartyget avgick från Hamburg den 15 maj och var 
framme i Chittagong den 16 juli. Hon registrerades på Inland Wa- 
ter Corp i Dacca och döptes om till C-1060. (se även nr 80 Baltica).

2009. Fartyget är fortfarande registrerat på Inland Water i Dacca

Hon seglade för Tjörn och Stockevik 
under några är som C om et. Här 
anländer hon till Stigbergskajen i 
Göteborg den 2S maj 1965. Foto 
Krister Bång.
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Johansson, 94 är, har byggt den vackra modellen. Foto Terje W. Fredh

Modellbyggaren

Terje W. Fredh

F
ör 60 år sedan försvann motorseglaren 
Leckö spårlöst. Vare sig de åtta b e 

sättningsmännen eller fartyget hittades, 
rn  av dem som omkom var steward John 
Erik Hugo Lind från Lyse. I dagarna har 
-4-årige Folke Johansson i Lysekil byggt 
klar en modell av Leckö.

Modellen är i al och vittnar om ett först
k lassig t m od ellarbete. Folke har varit 
snickare och hans kunskaper kom till pass 
när han som  pensionär börjad e bygga 
fartygsmodeller.

Alla detaljer på fartyget är handgjorda 
från de minsta block, vant till rigg, däcks
hus, däck, stöttor, master, lastrumsluckor 
och backen.

Ritningar till modellen har Folke kommit 
över på ett udda sätt. Hans maka arbetade 
en gång på Repronatryckeriet i Lysekil dit 
en dam kom för att trycka en kopia av rit
ningen av seglaren Fenja som sedan kom 
att få namnet Leckö.

-  Hur m ånga timmar jag arbetat med 
modellen vet jag inte, säger Folke. Arbets
platsen är hans trevliga snickarbod i husets

källare. Jag går ner då och då och jobbar 
när jag har lust.

Första modellen Folke byggde var jakten 
Bella där lians pappa var delägare. Bella 
fraktade styckegods från Göteborg och 
norröver. Hon var i 50 år en känd båt i 
Rosenlundskanalen.

Andra modellen var den gamla engelska 
ångaren Hugemouth som hans pappa seg
lade med kring förra sekelskiftet.

Tredje modellen var en pampig engelsk 
ångare som hette Cathorne.

-  Den har jag sökt uppgifter om utan att 
lyckats säger Folke. Cathorne var ett ång
fartyg som dessutom kunde segla.

Om det b lir ett fem te bygge vet inte 
Folke men en tid efter han gjort färdig en 
modell kommer lusten att skapa något med 
händerna igen.

Leckös historia
Var byggd på Brodins varv i Gävle, hette 
Fenja och var systerfartyg till Sonja från 
samma varv.

Leckö köptes av Thunrederiet i L id 

köping och gick i nord- och östersjöfart. 
H östen 1948 m önstrade Erik Lind från 
Lyse på som steward. I början av 1949 gick 
Leckö tom från H elsingborg till Utska i 
Polen för att lasta kol. Dåligt väder med 
storm rådde. När Leckö inte kom till Utska 
larmades sjöräddningen som tlvgspanare 
från Bornholm till polska kusten.

Därefter fick Eriks föräldrar Hilma och 
Axel Lind, Ramsvik, Lyse ett samtal från 
direktör Källsson på Thunbolaget vilken 
befarande att något tragiskt hänt. Efter en 
vecka kom beskedet att Leckö och dess 
besättning på något sätt förolyckats.

Långt senare hittades några vrakrester 
men det blev aldrig bekräftat att dessa kom 
från Leckö.

Xam net Erik Lind finns med pä den min
nessten över omkomna sjömän som står på 
Lyse kyrkogård.

M ysteriet med Leckö blev aldrig löst, 
men nu finns den vackra m odellen hos 
Folke Joliansson i Lysekil.
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P arrakoola  i en fartfi/Ud posé frän leveransen. Arkiv Klubb Maritim - Göteborg, Calle Westmans samlingar.

Klingande fartygsnamn -  de vackraste!
Per-O lof Jörnmark

"Till flydda tider återgår min tanke än så 
gärna" -  ja så skaldade redan den gamle 
Fänrik Stål hos Johan Ludvig Runeberg.

När mina tankar återgår till flydda ti
der är det inte så sällan de återvänder 
till den tiden då Rederi AB Transatlantic 
under 1930-1960 översvämmade världen, 
rikstelefonkatalogerna samt Svensk Sjöfarts 
Tidnings positionslistor med några av de 
vackraste fartygsnamnen Sverige någon
sin haft.

Mina tankar, liksom säkert många an
dras, gav fantasin näring. Varifrån hade 
fartygen fått sina namn, vad betydde de 
egentligen?

Samtliga fartygsnamn bestod ursprung
ligen av tio bokstäver och dessa var uteslu
tande av aboriginiskt ursprung. Aboriginer 
(av ursprunget) är namnet på Australiens 
urinnevånare.

En annan lu stig h et i sam band m ed 
Transatlantics fartygsnamn måste jag redan 
nu försöka återge.

För ungefär 10 år sedan ringde jag upp 
Hasse Tellemar i Ring sä spelar vi och efter 
en hel del pratande runt kanotsegling

och bastubyggan de kom frågan: "Vad 
hette platsen där lätta engelska kavalle
ribrigaden 'de tappra 600', under general 
Cardigan år 1854, gjorde dödsritten mot 
det ryska artilleriet och därigenom led ett 
förödande nederlag i Krimkriget?" Svaret 
var som kanske någon vet -  Balaklava -  och 
om edelbart gav jag m itt båtnam nskun- 
nande till känna för lionom. Transatlatic 
hade förr ett tankfartyg med detta namn. 
Vi kom med andra ord omedelbart in på 
de övriga namnen. Jag nämnde i samman
hanget Parrakoola och M irrabooka och 
sade i min okunnighet att dessa fartyg hade 
namn efter djur och växter i Australien. Jag 
visste inte bättre på den tiden!

Till saken hör att jag knappt hann lägga 
på luren med Tellemar förrän Sven Järvsö 
i Helsingborg ringde upp och talade om 
att M irrabooka var aboriginernas namn 
pä Södra korset. Ar 1938 hade den gode 
Sven varit med och förhalat Mirrabooka i 
Göteborg och då hade han även fått reda 
pä att Parrakoola var nam net på södra 
halvklotets näst största stjärna!

Nu har det gått många är sedan Tellemar

ledde Ring sä spelar vi. Tyvärr liar timglaset 
även runnit ut för Transatlantic.

När jag i höstas lovade Inga Lill Fredly 
pä Bylock och Nordsjöfrakt att försöka mig 
pä en översättning av fartygsnamnen till 
svenska, för deras personaltidning, visste 
jag inte riktigt i vilken ända jag skulle börja 
att nysta. Nu vet jag emellertid bättre.

Jag har varit i kontakt med Australiens 
am bassad i S tockholm  sam t N ational 
Library of Australia, Australian Institute 
of A boriginal and Torres Strait Isländer 
Studies, men även fått mycket hjälp från 
Rolf Lindahl i Mölndal, som är ansvarig i 
Transatlantics befälsklubbar samt av Kris
ter Bång i Göteborg.

Södra Korset 1928
Ar 192S sjösatte Götaverken, Transatlantics 
första aboriginerfartyg, nämligen 9 200-ton- 
naren Mirrabooka, som alltså fick namnet 
efter Södra Korset.

Samma år kom systerfartyget Parrakoola 
vars namn står för Canopus Alfa i stjärn
bilden Skeppet Argo, men det kan kanske 
även vara namnet på Canis Major, Stora
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Hunden, som har Sirius som en av sina 
och södra halvklotets starkaste stjärnor. Att 
namnet skulle betyda "En till av samma 
slag" tror jag mindre på!

Dessa båda fartyg seglade för Trans i 
hela 29 år .

Efter nio år kom nästa fartyg med abo- 
riginiskt namn. Det var "Australiens svar
ta svan" eller Goonawarra, som var en 
7 500-tonnare.

År 1962 , efter 25 år, togs hon ur Trans 
tjänst.

Systerfartyget Kanangoora eller "D en 
sköna dagen" kom året därpå. "D en sköna 
dagen" tjänade sitt rederi ända fram till 
1962.

Första krigsåret 1939 tog man leveransen 
av Kookaburra eller mera rättstavat Koo- 
kabookra, som är namnet på Kungsfiskaren 
eller "D en skrattande kookaburran".

Hon var en 9 000-tonnare och seglade för 
Transatlantic fram till hösten 1958.

Duvan M ongabarra var ett krigsbarn, 
även hon om ca 9 000 ton. Hon sjösattes 
1942 och låg sedan i G öteborg. Denna 
duva såldes av Transatlantic 1945 till de 
u rsp ru n glig a  b estä llarn a  O laf D itlev - 
Simonsen i Oslo.

Det tåliga Steniga Berget
N är man samma år köpte R igo letto  av 
Wallenius döpte man denna syster till Yar- 
rawonga. Då var det namnet på ett stenigt

berg, som gav fartyget dess namn.
Det steniga berget, som avsågs, ligger 

vid en av de många platser där en av Aus
traliens åtta skarvarter häckar, men det är 
även platsen där Wongaduvan vilar!

Det steniga berget var m ycket tå ligt 
trots att hon redan den 16 september 1941 
bombarderades av engelskt flvg i Hamburg 
och sjönk på en halvtimme. Efter tre dagar 
lossades hon och bärgades sedan för att

åter vara i fart efter någon månad.
Inte förrän 30 år efter leveransen läm 

nade hon sin tjänst i rederiet, då skrev 
man hösten 1971. Det steniga berget blev 
därmed det fartyg, oavsett namnet, som 
längst av alla tjänade hos Trans.

En borstm yrten b u ske, som  är ca en 
meter hög, och som växer med borstlik- 
nande blommor under sommarmånaden 
november i Västaustralien, fick ge namnet

Duvan Mongabarra pä Rivöfjärden. Foto Eriksbergs Mekaniska Verkstad.

Steniga berget, alias Yarrawonga, fick  längst tjänstgöringstid av alla inom Trans. Foto Eriksbergs Mekaniska Verkstad.



ät Barranduna, som kom till Trans från 
G ötaverken under det värsta krigsåret 
1942. Hon och hennes systrar var med sina 
17 knop och inredning för 12 passagerare 
mera linjebetonade än Kookaburra-typen, 
som endast gjorde ca 14 knop.

Barranduna slutade sin tjänst hos Trans
atlantic sommaren 1965. Hon var liksom 
sina tre systrar på ca 9 000 ton.

Hamnen i Port Jackson NSW, d v s  Syd
ney, heter Mattawunga på aboriginermål!

Transatlantics M attaw unga, som var 
syster till Barranduna kom till Trans 1943 
och slutade sin tjänst 1967.

Parramatta. Ursprungligen avsåg nam
net den plats där ålar ligger och sover. I det 
här fallet mynningen på floden, som ge
nomflyter Sydney. Vid Parramattaflodens 
mynning fanns även gott om Rosellapape- 
gojor! Parramatta är numera även namnet 
pä en förstad i närheten. Det förefaller mig 
mycket tveksamt om namnet även skulle 
betyda "första båt i mål vid en tävling". I sä 
fall fram till flodmynningen i Parramatta.

Parram atta  kom  till Trans 1944 från 
Saléns. Hon var i tjänst under en 20-års- 
period.

Emun, Australiens och de omgivande 
öarnas struts, världens näst största tagel, 
fick vara förebild när man döpte Boolong- 
ena 1944. "Strutsen" var i tjänst hos Trans 
fram till slutet av 1962.

M an g arella , som  även hon  var e tt 
krigsbarn från 1944 var en 9 000-tonnare. 
Hon fick sitt namn efter en liten socken 
i M aranoad istrik tet i Q ueensland, där 
Q ueenstow n Village nu ligger. Numera 
dominerar fåraveln där. Annat var det på 
aboriginernas tid!

Mangarella tjänade Trans fram till maj 
1972. Hon var systerfartyg till Kookaburra.

Wangaratta har fått sitt namn efter en av 
de platser där en svartfärgad långhalsad 
skarvart har sin boplats. Den boplats, som 
i detta fall avsågs, är numera en stad för 
bl a skidåkare vid foten av de australien- 
siska alperna, ungefär 20 mil nordost om 
Melbourne. Wangaratta är nu centrum för 
en blom strande slakteri- och m ejeripro
duktion.

Transatlantics W angaratta var med i 
rederiet under tiden 1945-1967.

Boogabilla eller på aboriginiska Boog- 
gabilla var Trans första fartyg efter kriget. 
Hon fick sitt namn efter en sumpig vik där 
en ledare med extraordinära ledaregenska
per för länge sedan föddes!

Narrandera var byggd för Nordström 
& Thulin som Cassiopeia av Kockums i 
Malmö 1944. Hon var en typisk Wilhelm 
W ilhelm sen-båt med ett lastrum  m ellan 
bryggan och maskinrummet. Hon köptes 
av Trans 1947 och bar namnet efter en liten 
stad i New South Wales cirka 30 mil frän 
Canberra.

Busken Barranduna med naHonalitetsmälning. "Molnen" ditretuscherade. Arkiv K Bång.

Parramatta niar sig ut ur hamnbassängen. Arkiv Krister Bäng.

M an garella  har fått sitt namn efter en socken. Arkiv Krister Bäng.

BARRANDUNA 5 SVERIGE
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Coolaroo, eller the brown adder, får representera alla h/lbätnrna. Foto Eriksbergs M ekaniska Verkstad.

Narrandera slutade sin tjänst hos Trans 
1962.

Filmstjärnan 
Coolangatta eller rättare Cooloongatta. 
Namnet betyder högt land -  vacker utsikt. 
Därför är det nu namnet på en badort ca 10 
mil söder om Brisbane (med vacker utsikt).

Coolangatta var ett helkylt fruktfartyg, 
byggt 1949 i Helsingör på 3332 ton dw.

Henne minns jag och kanske många med 
mig, speciellt av den anledningen att hon 
var filmstjärna i filmen Bärande hav. Filmen 
spelades in under en sexveckorstur till 
Karibien för Saléns, med utgångspunkt i 
Hamburg den 3 januaril951.

Där var karlstadspojken Alf Kjellin hu
vudperson tillsam m ans med Eva Dahl- 
beck, Ulla Holmberg samt bl a Ulf Palme 
och Edvin Adolphson.

N am net C oolangatta liksom  fartyget 
samt filmen i sig själv var för oss småpojkar 
helt betagande. Lägg gärna Coolangatta i 
din egen mun och suug. En vacker utsikt!

Efter exakt 20 år hos Trans försvann 
det vackraste fartyget någonsin från den 
svenska handelsflottan.

Efterhand som "aboriginerflottan" växte 
hos Transatlantic blev möjligheten att få ex
akt 10 bokstäver i fartygsnamnet tydligen 
begränsad och när man år 1955 fick en ny 
kylbåt, från B&W i Köpenhamn hade hon

endast åtta bokstäver i namnet. Coorangas 
namn betyder å andra sidan "Come on" ett 
nog så passande namn på ett fartyg med 
20 knops fart.

Ar 1971 hade hon seglat färdigt under 
svensk flagg. C oorangavarpå4270ton dw.

Även Coolaroo Stjärnan eller en brun 
orm, ingen vet säkert, från Eriksbergs 
Mekaniska Verkstad fick 1956 åter ett för 
kort namn.

Hon var endast fem år i tjänst hos Trans.
Nästa frysbåt, Coolgardie, ett helsingörs- 

bygge, fick ett riktigt namn med 10 bokstä
ver. Hennes namn betyder Nära vatten. Det 
är dessutom namnet pä en liten plats ca 
50 mil öster om Perth. Namnet Nära vat
ten anspelar på det förhållandet, att ur en 
damm nära Coolgardie, försörjdes de östra 
guldfälten i Australien med vatten, som 
pumpades i en ca 50 mil lång ledning! Vid 
Coolgardie finns även gott om mulgaträd 
och mulgaormar!

När hon levererades år 1957 hade Trans 
fyra frysfartyg med begynnelsebokstä
verna COO. Hon såldes 1969.

Kirribilli eller mera rättstavat på abo- 
riginiska Kiarabelli är namnet på en land
tunga på nordsidan av Sydneys hamn, d vs 
Milsons Point.

När hon levererades 1956 var hon en 
m ycket vacker representant för den då 
moderna svenska handelsflottan ett nytän

kande om 10830 ton dw.
Matumba fick ett för kort namn 1963. Det 

blev en känguruart, som gav fartyget dess 
namn. Hon var en torrlastare av nya rasen 
på ca 16000 ton.

Alltid där 
Killara var byggd 1966, d v s  nästan ny 
när hon 1967 fastnade i Suezkanalen. Där 
låg hon i Great Bitter Lake till dess Trans
atlantic fick ut assuransen för henne 1968. 
Hennes situation i kanalen motsvarar i viss 
mån namnets betydelse Alltid där. Hon val
nummer ett i den då nya, mycket moderna 
"Skandia-typen". De tre följande fartygen 
var hennes systrar.

För systerfartyget Waitara gick det bätt
re! Hon seglade mellan åren 1966 och 1973 
för Trans. Waitara står för rent vatten och 
där var det Nya Zeelands maorier, som låg 
bakom för namnet.

Hon var liksom systrarna på 13200 ton 
dw.

Woollahra eller mera rättstavat Wilarra, 
såg redan på provturen 1967 vacker ut! Det 
kan man lätt förstå när man vet innebörden 
av namnet Se ut. I det här fallet platsen vid 
South Head.

Talahra fick sitt namn 1967, efter Frostig 
Snö, som dessutom är namnet på en liten 
stad i New South Wales.
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Pad-fartygen 
Månen, Solen och Regnbågen.

Eriksbergsbyggda Pad-fartyget Paralla, 
Månen, gick upp hos Trans i slutet av 1970. 
Hon var en riktig mastodontmåne på 20 500 
ton dw. Månen gick ner år 1986!

Allunga, Solen, lyste upp hos Trans un
der australiensisk flagg och med Sydney 
som hemmahamn under åren 1971-1986

D illkara, R egnbågen från strand till 
strand m ed engelsk  flagg och London 
som hom eport, slog sitt valv för Trans 
1971-1986.

Tombarra fick namn efter sötvattens- 
fisken bergsforell, eller på latin Galaxias 
coxii. Hon var ett 26,3-procentsfartyg, som 
levererades 1972.

Eftersom jag i denna översikt har haft av
sikten att översätta namnen och ge lite färg 
åt dem, vill jag endast tillägga att några av 
fartygsnamnen förekommit på flera fartyg. 
Här har endast betydelsen medtagits. Den 
har inte förändrats!

När de anställda från Transatlantic i sep
tember 1994 firade 90-års jubileet var det 
säkert många som med saknad påminde 
sig de vackra fartygsnamnen, som för alltid 
lämnat den svenska handelsflottan liksom 
hela det framgångsrika rederiet.

Nya tider, nya seder
N um era b lom strar andra rederier och 
med dem helt andra namnkombinationer! 
Bremön, Holmön, Stig Gorthon, Winter 
Moon, Tor Belgia. Men det är en helt an
nan historia! Paralla backar ut från kaj. Foto Eriksbergs Mekaniska Verkstad.

i i s i i i
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En solig bild nv solen själv —Allunga . Foto Eriksbergs Mekaniska Verkstad. 
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Vi har just anlänt Naxos med Super Jet och gätt Hand pä kajen när Blue Star Naxos lägger till.

Båtluffa i grekiska övärlden
Text och foto Bertil Söderberg

ILP 2008:4 berättade jag att jag fann gamla 
Broströms Inland som vrak i en vik på 

Amorgos. Här är lite mer om resan i gre
kiska övärlden.

N är vi planerade att ö- eller båtluffa 
(kärt barn har m ånga namn) i grekiska 
övärlden pä hösten 2008, fick vi tips att inte 
utgå från Pireus. Detta av en god vän som 
årligen reser till Santorini. Att ta sig frän 
Atens flygplats och till Pireus kan vara ett 
verklig hisnande äventyr, ja nästan med 
livet som insats åtminstone om man åker 
taxi. I Grekland går som bekant inte alltid 
båttrafiken efter turlistan. Har man otur 
kan man få vänta tills nästa dag om båten 
avgått före turlistans avgång.

Flyget från Landvetter höll dock sin 
avgång och vi kom planenligt ner till San
torini, som vi hade som mål, lördagen den 
20 september. Väl utkomna från ankomst
hallen "anfölls" vi av en mängd agenter 
som alla hade både bästa rum och läge. Här
gällde det förhandling med dessa mycket Vacker solnedgång frän Thira, Santorini. Foto Ove Riis.
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Snabbgående Oskarshamnsbygget Super Jet backar ut frän Naxos. 
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påträngande och energiska uthyrare. Ordet 
pruta var vårt vapen och nu skulle vi testa 
vår motståndskraft på dem. Eftersom vi var 
tre personer så lät jag min fru Inga-Lill och 
min kollega Ove sköta förhandlingen. En 
efter en gav uthyrarna upp och till slut var 
bara två kvar. Vi valde den som lovade köra 
oss påföljande dag till hamnen på andra 
sidan ön. Det var en man som hette Nikolas 
och som hade ett litet hotell alldeles utanför 
Kamari inte långt från flygfältet.

Sedan var det dags att gå ut och få lite 
mat. På väg till restaurangen började det 
att regna, vilket det inte hade gjort sedan 
april! När vi satt och åt tilltog regnandet 
och det blåste upp till ett riktigt oväder. 
Kyparna hade mer jobb att stötta taket, 
som mer eller mindre bestod av presenning 
som skydd mot sol och lättare regn, än att 
servera gästerna. Ovädret ökade och nådde 
stormstyrka så vi undrade var vi hamnat. 
Vi hade väntat oss en ljum kvällsvind från 
Medelhavet och ett glas vin till en god mid
dag. En taxi blev räddningen till hotellet för 
att inte se ut som vi badat med kläderna 
på. Har man bara en ryggsäck med sig så 
gäller det att inte få för mycket blöta kläder. 
Under natten trängde regnvatten in i våra 
rum och personalen kom med handdukar 
och lade vid altan- och ytterdörren.

Mot hamnen
Pä morgonen hade ovädret bedarrat och 
när Nikolas körde oss mot hamnen såg vi 
förödelsen. De stora regnmassor som föll 
och rann ner frän bergen hade sköljt med 
sig både bilar och lavagrus nerför vägarna. 
Ett hus hade störtat in och några människor 
omkommit. Uppröjningen var i full gång 
och b ilverk städ ern as ägare gnuggade 
händerna i takt med bärgningsbilarnas 
ankomst med havererade bilar.

För att nä hamnen måste man först köra 
upp till bergskam m en och sedan nerför 
en serpentinväg. I den lilla ham nen säg 
vi ett par färjor ligga vid kajen. Den tra
ditionella färjan var akterförtöjd och det 
var inte mycket aktivitet på den, medan 
den snabbgående låg längs med kajen. 
Den snabbgående färjan skulle avgå men 
vi hade tänkt oss åka långsam t och b il
ligare. Eftersom vi ville iväg köpte vi fort 
biljetter till snabbfärjan hos en agent. Nu 
blev det bråttom för vi såg att skepparen 
gestikulerade och viftade med armarna till 
dem som skulle kasta loss. Ove var före oss 
och försökte hålla färjan men man förstod, 
eller ville inte förstå engelska, utan började 
plocka bort stöttorna på landgången som 
han stod på vilket fick oss att ta en genväg 
innanför ett uppsatt stängsel mot färjan. 
Komna en bit på väg förstod vi varför man 
satt upp stängslet. Kajen var full med löst 
lavagrus som färgade sandaler och fötter 
rödbruna. Point of no return! M ed full
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fart plöjde vi fram i lavagruset och hann 
med färjan. Rederiet fick dock betala surt 
med en mängd pappershanddukar och jag 
undrar om vi inte tömde deras vattenför
råd också.

Det var inte mycket folk på Super Jet 
som hade en byggnadsskylt från Oskars
hamns varv. Men fort gick det och med 
Santorini bakom oss kom vi snabbt till ön 
los som ligger mellan Santorini och Naxos 
som var vårt mål. Naxos är den största 
ön i Kykladerna. När vi gått av Super Jet 
anlände Blue Star Naxos tillhörande Blue 
Star Ferries. En traditionell men modern 
och snabbgående färja, dock inte lika snabb 
som Super Jet. Snabb akterförtöjning för 
snabbt byte av passagerare och fordon för 
att hålla tidtabellen som dessa stora fartyg 
verkade sätta en heder i att göra. De är tre 
systerfartyg Blue Star Naxos, Blue Star 
Paros och Blue Star Ithaki byggda 2000 
-2002 pä Daewo Shipbuilding & Engene- 
ring i Sydkorea.

Naxos
Väl på kajen gick vi m ot utgången och 
där var det dags att ta betäckning mot 
alla rumsuthyrare. Slutligen hamnade vi i 
utkanten av stan och fick bra rum till bra 
pris. Stan är inte så stor men en hel del 
finns att titta på förutom alla affärer och 
mängder av restauranger. Ett bevis på att 
många svenskar besöker Naxos, fanns i en 
liten bokhandel som sålde svenska begag
nade böcker.

Påföljande dag beslöt vi att åka med 
buss kustvägen norrut till en by som heter 
Apollon, där vi tänkte äta en god lunch, 
se på hamnen och bada. Biljetter inköptes 
på bussterminalen och vi betonade att vi 
skulle åka kustvägen. Vi frågade den ene 
chauffören om hans buss gick till Apollon 
och det gjorde den. Men ack vad vi bedrog 
oss. Utkommen från stan gick bussen mot 
öns inre bergiga del istället för kustvägen. 
När vi fick klart för att vi kommit pä fel 
buss talade vi med chauffören men han

förstod inte att vi skulle åka längs kusten, 
hans buss gick ju till Apollon. Efter tre tim
mar var vi framme. Där vände bussen och 
efter 15 minuter gick den samma väg till
baka. Vi hann knappt få i oss en kopp kaffe 
tills bussen gick igen. Efter drygt 6 timmars 
bussresa totalt var vi tillbaka där vi startade 
på morgonen. Vad var det då som gjorde 
att vi kom på fel buss. Jo, det avgick två 
bussar nästan samtidigt till Apollon. Den 
ena via kustvägen som tog 1 timma och den 
vi gick på via inlandet som tog tre timmar. 
Bussarna hade inga destinationsskyltar 
utan vi frågade om bussen gick till Apollon 
och det gjorde den ju men inte den vägen 
vi tänkt resa. Hungriga och törstiga gick 
vi i samlad trupp med ett tiotal resenärer 
till bussterminalen för att klaga. Men det 
var inte så lätt: man hade fullt upp med 
att sälja bussbiljetter och när vi ville tala 
med den som bestämde så fick vi svar att 
han kom i morgon. Nästa dag gick vi till 
bussterminalen igen för att klaga men fick 
samma svar "chefen kommer i morgon". 
En taktik som totalt avväpnade klagande 
turister. Man hann resa till nästa ö innan 
chefen kom. Vi gav upp!

I Naxos hamn låg några större fiskebåtar, 
ganska moderna. Varför man inte fiskade 
vet jag inte men det var full aktivitet med 
underhåll på båtarna. Kanske fiskekvoten 
var slut och man då passade på att utföra 
underhåll. I hamnen låg även två mindre 
passagerarbåtar, en äldre Skopolites som 
bl a gick till Am orgos, en ö vi beslutat 
att besöka, och Alexander en katamaran 
för lokaltrafik. När vi köpte biljetter hos 
en agent skulle vi även ha returbiljetter. 
Agenten var en man i 40-årsåldern som 
hela tiden ivrigt rökande både talade med 
oss och körde ut biljetter samtidigt innan 
vi ens hade fått säga värt slutm ål som 
var Paros. Elan tog för givet att vi skulle 
till Naxos. Med några snabba penndrag 
ändrades Naxos till Paros och även priset. 
Snabbt läste han: "Six o'cklok early in the 
morning from Amorgos direct to Paros".

Hamnen i Naxos. På vtig med S k o p o lite s  mot Amorgos.
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Och så priset.
Här gällde det tydligen att sälja biljetter 

snabbt så kunden inte gick till en annan 
agent som det fanns många av.

N ästa dag den 25 septem ber gick vi 
ombord på Skopolites som 15.00 skulle 
avgå mot Amorgos. All last var inte intagen 
så vi inväntade avgången pä övre däck i 
solen. Bland lasten fanns två baggar som 
omsorgsfullt bands ihop och surrades vid 
relingen. Flera öar anlöptes under färden 
till Amorgos där Katapola var natthamn 
för både oss och Skopolites.

Amorgos
Hamnen i Katapola låg i en skyddad vik 
och liksom alla andra hamnar fanns det 
gott om segelbåtar av olika nationalitet 
som kryssade runt i grekiska skärgården. 
En dag kom det in en mycket stor lusty
acht. B esättn ingen vaskade hela båten 
utvändigt och polerade relingar m m  och 
när de gick ombord tog man av sig skorna. 
Några andra personer syntes inte till men 
ägaren med gäster kom förmodligen med 
helikopter för att slippa transportsträckan 
mellan några öar.

Min kollega ville inte gå med på vand
ring sä han körde oss följande dag till 
Egiali, som var den andra ham nen på 
A m orgos. Här gick  vi en vandring på 
1 timma och sedan buss tillbaka pä kvällen.

Så var det nästa dag dags att hyra bil 
och åka och se vilket vrak som låg i en vik 
vid öns sydvästra del. En del av vraket 
fanns på ett vykort i Katapola. Vraket var 
Broströms gamla Inland som jag berättade 
om i LP 2008:4. Det var en speciell känsla 
när jag såg vraket i viken.

Amorgos är en vacker och lugn ö som vi 
nog gillade bäst av de öar vi besökte.

Tidigt, innan solen gått upp den 29 sep-

Livlig trafik pä Paros. Närmast P an ag ia  H o z o v io t is sa  samt M ykonos.

Paros
Ön ligger väster om N axos och när vi 
landsteg så upprepades proceduren med 
rum suthyrarna. Vi kollade på m inst tre 
ställen men inget föll oss i smaken. Vi blev 
avsläppta i hamnen där vi sökte oss till ett 
kafé för nu var vi slut i värmen som rådde. 
När vi satt där sä kom en man fram till oss 
och han hade ett hotell i samma hus som 
kaféet. M itt i centrum fick vi bo med en 
trivsam innegård. Hamnen låg ett stenkast 
bort och där var livlig trafik med ankom
mande och avgående fartyg. M ykonos, 
som hade ett nordeuropeiskt förflutet, 
var klar för avgång och det var dags för

Som vykortsamlare fann jag detta kort i en affär på Amorgos. Bilden visar hamnen på Samos! Den vita 
båten är A egin a E xpress ex M arstrandsfjorden .

tember, tog vi oss ner till hamnen för att 
gä ombord på Blue Star Paros för resa till 
ön vars namn fartyget bar. Morgontrötta 
turister vandrade längs kajen och via akter
rampen ombord allt medan bilar samtidigt 
kördes ombord.

Blue Star Paros är en stor färja pä 10438 
brt med olika klassindelning. Inredningen 
var som på traditionella färjor i denna klass 
men inte så påkostad som skandinaviska 
färjor. Möjligen i l:a  klass.

När man anlöpte en ö så backade fartyget 
upp mot kajen samtidigt som akterrampen 
fälldes och befälhavaren manövrerade fär
jan med mycket god precision.

Avresande resenärer och fordon kom 
snabbt iland och sedan öppnades "fållor
na" för de som skulle embarkera. Loss och

upp med rampen allt medan färjan styrde 
vidare. På högsäsong är det ett skådespel 
att se alla turister med sina ryggsäckar och 
väskor som i ett lämmeltåg vandrar ut pä 
kajen. Efter dem bilarna och sedan omvänt. 
Ett snabbt sätt att få iland m ycket folk 
som definitivt inte passar i våra nordliga 
farvatten.

Frukosten ombord blev kaffe och smör
gås som vi hämtade i serveringen. Därefter 
gick jag ut pä däck och upplevde en fin 
soluppgång över ett nästan blankt Medel
havet. I receptionen frågade jag om det inte 
fanns vykort på båten att köpa. Kvinnan 
bakom disken såg ut som ett frågetecken 
men svarade vänligt att sånt hade man 
bara iland för turisterna. Att säga att jag var 
båtolog och intresserad av fartyg kändes 
meningslöst. Om man tänker hur många 
turister som reser under ett år med dessa 
båtar så borde det var en god inkomst för 
rederiet att sälja vykort, inte bara på båten, 
som kunde skrivas ombord då man inte 
har så m ycket annat att göra än att äta, 
läsa eller sova.
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Georgia M av Pirens var byggd redan 1965. Utsikt från bergsryggen vid Thira.

Åsnornas väg upp och ner till hamnen för kryssningspassagerarna. Quecn Victoria var pä besök liksom mänga andra kryssningsfartyg.

fotografering. På redden låg några mindre 
lastdragare och i hamnen en som lastade 
sand. Här stannade vi bara två nätter för vi 
skulle även stanna några dagar på Santo

rini innan vi flög hem. En säkerhetsåtgärd 
för att inte missa flyget men även att bese 
denna turistmetropol för kryssningsfartyg 
från hela världen.

Santorini
Ön är en vulkanö och senaste utbrottet 
var på 1950-talet. Huvudorten Thira ligger 
uppe på en bergskam som sluttar brant ner 
mot havet där alla kryssningsfartygen lig
ger på redden. De största sevärdheterna är 
just Thira och Oia i nordväst. På sistnämn
da plats samlas massor av människor för 
att bevittna solnedgångar. Här är mycket 
vackert och det sägs att av bilder som skall 
visa Grekland är ca 80% tagna i Oia.

Från Thira ser man ner på kryssnings
fartygen som ser små ut fast de är mycket 
stora. En dag gick vi ner till den lilla ham
nen där feederbåtar läm nade/häm tade 
passagerarna och det var en upplevelse när 
åsnor kom med passagerare uppför de 589 
trappstegen. Man hade fullt schå att hålla 
sig fri från åsnornas framfart inte minst då 
de halvsprang nerför utan last! Vi valde att 
åka linbana upp till stan igen.

En dag vandrade vi på bergskamm en 
mellan Thira och Oia vilket tog hela da
gen innan vi med bussen kom tillbaka. En 
verkligt fin upplevelse!

På morgonen den 4 oktober, efter två fina 
veckor, sa vi adjö till grekiska övärlden då 
flyget tog oss hem till Landvetter. -ifr

Gamla hamnen pä Santorini där kryssningspassagerarna pendlade frän fartygen.
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T l ^  FLYDDA TIDcni
Text och foto Bertil Palm

Danska ångaren Diana under gång i Köpenhamn 1962. Hon byggdes 1945 i Svendborg som Linda Clansen till C Clausen D/S Rederi A/S i Svendborg. 
Hon var koleldad och på 1500 ton dw. Såld 1950 till DFDS och blev den sista ångaren man köpte. Omdöpt till Diana och med hemort i Odense. Sattes i fart 
D anmark-UK fram  till 1965 dä hon i mars anlände till Köpenhamn för uppläggning. Såldes i november 1965 till Grekland. Herrar Makris, Chryssovelonis, 
Sarides Mamakos och Economides blev nya ägare till Tiviga. På resan frän Setubal till Venice med pappersmassa den 14 maj 1968 bröt eld ut ombord och 
hon grundstötte samma dag 60 sjömil utanför Reggio de Calabria. Inbogserades 15 maj till Messina. Anlände 17 maj fortfarande brinnande, kondemnerades.

iPRODRC 
• i r .7  t  a

Pä utgående från Rotterdam den 17 juli 1970. Grekiska Zanet, pä 5900 tdio byggdes 1958 i Stockholm vid Ekensbergs Varv och levererades som Mimer 
till Thorviks Rederi A/S, Oslo. Såldes 1963 till Canadian Pacific SS Co i London och omdöptes till Beaverash. Den grekiska flaggan hissades 1969 dä hon 
inköptes av Prodromos Line, Piraeus och fick namnet Zanet. Blev 1980 köpt av A. Zacharis, Piraeus och omdöpt till Agios Nikolaos. Blev 1984 omdöpt 
till Nissaki. Säld till M amfred Shipping Co i Valletta. Gjorde bara en resa som detta. Hon såldes till skrot i Gadani Beach, Pakistan och kördes upp på 
stranden den 17 april 19S4.
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Bromalm ligger pä varvsbesök i Malmö. Året är 1962. Byggdes 1946 i Malmö som Holmialand till Tirfing i Göteborg. Stannade här till 1961 dä hon över
fördes pä Rederi AB Timex i Göteborg och sattes i fart som Bromalm. Var igäng fram  till 1965 dä hon säldes till M  A Karageorgis i Piraeus. Avgick Malmö 
den 12 augusti med oförändrat namn. Omdöptes 1966 till Aristaios. Grundstötte den S augusti 1973 tvä sjömil ONO Kuatans fyr pä resa Kuatan-Osaka 
med järnmalm. Hon sattes pä grunt vatten, vattenfylldes, övergavs och blev totalt vrak.

Tremastskonerten Örnen frän Brantevik i Trelleborg sommaren 1956 lossande kol från Polen. Hon var pä 400 tdw. Byggd 1914 till R. Hartsen, Thure av 
Öxenbjerg Skibsvxrft, Svendborg. Såldes i mars 1932 till Brantevik och behöll sitt danska namn, Örnen. Redare var Johan Jönsson. Ny redare blev 193S 
Frans Edvin Persson, Brantevik. Såld 1959 till B. Lindroos, Sibbo. Säldes 1969 till Skärgärdsteatern, Sibbo och blev Hafsorkestern. Bogserades runt i 
skärgården som flytande teatersalong. Sänktes som brygga i oktober 1971 utanför Nystad.
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Eolus stflr nu stadigt på torra land efter flera besök pä havets botten.

Hälsning från Malta
Foto Bent Mikkelsen / Text Krister Bång

Inovember förra året var Bent på Malta 
och såg där några  fartyg  som hade 

svensk anknytning. Först kanske vi skall 
säga att den gamla fiskebåten Åland, som 
varit på tapeten flera gånger under Ho
risonten Runt, hela tiden på M alta hetat 
Stor Fisk, inte Svensk Fisk. Lätt att komma 
ihåg om man tänker på Thore Skogmans 
Storfi skarvals.

På Malta ligger också Black Pearl som 
är det gamla Pukaviksbvgget Eolus. Hon 
har ju haft en mycket växlingsrik historia. 
Fartyget är numera lyxrestaurang och lig
ger i Ta'Xiex Yacht Marina alldeles utanför 
Valletta.

N aturligtvis gör man reklam  för far
tygets spännande historia. M an läser (i 
översättning):

"Black Pearl har en intressant och bro
kig historia vilken börjar så långt tillbaka 
som 1909. Hon byggdes i Pukavik, Sverige 
och kom att bli en av de sista trädragande 
skonarna. Hon hette ursprungligen Black 
Opal."

Här slutar vi att läsa. Inte en siffra rätt.

Möjligen är det sä att man med pompa och 
ståt skall högtidlighälla fartygets hundra
årsdag i år? Allt för att tjäna pengar.

Verkligheten är en helt annan.
Fartyget byggdes i Pukavik 1949 och 

levererades den 19 januari till Rederi AB 
Tellus i Oskarshamn med namnet Eolus. 
Fartyget var byggt på spekulation och sål
des strax före jul 1948 till oskarshamnsföre- 
taget som fick ge 120 000 kronor för henne.

I mars 1953 såldes Eolus till Göteborg 
där hon togs över av smögensonen Charles 
Persson. Priset hade nu ökat till 180 000 
kronor.

En anmärkningsvärd olycka inträffade 
den 17 mars 1955 då Eolus grundstötte 
på vraket av Thunbolagets Naven utanför 
Skåne. Det var femte gången detta vrak 
påseglades! Eolus kom flott och infördes 
till Limhamn.

I mars 1962 såldes hon till Nordvik och 
togs omhand av Allan Pettersson m tl och i 
november 1965 var det färdigseglat under 
svensk flagg. Hon övertogs då av skeppa
ren Jorgen Roed i Svendborg och fick segla

vidare under sitt gamla namn.
Äventyrligheterna började i september 

1969 då fartyget såldes till Australien. Hon 
avgick då till Ramsgate i England för att 
riggas upp till barkantin. Som ägare angavs 
Eolus Shipping Co SA i Panama. Fartyget 
döptes dock om till Black Pearl.

I England fick  farty get en ny m otor 
och nya generatorer. Man beräknade att 
ombyggnaden skulle uppgå till omkring 
100000 pund. Ombyggnadens skulle vara 
klar i november 1971 och då skulle Black 
Pearl avgå till Australien via Panama med 
50 personer ombord som betalat för att 
åka med. Arbetena drog dock ut på tiden 
och inte förrän vid jultiden 1973 kom man 
iväg. Då hade hon en besättning på sex 
man, 16 betalande gäster och en papegoja 
vid namn Herman med sig. Fartyget hade 
ocksä återtagit namnet Eolus. Resan ut till 
Australien gick via Lissabon, Martinique, 
Ju ngfru öarn a och G alapagos och man 
kom fram till Australien i god ordning. 
Där anställde ägarna 16 besättningsm än 
som skulle ta hand om 40 kräsna kryss-
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ningspassagerare. Fartyget skulle sättas 
in i farvattnen runt Australien och bland 
söderhavsöarna.

Det varma och behagliga klim atet var 
inte bra för fartyget. M an fick  m ask i 
skrovet och m an m åste återvän d a till 
Storbritannien för att åtgärda detta. Man 
annonserade ut betalande platser för hem
resan men man fick inte tillräckligt många 
betaland e och eftersom  ekonom in var 
ansträngd redan innan lämnades fartyget 
i Singapore till försäljning.

Så småningom kom man trots allt iväg, 
men när man passerade Suezkanalen fick 
man brand i maskinrummet. Beslutet blev 
att segla till Malta för reparation. Dit kom 
man 1976. Hon övergavs då av sina ägare 
liggande i Marsamxett och eftersom ingen 
såg efter fartyget sjönk hon så småningom 
pä 70 fots djup.

De m altesiska bröderna Vella övertog 
vraket och kunde bärga det 1979 och föra 
det till flytdockan i Marsa där hon repare
rades. Därefter bogserades hon till Anchor 
Bav för att vara med i filminspelningen av 
Popeye där hon hade en framträdande roll. 
Där sjönk hon igen under en storm den 26 
december 1979 men kunde åter bärgas den
8 juni 1980 och införas till Grand Harbour 
för reparation.

Nu kom planerna på att använda farty
get som exotisk restaurang att förverkligas. 
Vid Ta'Xiex Yacht Marina började man i 
mars 1982 att bygga en upphalningsslip 
som fartyget senare drogs upp på, och 
efter sex års arbete kunde Vincent Vella 
öppna sin lyxrestaurang ombord på ble- 
kingebygget.

Vid C assar Shipyard ligger den lilla  
oljetankern Golden Bay. Hon är identisk 
med Brotank som Äsi-Verken i Åmål 1959 
byggde för Ragnar Hurdén i Lysekil. Hon 
är på 325 ton dw. Hon förblev inte svensk 
så länge. Redan i januari 1961 såldes hon 
till Hobro i Danmark för att användas som 
bunkerfartyg.

Hon återbördades till Sverige i mars 1976 
då hon inköptes av Folke Karlsson m fl i 
Göteborg och kom åter att trafikera Göte
borg och Vänern. I september 1980 säldes 
hon till chefen för Sydkustens örlogsbas i 
Karlskrona. Där ändrades namnet till Elda
ren och pä bogen målades A 229.

I november 2000 såldes hon till Malta och 
registrerades på Mi ra Towage i Valletta.
1 augusti 2003 övertogs hon av Eldaren 
Shipping och gavs samtidigt namnet G ol
den Bay.

Den 3 oktober 2006 grundstötte fartvget 
utanför Marsascala på Malta. Hon bärga
des några dagar senare och infördes till 
Cassar Shipyard för inspektion.

Och där ligger hon fortfarande. Orepa
rerad. Osäkert om hon kommer att sättas 
i stånd.

E o lu s  i ursprunglig! -kick fr-.m 1949. Arks:- K rfcler Ining.

Den lilla bwikertankern Golden Bay vid vägs ände':
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Trålaren W ingaförlist. Fotoarkiv Krister Bång.

Bärgning av ångtrålare

Krister Bång

När jag gick genom mina anteckningar 
om ångtrålare hittade jag plötsligt av 

en slump den i 2008:3 omtalade bärgningen 
av en ångtrålare som det berättades om 
i artikeln om bogserbåten Billy. Det var 
ångtrålaren Winga det gällde och eftersom 
den trålaren hade en omfattande o turslista 
tar jag med den här.

Händelsen med haveriet finns omtalad 
i Svensk Sjöfarts Tidning nummer 13, 1914, 
som utkom den 31 mars och är en mycket 
detaljrik beskrivning om hur ångtrålaren 
Winga bärgades.

"1 början av januari (1914) grundstötte 
trålångaren Vinga, tillhörig firman Franz 
Witte & Co, och en av de första trålare 
som inköptes till Göteborg, under hårt 
yrväder på Halleskär, ett stycke innanför 
Vinga Fjärdskär. Trålaren blev svårt läck 
och då den kom flott måste den sättas pä 
grund öster om Halleskär för att ej helt och 
hållet sjunka.

Fartyget var försäkrat i Rubor och i 
Ocean, som vände sig till Röda Bolaget för 
att underhandla om bärgning. Som bekant

är emellertid Röda Bolaget genom kontrakt 
bundet till Svitzers Bergningsenterprise 
i K öpenham n och m åste först inhäm ta 
deras utlåtande. Svitzers representant tog 
trålarens läge i skärskådande och måtte ha 
funnit detta mycket vanskligt i bärgnings- 
hänseende, ty mot vanligheten sattes som 
villkor för bärgningen att assuradören be
talade ett visst kontant belopp. Eljest är det 
ju alltid brukligt att bärgningsersättningen 
avgöres efteråt i paritet till det bärgades 
värde. Assuradören iklädde sig att betala 
hälften av detta värde, men icke ens detta 
ville Svitzers gå med på.

Förut har man på svenska Västkusten 
som en sista utväg, då det allsm äktiga 
Svitzers satte sig på tvären, haft norska 
bärgare att vända sig till. Så var fallet när 
ångaren Fanny sjönk i skärgården för en 
del år sedan och Svitzers gick till väga på 
samma sätt. Även den i dagarna förliste 
danske ångaren Ekliptika blev som bekant 
upptagen av norrmännen sedan Svitzers 
avstått från försöket. Nu är även denna 
utväg stängd, då det nya norska bärg-

ningskompaniet trätt i samarbete med det 
danska bolaget.

A ssuradörerna vände sig då till den 
gam le beprövade bärgaren kapten C.F. 
Larsson på Isbjörn som nu lyckligt bärgat 
trålaren.

Ångaren låg på en sluttande undervat- 
tensknalt öster om H alleskär, helt och 
hållet kantrad över på babords sida med 
styrhytten, skorstenen och större delen av 
skrovet under vatten. Sluttningen var så 
stark att man gott kunde ro under på det 
högt upplyftade förskeppet. Härtill kom 
att platsen vid sydliga vindar låg öppen 
för havet och att strömmen i gattet gick 
ovanligt stark.

Den 21 februari gick kapten Larsson ut 
till haveristen och sedan överenskommelse 
med assuradörerna träffats om bärgningen 
vidtogs de första åtgärderna för att räta 
fartyget. Från haveristens styrbordssida 
fördes 2 ankarkättingar och 3 wirekablar 
i land till ett skär och fastgjordes i berget. 
På dessa kättingar och kablar placerades 
sammanlagt 15 ginor. Sedan monterades
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en stor domkraft med 50 tons lyftkraft på 
tvenne pråmar; fyra spiror om 18 tum i dia
meter lades tvärs över de båda pråmarna 
för domkraftens m ontering och en grov 
ankarkätting fastgjordes i babords sida 
akterut för lyftning med domkraften. Vi
dare placerades en färja och två ställningar 
med sammanlagt 30 ton sten vid styrbords 
bog för att trycka ner denna samtidigt som 
dornkraften lyfte babords akter.

D essa anordningar försiggick  under 
växlande väderlek, varvid arbetet titt som 
tätt måste avbrytas på grund av storm och 
sjö. Efter nära tre veckor hade man kommit 
så pass långt att resningen kunde vidtaga. 
Ginorna sattes i gång jämte domkraften och 
länsning av storrummet, och under loppet 
av den 12 och 13 mars restes ångaren.

Under den tid, som därefter åtgick till 
bärgningen, förelåg stor risk att båten 
ånyo skulle falla åt ena eller andra hållet. 
Man förde nu ut ginor även från babords
sidan för att stötta fartyget, men det var 
likväl en betydande risk att hålla ca 300 
ton, som båten representerade i vikt, på 
en slu ttand e bergskan t med 
djupt vatten strax intill. Djupet 
pejlades under ångarens akter 
till 5,5 famnar, om styrbord till 
16-18 fot och om babord till 
24 fot. En sträckning i förtö j
ningarna kunde under hårdvä- 
dersdagarna, då arbetet måste 
avbrytas, komma haveristen att 
åka utför sluttningen på en 10 
famnars vatten.

Sedan tätningsarbeten företa
gits å dörrar, skylight osv, även 
dessa avbrutna i hårt väder, 
varvid storluckan flera gånger 
bröts upp av den brytande sjön, 
återstod att med kraftiga läns- 
pumpar företa lyftningen. Vid 
detta arbete kom Oceans ångare 
Billy till hjälp så att från Isbjörn 
arbetades med 4 slangar och 
från Billy med 2. Pumpnings- 
arbetet började i tisdags, den 24 
mars kl 02.30 em och klockan 7 
på kvällen var ångaren lyftad 
sam t låg en tim m a därefter i 
säker hamn. Och på onsdag kunde ångaren 
föras in till Göteborg för att repareras vid 
Eriksberg.

Kapten Larsson har med detta svåra 
arbete lagt en ny bärgningsbragd till sina 
många föregående och han har också under 
arbetets gång rönt det livligaste intresse 
och bredvillighet hos assuradörerna."

Winga var ett mycket otursförföljt far
tyg. Knappt hade hon bärgats förrän detta 
inträffade (notisen införd i SST  9,1915 den
9 mars):

"W inga, trålångare, sjönk natten  till 
söndag i Göteborgs fiskhamn. Trålångaren

hade under lördagen intagit 1180 lådor 
sill för att följande morgon avgå till Male- 
pert vid Marstrand. Då besättningen om 
aftonen gick till kojs, kunde intet ovanligt 
förmärkas, och alla sovo ombord, då vid 
tvåtiden på natten från en annan i hamnen 
förtöjd trålare händelsevis kom att pas
sera förbi Winga, som då var i sjunkande 
tillstånd. Denne sprang genast ombord 
och purrade besättningen i skansen samt 
sedan även styrmannen P. Eriksson, som 
låg i kajutan, även han försänkt i sömn. 
M an lyckades nätt och jäm t att medtaga 
de nödvändigaste klädespersedlarna och 
komma i land, innan trålaren gick till bot
ten. Vad som vållat olyckan känner man 
icke med säkerhet, men det förefaller mest 
sannolikt, att någon bottenventil sprängts 
eller lämnats öppen, och att vattnet genom 
denna strömmat in och så småningom fyllt 
fartyget. Winga äges av fiskeribolaget med 
samma nam n och huvudredare är Fritz 
Teetzen i firman Franz Witte & Co. Det är 
ett stort och präktigt fartyg byggt omkring 
1900 i England och för åtta år sedan inköpt 
från Aberdeen."

Foto frän  Göteborgs Sjöfartsmuseum.

Ur SST  11, 1915 den 16 mars 
"D en 11 mars 1915 avgavs i Göteborg 

sjöförklaring av att ångaren Winga natten 
till den 28 februari sjönk under det den låg 
förtöjd vid kajen. I sjöförklaringen framhål- 
les, att fartyget om aftonen den 27 februari 
färdiglastats med sill för att följande mor
gon gå till M arstrand. När fartyget var 
länspumpat märktes att en kran var öppen 
i maskin. Under sjöförklaringen framkom, 
att förste eldaren å fartyget, Albert Olsson, 
strax innan han lämnat maskinrummet an
vänt injektorn för länsning. Han hade efter 
verkställd länsning lämnat maskinrummet

och begivit sig i land. Han kunde inte er
inra sig, om han dessförinnan stängt injek
torn, men antog att så varit förhållandet."

Slutet för Winga
Trålaren Winga i haveri (Ur SST  4, 1920 
den 27 januari)

"Till Göteborgs Radiostation har rap
porterats, att danske ångaren Cim bria  
upptagit 10 man från trålaren Winga och 
att två man omkommit. Huruvida Winga 
varit utsatt för m insprängning eller av 
annan anledning havererat, nämnes icke 
i rapporten, som däremot omtalar, att ett 
fartyg hänger vid sidan av Cimbria. Detta 
fartyg är antagligen Winga och det torde 
vara möjligt att trålaren kan bärgas in till 
Skagen. Winga, som är på 191 registertons 
och byggd i Aberdeen, tillhör Fiskeri AB 
Winga (Fritz Teetzen), Göteborg. Trålaren 
avgick från Göteborg på fredagskvällen 
kl 9 och var destinerad till England med 
last av färsk sill. Fartyg och last voro för
säkrade."

Trålaren Wingas förlisning (Ur SST  5, 
1920 den 3 februari):

"O m  G ö te b o r g s tr å la r e n  
Wingas undergång meddelas: 

N är t r å la r e n  p a s s e r a d e  
Skagen, m ärktes att ångaren 
sprungit läck, varför pumparna 
om edelbart sattes i arbete. På 
grund av den skarpa slagsidan 
kunde man ej komma ned i kol
boxarna och utröna var läckan 
fanns. Vattnet steg em ellertid 
mer och mer. Vid en explosion 
i maskinen hoppade en del av 
besättningen i vattnet och de öv
riga gingo i livbåten och hjälpte 
upp de andra.

Eldaren E.W. Sundberg rå 
kade hoppa miste och komma 
i vattnet och kunde inte räd
das. D essutom  upptäcktes att 
en man, J.F. Johanson som vid 
ombordgående troligen befun
nit sig föröver, fortfarande var 
kvar på båten, men på grund av 
den höga sjön var det omöjligt 
att taga sig fram till denna igen. 

Det kan emellertid tänkas att Johansson 
lyckats rädda sig på en lös flotte, som fanns 
på trålaren. Ännu har dock inga underrät
telser ingått om hans räddning.

Under natten höll sig livbåten kvar vid 
olycksplatsen och då dagern inbröt och 
intet spår syntes av trålaren, styrdes kurs 
mot svenska landet, till dess besättningen 
upptogs på Cimbria, där den bemöttes på 
det vänligaste sätt.

Vad Winga beträffar var den klassad i 
klass 100 A med stjärna senast den 2 sep
tember i fjol, varvid maskinen befanns vara 
i förstklassigt skick."
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Horisonten runt
Redaktör Jan Johan sson

Tore Olssons bilder i 
De okändas bildkavalkad 

2008:4
Getteröbåten heter Ingeborg, 
som under sommarmånaderna 
gick som badgästsbåt m ellan 
Varbergs hamn och några bryg
gor på Getterön. Resten av året 
var hon i fiske, i varje fall fram 
till slutet av 1940-talet, tror jag.

Skepparen Johan på Ingeborg 
var en legend. Hans gravsten 
på Varbergs kyrkogård pryds 
av en fiskebåt med reg.nr VG 1. 
Andra Getteröbåtar var Dina, 
Vesta (sederm era oljebåt) och 
VG 152 Drott (skeppare1. Gunne 
Eriksson, bördig från Fisketång
en). Efter att väg anlagts ut till 
Getterön i slutet av 1930-talet 
(då man byggde ett flygfält där)

och bussar gick ut till Getteröns 
badvikar miste sjötransporterna 
i betydelse, men Ingeborg och 
Drott fortsatte in på 1960-talet. 
Sedan låg båttrafiken nere un
der ett antal år, men kom sedan 
igång med mindre båtar.

Båten längst upp till höger är 
mycket riktigt Ing-Mari, byggd 
1950, SKHF. Och hon ligger vid 
Nya Varvet, där jag själv foto
graferade henne i april 1988.

Rune Dahlgren

Jag har m ed stort in tresse 
studerat bilden av VG 1 i Läns- 
pumpen 2008:4. När jag var en 
mycket ung man på 1940-talet 
tillbringade jag många sommar
veckor hos släktingar i Varberg 
och eftersom  G etterötrafiken

till stor del sköttes av äldre 
släktingar blev det många turer 
med båtarna.

I senaste num ret av Läns- 
pum pen ser jag nu att bilden 
föreställer Johan Nilssons Inge
borg och inser då att det är 
hans första Ingeborg. Denna 
båt såldes till skepparna Arvid 
Larsson och Stig Karlsson, båda 
i Trelleborg. Köpekontraktet är 
undertecknat den 16 ju li 1942 
och k ö p esk illin gen  utgjorde 
15 000:- varav 11 000:- gällde 
fartyget med motorutrustning 
och 4000:- gällde trålwinch och 
övriga redskap.

Johan Nilsson skaffade en ny 
(mindre) Ingeborg enligt upp
gift byggd 1906 på Lundberg 
& Karlssons varv på Hisingen

i Göteborg för lotsverkets räk- 
ning.

För den intresserad e finns 
mycket (bland annat ovan om
talade köpekontrakt) att hämta 
i två böcker av Ture Isaksson 
Platsabor, D nnielsdalare och Fäst- 
ningsindianer och Platsarna II.

E n lig t dessa böcker köpte 
Jo h an  N ilsson  under senare 
delen av 1940-talet de två övriga 
båtarna i Getterötrafiken Dina 
och Vesta och sålde sedan hela 
trafiken i början av 1950-talet.

Vad som hände med den för
sta Ingeborg efter flytten till 
Skåne vet jag dessvärre inte.

Tack för en fin tidning och 
vänliga hälsningar,

Jan-Eric H olm ström , Repslagar- 
vägen 14, 245 35 Staffanstorp  

046-256717

gatsten för Sydamerika i slutet 
av 1920-talet.

Magdalene Vinnen byggdes 
som skolfartyg 1921 av F Krupp 
Germaniawerft i Kiel för rede
riet F A Vinnen & Co i Bremen 
och namnades efter en dotter 
till redaren.

År 1936 kom hon till Nord- 
deutscher Lloyd och fick nam
net Kommodore Johnsen. Hon 
var inte ett rent segelfartyg utan 
var redan från början utrustad 
med hjälpmotor.

M agdalene Vinnen existe
rar än idag men med nam net 
Sedov. Hon är ryska och har 
M urmansk som hemmahamn. 
Tjänstgör som skolfartyg för ut
bildning av sjömän och fiskare. 
Deltar ofta i The Tall Ships Race. 
Hon är ett av världens största 
segelfartyg i aktiv tjänst.

Bernt Snfström
Sedov ex Kommodore Johnsen, Magdelene Vinnen pä väg uppför Elbe den 9 maj 2008 för att deltaga i den s k 
Hafengebnrtstag i Hamburg. Assisteras av bogserarna Mars och Fairplay (nummer okänt). Foto: Bernt Säfström

Segelfartyget Magdalen
I Länspum pen 2008:1 i H ori
sonten Runt under rubriken  
M otvind  undrar Bertil H. över 
ett foto som han hade hittat i sin

samling. Tydligen har han inte 
fått något svar, i alla fall inte i 
Länspum pen, vilket förvånar 
mig en del.

Fotot är taget i Lvsekil. Kajen

i bakgrunden är A nderssons 
kaj (innan förlängningen) och 
"fyrm astbarken" är inte M ag
dalen utan M agdalene V in
nen. Hon låg här och lastade

Vinjettbilden visar ett parti av 
Källö-Knippla från västersidan. 
Foto 3 juli 2008 av Kaj Stand- 
werth, Norrtälje.
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Kommandoren pä Ringkobing Fjord den 27 juli 2008. Foto Bent Mikkelsen.

Finska skutor 
i Brofjorden

I senaste num ret tvivlar Erik 
Hag om de finska motorseglar
na som låg i Brofjorden under 
kriget. H är kan jag  redovisa 
följande.

1962 skrev jag  en artikel i 
tidningen Bohusläningen om 
båtar i bohuslänska fjordar un
der kriget.

Jag  byggd e d etta på sam 
tal med Henry Jarm ell vilken 
under kriget var handläggare 
hos den finske vicekonsuln i 
Lysekil, bryggare Gustaf Karls
son. Jag  fick  de h an d lin g ar 
som konsuln hade om båtarna. 
H and lingarn a finns idag på 
sjömanshusmuseet i Uddevalla.

De finska motorseglare som 
under olika perioder låg upp
lagda där var Karin, Jen n y , 
Silja, Gustaf, Svenborg, Jupi- 
ter, Tienhaara, D ione, Kontio 
och Valborg,

Alla lämnade fjorden innan 
kriget var över utom Valborg 
som  reparerad es vid m otor
v erk stad en  i L ysekils norra 
hamn.

En annan av mina uppgifts- 
läm nare var tax ich au ffören , 
a ffärsäg aren  H ugo O lsson  i 
Sämstad, båtarna låg inom syn
håll från hans bostad

Det var Olsson som med sin 
båt körde ut en svensk styrman 
O lof Eberhard Johansson, 33 
år från Skärhamn till just Kon
tio. Johansson m önstrade på 
K ontio. O lsson körde också 
ut Knut Algot Olausson, 32 år, 
Skärham n till m otorseglaren 
Tienhaara från Kotka.

O lsson berättade också att 
han bjöd den ende på Kontio 
på kaffe i sin bostad.

Uppgifterna om Kontio vidi
meras också av 93-årige polis
mannen Nils Fischer i Lysekil 
som var vakt vid de upplagda 
båtarna.

O lsson berättade också ett 
det fanns bara i regel en man 
ombord pä varje båt. På ett hus 
i Sämstad hyrde den finske re
daren Molanders son in sej för 
att hålla koll på båtarna som låg 
på militärt område.

Om de finska båtarna har jag 
skrivit i Fartyg i fjord och led Bild 
på Valborg finns i Frän Vestfalen 
till Gripen.

Terje W. Fredh

Skuta identifierad
På side 58 i Länspumpen 2009:1 
har Åke Olofson vist et billeder 
af galeasen Hilma. Om nogen 
kender historien. Jo, da, jeg har 
vaeret om bord på skuden idag 
og kommer der også i morgen, 
og dagen efter, og dagen der 
efter. Den ligger i Ringkobing 
og har siden oktober 2008 v s -  
ret i m in varetfegt på vegne 
af ejeren, der bor i England. 
Skuden hedder nu Komman- 
d o ren  af H av n eb y , R om o , 
og har se jle t som  p assager- 
sk ib  og p r iv a t y ach t sid en  
1973, da den blev kobt af Erik 
H ays Thogersen, der også er 
e jer af K om m and orgaard en  
på Rom o, og et offshore-re- 
deri i Aberdeen (Hays Ships). 
Historien om skibet begyndte 
i 1891, da den blev bygget af 
Peter G ronvold  H erm ansen, 
Karresbaeksminde som galease 
med navnet Fut. Solgt i 1893 
og blev til Jenny af Mollenort, 
Tvskland. Tilbage til Danmark 
i 1903 som Georg af Århus. Fra 
1916 som Valkyrien af Nakskov. 
Solgt 1921 til Sandefjord, Norge,

og blev Valkyrien af Sand e
fjord. Solgt tilbage til Danmark 
i 1923 og blev til Stevns af Rod- 
vig Fra 1944 sejlede som Karas 
af Egernsund og fra 1946 som 
Hilma af Hadsund. D et navn 
holdt frem til 1959, da den blev 
til stenfisker hos Hans Thuesen 
i Snaptun under navnet Else 
Thuesen. Derfra blev den i de
cember 1972 solgt til Erik Hays 
Thogersen og om bygget ved 
Brdr. M ichelsens Skibsvaerft i 
Sonderborg til galease og pas- 
sagerskib. Fra sommeren 2009 
vil den have fast station i Loch 
N ess i Skotland  for at b live 
"party-skib" hos Hays Ships i 
Aberdeen. Stadig under dansk 
tlag og med navnet Komman- 
doren.

På billedet er den under sejl 
på R ingkobing Fjord 27. ju li 
2008.

Hilsen  
Bent M ikkelsen

Hilma är säkerligen dansk. 
Lastar nog för Prins-Linjen pap
per i rullar för Ålborg/Århus.

Anders Olsson

Oden identifierad
I fö rra  n u m ret u n d rar Tore 
Olsson över Oden som låg på 
Björkö. Denna båt byggdes 1911 
i Risor i Norge och var 46 fot 
och var försedd med en Ideal- 
motor som senare blev utbytt 
mot en 25 hk Skandia och ännu 
senare mot en 50 hk Skandia. 
Hon ägdes av Olof Bryngelsson 
och hade GG 523. Användes till 
fiske med bottentrål, snörpvad, 
makrillgarn och sillgarn. Hon 
såldes senare till Max Anders
son, Levin Larsson, Peter An- 
dreasson och Paul A xelsson. 
Senare b yggd es hon om till 
tankbåt av Paul och Gunnar An
dersson som sålde till Andels
föreningen på Björkö. År 1966 
såldes hon till en dykarklubb i 
Stockholm.

Sune H agberg

Kungen
Henry Jansson skriver i förra 
num ret lite om Kungen. Hon 
ägdes bl a av min farfar Konrad 
Hansson och hans kom panjo
ner Aron "Persen" Utbult och 
M artin K arlsson, H älsö med 
namnet Magda. Det satt dock 
ingen Skandiam otor i henne 
utan en 30 hk Avance. Fartyget 
såldes 1929 då man mottog ett 
nybygge från J.W. Berg, Maina.

P er-O lof H ansson

Vieille Montagnebåtarna
Tack för den trevliga artikeln 
om Vieille Montagne-båtarna. 
På sidan 52 har Anders Eng- 
dahl ett foto frän utlastnings-

kajen  m ed två båtar. Båten 
på lätten är Tuna och den las
tade vid kaj är Wettern II som 
hörde hem m a ett kort tag i 
Baskarp.

O we Gullbergh
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Gamla kända Tango ex Ängö har dykt upp i Paramaribo, Surinam. Foto Koos Goudriaan.

Ex-svensk i Surinam
När jag för en tid sedan besökte 
Paramaribo i Surinam hittade 
jag den gamla svenska coastern 
Tango som föreföll vara i gott 
skick.

Jag bifogar ett foto av henne.
Koos Goudriaan

Färjor i Kalmarsund
Jag har nägra frågor som hand
lar om järnvägsfärjor i Kalmar
sund. Kan någon berätta om 
följande två fartyg:

1. Färjan Ane som gick mel
lan Kalm ar och Färjestad en  
1950 och något 10-tal år.

2. Färjan Betula (inregistre
rad i Malmö) som gick mellan 
B ergkvara och M örbylänga 
med järnvägsvagnar lastade 
med sockerbetor.

Det rör sig om 1950-tal och 
möjligen även 1940-tal.

Björn Edman

Pacifics systerbåt Ostpreussen. Foto Olle Gustafsson 1959.

Jag läste med stort intresse ar
tikeln av Kjell A. Axelson om 
lunchen om bord på Pacific 
i London under kriget. När 
jag läst artikeln kom jag att 
tänka på att jag fotograferade 
en systerbåt när vi var på väg 
upp till Rotterdam med Rex- 
bolagets Lindö 1959. Jämför 
man bilderna sä ser man att 
moderniseringen gjordes lite

Apropå Pacific
olika på båtarna. 1956 bytte 
man också ut B&W motorer
na på Ostpreussen ex Kron- 
prinssessan Margareta, mot
två MaK. Inte dåligt att man 
kunde hålla igång de gamla 
så länge. Tittar m an noga 
på bilden ser man också att 
bostäderna förut är kvar.

Olle Gustafsson

Flera läsare har hört av sig 
angående artikeln om Pacific 
och fartygets långa liv. Ett 
av fartygets namn råkade bli 
felstavat i artikeln.

Fartygets namn stavas Ned- 
derland och inget annat.

Redaktionen
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S tem a  av Öckerö bogserar okänd f d  fiskebåt. Foto Bernt Fyrlund ca 195S.

Fiskebåtsfrågor
Pölsebo och Färjenäs sydväst 
om Eriksbergs m ek Verkstad 
står i början av förra seklet som 
byggnadsvarv för följande två 
motorbåtar.

Från Pölsebo levererades i 
d ecem ber 1907 m o torb åten  
GG 17 Björn till Hilmer Zack- 
risson pä K nippla. Hon var 
k ra v e llb y g g d  m ed m åtten  
12,96x5,60x2,08, 27,48 brutto 
och 14,90 netto. D et finns en 
notering från 1916 att motorn 
är en Bolinder på 40 hk. 1917 
fick hon nya mått på grund av 
förändringar, 13,23x5,52x2,08. 
Nytt netto blev 10,75 ton.

Den 29 mars 1919 är hem 
orten G öteborg. Redare och 
befälhavare är Per Edm und 
Rödström.

Den 26 juni 1920 är hemorten 
Sm ögen och red are Edvard 
Jansson med E.J. Persson som 
befälhavare. I ju n i 1921 har 
Harald Hansson pä Hönö köpt 
baten, byggt om den till pas
sagerarbåt och döpt om den till 
Allan. Även Verner Johansson 
är omnämnd. Han är troligen 
skeppare. O m m ätt till 29,76 
brutto och 15,78 netto.

Verner Hansson har senare 
öv ertag it red aresysslan  och 
han meddelar i september 1954 
att fartyget sålts till Göteborgs 
Torskmjölsfabrik och framförs 
endast obemannat under bog- 
sering för att frakta fisk.

Det skulle kunna se ut som

Vilken är händelsen?
Vi undrar om det finns någon 
i Pumpens läsekrets som kan 
hjälpa oss att lösa gåtan på vy
kortet från Vadstena hamn. Det 
är troligen 1920- eller 1930-tal 
att döma av klädseln.

Ångaren i bakgrunden ver
kar vara ett S jötorps-bygge. 
Ett namn på bryggan som kan 
vara M otala, som  byggd es 
1919-1920.

Per-G  W innestad  
och

Anders Engdahl

Motiv frän Vadstena hamn. Vykort.
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på fotot, flygbild tagen av Bernt 
Fyrlund omkring 1958. GG 60 
Sterna av Öckerö men känner 
någon igen den f d fiskebåten 
som blir bogserad?

Från Färjenäs levererad es 
i mars 1909 m otorbåten MD 
120 Saga till A. K ristensson 
pa K lädesholm en. Byggd på 
krav ell m ed fö ljan d e  m ått: 
14,94x5,72x1,98, 31,33 brutto, 
17,00 netto. Var vid leveransen 
utrustad med en 2-cyl Skandia 
på 25 hk.

I april 1918 är h em o rten

Nordvik. Redare är J. Petters
son och skeppare A. Pettersson. 
Efter diverse förändringar nytt 
netto 19,40 ton.

År 1923 är hem orten Eskil- 
säter och redare Anders Olof 
Lurén. 1924 införd i skeppsre
gistret som 7120. I skutbibeln 
står Klippans Varv som bygg
nadsvarv, men jag har utgätt 
från mätbrevet.

1 b o k en  F isk e b å ta rn a  & 
V arven finns h istorik en  om 
Orlando -  Hönö byggd 1911 
under två varv, D jupvik och

Strömstad. Det rätta bör vara 
Strömstad för i konceptet till 
mätbrevet skriver skeppsmäta- 
ren byggd vid härvarande varv 
och undertecknat Ström stad 
den 29 september 1911. Histo
riken i boken stannar 1946, men 
i dossiern över oregistrerade 
fartyg pä Riksarkivet hittar jag 
uppgifter om att Sigvard Carls
son på Källö-Knippla 1946 sålt 
fiskebåten Orlando till Gösta 
H erm ansson på Hasslö. Kan 
det vara samma båt? Och vem 
kan berätta om fortsättningen?

H enry Jansson



Finns det någon som kan identifiera detta flytetyg? Foto Krister Bång den 
11 mars 2009.

Vilken är denna båt, fotograferad av Anders Rydberg i Köpenhamn den 1 
februari 2009?

Okänd båt i Köpenhamn
Den 1 februari 2009 tog denna 
bild i Kalkbrännerihaven i Kö
penhamn på en okänd båt. Kan 
någon säga vilken?

Hos tandläkaren
Under 1950-talet var det inte 
ovanligt att tankbåtsredarna lät 
inreda en tandläkarmottagning 
i nya fartyg. Jag skulle gärna 
vilja få kontakt med sjöfolk, och 
naturligtvis tandläkare, som 
har m innen från denna epok 
inför en kom m ande artikel i 
ämnet.

Olle Gustafsson

Fiskebåten Ejder
Jag skulle vilja veta om någon 
har några up plysningar om 
fiskebåten Ej der (SD50) som 
jag ägde i drygt lOår. Jag sålde 
den omkring 1988 till några kil
lar i Säffle som efter ett par år 
sålde den vidare till västkusten, 
Stenungssundstrakten tror jag. 
Det skulle vara kul att veta om 
lion fortfarande flyter eller vart 
hon tagit vägen.

Skickar med en bild från Kä- 
ringön.

Kent Olsson, Säffle

OBS att containrarna tillhör 
inte båten utan står uppallade 
bakom.

Anders Rydberg

Tyska fullriggare
Jag söker uppgifter eventuellt 
foto på följande Tyska segelfar
tyg, som min farfars far seglade 
i 1830-1880.

Fullriggaren Garedin från 
H am burg, barken H enriette  
Behn från Hamburg och bar
ken Arion från Bremen.

Lennart Löfgren

Okänd nutidsbåt
För det mesta brukar bilder av 
okända fartyg vara tagna för 
länge sedan. Men denna lilla 
båt kom kanande nerför Göta 
älv den 11 mars i år och frågan 
är förstås, vem är hon? Fartyget

hade problem med motorn och 
var flera gånger på väg in mot 
kaj där jag stod, men varje gång 
lyckades man få igång maski
nen igen och segla vidare. På 
så vis kunde jag själv inte fråga 
om namnet.

Krister Bång

Moshulu
M ycket har skrivit om den 
stora fraktseglaren Moshulu. 
För några år sedan hade vi i 
Länspumpen bild på den fina 
modell av fartyget som skep
paren M artin W ilhelmsson i 
Kungshamn byggt.

I m itt arkiv har jag  n åg 
ra b ild er på en n errig g ad  
M oshulu. Efter fraktfarten  
blev den ju  spannm ålslager 
både i Stockholm och Finland 
innan den såldes till USA.

Min fråga är på vilket varv 
ligger Moshulu?

Terje W. Fredh

Stoppdag för nästa 
Horisonten Runt 

är den 15 ju li 2009
F d fiskebåten E jder av Säffle på Käringön. Foto Kent Olsson.
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Las om och be .' ,s/c nmtteramr 
på www.breakwater.se
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De fyra populära böckerna
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Kring kajutlampan IV innehåller 41 märkliga, roliga, 
allvarliga och fascinerande berättelser från Svensk 
Sjöfarts T idnings arkiv, med gamla och nya bilder 
samt varligt moderniserat språk. 150 kr (115*).

i ett paket! 450 kr. Del I, II eller III 135 kr/st (115 kr/st*).

Få har kontakt med, eller överhuvudtaget en uppfattning om, 

sjöfarten idag. Det var länge sen man kunde vinka av kustångarna 

från Skeppsbron 1 Stockholm eller amenkab åtama från  

Amenkakajen i Göteborg.

Torbjörn Dalnäs har skrivit en lättläst historiebok för en bred publik 
om svensk sjöfarts utveckling under de senaste 100 åren. 255 kr.

Staden vid havet Med sina  4 0 0  b ilder är 
detta den vackraste och m est b ildrika foto
bok som  någo nsin  har gjorts om  Göteborg. 
H ä r finns de sto rslagna vyerna m en också 
oväntade perspektiv som  överraskar även 
den m est inbitne göteborgare. 395 kr

Bogsvall Roliga, spän n an d e och överraskande 
berättelser i gränstrakterna m ellan skrönor, 
dikter och ren berättarglädje.
Fristående berättelser från M edelhavet, Ö ste r
sjön, N ordatlanten, revolutionernas Kuba eller 
ind o n esiska  djungelfloder. 169 kr (149 kr*)

» S F !»

B l
Skönlitteratur, facklitteratur, fotoböcker eller historia? Vi har allt detta och mer därtill. Välkommen!

Beställ via p lusg iro  io o  95 98-2 eller bankgiro 5 211-8 6 50  så b jud er vi på frakten (50 kr inom  
Sverige, 10 0  kr till utlandet). A nge m ottagare, leveransadress och beställd titel.
Bokhandel på nätet: www.breakwater.se " Rabatterat pris för SST.s prenum eranter.
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PÅ 34 Polaric ligger klar för leverans den 11 mars.

Det tillhör inte vanligheterna i dessa tider, 
när Fiskeriverket vill skrota 60 % av fiske- 
båtsbeståndet, att det tillförs ett alldeles 
nytt fartyg till fiskeflottan. Men Tjörnvar- 
vet i Rönnäng levererade i mitten av mars 
nya Polaric av Piteå (PÅ 34) till Renö Fisk 
AB i Piteä.

Fartygets skrov är byggt av Pomerania 
Service SP z.o.o. i Szczecin i Polen och 
s jösattes den 23 sep tem ber 2008. Hon 
bogserades sedan till Rönnäng på Tjörn 
för utrustning. Hon är 14 meter läng och 
är utrustad med en Volvo Penta D 12 på 
294 kW.

Vid Länspum pens besök den 11 mars 
pågick slutforceringen inför leveransen. 
Som alltid är det hektiskt de sista dagarna 
innan övertagandet.

Det är bröderna Christer och Magnus 
Persson som driver företaget. Magnus är 
skeppare på Brottsjö och Christer skall ta 
hand om Polaric. De båda skall tråla till
sammans. Båtarna är nästan systerfartyg, 
förklarar Christer Persson, men de är inte

Ny fiskebåt levererad
Krister Bång

byggda efter samma ritningar.
Fisket går ganska bra. Vi håller på med 

kustnära fiske och all vår fisk går till kon
sumtion. Under tiden mars till juni fiskar 
vi strömming som vi landar hos Oskars i 
Ängesland på Tynderö. Oskars är en av 
Sveriges största producenter av surström
ming.

Från 20 september och fem -  sex veckor 
framåt fiskar vi siklöja vars rom som se
dan saluförs som Kalix Löjrom. Det är en 
speciell delikatess som ofta återfinns på 
Nobel-middagens festbord och som vunnit 
stort erkännande från många håll.

Christer Persson och hans bror är ange
lägna om att komma iväg till Norrland så 
att tillgången på surströmming inte skall 
bli för liten.

Länspumpen önskar bröderna lycka till 
och lovar att smaka åtminstone på löjrom-

Christer Persson är stolt ägare till nybygget.
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