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

Frim ärkena berättar om sjöfart i Norden
Det finns många som samlar frimärke av olika slag och 
en särskild grupp som är motivsamlare och bland dem 
finns många som samlar på fartyg. Jag samlar endast 
på frimärke med nordiska fartyg och denna lilla utställ
ning handlar om maskindrivna fartyg i regelbunden 
fart uppsatta efter varje land i bokstavsordning.

I Danmark finns ett vackert märke med en bild på 
en hjulångare. Det kan vara Jy lland  som byggdes i 
England 1851. Fartyget kom i tjänst för posten vid 
den aktuella tiden. Märket kom ut 1963 till minne av 
en postkonferens 100 år tidigare. Under senare tid har 
det kommit flera märken med färjor som är särskilt 
vanliga i Danmark.

Om det är dåligt med fartyg på danska frimärken så 
är de desto flera på frimärkena från Färöarna, Island 
och Grönland och här finns också fina bilder på danska 
fartyg. Det är två grupper som dominerar, de större i 
trafik på Danmark och de mindre i kustfart.

Fartyg i fart på Grönland var lite speciella. Långt 
fram i tiden byggde man segelfartyg av trä, med segel 
och ångmaskin.

Finland har enligt mitt tycke gett ut de vackraste 
frimärkena med äldre ångfartyg och Aland har ett par 
vackra färjor.

Norge har koncentrerat sitt motivval till fartygen 
som gick och som går i fast fart längs kusten, särskilt 
Hurtigruten.

Sverige har i större utsträckning än övriga 
nordiska länder prioriterat turismen. Ett stort 
antal märken har beskrivit miljön och fartvgen 
i Stockholms skärgård. Den enda färjelinje som 
har uppm ärksam m ats ordentligt är den frän 
Skåne till Tyskland.

En Stenafärja under Öresundsbron får repre
sentera Göteborg.

Lennart Revbom

N y utställning.
Lennart Revborn har gjort en utställning om fartyg på frimärken som blir höstens utställning i Kajutan.
Samtidigt "inviger" vi en permanent utställning om rederireklam på tändsticksaskar m  m som undertecknad gjort. 
Välkomna att besöka Kajutan och se på utställningarna!

Bertil Söderberg

F r im ä r k e n a
b e r ä t t a r

OM S JÖ F A R T  
I  NORDEN

; . w  s  :? !:m j :  i 2 f  {  9 : 3



TIDSKRIFTEN LANSPUMPEN GES UT AV KLUBB MARITIM-GOTEBORG 
FÖR MEDLEMMAR I KLUBB MARITIM.

Årgång 36. Nummer 149 från starten. ISSN 0281-4242. Årsavgift för Länspumpen 2009: 220 kr till plusgiro 81 57 68 - 7.

Huvudredaktör och ansvarig utgivare:
Krister Bång tel 031-26 38 38, e-post: krister.bang@comhem.se

Övriga i redaktionen:
Lennart Bornmalm tel 031-23 07 02, 
e-post: lennart.bornmalm@dpes.gu.se
Eric Hallberg tel 046-12 26 45, e-post eric.hallberg@cob.lu.se 
Jan Johansson tel 031-12 26 14, e-post jan.johansson@dof.se 
Bertil Söderberg tel 031-45 91 98, e-post: bsg.soderberg@telia.com

Redaktionens postadress:
Länspumpen, Box 2156, 433 02 SÄVEDALEN

Tidningen får citeras om källan anges. För återgivande av signerade 
artiklar och illustrationer erfordras dock författarens och redaktionens 
tillstånd.

Förutom tidningen Länspumpen har Klubb Maritim-Göteborg klubb
lokalen KAJUTAN, med ett stort och omfattande fotoarkiv samt 
bibliotek.

Tryck Eländers, Falköping.

Nästa nummer utkommer i november 2009 
och sista manusdag är den 12 oktober 2009

Redaktionellt
När vi först planerade detta nummer om insjöfartyg hade vi 
en lång lista på vad det skulle innehålla. Dessvärre har vi inte 
kunnat fä in allt som önskades i detta nummer så det material 
som kvarstår kommer att publiceras i kommande nummer av 
Länspumpen.

Artikeln om Junohus i förra numret har fått våra norska lä
sare att vässa pennan. Vi har fått in en hel del kompletterande 
material som vi också kommer att presentera senare.

I år är vi glada att äter kunna presentera ännu ett Arsnum- 
mer, d v s  ett extra num m er av Länspum pen på 52 sidor. 
Detta nummer handlar om Svenska Amerika Liniens trafik 
på Östersjön och inte minst deras mindre passagerarfartyg. 
Om detta har det skrivits ganska lite genom åren. Det är Arne 
Sundström som skrivit huvudartikeln samt ett par mindre 
artiklar av Bertil Söderberg, som även gjort layouten. Detta 
nummer kommer att presenteras ombord på Marieholm den 
24 oktober i samband med Klubb Maritims (huvudföreningen) 
extra årsmöte. Men Du kan redan nu beställa Ditt exemplar 
genom att sätta in 60 kronor på bifogade inbetalningskort.

Redaktörerna

Om slaget
Erik N ordevall II  på väg ut ur varvet inför sin 
sjösättning.

Wennbergs mekaniska Verkstad................................................................4
Bertil Rydholm/Eric Hallberg
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Lennart Bornmalm

Innehållsförteckning
Vi har låtit göra en innehållsförteckning över alla artiklar 
publicerade i Länspumpen fram to m  2008. Listan finns i 
en Microsoft Excel-fil och kan fås kostnadsfritt via mail. 
Kontakta redaktionen: krister.bang@comhem.se

E xtra  årsm öte
K lu b b  M aritim  -  R iksfören in gen  

Program Lördag den 24 oktober:
12.00 Samling och registrering ombord på ångaren Marieholm vid 
Maritiman i Göteborg
12.30 Extra årsmöte med val av ny ordförande för Klubb Maritim
13.00 Lunchbuffé
Efter lunch presenterar Arne Sundström och Bertil Söderberg Länspum- 
pens nya årsnummer som handlar om Svenska Amerika Liniens trafik 
på Östersjön, inte minst med Marieholm. De närvarande kan köpa 
årsnumret för halva priset, det vill säga 30 kronor.

Bokförsäljning
Breakwater Publishing säljer delar av sitt utbud till kraftigt reducerade 
priser. Dessa priser gäller endast för avhämtning ombord pä Marieholm 
den 24 oktober. (Om Du känner någon som vill ha någon bok men inte 
kan komma, be vederbörande skicka med pengar till inköp):

Viking Line 200:- (ord.pris 350:-), Kring Kajutlampan, paket 4 st 300:- 
(ord.pris 450:-), SMI 2009 190:- (ord.pris 290:-), FMI 2009 190:- (ord.pris 
275:-), Paket SMI o FMI 350:- (ord.pris 550:-)

Klubb Maritims shop
Köp Klubb Maritims Kepsar 100 kr, T-tröjor 100 kr, Collagetröjor 200 kr

18.00 Kajutan öppnar för samkväm med kaffe och annat i lämpliga doser. 
Lennart Ramsvik och Rickard Sahlsten kör en slideshow efter förebild 
frän Skåne. Tyngdpunkt på båtar från Skåne och kylfartyg.

Pris för hela dagen 200 kr/person. Beloppet insätts pcå Klubb Maritims 
Plusgiro 4395028-6. Obligatorisk anmälan senast den 19 oktober för 
matbeställningens skull.

Välkommen till en heldag med Klubb Maritim -  Göteborg!
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Leveransen av Strömsund (1912) skedde via inlandsbanan till Bremån och sjösättningen ägde rum i Ströms vattudal. Wennbergsarkivet på Värmlands arkiv.

Wennbergs mekaniska verkstad
Bertil Rydholm och Eric Hallberg

Under flera  år p asserad e jag  (EH ), 
Wennbergs mekaniska verkstad, på 

väg till skolan hemma i Karlstad. Jag hade 
då inte en aning om att Wennbergs hade 
varit verksamma inom skeppsbyggeri. På 
den tiden var W ennbergs huvudsakliga 
produkter olika maskiner för cellulosain
dustrin. Under 1950- och 1960-talen, var 
timmerflottningen livlig på älven. De små 
bogserarna som styrde timmersläpen hade 
oftast namnet Lusten, med en siffra efter. 
Att de flesta av lustenbåtarna var byggda 
vid Wennbergs var också ett faktum som 
långt senare gick upp för mig. Då tyckte 
jag att det skulle vara intressant att samla 
data om varvet, vilket jag började med för 
några år sedan. Efter en tid fick jag kontakt 
med Bertil Rydholm, Kristinehamn, som 
hade forskat om varvet i flera är, både när 
det gäller båtarna och även deras maskiner, 
och han hade sam m anställt en m ycket 
imponerande dokumentation om varvet. 
Artikeln är en tillrättalagd sammanställ
ning ur detta material.

Verkstaden grundas
Wennbergs mekaniska verkstad hade en 
lång historia, och den började med att Carl 
Johan Wennberg 1864 kom till Karlstad för 
att gå i lära hos smeden Bergman. Under 
denna tid var också Lars Magnus Ericsson 
(grundare av telefonaktiebolaget, LME)

lärling hos Bergman. Carl Johan och Lars 
Magnus blev goda vänner och på sönda
garna gick de ner till hamnen för att titta 
pä ångbåtarna. Aret därefter inträffade den 
stora branden i Karlstad, men Bergmans 
fastighet klarade sig, då den låg i kvarteret 
Almen, den enda del av Karlstad som inte 
eldhärjades. 1867 planerar Lars Magnus 
och Carl Johan att bege sig till Stockholm. 
Carl Johan ångrade sig i Kristinehamn och 
återvände till Karlstad, men Lars Magnus 
reste med tåget till Stockholm, med känt re
sultat. Men även efter det att de hade skilts 
i Kristinehamn upprätthöll de kontakten.

Efter en sexårig lärlingsperiod hos Berg
man var C.J. Wennberg utlärd smed. Några 
år senare arrenderade han en kombinerad 
vagnmakeri- och smidesverksamhet som 
låg på Drottninggatan 9, märkligt nog på 
samma tomt där Ahlmarks rederi omsider 
kom att ha sitt kontor. Verkstaden kom att 
få ett kraftigt uppsving under 1880-talet 
och början på 1890-talet då Wennbergs fick 
ansvaret för det vatten- och avloppssystem 
man anlade i Karlstad, och något senare 
även i Filipstad. Tidigare hade C.J. Wenn
berg haft turen att till verkstaden knyta 
Johannes Johansson som  verkm ästare. 
Johannes Johansson hade varit maskinist 
på kanalbåtar, bl a hos Axel Broström men 
hade även tjänstgjort vid Thorskogs varv 
som m askinuppsättare. I sam band med

att Ahlmarks ångare Karlstad levererades 
från Thorskogs varv 1887 kom Johansson 
och W ennberg att träffas, och man kom 
överens om att Johansson skulle börja hos 
Wennbergs. Wennbergs skötte om en del 
reparationer på de fartyg som trafikerade 
Karlstad redan innan Johannes Johansson 
knöts till verkstaden, och denna verksam
het expanderade när Johansson anställts. 
Johannes Johansson kom sedermera att bli 
den enda person som utöver den Wenn- 
bergska familjen innehaft aktier i företaget.

V arvsverksam heten inleds
Bäde Wennberg och Johansson var intresse
rade av ångbåtar, och förutom de reparatio
ner som man utförde låg det nära till hands 
att starta med nybyggnation av ångbåtar. 
Den första egna leveransen (NB I) som 
skedde 1899, var ett kompositskrov byggt 
hos skeppsbyggmästaren, Adolf Nilsson i 
Bergsvik, Glafsfjorden. Båtens namn var 
Glava Glasbruk II, och den var försedd 
med en ångmaskin som var konstruerad 
av Johansson. Wennbergs kom att tillverka 
ångm askinerna och ångpannorna till de 
41 ångfartyg man tillverkade. Dessutom 
kom man att leverera samma utrustning 
till ett 50-tal andra fartyg/båtar som utbyte 
(retrofit). Bertil, som sedan tidigt 1990-tal 
har forskat kring Wennbergs förflutna har 
med säkerhet kartlagt 130 ångmaskiners

4 I.;*n vLlmpei 2009:3



hela historia. Förmodligen har man kanske 
tillverkat ytterligare exemplar, dock högst 
ett 20-tal maskiner under åren 1896-1909, 
men här finns vare sig tillverkningsnum
mer eller noteringar kvar.

Verkstaden på Drottninggatan låg inte 
så bra till, så runt 1895 anlades ett gjuteri 
i lokaler som byggts på tomtmark i stads
delen Viken, som då låg ett stycke utanför 
stadskärnan. Några år senare, 1902, flyt
tade hela verkstaden dit. D ärefter kom 
verksam heten att expandera och kunde 
betecknas som industrirörelse, inte hant
verk. I Viken var förutsättningarna bättre 
att bedriva båtbyggeri, eftersom man nu 
hade tillgång till större verkstäder och 
utrymmen. Dessutom låg den nya verk
staden i närheten av Orrholmsviken, men 
den var grund och lämpade sig inte för 
sjösättningar, utan nybyggena fick till att 
börja med transporteras till Inre hamnen 
i Karlstad där de kunde sjösättas. Dubbla 
hästspann med upp till 10-12 hästar an
vändes för dessa transporter, vilket finns 
dokumenterat på en muralmålning i Curt 
W ennbergs före detta villa i stadsdelen 
Sundsta i Karlstad.

Under årens lopp har Wennbergs deltagit 
ett antal lokala och nationella utställningar. 
Det började tidigt, redan 1903, med Verm- 
lands Läns Kongl. Hushållningssällskaps 
hundraårsutställn ing. W ennbergs belö
nades med silvermedalj för sina utställda 
ångmaskiner. Före 1904 rader det en viss 
osäkerhet om tillverkningsnummer på de 
olika produkterna. Man skilde inte så noga 
på om det var ett skrov, en ångmaskin eiler 
en ångpanna, utan enheten fick första bästa 
lediga nummer, om det överhuvudtaget 
blivit noterat. Detta med att tilldela enheten 
ett relevant nybyggnadsnummer skedde 
först i och med att mellansonen, Simon, 
återkom till Sverige omkring 1903 efter att 
ha praktiserat i USA, främst inom bil- och 
båtindustri. Han inträder nu som verk- 
stadsingenjör i företaget. Storebrodern, 
Carl, hade tillträtt som ekonomichef och 
vice vd redan 1900.

Skeppsbyggeriet tog ordentlig fart runt
1905 då man byggde en bogserare var
dera till U ddeholm sbolaget, respektive 
Mölnbacka-Trysil. Den något udda, men 
väl kända skrovnumreringen tar sin början
1906 med NB 28 Mölnbacka (I) till Möln
backa-Trysil samt NB 30 för Stjern som 
levererades till Uddeholm sbolaget 1905. 
En mer långväga beställare var Ekensbergs 
varv som fick ett tomt skrov (NB 29) levere
rat 1906. NB 29 fick en motor insatt och fick 
dessutom namnet Strömkarlen på Ekens- 
berg. Folk i bygden sa om Mölnbacka och 
Strömkarlen att:

"D e hade lägre byggnadsnum m er än 
Stjern men blev ändå inte klara förrän
1906."

M an kan nog lugnt påstå att de inte 
var helt fel ute! Att NB-numren inte alltid 
levereras i strikt tidsföljd  är dock inte 
något ovanligt fenomen i varvsindustrin! 
Förutom Strömkarlen gick ytterligare en 
leverans till Ekensberg, nämligen Ström
åkaren, som också levererades som ett 
"tom t skrov" från Wennbergs men olikt 
alla andra saknar hon nybyggnadsnum 
mer, men motoriseras omgående på Ekens
berg. Ytterligare ett tomt skrov, NB 36, som 
blir det sista av detta slag, levererades till 
Östersund 1907. NB 36 får omsider namnet 
Aspenäs.

Men det är först när man kom mer till
1907, med NB 35, Harge II, som årtalen 
och NB-numren är i fas. Däremellan skiftar 
tillverkningsårtalen fram och tillbaka med 
angivande av antingen 1905 eller 1906, men 
nummerserien löper på som om ingenting 
har hänt.

En mycket speciellt konstruktion leve
rerades från Wennbergs 1907. Det var en 
ångmaskin med sugpump för en sandsu- 
gare till Dalelfvarnes Flottningsförening 
(DFF). Skrovet byggdes vid DFF:s varv, i 
Övemo, söder om Leksand. Långt senare, 
på 1930-talet, kom Wennbergs att leverera 
ytterligare sandsugare.

Slupar, m indre bogserbåtar
Under de första decennierna av 1900-talet 
byggdes många ångslupar i Sverige, och 
även W ennbergs fick flera sådana upp
drag, bland andra NB 32, Svalan (1906) 
som man kom att betrakta som en slags 
föregångare och modell för sina övriga, 
sm äckra slupar. Den som fram står som 
den store innovatören här var just Simon. 
Under sina USA-studier hade han inhäm
tat kunskaper om att lagerhålla lätt om- 
sättbara och efterfrågade produkter. Han 
konstruerar därför under åren 1908-1910 
en standardslup med maskinutrustning. 
Förslaget var ytterst noga genomtänkt, och 
materialspecifikationerna med färdiga vik
ter finns bevarade. Ett tomt skrov, 24Vi x 5,0 
fot visade sig efter noggranna mätningar 
väga 1400 kg. Priset för skrovet blev satt 
till järnets dagspris plus arbetsinsatsen. 
Bogserbåten, alternativt ångslupen, blev i 
fortsättningen i allmänhet måttsatt till 13,3 
x 3,9 x 0,9 meter med ett deplacement på 
runt 11 ton samt en maskineffekt av 20-25 
indikerade hästkrafter. När man fann det 
lämpligt byggde man uppenbarligen fler 
exemplar av den optimerade bogserbåten, 
men det är inte helt belagt att man lagerhöll 
några större mängder skrov, men ett och 
annat blev det. Båtbyggandet som så smått 
tagit sin början 1906 kulm inerade 10 år 
senare med bogserbåtar med erkänt goda 
isbrytaregenskaper. Från den här perioden 
och framåt levererades en blandning av 
slupar och bogserbåtar av varierande stor

lekar som framgår av nybyggnadslistan.

Exam inering
Dessa leveranser fick ytterligare en dimen
sion när företaget "tog sig examinerings- 
rätt". Detta var en rätt tidstypisk företeelse 
och speglade utbildningssystemet för tek
niker vid denna tid. Fartygen delades in i 
fyra klasser enligt följande:

FÖRSTA KLASSEN omfattar sådane som 
må begagnas å alla farvatten;

ANDRA KLASSEN sådane, som aldrig 
må i saltsjön på större oafbruten sträcka än 
högst en half latitudsgrad eller sju och en 
half geografiska mil gå utanför öppen kust 
eller utomskärs, men å alla andra farvatten 
utan inskränkning få användas;

TREDJE KLASSEN sådane, som i saltsjön 
endast äro berättigade att gå inomskärs, 
men för öfrigt ega att befara alla insjöar, 
floder och kanaler; och 

FJERDE KLASSEN sådane, som endast 
må användas å vissa vid fartygens besikt
ning uppgivna mindre farvatten inomskärs 
i saltsjön eller insjöar, floder, och kanaler, 
der icke någon med afseende å fartygens 
storlek och beskaffenhet, vådlig sjögång 
af besigtningsmännen anses vara befara.

Detta innebar att huvudparten av Wenn
bergs ångbåtsproduktion tillhörde fjärde 
klassen och 3 -4  stycken, andra klassen. 
N ågon välrenom m erad  person kunde 
intyga att vederbörande besatt tillräckliga 
kunskaper för att kunna utfärda ett kom
petensbevis, något som skedde ett stort 
antal gånger vid Wennbergs. Ett exempel 
anges nedan:

"Eldaren Alfred Johansson frän Glnva har ar
betat åt A.-Bol. C. J. Wennberg s Mek. Verkstad 
härstädes under en tid av sex veckor och därvid 
deltagit i tillverkning av ångmaskiner samt 
montering av och avprovning av maskineri och 
ångpanna i fartyg.

Johansson har av oss denna dag examinerats 
och befunnits äga de insikter och den kännedom 
om ängpannans och ångmaskineriets skötsel, 
som fordras för att vara maskinist å momskärs 
till fjärde klassens enl. art. 1 i förordningen  
den 12 febr. 1864 hänförliga passagerarfartyg." 

Karlstad den 25 April 1907
Johannes Johansson Simon Wennberg 

Verkmästare Ingenjör

Lustbåtar, 
passagerarbåtar och lastbåtar

Av kategorin lustbåtar tillverkades bara 
två enheter. Först ut (1907) var den om
talade leveransen av Tritonia som Hugo 
Schubert konstruerade för vännen och 
grosshandlaren Hugo Brusell, Stockholm. 
Samme grosshandlare låter 1915 bygga en 
ånglustyacht, utan m askineri hos Eriks- 
berg, NB 178, Athene. Efter bogsering till 
Karlstad av Athene installeras maskineriet 
och trimmas in i Karlstads hamn. Man kan
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Strängnäs Trafik byggdes om och fick en ny maskin vid Wennbergs. Ingvar Thöms bildarkiv.

nog lugnt förutsätta att grosshandlaren 
hade varit mer än nöjd med maskineriet 
på sin förra yacht från Wennbergs, NB 37 
från 1907, Tritonia eftersom Eriksberg inte 
fick den totala leveransen.

Den andra lustbåten blev NB 46, Tärnan. 
Den 10 meter långa barkassen var byggd 
1910. Arkivnoteringar säger underligt nog 
om Tärnan att hon överlåtits på en okänd 
köpare. Vidare omtalas att ångpannan var 
stående med liggande koppartuber. Hos 
ett barnbarn till Carl Johan Wennberg, Lars 
Wennberg, fann jag (BR) på 1990-talet ett 
foto av en okänd båt, bland annat försedd 
med ett tidtypiskt suntak och sidoskvdd 
av lärft. Bilden visar på en sandig ä lv
strand. Längden överensstämmer väl, men 
fram förallt var det den Rapid-liknande 
pannan som  avgjorde. U nder sam talet 
med Lars, nämner han familjens båt och 
om sommarnöjet på Klaravik, som låg vid 
västra älvgrenen, något nedström s om 
NWT-huset. På fotot står en man med foten 
på landgången som Lars identifierar som 
Simon. Plötsligt stod allt klart: man hade 
själva behållit båten!

För Kristinehamns, respektive Karlstads 
skärgårdslängtande befolkning byggde 
man en m indre och en klart större pas
sagerarbåt, Vålösund (1908) för Kristine
hamn, samt Hammarö (1913) för Karlstad. 
Förutom ångdrivna båtar började Wenn
bergs nu tillverka motordrivna båtar. Man 
kom också tidigt att tillverka ett mindre 
lastfartyg samt en tankbåt som var/blev 
motordrivna: Styrbjörn (1913), och Elektra 
(1914), ursprungligen en pråm. Dessutom 
tillverkades fyra större motorslupar, med 
en längd på 25 -40  fot, nämligen Najaden, 
Edit, Saga, Vidön och dessutom en okänd.

M askinleveranser
Bland Wennbergs "retrofit" anläggningar 
har Bertil valt ut några speciella och intres
santa anläggningar.

R edan 1898 byggs ett k rav ellb y g g t,

kompositskrov furu/järn i Edane. Namnet 
blev Wermeln, och var en timmerbogse- 
rare med certifikat för 120 passagerare. 
Hon var ursprungligen utrustad med en 
ångmaskin om 11 nominella hk. Här finns 
tre tänkbara värmländska verkstäder som 
då tillverkade kompletta maskinerier att 
söka bland: Kristinehamns Mek. Verkstad, 
Karlstads Mek. Werkstad samt Wennbergs 
Mek. Verkstad. Vem av de tre som levere
rade originalmaskineriet är inte känt. Hur 
som helst så levererar Wennbergs, sju år 
senare en kom plett utrustning inklusive 
propellerarrangemanget, med en effekt på 
12 nominella hästkrafter just till Wermeln. 
M ontaget leds av Johannes Johansson. 
Slupen tillbragte hela sitt liv i sjön som hon 
bar sitt namn efter.

Tessin var byggd 1870 på Lindholmen 
med NB 203, och hon fick ett omväxlande 
liv. Efter m älartrafik ham nar hon 1876 i 
Göteborg. Hon gick på Särö fram till dess 
att tågtrafiken kom igång 1903, då hon i 
stället sysselsätts i älvtrafiken. I september 
1911 under tjocka och mörker grundstötte 
Tessin vid Tjurholm en 1911, varvid sex 
p erson er drunknar. E fter b ärgnin gen , 
1912, finns en notering i Wennbergs ma- 
skinliggare att man då levererat sin hit
tills starkaste maskin på 200 indikerade 
hästkrafter till Tessin. M askinen saknar 
tillverkningsnummer, och endast en kort 
marginalnotering har gjorts. Denna effekt 
upprepas inte förrän med maskinerna till 
NB 68 (Ströms Bruk) och 73 (Tingvalla). 
Fartyget säljs till Riga 1914, varvid namnet 
ändras till D zintarkrasts. Hon är känd 
fram till andra världskriget, men därefter 
är vidare öden okända.

Slupen Emma, troligen byggd omkring 
1870 av Eriksbergs, kom m er till Flåsjön 
1903. 1905 får hon Strömsund som hem
m aham n, sam tidigt som hon passande 
nog får namnet Strömsund 1.1912 förlängs 
skrovet med 2,5 meter. Vid detta tillfälle 
levererar Wennberg en kondensorförsedd

maskin med matchande panna. Original
maskinens 15 ihk ersätts nu med en på 60 
ihk. 1935 transporteras Strömsund I till 
Hornavan, och där motoriseras hon täm
ligen omgående.

I tidningen Allt om Hobby läste jag (BR) 
2000, om renoveringen av ångfartyget 
Engelbrekt (på Siljan). Engelbrekt var 
byggd av Motala Verkstad 1866. Man hade 
då till renoveringen, "h ittat" en lämplig 
panna från en num era m otoriserad fri
tid sbåt, u rsp ru n gligen  en varpångare 
vid namn Göran. Vid en våldsam pann- 
explosion 1916 då en person omkom, räm
nade skrovet och däck och överbyggnad 
sprängdes bort. Göran "återuppstod" och 
gick i tjänst som flottningsföreningens 
flaggskepp, men såldes 1971 som fritidsbåt. 
Panna och maskin klassades då som skrot. 
Den "hittade" pannan var tillverkad 1917 
med nr 129, tillverkad  av W ennbergs i 
samband med reparationen. Då godkänd 
för ett arbetstryck av 9,0 atö, och eldytan 
var 44 kvm. Pannan blev efter omtubning 
och provtryckning godkänd för 9,0 bar. 
Gott betyg åt W ennbergs panntillverk- 
ning: detta att efter 83 år endast kräva en 
ny tubsats! Sommaren 2002 passerade jag 
Mora vid sjön Siljan som en inledning till 
min (BR) båtfinnarresa till Norrland. Då 
kunde jag med egna ögon, under en tur, 
skåda Görans vedeldade, nu i Engelbrekt 
nedlagda, "gam la panna", i full drift, det 
var klart imponerande!

I mitt (BR) andra husorgan, Spantrutan, 
Karlstad fanns helt nyligen en bild insänd 
av Tore Olsson, Mörrum, av 3-mastade Ve
nus (6820). Hon var byggd 1892 på Thurö, 
Danmark och levererades till en redare i 
Svendborg. 1922 kommer hon till Skåne 
och i mars 1932 blir Carl Robert Gustavs
son, Lidköping, ägare till denna "111". Hon 
motoriseras samma år, men redan 1934 fick 
hon en ny motor. Nästa byte sker 1942 då 
en ångmaskin från Wennbergs ersatte den
10 ihk tändkulemotor som man inte erhållit 
något bränsle till beroende på krigstidernas 
ransonering.

Man kan föreställa sig hur någon under 
de orderfattiga krigsåren går in i ett förråd, 
och där letar fram tillvekningsnum m er 
112, en ångmaskin tillverkad 1918-1919. 
Denne "någon" borstar bort spindelväven 
och meddelar triumferande kontoret: "Jag 
fann den till slut!" 1948 såldes hon till Co 
Naviera Venus SA. Panama. Hur det gick 
med ångmaskinen förtäljer inte historien.

Sluss som docka
Efter en rätt om fattande om byggnad i 
Karlstad 1915 får s/s Strängnäs Trafik ny 
maskin och panna från Wennbergs. Vidare 
fick hon ventiler i bordläggning på mel- 
landäck, vilket tidigare saknats. Strängnäs 
Trafik var byggd 1875 av Eriksbergs Meka-
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niska Verkstad för Kongelfs Ängbåtsbolag. 
Hon såldes om kring 1900 till N orrtälje 
(Vätö), som Kung. 1911 kommer hon till 
Strängnäs och får då bära bolagets namn. 
Efter ombyggnaden i Karlstad sätts hon in 
i trafik mellan Drottningholm och Fittja. I 
samband med detta får hon namnet Sjöfrö
ken. När hon skrotades 1937 togs maskinen 
nr 89 om 90 ihk samt tillhörande panna nr 
113 tillvara frän ombyggnaden. Materielen 
skulle sättas in i Kuriren, byggd av Keillers 
Verkstad 1875 för Fagersta Bruk. Vid tillfäl
let befinner hon sig i Lexnäbben, en plats 
mellan Fagersta och Söderbärke. Eftersom 
dagens effektiva mobilkranar knappast ens 
var påtänkta 1937 fick oortodoxa metoder 
tillgripas vid skiftet. M askinen och pan
nan transporterades, en i taget med pråm 
in i Sembla sluss (ovanför Fagersta). Från 
grova träd intill slussen spändes kraftiga 
kättingar över densam m a. K ättingarna 
kopplades till maskinen och pannan. När 
vattnet sänktes i slussen blev enheterna 
hängande i luften. Pråmarna drogs undan 
och K uriren drogs in och vattennivån 
höjdes. Maskinen krävde emellertid mer 
plats än som beräknats, varför en recess 
fick tillverkas i aktra maskinrumsskottet, 
och som en följd av detta fick skepparens 
hytt m inskas i m otsvarande grad. 1963 
blir hon fritidsbåt med charterambitioner 
i Stockholm. Hon läg pä Norr Mälarstrand, 
strax väster om Stadshuset. Kuriren blev 
belagd med nyttjandeförbud 2001 eftersom 
en stagbult i flamugnen måste skiftas. Vid 
ett besök sommaren 2005 ser hon något 
tilltufsad ut där hon ligger oreparerad med 
trälämmar runt om. Från en grannbåt hörs 
en kommentar: "Någon måste göra något 
åt taket, det blir snart uppruttet."

Större bogserbåtar
Här skall först nämnas Isbjörn I (1916) med 
sina fyra systrar Yngve, Sven, Ivar och 
Steg. Det var riktigt imponerande båtar, 
18,45 x 4,55 meter med ångm askiner på 
120 indikerade hästkrafter.

1916 muddrades den grunda Orrholms- 
viken upp och året efter kunde den första 
sjösättningen äga rum här, efter det att man 
anlagt en slip i anslutning till verkstaden.

1917 levererades den isbrytande bogser
båten Ströms Bruk som var det första byg
get som sjösattes i Orrholmsviken. Ströms 
Bruk kom att innebära en vändpunkt för 
W ennbergs eftersom  hon var betydligt 
större och starkare än de bogserbåtar som 
tidigare byggts vid varvet. Hon kom 1920 
att följas av ett spekulationsbygge, NB 73. 
Efter färdigställandet fick man omgående 
spekulanter på henne, och hon köptes in 
av Värmlands Rederiaktiebolag som bog- 
serare i Karlstads hamn. Hon fick namnet 
Tingvalla, och hon finns fortfarande i 
Karlstad med samma namn, numera som

Ångmaskiner var en specialité för Wennbergs. Denna utvecklade runt 100 ihk. .Ingvar Thörns arkiv.

Givetvis tillverkades även ångpannor. Detta är en cormvallpanna klar att dras till Inre hamnen i Karlstad 
för nedsättning i ett m/ln/gge. Ingvar Thörns arkiv.
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Ströms Bruk (1916) var den första större bogser
båten som Wennbergs tillverkade. Ritning av John 
E. Persson.
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Varpbåtarna hade en viktig mil vid timmertransporter över flottningsledernas sjöar. De var försedda med kraftiga varpspel, och Wennbergs byggde flera 
sådana. Ingvar Thörns arkiv.

ett välskött museifartyg som är fullt igång 
och som man till exempel kan få se pä tänd- 
kuledagarna i Lysekil om man har tur. Hon 
har en numera världsunik fem cvlindrig 
tåndkulemotor på hela 515 hästkrafter av 
Seffles fabrikat. Den motorn sattes in år 
1960, för att ersätta den ångmaskin (200 
ihk) som hon hade vid leveransen.

Efter att ha byggt och sålt Ströms Bruk 
och Tingvalla tyckte tydligen Wennbergs 
att man utan risk kunde fortsätta att satsa 
på större bogserare. Man byggde utan att 
ha en beställare en tredje, stor bogserbåt, 
NB 74, som blev färdig 1920. Efter första 
världskriget var tiderna kärvare, och det 
tog lång tid innan man hittat en köpare 
till nybygget, men 1926 slog äntligen Ro- 
bertsfors bruk till och köpte NB 74, som 
fick namnet John Jennings. Uppenbarligen 
fick man henne till vrakpris. Året innan 
hade C.J. Wennberg avgått som direktör 
för företaget, och han efterträddes av sin 
son Simon. Det är intressant att notera att 
även John Jennings fortfarande flyter och 
är i gott skick.

Tim m erbogserare  
och varpspelsbåtar

Efter svårigheterna med att få NB 74 såld 
kom verksam heten  hu vud sakligen  att 
riktas in på tillverkning av mindre tim 
m erbogserare och varpspelsbåtar, vilka 
det fanns en stadig efterfrågan på. Sam 
m antaget blev det ett trettiotal enheter, 
Wennbergs leveranser av dessa framgår av 
nybyggnadslistan. Även innan äventyren 
med större bogserare hade W ennbergs 
byggt en del flottningsbåtar.

Praktiskt taget alla åar, floder och älvar 
i centrala och norra Sverige har tills helt 
nyligen blivit använda som flottningsle-

der av timmer. Gradvis övergick timmer
transporterna till järnväg och lastbil. 1991 
var det sista flottningsåret i Klarälven och 
i hela Sverige.

Flottningen skedde pä olika sätt bero
ende på vattendragens geografi: i flott- 
ningsrännor, över sjöar och i älvar. Öppna 
flottningsrärmor, i bland gjutna i betong, 
men de kunde även bestå av trä eller stål 
och kunde uppnå en kapacitet av 20 eller 30 
tusen stockar/timma vid ett flöde av 8-15 
kbm/sek. I stillastående vatten som i sjöar 
utnyttjades varpspelsbätarna, och i älvarna 
de små timmerbogserarna av lustentyp.

Varpspelsbätarna som användes i sjöar 
eller dam m ar tillhörande flottnings- el
ler skogsbolagens olika revir. Wennbergs 
tillverkade drygt ett 20-tal varpspelsbåtar 
med längder runt 10 meter. Båtarnas namn 
relaterades oftast till dessa platsers geo
grafiska benämningar. För att samla upp 
löstimret i sjöarna mellan de flottningsrän- 
norna använde man en teknik som kallades 
för att dra ett "k lot". Tillvägagångssättet 
var följande: En förankringsstock fästes till 
ett stenankare, så anpassat att stocken stack 
upp ca 1 meter ur vattnet. En läns fästs till 
förankringsstocken och länsens fria ända, 
i sin tur, fästes till båtens spelwire, som 
slackades ut under det att båten gör en 
kringgående rörelse runt löstimret. Nam
net klot är något m issvisande, eftersom 
formen snarare var en cirkel. Spelet drogs 
av propelleraxeln, via en kedja och en frik- 
tionskoppling. Ibland använde man sig av 
så kallade prejningsbåtar för att fösa ihop 
timret. Dessa båtar kunde vara försedda 
med en platta av plank vid förstäven. I 
avvaktan på att via flottningsrännorna 
få läm na dam m en förtöjdes tim ret vid 
dykdalber.

I Klarälven fanns det flera sorterings- 
hamnar/skiljeställen för timret som flot
tades i älven. En av de större var vid 
Lustnäs, beläget vid Deje ungefär 5 mil 
norr om Karlstad, vid sjön Lusten som var 
i förbindelse med älven. Platsen kallades i 
dagligt tal för "Lusten" och fick ge namn 
till de små bogserare som slet med timret. 
Utanför Lustnäs ligger "Ö n" i älven, som 
består av m udderm assor efter det från 
Wennbergs 1936 levererade mudderverket. 
Det sinnrika mudderverket drogs på plats 
från Karlstad av två Lustenbåtar. Till mud- 
derpråm användes den uttjänta Lusten VI, 
försedd med två luckor. Två liknande verk 
tillverkades också för hamnarna i Karlstad 
respektive Lidköping. Maskineriet hölls i 
gång av en 90 hk Sefflemotor.

När löstimret kommit till skiljeställena 
buntades det ihop med kättingar till flottar, 
så kallade buntar. Fler buntar kopplades 
ihop efter varandra och så började bogse
randet nerför älvarna. Beteckningen tim
merbogserare är väl i detta sammanhang 
något missvisande, eftersom det var det 
rinnande vattnet som stod för allra största 
transportinsatsen. Bogserarens roll var 
snarast att styra buntarna nerför vattendra
get. Det brukade också finnas en flottare, 
utrustad med en rejäl båtshake ombord 
under seglatsen, liksom en flottningseka 
längst bak

I K larälven var som näm nts tidigare 
lustenbåtarna välkända som timmerbog
serare.

Lustenbåtarna har till sitt antal aldrig 
överstigit nitton. När flottningschefen Bo 
Lundén tog tjänst ändrade han beteck
ningarna från romerska siffror till arabiska. 
M otiveringen var att folket längs älvens 
stränder lättare skulle kunna läsa numret
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på båten som kom. Många mindre bogser
båtar kom under årens lopp att levereras 
för timmerflottningen i Klarälven, exem
pelvis de tidigare nämnda Lustenbåtarna 
samt rena varpspelsbåtar till olika flott- 
ningsföreningar.

Skolpojkarna i Karlstad diktade en nid
visa på 1920-talet som knappast gjorde de 
charmfulla och robusta bogserbåtarna full 
rättvisa: "Lusten ett, den går snett; Lusten 
två, kan inte gå; Lusten tre, går på sne'; 
Lusten fyra, kan inte styra; Lusten fem, går 
med kläm ". Sedermera utökades ramsan 
till: "Lusten sex, går på kex; Lusten sju, 
går itu; Lusten åtta går med måtta; Lusten 
nio, går på bio". Säg den karlstadsyngling 
som inte kunde den ramsan!

De första lustenbåtarna var ångdrivna 
men de senare byggda fick tändkulemoto- 
rer Under krigsåren drevs de med gengas, 
alla utom Lusten III som var vedeldad. 
Den allra sista båtleveransen från Wenn
bergs var just en sådan timmerbogserare, 
Norsälven I, som levererades 1946.

A lternativ produktion
Simon Wennberg hade som verkstadschef 
tidigt velat starta tillverkning av förbrän
ningsmotorer. Den gången satte sig emel
lertid hans far och verkmästare Johansson 
emot projektet, då de hyste en förklarlig 
förkärlek för ångkraften. Vissa försök gjor
des nog trots allt. I Kent Olssons motorsam
ling i Säffle finns en tydligt USA-inspirerad 
motor med Wennbergs tillverkningsskylt 
som visar drag av Albins konstruktioner. 
Genom förändringar i företagets ledning 
år 1925 fick Simon Wennberg fria händer 
att gestalta produktionen som han ville. 
Emellertid ansågs det nu vara för sent att 
starta en motorindustri. I närområdet hade 
Albin i Kristinehamn och inte minst Seffle 
som bekant hunnit före. Utöver sefflemo- 
torerna installerade man också motorer av 
andra tillverkare (Bolinder och Munktell) 
till varpbåtarna.

Det nya tillverkningsområdet anknöt i 
stället till den svenska cellulosaindustrin. 
Vid m itten av 1920-talet inleder Sim on 
Wennberg ett nära samarbete med över
ingenjör Sixten Sandt>erg, v ilket ledde 
till en expanderande tillverkning inom 
andra områden, främst inom pappers- och 
massaindustrin. Uppenbarligen klarade sig 
Wennbergs ganska helskinnade från den 
ekonomiska världskrisen 1932-1933. Före 
andra världskriget började man tillverka 
dammluckor och hydrauliska pressar. 1937 
söktes patent för Wacofiltret, med vilket 
fibrer kunde återvinnas vid cellulosatill- 
verkningen, samtidigt som man på detta 
sätt renade processvattnet. Man utvecklade 
också provningsapparater för kvalitetskon
troll inom pappersindustrin.

Året efter att man lyckats sälja John

Jennings inträffar en viktig händelse i Karl
stad: Industri- och Hantverksutställningen, 
kallad "Karlstadsutställningen, sommaren 
1927", även benäm nd "Som m aru tställ
ningen" på grund av det fantasiska vädret 
som rådde. Självfallet deltar Wennbergs 
med en stor monter så här pä hemmaplan. 
D eltagandet får nog anses som ganska 
kostsamt för Wennbergs. Fri golvyta kos
tade 15 kr/kvadratmeter, samt utmed vägg 
30 kr per löpmeter. Utställningen ägde rum 
i Tullhuset i dåvarande Inre hamnen, där 
600 kvm hade upplåtits till m askinhall. 
Den kanske mest framträdande utställaren 
i hallen var Wennberg.

Wennbergs monter dominerades av olika 
specialm askiner för cellulosaindustrin , 
vilket väl illustrerar inriktningen av den 
aktuella tillverkningen. Av den tidigare 
specialiteten, sjöångmaskiner, ställdes liera 
exemplar ut. En av ångmaskinerna, nr 126, 
kom att bli nedsatt i bogserbåten Björn, 
Sunne. Från båttillverkningen visades foto
grafier och halvmodeller på väggen, fram
förallt av de kraftiga, senaste levererade, 
isbrytande bogserbåtarna. M ärkligt nog 
är de alla avbildade från "fel sida", efter
som man ser modellernas styrbordssidor. 
Andra viktiga produkter var armaturer till 
maskiner och pannor.

Under 1930-talet byggs tre pråmflottar 
utrustade som sandsugarmudderverk till 
Karlstads hamn (1935), Klarelfens flott- 
ningsförening (1936) och Lidköpings hamn 
(1938). När Karlstad säljer sitt mudderverk 
hamnar det i Lysekil. Den komplicerade 
anläggningens specialpum par säljs till 
Norge. Drivkällan, en Sefflemotor med ett 
ringa antal driftstimmar överlämnades till 
Laurins motormuseum i Lysekil. Pråmen 
byggdes om till husbåt med hemmahamn 
i övre Göta älv.

G juteriet läggs ner 
och annan produktion tas upp

1944 övertar Simons söner, Olov och Curt 
ledningen för företaget. Efter kriget började 
man undersöka möjligheterna att expan
dera inom ytterligare områden. Man kom 
tidigt in på godshantering och man stu
derade hur lasthanteringen i amerikanska 
hamnar skett under andra världskriget. De 
principer som tillämpades var bland annat 
pallning av standardiserade enheter både 
lieträffande gods och lasthanteringsutrust- 
ning. Weverk, som man numera kallade 
företaget, kom till exempel mot slutet av 
1940-talet att tillverka olika eldrivna truck
ar, både flak-, led- och gaffeltruckar. Denna 
tillverkning skedde bland annat för SJ.

Gjuteriet lades ned 1957, 50 år efter det 
grundats. Då hade åtskilliga sidor hunnits 
med att samlats i modellböckerna. De inne
höll uppgifter om ritnings-, form- och mo
dellnumm er samt gjutmodellens fysiska

placering. Som hjälp vid identifieringen 
har man gjort små miniatyrskisser med de 
väsentligaste måtten angivna. Vad som är 
fascinerande är att just detta koncept kom 
att tillämpas av japanerna när man runt 
1950-talet ville på ett enkelt sätt åskådlig
göra sina reservdels- och verktygslistor, 
främ st vid fartygsleveranser. Ett system 
som även senare kom att prägla europeiska 
företags listor.

Konkurrensen blev hårdare även inom 
de nya tillverkningsområden som Wenn
bergs satsat på. Exem pelvis hade man 
1963 överlåtit trucktillverkningen på Asea, 
vilket så här i efterhand verkar mindre 
välbetänkt eftersom  det är ett om råde 
som expanderat starkt. Därefter började 
verkstaden, i samarbete med Atlas Copco, 
tillverka borraggregat. Man fortsatte också 
utvecklingen av lasthanteringsutrustning, 
bland annat skruvtransportörer. En udda 
produ kt, som  togs fram  rätt sent, var 
hydrauliska skruvförspännare till kärn- 
kraftsverk.

Förutom verkstadsindustrin kom Wenn
bergs också att vara verksamt inom fastig
hetsbranschen. Det första bostadsområdet, 
Pilgården, byggdes i funkisstil på 1930-talet 
och låg nära verkstaden i Viken, och var 
avsett som personalbostäder. Senare kom 
flera bostadshus att byggas på lite längre 
avstånd från Viken, och man byggde till 
exempel ett större antal radhus i stadsdelen 
Kroppkärr.

Slutet
Under 1960-talet insåg man från Wenn
bergs sida att man saknade expansions
möjligheter för verkstaden, och man ville 
därför flytta över verksamheten till Örs- 
holmen, som ligger vid Klarälvens östra 
utlopp, vilket skedde i mitten på 1970-talet. 
Vid denna tid hade Wennbergs övertagit 
sty rm ask in stillv erk n in g en  efter Seffle  
Ab:s konkurs 1974. Seffles koncept för 
tryckstångspropellrar köptes dock först 
upp av Kamewa Ab. Styrmaskinstillverk
ningen överläts sedan till H ela Hydro 
i Göteborg. Produkten återkom m er till 
Säffle kom m un via M arinprodukter S. 
Nyberg Ab.

I samband med Wennbergs flytt till Ors- 
holm en kom kom m unen över attraktiv, 
centralt belägen tomtmark. Industriområ
det, som när det anlades, låg utanför stads- 
byggelsen, hade genom stadens expansion 
kom m it att ligga alltm er centralt. Efter 
flyttningen kom verksamheten att gå allt 
sämre, trots lokaliseringsbidrag, och 1983 
var konkursen ett faktum.

M en även om W ennbergs m ekaniska 
verkstad upphört att existera, finns fortfa
rande flera av båtarna kvar, flera av dem i 
ett alldeles utmärkt skick beroende på de 
eldsjälar som tagit hand om dem.
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Nybyggnadslista Wennbergs mekaniska verkstad
Listan är sammanställd av Bertil Rydholm. Å i femte kolumnen = ångmaskin; M = motor. KFF= Klarelfvens flottningsförening; AFF = 
Ångermanelfvens flottningsförening

NB nr År Namn Typ Maskin Levererad till

1 1899 Glava Glasbruk II Lastfartyg Å Kompositskrov från Bergsviken. Glava
28 1906 Mölnbacka Bogser Å Uddeholmsbolaget
29 1906 Skrov Ekensberg (Strömkarlen)
31 1906 Nynäshamn Bogser Ä AW Sundell, Nynäshamn
32 1905 Svalan Slup Å Nederkalix ängslups Ab
— 1906 Tor Slup Å Svanberg, Nederkalix
— 1906 Skrov Ekensberg (Strömåkaren)
33 1906 Quien Bogser Å KFF
30 1905 Stjern Bogser Å Mölnbacka-Trysil
34 1906 Nain Bogser Ä KFF
35 1907 Harge II Bogser Ä Harge bruk
36 1907 Skrov Hallman, Östersund (Aspenäs)
37 1907 Tritonia Lustbåt Å H. Brusell, Stockholm

Tritonia (1907) var en av de få lustbåtar som tillverkades vid Wennbergs. Isbjörn I I  levererades 1910 till Äsbaeka trävaru Ab i Söderhamn. Ingvar 
Wennbergsarkivet på Värmlands arkiv. Thörns bildarkiv.

38 1907 Runn Slup Å Runns trafikbolag, Falun
39 1907 Katrinefors Bogser/last Å Katrinefors Ab, Mariestad
40 1908 Klaran Pass Å Ångbåts Ab Klaran, Edebäck
41 1908 Vålösund Pass Å Kristinehamns Ängslups Ab
42 1908 Wiken Pass Ä
43 1909 Lusten III Bogser A KFF
44 1909 Lusten IV Bogser A KFF

Lusten II I  och Lusten IIII  ligger här i inre hamnen i Karlstad. Lusten I lllfick  omsider det mer korrekta namnet Lusten IV. De levererades till Klarelfvens 
flottningsförening 1909. Bild frän Lars Wennberg.



45 1909 Skrov
46 1910 Tärnan Lustbåt
47 1910 Isbjörn II Bogser
48 1911 Alster Bogser

49 1911 Volgsjön Varpbåt

50 1911 Najaden Varpbåt

51 1911 ----- Varpbåt
52 1912 Dragan Bogser
— 1912 Strömsund Bogser

54 1913 Åke Bogser

55 1913 Hammarö Pass
56 1913 Styrbjörn Last
57
58 1914 Skoghall 1 Bogser

59 1914 Edit Bogser

60 1914 Qvarnbergsvattnet Bogser

61 1914 Saga Bogser
62 1914 Mölnbacka Bogser

63 1915 Klara (II) Bogser

Kartsell, Norrköping (Siken)
Å Wennberg
Å Åsbacka trävaru Ab, Söderhamn
Å P.G. Jansson, Kristinehamn
Ä ÅFF 
M
M KFF
Å ÅFF
Å ÅFF
Å NC Jensen, Karlstad
Å Hammarö ångbåts Ab
M Bröderna Löfberg, Karlstad

Å Ab Uddeholm
M Kalix trävaru Ab, Kalix
Å Fjelltrafik, Gäddede
M Torne Elfs FF
M Mölnbacka-Trysil
M Mölnbacka-Trysil

Saga kom att trafikera nordliga vatten dä hon levererades till Torne Elfs 
flottningsförening.

Bogserbåten K lara levererades till Mölnbacka-Trysil 1915. Bild frän Wenn- 
bergsarkivet i Värmlands arkiv.

64 1915 Lusten IV Bogser M KFF

65 1915 Torsö Pass Å Torsö kommun

66 1916 Isbjörn I Bogser Å Åsbacka trävaru Ab, Söderhamn

67 1916 Yngve Bogser Å Stockholm transport & bogserings Ab

68 1916 Ströms Bruk Bogser Å Ströms bruk

69 1917 Elektra Tankpråm M Ab Uddeholm

70 1918 Sven Bogser Å Stockholms ved Ab

71 1918 Ivar Bogser Å Stockholms ved Ab

72 1918 Steg Bogser Å Stegeholms trävaru Ab Västervik

73 1920 Tingvalla Bogser Å Värmlands rederi Ab

74 1920 John Jennings Bogser Å Robertsfors Ab, Sikeå

75 1922 Lusten VII Bogser M KFF

76 1925 Lusten VIII Bogser M KFF

77 1927 Pråm Bofors Ab

78-84 1928-1933 Mindre flottningsbåtar Till olika beställare
— 1935 Sandsugare Karlstads hamn
— 1936 Sandsugare KFF
— 1938 Sandsugare Lidköpings hamn

85-92 1934-1938 Mindre flottningsbåtar Till olika beställare

93 1938 Lusten II Bogser M KFF

94 1939 Gladen Bogser M Billerud Ab

95 1939 Lusten III Bogser M KFF

96 1939 Lusten IV Bogser M KFF

97 1939 Varpbåt M Skoghalls sågverk

98 1940 Lusten VII Bogser M KFF

99 1940 Varpbåt M Billerud

100 1945 Tingvalla II Bogser M Karlstads hamn

101 1946 Norsälven I Bogser M Norsälvens såg
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Några wennbergsbåtars historia
Svalan

NB 32. 1905. Nederkalix Ångslups Ab 
Passagerarångslup med bogserinrättning 
Längd 16,33 meter; bredd 3,56 meter 
Brutto 18,59 registerton 
Maskinen levererade 10 nhk (40 ihk).

Svalan sjösattes i Karlstads inre hamn, med 
assistans av ham nens kran. Plåtskrovet 
med reling och avvisare och huvudsakligt 
träarbete utan panna, maskin, koppar, mm 
vägde ca 6500 kg.

På midsommarafton gick maskinen runt 
för första gängen och omedelbart därefter 
gjordes en provtur ut till Tynäs och åter 
med gott resultat. Svalan uppnådde en fart 
av ca 9 knop. På en halvtimma uppmättes 
kolförbrukningen till 17 kg. I mångt och 
mycket kom hon i fortsättningen att fung
era som en modell för flera andra slupar 
som byggdes hos Wennbergs.

Svalan gick i passagerartrafik m ellan 
orterna Filipsberg, Nyborg och Karlsborg. 
Svalan uppehöll dessutom  från isloss
ningen till sista juni, 1918 provtjänsten som 
postförande nr 164 i ÅBXP-svstem et på 
sträckan Nederkalix-Nyborg. Åkerström 
förlängde inte kontraktet på grund av för 
dålig ersättning frän Postverket.

Svalan köps 1932 av A lbert Sthråle, 
Nederkalix som efter en tid överlät henne 
till H. Dysholm , Seskarö. Vid årsskiftet
1952-1953 övertas den nu utrangerade 
ångslupen av Hjalm ar Lundbom, Luleå, 
och döps om till Speedo 1. Lundbom lät 
inmontera en 100 hk Penta dieselmotor. 
Skrov och inredning rustas upp, ny över
byggnad sätts på. Båten gick i trafik i Luleå
1953-1959, bland annat ut till Hantverks- 
hyddan pä Gråskälsören vid de välbesökta 
danskvällarna.

F rälsn in gsarm en s Förlags Ab köpte 
henne strax före 1960 för att förmodligen 
nyttja henne för turer till sin anläggning 
på Kurö. N ågra år senare säljs hon till 
Lennart Westerberg, Omö och återfår sitt 
gamla namn Svalan, och gick åter i regel
bundna postturer från Dalarö brygga till 
öarna Ornö och Utö samt med passagerare 
och "litet av varje" under drygt tjugo år i 
Stockholms skärgård. Svalan hade passa- 
gerarcertifikat till och med 1983.

Svalan låg några år vid Utö Marina i ett 
bedrövligt skick efter Westerbergs bort
gång 1983. Såldes till M ikael W ettainen, 
Brom m a efter m arinans nedläggning i 
slutet av 1990-talet. Efter hjälpliga repa
rationer bogseras Svalan hösten 2000 till 
Jungfrusunds varv på Ekerö i Mälaren för 
fortsatt upprustning (se bilder i Länspum
pen 2002:1).

Vid besök som jag (BR) gjorde på varvet 
i september 2002 och samt 2007 var läget

status quo från år 2000.

Kvien, ursprungligen Quien
NB 33. 1905. Klarelfvens flottningsföre
ning (KFF)
Spelbåt
Långd 13,8; bredd 3,90 meter; brutto 21,5 
registerton. Deplacement 22 ton 
Maskineri på 40 indikerade hk.

Kvien användes för att sköta flottningen 
i sjön Kvien i Dalarna nära Värm lands- 
gränsen. I mars månad 1906 kom hon till 
järnvägsstationen Sågen, ungefär 20 km 
fråm Kvien. Från Sågen drogs hon över 
Tyngsjö-Acksjöberg-Håtjärnarna och fram 
till närmsta vik av Kvien. Ungefär 100 man 
hjälpte till med den transporten. I fören satt 
en man som kallades "Skåpen" och spelade 
dragspel. Han var en under sin livstid en 
m ycket känd speleman och förtennare i 
trakten. Bitvis var det emellertid upp till 30 
hästar som hjälpte de 100 männen. På jämn 
väg förmådde hästarna ensamma och i ut
förslut måste det bromsas. När färden efter 
varje rast skulle sättas igång igen måste 
alla m ännen dra i linorna. Detta för att 
hästarna inte kunde dra igång själva. Det 
gick nämligen inte att fä dem att ta jämna 
steg. Värst var det emellertid att passera 
de stora uppförsluten mellan Sägen och 
Lakotjärn där flera hårnålskurvor utgjorde 
färdens svåraste delar. Transporten tog två 
hela dagar.

I mitten av 1960-talet hade hon namnet 
Arås och var stationerad på Rådasjön i 
Värmland där hon drog timmerflottar frän 
Sunnemo till Råda vid Åråsälven.

Harge II
NB 35. 1908. H arge Ab (vid nordöstra 
Vättern)
Bogserare
Längd 16,33 m; bredd 3,56 meter.

Harge Ab hade redan en Harge, som efter 
leveransen av Harge II fick namnet Harge 
I. När Harge I sålts fick Harge II namnet 
Harge utan romerska siffror. Hon fung
erade som paketbåt M otala-A skersund, 
dessutom blev det en del isbrytning och 
fiske. 1911 sänder Wennbergs en ersätt- 
ningspanna. 1938 såld till John Bergman & 
Son i Motala, hon döptes då om till Wulf. 
Hos Bergman & Son kom hon att användas 
som bogserare.

1959 blev Wulf ombyggd till passage
rartrafik och döps om till Kind, och hon 
kom att sysselsättas med passagerartrafik 
på Kinda kanal under detta år. Komforten 
ombord ansågs inte var den bästa, och

Kind säljs efter säsongen till Ab Koks & 
Kol i Stockholm  som snabbt gör sig av 
med henne till Ångfartygs Ab Stockholm- 
Blidösund. Då blev det dags för ett nytt 
nam n: Blidö. E n lig t up pgift b lev hon 
snabbt det mest utskällda fartyget i skär
gården. Hon byggdes om, troligen för att 
öka kom forten, men råkade ut för flera 
maskinhaverier. 1961 hade rederiet tröttnat 
på henne och hon såldes och fick det nya 
namnet Rannick.

Mot slutet av 1980 randas ljusare tider för 
den gamla båten: hon köps först in av Gary 
Hedman som avsåg att restaurera henne 
tillbaka till originalskick, och i samband 
med detta återfick hon nam net Harge. 
Numera återfinns hon i Strömsholms ka
nal i ett mycket gott skick, restaurerad till 
ursprungligt skick. Harge ägs numera av 
Sven-Olov Könberg, Olle Ridelius och Jan 
Ekholm. Dessa har erbjudit ägarskapet till 
Polstjärnan i Karlstad, som redan förvaltar 
Tingvalla.

Klaxan
X B  40.1908. Ångbåts Ab Klaran i Edebäck 
Passagerarbåt
Längd 18,9 meter; bredd 3,9 meter 
Brutto 34,6 registerton 
Maskineri: tvä 35 ihk compoundmaskiner 
av högtryckstyp.

Klaran blev ett gott tillskott till passage- 
rarlinjen m ellan Edebäck och Vingäng i 
Klarälven. 1918 förlorade hon en propeller 
vid Skräddarstenarna i närheten av Södra 
Branäs, där ström m en grävt ned älven 
på djupet. Dykningar företogs på platsen 
men propellern har aldrig gått att hitta. 
Nu tillhör den förlorade propellern en av- 
våra värmländska skrönor. Tyvärr sä tog 
bilismen över mer och mer i Klarälvsdalen 
underl930-talet och båttrafiken upphörde 
helt. Klaran låg dock kvar åtskilliga år vid 
Femtå, innan hon skrotades.

V ålösu n d
NB 41. 1908. Kristinehamns Ångslups Ab 
Passagerarbåt
Längd 17,55 meter; bredd 4,05 meter 
Brutto 34,72 registertonton.

V ålösund levererades som ersättare för 
skärgårdsluparna Sibberön och W ålön  
som byggts vid Kristinehamns mekaniska 
verkstad.

Vad nam net anbelangar har det länge 
diskuterats i staden om det skall börja med 
W eller V. Ett leveransfoto från 1908 visar V. 
Foton från 1920 och 1940 visar dock ett W. 
Kanske skulle detta ge ett intryck av en viss
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Vålösund fungerade i många Ar, från 1908 till 1942, som passagerarbåt t trafiken mellan Kristinehamn och Vfllön. Ingvar Thörns arkiv.

elegans. Den vanliga rutten gick från ham
nen i Kristinehamn ut i skärgården förbi 
Tivoliön/Tyskön med sina förlustelser och 
serveringar. Resan slutade vid Vålön. För
utom passagerare fraktades också gods till 
sommarvillorna, speciellt vår och höst vid 
ut- och inflyttning. En röd flagga på den 
vita bryggan signalerade att båten skulle 
lägga till. Mörka nätter fick en lampa/lykta 
fungera som alternativ varvid man fick en 
kort-kort tutning som bevis på att man var 
observerad. Vid avgång från slutstationen, 
Vålön, tillkännagav Vålösund sin avgång 
med en signal fem minuter i förväg och tre 
signaler vid prick avgångstid.

Under 1935 konstaterade bolagsstäm 
man att föregående år gett ett minus på 
764:74 kr, men trots förlusten hade bolaget 
för avsikt att ännu ett år försöka uppehålla 
trafiken med Vålösund. Busstrafiken är 
som vanligt den värsta konkurrenten. Re
dan 1936 ansågs det att både bilar och bus
sar var snabbare och framförallt bekvämare 
för en tur längs sundet.

1941 ringer ödesklockorna igen, efter
som ett bud har lagts på båten, men i april 
meddelar styrelsen att någon försäljning av 
Vålösund inte är aktuell. Busstrafiken har 
som nu ökat i omfattning på samma sträcka 
som slupen trafikerar påverkar ångslups- 
bolagets finanser i alltmer negativ riktning.

Ett år senare kommer ett nytt bud, denna

gång från den Marinen. Man bjuds gene
röst via en mäklare 30000 kr, men Vålö
sund stannar i staden och kommer även 
detta år att plöja Varnans och sundets 
vågor. Elur skulle det ha sett ut att sälja 
båten just denna sommar dä man firade 
300-årsminnet av stadens grundande?

Så kommer dödsstöten, styrelsen med
delar i juni 1942 att man för 10000 kr sålt 
V ålösund till R ed eriaktiebolaget Soya 
(Walleniusrederierna), Stockholm för ome
d elbart tillträd e. Båten skall insättas i 
passagerartrafik och hon byggs om vid

det W alleniusägda Djurgårdsvarvet, och 
döps efter sin tilltänkta trad på Mälaren till 
Hillersjönäs. Under detta namn var hon 
verksam från 1943 till 1950 då hon köps av 
B.Å.JH. Ljungfeldt för 8000 kr och blir om
döpt till Hadar. Hon motoriseras 1951. Vart 
ångmaskinen tog vägen vet ingen idag.

Redan 1952 säljs hon till Forsmans Tra
fikbåtar Ab, Stockholm för 15000 kr. Un
der sitt nva namn Storholm en sätts hon 
i trafik mellan Ropsten, och Storholmen. 
Ibland förflyttas hon till trafik på Klara sjö 
och till Drottningholm. 1969 blir Forsman

Vålösund anlöper bryggan vid Tyskön. Kristinehamns bildarkiv.
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Bogseraren A lster levererades till Ab PG Jansson år 1911. Hon ses här i Inre hamnen i Karlstad. Den stora byggnaden i bakgrunden är Herrhagsskolan 
som invigdes 1907. Ingvar Thörns arkiv.

Sightseeing Ab, Stockholm nya ägare, och
1980 byggs hon om och förses med en ny 
överbyggnad. Storholmen övertas 1984 av 
Forsmans Rederi Ab, Lidingö för 242 000 kr.

Ett allvarligare tillbud inträffar 1993 då 
skepparen avlider i en hjärtattack den 14 
juli under en tomkörning från Ropsten mot 
Tranholmen. Fartyget kör därefter upp på 
land vid Lilla Lappkärrsberget. Hon såldes 
1994 till Kronuddens Taxi & Charterbåtar, 
Vaxholm 1994, och kom att huvudsakligen 
trafikera Stockholms östra skärgård. En ny 
motor, en Scania D9 på 300 hk installeras 
2005. Numera tar hon 96 passagerare, och 
hennes rödmålade skrov kan fortfarande 
beskådas då och då.

A lster
NB 48,1911. Ab PG Jansson, Kristinehamn 
Bogserbåt
Längd 15,3; bredd 3,6 meter
Brutto 18,34 registerton
M askineri på 40 ihk, u trustad  med en
kondensor.

Bogserbåten, med sitt svarta skrov, sågs 
ofta i Karlstads hamn dit hon drog pråmar 
från Alsters t>ruks lastageplats vid Glofsön. 
Hon besökte även ofta Kristinehamn. Al
ster var sannolikt i brukets ägo fram till 
runt 1940. Hon uppköptes nämligen 1941

av Henry Mossberg i Dals Ed när hon låg 
upplagt vid Bohus Varv i Göta älv, berövad 
både maskin och panna.

Mossberg förflyttar Alster till Gustavs- 
fors Varv där ly ck lig tv is den uttjänta 
Ejderns (byggd i Motala 1878) hela m a
skineri flyttades in i Alster. Maskinen var 
en trotjänare i sig själv, tillverkad 1890 av 
Bastholm ens (Bassholm ens) M ekaniska 
Verkstad.

Därefter blev hon en timmerdragare på 
Stora Lee, Lelången, Foxen och Silensjö- 
arna i Värm land under åren 1941-1942. 
Påföljande är, 1943, gick hon m estadels 
till Byälven, Glafsfjorden och Vänern för 
Jacobssons Industrier samt Billeruds Ab.

1955 såld es A lster för 20 000 kr till 
H aldenvassdragets flottningsförening i 
Halden. Efter om byggnad döps hon till 
Ragnvald Bötker. Hennes uppgifter blir 
desamma som tidigare.

F lottn in g sfö ren in g en  beslöt 1964 att 
motorisera delar av sin flotta varvid Ragn
vald Bötker blev överflödig. Hon ligger 
helt sysslolös i Tistedalen när länsmannen 
Guldbrand Mellbye i Aremark får syn på 
henne och kan förverkliga vad så många 
av oss ångb åtsfantaster dröm m er om, 
nämligen att få äga en egen ångbåt. Hon 
får behålla sitt norska ursprungsskick, 
men man känner igen wennbergsskrovet 
med sin typiska maskinkapp. Nu är hon

en kulturprydnad med sin ångmaskin när 
hon som Ara, efter ett ålderdomligt namn 
på Aremarksjön, gör sina sommarturer pa 
Haldenvassdraget.

Volgsjön
NB 49. 1911. Ångerm anlandälfens Flott-
ningsföening
Varpångare/Spelbåt
Ångmaskin (Nr 77), utlovad att prestera 
18-20 ihk.

Volgsjön var verksam  i sjön Volgsjön i 
trakten av Wilhelmina, och var verksam 
där till slutet av 1960-talet. Hon kom se
dermera att benäm nas V olgsjön  I samt 
åter till Volgsjön

Med sitt spel kunde hon varpa in 25000 
medelgrova timmerstockar med en hastig
het av 1,2 km/tim. 1911 anlades dykdalber 
i sjön för att möjliggöra användandet av 
spelet pä bogserbåtarna. En väsentlig kraft 
kunde med dessa anordningar överföras 
till den ringknäppta bom m en vid varp
ningen. Detta motsvarar benämningen att 
dra "klot" i Värmland. Före 1911 förekom 
enbart bogsering av bommar.

Styrbjörn
NB 56.1913. Bröderna Löfberg, Karlstad
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Styrbjörn levererades / ̂  / .3 lill Rrihlcma I ölberg & Co i Kurlslad. Styrbjörn Imdveii 50 ihk nioljeinolor och ett bnittotonnage fm .4.41 ton. Ingviir Ihönis 
bildarkiv.

Lastfartyg 
Längd 20,66 meter 
Brutto 72 registerton 
Motor pä 50 hk.

Styrbjörn var ett udda bygge från Wenn
bergs: dels var hon ett lastfartyg, dels var 
hon ett m otorfartyg. Det var det enda 
"stö rre" m otordrivna fartyget som var
vet levererade. Bröderna Löfberg var tre, 
och verksam heten  som  inled des 1906, 
var grosshandel med kolonialvaror, samt 
om sider också agentur för Citroenbilar. 
Ett fram gångsrikt kafferosteri (Löfbergs 
Lila) startades efter några år, och det är 
väl kanske inte allt för långsökt att anta 
att avsikten var att till en del sysselsätta 
Styrbjörn med kaffetransporter m ellan 
Göteborg och Karlstad. U ppenbarligen 
kom man tidigt underfund med att hon var 
för liten och redan 1915 förlängdes hon 3 
meter i Karlstad, och blev då 23,68 meter 
lång, och fick ett brutto på 89 registerton.

Löfbergs behöll henne trots detta inte så 
länge, vilket kan ha berott på att tillgången 
på kolonialvaror som kaffe minskat under 
kriget, och hon såldes redan 1916 till Stock
holms Befraktningsbolag Ab. Åren därefter 
växlade ägarna, men 1920 köptes Styrbjörn 
av Ångbåts Ab Bohuslänska Kusten och 
kom att användas som styckegodsbåt. 
Elär kom hon att stanna i rederiet i 30 år 
innan hon 1950, i samband med rederiets 
konkurs, såldes till ett partrederi på Donsö. 
Hon blev ombyggd till tankfartyg, och en 
Skandia på runt 100 hk installerades. Brut
tot blev i samband med detta 105 ton och

dödvikten angavs till 140 ton. Ombyggna
den skedde vid Gotenius varv, och namnet 
ändrades till Gyro. Namnändring skedde 
för att ägarna ville undvika sammanbland
ning med andra båtar vars namn slutade 
på "björn".

1956 blev Gyro ombyggd på Bröderna 
Jonsons varv, Kållandsö. Ombyggnaden 
innebar ny styrhytt och överbyggnad. En 
ny motor på 180 hk installerades 1962. Äret 
efter var det dags för en ny förlängning 
med 5 meter till 29,10 meter.

1980 såldes Gyro till Poul Jensen, Ship- 
ping Co SA och blev registrerad i Panama. 
Poul Jensen låter ju misstänkt danskt, och 
Olle Renck och Örjan Kronvall såg henne

i Köpenham n 1981. D ärefter är hennes 
öden okända.

Torsö
X B 65. 1915. Torsö kommun 
Passagerarbåt
Längd 19,6; bredd 4,45 meter; djup 1,96 
meter
Brutto 59,68 registerton
Ångmaskin på 15 nhk (70 ihk), utrustad
med kondensor.

Torsö sattes i trafik m ellan Skeberga på 
Torsö och Mariestad. Denna trafik fortgick 
fram till 1935 trots att Torsö då hade haft

Torsö fick ett långt och omväxlande liv. Ingvar Thörns bildarkiv.
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broförbindelse sedan några år. Torsös förs
ta befälhavare var Oskar Thorselius, följd 
av Wilhelm Karlsson. Siste skepparen och 
fö  den som tjänstgjorde längst ombord 
var Oskar Karlsson. M askinist var John 
Andersson från Mariestad. Johan Rickard 
Olsson, Torsö köpte henne 1935

Trafiken M otala-Karlsborg hade legat 
nere sedan 1930-talet. Redaren Axel J.V. 
Svensson inköpte Torsö i april 1939 för 
att öppna trafiken på nytt, eftersom andra 
världskrigets utbrott förbättrat de ekono
miska förutsättningarna för en sådan trafik. 
Under hösten pågick en ombyggnad för att 
troligtvis bättre motstå Vätterns vågor samt 
att förbättra isoleringen. Strax före m id
sommar 1940 gick hon som Hebe III in i 
trafiken Motala-Karlsborg. Till befälhavare 
hade man engagerat Kapten H. Rodin, som 
varit kontrollofficer i Spanien under inbör
deskriget. Hebe III kom att locka åtskilligt 
med passagerare under sommarens resor.

Beroende på bränslerestriktioner för re
deriets motorbåtar kom Hebe III att flyttas 
till Gränna-Visingsölinjen. Detta fick till 
resultat att M otala-Karlsborg under 1941 
inte hade någon trafik.

1941 blir Hebe III ombyggd i Sjötorp, sil
ke t innebar att hon blev heldäckad och fick 
maskinrummet kraftigt utökat. Våren 1942 
hade en överenskommelse uppnåtts mellan 
vättenredarna, vilket resulterade i att lilla 
Hebe III återgick till sin ursprungstrad. 
K rigstidens restriktioner med oljor och 
mängden av värnpliktiga som var förlagda

till Karlsborg fick till resultat att samtliga 
turer var välbelagda. Så fortsatte Hebe III 
att oförtrutet ånga på i Vättern.

1955 överläts Hebe III till bröderna Al
lan och Åke Harrysson från Kungshamn, 
vilka sedan tid igare hade in tressen  på 
traden Gränna-Visingsö. Året efter ersattes 
ångmaskineriet av en 120 hk dieselmotor.

Bröderna Harrysson överlät 1962 såväl 
Hebe III som Hebe V  (ex Tynäs, Ham 
marö, 1913 NB 55) till Visingsöbon Sven 
Vetter. För H ebe III betalades 40 000 kr.
1968 överförs Hebe III till Hb Visingsöbå- 
tarna Gustavsson & Vetter, Visingsö. 1980 
blir hon övertagen av Rederi M oberg & 
Johansson, Visingsö.

I februari 1982 blir hon försåld till Hb 
Vätterns Båttrafik. Ägarna Tord Holmstedt, 
Lars Stenberg och Lennart Rogberg, från 
Vadstena köpte henne för 315 000 kr för att 
sommartid från Vadstena göra endagsturer 
på Göta kanals östra del. Hennes namn 
blev Victoria af Wadstena. Hon kom att få 
ettnvtt namn: Ström karlen af Trollhättan 
när hon 1993 säljs för 1.5 milj kr till Bengt 
Käll i Trollhättan. Därefter kom hon att gå 
i turisttrafik bland annat mellan övre sluss
bassängen och Stallbackabron i Trollhättan.

Isbjörn I
NB 66. 1916. Åsbacka Trävaru Ab i Söder
hamn 
Bogserare
Längd 18,45 meter; bredd 4,65 meter; djup

1,75 meter
Brutto 40,08 registerton 
Compoundångmaskin (Nr 97) om 30 nhk 
(120 ihk).

Isbjörn I säljs till J.F. Grundberg i Sunds
vall 1934 och då blir nam net kortat till 
enbart Isbjörn.

Hyrdes ut till Marinförvaltningen 1940-
1942 samt 1943-1945. Under mellanåret 
1942-1943 var hon uthyrd till Stockholm 
Transport & Bogsering Ab. Den 24 mars 
1944 uppges hon ha kantrat och sjunkit 
under en resa mellan Oxelösund och Häv- 
ringe, varvid samtliga sju besättningsmän 
omkommit, men det var en annan Isbjörn, 
byggd 1894 i Thorskog det rörde sig om.

Isbjörn säljs 1945 till Köping för att bli 
ham nbogserare. Tio år senare köps hon 
av Utansjö Cellulosa Ab för 15 000,varvid 
hon levereras med "full bunker och ångan 
uppe" som termen lyder.

Isbjörn motoriseras 1963 på Lunde Varv, 
då två Albindieslar med en total effekt på 
320 ehk får ersätta ångmaskineriet.

1977 säljs hon till David Eriksson i Ram- 
vik, vilket blir hans sista båtköp. J. Gustavs
son i Väja köper henne 1978 och ny hemort 
blir Kramfors tom 1991. Hon registreras
1979 som Isbjörn av Kramfors och därefter 
har hon använts som fritidsfartyg. Sådes till 
Luleå 1991 och samma år förvärvas hon av 
Monica Lehtonen, Stockholm som omgå
ende sålde henne till S. Hörnberg, också 
Stockholm . Runt 1992 byter hon namn

Isbjörn I  levererades 1916, märkligt nog efter Isbjörn II  (1910). Ingvar Thörns bildarkiv.
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till Isbjörn af Stockholm. Återgår till M. 
Lehtonens ägo 1995 .1 drift 1999.

Elektra
NB 69. 1918. Uddeholms Ab, Skoghall 
Tankpräm
Längd 22,33 meter; bredd 5,65 meter; djup 
2,36 meter
Brutto 95 registerton, dödvikt 120 ton.

Bakgrunden till namnet Elektra är troli
gen att hon fraktade olika produkter frän 
Uddeholm s elektrokem iska anläggning 
i Skoghall till fabrikerna runt V änern. 
Elektra byggdes som tankpråm med en 
lastvolym på 100 kbm. Det finns felaktiga 
uppgifter om att Elektra redan från början 
var motoriserad, men en motor sattes i alla 
fall in vid något tillfälle, för 1949 inregist
reras hon som motorfartyg. Hon kom att 
segla för Uddeholm ända till 1962 då hon 
såldes till J. N ejm an, som snabbt sålde 
henne vidare till Sven Holmberg, Vadstena, 
som byggde om henne till sandsugare.

O m byggnaden innebar att taket till 
den befintliga tanken skars upp, och att 
en normal lastlucka monterades. Sanden 
pumpades upp med en råoljemotordriven 
centrifugalpum p som  placerades akter 
om lastrummet. 1969 säljs sandsugnings- 
verksamheten och Elektra ingår i affären. 
Köpare är H arge Bruk och här stannar 
Elektra till 1975. Under 1975 byter Elektra 
ägare två gånger och hamnar på Oskars
hamns varv där hon blir kvar till varvets 
konkurs 1981. Det året sker ytterligare två 
ägarbyten och Elektra hamnar hos Håkan 
Leijding Förvaltnings Ab. Under både 1975 
och 1981 hade Arne Avelins Bogserbåts

Ab ägt henne kortare tider och sålt henne 
vidare med hyfsad avans. 1993 är Elektra 
fortfarande attraktiv för köpare, och hon 
byter ägare två gånger det året. 1997 avförs 
hon slutligen ur fartygsregistret efter en 
längre tids bristande underhåll.

Sven
NB 70. 1918. Stockholms Ved Ab 
Bogserare
Längd 18,2 meter, bredd 4,6, djup 2,45 
meter
Brutto 47 registerton
Ångmaskin på 100 ihk (25 nom) byggd av 
varvet, med tvnr 113.

Sven hade 3 systrar: Isbjörn (1916), Yngve 
(1916) och Ivan (1918).

Sven var beställd av Stockholm s Ved 
Ab, och kom att byta ägare flera gånger 
under leveransåret, men hamnar till slut 
hos Ostkustens Transport Ab. Under dessa 
transaktioner behölls namnet Sven, men
1920 såldes hon till Nordmalings Ångsågs 
Ab och bytte då namn till Olofsfors. Under 
kriget togs hon i anspråk av marinen som 
hjälpvedettbåt med beteckningen H234 (el
ler H411). Flera källor anger att H234 var 
hennes beteckning, men det förkommer 
ett fotografi där H411 är m ålat i stäven. 
H411 skulle enligt de tidigare näm nda 
källorna tillhöra hjälpminsveparen Cairo. 
Efter kriget återgick hon till sin ägare, och
1956 ersattes ångm askinen av en motor 
på 320 ehk. Tio är senare överförs hon till 
M asonite Ab i Rundvik. Gunvar DeVall 
köper 1969 Olofsfors, som 1972 förs över 
till Rundviks Bogser Ab. Ett nytt m otor
byte hade skett 1971 då två Volvo Penta på

tillsammans 420 ehk installeras. 1976 sker 
ett nytt ägarbyte då Avelins bogserbåtar 
i Lidingö köper O lofsfors. Avelins var 
ju också inblandade i försäljningsturerna 
när det gällde Elektra. Timrå Entrepre
nadmaskiner ägde Olofsfors från 1979 till
1983 då Timrå Bogserings & Bärgnings Ab 
tog över ägandet, för att 1989 sälja vidare 
till Lindbergs Bygg- och Skärgårdsservice 
Ab, Ingmarsö. Därefter fick Olofsfors ett 
kort m ellanspel hos Gävle Bogsering & 
S jöentreprenad under åren 1995-1997 . 
Efter många år i Östersjön var det dags 
för en längre flytt till något saltare vatten, 
nämligen till Öresund, då hon köpts in av 
Triton Shipping Ab i Råå. I samband med 
detta skedde ett namnbyte till Alice af Råå. 
Hon fick nu en ganska speciell sysselsätt
ning beskriven i Svensk sjöfarts tidning 2007. 
Det innebar att serva fartyg som passerade 
genom Öresund genom att transportera 
proviant och besättningsmedlemmar som 
skulle avlösa/avlösas. Alice af Råå var 
enligt dåvarande ägaren ett synnerligen 
stabilt fartyg och mycket lämpligt för sin 
speciella verksamhet. 2007 såldes Alice af 
Råå till Tugab Ab i Gävle. 1 samband med 
detta återfick hon nam net O lofsfors. I 
juli 2009 såldes hon till Thomas Ekstrand, 
Stockholm. ,
Källor:
En verkstad i Karlstad. Minnesskrift utgiven 
med anledning av Ab C J Wennbergs mekanis
ka verkstads 75-åriga tillvaro. Karlstad 1950. 
En verkstad i Karlstad 1875-1975. Karlstad 
1975.
Artiklar i Bätologen, Länspumpen och Svensk 
Sjöfarts Tidning.
Kåa Wennberg, Lars Magnus Ericssons grun
dare. Saltsjö-Boo 2006.

Elektra byggdes som tankpråm, men hon kom sedermera att motoriseras. Ingvar Thörns bildarkiv. 
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Exit Hawila

Andreas Ingvarsson

Efter 74 år lämnar Hawila Öckerö för 
fortsatt fart under finsk flagg.

Efter att i nästan tre års tid legat upp
lagd, har nu skolfartyget Hawila sålts av 
föreningen Mot bättre vetande (MBV) till 
Pauli Kivekäs från Nagu i Finland. Pauli 
är gammal skärgårdsbo och är skeppare 
på bogserbåten Torva, kommer att driva 
H aw ila på sina friveckor tillsam m ans 
med bland andra sina söner varav en för 
närvarande går på Den seglande gymna
sieskolan på Öckerö. Pauli säger att målet 
är att starta en verksam het runt Hawila 
som liknar den som bedrivits av MBV och 
andra skutföreningar här i Sverige. En för
ening ska startas för att driva fartyget som 
kommer att ha sin bas i Åbo. En kajplats är 
ordnad för fartyget i Aura och till en början 
kommer hon att ligga still och utgöra en 
bas för ungdomsverksamhet i Äbo. Bade 
kommun och privata intressenter kommer 
att engageras i projektet.

Det närmsta målet är att få Hawila klas
sad för passagerarfart. Närmast i planerna 
ligger de Baltiska staterna. Pauli anser att 
Hawila och andra svenska skutor är star
kare och i bättre kondition än de flesta som 
finns i Finland eftersom kontrollen av sku
tor och traditionsfartyg är bättre i Sverige. H aw ila backar ut frän sin gamla kajplats.

Varför säljer M BV H awila?
Efter flera års problem  med m inskande 
engagemang inom föreningen så stod det 
till slut klart att något måste göras efter
som det blev allt svårare att få ihop befäl 
för att kunna genomföra seglingarna med 
föreningens båda fartyg Hawila och Astrid 
Finne. Som en första åtgärd lades Hawila 
upp på Öckerö och en svår och känslomäs
sig process startades för att besluta om för
eningen och skutornas fortsatta öde. Efter 
att Hawila legat upplagd i ett år beslutade 
föreningen sig för att sälja. Det är framföralt 
minskande engagemang inom föreningen 
men även skärpta bem anningskrav och 
kostsamma nödvändiga investeringar som 
ledde fram till det beslutet. Nu när Hawila 
är borta kommer verksamheten att drivas 
vidare med Astrid Finne som är lite mindre 
och m er lätthanterlig. Förhoppningsvis 
kommer Hawila och Astrid Finne kunna 
fortsätta segla och ge ungdomar och vuxna 
m öjlighet att uppleva segling och hav i 
många år om än på var sitt håll.

H aw ila, en kort historik  
Hawila byggdes 1935 på Lindstöls båtbyg- 
geri i Risör, Norge för familjen Bryngelsson 
pä Hönö. Hon sattes in i isfarten mellan 
Norge och ism agasinen pä öarna i Göte
borgs skärgård. 1937 förlängdes Hawila 
med 4 meter. Under andra världskriget 
fiskade man i några år med fartyget. Ha
w ila hade då fiskeregistreringsnum m er 
GG 17. Under 1960-talet byggdes isverk på 
öarna i skärgården och behovet av naturis 
upphörde. Hawila sattes då in i allmän 
fraktfart, mot slutet bland annat skrapfisk 
från fiskham nen. I början på 1970-talet 
lades hon upp i Hönö Kl o va och förföll 
allt mer. 1977 startades ett projekt på Brat- 
tebergsskolan på Öckerö där elever och 
lärare startade en rustning av Hawila till 
seglande skolfartyg. Första tiden lånade 
skolan fartyget men 1978 köptes hon av den 
nybildade föreningen Mot bättre vetande. 
1984 togs hon i bruk som skolfartyg en 
verksamhet som sedan fortsatte till 2006 
dä hon lades upp i väntan pä försäljning.

För den som vill läsa mer om isfarten 
rekommenderas Sven Bryngelssons artikel 
i Länspumpen 2002:4.Pauli mottar fotografier av den tidigare verksamheten pä H aw ila frän en fd lägerskolelärare frän 

Brattebergsskolan.
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Matvraket A ila har nått sin sista hamn, Södra Trädgårdsholmm i Lurö skärgård. Namnet Titanic, som står målat pä sidan är bara påhitt. Fotona på denna 
och nästa sida är tagna av Klas Andersson i Götene sommaren 2008.

Matvraket som blev vrak

Krister Bång

Det var säkert m ånga i L id k öp in g  
som drog en lättnand ens suck då 
det gamla restaurangfartyget Aila, alias 

Skutan, bogserades ut ur hamnen den 19 
april 2008 efter många år av bekym m er 
för hamnförvaltningen. Det gamla fartyget 
skulle till Karlstad för att skrotas.

Men bogseringen hade inte flyt. När man 
kom m it i höjd med V ärm landsnäs fick 
bogserbåten bekymmer och var tvungen 
koppla loss släpet. Aila drev på grund vid 
Södra Trädgårdsholmen i Lurö skärgård 
och ännu i juli 2009 stod hon kvar där.

Nu är det väl förstås inte så m ånga 
som sörjer. Vän av ordning är naturligtvis 
upprörd över att ingenting händer. Agaren 
av vraket, Lennart Carlsson, har sedan 
tidigare en dispyt med Karlstads hamn i 
ett annat ärende och är inte välkommen 
dit med Aila.

Nya Lidköpings-Tidningen  skrev den 23 
april 2008:
"En fars utan like
Vi har massor med myndigheter. Men när

det väl gäller vågar de inte göra någonting. 
Det som nu händer med Skutan är en fars 
utan like, säger kommunalrådet i Lidkö
ping, Kjell Hedvall (s).

Han har hela tiden följt Skutans äventyr 
på Vänern genom kontakter med ägaren.

Efter irrfärden på Vänern har Skutan  
blåst in i naturreservatet vid Trädgårds- 
holm arna hitom  Lurö. D är ligger den 
förtöjd i några tallar. Vid fel vind kan den 
släs sönder och bli liggande där. Då måste 
samhället ändå göra något. Under tiden 
tiger m yndigheterna. Ingen vill ta tag i 
problemet.

-  Egentligen är det väldigt enkelt. Se till 
att båten kommer i hamn och blir skrotad.

-  Vi har Sjöfartsverk, sjöfartsinspektion, 
kustbevakning och länsstyrelser men ingen 
tar tag i det. A llm änhetens förtroende 
m åste vara i botten när myndigheterna 
inte ens kan få en gammal båt skrotad utan 
i stället låter den driva på Vänern, säger 
Kjell Hedvall.

-  När jag har frågat säger myndigheterna

att det är ägarens ansvar. Och han försöker 
nog göra sitt, men alla är emot honom och 
han får ingen bogsering. Som jag ser det 
m åste båten tas till Karlstad. Där finns 
resurserna att snabbt och lätt skrota den 
vilket också ägaren vill, fortsätter han.

Kjell Hedvall är medveten om att ägaren 
har en konflikt med Karlstad kommun i ett 
helt annat ärende men tycker att man borde 
bortse från det nu och få båten skrotad sä 
att den försvinner från Vänern.

Att den skulle hamna i Lidköping igen 
tror han knappast. Här finns inte resur
serna att skrota den. Och man kan inte bara 
dra båten till Lidköping för att låta den bli 
liggande i evighet.

-  Det kan vi inte acceptera. Vi måste alla 
hitta en lösning på det här nu så att båten 
blir skrotad, säger Kjell Hedvall."

Båten kvar
Ingenting har i praktiken hänt sedan dess. 
Vid midsommartid i år var dykaren Klas 
Andersson ute vid vraket och fotografe-
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rade. Det var ingen vacker syn.
E ftersom  ägaren  inte kun nat ordna 

bortforslingen har ärendet ham nat hos 
Kronofogden. Där har man beräknat att 
en bärgning och bortforsling av det gamla 
fartyget skulle gå på 750000 kronor. Fog
den tycker att det är för mycket pengar att 
ta av skattemedel. Skutan är tömd på olja 
och annat farligt och utgör ingen annan 
fara än förfulning av miljön. Så troligen får 
hon ligga kvar...

Skrotfärdig redan 1984
Under sex års tid hade fartyget med nam
net TV 069 tjänstgjort som oljebekäm p- 
nings- och oljemottagningsfartyg och för 
Tullverkets kustbevakning. När hon såldes 
av FFV Allmaterial för Generaltullsstyrel- 
sens räkning den 15 juni 1984 för 60 000 
kronor till Marin & Maskin Ab i Stockholm 
var hon i m ycket d ålig t skick. Endast 
m askinen hade något större värde. Hon 
döptes pro forma om till Marita och såldes 
strax därpå till Tankfrakt i Uddevalla Ab 
(Lennart Hulthén) för 100000 kronor som 
ämnade skrota fartyget. Hon låg då vid 
Trellevarvet på Kålland sö.

Sedan maskinen och andra viktiga re
servdelar tagits till vara såldes skrovet den
30 oktober 1984 till Niilo Valtanen i Lyre- 
stad. Denne lät installera en annan motor, 
en Cummins NVH 12 pä 330 kW tillverkad 
redan 1960. Samtidigt döptes hon om till 
Aila och omändrades till utställningsfar- 
tyg. Den 25 april 1988 var tiden slut som 
utställningsfartyg och hon omändrades till

Trollhättan ute pä Vänern. Foto: Tore Grnnath

fritidsfartyg.
Niilo Valtanen avled den 20 februari 1989 

och dödsboet sålde henne den 30 april 1990 
till Restaurang Ab Skutan i Karlstad för 
500 000 kronor varvid det officiella namnet 
förlängdes till Aila av Karlstad. Bakom 
detta bolag stod Bertil Österberg, Kenneth 
Holm och senare även Peder Englund. Far
tyget byggdes nu om till restaurangfartyg 
och lades vid kaj i Karlstad som Skutan. I 
februari 1991 överfördes hon för 1500000 
kronor på Hb Aila i Karlstad med samma 
ägarkonstellation.

Den 1 maj 1994 slöts ett arrendeavtal 
med köpoption mellan Hb Aila och Ram
numret Ab (RAB) (Marie Kling och Patrik 
Jansson), Karlstad. Denna utnyttjades den
31 augusti samma år dä Skutan såldes till

RAB för 1400 000 kronor. Vid överlåtelsen 
förelåg en retentionsrätt till förmån för Res
taurang Ab Skutan som byggt om fartyget 
till restaurang.

Denna rätt kvarstod även sedan Karlstad 
Båt- & Fartygsförvaltning (Marie Kling och 
Lennart Carlsson) inköpt fartyget den 1 
juni 1995. Detta bolag sålde henne sedan vi
dare den 1 oktober 1996 till Alper Griingör 
i Karlskoga som bildade Alperna Restau
rang Ab och flyttade båten till Lidköping 
där hon fortsatte som restaurangfartyg. 
Priset var nu 1250 000 kronor.

Efter ett tag upphörde verksam heten 
och fartyget förföll alltmer. Hon sjönk vid 
något tillfälle i Lidan men bärgades. I au
gusti 2007 säldes hon för 1 (en) krona till 
Lennart Carlsson i Karlstad. Köparen var

1 stället för att bli utkonkurrerad av bilen ställde man den på däck. Arkiv Krister Bång.
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K arl-G öran av Animskog med god fart över Vänern. Foto Tore Grannth den 23 augusti 1963.

medveten om att fartyget var i dåligt skick 
och att det vattenfyllts och sjunkit i Lidan 
vintern 2006/07. Köparen garanterade att 
objektet senast tre veckor efter tillträde 
skulle ha förflyttats från Lidköpings hamn. 
Och resten vet vi ju.

Byggd på Thorskog  
Skutan byggdes av Petter Larsson på Thor
skogs Mekaniska Verkstad 1908 med nam
net Gustaf. Hon byggdes på spekulation 
med byggnadsnum m er 188 och om inte 
Petter fick sålt sitt fartyg under byggnads
tiden satte han det i trafik för egen räkning.

Just 1908 drabbades varvet av en ned
gång och G ustaf blev det enda fartyg 
som varvet levererade det året. Hon sattes 
också i fart för Petter Larsson själv. Ar 1911 
överlämnade han ansvaret för varvet och 
rörelsen till sin son Eskil. Petter avled 1912.

I mars 1914 såldes fartyget till ett part
rederi i Linköping med gårdsägaren (bon
den) Alfred Karlsson som huvudredare 
och med b ond en O tto A n d ersson  och 
sjökaptenerna Sigfrid Gerhard Petré och 
O scar Larsson som huvudredare. Man 
behöll dopnamnet på fartyget.

Såld till Göteborg
Fartyget förblev i Ö stergötland knappt 
ett år innan hon i januari 1915 såldes till 
Ångfartygs Ab Örnen i Göteborg.

Bakom detta bolag stod skeppsredare 
August Assmundsson som var en verksam

man vi denna tid. G ustaf blev rederiets 
tredje fartyg men redan 1917 hade bolaget 
tio fartyg i trafik på Vänern. Det var då 
också ombildat (1916) till Rederi Ab Örnen. 
Assm undsson var också verksam  inom 
fiskerinäringen och drev ångtrålare genom 
bolagen Fiskeri Ab Hvalen och Sälen.

Assmundsson tillhörde den skara affärs
män som insåg att det efter första världs
krigets slut skulle bli en enorm efterfrågan 
på nytt tonnage. I maj 1917 förvärvade han 
därför det lilla varvsbolaget C O Christians- 
son & Co Ab i Strömstad, som dittills i stort 
sett endast byggt träfiskebåtar. Bolaget 
omvandlades till Strömstads M ekaniska 
Verkstad och började bvgga ut varvet så 
att ångfartyg på 2 500 ton dödvikt kunde 
byggas där. Med facit i hand vet vi att det 
aldrig blev någon fart på varvsverksam- 
heten efter kriget och den 30 september
1921 gick varvsbolaget i konkurs efter att 
ha byggt några kompositfartyg.

I linjetrafik
G ustaf förblev Göteborgsbåt till den 11
december 1923 då hon för 60 000 kronor 
såldes till Westerås-Torshälla Ångbåts Ab 
i Västerås. Styrelsen för detta bolag utgjor
des av fabrikör Carl August Palmén och 
grosshandlare Erik Andersson i Västeras 
samt godsägare Nils Johan Johansson på 
Frösäkers gård strax utanför Västerås.

För att fä direktförbindelse mellan Mäla
ren och Göteborg bildade 1924 Ångfartygs

Ab Göta Kanal och W esterås-Torshälla 
Ä ngbåts Ab ett gem ensam t bolag som 
fick namnet Rederi Ab Mälaren-Göteborg 
med bergsingenjör Gustaf Lundblad, sjö
kapten Gunnar Thorslund och direktör 
O lof Söderlund, alla från Västerås, som 
styrelse. Gustaf överfördes pä detta bolag 
och döptes samtidigt om till Trollhättan för 
sin trafik mellan Mälaren och västkusten.

Sam arbetet varade fram  till 1939. Då 
löstes Rederi Ab M älaren-Göteborg upp 
och genom lottning tillfördes fartyget sitt 
gamla bolag, Westerås-Torshälla Ångbåts 
Ab.

Såld till Jönköping
I april 1941 såldes Trollhättan i befintligt 
sk ick  liggand e i H am m arbyham nen i 
Stockholm för 51 500 kronor till Munksjö 
Ab i Jönköping. Ångaren sattes nu in i 
frakten av pappersprodukter från Jönkö
ping till Göteborg men gjorde också, efter 
andra världskriget, längre resor både till 
Tyskland och Holland.

Ar 1952 genom gick fartyget en större 
ombyggnad då hon byggdes om till mo
torfartyg. Den gamla ångmaskinen byttes 
ut mot en 3-cylindrig June-M unktell på 
225 hk. Samtidigt försågs hon med ny rigg 
och nya lastluckor. När ombyggnaden var 
klar, i juni 1952, döptes fartyget om till 
Munksjö IV.

Säsongen 1961 blev den sista som Munk
sjö Ab drev sjöfart i egen regi. Under våren
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M arita vinterupplagd i Norrköping den 23 mars 1973. Foto Krister Bång.

Fortsatt i trafik till 1978
I oktober 1971 återvände fartyget till Vät
tern inköpt dit av Gösta och Göran Wei- 
strand i Harge. Priset var detsamma som
1962, d v s 125000 kronor. Namnet ändra
des till Marita.

Redan i februari 1975 säldes fartyget 
igen. Hon hamnade i Lidköping ägd av 
Bert Åkerblom i Götene. Priset hade nu 
stigit till 200 000 kronor. Och det var Åker
blom som i mars 1978 sålde henne vidare 
för 190000 kronor till Generaltullstyrelsen 
för att uteslutande användas för statsända
mål. Resten av det gamla fartygets historia 
är beskrivet ovan. -Ä

1962 såldes fartygen ut. Fyran såldes i maj
1962 för 125000 kronor till ett partrederi i 
Ånimskog i Dalsland med skepparen Johan 
Gunnar Sörqvist som huvudredare och 
liälftenägaren och med skepparen Egoth 
Sörqvist och skeppsmäklare Gustaf Bohlin 
som ägare av 25 % var. Nu döptes fartyget 
om till Karl Göran.

Modellbyggare
Sänder några foton på båtologen och mo
dellbyggaren Hans Sandberg i Oxelösund 
och hans modeller. Han bygger fiske- och 
skärgårdsbåtar och även någon skuta.

Hans är född i Stockholm men kom tre 
och ett halvt år gammal till Stora Askö i 
Tjust skärgård norr om Västervik. Han 
bodde även på öarna Ekö och Horsö där 
han var fiskardräng men var även på några 
skutor i kustfarten.

Den mesta tiden av sitt yrkesverksamma 
liv arbetade han inom järnindustrin.

Arne Karlsson

Övre bilden visar en av Hans Sandbergs välbyggda 
båtmodeller.

Härintill sitter båtologen med en modell av en 
välbyggd fisketrålare.
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Byggd 1960 av NV Scheepswerft Waterhuizen 
J Pattje, Waterhuizen, Holland, nb 250

1000 tdw, 499 brt, 247 nrt

Längd 63,61 bredd 10,04, djupgående 3,63 m

Reg-nr 10086/S1GH IMO 5228956

Maskin Klöckner-Humboldt-Deutz 6-cyl 
diesel, 1103 kW

Fart 12 knop

85 Mathilda 1960-1963
Fartyget byggdes för ett partrederi i Norrköping med ett stort antal 
delägare och med Åke Danielsson som huvudredare och ägare till 
58/1000 delar. Det var också Åkes maka, Viola Danielsson som gav 
fartyget dess namn, Mathilda, vid sjösättningen den 2 juli 1960. 
Hon var för övrigt det tredje och sista fartyget med detta namn 
inom rederiet. Hon levererades den 22 oktober 1960.

1963 den 27 september såldes hon för 1850000 svenska kronor 
till More og Romsdals Fylkesbåtar i Molde, Norge. Hon kom till 
Stockholm den 2 oktober och efter slutlossning övertogs hon da
gen därpå av de nya ägarna som gav fartyget namnet Jotunheim.

1971 b>'ggdes fartyget om. Däcket höjdes och hon försågs med 
sidoportar.

1980 1 januari avyttrades hon till Intercar A/S (Per Hagen, Dram- 
men) i Oslo. Fartyget tog en last av norskt biståndshjälp ner till 
Indonesien och såldes i juni detta är till Anton Lee Transport Pt 
Ltd i Port Moresby, Nya Guinea och med Per Hagen som fortsatt 
ägare. Namnet ändrades samtidigt till Niugini Coast.

1986 såldes hon till Zhejiang Province Shipping Co i Wenchow, 
Kina och döptes om till Zhe Dai 319.

2009 Ännu i trafik.

86 Sitaka/Monica Bratt 1960-1965

M athilda blev det tredje och sista fartyget med detta namn inom rederiet. Foto Bertil Palm.

®yggd 1960 av Ab Falkenbergs Varv, Falken
berg, nb 129

1150 tdw, 499 brt, 290 nrt 

Längd 69,77 bredd 10,82, djupgående 3,65 m 

Reg-nr 10090/SIHB IMO 5239541 

Maskin 8-cyl M.A.N. diesel, 970 kW 

Fart 12,5 knop

; änsf:n3.mpen 2009:3

S itaka gick i charter for Göthabolaget. Här ligger hon i Trollhättan den 10 juli 1962. Foto Krister Bång.
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M onica Bratt blev det enda paragraffartyget i anrika Brattbolagets historia. Här på väg in i en brittisk hamn. Fotoarkiv Krister Bäng.

Vad skrovet beträffar var detta fartyg nästan direkt systerfartyg 
med de i Gävle byggda Royal-båtarna. Hon byggdes för Ab 
Dalarö-Bolagen i Dalarö men ägdes formellt av ett partrederi med 
Ingmar Matsgård, Sten Nilsson och Margit Persson som ägare till 
var sin 1 /3 del. Det var också huvudredarens fru, Maud Mats
gård, som den 15 juli 1960 vid sjösättningen döptes fartyget till 
Sitaka. Leveransen ägde rum den 22 november 1960 och gick in 
i en charter för Göthabolaget i Göteborg. Hon var då det största 
fartyg som varvet byggt.

1962 den 8 november såldes hon för 2 000000 kronor till ett 
partrederi i Göteborg med Erik Kekonius som huvudredare för 
ägarna Ab Adviser (50 %), Ångfartygs Ab Östersjön (47 %) och 
Curth Mårtensson (3 %). Hon döptes om till Monica Bratt och

sattes in på en nyöppnad linje Göteborg-Shoreham -Southam p- 
ton w .

1965 den 16 februari såldes hon för 147 000 brittiska pund mot
svarande 2128 500 kronor till Marseille Frét i Marseille, Frankrike. 
Fartyget övertogs vid Eriksbergs mek Verkstad i Göteborg och 
avseglade den 5 mars med namnet Mejean II.

1977 såldes hon till Scotto e Coppola i Neapel men fick hemort 
i Cagliari pä Sardinien. Nytt namnet blev Adelconcita.

1978 övertogs hon av Micora SaS i Neapel och fick behålla 
sitt namn.

1981 den 23 september grundstötte fartyget utanför Cape Testa 
på Sardinien och sjönk i position 41.15N och 09 E. Fartyget gick 
i ballast. Besättningen räddades.

Fartyget ligger vid Eriksbergs Varv för övertagande. 
Bakom ligger Prinsessan Regina, fd  Sveabolagets 
Regin. Foto Krister Bång den 27 februari 1965.

m tim m iiiiii
Ä i i i i i i n u
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P atria i vintrig miljö. Foto Calle Nyström, negativarkiv Klubb Maritim -  Göteborg.

Byggd 1960 av Ab Lödöse Varv, Lödöse, nb 
132

1137 tdw, 499 brt, 289 nrt

Längd 68,09 bredd 10,40, djupgående 3,85 m

Reg-nr 10103/SGCL

Maskin S-cyl Deutz diesel, 990 hk

Fart 12 knop

87 Patria 1960-1970

Fartyget beställdes av varvets ägare, kammarherre Gustaf Adolf 
Bratt, och sjösattes den 11 augusti 1960 och fick då namnet Patria. 
Hon kunde gå på provtur den 9 december samma år tvä månader 
försenad på grund av bland annat försenade leveranser av gene
ratorerna till fartyget. Trots detta blev nybygget en god affär för 
varvet och gav en bruttovinst på omkring 470 000 kronor. Fartyget 
registrerades på Rederi Ab Götha i Göteborg.

1967 den 19 april såldes hon för 1 775 000 kronor till ett partre
deri i Stockevik på Tjörn med Kenneth Eliasson som huvudredare 
och ägare till 7/20 delar, och med Leif Evertsson (7/20), Kurt 
Evertsson (4/20) och Hasse Evertsson (2/20) som delägare. Man

behöll namnet på fartyget.
1970 den 29 april såldes hon för 1 640000 svensk kronor till 

Partrederi M arina 2 (Wonsild & Son) i Köpenham n. När hon 
avgick från Göteborg den 24 april bar hon namnet Bente Marina.

1973 den 9 juli såldes hon till Cap Spartivento SpA i Cagliari på 
Sardinien. Även nu övertogs fartyget i Göteborg och avseglade 
den 11 juli med namnet Joyce.

1973 den 21 december sjönk fartyget i position 40.01N och 08.20 
E i närheten av Isola de Mal de Ventre då hon var på en resa m el
lan La Spezia och Alger med last av styckegods.

Bente Marina i Lund
in/hamnen i väntan på 
att övertas av italien
ska intressenter. Foto 
Krister Bång den 3 juni
1973.
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Byggd 1960 av Norrköpings Varv & Verkstad 
Ab, Norrköping, nb 164

734 tdw, 496 brt, 210 nrt

Längd 54,38 bredd 8,92, djupgående 3,60 m

Reg-nr 10112/SMAG IMO 5360675

Maskin: 8 cyl Deutz diesel, 660 hk

Fart: 11,5 knop

Thuntank VII pä sommarlugnt vänervatten den 27 juli 1963. Foto Tore Granath.

88 Thuntank VII 1961-1967
Fartyget tillhörde varvets standardtyp och sjösattes den 29 okto
ber 1960 och fick namnet Thuntank VII av landshövdingens fru, 
B. Fallenius. Leveransen ägde rum den 5 januari 1961. Beställare 
var ett partrederi i Lidköping med Erik Thun Ab och Thunrederier 
Ab som hälftenägare och med skeppsredare Helge Källsson som 
huvudredare. Jungfruresan gick till Klaipeda för lastning.

1963 troligen den 20 januari förliste fartyget med man och allt 
i Nordsjön. Det återfanns den 22 januari flytande med botten i 
vädret ca 30 nautiska mil utanför Great Yarmouth. Holländska 
bärgningsfartyget Nossgelezee kom först fram till vraket och 
tog det under bogsering mot holländska kusten. Senare kom 
ytterligare ett holländskt bärgningsfartyg till platsen och assiste
rade vid bogseringen. Den 24 januari hade man fått vraket in till 
Nieuwe Waterweg vid Hook van Holland där masterna knäcktes. 
Dykare gick ner och kunde konstatera att det var Thuntank VII 
som man hade bärgat.

Thuntank VII:s position vid katastroftillfället var 52.55N och 
04.18 E. Klockorna hade stannat på mellan 10.50 och 11.40. Vid- 
styrkan var 10 beaufort med god sikt.__________________________

Fartyget hade 11 mans besättning. Sju av dessa återfanns döda 
ombord. De återstående fyra tros ha gått i en livbåt som senare 
återfanns tom i Harlingvliet-mynningen.

Den 2 februari vändes fartyget på rätt köl och hon reparerades 
sedan vid Verolmes varv i Rotterdam och återlevererades därifrån 
den 16 april och sattes i svensk kustfart.

För Thunbolaget var det en mycket svår tid eftersom Thuntank 
V II var det tredje av rederiets fartyg som förliste inom en vecka. 
De andra två var Östanhav och Vestanhav.

1967 den 19 maj såldes hon för 1 150000 kronor till Sameiet 
Coasting, Skips AS Karlander (Egil Paulsen) i Oslo men fick 
Fredrikstad som hemort. Namnet ändrades till Slamet Enam- 
belas. Hon sattes in i kustfart i Indonesien för det indonesiska 
statliga oljebolaget Pertamina.

1970 övertogs hon av Pertamina och fick Jakarta som hemort 
och namnet Slamet XVI.

1983. Rapporterad upphuggen.

Thuntank VII i Göta älv efter iståndsättningen. 
Foto Krister Bång den 15 maj 1965.
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N ordpol pä leveransprovtur frän Falkenbergs Varv.

Byggd 1961 av Ab Falkenbergs Varv, Falken
berg, nb 130

1100 tdw, 499 brt, 281 nrt 

Längd 69,77bredd 10,82, djupgående 3,65 m 

Reg-nr 10139/SJYM IMO 5255650 

Maskin S cyl M.W.M. diesel, 1 330 hk 

Fart 14 knop (senare ändrat till 10,5 knop)

89 Nordpol 1961-1964
Nordpol var det största fartyget som dittills hade byggts vid 
Falkenbergs Varv. Hon byggdes som open/closed shelterdecker 
med ett brutto av 499/1 089 ton och dödvikt 1 140/1 970 ton. 
Hon sjösattes den 31 januari 1961 och fick sitt namn av fru Judith 
Andersson vilket var de båda skeppsredarna Ebert och Lennart 
Peterssons mor. Leveransen ägde rum den 6 april 1961. Beställare 
var Rederi Ab Pool (Ebert Petersson) i Kalmar.

Fartyget var avsett att gå i allmän fraktfart under vinterhalvå
ret och tjänstgöra som bilfärja under sommaren. För att köra på 
bilarna på väderdäck fanns en ramp medan det fanns portar för 
lastning i mellandäck. I underdäcket kunde man samtidigt föra 
vanlig last. Hon insattes då i trafik Oskarshamn -  Klintehamn via 
Grankullavik med en rundresa varje dag. Kapaciteten av person
bilar var 80 st. Sommaren 1962 sattes nybyggda Gotlänningen in 
tre dagar i veckan Klinteham n-Byxelkrok-Oskarsham n och fyra 
dagar i veckan Klinteham n-Oxelösund. Nordpol gick samtidigt 
kvar på sin linje.

1963 i augusti ändrades fartygets hemort till Oskarshamn.
1964 i september, såldes fartyget för 2485 000 kronor till A/S 

Gange Rolf (Fred Olsen & Co) i Oslo och fick namnet Bruse. Rederi 
Ab Pool/Nordö hade beställt ytterligare två färjor för leverans
1965 varför man inte länge behövde ett vanligt fraktfartyg att

förstärka sommartrafiken med.
1971 den 8 november såldes hon till Empresa Insulana de Nav 

Sarl i Lissabon och fick namnet Sete Cidades. Hon avgick från 
Oslo den 26 november destinerad till Lissabon.

1974 övertogs hon av C.T.M. (Companhia Portugesa de Trans
portas Maritimos Sarl), Lissabon

1986 övertogs hon av Vianalis Ltd, även det i Lissabon.
1990 den 2 mars såldes hon till Consul Shipping Srl i San Lo- 

renzo, Honduras och döptes om till Consul. Avgick från Valletta 
på Malta den 17 mars. Redan i april samma år döptes hon om av 
sitt rederi till Rahmi.

1991 såldes hon till Panamericana Maritime Co Ltd, San Lorenzo 
och fick namnet Sharaf Alddin. Bakom detta bolag dolde sig 
Kermantrans i Izmir, Turkiet som drev linjetrafik mellan Izm ir- 
Rumänien-Egypten.

2001 den 27 mars överfördes hon till Comorerna och fick Moroni 
som hemort och namnet Egenur. Samma ägare som tidigare.

2005 i maj såld till Diamond Shipping Co i Alexandria och om
döpt till Diamond I. Fortsatt under Comorernas flagg. I praktiken 
samme ägare som tidigare.

2009. Ännu i fart.

Under 19 är seglade fartyget under portugisisk 
flagg med namnet Sete Cidades.
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Byggd 1961 av Sölvesborgs Varvs- & Rederi 
Ab, Sölvesborg, nb 59.

945 tdw, 499 brt, 317 nrt

Längd 55,15 bredd 10,01, djupgående 3,45 m

Reg-nr lOUO/SEOD IMO 5115812

Maskin 6-cyl M.W.M. diesel, 800 hk

Fart 11 knop
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Sölvesborgslnjggda Fjaugen. Toto J.C Lund.

90 Fjaugen 1961-1973, Westön 1975—1980

Fartyget byggdes för Ab Robert Mvrsten i Slite som ägde 80 % 
i fartyget. Övriga ägare var ur familjen Mvrsten. Fjaugen köl
sträcktes den 15 juli 1960 och kunde sjösättas den 21 januari 1961. 
Leveransen ägde rum den 29 mars 1961.

1974, den 3 januari, såldes hon för 1 000 000 kronor till Bror 
Husells rederier i Mariehamn och registrerades på Rederibolaget 
Lillgard med Houtskär som hemort. Hon döptes samtidigt om 
till Färjsund.

1975 den 9 juli såldes hon för 1440 000 kronor till ett partrederi 
i Skärhamn med åtta delägare och med Folke Patriksson som

huvudredare. Nu fick fartyget namnet Westön.
1979 i januari, såld till sjökapten Gunnar Sandberg i Bollebygd 

för 1900000 kronor. Både namn och hemort behölls.
1980 i maj såld liggande vid Lödöse Varf med nyttjandeförbud 

för 1 100000 kronor till Alajuela Shipping Co SA i Panama som 
gav henne namnet Libra.

1981 den 15 december avgick fartyget från Rotterdam till Sve
rige och förliste några dagar senare i Skagerack. Närmare detaljer 
om haveriet saknas.

Westön fotograferades av Tomas Johannesson den 10 september 1976. Fartyget fick en kort tid namnet Libra. Här passerar hon Burg vid Kielkn- 
nalen. Foto C.G. Nyström, negativarkiv Klubb Maritim -  Göteborg.
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Byggd 1961 av J J Sietas Schiffswerft, Ham- 
burg-Neuenfelde, nb 473.

1 032 tdw, 499 brt, 307 nrt

Längd 58,73 bredd 9,62, djupgående 3,93 m

Reg-nr 10147/SLZG IMO 5113632

Maskin 8-cyl Deutz diesel, 800 hk

Fart 11,5 knop

På väg upp för Göta älv fångades Fenja den 1 juli 1961 av Krister Bång.

91 Fenja

Fenja byggdes för Rederi Ab Eystrasalt (Ernst Dunér) i Västervik. 
Hon sjösattes den 17 december 1960 och fick sitt namn av fröken 
E. Dunér. Hon var det fjärde fartyget inom rederiet med namnet 
Fenja. Leveransen ägde rum den 11 april 1961. Hon sattes därefter 
i linjetrafik mellan Västervik, Norrköping och Grangemouth i 
samtrafik med Sveabolaget.

1966 i december köptes hela rederiet av skeppsredare Lennart 
Kihlberg i Göteborg och då ändrades även hemorten dit. Vid det 
tillfället var Fenja det enda fartyget i rederiet.

1969 den 16 juni såldes hon för 1 163 970 kronor till Jiirgen 
Fromann KG i Hamburg och fick vid övertagandet i Falkenberg

1961-1969

namnet Siiderelv.
1970 den 18 december inköptes hon för 1100 000 tyska mark av 

ett partrederi i TEreskobing, Danmark med J.C. Jespergaard som 
huvudredare och fick namnet Rolith. Fartyget övertogs i Kiel.

1974 den 17 maj såldes fartyget till Gennaro Pasquale Colandrea 
i Neapel, Italien. Nytt namn blev Gitana Seconda.

1979 såld till Paparelli S A S di Raimondo Parascandola & C i 
Neapel varvid fartyget fick sitt sista namn, Valanna.

1984 såldes hon till Demolizioni Navali Baia i Neapel för upp- 
huggning. Arbetet påbörjades den 4 maj.

Officiellt fick farh/gel namnet Gitana Seconda under italiensk f l m e n  Sconda malailcs nldrig ;«  1 irtygcl. bildarkiv Krister Bang.
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Byggd 1961 av Ab Kustvarvet, Höganäs, nb 
4; Ab Falkenbergs Varv, Falkenberg och Ab 
Lödöse Varf, Lödöse, nb 135.

700 tdw, 499 brt, 257 nrt

Längd 55,27 bredd 8,33, djupgående 3,60 m

Reg-nr 10178/SLZG IMO 5370852

Maskin 7-cyl British Polar tillverkad 1942, 
525 hk

Fart 12 knop

Tunis fotograferad av Gunnar Ståld.

92 Tunis 1961-1966

Detta fartyg har en lång och intressant tillblivelsehistoria. Ab 
Kustvarvet, som började bygga fartyg 1958, hade byggt tre fartyg 
för Blekinge och Skåne och började på ett fjärde på ren spekula
tion. Kustvarvet anlitade Halm stad Varv för inm ontering av 
motorer och i viss mån utrustning.

Varvet försattes i konkurs den 1 april 1960. Då hade man ett far
tyg på bädden och ett i beställning. Kommunen gick in med 25 000

Tunis i hemmahamnen efter leveransen. Arkiv Svensk Sjöfarts Tidning.

kronor för att fartyget på bädden skulle kunna byggas färdigt för 
sjösättning. Under våren köptes varvet från konkursförvaltaren 
av Ab Falkenbergs Varv som tog vara på alla maskiner och allt 
material och forslade detta till Falkenberg.

Nybygget sjösattes den 20 september 1960 och bogserades till 
Falkenberg för utrustning. Emellertid köptes skrovet av bröderna 
Lars och Vilgot Johansson i Skärham n som just övertagit Ab 
Lödöse Varf. Därför bogserades skrovet dit för utrustning. Man 
beslutade också att förlänga skrovet med 10 meter. Vid varvet låg 
en gammal träbåt, Oddur, från Vestmannaöyar, Island, som hade 
en 7-cyl British Polar diesel från 1942 inmonterad. Troligen hade 
man fått detta fartyg i inbyte då man avsåg att bygga en trålare 
(nybygge 134) för Island. Detta fartygsbygge kom dock inte till 
stånd. Motorn inmonterades därför i nybygget som kunde leve
reras den 10 juli 1961 med namnet Tunis till ett rederi i Skärhamn 
med Lars Johansson som huvudredare och med Vilgot Johans
son, Göte Andersson, Torsten Andersson och Östen Nilsson som 
medredare.

Fartyget blev efter några år för litet för det växande OT-Rederiet 
och man beslutade därför att bygga om Tunis till ringnotsfiskefar- 
tyg. Hon kom till Lödöse Varf vid årsskiftet 1965/66 och kunde 
återlevereras till sitt rederi den 3 juni 1966 med distriktsnummer 
GG 248. Med sina 55 meter blev hon därmed Sveriges största 
fiskefartyg i sitt slag. Hon kunde lasta 7 000 hektoliter sill och i 
rummen hade man byggt fasta slingerskott. För att lära upp bo- 
husläningarna i ringnotsfiske anställdes en norsk skeppare och 
en norsk notbas. Besättningen utgjordes av 12 man. Resultatet av 
fiskeriet blev inte vad man hade räknat med så fartyget såldes.

1966 den 27 december sålt för 4000 000 norska kronor (mot
svarande 2920 000 svenska) till bröderna Olav och Arne Gunnar 
Gauksheim i Bekkjarvik. Fartyget registrerades i Norge och fick 
Bergen som hemort och nytt namn, Arita.
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Tunis Ferocia E lizabeth. Vinteruppläggare i Skärhamn. En klassisk bild med Tunis ytterst, sedan Ferocia och E lisabeth  
Foto: Bernt Fogelberg den 28 februari 1964.

1968 gick rederiet i konkurs.
1969 i januari såldes fartyget till Skips A/S Arita (Jorg Ulvoen) 

i Bergen som återställde fartyget till lastfartyg och satte in en an
nan motor, en 6-cyl Wichmann diesel om 480 hk tillverkad 1958. 
Farten minskade nu till 10 knop. Därefter sattes hon i fart med 
namnet Rim.

1971 på våren gick även detta bolag i konkurs och fartyget lades 
upp i Sandviken.

1971 i november såldes hon till Navo-Ship (Odd Heggelund

och I Christiansen), Bergen.
1973 februari såldes hon för 650000 norska kronor till Helle C 

Bergheim, Stavanger och döptes om till Frivald.
1974 den 3 oktober såldes hon igen, nu för 805 000 norska kronor 

till Bror Husell i Mariehamn på Åland men fick Houtskär som 
hemort och nytt namn Frigard. Hon insattes nu i fart på Östersjön.

1976 den 10 februari såldes hon till J.A. MacBoyle på Trinidad 
och fick Port of Spain som ny hemort. Man kom fram dit den 5 
juni under brittisk flagg.

1978 såldes hon till Mormac Shipping Co Ltd, Tri
nidad & Tobago och fick Kingston som hemort med 
registrering i St Vincent & The Grenadines.

2009. Fortfarande registrerad pä detta bolag med 
namnet Frigard. Huruvida fartyget fortfaran de finns 
kvar kanske kan vara föremål för vtterligare utred
ning. Lloyds senaste notering är att hon anlände till 
Port of Spain den 21 juli 1982. Inget därefter. Men i 
Karibien kan ju lokalbåtarna fungera utan Lloyds 
övervakar.

Som Frigard på besök i Vänersborg i januari 1975. Foto 
Krister Bång.
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Gotländska Rone var systerfartyg ined B altica  och Torsburgen.

Byggd 1961 av Schiffswerft H. Ranckc, 
Hamburg,
nb 188 1050 kdw, 499 brt, 278 netto.
Längd 57,05 bredd 9,28, djupgående 3,95 m

Reg-nr 10201 /56NI IMO 5299400 
Maskin 6-cyl Deutz, 800 hk

Fart 11,5 knop

93 Rone 1961-1970
Fartyget byggdes för Rederi Ab Rone (Wiktor Claesson) i Rone- 
hamn och var systerfartyg med de tidigare till Gotland levererade 
Baltica och Torsburgen. Flon sjösattes den 1 juli 1961 och kunde 
levereras redan den 24 augusti med namnet Rone.

1965 den 1 juli såldes hon för 1 375000 kronor till ett partrederi 
Ronehamn med skeppsredare Wiktor Claesson som huvudredare 
och ägare av 10 %. Hon fortsatte med namnet Rone.

1970 den 28 maj såldes hon för 1250000 kronor till Parten- 
reederei M/S Horst H i Hamburg och döptes om till Horst H. 
K orrespondentredare blev Transm ar Schiffartskontor A dolf 
Feindt, Hamburg.

1973 på hösten sålt till M/S Buchenhain KG, Fr Heidemann i 
Hamburg och omdöptes till Buchenhain. Bakom de nya ägarna 
dolde sig Alsterdorfer Vermögensvenvaltungs GmbH, Hamburg.

1974 i oktober omflaggad till Somalia-flagg med Mogadishu 
som hemort.

1976 den 7 juli ändrades hemorten till Panama vid ett besök i 
Västervik.

1976 den 2 december strandade fartyget i hårt väder utanför 
San Sebastian i Spanien med last av 950 ton stål från Leith. Hela 
besättningen räddades. Fartyget skrotades sedan under tiden 8 
juni till 16 december 1977 på strandningsplatsen.

94 Thuntank 8 /Tankvik 1962-1982

Byggd 1962 av Norrköpings Varv & Verkstad 
Ab, Norrköping, nb 166

950 tdw, 497 brt, 243 nrt

Längd 57,88 bredd 9,47, djupgående 3,67 m

Reg-nr 10247/SELO IMO 5360687

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 799 hk

Fart 11,5 knop

Thuntank 8 pä ett spegelblankt Vänern den 11 september 196S. Foto Tore Granath.
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Thuntank 8 var varvets fjärde nybyggnad för Thunbolagen. 
Hon sjösattes den 24 november 1961 och döptes av fru Harriet 
Waller, maka till direktör Arne Waller, till Thuntank 8. Hon var en 
förstorad version av de tidigare nybyggena för rederiet. Fartyget 
levererades i mitten av februari 1962. Registrerad ägare var Erik 
Thun Ab i Lidköping.

1972 i början av januari kom fartyget till Falkenbergs Varv där 
hon förlängdes med 12 meter och samtidigt förhöjdes. Efter denna 
operation kunde hon lasta 1 650 ton. Hon återlevererades till sitt 
rederi i slutet av februari.

1976 i maj säldes hon för 2 825 000 kr till ett partrederi på Öckerö 
med Rolf Eliasson som huvudredare och med Rederi Ab Brevik 
som störste delägare och döptes om till Tankvik.

1982 i december såldes hon för US$301370 till Messolongi Ship
ping SA i Piraeus. Hon avgick från Göteborg den 23 december 
under namnet Theodosia IV.

1983 i september såldes hon till Astakos Shipping Co SA i Pi
raeus och döptes hon till Roula.

1989 såldes hon vidare till Gir Co Ltd (Overseas Agency Ltd) 
i Valletta varvid fartyget döptes om till Gir. Kontoret låg dock 
kvar i Piraeus.

1990 den 9 februari lades fartyget upp i Limassol på Cypern 
men kom igång igen den 24 maj 1990.

1991 den 16 augusti bogserades hon in till Tripoli i Libanon av 
m/s Issam. Där lades Gir upp. Den 14 maj 1992 meddelar Lloyds 
att fartygets fortsatta existens är ifrågasatt.

Nogi i charter för Termbolaget lämnar Göteborg den 20 april 1963. Foto Krister Bång.

95 Nogi 1962-1974
Detta fartyg kölsträcktes den 1 juni 1961. Den 31 januari kunde 
fru Elsie Thorwaldson, maka till beställaren Nils Thorwaldson, 
ge fartyget namnet Nogi i samband med sjösättningen. Den 12 
april levererades hon.

1968 den 11 april säldes hon för 955 000 kronor till ett partrederi
i Hällevik med Nils Carlsson som huvudredare och ägare till 14 
del. Övriga delägare med lika stor andel var Sten Axel Harrysson, 
Ake Harrysson och Roy Harry Harrysson.

Fartyget fortsatte att segla med namnet Nogi.
1974 den 13 juni såldes fartyget till kapten Alberto Esposito i 

Neapel för 1 525000 kronor som bildade Mialtho Compania de 
Navigacion S A för sitt fartyg. Fartyget kom till Sölvesborg den 
18 juni och avgick därifrån den 28 juni med namnet Althomi och 
med Panama som hemort.

1978 i januari såldes hon till S.I. TRA.M S.n.c. i Neapel och fick 
namnet Serteresa under italiensk flagg.

1981 den 25 mars fick fartyget eld ombord och strandade vid

Pinarello på Korsika. Besättningen räddades med fartyget blev 
vrak på strandningsplatsen. Vid olyckstillfället hade hon last av 
bl a sten, kopparrör och järntråd.

Byggd 1962 av Sölvesborgs Varvs & Rederi 
Ab. Sölvesborg, nb 61

I ??C :dvr. 499 brt, 307 nrt

Längd ?5,28 bredd 10,03, djupgående 3,75 m

Reg-nr 10269/SIHW IMO 5254321

Maskin Motoren Werke Mannheim, 6-cyl
diesel 800 hk

Fart 11 knop
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Byggd 1962 av Ab Lödöse Varf, Lödöse, nb 
137

1150 tdw, 499 brt, 286 nrt

Längd 68,09 bredd 10,40, djupgående 3,85 m

Reg-nr 10273/SFTR IMO 5080639

Maskin Motoren Werke Mannheim 6-cyl 
diesel, 1201 lik

Fart 13,5 knop

Bertil Palm fångade Cortia på negativ i juli 1962.

96 Cortia 1962-1966,1971-1974

Detta fartyg beställdes i augusti 1960 till ett pris av 2500000 kro
nor. Den 4 januari 1962 kunde hon sjösättas och gavs då namnet 
Cortia av fru Maja Magnusson, maka till bankdirektör H. Mag
nusson. Den 25 april 1962 kunde hon levereras. Ägare till fartyget 
var Rederi Ab Götha, Göteborg med 25c'c Ab Adviser, Göteborg 
15% Rederi Ab Orion, Göteborg 10% Ab Skärhamns Oljetransport, 
Skärhamn 10% Benet och Kurt Evertsson, Stockevik vardera 10 % 
Kurt Algot Johansson, Klövedal 10 % samt Jan Erik Johansson, 
Sibräcka 10 %. Till huvudredare utsågs Erik Kekonius som var 
vd i Rederi Ab Götha och Ab Adviser. Fartyget sattes in i trafik 
för Rederi Ab Götha. Fartygets hemort var Skärhamn.

1963, den 20 juli, anmäldes att Lars Johansson i Skärhamn 
utsetts till ny huvudredare.

1966 den 1 augusti såldes hon för £175 000 (m otsvarande
2 534 000 kronor) till Ellerman & Papayanni Lines Ltd i Liver
pool. Fartyget övertogs i Falkenberg och döptes om minimalt 
till Cortian. Insattes i linjetrafik mellan UK och Portugal/Västra 
Medelhavet.

1967 överfördes fartyget på Mossgiel Steamship Co Ltd (John 
Bruel Shipping Co Ltd) i Liverpool. Namn och fartområde förblev 
desamma.

1971 den 17 september lades fartyget upp i Liverpool för för
säljning. Den 4 november detta år såldes hon för £88 000 till ett 
partrederi i Skärhamn med Folke Patriksson som huvudredare 
och ägare till 20 %. Fyra andra sjöbefäl från Bohuslän ägde vardera 
20 %. Nu återfick fartyget namnet Cortia.

1974 den 24 januari såldes hon för 1 725000 kronor till Cala 
d 'O livo Spa di N avigazione i Cagliari på Sardinien och fick 
namnet Austerity. Hon avgick från Göteborg den 1 februari. Hon 
sattes nu i trafik i Västra Medelhavet.

1978 i januari såldes hon till Neptune SpA i Palermo för att 
byggas om till kreatursfartyg. Därefter fick hon namnet Bruno 
Alpina.

1986 i december avyttrades hon till SIBA SpA (Societa Impor- 
tazione Bestiame Alevamento SpA) i Bari och fick namnet Siba 
Foggia.

1996 såld i havererat skick till okända köpare och iståndsatt 
med namnet Nehmet Allah med hemort i Belize.

1997 såld till Ahmed Ossman & Co i Belize och omdöpt till 
Fighter II.

2000 såld till okända köpare under Belize-flagg och omdöpt 
till Madar I.

Cortia fick ny färgsättning efter försäljningen till England J.K. 
Bi/ass fotograferade henne med namnet Cortian.
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Tankfjord i full aktion pä Rivöfjorden den 18 juli 1964. Foto Krister Bång.

97 Tankfjord/Sirion 1962-1978

Fartyget byggdes på spekulation av varvet och såldes under 
byggnadstiden till Rederi Ab Tankfjord, Johnsson, Bengtsson & 
Co på Donsö. Hon levererades till sin ägare den 24 maj 1962 med 
namnet Tankfjord.

1962 den 10 juli fick fartyget eld ombord då hon befann sig i 
Östersjön på väg till Stettin. Elden kunde bekämpas av besätt
ningen och personal från tre polska bogserbåtar. Efter flera tim
mars arbete fick man elden under kontroll. Då hade maskinrum 
och manskapsinredning förstörts. Tankfjord bogserades in till 
polsk hamn. Fartyget iståndsattes.

1967 den 13 november såldes fartyget till Hans-Yngve Johnsson 
% och Ivan Johnsson 14, Donsö och fick behålla sitt namn.

1970 den 1 mars såldes hon för 1500000 kronor till ett partre
deri i Kalmar med Göran Häggerud som huvudredare och ägare 
till 1/3. Övriga delägare med 1/3 var Allan Lundqvist och Per 
Häggerud.

1975 den 24 oktober såldes hon för 1950000 kronor till maskin
chef Sigvard Börjesson på Donsö (134/195.) och Rederi Ab Sinbad, 
Flen (61/195) och döptes om till Sirion. Hemorten blev Donsö.

1977 den 3 oktober såldes hon för övertagande den 12 april 1978 
för US$ 455 000 till Entreprise Gonano i Schweiz bakom vilket 
bolag dolde sig italienska intressen. Fartyget registrerades på 
Extensa Corp Inc i Panama och sattes in i kustfart på Västafrika 
med sitt gamla namn Sirion. Hon finns med i Lloyds Shipping 
Index to m  1979.

1983 uppges hon vara såld till Nigeria och här upphör alla spår. 
Den 27 mars 1996 meddelar Lloyds att hon "N o Longer Meets L 
R F Criteria" och stryks ur registret.

Sista kända position var Arrived Cotonou, Benin, September 
26,1979.

Byggd 1962 av Karlstad Varv Ab, Karlstad, 
nb 143

850 tdw, 495 brt, 218 nrt

Längd 59,15 bredd S,63, djupgående 3,35 m

Reg-nr 10285/SIXU IMO 5352331

Maskin Motoren Werke Mannheim 6-cyl
diesel, 800 hk

Fart 11 knop
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Byggd 1962 av Falkenbergs Varv Ab, Falken
berg, nb 128

1 065 tdw, 499 brt, 281 nrt

Längd 58,91 bredd 10,02, djupgående 3,81 m

Reg-nr 10293/SGOE IMO 5345015

Maskin 4-cyI Nohab diesel, 1 001 hk

Fart 12 knop

Simnanhav i Göta älv pä väg mot Västerhavet. Foto Krister Bång den 2S augusti 1965.

98 Sunnanhav/Birgitta 1962-1970

Birgitta i Göta älv den 24 september 1966. Foto Tore 
Granath.

Ett av de allra mest vanliga namnen i Thunbolagets historia är 
Sunnanhav. Ett sådant fartyg byggdes 1962 vid rederiets eget 
varv, Falkenbergs Varv, och sjösattes den 26 januari 1962 döpt av 
skeppsredare Helge Källssons hustru Alice till just Sunnanhav. 
Detta fartvg var en något utvecklad version av de av varvet tidi
gare byggda Libra och Anders på så vis att brunnen byggts in och 
däckshuset höjts en våning. Leveransen av nybygget ägde rum 
den 2 juni 1962. Hon registrerades på ett partrederi i Lidköping 
med Helge Källsson som huvudredare och med Thunrederier Ab 
och Erik Thun Ab som ägare av 50 % vardera.

1965 den 30 december såldes hon för 2000000 kronor till ett 
partrederi Uddevalla med Clary Thordén som huvudredare och 
ägare till 50 % och med Knud Nordendorph (10 %), Peter Thordén 
(10 %) och Ab Skeppsservice (30 %) som övriga ägare. Omdöpt 
till Birgitta.

1970 den 25 maj såldes hon för 1550000 kronor till Saimaan 
Kanavalaivat OY i Helsingfors. Driften sköttes av OY Finnlines. 
Hon chartrades därefter ut till Saimaa Lines Ltd.
Under finsk flagg fick fartyget namnet Mälkiä.

1971 den 11 oktober lades fartyget upp i Rauma 
och kom inte igång igen förrän den 16 maj 1972.
Efter att ha lagts upp igen den 19 augusti 1972 
beslutade ägarna att sälja fartyget.

1972 den 6 december såldes hon för US$ 190000 
till Capo Spartivento SpA (Tino Campi) med 
Cagliari på Sardinien som hemort. Rederiet hade 
dock sitt kontor i Genua. Detta rederi ägde också 
Joyce (se 87 ovan) som emellertid förliste den 21 
december 1973. Nyförvärvet övertogs i januari
1973 i Åbo men avfördes inte ur det finska regist

ret förrän den 2 februari. Som italienare fick hon namnet Paoletta.
1978 såldes fartyget till Neapel och Trimarcinavi SaS. Där behöll 

man fartygets italiensktklingande namn.
1980 byggdes hon om till open/closed shelterdecker varvid 

dödvikten blev 1065/1559 och bruttot 498/845 ton.
1982 i september såldes hon till Selam Shipping Co Ltd i Li

verpool, England men registrerades i Limassol på Cypern med 
namnet Syros. Hon avgick frän Teignmouth den 2 oktober.

1983 den 2 december råkade fartyget ut för hårt väder på en resa 
med 1114 ton foderkakor i säckar mellan Thessaloniki och Del- 
lys i Algeriet. Fartyget sökte nå nödhamn i Neapolis på sydöstra 
Peloponnesos men strandade 6 sjömil innan man nådde dit på en 
flat klippa bara 60 meter frän land. Besättningen övergav fartyget 
dagen därpå. Försöken att bärga fartyget misslyckades och hon 
förklarades "contructive total loss" vilket tyder på att man bärgat 
henne men att hon skulle bli för dyr att reparera.
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Bvggd 1962 av Norrköpings Varv & Verkstad 
Ab, Norrköping, nb 167

935 tdw, 499 brt, 246 nrt

Längd 57,96 bredd 9,47, djupgående 3,70 m

Reg-nr 10298/SFIR IMO 5360699

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 799 hk

Fart 11,5 knop

Thuntank 9 var det sista fartyget som byggdes vid Norrköpings Varv. Fotoarkiv Klubb Maritim -  Gö
teborg.

99 Thuntank 9 /Matvik 1962-1987
Detta tankfartyg blev det sista som byggdes vid Norrköpings Varv 
& Verkstad i Norrköping innan nya ägare tog över varvet. Hon 
hade beställts av Thunrederier Ab och Olson & Wright Ab med 
hälften var och skeppsredare Helge Källsson i Lidköping utsågs 
till huvudredare. Leveransen ägde rum den 19 juni 1962 och då 
bar fartyget namnet Thuntank IX. Hon var den sista thuntanker 
som fick sitt nummer skrivet med romerska siffror. Snart nog 
ändrades det så att fartygets namn skrevs Thuntank 9.

1967 i november sålde Olson & Wright Ab sin hälft till Thunre
derier Ab som därmed blev ensam ägare av fartyget.

1972 den 23 mars togs fartyget upp på slip vid Falkenbergs 
Varv för förlängning med 12 meter samt förhöjning. Den 9 maj 
var operationen klar och hon kunde lämna varvet den 13 maj. 
Hon var då 69,96 meter lång, hade ett brutto på 812 ton och en 
dödvikt av 1650 ton.

1978 i maj såldes hälften i fartyget till M. Lindström i Stenung- 
sund.

1980 i april såldes hon till ett partrederi i Karlshamn med Henrik

Hermansen som huvudredare och med Jörgen Hermansen, Ola 
Thelin och Allan Hammar som ägare till 25 % vardera i fartyget. 
Nu fick hon namnet Matvik. De nya ägarna hade tidigare haft 
anställningar i Grängesbergsbolaget.

1987 i januari såldes hon för USS 160 000 till Copemar Srl i 
Montevideo, Uruguay. Detta bolag var ombud för Bunker Ship
ping A/S som i sin tur var dotterbolag till Uni Tankers A/S i 
Middelfart, Danmark. Fartyget lämnade Stockholm den 10 januari 
med namnet Copemar I bound for Montevideo. Där sattes hon 
in i bunkertrafik på La Plata.

1999 övertogs hon av Eslamar SA i Montevideo. Samma namn.
2002 skickade det danska rederiet ner Mie Wonsild till Uruguay 

för att efterträda Copemar I som bunkerfartyg. Copemar I hade 
endast enkelskrov och kunde därför inte fortsätta som bunker
fartyg. Mie Wonsild, som lämnade Fredericia den 23 december, 
döptes om till Ceibo.

2004 såldes Copemar I till lokala intressenter i Montevideo.
2008 i november besökte en av fartygets tidigare ägare, Jörgen 

Hermansen, Montevideo och hittade då sitt gamla 
fartyg i en hög med gamla fiskebåtar som skulle 
skrotas. Tankfartvget var dä genom rostigt men 
helt orört ombord och med vaktman ombord. Her
mansen gick runt pä fartvget och fotograferade (se 
kollage på nästa sida).

Fartyget gick i många är under svensk flagg. Tore Olsson 
fotograferade henne som M atvik.
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-Jäa f_______________ ___________________________________

Gamla Matvik 
upplagd i Montevideo

Ibland spelar slumpen in och gör underbara spratt. När jag skulle 
skriva om Matvik saknades uppgifter om vilka fyra ägare som 
hade båten under karlshamnstiden. I samma veva hade jag fått ett 
foto från Nigeria på ett fartyg som mycket väl kunde vara gamla 
Matvik. Vid årsmötet i Malmö kom jag att prata med Anders 
Andersson om de fyra delägarna och han lovade att forska i det. 
Två dagar senare kom han med besked och talade samtidigt om 
att en av fartygets ägare varit nere i Montevideo i november förra 
året och där återsett sitt gamla fartyg. Jag tog förstås kontakt och 
fick låna dessa foton från en gammal trotjänare i den svenska 
kustflottan. Som man kan se är fartyget nu "bättre begagnat" 
och kommer väl antagligen inte ut på haven igen. Den gamla 
varvsskylten från Norrköpings Varv och om byggnadsskylten 
från Falkenbergs Varv sitter fortfarande på plats. Kanske kunde 
Jörgen Hermansen, den forne ägaren och besökaren, försökt köpa 
loss dessa rariteter?

Krister Ivin;’
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D etta var förslaget till en ny kanalförbindelse som  presenterades av 1957 års V änerkom m itté. Kartan kom m er från  Svensk Sjöfarts Tidning, 1959.

Förbindelsen Vänern-Västerhavet
Eric Hallberg

För området runt Vänern var givetvis 
en förbind else via Göta älv ner till 
G öteborg av synnerligen  stor vikt när 

det gällde att transportera/exportera de 
produkter som framställts i området. Till 
att börja med rörde sig det mest om järn. 
Skogsprod ukterna, i m er eller m indre 
förädlad form, kom senare. Till att börja 
med var förbindelsen inte utan problem på 
grund av fallen vid Trollhättan. Slussarna 
i Brinkebergskulle och Lilla Edet byggdes 
före dem i Trollhättan och transporterna 
fick ske via land förbi Trollhättefallen, men 
1800 anlades det första slussystemet i Troll
hättan, varvid hela Göta älv blev farbar. 
Ganska snart insåg man att kapaciteten 
i Trollhätte kanal var för liten, eftersom 
slussarna i Trollhättan var mindre än de i 
Göta kanal, och redan 1844 var det dags för 
en utvidgad slussled som gick vid sidan av 
den gamla. Tämligen snart insåg man att 
även denna nya led hade för liten kapacitet, 
och planer på den tredje slusslinjen började 
ta fast form.

1916 kunde de nya slussarna invigas, och 
det är de som fortfarande används. Sedan 
tog det ungefär 50 år innan diskussionerna 
om en ny förbindelse mellan Vänern och 
Västerhavet tog fart. Orsakerna till detta 
var flera: den bristfälliga säkerheten i Troll
hätte kanal, dålig kapacitet, och Trollehätte 
kanals vinterstängning.

Problem en
Den geologiska säkerheten i Trollhätte 
kanal hade ju vid skreden i Surte 1950, och 
Göta 1955 visat sig vara mindre god. Skre
den hade ju under relativt länga perioder 
lamslagit trafiken på Trollhätte kanal. Man 
kunde heller inte utesluta att nya skred 
kunde få mycket allvarligare konsekvenser 
än de som redan inträffat.

Kapaciteten i Trollhätte kanal begrän
sades dels av farledernas djup, dels av 
slussarnas storlek. Slussarna hade/har en 
längd av 98 meter, och en bredd av 13,7 
meter. D et m axim ala d jupgåendet var

begränsat till 4,6 meter. Transportkapaci
teten förväntades vara överskriden runt 
1970.1 Trollhätte kanal fick fartygen ha en 
maximal bredd på 12,5 meter. Vinterstäng
ningen berodde främst på den bristande is- 
brytningskapaciteten på Vänern. Normala 
år var Trollhätte kanal stängd ca 2 månader. 
Stängning ägde vanligen rum mellan bör
jan av januari till andra halvan av mars. 
Innan vinterstängningen, och när Trollhätte 
kanal våröppnade, utnyttjades isbrytande 
bogserbåtar, som kanske inte var helt läm
pade för uppgiften, bland annat beroende 
på deras ringa bredd. Vinterstängningen 
innebar att godset fick transporteras med 
järnväg till en vinteröppen hamn, vanligt
vis Uddevalla där om lastning till fartyg 
kunde ske. Detta gjorde givetvis transpor
terna besvärligare och dyrare.

Det var alltså flera olika problem som på 
något sätt skulle lösas.

1957 års Vänerkom m itté
Representanter för näringslivet, länstyrel
ser och kom muner började agera under 
1950-talet för att försöka få en förbättrad 
förbindelse Vänern-Västerhavet. En Vä
nerkom mitté bildades 1957 som genom
förde en utredning vilken presenterades 
1959. V änerkom m itténs ordförande var 
landshövdingen i Värmland, Gustav Nils
son. I övrigt bestod kommittén av ett stort 
antal representanter från länstyrelser, kom
muner och företag. De två största vänerre- 
deriema, Ahlmarks och Thun var givetvis 
representerade i kommittén. För att arbetet 
i kommittén skulle löpa någorlunda frik
tionsfritt inrättades ett arbetsutskott.

U tredningens förslag
Utredningen förordade att den nuvarande 
sträckningen (Vänersborg-Göteborg) skul
le överges, och att i stället en ny kanalför
bindelse mellan Vänersborg och Uddevalla 
skulle skapas. Denna nya led presenterades 
som en svensk S:t Lawrence seaway. Enligt 
planerna skulle kanalen börja söder om

Bäveåns utlopp, och ett ganska kort stycke 
därefter skulle en slusstrappa med 3 -4  
slussar anläggas. Kanalen skulle grävas 
så att den förband ett antal sjöar österut: 
Grindsjön, Kyrkesjön, Skoltenesjön, Gund- 
lebosjön, och till sist Boteredssjön, innan 
kanalen gick till Vassbotten och Vänern. 
Den totala längden av kanalen skulle bli 
26 km, vilket är ungefär en tredjedel av 
Götaälvleden. Detta var faktiskt en idé som 
varit aktuellt redan på 1600-talet, då Karl XI 
lär ha varit intresserad av den lösningen. 
Den vägen hade också rekognoserats på 
1800-talet, och även i början på 1900-talet 
Emellertid var de beräknade kostnaderna 
för denna nya sträckning alltför höga. I 
utredningen antogs att arbetet skulle ta 
8 år och dra en kostnad på 350 miljoner. 
Därtill kom en kostnad på 9 miljoner för 
en förbättring leden mellan Vänersborg och 
Trollhättan. Det skulle då vara möjligt för 
fartvg på 6 000 ton med ett djupgående pä 
6,5 meter att gå upp i Vänern. Detta skulle 
också innebära att farleder och hamnar i 
Vänern måste anpassas till det ökade djup- 
gåendet. När det gällde risken för skred 
bedömdes den vara avsevärt lägre utefter 
den nya sträckningen vara avsevärt lägre 
än i Göta älvs dalgång, men vissa förstärk- 
ningsarbeten måste trots allt ske. Ett större 
problem var kanalens vattenförsörjning, 
men detta skulle kunna klaras av med ett 
kraftigt pumpverk.

I samband med att utredningen presente
rat sitt förslag vid ett stort möte i Karlstad 
1959 startade en febril verksamhet för att 
torgföra idéerna som presenterats i den. 
Vänerns hamnförbund gav under några 
år (1963-1978) ut tidskriften Vänerland som 
till stor del kom att fungera för att föra ut 
planerna för den nya kanalen, samt att om
sider presentera och diskutera den statliga 
kanaltrafikutredningens betänkande.

Den statliga kanaltrafikutredningen
V än erk o m m ittén s u tred n in g  kom  att 
fungera som ett incitam ent för den stat-
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liga utredningen, kanaltrafikutredningen, 
som  påbörjade sitt arbete 1961. Innan 
utredningen presenterade sitt förslag an
ordnades ett möte i Kristineham n 1963, 
där kommunikationsministern Skoglund 
deltog. Det resultat som kom ut av detta 
möte var att isbrytningen skulle förbättras 
genom  att Röda bolagets Karl som var 
under byggnad i England skulle utnyttjas 
som isbrytare i framtiden. Skoglund med
delade att utredningen troligen skulle vara 
färdig 1964, men det kom att dröja ända 
till 1967 innan kanaltrafikutred ningen 
med Sven Godlund som ordförande lade 
fram utredningens resultat. Sam m anfat
tande föreslog utredningen att leden Vä- 
nersborg-U dd evalla inte skulle byggas 
på grund av för höga kostnader, däremot 
skulle Trollhätte kanal fördjupas så att 
fartyg med ett djupgående på 5 meter fick 
passera Trollhätte kanal, samt nya slussar 
med större kapacitet byggas.

Det blev inte några nya slussar, men 
redan 1968 ökades det m axim alt tillåtna 
djupgåendet från 4,6 till 4,7 meter.

Tliunbolagets Alice (1970) hade en bredd pä 12,6 meter, 10 an mer än vad som tidigare hade godkänts 
av Kanalverket. Foto Krister Bång.

Ahlmarks A lstem  (19,1 i var ännu bredare, 12,S meter. Arkiv Krister Bång.

En realistisk lösning
Det första steget i upprustningen av Troll
hätte kanal innebar alltså en effektivare 
isbrytning.

Man hade tidigare använt isbrytande 
bogserbåtar på Vänern för att hålla den vin- 
teröppen. Exempelvis utnyttjades under 
vintern 1963-1964 flera olika bogserbåtar: 
Herkules, Rudolf, Hilding, Einar, Her- 
mes, Wargön, Dan och Polhem. Vintern 
1964-1965 hade Karl från Röda Bolaget 
för första gången varit i elden, och det 
ansågs att hon klarat av uppgiften bra, och 
bättre skulle det bli, då Ale levererades 
mot slutet a v 1973, och då först fick man en 
väl anpassad isbrytare för Vänern. Under 
åren närmast efter leveransen var isläget 
mindre allvarligt på Vänern, och Ale kom i 
stället att sysselsättas vid Norrlandskusten. 
Under vintern 1975-1976 var dock förhål
landena sådana på Vänern att Ale dirige

rades dit. Till skillnad mot de isbrytare som 
utnyttjats tidigare har Ale en bredd som 
de handelsfartyg som skall assisteras, 13 
meter, vilket var densamma som de skräd
darsydda alilmarkarna Aspen och Immen. 
Ale var försedd med ett alldeles speciellt 
luftbubblingssytem i stället för bogpropell
rar. Ale utnyttjades också längs norrlands
kusten. Men även efter Ales tillkomst fick 
hjälpisbrytare (bogserbåtar) engageras,

fram  för allt för isbrytning i hamnarna. 
Fördjupningen av Göta älvleden innebar 
ett ökat djupgående från 4,7 meter till 5,3 
meter. Detta var ett riksdagsbeslut från 
1971. Farledsfördjupningen skedde under 
åren 1972-1975.

A npassning till läget
Slussarna har en bredd på 13,7 meter och 
man tillät fartyg med en bredd på 12,5 me
ter att passera Trollhätte kanal. Här kunde 
man alltså tänka sig att öka bredden på 
fartygen för att på så vis kunna öka död
vikten. Längden på fartygen var det ju inte 
så mycket att göra åt: redan tidigare hade 
det byggts fartyg som fyllde upp slussarna 
på längden, till exempel Ahlmarks Immen, 
Aspen och Noren som var 87 meter långa, 
vilket också var den största tillåtna läng
den i Trollhätte kanal. I synnerhet Noren 
hade ju ett utseende som skvallrade om 
en extrem anpassning till slussarna med 
sin raka förstäv.

Från 1970 lämnades dispens för fartyg 
med större bredd, om de bedöm des ha 
en tillräckligt god manöverförmåga, och 
vänerrederierna Thun och Ahlmark kom

Med I os 1 19', 2) ock hennes si/strar hade !<rct!dcn öka! Ull 13 meter jämnt. Fo t<* . \ er bang.
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Aspen (1975) och systern Immen (1976) hade ett okonventionellt utseende. Foto Krister Bång..

Shuttle K arlstad (1989) var ett ro-ro/lo-lofartyg. De kunde också lasta olja som returlast upp till 
Vänern. Foto Krister Bång.

under 1970-talet att anskaffa fartyg med 
en större bredd än de tidigare tillåtna 12,5 
m etrarna. För att dessa bredare fartyg 
skulle  kunna u tnyttja  kanalen krävde 
kanalverket åtgärder i form av ökad ma- 
növrerbarhet och säkerhet. Bland annat 
skulle rodret göras större och snabbare; 
rodervinkeln ökas; snabba maskinmanöv- 
rar, båtarna skulle också ha häckankare. 
Fartygen skulle ocksä utvärderas genom 
provturer innan de kunde godkännas för 
regelbunden trafik i Trollhätte kanal.

Först ut var Thun med Alice (1970) och 
hennes systrar med en bredd pä 12,6 meter. 
Förutom Alice kom Anders att levereras 
till Thun. Kanalverket godkände Alice för 
regelmässig trafik på Trollhätte kanal dä 
hon konstaterades vara m ycket lättm a- 
növrerad.

Nästa steg var fartyg med 12,8 meters 
bredd: Alstern (1971) som följdes av Ga- 
pern (1972), vilka båda tillhörde Ahlmarks. 
Dessa två hade förutom kanalverkets krav 
dessutom försetts med bogpropeller för att

ytterligare öka manövrerbarheten. Förut
om en ökad bredd var de också anpassade 
för en effektivare lasthantering genom att 
ha stora lastluckor.

Sedan kom  Thun tillbaka m ed ännu 
serier bredare båtar, den andra Aliceserien 
som om fattade fyra fartyg (Eos, Alice, 
V estanhav och Skogcell Forester) och 
som levererades 1972-1975. De var shel- 
terdäckare och hade en bredd på 13 meter.

Bredd över 13 m eter
De mer extrema Aspen (1975) och Immen 
(1976) hade liksom den andra Alice-serien 
en mallad bredd på 13 meter, men avbärar- 
listerna ökade bredden med ytterligare 10 
cm. De var okonventionellt konstruerade 
med överbyggnaden framme i fören, ma
skinen låg akterut, och däremellan fanns 
ett rejält lastrum meden stor lucka, som var 
70 meter lång. Det var faktiskt de största 
lastluckorna som dittills hade funnits på 
något fartyg över huvud taget.

Unden och Mangen som levererades till

Ahlmark 1984 hade ett mer traditionellt 
utseende, men de hade större bredd, 13,21 
meter.

Thun fortsatte på den inslagna vägen 
med ytterligare specialanpassat tonnage 
för vänertrafiken. 1986 levererades Olivier 
till Thuns. Olivier var specialbyggd för 
malmtransporter för Vieille Montagne, och 
hade längden 88 meter och bredden 13,17 
meter. Hon slog lastrekordet för Vänern 
med en saltlast till Skoghallverken  på
3 907 ton, drygt 800 ton mer än det förra 
rekordet.

Shuttle Karlstad och Shuttle Göteborg
var nästa steg i utvecklingen. De leverera
des 1989 till Kb Sweden Shuttles, och de 
såldes 2001. De två var ro-ro/lo-lobåtar och 
var dessutom försedda med tankar för olja 
för returlaster upp till Vänern av olja. De 
hade ett synnerligen kantigt utseende, och 
de passade bra i slussarna då de hade en 
längd på 87,9 meter och en bredd pä strax 
över 13 meter. Nyligen har den ombyggda 
Shuttle Karlstad dykt upp på Vänern igen 
och används vid uppsättandet av vind
kraftverk, omdöpt till West Wind.

Fram tida planer
Sjöfarten är ju en stor miljöbov, beroende 

pä oljan som används till motorerna, och 
gasdrivna motorer skulle ge stora m iljö
vinster. Nyligen har en utredning beställd 
av Västra götalandsregionen publicerats 
som pekar på fördelarna med gasdrivna 
fartyg för Trollhätte kanal. Pä sä sätt skulle 
landtransporterna kunna övertas av miljö
vänliga fartyg med en stor miljövinst som 
resultat.

En fartygstyp skulle vara specialbyggd 
för flistransport. Man tänker sig dessutom 
att kunna bygga pråmar som skulle drivas 
med gasdrivna pushbogserare. På A hl
marks hade man redan under 1970-talet 
diskuterat denna lösning som man ansåg 
skulle vara den optim ala lösningen för 
Trollhätte kanal. De fick emellertid då inte 
med sig sina samarbetspartners pä dessa 
planer, vilka följaktligen kom att skrinläg
gas, men det kanske kan bli verklighet i 
framtiden. Vem vet?

Källor:
Jan Davidsson. Thunbolaget 1938-1988. Gö
teborg 19SS.
Jan Davidsson. Hundra år i sjöfartens tjänst 
(Ahlmark). Göteborg 1987.
Staffan Fischerström, Isbrytare. Norrköping 
1997.
Stig Hallberg. Svensk sjöfarts tidning. Vä- 
nersjöfartens utveckling. Vänerfartygen från  
segelskutan till dieselmotorfartyget år 1975. 
Trollhättan 1983.
Svensk sjöfarts tidning: olika årgångar. 
Vänerland (tidskrift utgiven av Vänerns hamn- 
förbund) olika årgånmr.
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Det var hektiska dagar inför sjösättningen ar hjulångaren den 6 juni 2009. Foto Per Hilding.

Hjulångaren Eric Nordevall II

På nationaldagen den 6 juni i är sjösat
tes hjulångaren Eric Nordevall II vid 

Forsviks Varv som ligger ca 9 km nordväst 
om K arlsborg i V ästergötland. Det var 
folkfest i det lilla brukssamhället med 365 
invånare när ca 12 000 m änniskor kom 
för att övervaka sjösättningen av detta 
världsunika fartygsbygge. Det var en stor 
högtid i Forsvik denna dag, fanfarer, hög
tidstal och kanonsaluter gav sjösättningen 
av Eric Nordevall II en gyllene inramning. 
Sjösättningen gick enligt ritningarna även 
om den blev något försenad på grund av 
att slipvagnen kärvade. Fartyget är ett 
replikbygge av Eric Nordevall som sjönk 
i Vättern 1856, och som tillsammans med 
sina fyra systerfartyg var speciellt fram 
tagna för trafik på Göta kanal.

Lennart Bornmalm/Bosse Lagerqvist

Fiolfartyg
I samband med Göta kanals fördigstäl- 
lande 1832 var det viktigt att skapa snabba 
transporter mellan huvudstaden och väs
terhavet.

Ångmaskinen hade utvecklats och för
bättrats av James Watt i Skottland i slutet 
av 1700-talet och i början av 1800-talet hade 
amerikanen Robert Fulton lyckats fram 
ställa ett dugligt ångfartyg. Det blev nu 
aktuellt att försöka använda denna teknik 
för fartygstransporter. Inte minst skulle ett 
ångdrivet fartyg för trafik på Göta kanal 
vara en förutsättning för snal>ba transpor
ter. Svårigheten var dock att konstruera 
ett ångfartvg som var optim alt för Göta 
kanal. Propellern var under utveckling i 
början av 1830-talet men ännu inte en fung
erande enhet. Först sedan den engelske

lantbrukaren Francis Petit Smith i maj och 
svensken John Ericsson i juli 1836 fått sina 
patentansökningar beviljade var för sig och 
att propellern därefter utprovats praktiskt i 
fartyg, blev den en överlägsen ersättare till 
det tidigare använda skovelhjulet. Därför 
var skovelhjulet det enda tillförlitliga alter
nativet då Eric Nordevall projekterades i 
början av 1830-talet.

För att uppnå en fartygstyp som var 
optimerad för passage genom Göta kanal 
och Trollhätte kanal, och sam tidigt ut
rustad med skovelhjul, hade Baltzar von 
Platen redan under 1820-talet uppdragit 
åt sjöofficeraren Johan Gustaf von Sydow 
att ta fram en fungerande konstruktion. 
Problem et som skulle lösas var fram för 
allt den tillgängliga bredden i slussarna 
och bredden på fartyget som de utanpålig-
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sig alldeles tät."
Fem dagar innan provturen och skepps

mätningen skall äga rum i Stockholm den 
15 maj 1837 kommer fler nödsignaler:

"Nu vill det till att intet bliva utledsen, tre 
gånger har Nordevall varit färdigmälad utvän
digt, men genast snöat eller regnat att färgen 
runnit ihop."

En kärvande slipvagn som försenade 
sjösättning med några timmar den 6 juni
2009 kan i ett jämförande perspektiv därför 
ses som en helt marginell händelse.

Eric N ordevall I I  förs här ut frän bäthallen (tidigare plåtverkstaden) vid Forsviks varv. Foto Per 
Hilding, 2009

gande skovelhjulen orsakade. Genom att 
ge konstruktionen inbuktningar på sidorna 
där skovelhjulen skulle placeras, kunde 
von Sydow på så sätt anpassa fartygen 
efter slussarnas mått. Skrovets form kom 
genom den inbuktande midjan att påminna 
om en fiol och därför kom sådana fartyg att 
kallas fiolfartyg.

Johan Gustaf von Sydow grundade 1834 
tillsammans med Bernt Harder Santesson 
bolaget Ångfartygs Ab Stockholm -G öte
borg, och beställde fem fiolbåtar för trafik 
på kanalen. Samtliga fartyg, som bar namn 
efter berömda kanalbyggare och mekani
ker, byggdes efter von Sydows ritningar. 
De fyra första byggdes vid Hammarstens 
varv i N orrköping (Amiral von Platen, 
sjösatt 1834, Daniel Thunberg, sjösatt 1835, 
Eric Nordevall, sjösatt 1837, och Thomas 
Telford, sjösatt 1839), och den sista i Göte
borg (Polhem, sjösatt 1839).

Beställningen av Eric Nordevall lämna
des 1835 och året därefter bogserades hon 
till M otala Verkstad, där två balansång
maskiner om vardera 17 hk monterades 
tillsam m ans med en lågtrycksångpanna 
med m axim alt arbetstryck på 0,8 atö. I 
november 1836 återvände Eric Nordevall 
till varvet i Norrköping för det slutliga fär
digställandet under vintern. Det framgår 
av ett brev den 19 april 1837 från skepps
byggm ästaren kapten H am m arsten till 
konstruktören kommendörkapten J.G. von 
Sydow att det inte var alldeles problemfritt

"Välborne herr Kommendörkapten!
Jag har denna gång ej annat att berätta om 

än en händelse som avlöpte bättre än man vid 
första påseende kunde föreställa sig. Klockan 5 
idag pä morgonen då jag kom till varvet befanns

Nordevall vara sjunken jämt med däcket, jag 
drog tillsammans allt folket och förde ner min 
bästa stormpump. Trots denna och flera andra 
ville det inte hjälpa förrän vi fick avloppshålen 
tätade medelst en kom press.— Man undrar 
varigenom sådant kunde hända? Jag sade att 
(maskinisterna, vilka igår hade vatten i pannan 
och uppkokt detsamma och uttappade det för att 
upptina isen bättre) någon kran var öppen, men 
mig svarades att så ej var fallet, men troligen 
var detta ändå händelsen, ty när avloppsrören 
kommo i vattnet strömmade vattnet genom  
maskin samt fyllde skutan. Vare med allt hur 
som helst, nu är skutan alldeles läns samt visar

Göta kanal
B altzar von P laten lade 1806 fram  sin 
Afhandling om canaler genom Sverige med 
särskildt afseende å Wenerns sammanbindande 
med Östersjön, vilket resulterade i att han 
fick i uppdrag av Gustav IV Adolf att göra 
ett förslag till Göta kanal. Med hjälp av den 
engelska kanalbyggaren Thomas Telford 
kunde en kanaldragning projekteras och 
1810 utfärdade Karl XIII privilegiebrevet 
som gav Göta kanalbolaget rätt att bygga 
och driva kanalen. Tanken som  odlats 
sedan 1500-talet var att skapa en vatten
trafikväg tvärs genom Sverige genom att 
förbinda Vättern med Vänern och därmed 
en direkt förbindelse m ellan Ö stersjön 
och Kattegatt. Svenska skepp skulle på så 
sätt inte vara tvingade att färdas genom 
Öresund eller danska vatten och därmed 
behöva betala öresundstull till Danmark.

Telford hade rykte om sig att vara mvck- 
et skicklig och produktiv genom att han 
hade konstruerat och anlagt ett stort antal 
vägar, broar och kanaler i England, Skott
land och Wales, bl a Caledonian channel 
i Skottland. Med hjälp av bl a brittiska 
mudderverk muddrades sjöbottnarna och

Fartyget är nu pä plats inför sjösättningen. Foto Per Hilding, 2009.
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Sjösättningen av hjulångaren har här börjat den 6 juni 2009. Foto Per Hilding.

eftersom dessa mudderverk ständigt var i 
behov av underhåll, uppfördes på initiativ 
av Baltzar von Platen Motala Verkstad 1822 
under skotten Daniel Frasers ledning.

Enligt mänga var Göta kanals tillkomst 
alldeles för sen såtillvida att när denna stod 
klar den 26 september 1832 var det endast 
ett par decennier innan järnvägarnas till
komst i Sverige. Trots detta fick Göta kanal 
en ganska stor betydelse som transportled 
under ungefär 100 år. Det var först när

landsvägarna och därmed lastbilstrafiken 
byggdes ut efter andra världskriget som 
kanalen minskade i betydelse. Sedan slutet 
av 1970-talet har intresset för Göta kanal 
ökat och nu är det främst turismen som ut
gör dess underlag, vilken i och för sig redan 
hade börjat på 1920-talet, men under de 
senaste decennierna har turismen på Göta 
kanal ökat i väsentlig grad. Pä senare är har 
kanalbolaget gjort stora satsningar på att 
återskapa den gamla kanalmiljön, och idag

Hjulångaren Eric N ordevall I I  glider här långsamt ner i sitt rätta element. Foto Per Hilding den 6 
juni 2009.

är kanalen ett av Sveriges mest värdefulla 
kulturhistoriska objekt. Ar 2008 trafikerade 
ca 10 passagerarfartyg regelbundet kanalen 
och ungefär 5200 fritidsbåtar passerade 
genom kanalen.

Eric N ordevall i trafik
Sin första tjänst fick Eric Nordevall under 
hösten 1837 då hon var utlånad till Kungl. 
Postverket för att gå som tillfällig ersättare 
för posttrafikfartyget Constitution mellan 
Ystad och Stralsund. Därefter gick hon i sin 
avsedda reguljära trafik för Ångfartygs Ab 
Stockholm -Göteborg. När hon anträdde 
sin sista resa den 4 juni 1856 hade hon 
nyligen sålts till partredarna W estin & 
Hamfeldt i Vadstena.

En tidsbild av hur resandet på kanalen 
med Eric N ordevall kunde te sig ges i 
dagboksform av Lars Gabriel Horngren 
som var sidenfabrikör och sidenfabriksso- 
cietéens dessinatör, och utsedd av Fabriks- 
och Hantverksföreningen i Stockholm att 
resa till industriutställn ingen i London 
1851.

"Anteckningar under en resa till England 
sommaren 1851. Juli 11.

Fredagsaftou gick ombord kl. 11 på Erik 
Nordewall som afgick påföljande Lördagsmor
gon kl. 2 frän Stockholm. Ovanligt många pas
sagerare hvarafen stor del måste ligga pä däck i 
brist a f utrymme. En halftimma efter fartygets 
afgång gick jag till kojs i min hängmatta i sa
longen hvarest alla sängställen voro upptagne 
nemligen 3ne soffplatser och S hängmattor.

Ofantligt varmt därstädes, sofjag blott 1 1/2 
timma. Påföljande natten var hettan än större, 
kunde knappt få sofva. Stötte hufimdet mot en 
bjelke i taket midnattstiden under försök att 
öppna fenstren. Kröp omkring pä golfvet att 
söka Rebecca, som ej anträffades, måste i djup 
negligé gå upp på däck för att afbörda vad jag 
fåfängt försökte göra i en tom bouteille ned i 
salongen. Rundtomkring hördes snarkningar.

Under hela färden till Götheborg, ganska 
fördelaktigt väder. Skämt och löje dag och natt 
i synnerhet vid 11 tiden om aftnarne liggdags; 
bråk och knuffningar vid a f och påklädnad. 
Emellan Motala och Götheborg förde fartyget 
100 passagerare. Många sådana a f högre stånd, 
hvaribland fruntimmer fingo tillbringa nätter
na pä däck insvepta i sina kläder, som de kunde.

Natten emellan Måndagen d. 14 och Tisd. 
Den 15 ankommo vi till Götheborg, men kvar- 
lågo ombord till morgonen.

Vi Londonerfarare vore i stor förlägenhet. 
Ångf. Nordewall skulle kl. 9 afgå till Marstrand 
och måste därför skyndsamt a f oss utrymmas.

Ångf. Nordstjernan var ej ännu i ordning 
att mottaga oss. Man var derstedes sysselsatt 
och i stor brådska med målning, skurning och 
aflastning a f bräder etc. Hotel måste tagas i 
staden. Heyde och jag bo tillsammans i hotelet 
Götha Källare.

Några decennier senare kan man läsa i
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Ängpannan lyfts ombord i Eric N ordevall II  vid Ab Motala Verkstad med hjälp av modern teknik i 
juni 2009. Foto Per Hilding.

Uppfinningarnas bok (1873-1875, sid 177):
"Deras tid är gången, och så äfven fallet med 

.len äldsta ängbätsgenerationen, dessa sin tids 
under, som behöfde halfm nan dag för en resa 

Stockholm till Vesterås och två och en half 
ill Örebro. Försvunna är ock de äldsta kanal

båtarna, en Daniel Thunberg, en Amiral von 
Platen och deras vederlikar, dessa små paddlare, 
rii hvilka den nu varande generationens mödrar 

iorde sina badresor till Gustafsberg och som 
vä sin tid, 30- och 40-talen, ansågos för ett non 
r lus ultra a f komfort och snabbhet, så äfven 
de ga?nla upsalabåtarna av samma cert, som 
Jörst behöfde en hel dag, men sedan på den då 
otroligt korta tiden av 7 timmar lntnno bestäm
melseorten. Alla äro de gångna, och ännu en 
generation till a f ånghästar har plöjt sunden i 
vår skärgård och vära insjöar, innan de stora, 
snabba och eleganta båtar tillkommo, som nu 
underhålla förbindelsen på vära större farleder, 
eller de smärre, som högt upp på Jemtlands, 
Dalarnas och Vermlands sjöar ila fram mellan 
branta, skogbevuxna stränder."

Eric N ordevalls förlisning
Den 4 juni 1856 grundstötte Eric Nordevall 
nägot norr om ön Jungfrun utanför Vad
stena under färd från Motala till Karlsborg. 
När hon drogs av grundet den 6 juni tog 
fartyget in så mycket vatten att det inte stod 
att rädda och bogserlinorna måste kapas 
innan fartyget sjönk till botten i Vättern. 
Förlisningen var relativt odramatisk, såväl 
passagerarna som bränn vinslasten fördes i 
säkerhet i god tid innan fartyget bogsera
des av grundet. Däremot är omständighe
terna kring förlisningen fortfarande oklara 
och föremål för spekulationer, och för den 
intresserade hänvisas till Nordevallposten 
nr 1,2006.

Den exakta platsen för förlisningen föll 
därefter i glömska, men efterhand började 
många olika dykare leta efter vraket. Det 
dröjde emellertid ända till 1980 innan de 
två am atörd ykarna bröd erna Åke och 
Olaf Svensson frän M otala hittade Eric 
Nordevall. Fartyget ligger på 45 meters 
djup i Vättern och är i stort sett intakt såväl 
exteriört som interiört med kölen ner och 
masten upp. Sötvattnet och det stora djupet 
har skyddat fartyget. Vattnet har hållit det 
nedbrytande syret borta och djupet har 
skyddat fartyget från vrakplundrare.

Rekonstruktions- 
bygge av Eric N ordevall 

Eric N ordevall och hennes systerfartyg 
representerar en tidsperiod när det svenska 
sam hället övergick från en traditionell 
agrar ekonomisk inriktning, till ett sam 
hälle präglat av industrialiseringens möj
ligheter för såväl stad som landsbygd, 
städernas tillväxt, den ökande geografiska 
rörligheten bland invånarna, tilltagande 
vrkessp ecia liserin g , och tiden som  en

mätbar linjär funktion. När fartygen togs i 
drift gick de enligt tidtabell mellan Stock
holm och Göteborg -  trots att det ännu 
dröjde några decennier innan enhetstiden 
infördes. Detta med tidtabell var, om inte 
obegripligt, så ändå häpnadsväckande. 
Carl Jonas Love Almqvist uttrycker det i 
Det går au (1839): Men dessa fartyg, som gå 
med kraft af en inre eld, fråga ej stort efter 
vind och våg, utan löpa sin säkra bana fram 
antingen det blåser mot eller med, eller, 
som nu, på sidan.

Fartyget kan pä sä sätt ses som en tids- 
m askin , både i b etyd elsen  att det var 
tidtabellsbundet i sin originalfunktion, 
men också i sin rekonstruerade form en 
möjlighet för vår samtid att med alla sinnen 
uppleva materialiteten, tekniken och funk
tionaliteten i ett tidigindustriellt resande. 
Med det senare som motiv har målet varit 
att i rekonstruktionen göra så få eftergifter 
som möjligt till vår tids teknik och till vår 
tids komfort. Därmed har Eric Nordevall 
Il-projektet kommit att präglas såsom ett

Ängpannan "Klaura" har lyfts pä plats. Stående pä ängpannan till höger ses skeppsbyggmästare Patrik 
Zimonyi. Foto Per Hilding.
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Ångmaskinerna lyfts ombord vid Ab Motala Verkstad. Foto Per Hilding.

teknikhistoriskt orienterat kunskapsinten- 
sivt arbetsm arknadsbaserat utvecklings
projekt. Rekonstruktionsprojektet har haft 
tre inriktningar: skrovet, ångm askinen 
respektive ångpannan.

Projektet inleddes runt 1995 med köl
sträckning i plåtverkstaden vid Forsviks 
Bruk. Skrovet har byggts under sakkunnig 
ledning av skeppsbyggmästare Patrik Zi- 
monyi med personal som har finansierats 
med arbetsmarknadsinsatser. Ett hundratal 
personer har under åren på så sätt kunnat 
tränas i trärelaterade hantverksyrken och 
i många fall därmed kunnat skapa sig en 
stabilare position på arbetsm arknaden. 
Skrovbygget har baserats på m arinar
keologiska undersökningar av vraket, då 
originalritningar inte har funnits att tillgå.

De två encylindriga balansångmaskiner
na har rekonstruerats utifrån reklamplan
scher från S jöhistoriska m useets arkiv. 
M askinrekonstruktionen har inneburit 
nya konstruktionsritningar, tillverkning av 
gjutmodeller, gjutning av maskindelar vid 
ett antal mindre, flexibla gjuterier i regio
nen, och slutligen montering av delarna till 
två maskiner vid Motala Verkstad. Samma 
verkstad som för 170 år sedan tillverkade 
den maskin som ligger på Vätterns botten. 
M askinerna och balansarm arna är m on
terade i stativpar i elegant nyklassicistisk 
stil och väger totalt 9 ton. Skovelhjulen är 
tillverkade i smidesjärn med vardera 20 
skövlar i ek och har en diameter på 3,6 me
ter. Vid full fart kommer hjulen att snurra 
med tjugo varv per minut.

Ångpannan av kofferttyp har tillverkats 
i Karlskrona i samverkan med Karlskrona 
kom m un, V arvshistoriska föreningen i 
Karlskrona och Kockums varv. Tillverk
ningen har genomförts som ett EU-stött 
utvecklingsprojekt kring hantverket att

varmnita tryckkärl. Pannan rymmer 7 000 
liter vatten med ett arbetstrvck pä 0,9 kg 
och kommer att kunna producera 1000 kg 
ånga per timme.

Under juni 2009 bogserades Eric Nord
evall II till M otala Verkstad där maskin 
och panna monterades. Hon bogserades 
därefter tillbaka till Forsvik där återstående 
arbeten på fartyget kommer att genomföras 
under den kommande vintern. Planen är 
att Eric Nordevall II efter provkörningar 
skall kunna gå för egen maskin från som
maren 2010. ^
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Ran i Lilla Bommens hamn. Byggnaden till höger är Västgötabanans station. Arkiv Bertil Söderberg.

Kanalpesar i svenska handelsflottan
efter Reg.förordningen 1892

John E. Persson

R eg- No Längd 
m (fot)

brt/nrt År Byggort Material Anm

47 Wilhelmsberg 30.70 165/116 1892 Sjötorp Comp Billerud V
139 Motala No2 30.38 144/94 1876 Motala Comp. Bona
150 Byelfven 30.12 171/111 1891 Arvika Comp Strandad 1916
174 Dansätter 29.94 161/89 1890 Rättaregården Comp Förl m m o a jan 1918
186 Express I 30.60 201/113 1898 Sjötorp Comp Glafva
187 Express II (99.7) /111 1890 Sjötorp Comp Förlist 1906
300 Delfin 173/128 1872 Norrköping Comp Fridolf, Siri
339 Oscar 30.50 162/99 1888 Rättaregården Comp Aron, kantrad 1924
420 Hildur 30.10 166/109 1892 Torskog Comp Prisdömd 1915
421 Tellus (102.3) 230/122 1892 Eriksberg Stäl Strandad 1906
425 Nerva 30.20 184/116 1888 Torskog Comp Strandadl912
426 Trio 1889 Torskog Comp Strandad 1908
532 Delfin 29.7 166/98 1884 Torskog Comp Göta Kanal IV
546 Hjalmar (109.4) 242/181 1890 Torskog Comp S t Island 1900
549 Uddeholm 31.06 232/141 1893 Eriksberg Järn Försv m m o a 1915
576 Vera (98,8) 195/97 1888 Torskog Comp Ina, s t Danmark 1911
589 Bjälbo 30.67 219/144 1884 Sjötorp Comp Hans, s t Danmark 1919
614 Ida 30.30 176/107 1884 Torskog Comp Alfhild, sjönk 1916
616 Visborg (119.3) 284/199 1893 Torskog Stäl Edvard



339 Nora och Aron ex Oscar. Arkiv Klubb Maritim -  Göteborg. 1677 Jupiter. Arkiv Bertil Söderbeerg.

693 Julia 277/161 1891 Torskog Comp S t Italien 1907
713 Edsvalla 30.82 189/116 1866 Göteborg Järn Transport
758 Östergötland 30.35 169/98 1888 Sjötorp Comp Upphuggen 1948
761 Helge 30.20 163/102 1890 Sjötorp Comp S t Finland 1946
992 Maria 223/163 1870 Torskog Comp Strandad 1899
1074 Fia (109.2) 223/165 1S89 Torskog Comp S t Norge 1994
1145 Ulfåsa 30.94 202/132 1884 Sjötorp Comp S t Finland 1912
1152 Svea 31.14 215/127 1890 Eriksberg Stål Iwan, försvunnen 1948
1183 Agnhammar 30.74 230/180 1883 Bufvenäs Comp Klaran
1206 Karl Wennberg (98.4) 164/105 1891 S Garn Comp Gösta, förlist 1906
1210 Diana 30.14 173/107 1889 S Garn Comp Borta m m o a 1913
1214 Småland (98.1) 156/119 1852 Norrköping Comp Förlist 1904
1262 Mercurius (98.8) 231/128 1889 Sjötorp Comp S t Norge 1904
1263 Balder 320/230 1872 Lödöse Comp Alfhild
1283 Frigg (102.6) 213/157 1882 Sjötorp Comp S t Norge 1899
1316 Byelfven 30.34 174/129 1889 Dottevik Trä Åmål, Hildring
1469 Arvika II (98.4) 183/123 1884 Torskog Comp Slottsbron
1475 Vulcan 29.8 171/101 1871 Spången Comp Ivar, strandad 1914
1519 John Ericson 30.12 165/98 1878 Torskog Comp Jupiter, Vänern
1523 Carolus (99.7) 246/176 1894 Torskog Stål Minsprängd 1919
1543 Stella 160/119 1893 Torskog S t Norge 1895
1576 Solid (99.1) 182/106 1886 Torskog Comp Askersund, koll 1911
1587 Eos 30.58 198/138 1873 Upperud Comp Pråm 1937
1588 Forshaga 31.16 203/128 1887 Eriksberg Stål S t Belgien 1956
1597 Dalsland 30.14 121/79 1888 Sikhall Comp Werner, s t Tyskland 1924
1649 Amalia 30.90 193/117 1886 Sjötorp Comp Otterbäcken
1663 Theod. Mannheimer 30.89 227/146 1884 Motala Järn Tylö
1676 Neptun 30.64 180/105 1884 Sjö torp Comp
1677 Jupiter 30.40 174/106 1883 Göteborg Comp Alvar, BU 1933

1152 Svea. Tavla på Sjöfartsmuseet i Göteborg. 3032 Klas. Arkiv Fotopumpen.
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2579 Hennes. Arkivbild Bertil Söderberg.

1706 Sjötorp 30.73
1708 Vestergötland 30.78
1709 Småland 30.30
1710 Björn 30.60
1711 Ring 30.16
1724 Olof Vengren 30.74
1774 Ingeborg 29.10
1819 Aranäs 30.55
1832 Karlstad 30.66
1833 Motalaström 29.42
1837 Göta Kanal VI 29.52
1838 Wadstena (95.0)
1944 Jonas Alströmer (102.6)
1845 Sigrid (99.7)
1848 Anna 30.20
1874 Maria 30.38
1905 Skoghall 30.29
1972 Mårten 30.52
2032 Hugo 31.32
2071 Linnea 28.61
2172 Svenborg 30.60
2191 Forshaga 30.50
2205 Göta Kanal IV 29.67
2214 D.W. Lilliehöök 29.91
2227 Vikingen (98.7)
2278 Glafva 30.66
2318 Mariestad (99.6)
2330 Upperud 29.92
2359 Göta Kanal II 29.67
2386 Olof Trätälja 30.75
2390 Kung Ring 29.98
2392 Hilding 30.01
2446 Jönköping 30.30
2453 Westergötland (95.9)
2478 Gerd 30.06
2496 Göta Elf (pass?) 30.16
2552 Western 27.32
2563 Signliild 29.54
2572 Union 30.20
2574 Tor 29,33
2578 Vulcan 29,38
2579 Hermes 31.14
2588 Svante (102.9)
2619 Stella 29.96
2668 Stjernvik 28.12
2669 Mölnbacka (96.8)
2715 Triton (97.0)
2779 Vieille Montagne I 30.45
2780 Vieille Montagne II 30.09
2819 Thyra 29.59

184/115 1878 Sjötorp
168/113 1879 Sjötorp
176/106 1887 Sjötorp
165/106 1889 Sjörop
192/123 1890 Torskog
201/134 1878 Torskog
177/121 1887 S Garn
173/116 1874 Sjötorp
208/124 1887 Torskog
285/185 1855 Motala
159/94 1890 Motala

207/152 1858 Motala
196/124 1869 Åmål
177/116 1889 S Garn
175/117 1890 S Garn
162/107 1890 Sjötorp
161/104 1872 Karlstad
188/115 1887 Torskog
199/121 1887 Göteborg
149/86 1855 Ga Lödöse
176/115 1883 Torskog
170/116 1877 Spången
161/102 1892 Torskog
193/106 1888 S Garn
158/111 1866 Sjötorp
170/116 1891 Sjö torp
226/169 1857 Motala
179/109 1886 Torskog
167/100 1888 Göteborg
193/123 1879 Torskog
188/129 1889 Tössebäcken
143/110 1884 Tössebäcken
157/88 1872 Sjötorp

210/158 1848 Norrköping
165/102 1885 Torskog
157/109 1884 Torskog
133/75 1870 Norrköping

160/105 1871 Spången
169/109 1883 Sjötorp
159/105 1857 Åmål
176/101 1885 Sjötorp
225/129 1867 Bergsund
205/144 1884 S Garn
164/112 1895 Torskog
162/119 fb 75 Torskog
164/119 fb 74 Torskog
152/99 1871 Sjötorp
174/88 1865 Motala
166/79 1876 Motala

177/112 1895 Torskog

Trä Trygg
Trä Hjalmar, BU 28
Comp Arvid, sjönk 1916
Comp
Comp Nelly, s t Lettland 1925
Comp Wermland, eldhärjad 1914
Comp Lethafors IV
Comp Ester, Hilda
Stål BU 50
Järn Jehander IX
Stål S t Norge 1941
Järn Arboga II, s t Finland 1911
Comp
Comp Åmål
Comp S t  Estland 1928
Comp Ragnar Lodbrok
Comp Primus, s t Tyskland 1924
Comp Uddeholm
Järn Klas, BT V, bombad 1944
Trä BU 24
Comp Harry
Comp Göta
Stål S t Norge 1941
Comp Mariestad
Comp Brunnen 1899
Comp Västergötland
Järn Trafik, BU 29
Comp S t Norge 1942
Stål Staffan, strand 1944
Järn Sydfart
Trä Sjönk 1918
Trä BU 28
Comp Vettern II
Järn Linköping
Comp Felix, strandad 1924
Järn Svea
Comp Göta Kanal V
Trä BU 36
Comp Kollision 1913
Comp Alfa
Comp S t Lettland 25
Järn Lillö, Glima
Comp S t Danmark 1896
Comp BU 26
Trä Qvarntorp
Trä Brunnen 1909
Trä Brunnen 1909
Järn Sigrid
Järn S t Finland 1964
Comp Christer

2S49 Sofia. Arkivbild Bertil Söderben
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2849 Sofia 30.50 180/119 1895 Eckerna Comp Ramunder
2863 Thule (99.5) 176/89 1896 Sjötorp Comp S t Tyskland 1906
2867 Viola 7 207/135 1896 Torskog Comp Sjönk 1896
2904 Dalarna 30.55 181/120 1896 Sjötorp Comp BU 33
2948 Arla 30.19 168/122 1896 Torskog Comp BU 31
2970 Munkedal 30.07 163/112 1896 Eriksberg Stål Österlen
3018 Flora 30.35 178/118 1896 Ga Lödöse Comp Lethafors VI
3032 Ragnar 29.89 168/111 1897 Torskog Comp Koll 1913
3081 Dana (98.4) 207/132 1897 Ga Lödöse Comp S t Norge 1914
3086 Nya Slottsbron 30.55 185/113 1897 Sjötorp Trä S t Estland 1935
3115 F Hollender (98.4) 191/121 1897 Torskog Comp S t Norge 1909
3123 Bergholmen 29.95 204/120 1897 Ga Lödöse Comp Sunningen, strandad 1919
3134 Serla 30.40 183/129 1897 Torskog Comp Lethafors V
3238 Olga 29.45 152/102 1898 Arvika Trä Pråm 1925
3264 Mora 29.83 187/128 1898 Sjötorp Comp Grund stött 1948
3291 Ran 29.77 179/106 1898 Sjötorp Comp Pråm 1952
3301 Nordre Elf 29.92 142/95 1898 Torskog Stål Rollo
3313 Thetis 30.32 183/123 1898 Ga Lödöse Comp Koll. 1927
3328 Sätra 29.80 187/105 1896 Torskog Comp Hjalmar, s t Norge 1915
3347 Kristinehamn 30.38 189/125 1898 Sjötorp Comp Sintra, pråm 1951
3354 Nerike 30.40 181/109 1898 Sjötorp Comp Signhild, slopad 1951
3366 Victor 27.58 106/69 1899 Dösebacka Järn S t Norge 1941
3461 Klarelfen 30.22 188/122 1899 Torskog Comp S t Estland 1936
3478 Willie 30.50 203/118 1899 Sjötorp Comp Nya Hermes
3488 Disa (98.4) 199/115 1899 Ga Lödöse Comp S t Danmark 1931
3541 Arvika 30.58 193/126 1899 Sjötorp Comp Förstörd 1971
3656 Mars 31.38 212/126 1900 Torskog Stål Anton, s t Finland 1972
3668 Jönköping 29.92 188/124 1899 Torskog Comp Bele, sänkt 1934
3670 Munksjö 30.47 189/109 1900 Sjötorp Comp Rubin, s t Estland 1939
3677 Trio (104.6) 187/98 1900 Dösebacka Stål S t Norge 1909
3718 Karin 30.38 184/112 1900 Ga Lödöse Comp Lidköping
3765 Skattkärr 30.46 187/110 1900 Sjötorp Comp S t Lettland 1925
3777 Gösta Berling 29.35 152/106 1^00 Karlstad Stål BU 1940
3789 Tora 30.40 209/126 1901 Lödöse Comp S t Polen 1935
3838 Alexander (97.3) 207/105 1901 Eckerna Comp S t Norge 1910
3852 Gladstone 31.02 190/121 1901 Dösebacka Stål S t England 1920
3891 Alf 30.40 192/121 1901 Sjötorp Trä Eira, strand 1920
3907 Örnen 30.54 192/115 192 Sjötorp Comp Minsprängd 1914
3909 Ingrid 30.60 206/117 1901 Ga Lödöse Comp BU 35
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4422 Kristina -  Lidköping. Foto Axel Cranath på Vänern i mitten av 1940-talet.

3931 Engelbrekt 29.38 185/148
3942 Wasa 30.51 170/113
3963 Poseidon 30.46 192/117
4007 Oden 30.40 190/115
4023 Hertha 30.70 199/128
4097 Viktor 30.10 185/111
4117 Bylgia 30.41 193/113
4254 Dagmar 30.43 188/114
4325 Tor 30.66 211/149
4331 Wettern II 30.36 190/110
4334 Hamburgsund 30.56 219/135
4336 Astrid 30.88 232/143
4357 John Erikson 30.50 193/119
4373 Vendela 31.01 222/140
4410 Jenny 30.98 221/140
4422 Heros 30.43 189/111
4448 Pontos 30.48 194/117
4457 Arne 30.47 179/125
4525 Starkodder 30.12 179/104
4560 Ada 30.53 222/142
4597 Stål ? 208/134
4628 Beda 30.49 221/140
4657 Blenda 30.50 222/139
4694 Rex 30.02 159/115
4719 Teodor 30.56 192/115
4737 Dalsland 30.60 205/130
4757 Lars Olof 30.16 182/113
4760 Sigvard 30.60 203/128
4767 Sigurd 30.59 189/115
4796 Rolf 30.60 205/123
4813 Elfdalen 31.18 222/142
4830 Montanus 31.14 217/121
4859 Gustaf 30.31 197/130

1901 Beckholmen Stål Bohus I
1901 Torskog Stål S t Norge 1911
1901 Sjötorp Comp Borta m m o a 1918
1901 Sjötorp Comp Slopad 1951
1902 Torskog Stål S t  Norge 1912
1902 Dösebacka Järn Eos, Thuntank III
1903 Sjötorp Comp BU 1938
1903 Sjötorp Comp Strandad 1933
1904 Torskog Stål S t Norge 1916
1904 Sjötorp Comp Bo-Hugo
1904 Klippan Stål Gerda
1904 Ga Lödöse Stål S t Norge 1916
1904 Sjötorp Comp S t Norge 1953
1900 Ga Lödöse Stål Sjönk 1915
1905 Ga Lödöse Järn S t Norge 1916
1904 Sjötorp Comp Nya Dansätter
1905 Sjötorp Comp Värmland
1905 S Garn Comp Kondemnerad 1934
1905 Trollhättan Trä S t Norge 1928
1906 Ga Lödöse Stål S t Norge 1916
1906 Torskog Stål S t Norge 1915
1906 Lödöse Stål Gullö
1906 Ga Lödöse Järn Sjönk 1928
1906 N Garn Comp Lethafors III
1906 Sjötorp Comp Sjönk 1924
1907 Torskog Stål Thore, Klätten
1907 S Garn Comp Freja VI
1907 Torskog Stål Västtank
1907 Sjötorp Comp S t Finland 1959
1907 Torskog stäl S t Danmark 1915
1907 Klippan Stål
1908 GMV, Göteb. Järn Runa
1908 Torskog Stål Trollhättan
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Ritning av John E. Persson

4861 Jössefors 31.08 246/151 1907 Eriksberg Järn Billerud
4887 Thorbjörn 30.60 194/124 1908 Sjötorp Comp Pråm 1954
4904 Gösta 31.22 242/143 1908 Eriksberg Stål Hamburg
4912 Nisse 31.22 242/142 1908 Eriksberg Järn Cetus, s t Br 1919
4919 Hilmer 30.59 187/109 1908 Sjötorp Comp S t Finland 1936
5031 Argo 30.55 200/126 1909 Torskog Stål Salomo Salar
5045 Tell 30.68 190/113 1909 Sjötorp Comp Pråm 1950
5079 Brita 30.42 240/153 1909 Ga Lödöse Stål S t Norge 1916
5105 Småland 30.55 197/119 1910 Sjötorp Comp Bofors
5142 Lisa 30.92 235/140 1910 Ga Lödöse Stål Borta m m o a 1912
5178 Jönköping 30.73 196/116 1910 Sjötorp Comp Kondemnerad 1935
5235 Motala 30.78 196/111 1910 Motala Järn S t Norge 1912
5245 Sonja 30.58 224/139 1911 Torskog Stäl Hellekis
5305 Hammar II 30.40 205/117 1912 Sjötorp Comp Borta m m o a 1917
5313 Torgny 30.83 226/143 1912 Torskog Stål Haneström I

47o, L ars-O lof -  Göteborg. Arkivbild Bertil Söderberg.4/37 Thore vid Norsholm den 29 juni 1947. Foto Tore Granath. 
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Lilla Bommens hamn i Göteborg pä 1930-talet. Nattstämning vilar över kanalpesar och besättningar. Ur Bertil Söderbergs vykortssamling.

5364 Gudrun 31.27 247/145 1912 Eriksberg Stål S t Norge 1916
5370 Clara 30.91 236/144 1912 Lödöse Stäl Bryhild
5387 Maria 30.95 247/147 1912 Torskog Stäl S t Estland 1927
5452 Eva 30.62 237/143 1913 Lödöse Stål Förlist 1945
5485 Louise 31.12 261/155 1913 Eriksberg Stål Märta, s t Finland 1937
5486 Ingegerd 30.80 227/144 1913 Torskog stål Haneström II
5524 Ewy 30.86 250/145 1913 Eriksberg Stål Godhem
5581 Sätra 30.68 202/120 1913 Sjötorp Comp
5604 Wettern I 30.59 199/119 1914 Sjö torp Comp Pråm 51
5623 Greta 31.62 244/146 1914 Eriksberg Stål Iinez Hans
5631 Katrinefors 30.61 196/124 1907 Sjötorp Comp S/s 1914
5655 Munkfors 31.07 254/148 1914 Torskog Stål Vagus
5677 Jupiter 30.72 205/124 1915 Sjötorp Comp BU 1953
5683 Sture 31.07 252/152 1915 Torskog Stål Sjönk 1936
5717 Axel 31.63 264/157 1915 Eriksberg stäl BU 1950
5732 Kristina 30.52 189/126 1907 Sjötorp Comp Förlist 1925
5742 Dagny 31.09 225/133 1915 N Garn Comp Konfiskerad 1917
5747 Therese 7 208/121 1915 Sjötorp Comp Sänkt 19T7
5823 Vieille Montagne III 30.57 230/94 1916 Motala Järn Arnö
5835 Ragnhild 30,58 183/131 1905 Sjötorp Comp M/s 1916, Freja V
5836 Gertie 31.46 257/153 1916 Eriksberg Stål Konfiskerad 1917
5851 Hagfors 31.32 255/154 1916 Eriksberg Stål Strand 1928
5895 Wadstena 30.54 192/109 1917 Sjötorp Comp Förlist 1933
5950 Dalsland 30.84 189/124 1906 Sjötorp Comp Ingjald
5992 Gerd 30.75 195/110 1918 Sjötorp Comp Pråm 1961
6101 Lundby 30.43 214/123 1919 Sjötorp Trä S t Norge 1936
6175 Saga 30.65 202/122 1918 Trollhättan Trä Ex 2077?
6416 Motala 30.61 206/121 1919 Sjötorp Comp Wolf
6511 Nerike 30.52 198/112 1921 Sjö torp Comp
7189 Byälven 30.82 179/110 04/24 Sjötorp Comp Ex Borgvik II, strandad 1937
7363 Vieille Montagne IV 30.67 261/90 1926 Torskog stål

Anm: s t (sålt till), BU (broken up), m m o a (med man och allt).
Listan gör inte anspråk på att vara komplett. Vi tar gårna emot kompletteringar.

Redaktionen
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Fiskefartyg
Ar 1926 såldes två motorjakter 
från Smögen till ett bolag i Cape 
Town med namnet British Fish 
Products Ltd. Det var LL700 
Ariosto, kravellbyggd 1909 på 
okänt varv för A Hansson och 
H Hansson. Hon hade måtten 
12,62x5,35x5,17 m. Brutto 24,89 
och netto 14,24 ton. Ny mätning 
före leveransen 15 juni 1926 gav 
nytt netto 12,31 ton, och LL524 
Ruth, kravellbygd 1914 i Risor 
som  Ju d ith  av T räslöfslåge. 
Redare Sven O. Karlsson och

skeppare Karl L. Karlsson. Hon 
hade måtten 12,87x5,35x2,17 m. 
Brutto 26,83 och netto 14,41 ton 
utrustad med en Skandia 35/40 
hk. 1918 är hemorten Varberg 
och redare är Carl Andersson. 
Den 7 m aj 1920 är hem orten 
Smögen. Ägare var då Carl Jo
hansson och Karl Torstensson. 
1923 ommätt efter förändringar 
och nytt netto blev 11,77 ton.

Båda jakterna ströks ur tull
registret i mitten av juni 1926. 
D et köpande bolaget kan ha 
anknytning till Norge.

På hösten 1917 levererad e 
H ö g a n ä s  V arv  f is k e b å te n  
GG 738 Ruth till J.L. Björklund 
på Donsö. Hon var kravellbygd 
med måtten 14,10x5,51x2,16 m. 
Brutto 29,89 och netto 13,76 ton. 
Den 14 maj 1918 minsprängdes 
Ruth sydväst om M arstrand 
och besättningen på fyra man 
omkom. Det var skepparen och 
hans två söner samt T.J.L Eriks
son, samtliga Donsö.

Jag  skrev i num m er 1 om 
M agda ex Kungen och angav 
att det satt en Skandia i båten.

I nummer 2 skriver P-O Hans
son att så inte var fallet utan att 
det var en Avance. Uppgifterna 
jag läm nade var häm tade ur 
Skandiaverkens garantibok som 
finns på Landsarkivet och där 
är det noterat att maskinen är 
insatt på varvet.

Henry Jansson

V G 112 Judit registrerades i 
Varberg 1916 på Karl Leonard 
Karlsson och såldes av honom
1918 up penbarligen  till Carl 
Andersson. Red anm.

R ä t t  s k a l l  v a r a  r ä t t
I Länspum pen 2009:1 skrev 
Olle Gustafsson en artikel om 
V ie ille  M o n tag n e-b åtarn a . 
Bildtexterna stämde inte och 
jag vill därför göra en rättelse.

På vinjettbilden på sidan 46 
bör det framgå att bilden kom
mer Ur Harry Karlssons arkiv, 
O lsham m ar via mig. Samma 
gäller bilden på sidan 47 högst 
upp.

Vänstra bilden på sidan 51 
är från Vieille Montagne IV:s 
maskinrum (fö en Thorskogs 
maskin).

Vänstra bilden på sidan 52. 
Fotot taget av H ans Bulow

och Olle har fått det via mig 
(jag var inte ens påtänkt vid fo
totillfället). Finns en hel serie 
på väg ner mot Göteborg.

Högra bilden på sidan 52 
har inte jag tagit utan Tommy 
Karlsson i Am m eberg. Owe 
Gullbergh kommenterar den 
bilden sedan i nummer 2 där 
han skriver att båten på lätten 
är Tuna. Det är riktigt, men 
båten som ligger lastad är Vä- 
nervik ex Lidan.

Jag vill väldigt gärna att rätt 
ska vara rätt och absolut inte 
ha kredit för sådant jag inte 
gjort eller har.

Anders Engdahl

Börje Hjalmarssous fartyg O livia är 
av samma typ som det efterfrågade.

V ieille M o n tag n eb åtarn a
I förra  num ret skriver O w e 
Gullbergh om båtarna vid ut- 
lastn in g sk a jen  i A m m eberg. 
Visst har han rätt i att det är 
Tuna av Vadstena. Däremot är 
den andra inte någon Wettern
II utan i stället V änervik  ex 
Lidan, som då ägdes av skep
pare Nils Gunnarsson på Kål- 
landsö. H on blev sederm era 
om riggad till trem astskonare 
och fick namnet Havden.

Till sist en lite kommentar till 
det här med Wettern II och Bas-

O k än d  i K ö p en h am n
På sidan 54 i förra numret frå
gar Anders Rydberg efter en båt 
liggande på land i Köpenhamn. 
Exakt vad den båten heter vet 
jag inte, men denna typ av far
tyg byggdes i en större serie 
i början av 1990-talet i Petro 
Savodski i Sovjetunionen. Jag 
är ägare till ett av dessa fartyg 
och har försökt bevara det så 
gott som möjligt i originalskick.

Fartygen var av flodbåtstyp 
byggd a av stå l och m ed en 
längd av 23 meter. Bredden var 
3,95 meter och djupgåendet 0,90 
meter. De var utrustade med 
ryska maskiner, men många av 
dessa var sönderfrusna och blev 
utbytta i en del av fartygen.

Börje Hjalmarsson, Karlstad

karp. Ar 1963 inköptes Baltic 
från Hällevik och gavs namnet 
Wettern. Man behöll henne inte 
så länge utan hon såldes till 
Finland och om jag inte minns 
fel så var det samma år.

Johnny Durk

O fficie llt var nam net W et
tern (utan tvåa). Hon såldes till 
Finland 1963 och fick nam net 
Anya. Hon blev  upphuggen 
1978.

Red anm.
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Den bogserade pråmen var fä  motorseglaren Agnete. Foto från Karl-Erik 
Andersson.

Om bilden i LP 2009:2 från 
bärgningen i Vadstena

Vi har sedan ett antal är forskat 
i Strengnäs Tidnings arkiv för 
att dokumentera gångna tiders 
sjöfart i Strängnäs-bygden.

I Strengnäs Tidning av den 4 
september 1925 kan vi läsa att 
m otorp råm en O lga (?), med 
hemort Strängnäs, hade kantrat 
i Vadstena ham n under last
ning av spannmål för kvarnen 
Tre Kronor i Stockholm . Man 
hade lastat ombord 81 ton vete, 
2/3 löst i lastrummet och 1/3 i 
säckar på däck.

I tidningen av den 12 okto
ber samma år skrivs om mo- 
::rp rä m en  O lo f som  kantrat 
—ed spannmålslast i Vadstena 
hamn, att Kommerskollegiums 
siötekniske biträde kapten M. 
Frankman rapporterat att last
ringen var avslutad på förmid
dagen den 1 september men att 
fartyget låg kvar i hamnen p g a 
dåligt väder.

Följande morgon fick fartyget 
p löslig t slagsida som  ökade 
oavbrutet varför skepparen, 
hans hustru och de två besätt
ningsmännen "skyndsamt hop
pade iland."

I fartygsinsp ektörens rap 
port anges som trolig orsak till 
haveriet att vatten under natten 
trängt in genom en otät lask i 
fartygssidan och medförde att 
lasten försköt sig.

Sä här i efterhand kan man 
spekulera i om inte vattnet från 
den läckande lasken gick direkt 
in i lasten och därför inte kunde 
länsas bort med handpumpen. 
Lasten var assurerad för 19000 
kr i Sjöförsäkrings Ab Gauthiod.

Om bilden  -  som  vi tror -  
visar bärgningen av Olof så är 
man här i färd med att pumpa 
ur spannmålen till en pråm. Vi 
tycker oss kunna se att pråmen 
heter TB 44 och att den förefal-

Vinjettbilden till Horisonten 
Runt i detta nummer är ett 
motiv frän Karlsborg och foto
graferad av Anders Eugdahl.

ler att vara avsedd för bärgning 
med sin ångdrivna pum p på 
däck.

E nligt K jell-O lof M attsons 
lista över fartyg från Strängnäs 
byggdes m otorpråmen Olof i 
Vansö år 1922, som redare stod 
riksdagsmannen och godsäga
ren K nut A lm qvist. Han var 
ordf. i styrelsen för Strängnäs 
Slip Ab vid Sanda på Tosterö 
som startade sin verksam het
1917 och som  vid sitt första 
sam m anträde sade sig ha för 
avsikt "att bygga en större mo
torpråm."

Att Vansö står som byggnads
ort beror pä att Tosterö pä cfen 
tiden tillhörde Vansö.

Samma år som Olof enligt, 
Kjell-Olof byggdes, gick företa
get i konkurs men i annonsen 
den 16 juni 1922 om konkurs
auktion på Svenska Lantmän
nens bank i Strängnäs finns inte 
motorpråmen med bland de far
tyg som skulle auktioneras bort, 
kanske var den dä redan såld?

K jell-O lof upplyser om att 
Olof år 1930 säldes till Simon 
M elker C arlsson, Stockholm , 
fick  nam net S im son VI och 
förliste  den 18 ju ni 1936 vid 
Gillinge brygga.

Sture Äppelblom, 
Berndt Mellander

1 det senaste numret av Läns
pumpen frågar några personer 
om ett vykort från Vadstena 
hamn. Det är det Röda Bolagets 
bogserbät Adolf och bärgning- 
språm en Färdig som arbetar 
med att bärga ett sjunket fartyg. 
Jag tror att det sjunkna fartyget 
är motorseglaren Olof av Karls
borg som sjönk i Vadstena hamn 
omkring den 2/9 1925.

P.O. Torwaldson

I Båtologen 1981:4 sidan 225 
redogör Gunnar Ståhl för hän
delseförloppet och konstaterar 
att det rör sig om Olof (reg-nr 
6880) av Strängnäs. Red anm

Ovanlig last
Här kom m er foto på W inde- 
na när hon fraktar ut delar till 
vindkraftverk i Vänern. Fotot är 
taget i Kristinehamn i maj 2009.

Rolf Nilsson

Okänd  
"fiskebåt" identifierad

I Länspumpen 2009:2 sidan 61 
efterlyser Henry Jansson nam
net på fiskebåten / pråmen som 
bogseras av Sterna av Öckerö. 
Båten är ingen fiskebåt utan 
s/m Agnete av Kämpersvik, en 
galeasriggad fraktbåt. Agnete 
byggdes i Risor, Norge 1905 
med nam net Proven. Ar 1947 
in köp tes b åten  av bröd erna

Levin och Karl-Erik Andersson 
och fem år senare blev Karl-Erik 
ensam ägare till skutan. Ar 1956 
avriggades A gnete till pråm  
för frakt av skrapfisk ("dredd- 
fesk") för Fiskm jölsfabrikens 
räkning. År 1961 blev fartyget 
upphugget.

Hälsningar från f d skepparen 
och ägaren

Karl-Erik Andersson

Windena fraktar vindkraftverksdelar. Foto Rolf Nilsson i maj I är.
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M era om Ingeborg  
V G 1 Ingeborg av Varberg hyr
des en tid av Georg Oskarsson 
med bröder i Önnered innan de 
köpte GG 69 Klyfton år 1942. 
Bilden är tagen 1941 vid Onne- 
reds brygga och personerna på

bilden är önnered sbor.
D eras far, O skar Jö n sso n , 

ägde Aldo som han ägde och 
fraktade olja med. Denna båt 
b lev  såld  till B ergs Varv på 
Hälsö.

Bengt Claesson

O kända f d bogserbåtar
Jag har några frågor om två f d 
bogserbåtar.

Den första tog jag i Trosa den 
6 oktober 2008 och den andra 
den 13 juni 2009 i Norsholm . 
På bogserbåten i Trosa kunde

jag inte se något namn medan 
bogserbåten i Norsholm hette 
K vick. Jag är intresserad  av 
deras tidigare historia, namn 
och hemorter.

Arne Karlsson

Ingeborg inln/rd till Önnerd. Foto frän Bengt Claesson.

...en  annan ined namnet K vick i Norsholm den 13 juni i är. Bada foton 
Arne Karlsson.

Okänd kanalpese
Redaktionen fick en tid sedan 
detta in tressan ta  foto av en 
kanalpese. Våra kunskaper i 
ämnet räcker inte för att iden
tifiera henne så vi överlämnar 
m ed fö rtju sn in g  ärend et till 
läsekretsen.

Redaktionen

Stoppdag 
för nästa 

Horisonten Runt 
är den 

12 oktober 2009

En vacker men okänd kanalpese. Man kan läsa S R i skorstenen.

En helt okänd bogserare i Trosa den 6 oktober 2008
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De okändas bildkavalkad

Nordvåg (?) i Valdemarsvikden 24 maj 199S. Kan någon berätta mer undrar 
Sven Olof Sjöstrand. Vilket ärfiskebåtsskrovet som låg i Lyckorna den 3 juni 1987 undrar Per Lycke.

anspmnpci 2009:3 5 9

Ett landskronabygge, men vilket? Foto av Per Lycke i Trollätte kanal på 
1980-talet.

En okänd ex-trålare vid Tranebergsbron i Stockholm. Foto Tore Olsson den 
21 augusti 2006.

Vem kan identifera trålarna på detta vykortsutsnitt från Smögen undrar 
Tore Olsson.

En klinkbyggd fd  trålare eller jakt. Foto Sven Olof Sjöstrand i Oxelösund 
den 11 maj 2007.



Läs o n och beställ sjöfartslitteratur 
på wwiv.breakwater.se

f r a k t
t il l k o m m e r
Läs mer nedan

Långsamt närmar sig f a r  ty ge t f ä  r j eläge t i  Galtby med 

aktern före. En stor skara åskådare har samlats på stranden. 

Det är den 31 maj 1959. Många inser att de upplever en bit 

betydelsefull sjöfartshistoria.

Det nybildade Rederiaktiebolaget Vikinglinjens Viking var den första bil- 
och passagerarfärjan i trafik m ellan södra Finland, Åland och Sverige.
Så sm åningom  inledde rederiet ett sam arbete med sina konkurrenter 

Rederi AB Slite och A landsfärjan Ab som har resulterat i dagens Viking 
Line Abp. De röda båtarnas 50-åriga historia om spänner en fantastisk 

utveckling från entreprenörer till m arknadsledande storrederier, men 
också m otgångar och dram atik.
3 2 0  sidor, engelsk fleet list 1 0 0  sidor. Boken finns även på finska. 3 5 0  kr

Författare: Par-Henrik Sjöström. Fleet list sammanställd av Krzysztof Brzoza.

Sveriges Maritima Index 2009
M aritim  uppslagsbok med fartygsb ilder i färg och fartygsbeskriv- 
ningar, artiklar, rederiadresser, s ignalbokstäver m .m .
290 kr (240 kr*)

Finnish Maritime Index 09-10
M aritim  uppslagsbok med a rtik lar om  finsk och åländsk sjöfart, 
branschregister, skeppslista i färg, rederilista  m .m . 275 kr

Paketpris: SMI och FMI 450 kr

Finnish
i  IIM 1

I N D E X  0 9 - 1 0
Svensk Illustrerad Skeppslista ^

Sveriges

■ ESL Shipping L .-JSc

KltlXG KAJIH.AMPW IV Kring kajutlam pan IV innehåller 41 märkliga,
: roliga, allvarliga och fascinerande berättel

ser från Svensk Sjöfarts Tidnings arkiv, med 
gamla och nya bilder sam t varligt m odernise
rat språk. 150 kr (115*).
De fyra populära böckerna i ett paket! 450 kr.

Få har kontakt med, eller överhuvudtaget 
en uppfattning om, sjöfarten idag. Det var 
länge sen man kunde vinka av kustångarna 
från Skeppsbron i Stockholm  eller amerika- 
båtarna från Am erikakajen i Göteborg. 
Sjöfartens utveckling under 100 år. 255 kr.

É K i
1

Skönlitteratur, facklitteratur, fotoböcker eller historia? Vi har allt detta och mer därtill. Välkom m en!

Ange mottagare, leveransadress och beställd titel. Fraktavgift tillkom mer. Beställ via 
plusgiro 100 95 98-2 eller bankgiro 5211-8650 så bjuder vi på frakten inom  Sverige. 
Bokhandel på nätet: www.breakwater.se. * Rabatterat pris för SST:s prenumeranter.

B r e a k w a t e r
F U B L IS H 1 N G

http://www.breakwater.se


Böcker på frivakten
av Lennart Bornmalm

Vägen över Havet -  Från pionjärer till 
marknadsledare
Pär-Henrik Sjöström och Krzysztof Brzoza 
Rikt illustrerad, 320 sidor, inbunden 
Förlag Breakwater Publishing Ab, Göte
borg, 2009
ISBN 978-91-977697-8-5 
Pris 350 kr vid beställning Irån Breakwater 
Publishing Ab, Göteborg, tel 031-62 75 95, 
e-post info@breakwater.se

Det är i år 50 år sedan Viking Line in
ledde billärjetralik mellan Sverige, Åland 
och finska fastland et. I sam band med 
50-års ju bileet har en både trevlig  och 
intressant historik skrivits om Viking Line 
av de mycket sjöfartskunniga finländarna 
Pär-Henrik Sjöström och Krzysztof Brzoza. 
Boken ger en spännande insikt om det 
åländska rederiets bildande och varför, 
samt utvecklingen under åren i både fram
gångar och motgångar. Viking Line har i 
m ånga fall varit banbrytare beträffande 
utvecklingen inom bilfärjesjöfarten både 
beträffande fartygen och konceptet kring 
denna sjöfart som sådan. Läsaren bjuds på 
en översiktlig resa inom rederiets olika om
råden såväl ombord på fartygen och olika 
händelser där som inom administration 
där bl a olika strategier formats, men även 
meningsskiljaktigheter har förekommit ge
nom åren. Kort sagt är boken både informa
tiv och relativt uttömmande och ger läsaren 
god insikt om Viking Lines historik på ett 
lättsamt sätt ackompanjerat med ett rikligt 
bildm aterial som underlättar förståelsen 
för bilfärjesjöfartens utveckling under de 
senaste 50 åren. Nu är ämnet att skriva en

bilfärjehistorik mycket tacksamt eftersom 
flertalet någon gång har haft kontakt med 
eller rest med en bilfärja. Dessutom är det 
idag i stort sett bara bilfärjorna som är till
gängliga och synliga i hamnarna, medan 
lastfartygen som var ett vardagligt inslag 
i ham nm iljön  på 1950- och 1960-talen  
numera vanligen är utflyttad till ytterham- 
narna som inte är tillgängliga för vanligt 
folk. D ärför har b ilfärjesjö iarten , inom  
vilken Viking Line var pionjärer för 50 år 
sedan blivit alltm er populär både bland 
sjöfartsintresserade och folk i allmänhet. 
Ungefär två tredjedelar av boken behand
lar red erih istorik , m edan en tred jed el 
utgör fleetlist med full historik om varje 
fartyg. Den senare är skriven på engelska. 
Bildmaterialet är generellt bra och det är 
flera m ycket fina färgbilder, fram för allt 
på fartygen. Dock hade jag gärna sett att 
de svartvita bilderna hade varit tryckta i 
duplex eller ännu hellre triplex för att lyfta 
fram motiven bättre. Boken är klart mycket 
intressant och en värdefull dokumentation 
som varmt rekommenderas.

Sveriges Maritima Index 2009 -  Svensk 
Illustrerad Skeppslista
Rikt illustrerad, 346 sidor, häftad 
Förlag Breakwater Publishing Ab, Göte
borg, 2009
ISBN 978-91-978123-0-6 
Pris 290 kronor vid beställning från Break
w ater Publishing Ab, Göteborg, tel 031- 
62 75 95, e-post info@breakwater.se

Nyligen kom årets Sveriges M aritim a 
Index ut och innehållet är liksom tidigare 
uppdelat i fyra avsnitt, svenska handelsfar
tyg, svenskkontrollerade utlandsflaggade 
fartyg, fiskefartyg och Sveriges Segelfar- 
tygsförenings fartyg. Inledningsvis har 
Krister Bång en trevlig artikel om skepps- 
m äkleriet D jurgårdsvarvet i Stockholm  
som lustigt nog ligger 40 m eter ovanför 
Stockholms Ström. Detta mäkleri liar i hu
vudsak det mindre tonnaget som främsta 
kund och verksamheten drivs av den inom 
shipping och båtlogkretsar välkände Arne 
Timmerling. Därefter följer en intressant 
artikel om Trelleborgs hamn författad av 
Klara Magnusson. Trelleborgs hamn har 
under de senaste 15 åren utvecklats till Sve
riges största ro-ro-hamn under ledning av 
Leif Borgemark. Läsaren får här en inblick 
i hur detta gått till. Artiklarna är en trevlig 
inledning innan registerförteckningen av 
alla fartygen tar över.

Kontinuerligt sker en förbättring av upp
gifterna och nya och bättre fotografier har 
tillkommit. Det skulle vara trevligt om de 
fartyg som genomgått ombyggnader och 
var dessa har utförts behandlades. Dessa 
uppgifter var tidigare medtagna i Svensk 
Illustrerad Skeppslista. I vilket fall som 
helst är det en hedersam insats som görs 
för att förgylla tillvaron för oss båtologer. 
Bildmaterialet är numera genomgående i 
färg och generellt av mycket god kvalitet.
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Ankarvakt
Terje W. Fredh
Rikt illustrerad, häftad, 95 sidor 
Förlag Eget förlag
Pris 120 kronor vid köp från författaren: 
Terje W. Fredh, Gränsgatan 16, 453 30 Ly
sekil, tel 0523-104 21, e-post fredh.terje® 
jobbet.utfors.se

Nyligen gav Terje W. Fredh ut sin senaste 
maritima skrift, den 39:e i ordningen. Även 
denna gång bjuds läsaren på en resa med 
författaren till skilda platser och tidspe
rioder. Där vi bl a får möta människor och 
miljöer som inte längre finns bland oss. I 
årets skrift som också omfattar åtta kapitel 
låter Terje oss stifta bekantskap med per
soner som under sina långa händelserika 
liv varit både till sjöss och i land. Flertalet 
av berättelserna utspelas i huvudsak efter 
andra världskriget. Kapitlen i föreliggande 
skrift handlar bl a om oljetankern Trykon 
och ett par dramatiska resor med fartyget 
i början av 1950-talet, där ett par bohus- 
läningar tragiskt dog i samband med en 
explosion ombord. En annan berättelse 
handlar också om fartyg från västkusten, 
näm ligen Kristina Thordén, samt även 
ångaren Ester Thordén. Vi får även följa 
med på långafiske vid Shetland, samt stifta 
bekantskap med bogserbåtsredaren Len
nart Sandinge, som är en god berättare och 
som varit med om många äventyr. Detta 
är titlar på några kapitel som Terje bjuder 
på i årets bok. Skriften är underhållande 
att läsa, även om Terje inte alltid är sä nog
grann med alla detaljer som vi båtologer 
önskar!

Kungsleden Trelleborg-Sassnitz 100 år 
Bilder och berättelser under 100 år
Eric Sandell (redaktör), Tom Persson, Bo 
Petersson, Christian Slågrup, Rolf Öberg, 
Göte Svensson (Geson), J.A. Larsson, och 
Birger Ericson
Rikt illustrerad, inbunden, 248 sidor 
Förlag Föreningen Gamla Trelleborg 
Boken kan beställas direkt från Föreningen 
gamla Trelleborg! E-postadress kansliet® 
gamla trell eborg,se

N yligen gav Föreningen Gamla Trel
leborg ut denna bok som ett led i 100-års 
jubiléet av tågfärjetrafiken m ellan Trel
leborg och Sassnitz. Denna färjelinje har 
blivit känd som Kungsleden eftersom den 
invigdes av den svenske kungen Gustav 
V och den tyske kejsaren Wilhelm I I 1909 
och trafiken har sedan pågått mellan de 
båda östersjöhamnarna i hundra år med 
endast korta avbrott. Trots två världskrig, 
isvintrar, järnridåns uppgång och fall har 
K ungsleden bestätt och fört m iljontals 
passagerare, järnvägsvagnar och lastbi
lar över Ö stersjön. Idag är Trelleborg- 
Sassnitztrafiken en ovärderlig länk i den 
omfattande handeln mellan Sverige och 
Tyskland. Boken som är skriven som en 
antologi behandlar bl a följande kapitel: 
Trelleborgs hamn- och sjöfartsutveckling 
under 1800-talet fram  till Kungsleden; 
Invigningen av Kungsleden 1909; Drama
tiska episoder på Kungsleden Trelleborg- 
Sassnitz; Trelleborg och Kungsleden un
der dramatiska är; Genom is och snö på 
Kungsleden; K om m unikationerna från 
Trelleborg till kontinenten; Färjetrafiken 
på 1940-talet, tillbakablickar; Färjorna-ett 
bildsvep; Efterkrigstid pä Kungsleden och 
nya utm aningar och bilar; Bilfärjor och 
hamnutbyggnad. Läsaren delges genom

de olika kapitlen en intressant och relativt 
god inblick av hela det historiska perspek
tivet inte bara om Kungsleden utan även 
den stora betydelse denna har haft och har 
för inte minst svensk industris länk till och 
från den europeiska kontinenten. Berät
telserna är varierande från rena historie- 
fakta, politik och ekonomi till deltagande i 
vardagslivet ombord på tågfärjorna. Detta 
bidrar till att läsaren får en stor behållning 
av boken. Bildm aterialet är också bety
delsefullt och illustrativt. Dock finns det 
betydligt mer att önska beträffande bild
materialets kvalitet! Boken avslutas med 
en sammanfattning av de olika kapitlen på 
tyska, vilket är både trevligt och framsynt 
gentemot våra tyska grannar.

J. Lauritzen 1884-2009 , The Lauritzen  
History 1884-2009
Volymerna Danske Rederier Vol. 7 (The 
Lauritzenfleet 1884-1945) och 8 (The Lau- 
ritzentleet 1945-2009)
Bent Mikkelsen
Två band, rikt illustrerad, 448 sidor (Vol 7 
och Vol 8) inbundna
Förlag Betty Nordgas, Ringkobing, Dan
mark
ISBN 978-87-992726-1-7
Pris Böckerna säljs direkt från förlaget i
ett paket om två volym er till ett pris av
2x325 DKK+75 danska kronor. Forlaget
Betty Nordgas Sm edegade 13, DK-6950
Ringkobing, tel (+45) 2424 1335. E-mail
shipmik@mail.dk

Vår danske klubbm edlem  Bent M ik
kelsen gav i juni månad ut en intressant 
historik om det anrika danska rederiet J. 
Lauritzen som i år firar 125-års jubileum. 
Historiken omfattar två band (Vol. 7 och

Bent Mikkelsen

Danske Rederier

The Lauritzen-fleet 
1945-2009

Farlagel Bétty Nordgas
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8) och är en fortsättning på författarens 
up pskattad e serieh isto rik  om danska 
rederier. J. Lauritzen tillhör de större och 
mera kända danska rederierna och har 
varit framgångsrikt genom åren, trots två 
världskrig, ekonom iska nedgångar etc. 
Det är kanske framför allt inom kylsjöfar- 
ten som Lauritzen under modern tid blivit 
riktigt känd i ett internationellt perspektiv. 
M ellan 1932 och 2007 var kylsjöfarten 
rederiets huvudnäring, men idag är det 
Lauritzen Bulkers som är den största divi
sionen inom rederiet. Koncernen skapades 
ursprungligen genom att Lauritz Ditlev 
Lauritzen som ung man 1884 startade sitt 
eget företag inom trävaruhandel i Esbjerg. 
Han var myndighetsmässigt inte tillräck
ligt gammal för att driva egen rörelse, där
för startade han rörelsen i sin fars namn, 
Jorgen Lauritzen. Redan 1888 köpte han 
sitt första fartyg för att säkra transporter 
av trävaror för trävarufirman. Detta fartyg 
förliste dock redan samma år på Nordsjön, 
men den unge Lauritzen gav sig inte för 
detta, utan arbetade m etodiskt vidare. 
Från 1891, då leverans togs av det första 
nybygget Nordsoen, har rederidelen ut
gjort den huvudsakliga verksamheten och 
genom åren har rederiet utvecklats till att 
ha haft en flotta på över 300 fartyg. Sedan 
1955 har fartygsskroven sin särpräglade 
röda färg inom rederiet. Rederiet har också 
varit ägare till tre större skeppsvarv i Dan
mark; Helsingör Vaerft, Ålborg Vaerft och 
Frederikshavn Vaerft. Denna verksamhet 
är dock sedan flera år tillbaka avvecklad 
inom koncernen. Volym 7 omfattar åren 
mellan 1884 och 1945, där den första tred
jedelen utgör företags- och rederihistorik 
och de övriga två tredjedelarna består av 
en utförlig fleetlist. Volym 8 som omfat
tar perioden mellan 1945 och 2009 har en 
likvärdig uppläggning som volym 7. De 
båda volymerna är spaltskrivna, där den 
vänstra spalten är skriven på danska med

motsvarande historik på engelska i den 
högra spalten. Detta medför att bokverket 
blir tillgängligt även i ett större internatio
nellt perspektiv. Det är en mycket trevlig 
och in tressant h istorik  som M ikkelsen 
skrivit ungefär i linje med hans tidigare 
verk. Läsaren delges en god, översiktlig 
h istorik om detta välkända rederi och 
'fleetlisten' är naturligtvis för oss båtloger 
av särskilt stort intresse och tillgäng, där 
den seriöse båtologen Mikkelsen lagt ned 
ett stort arbete.

Bildmaterialet är rikligt med många fina 
färgbilder framför allt på fartygen. Även 
här hade det varit trevligt om de svartvita 
bilderna hade varit tryckta i duplex eller 
ännu hellre triplex för att lyfta fram mo
tiven bättre.

Boken är klart m ycket intressant och 
en värdefull dokumentation som varmt 
rekommenderas.

På Grund-Förlist
M aria Landin, Folke Sjögren och Björn 
Öberg
Rikt illustrerad, 471 sidor, inbunden
Förlag Axplock, Strängnäs, 2009
ISBN 978-91-85385-26-3
Boken kan beställas direkt från bokförlaget
Axplock, Box 100, 645 22 Strängnäs. Tel.
0152-150 60; Fax 0152-151 40; e-post post@
axplock.se

Föreliggande bok är ett gediget arbete 
som i huvudsak baseras på fartyg som 
under århu nd rad en  p asserat ru nt ön 
Landsort och dess i m ånga avseenden 
förrädiska farvatten. Två av författarna är 
uppvuxna på Landsort. Livet där och på 
sjön har fascinerat och präglat deras stora 
intresse för lokalhistorien, som i detta fall 
avgränsas till Landsorts lotsplats verksam
hetsområde, nämligen Hävringe i sydväst, 
Södertälje i norr och Dalarö i nordost.

Boken är mycket intressant genom att den 
på ett informativt sätt lyfter fram ett stort 
antal händelser och detaljer kring den 
livliga sjöfarten i om rådet, där m ycket 
baseras pä muntliga berättelser, personliga 
hågkomster samt omfattande arkivstudier. 
Historiken är trevligt återgiven, där berät
telser varvas med fakta på ett lättsam t 
men samtidigt vederhäftigt sätt. Förutom 
den intressanta redogörelsen om fartygen 
som t ex grundstött, förlist eller på annat 
sätt råkat ut för incidenter i området, be
handlas även den spännande kulturmiljö 
som t ex boställena på öarna, sjökrogarna, 
lotsplatserna och fyrarna utgjorde i vilka 
fartygen seglade fram i och som idag näs
tan är helt försvunnen. Boken är indelad 
i tre avsnitt vilka kan läsas oberoende av 
varandra. Den första delen återger vilka 
öar som var bebodda, var lotsplatserna 
fanns, hur lotsorganisationen fungerade 
och hur bärgningarna gick till. Det andra 
avsnittet tar upp dramatik och historik, 
där inte mindre än 30 olika händelser be
rättade med egna ord behandlas, av vilka 
t ex den dram atiska kollisionen m ellan 
Ingrid Horn och Bergvik redovisas. Tredje 
avsnittet är presenterat som en dagbok, 
där läsaren delges alla olyckor som gått att 
finna i olika arkiv relaterade till sjöfarten 
i Landsorts lotsplats verksamhetsområde. 
Dagboken om fattar totalt 1 169 olyckor 
och tillbud under perioden mellan 1490 
och 19S7.

B ild m ateria le t som  u tgörs av såväl 
teckningar, akvareller som fotografier 
är i a llm änhet av god kvalitet. D et är 
ett betydelsefullt arbete som författarna 
gjort som de skall ha all heder för. Boken 
rekom m enderas varm t inte enbart för 
sjöfartsentusiaster, utan för en bredare 
allmänhet såsom skärgårdsintresserade, 
sportdykare och allmänt historiskt intres
serade personer.

Lennart Bornmalm

PA GRUND 
-  FÖRLIST

MARIA LANDIN 

FOLKE SJÖG REN  
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NYTT FRÅN TERJE W. FREDH:

A n k a r v a k t
Ur innehållet:

* Tankern Trykon, exploderade i Röda havet, seglade 

med fock och storsegel från Singapore till Munkedal, 

röjde vattenled till oljekälla i Indonesiska djungeln

* Mördarjakt i USA på Thordenbåt

* Bohusbåtar på långafiske 1937

* Bildskatt om kullagerbåtar hittades efter 64 år

* Stenas sommartrafik från Lysekil 1963-1964 

(opublicerat material)

10 0  sidor, blankt papper, stor stil.

Pris 120:- (porto ingår!)

Terje W. Fredh, Gränsgatan 16, 453 30 LYSEKIL 

Tel 0523-104 21
E-post fredh.terje@ jobbet.utfors.se

Möteskalendern för Klubb Maritim -  Göteborg
Vi har öppet i Kajutan alla tisdagar mellan klockan 18.00 och 21.00. Vi bjuder på kaffe. Kajutan finns i Gamla Sockerbruket 

med adress Banehagsgatan 1 1 (Ivar) in på gården. Ta hissen till första våningen. Tel 031-24 65 15.

Torsdagen den 1 oktober kl 19.00
H ans Erikson från TransProC on, 

med rötter ur gamla Transatlantic be
rättar 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.

Lördagen den 24 oktober
Vi anordnar Klubb M aritims (riks

föreningen) extra årsmöte. Boka dagen. 
Utförligt program finns på sidan 3.

HÖSTENS MÖTEN:

Fredagen den 30 oktober kl 19.00
Avdelningens högtidsdag till minne 

av Ingvar Holmqvist. Vi bjuder på mat 
och dryck i lämpliga doser. OBS! Obli
gatorisk föranmälan. Kan bara göras 
vid besök i Kajutan.

Torsdagen den 5 november kl 19.00
Lennart Bornmalm gästar oss och 

berättar om J.W. Bergs Varv på Hälsö, 
ett m ycket in tressant och ovanligt 
företag i skärgården.

Fredagen den 4 december kl 19.00
Vi avslutar säsongen med vår sed

vanliga ju ltallrik . O bligatorisk  för
anm älan till vår klubbvärd Ragnar 
Magnander.

Vid varje torsdagsmöte har vi serve
ring av kaffe och fralla.

I höst har vi också öppet varje tors
dag mellan 12 och 15 för enskild forsk
ning.

Välkommen!

Till salu
Svenska Flottans historia 1521-1945, tre 
band 600 kr

Svenska seglare och motorseglare, ”Skut- 
bibeln” 2800 kr

Lloyds Register 2002-2003 600 kr

Båtologen kompletta årgångar 1981-1985; 
1987-2004 och 2008, 50 kr/årgång

Porto tillkommer

Kontakta Örjan Hellertz 031-58 15 69, 
orjan44@hotmail.com
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