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Efter det extra årsmötet den 24 oktober på ängaren Marieholm, visade Lennart Fredagen den 30 oktober hade klubbmästaren Ragnar Magnander dukat upp 
Ramsvik och Rickard Sahlsten foton med tyngdpunkt pä kylfartyg. Även en med god mat och dryck då m firade Ingvar Holmqvists minne i Kajutan, 
och annan äldre lastdragare fick vi uppleva i färg. Endast 16 medlemmar hade anmält sig. De som kom hade en trevlig afton

tillsammans och njöt av maten som bekostades av föreningen.

Rättelse
På sidan 39 i Länspumpen 2009:3 finns ett foto av Thuntank 9. Detta foto är taget av Tomas Johannesson klockan 11.05 den 
12 juni 1969 i Karls Grav då fartyget var på väg upp mot Vänern. Vi ber om ursäkt för att vi angivit fel källa.

Red
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ATT GÅ TILL SJÖSS...

En sportfåne, en gångare 
han mönstra pä en tramp 
en gammal rostig ångare 
som stänga sjön med stamp

Men eldarn sa till gångaren 
-  Lägg pä ett extra kol!
För denna gamla ängaren 
hon slingrar som en ål...

Fast du har gätt pä kolstybb 
för att nä fram till mål 
så gär du nu pä ångare 
och SÅNA GÅR PÅ KOL

Kenneth Larsson

På mänadsmötet 1 oktober berättade Hans Erikson vd pä TransProCon, och hans kollega Jan 
Ålander om rederiets verksamhet. Ett mycket intressant föredrag med unika foton och vi fick 
även se några foton frän Rederi AB Transatlantic, där Hans började sin shippingverksamhet. 
Om tiden i Transatlantic hoppas vi få  höra Hans berätta om pä ett kommande mänadsmote.

Den här sidan är för läsekretsens synpunkter 
på tidningen. Den används även för informa
tion från redaktionen och Göteborgsavdel- 
ningen.
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Tryck Eländers, Falköping.

Nästa nummer utkommer i mars 2010 
och sista manusdag är den 2 februari 2010

Redaktionellt
Tänk vad tiden går! Nu har vi åter fullbordat en årgång av 
Länspumpen, den trettiosjätte i ordningen. Aldrig har väl 
intresset för tidningen varit större än nu.

Vi får många artiklar och förslag till artiklar vilket vi är 
mycket tacksamma för. En gång om året samlas redaktionen 
en helg för att gå igenom och göra upp planer för kommande 
års utgivning. Vår serie om de svenska paragrafarna har blivit 
mycket uppskattad eftersom många minns dem eller to m  har 
ägt dem. Erik Sahlgrens artiklar Mitt liv till sjöss är ett stycke 
kulturhistoria som det finns alldeles för lite av. Vi är stolta över 
att kunna presentera detta i Länspumpen.

I år liar vi också kommit ut med vårt åttonde årsnummer 
Svenska Amerika Linieus Östersjötrafik vilket Arne Sundström 
och Bertil Söderberg har lagt ner mycket arbete pä och som 
blivit mycket fint. Länspumpen har ju den möjligheten att 
när ett ämne blir för stort för den ordinarie utgivningen, kan 
vi då göra ett specialnummer och inte stycka upp läsningen 
till flera nummer.

Vi är också glada över att kunna behålla värt låga prenume
rationspris även 2010. Ibland får man den uppfattningen att 
tidningens pris enbart är tryckkostnaden, men det ligger också 
mycket utgifter i forskning, intervjuer och resor. Vi vill vara 
en levande tidning där den sociala biten vid artikelskrivning 
är mycket viktig.

Väl mött 2010!
Redaktörerna
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Omslaget
Jiino passerar slussen i Sjötorp den 2 juli 
2009. Hon har trafikerat kanalen sedan 1S74. 
Se artikel sidan 50. Foto Per Lindquist.

Möteskalendern för Klubb Maritim -  Göteborg
Vi liar 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.

Fredagen den 4 december kl 19
Vi avslutar säsongen med vår sedvanliga jultallrik. Obligato
risk föranmälan till vår klubbvärd Ragnar Magnander, helst 
på tel 0736-708223.

Torsdagen den 7 januari 2010
Leif Magnusson, som arbetat inom varvsindustrin sedan 
1950-talet, kommer och berättar om många intressanta iakt
tagelser. Arbetade länge på Gotenius Varv där bl a barken 
Viking byggdes om.

Torsdagen den 4 februari 2010
Avdelningens årsmöte. Eventuella motioner skall vara sit
tande sekreterare Rickard Sahlsten tillhanda senast den 31 
december 2009.

Vid varje torsdagsmöte har vi servering av kaffe och fralla.

Välkommen!
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Skonerten Genius var Erik Sahlgrens första segelfartyg och här sitter han pä rän över Rflfl. Bild nr 
Erik Sahlgrens fotoalbum.

Mitt liv till sjöss -  tiden i skutor
Erik Sahlgren

Första delen av Erik Sahlgrens minnen 
avslutades ined att han i Singapore 

sjukavmönstrade från s/s Agra, eftersom 
han drabbats akut blindtarm sinflam m a
tion. Operationen gick bra, vilket inte var 
givet på den tiden och konvalescensen 
kom att tillbringas under uppenbarligen 
inte helt oangenäma former i Singapore. 
Resan hem  till Sverige beskrivs i detta 
avsnitt, liksom  hans tjänstgöring i två 
olika segelfartyg. På den här tiden var 
segelfarty g sp rak tik  nöd vändig  för att 
kunna få börja på navigationsskolan, och 
det var uppenbarligen inte helt lätt att få 
denna praktik.

S/s Sumatra
Min vistelse i Singapore blev rätt långvarig, 
ungefär en och en halv månad. Först var 
det två månader på sjukhus, och därefter 
bodde jag på det engelska Sailors Institute. 
På den tiden var det nog uteslutet att ett 
rederi som hade trafik på ett visst farvatten 
skulle sända en sjukavmönstrad med pas
sagerarfartyg till hemorten.

Det var bara att finna sig i att vänta på ett 
lämpligt rederifartyg. Fritt uppehälle hade 
man ju, men ingen lön. Då jag efter blind- 
tarm soperationen och bukhinneinflam - 
mationen ansågs frisk fick jag en inflam
mation i ett öra med åtföljande feber, och 
då ville inte läkarna släppa mig. Vid detta 
tillfälle fick jag ett förseglat brev att lämna 
till fartygets befälhavare. När jag sedan 
lyckades utverka utskrivning och flyttade 
till Sailors Institute öppnade jag brevet och

fann att läkaren förbjöd befälhavaren att 
sätta mig i arbete.

Efter tre månader började det emellertid 
bli ebb i kassan och jag sökte hyra nere på 
Shipping Office. Det var väl ett par eng
elska fartyg som var aktuella, men de var 
rädda att få betala hemresan för mig från 
England till Sverige. När så Sumatra kom 
och behövde en lämpare tog jag jobbet, 
men jag läm nade inte brevet jag fått av 
läkaren till befälhavaren, och lämpligare 
sysselsättning för en konvalescent kunde 
man ju tänka sig.

Sumatra var byggd 1914 i Hull för Ost
asiatiska kompaniet. Bruttot var på 6 841 
registerton.

Jag mönstrade på 27 maj 1927, och jag 
stannade ombord till 9 juli samma år.

Lämpare på värmen
Mitt gästspel som lämpare var ju mycket 
kortvarigt, men jag vill i alla fall berätta hur 
jag upplevde detta arbete. Nu hade man 
inte en styrman som närmaste chef. Nej, 
ombord pä Sumatra var det nästan så att 
det var övermaskinisten, chiefen, själv som 
basade lämparna. Chiefen var en korpulent 
och rätt jovialisk farbror som pustade och 
svettades i värmen. Mitt första arbete efter 
påmönstringen blev att biträda honom vid 
bunkringen ute pä Singapores redd. En stor 
kolpråm förtöjdes långs utsidan av Suma
tra, och en massa kineskulis sprang om
bord med kolen i små krogar pä huvudet. 
Där satt chiefen och jag och gjorde ett streck 
i våra tallyböcker för varje korg som pas

serade. Förmodligen hade han mig för att 
ha koll på att han fick med alla korgarna. 
Hur han sedan fick fram kvantiteten i ton 
vet jag inte -  mätmetoden var nog mycket 
approximativ.

De första dagarna efter bunkringen hade 
inte lämparna särdeles ansträngande ar
bete -  purra dem av maskinbestättningen 
som skulle gä sina vakter och hämta bröd 
och isvatten hos stuerten. G ivetvis fick 
man också göra backstörn. Ombord på 
S um atra fanns ingen frysan läggn in g , 
men längst akterut fanns en iskällare där 
färskprovianten förvarades och där man 
fick sätta ner en pyts med färskvatten för 
kylning till måltidsdricka. Dessutom hade 
man ju att hjälpa eldarna att bli av med 
aska och slagg. Vi behövde dock inte hiva 
upp askan i stora pvtsar för att tömma dem 
i sjön över relingen eftersom det fanns en 
mekanisk askhiss, sä det var bara att skyffla 
askan i behållaren, dra i en spak och så åkte 
askan upp och ut. Sumatra var ju då ett 
av de större ångfartygen i den dåvarande 
svenska hand elflottan  och kolförbru k
ningen var därefter.

Jag hörde nämnas att om man hade fina 
kol så gick det åt cirka 35 ton per dygn till 
fartygets tre pannor. Nu hade vi japanskt 
kol och förbrukningen låg högre, cirka 48 
ton eller mera. Valkarna i mina händer 
hade försvunnit under min sjukhusvistelse 
och perioden av sysslolöshet, men nu blev 
mina handflator till vattniga sår. Nå, efter 
några dagar läkte såren och jag fick åter 
arbetshänder innan vi började tömma re
servboxarnas kolförråd. Vissa kol hade en 
otrevlig benägenhet för självantändning 
om de lagrades för länge och inneliggande 
kol ansågs vara av den sorten. Chiefen 
ansåg därför att dessa kol skulle förbrukas 
snarast. Reservboxarna låg ovanför eldrum 
och pannor, och eftersom  det dessutom  
mitt på dagen på Röda havet under som
maren var 32-36 grader i skuggan så blev 
det olidligt varmt i boxarna.

Det var temperaturer som under dagtid 
översteg 60 grader. Klädseln var ett par 
byxor och pä fotterna tofflor. Svetten rann i 
strömmar ner i ögonen så jag knöt en svett
ragg om huvudet för att bli kvitt besväret. 
Ja, svettningen var enorm och tofflorna 
blev fulla med svett, och för varje steg så 
lät det tjaffs, tjaffs från tofflorna. Efter några 
vakter fick jag dessutom svettutslag, men 
det gick snart över. Man kärrade och körde 
för fullt i en tio minuter sedan äntrade man 
kvickt uppför lejdaren och slängde sig på 
luckan för att få lite frisk luft och svalka. På 
dagen fick man inte dröja mänga minuter 
på däck för då fick man chiefen på sig. 
Han brukade hålla till på bunkerluckorna 
och han hade sin hytt på babords förkant. 
Även om chiefen inte var där nattetid, så 
gällde det ändå att kärra sitt kvantum ef
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På ostasiatnren Sumatra mönstrade Erik Sahlgren som lämpare. Foto M. Lindenborn.

tersom det inte fick vara ett stort tomrum 
i underboxen vid vaktskiftet. Den skulle 
hållas fylld vilket innebar att lämparen fick 
fylla på lika mycket kol som förbrukats.

I Röda havet förekom inte någon sjögång 
som nämnvärt kunde röra Sumatra, och 
det hade man orsak att vara tacksam för. 
Jag tror mig minna att vi, efter att ha pas
serat Suezkanalen, bunkrade i Oran. Jag 
beundrade chiefens kolberäkning för då 
vi kom i hamn var inte bara reservboxarna 
tömda, utan även underboxen hade länsats 
på gammalt kol: det sista var utskyftlat på 
eldrumsdurken och hade väl räckt till ett 
par timmars gång. Jag kommer inte ihåg 
om vi anlöpte flera hamnar innan vi kom 
till Rotterdam. Där låg vi ett par dagar 
och det skulle göras pannrent. Jag fick det 
lindriga och förhållandevis rena arbetet att 
sopa rent från sot och aska ovanpå pannor
na. Det var assistenten som basade jobbet, 
och han kanske gav mig det av humanitära 
skäl. Han hade nämligen sent föregående 
kväll tagit vara på mig, efter det att jag och 
en del av mina kamrater av holländska po
lisen på ett mycket handgripligt sätt kastats 
ut från ett dansställe på Schiedamsche dijk: 
bland skandinaviska sjömän vanligen kall
lat Skamskrej. Så han förstod mer än väl att 
jag hade ont både i och utanpå huvudet. Jag 
var ju bara ombord på Sumatra en kortare 
tid varför läm parjobbet för min del var 
ett tillfällighetsarbete för att både komma 
hem till Sverige och tjäna lite pengar. Min 
kännedom om livet ombord blev därför 
inte mera ingående.

B esättn in g en  o m b ord  på S u m atra
M anskapets hytter fanns akterut, liksom 
på mitt förra fartyg Agra, men här var det 
skansar, åtminstone för de flesta. Donkev- 
mannen, båtsmannen och timmermannen 
hade en- eller m öjligen tvåmanshytter. I 
eldarskansen var vi inte mindre än 14 till
15 man. Jag är nu inte helt säker på antalet 
eldare, men jag har för mig att de var nio.

Fartyget hade ju tre ju tre ångpannor 
med tre fyrar i varje. Det var bara tvä eldare 
pä varje vakt, de som inte var vaktindelade 
gick som dagm än och utförde då olika 
underhållsarbeten i maskin och fick ställa 
upp som reserver. Det hände mer än vid ett 
tillfälle att någon blev sjuk eller inte orkade 
ta sin vakt: man "la upp" som det hette, sä 
nog behövdes reserverna.

Det fanns skilda mässar oclr tvättrum 
för däcks- och maskinmanskap, men ut
ru stningen var synnerligen  enkel och 
svårt nersliten. Hur många som utgjorde 
däcksmanskapet vet jag inte, möjligen var 
det en eller tvä man mer än på Agra, för 
onekligen var det här mera arbete med 
provianten eftersom det saknades frysrum. 
Kosthållet liksom övriga förhållanden var i 
stort sett likartade dem jag funnit på Agra. 
Enda skillnaden jag observerade var att det 
från stuertens slabbkista såldes inte bara 
och tobaksvaror, utan även spritvaror, dock 
endast till däcksm anskapet och enbart 
på lördagskvällar. Om detta skedde med 
befälhavarens tillstånd, eller om det var 
stuerts egen lilla skum raskaffär fick jag 
aldrig reda på. Kanske inte eldarna fick

något av fruktan att trycket i pannorna 
skulle sjunka, och dä fick stuerten med 
chiefen att göra.

Sumatras lruvudsakliga last denna resa 
var sojabönor som skulle lossas i Karls
hamn. Där mönstrade jag av för att fullgöra 
min värnplikt vid Kungliga flottan.

Skonerten Genius
Då jag gjort min värnplikt skulle jag göra 
ännu ett försök att skaffa mig segelfar- 
ty gspraktik. Jag satte upp mig på sjömans- 
förmedlingen i Göteborg, även om det inte 
var stora möjligheter att få någon skuta där. 
Jag försökte också få kontakt med någon 
skeppare på annat håll. En blockad från 
Sjömansunionen mot segelfartygsredarna 
kom därför mycket olägligt, och jag hade 
gett upp hoppet att få tag i ett segelfartyg 
pä över 100 nettoregisterton. I mitten av 
april då jag var på högtörn blev jag glatt 
överraskad dä det aviserades att skoner
ten Genius behövde en lättmatros och två 
jungmän. Strejken och blockaden var slut, 
och jag sökte och fick anställning som den 
ene av jungmännen.

Genius var ett marstalbygge och hade 
alltså fylliga bogar och ett smäckert ak
terskepp. Hon var byggd 1879, och hade 
ett brutto på 183 registerton. Redare var 
J.F. Sörenson i Räå. U nder dansk flagg 
hade hon hetat Valdemar Sejr och hade 
då förmodligen seglat vida omkring, men 
sedan hon blev svensk hade det väl mest 
varit Östersjöns vatten hon plöjt. Hon hade 
nu legat upplagd i Göteborg över vintern
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Genius var byggd i Marstal 1S79. Bildarkiv Klubb Maritim -  Göteborg.

och under strejken. Men nu skulle löpande 
gods skäras i, segel tas fram ur segelkojen 
och slås under, och slutligen skulle b al
lasten tas in. Allt detta var i stort sett nya 
arbeten för såväl mig som den andre jung- 
mannen: lättmatrosen hade däremot en del 
segelfartygspraktik.

Förberedelser
Vår arbetsledare var den oexam inerade 
styrmannen, som på dessa skutor kallades 
bästeman. Han hade varit med i Genius 
under flera seglationer, och han visste var 
allt var undanstuvat och var det hörde 
hemma. Han visade oss et par gånger hur 
en sak skulle göras, sedan fick man själv 
försöka. Bästeman klättrade själv omkring 
uppe i riggen och såg till att vi inte slarvade 
med benslar och najningar, eller att de olika 
tamparna kom i fel block.

Jag kom mer inte ihåg nu hur lång tid 
vi behövde för att få segel och löpande 
gods på plats, men det gick bättre än jag 
anade dä vi började. Jag skulle tro att vi 
höll pä en 3 -4  dagar. Sedan var det att ta 
in ballast. Genius var rätt stabil, och jag 
har för mig att vi hade en del sten nere vid 
kölsvinet akterut. Jag kan inte minnas hur 
mycket ballastsand vi tog ombord, men så 
värst mycket var det inte, kanske omkring 
30 ton. Ballasten kom i en av de vanliga

pråm arna och förtöjdes utsides Genius, 
sedan skyfflade vi i etapper upp sanden till 
en ränna på däck där skepparen stod och 
förpassade den ner i lastrummet där den 
planades ut på båda sidor om kölsvinet.

Vid avgången tog en bogserbåt oss ut ur 
hamnen och släppte oss någonstans utan
för södra skärgården. Det var en fin men 
kall vårdag med laber bris från nordväst 
till väst och vi seglade bidevind och jag fick 
för första gången styra skutan, inte efter 
kompass, utan efter levringen i bramseglet.

Genius tätas
Jag har ännu i minnet den underbara käns
lan att gl ida fram över vattnet utan maskin- 
dunk. Visserligen inte ombord på någon 
stor windjam m er under vita segel, men 
för mig var det tillräckligt med en gam
mal östersjöskuta, med slitna och lappade 
segel, på väg till Råå. Efter ankomsten till 
Råå utfördes en del underhållsarbeten pä 
skrovet både före och efter det att hon varit 
inne på Holms skeppsvarv. Arbetet utför
des både av varvspersonalen och av oss 
själva. Holms varv var ett mindre sådant 
som både byggde och reparerade träfartyg. 
Genius togs upp på slip, och nåten drevs 
både i botten och ovan lättvattenlinjen. 
Bordläggningen av ekplank började på en 
del ställen bli ganska rutten, jag kan inte

komma ihåg att någon hel planka byttes 
ut, men däremot insattes flera sprundsar 
av olika storlekar, vilket innebar att man 
högg ut det mest ruttna och passade in en 
ny bit, spikade fast den, drev och beckade. 
De flesta näten drevs och beckades nog. 
Detta var ett mer kvalificerat arbete och 
utfördes av varvsfolk och i viss mån skep
paren och bästemannen. Jag och de andra 
av manskapet fick skrapa bort överflödigt 
beck och gammal tjära samt stryka skrovet 
med "black varnish", alltså stenkolstjära. 
Vid skrapningen hölls vi efter sä att vi inte 
skrapade för hårt på murkna ställen. Då 
skutan var färdig att avsegla från Råå till 
Malmö säg hon nästan elegant ut, åtmins
tone innan vi satte våra gamla slitna segel. 
I Malmö lastade vi tomma järnfat som vi 
fick ta emot vid relingen och sedan sliska 
ner dem i rummet för att stuva dem där.

Vi seglar till Kramfors
Sm åskutornas folk fick liksom kanalbå
tarnas till större delen sköta lastning och 
lossning, och detta kom också att bli mitt 
huvudsakliga arbete under hamnuppehål
len. Från Malmö gick vi till Oxelösund och 
lastade ytterligare tomfat för att därefter 
avsegla till Kramfors.

Under utrustningstiden hade jag lärt mig 
en hel del benämningar pä det löpande och
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fasta godset, dessutom kommandoorden 
vid segelmanövrar. Det var dock inte nå
gon samspelt och kunnig besättning som 
nu seglade Genius norrut. Så länge det var 
fint väder gick det bra, trots att däckslas
ten försvårade förflyttningen på däck och 
arbetet med brassar och fall. När vi kom 
upp till Ålandshav var det slut med det fina 
vädret och det blåste upp till nordostlig 
kuling med snö och hagelbyar, varför vi 
fick känna på hur det var att kryssa under 
hårt väder. Båda vakterna fick vara på 
däck då skutan skulle vända. Skepparen 
tog själv rodret och skrek därifrån ut sina 
order. Bästeman och en eller två man hade 
hand om brassarna, och en eller två man 
i förskeppet som passade halsar och skot. 
Jag kommer ännu idag ihåg då vi skulle 
vända nära fyren Märket. Jag hade beor
drats förut för att passa på där. Skepparen 
lät skutan falla av lite sä att hon fick mera 
fart ocli styrde upp i vinden och så skrek 
han: "F o ck h als!" Jag visste nog vilken 
ände det gällde, men vad jag skulle göra 
med den förstod jag inte förrän bästeman 
kom rusande och gjorde loss den. Vi kom 
inte runt, men det fanns plats att kovända. 
Om den misslyckade vändningen var mitt 
fel vet jag inte, men i fortsättningen kom 
jag ihåg vad ordern fockhals innebar. När 
man kryssade i trånga farvatten blev det 
inte lång tid mellan slagen, och det blev 
inte någon ro även om man hade frivakt.

I Kramfors
Vi kom dock lyckligen fram till Kramfors 
där tomfaten lossades varefter enbogserbåt 
drog oss till ett sågverk på Sandö där vi 
skulle lasta splittved till M almö. Splitt- 
veden skeppades i stor utsträckning med 
segelskutor. Om jag inte missminner mig 
kallades allt sågat virke av olika tjocklek 
och bredd med en längd mellan 1 och 6 fot 
för splittved. Den erhölls pä sågverken då 
man kapade plank och brädor till bestämda 
längder: det var alltså ett slags spill.

Ett segelfartyg utan hjälpmaskin gjorde 
inte så många norrlandsresor på en segla- 
tion och jag tror mig ännu kom ma ihåg 
dem alla. Förutom resan med tomfat gjor
des två rundresor till Ådalen för att hämta 
splittved till Malmö. På den ena resan dit 
upp hade vi kalksten från Bungenäs. Sedan 
följde en resa med superfosfat från Lim
hamn till Nordmaling, ocli som returfrakt 
en resa med splittved från Holmsund till 
Köpenham n. D ärefter gjorde vi en b al
lastresa till Danzig ocli en kalilast därifrån 
till Helsingborg. Jag tror inte att vi gjorde 
någon resa mellan Norrland och hamnarna 
vid Öresund under tio dygn. Någon gäng 
blev det bortåt fjorton dagar.

Splittveden kom ut i pråmar till fartygen, 
vilka låg med ankare ute och akterförtöjda 
till dvktalber eller till andra förtöjningar

inne på land. Stuvningen ombord sköttes 
av "splittvedsjäntor", medan besättningen 
tog ombord virket från pråmarna. Så gick 
det till i Genius, och troligen i de andra 
skutorna. Dessa splittvedsjäntor var ju inte 
några ungjäntor, och jag tog inte reda på 
hur de fördelade förtjänsten. I Ådalen var 
det båda gångerna en 50-årig kvinna som 
gjorde upp med skepparen om priset per 
famn. Hon skaffade sedan andra kvinnor 
och hade också vid något tillfälle med sig 
en pojke på 14 till 15 år. I Holmsund var 
det också kvinnor som stuvade, men de 
verkade mer självmedvetna, och de hade 
kanske någon sorts organisation. Splitt- 
vedslasterna till Malmö lossades vid en 
lådfabrik långt inne i hamnkanalerna. Där 
langade vi upp splittveden på ett transport
band och sedan fick fabriksarbetarna sköta 
resten. T Köpenhamn var Frälsningsarmén 
mottagare och där langades splittveden i 
land och avlämnades vid relingen. Ombord 
fanns det en handdriven vinsch, men de 
enda tillfällen vi använde den var vid loss
ningen av gödningslasten till Nordmaling 
och vid ballastlossning.

U nderhållsarbetena efter avgång från 
Råå var inte omfattande, varken i hamn 
eller till sjöss. I hamn var i regel alla upp
tagna av arbetet med lasten. Till sjöss var 
vakterna helt upptagna med att styra och 
manövrera fartyget, och även med läns- 
pumpning. Vi hade inte någon "m ölla", 
utan två lianddrivna diafragm apum par 
med lösa spakar. Man får dock säga att 
Genius läckte lite med hänsyn till hennes 
ålder.

Vakterna var de vanliga 4 -5  och sexvak- 
terna. Skepparen hade de båda jungmän- 
nen på sin vakt och bästem annen hade 
lättmatrosen på sin. Även om bästemannen 
då och då gick till väders sä fick nog lätt
matrosen göra flera segelbärgningar än vi 
två andra. Rorstörnarna delades nog lika.

Besättning och bostäder
Jag har redan nämnt att styrmannen var 
oexaminerad, och jag tror att även befäl
havaren saknade examen. Han torde ha 
fört befäl före 1912 och därför hade han 
fått tillstånd att utöva befäl i östersjöfart. 
Hans nautiska kunnande var nog ganska 
begränsat. "Jean", det var bästemannen: 
"Har du sett någon stimbåt?" Det var en 
fräga man rätt ofta hörde om vi inte sett 
land på några dagar. Fick skepparen se en 
landkontur så var saken klar: då visste han 
var han var. Någon större skillnad på befäl 
och manskap fanns knappast. Det skulle i 
så fall vara att skepparen hade del i fartyget 
och därför var intresserad av att snåla så 
mycket som möjligt.

M anskapet bodde i ett däckshus som 
låg vid, eller snarare runt, fockmasten. I 
samma däckshus fanns även kabyssen.

Det var ett vanligt arrangemang på mindre 
segelfartyg. Det fanns inga fönster eller 
ventiler på däckshuset, utan ljuset kom 
från prismor i taket. Dörrarna till skans och 
kabyss var halvdörrar med höga trösklar. 
I skansen fanns, förutom fockmasten, fyra 
kojer, eftersom även kocken logerade här. 
I skansen intog vi också våra måltider. För
utom kabysspisen som gav värme genom 
skotten, så hade vi en liten kamin, "kag
gen", som stod vid dörren. I skansen fanns 
det ett bord, ett matskåp och klädskåp. Det 
var mycket trångt men inte direkt otrevligt, 
åtminstone inte på sommaren dä man kun
de släppa in både ljus och luft genom att 
öppna övre halvan av dörren. Tvättrummet 
var det öppna däcket utanför skansen. Det 
gick nog bra sommartid, men på hösten 
blev det kyligt. Om inte tvättvattnet kunde 
tas upp med en pyts utsides som uppe i 
norrlandshamnarna, fick man ta färskvat
ten från en tunna vid stormasten. Där fick 
man ta upp vatten med en "häm tare" som 
var en liten cylinderformad behållare med 
tennvikt i övre kanten. Den rymde cirka 1,5 
dl varför det tog tid att få vatten i pytsen 
och systemet var alltså självreglerande.

Skepparen och bästeman hade sina hyt
ter akterut. De båda hytterna fick sitt ljus 
genom prismor i däcket. En del av provi
anten förvarades i skepparens hytt och i 
kajutan. Över kajutan, som också fugerade 
som navigationshytt fanns ett skylight där 
fartygets kompass var upphängd. Det var 
en vätskekompass som gick att avläsa både 
uppifrån och nerifrån. Rorsmannen kunde 
från sin plats vid ratten avläsa kompassen 
och skepparen kunde i kajutan kontrollera 
kursen. Under poopen fanns också segel
kojen där seglen förvarades efter avslutad 
seglation liksom några reservsegel. Jag 
tror nog att vi i skansen hade en väl så 
hälsosam bostad

Ombord i Genius förekom naturligtvis 
inga uniformer och alla ombord utförde 
m anu ellt arbete, även skepparen -  låt 
vara att det vid lastning och lossning blev 
åtskilliga "skeppartörnar." Ja, vi kallade 
det så då han mycket energiskt satte fart 
på arbetet och sedan under en eller annan 
förevändning drog sig tillbaka.

Kosthållet var mycket spartanskt, för att 
inte säga snålt, och kockarna hade ingen 
större kompetens. Den förste var en 15-16 
års pojke som egentligen ville bli jungman, 
men som skepparen fått att mönstra kock 
mot löfte att senare bli jungman. Det blev 
han också efter flera månader och ersattes 
då av en något äldre yngling som rymt 
från sitt arbete som m jölkryttare på en 
skånsk bondgård Vi levde i stor utsträck
ning  på skep p ssko rp or "k n a lla r"  och 
kaffe om vi inte tyckte att anrättningarna 
var tillräckligt smakliga. Hela manskapet 
utom kockpojkarna hade varit till sjöss i
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maskindrivna fartyg tidigare: lättmatrosen 
hade seglat matros i åtskilliga år. Vi hade 
alla det gemensamt att vi inte i första hand 
seglade för hyran utan för praktiken. Det 
var svårt att skaffa den segelfartygsprak- 
tik som fordrades för att bli antagen på 
navigationsskolan. Så vi låg lågt som det 
numera heter. När hösten kom och det blev 
kallt och ruskigt, dä blev vi djärvare för 
vi visste att det inte var många som ville 
mönstra på en skuta då. I Holmsund gick 
vi i sittstrejk. Upprinnelsen var att kocken 
tappade en deg på den smutsiga durken i 
kabyssen. Dä han, trots att det var en hel 
del aska och smuts som fastnat i degen, 
skulle fortsätta med gräddningen, så tog 
lättmatrosen och slängde degen överbord. 
Skepparen ville inte släppa till mer mjöl 
och menade att vi fick vara utan bröd när vi 
slängt degen överbord, sä vi fick inte något 
bröd till kaffet. Vi vägrade att fortsätta ar
betet och skepparen hotade att vi skulle få 
sparken. "Ja gärna", sade vi, och det dröjde 
inte länge innan han ångrade sig. Mjölkryt
taren som nu blivit ganska bra på att laga 
mat fick i uppdrag att laga kåldolmar. De 
blev riktigt goda, men vilken massa trädar 
han hade snott ihop dem med! Efter vår 
sittstrejk blev kosthållet bättre.

Efter utlossningen av saltlasten i H äl
singborg bogserades skutan till Råå för 
uppläggning. Seglen slogs ifrån och stu
vades i segelkojen, och allt löpande gods 
skars ur och stuvades under däck, varefter 
skutan vinterförtöjdes. Vår kock, den förre 
mjölkryttaren hade fått inflammation i ett 
finger och kunde inte arbeta. Jag fick därför 
ta över köksarbetet de två sista dagarna, 
men jag hade aldrig tidigare försökt vara 
kock. Redaren själv köpte köttfärs och gav 
mig goda råd hur köttbullarna skulle tillre
das. Han tyckte att jag använde för mycket 
köttfärs och för lite kokt potatis. Jag höll 
dock på att det skulle vara ordentligt med 
färs i köttbullarna, och mina köttbullar blev 
väl så bra som den ordinarie kockens enligt 
de utspisades utsago.

Så följde avmönstring varefter jag åkte 
till Göteborg och satte upp mig som hvres- 
sökande på Sjöm ansförm edlingen innan 
jag reste hem över julen.

S/s Saga
Jag mönstrade på Saga den 2 februari 1929. 
Jag kom inte att stanna sä länge ombord i 
henne då jag mönstrade av redan 28 mars 
samma år.

Saga var byggd i Newcastle 1909. Brut
tot var på 2981 registerton. Hon tillhörde 
Svenska Lloyd. Saga var huvudsakligen ett 
passagerarfartyg även om godstransporter
na var betydande. Under min tjänstgöring 
ombord var inte passagerarantalet särdeles 
stort. Tillsammans med t/s Patricia upp
rätthöll hon linjen mellan Göteborg och

London. Passagerarna embarkerade och 
debarkerade i Tilbury medan lastning och 
lossning skedde i Millwall Docks.

Skeppskosmetolog
Jag minns inte hur stor besättningen var på 
Saga, jag kommer inte ens ihåg hur många 
vi var på däck. Jag tror att vi med båtsman 
och timmerman var en 10-11 man. Vi var 
fyra lättm atroser som hade i stort sett 
samma arbetsuppgifter: i ham n var det 
rengöring, målning och mässingsputsning. 
Till sjöss var det vakter med rorstörnar, 
utkik ocli visseltörnar. Det senare var nytt 
för mig. Inte det att styrmannen visslade på 
den av vakten som inte stod till rors, utan 
att vi var tre man; en rorsman, en utkik ocli 
den som hade visseltörn. Den sistnämnde 
hade sin plats nedanför trapporna till 
båtdäcket och han skötte urpurrningarna, 
infann sig pä bryggan vid vissling för att 
få order, samt höll ett vakande öga över 
akterdäck och området kring passagerar- 
inredningen.

Saga var koleldad och både bunkring 
och röken under gång smutsade ner: men 
rent skulle det vara med tanke på p as
sagerarna. Skorstenen var vit med svart 
topp, på det vita fältet satt rederimärket, 
en him m elsblå sköld med en stjärna av 
m ässing. U nder u p p eh ållen  i London 
skulle skorstenen vaskas ner med sodalut 
och målas om, dessutom skulle den stora 
stjärnan putsas. Pä detta arbete hade vi 
beting, det var ett endagsarbete och blev 
vi färdiga före arbetstidens slut blev vi 
fria efter det att arbetet b livit godkänt. 
Skorstenen var dock kraftigt tilltagen så 
mer än någon extra timmes fritid blev det 
inte. Senvintern var kall detta är och jag 
har aldrig haft så m ycket frostsprickor i 
händerna som jag hade då.

Någon resa före avmönstringen fick jag 
en ny uppgift och kunde lämna sodalu-

ten eftersom jag blev utsedd till att hålla 
utsidan snygg. Jag blev alltså något av en 
skeppskosmetolog, för underhåll kunde 
det knappast kallas. Utrustad med färg och 
pensel på ett mycket långt skaft skulle jag 
bättra på färgen där den var avskavd. Det 
blev att arbeta från kaj och pråmar i alla 
möjliga, och ibland omöjliga, ställningar. 
Andrestyrman tog en titt på resultatet då 
och då, men arbetet var mycket självstän
digt, och så länge jag gjorde det som skulle 
göras var det inte någon som brydde sig 
om mig.

Besättning och fripassagerare
Däcksbefälet bestod av befälhavare och 
tvä styrmän, och jag tror att det fanns tre 
maskinbefäl.

Däcksbefälet och chefstuerten var alltid 
uniformerade i tjänsten. Maskinisterna säg 
jag aldrig annat än med uniformsmössa. 
Jag har för mig att rederiet höll det befäl 
som hade med passagerarna att göra med 
uniform. Bostäderna för befälet, intenden
turen och kökspersonalen fanns midskepps 
och förm odligen även akterut. Troligen 
var det inte särskilt bra hytter för någon 
personal. Den enda hytten jag kom m er 
ihåg var 2:e styrmanshytten, och den var 
ett ganska litet kyffe. Däcks- och maskin- 
manskap bodde förut i två skansar, som var 
både stora och otrivsamma. Vägglöss och 
kackerlackor var man ju van vid, men här 
hade vi dessutom en liel massa stora råttor.

Jag har nog inte haft sämre kojplats un
der hela min tid till sjöss. Den som kommit 
ombord sist fick i regel den sämsta kojen, sä 
när jag korn ombord fick jag underkojen på 
akterkant ut mot styrbords bordläggning. 
Skotten var panelklädda, liksom undersi
dan av däcket som bildade taket i skansen. 
Det var vintertid och kondensen rann ner 
i rännstenen och akteröver, alltså under 
min koj. I rännstenen fanns ångrören för
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Erik Sahlgrens andra segelfartyg var skonaren Britta. Bildarkiv Klubb Maritim -  Göteborg.

värmeelementen, och då vattnet i rännste
nen skvalpade upp på de heta rören blev 
det moln av ånga vid fotändan då fartyget 
rullade eller satte i sjön. Vid huvudändan 
blåste det kall luft, ibland full storm, genom 
ett luftrör som måste vara brassat mot vin
den för att få ventilation i skansen.

Manskapsmässar saknades så vi fick äta 
vid ett stort bord i skansen. Mellan skans
bordet och kojraden bordvarts fanns en 
bänk. Den kalla luften slog i bänken och in i 
min koj, så jag fick en grundlig snuva. Råt
torna gillade tydligen snoret för de gnagde 
sig in till, och kalasade på näsduken jag 
gömt under halmkudden. En annan gång 
var det en stor råtta uppe på bordet som 
knyckte en halv knäckebrödskaka och via 
bänken hoppade den rätt ned i ansiktet på 
mig där jag låg och sov.

Vi klagade genom Sjömans- och Eldaru
nionen på förhållandena, och strax innan 
jag mönstrade av fick vi i Göteborg flytta 
till hotell Hembygden medan fartygen sa
nerades med cyanväte. Resorna efter blev 
nästan värre än de tidigare eftersom råt
torna dog mellan plåtarna och garneringen 
och i mellanrummet under däck. Då det 
längre fram pä våren blev varmare blev det 
en gruvlig stank och vita maskar trillade 
från taket ned pä skansbordet berättade 
några av mina tidigare skeppskamrater.

Kosthållet var någorlunda men inget att 
skryta med. Höll man sig väl med uppas- 
serskorna kunde det vankas en eller annan 
godbit från 1 :a klass matsal, men det var ju 
en annan sak. Saga och andra Lloydbåtar 
som gick på England var trots allt mycket 
eftertraktade av sjömännen, eftersom det 
var båtar som gick i hemmafarvatten och 
som hade flera dagars ham nuppehåll i 
Göteborg.

Tremastskonaren Britta
När jag mönstrat av Saga anmälde jag mig 
som hyressökande i Hälsingborg där jag 
trodde att det var större möjligheter att få 
hyra på en skuta, jag  behövde ytterligare 
fyra månaders praktik på segelfartyg. Jag 
fick om edelbart anställning ombord på 
Britta som låg för reparation vid Holms 
varv i Råå. B ritta  var något större än 
Genius och var riggad som en slättop- 
pad tremastskonare. Då jag kom ombord 
hade vi på fockm asten en kraftig rå för 
en bredfock, men denna riggades ner och 
togs vid något tillfälle iland i Kalmar. Våra 
segel kom därefter att omfatta jagare, yttre 
och inre klyvare, förstäng, gaffelfock med 
toppsegel, gaffelstorsegel med toppsegel 
och m esansegel utan gaffel. M esanm as
ten var nedriggad, och över salningen 
fanns bara en kortare stång för flagglinor. 
Segelförningen blev ju enklare än på ett 
rätacklat fartyg och man behövde bara 
gä till väders om vi använde toppseglen.

Britta hade en 50 hästkrafters hjälpmaskin, 
en tvåcylindrig råoljemotor av Bolinders 
tillverkning. Motorn började bli gammal 
och var dessutom rätt vanvårdad, och den 
ställde till med en hel del besvär. Motorn 
och brännoljetanken var placerade akterut 
liksom färskvattenförrådet, som här var 
betydligt större än på Genius. Skutan var 
inte mer än tio år gammal och i ganska god 
kondition. Akterskeppet hade eldhärjats 
i slutet av föregående seglation och hela 
inredningen och även något av b o rd 
läggningen hade förnyats på Holms varv. 
Britta var sysselsatt i fart på Östersjön och 
angränsande farvatten. Jag mönstrade på 
8 april 1929 och stannade ombord till 11 
januari 1930.

Lättmatros på Britta
Jag gick på skepparens vakt. Vakterna var 
de vanliga 4 -5  och 6 vakterna. Rorstör- 
narna fördelades i stort sett lika mellan mig 
och motorskötaren, men jag fick ju natur
ligtvis överta rodret om han skulle se till 
motorn. Även skepparen avlöste ibland vid 
rodret. I stort sett var det samma arbeten 
som jag haft ombord på Genius. Arbetet i

hamn var även här huvudsakligen lastning 
och lossning. Ombord på Britta blev det 
dock Lietydligt fler resor och mer skiftande 
last än ombord på Genius, beroende på 
hjälpmaskinen, men även hårdare segling 
och arbetstakt.

Skutan var styv, och jag kan inte komma 
ihåg att vi någonsin tog in ballast, men våra 
ballastresor var aldrig långa. Britta var 
inte någon bra seglare. Med hård akterlig 
vind och sjö var hon inte lätt att styra: då 
fick man verkligen slita till rors. Hon kom 
inte upp i mer än 9 -10  knop. Med fullt 
lastrum ville hon gärna ligga på näsan, och 
då kunde inte den till motorn kopplade 
länspumpen användas, och det blev en hel 
del arbete vid handpumparna som låg för 
ut. Detta för att slagvatten inte skulle skada 
lasten, vilket inträffade ett par gånger.

Vi fraktade spannmål, pappersm assa, 
cem ent, gödning och sågade trävaror, 
dock inte splittved. I regel arbetade vi 
med att med att stuva i lastrummet, men 
vid lastning av sågade trävaror från pråm 
fick ett par man ur besättningen, i regel 
lättm atrosen och en jungm an, arbeta på 
pråmen med att slinga virket. Det hårdaste
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Besättningsbild frän Britta. Pä bilden finns bästeinan "Trelleborg", Gunnar samt en tredje person. 
Bild ur Erik Sahlgrens fotoalbum.

och smutsigaste arbetet var nog att stuva 
cem entlasterna. Vi lastade i Degerhamn 
på Öland och i Slite på Gotland. I Deger
hamn fanns ett transportband direkt från 
säckfylln ingsm askinen , och det angav 
arbetstakten. Det var dock en del inkör- 
ningsproblem, så mitt i hetsen kunde det 
bli en del långa uppehåll. I Slite kördes 
cementsäckarna ned på rälsburna trallor: 
jag tror att det var 50 stycken 50-kilos pap- 
perssäckar på varje tralla. Två man sliskade 
ner dem till oss i lastrummet. I allmänhet 
lastade vi snabbare i Slite än i Degerhamn 
beroende på problemen med säckfyllaren 
och transportbandet.

I hamn var det betydligt mer underhålls
arbeten än på Genius, där inget gjordes om 
det inte var absolut nödvändigt. Jag var ju 
den mest befarne av besättningmännen, 
och på min lott föll de mer kvalificerade 
arbetena. Jag hade nu varit till sjöss i flera 
år, men det hade till största delen varit på 
maskindrivna fartyg och där fick man inte 
lära sig sjömansarbeten. Splitsning gjordes 
av de äldre, så mina kvalifikationer var väl 
inte så lysande. Jag kommer ihåg att jag 
satte an vant och barduner, bänslade fast 
lattor och försökte mig på att laga segel, 
samt göra en och annan splits. Tid tog det 
och det såg kanske inte alltid så fint ut, men 
arbetena godkändes. Det fanns för övrigt 
inte någon mer kunnig att sätta på arbetet.

Skansen
Liksom på Genius hade vi en skans förut, 
"runt fockmasten". På Britta var skansen 
större och hade fönster i skotten ut mot 
däck. Det var vanligt fönsterglas i dem, så 
det gällde att inte glömma att täcka dem 
med träluckorna i dåligt väder. I skansen åt 
och sov hela däcksmanskapet och kocken. 
Tvätta sig fick man göra ute på däck, men 
det var i alla fall lite mera plats i skansen 
än det var på Genius om vi måste göra det 
inomhus. Befälhavaren, bästemannen och 
motorskötaren bodde akterut i akterskep
pet som var nyinrett efter branden. Där 
fanns det förutom  en rym lig kajuta tre 
hytter. Hytterna var inte stora, men ljusa 
och ganska snygga, om det fanns några 
tvättställ kom m er jag inte ihåg. Akterut 
fanns även fartygets WC i ett särskilt litet 
däckshus, men vattenspolning fanns inte, 
utan den saken fick varje besökare klara av 
med en pyts vatten från utsidan.

Befälhavaren var en ung man från Kal
martrakten, en 3 -4  år äldre än jag själv, och 
som just avlagt östersjöskepparexamen vid 
Kalmar navigationsskola. Jag tror att han 
hade en låg kontant månadslön, kanske 
mellan 100-150 kronor i månaden, samt 
4%  kaplake, det vill säga 4%  av brutto
frakten. Det var under äldre tider en vanlig 
avlöningsform.

Bästem annen var en bohuslänning i

50-årsåldern. M otorskötaren hade varit 
stamanställd i flottan. Någon klasskillnad 
existerade inte ombord, och alla deltog mer 
eller mindre i det manuella arbetet.

Kosthållet fanns det i regel inte någon 
anledning att klaga på. Kocken, en yngling 
pä cirka 18 år, hade visserligen aldrig gått i 
någon kockskola, men han hade ett par års 
praktik från en skåneskuta och var skötsam 
och ordentlig, så i många maskindrivna 
fartyg kunde man vid denna tid få sämre 
mat. Jämfört med Genius fick nog kocken 
på Britta rikligare och bättre råvaror, vilket 
spelade en avgörande roll.

Motortrubbel
Redaren var en i Kalmar bosatt sjökapten 
och han hade kravet att Britta skulle gå 
nästan som en ångbåt. Jag vill här berätta 
en historia om hur det kunde gå till. Vi 
var på väg till Ronneby för att lasta massa 
då motorn stoppade eftersom ett vevlager 
hade skurit, men vi kom ända fram och 
började lasta. Redaren som underrättats 
ordnade en m otorreparatör som satte i 
gång med reparationen. På pingstaftonen 
var Britta lastad och det var bara motorn 
som inte var färdig. Reparatören medde
lade att lian nu tog helg och åkte hem. För
modligen underrättade skepparen redaren 
om detta, och han fick tydligen sådana 
besked att han trodde att skutan fick ligga 
kvar över helgen. Vi i besättningen tyckte 
att det var finfint att få en helg i hamn.

En bohuslänsk kutter hade anlänt från 
Stettin och där hade bästemannen bekanta 
som kom över till Britta medförande en del 
dryckesvaror. Borta i kajutan på Britta hade 
helgen börjat firas då redaren dök ner i kap
pen med en mekaniker från Kalmar. Enligt 
vad jag hörde berättas var hans hälsning: 
"Jaså, här sitter ni och festar medan skutan 
ligger still och redaren förlorar pengar." 
Det blev ett hastigt avbrott i festandet och

uppbrott från bordet. Motorskötaren och 
skepparen fick arbeta i m askinrum m et 
större delen av natten tillsam m ans med 
redaren och maskinreparatören han haft 
med sig.

På morgonen fick lotsbäten bogsera ut 
Britta och vi satte segel för att åtminstone 
påbörja resan till Västervik. Det är ju inte 
långt mellan Ronneby och Kalmar, men 
vinden var så svag sä att vi inte kom in i 
Kalmar redd förrän sent på kvällen, strax 
före midnatt. Då hade även reparatören 
från Kalmar fått nog efter att ha arbetat 
hela natten, så han tog sina verktyg och 
gick i land. Under segel men med en allt 
mer avtagande vind fortsatte resan norrut. 
Redaren hade nu själv tagit hand om re
parationen. Med hjälp av motorskötaren 
kopplades den cylinder loss vars lager 
hade skurit. A vloppet tätad es och det 
lyckades dem att fä igång motorn på en 
cylinder, just som vinden mellan 2 och 3 
på morgonen helt dog ut, men nu kunde 
vi med 3 knops fart fortsätta till Västervik. 
D är fick  en verkstad  reparera m otorn 
medan massalasten lossades och en ny last 
av pappersmassa för Riga lastades.

R edaren var om bord hela tiden  och 
tjänstgjorde som luckebas. Han hade sä 
brått, så vid lossningen skrek han hiv upp 
innan man fått krokarna på balarna. Ja, det 
var en hårdför och fordrande redare, men 
snål och småaktig var han inte. Vid flera 
tillfällen fick vi en extra slant för en god 
prestation, och om jag inte minns fel så 
betalade han ibland ut månadslöner någon 
tia över avtalet.

Jag och övriga trivdes bra ombord, och 
vi stannade alla kvar till seglationens slut. 
Vid avmönstringen i Kalmar, i början av 
januari 1930, blev sjömanshusombudsman- 
nen riktigt rörd när han i rullan säg att det 
inte varit en enda avmönstring under årets 
seglation. (Artikelserien fortsätter).
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Ståltrålare

Krister Bång

Sedan några år tillbaka arbetar en grupp 
närstående tidn ingen Länspum pen 

med att dokumentera de svenska ståltrå
larna. Det är Lennart Bornmalm och Krister 
Bång som genom för dokum entationen, 
medan Vidar Blom ansvarar för bildbear
betning och den grafiska formgivningen. 
Avsikten är att en bok skall ges ut under 
2010 .

Denna är den tredje i en serie om svenskt 
fiske. Ar 2002 presenterades Fiskebåtarna & 
Varven -  Fartygen (slutsåld) och förra året 
gavs Fiskebåtarna & Varven -  Skeppsbyg- 
garna ut, vilken behandlar historiken om 
de skeppsvarv som byggde flertalet av 
fiskebåtarna av trä i Sverige. Den boken 
har även fått pris av Statens Kulturråd. En 
uppföljning av detta bokverk med reste
rande varv är planerad efter utgivningen 
av boken om Ståltrålarna.

Den första delen om Ståltrålarna behand
lar tidsperioden från 1959 och fram till mit
ten av 1970-talet. Varje fartyg presenteras 
på en sida -  eller flera sidor -  där fartygets 
hela h istoria  återberättas. E xem pelvis 
om näm ns alla delägare, alla eventuella 
om byggnader och motorbyten, haverier 
etc. Alla fartyg presenteras på bilder och 
eventuellt med ritningar. Ett fotografi i 
ursprungligt utförande, ett efter eventuella 
ombyggnader och ett fotografi i ett senare 
skede.

Ett stort antal ståltrålare såldes i slutet av 
1960-talet och början av 1970-talet utom
lands och fartygens historia i våra grann
länder kommer också behandlas. Det är 
ett omfattande dokumentationsarbete och 
många resor och besök i arkiv och på mu
seer är nödvändiga. Vi har också byggt upp 
ett omfattande kontaktnät i både Danmark, 
Norge, Finland, Island och Storbritannien. 
Det är vår förhoppning att detta band skall 
bli ett bra referensverk i framtiden.

Även om vi har många uppgifter och 
fotografier på fartygen är vi naturligtvis 
angelägna om att komma i kontakt med 
personer som har något att berätta eller 
som har bra bilder tillhands. Kontakta 
gärna i så fall Krister Bång, Skolängen 
11, 433 60 Sävedalen, 031-26 38 38, e-post 
krister.bang@comhem.se.

Om Du redan nu vill visa Ditt intresse för 
boken kan Du skicka en intresseanmälan 
enligt ovan. Vi kommer då, när utgivning
en närmar sig, att sända ett prospekt där 
Du kan ta slutlig ställning. Boken beräknas 
kosta runt 500 kronor.

LL 57S Svanvik är ännu i aktivt fiske ...

... medan Anne El, byggd som N ordsjö II av Öckerö.för en mer undanskymd tillvaro. Båda fartygen 
byggdes 1961.
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Bylgia i Jönköpings hamn i slutet av 1800-talet. Arkiv Jönköpings länsmuseum.

Ångfartygs Ab Ran i Jönköping
Olle Gustafsson

Rederiet
Å n gfartygs Ab Ran grundades 1880 i 
Jönköping och kom att leva i över 70 är, 
låt vara att bolaget fanns i Göteborg de 
sista åren.

Bolagsordningen för rederiet antogs 
d en l2 augusti 1880 och fastställdes den
3 september samma år. "Bolagets ända
mål är att m ed  ångfartyg  ombesörja per- 
son- och godstrafik mellan Göteborg och 
Jönköping utan hinder för bolaget att låta 
sina fartyg intaga annan trad samt jemväl 
idka fraktfart på utrikes ort. Bolagets säte 
Jönköping." Aktiekapitalet var 130000 kr, 
men kan lägst vara 75 000 kr och högst 
250000 kr. Aktierna skulle vara på 250 kr. 
Aktiekapitalet blev också inbetalt.

Styrelsen bestod av handlanden Artur 
Elof Almén, vice konsul Anders Gustaf 
Westman och ingenjör Alexander Lager
man, samtliga bosatta i Jönköping. Bolaget 
tecknades av de tre gemensam t eller av 
Almén ensam.

A.E. Almén föddes 1837 på Orust i Bo
huslän, son till kyrkoherde Joh. Andersson 
och hans maka Carolina Elisabet Lignell. 
Gift med Jenny Mathilda Malmberg.

H andlanden 
C . G . A L SIN G .

Efter p raktik  i olika hand elsföretag  
grundade han tillsammans med handlan
den Gustaf Busck firman Almén & Busck 
den 1 m ajl860. Sannolik kom han under

denna tid i bekantskap  med sjöfarten, 
troligen på grund av att Busck hade ett 
förflutet inom detta område. Busck titule
rade sig sjökapten.

1893 läm nade A lm én deras gem en
samma företag för att enbart ägna sig å t 

sjöfart. Han var nu verkställande direktör 
i både Jönköpings Förenade Ångfartygs 
Aktiebolag och Ångfartygs Aktiebolaget 
Ran. U töver dessa uppdrag fanns det 
andra utanför sjöfarten.

Almén dog den 7 maj 1900.
I Å ngfartygs Ab Ran fanns också en 

annan man, näm ligen Carl Gunnar Al- 
sing. Denne var född 1822 på Kungslena 
kungsgård i Västergötland. Var fabrikör, 
köpm an och ångbåtsredare. Han hade 
olika förtroendeuppdrag i staden och stod 
under bolagets första år som ägare till flera 
av fartygen i Ångfartygs Ab Ran. T vilket 
förhållande han stod till Almén har vi inte 
lyckats reda ut.

Alsing avled 1907 på Visingsö.
A.E. Alm én avled, som ovan nämnts 

1900. Han efterträddes då av sin son Tor 
Fredrik Almén. T.F. Almén var född 1872 
i Jönköping ocli efter studier vid Lärover-
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ket i hemstaden och handelshögskolan i 
Hannover inträdde han i faderns rederi. 
Även han hade en rad förtroendeuppdrag. 
Bland annat satt han i Stadsfullmäktige 
1907 till 1918.

Tor Almén kom att leda rederiet under 
huvuddelen av bolagets verksamm a tid 
på 1900-talet.

Till Kungl. Patent- och Registreringsver
ket inkom den 20 juni 1946 en skrivelse 
där man meddelade att verkställande di
rektören och styrelseledamoten Tor Almén 
avgått av åldersskäl.

Till ny styrelseledam ot och verkstäl
lande direktör har utsetts hittillsvarande 
styrelseledam oten fröken Ebba Aurora 
Lamberg. Ny styrelseledamot blev Claes 
Rudolf Manne. Sannolikt var det då som 
bolagets fartyg fick svart skrov och Sam- 
seglingens skorstensmärke, svart skorsten 
med ett blått och ett vitt band, samt natur
ligtvis Göteborg som hemort. Genom ge
mensamma agenter och samannonsering 
hade de båda rederierna bedrivit sam trafik 
i många år.

Den 21 maj 1949 utsågs Claes Manne till 
verkställande direktör.

Vid bolagets likvidation den 29 april 
1953 innehade familjen Manne 522 av de 
525 aktierna i bolaget. De övriga innehades 
av fröken E. Lamberg 1 aktie, major L.E. 
Kjellén 1 aktie och L. Ekedorff 1 aktie.

Likvidationen avslutades den 30 mars 
1954.

När man skall försöka tränga in i detta 
bolags första decennium ställs man inför 
en del frågetecken. Hade Busck något 
med rederiet att göra? Han var svåger till 
Almén, var sjökapten och bodde i samma 
gård som deras bolag, Smedjegatan 23 vars 
baksida mynnade ut i M unksjön. Tittar 
vi sedan på C.G. Alsing så stod han som 
tidigare nämnts som ägare till ett par av 
fartygen under första hälften av 1880-talet. 
Småland ägde han för övrigt redan innan 
rederiet bildades 1880, men han fanns inte 
med i styrelsen när bolaget registrerades. 
Här finns plats för vidare forskning.

Från och med 1895 och framåt var det 
enbart Ängfartygs Ab Ran med A.E. Al
mén som redare. Sonen Tor Almén drev 
företaget fram till 1946. Samma år torde 
också den reguljära lasttrafiken mellan 
Jönköp ing  och G öteborg ha upphört, 
även om säkert enstaka styckegodslaster 
transporterades på denna trad ytterligare 
några år.

Från T än d stick sfab rik en  Jönköp ing  
& Vulcans Tändsticksfabrik Ab övertar 
bolaget 1919 de två bogserbåtarna Björn 
och Vulcan samt pråmarna Hugin, Loke, 
M unin, Thor, Y m er och Öder. D essa 
lämnade bolaget tillsammans med bog- 
serbätarna 1929. Av allt att döma fortsatte 
tänd sticksfabriken  pråm farten  genom

Länspu

M ercurius Ark:r Jmköpings länsmuseum.

Rederi Ab Freja och med bogserbåten Eol.
Detta blev en parantes för bolaget och 

något liknande förekom varken förr eller 
senare.

Styckegodstrafiken efter svenska kusten 
och på kanaler och insjöar avklingade, 
efter en tillfällig uppgång under andra 
världskriget, mycket snabbt under senare 
delen av 1940-talet för att några är in pä 
1950-talet praktiskt tagit helt ha upphört. 
Med tanke på den inriktning Ångfartygs 
Ab Ran hade är det naturligt att företaget 
inte kunde leva vidare.

Som bilaga till denna artikel visas hur 
en styckegodslast till Jönköping kunde se 
ut på 1940-talet.

Bogserbåten Vulcan i Jönköpings hamn. Ur Olle Gustafssons samling.



Fartygen

Ran -1895
Denna lastångares ursprung har varit svårt 
att klara ut. Om man använder signalbok
stäverna som identifiering, det är här fråga 
om HJCF, så finner man i 1875 års skepps- 
lista den 1854 i Hudiksvall byggda lastång
aren Ran ägd av A. Berggren & Co, Gävle. I 
1879 års lista finns Ran med C J Andersson 
& Co, Kristinehamn som redare men anges 
nu byggd 1874 av skeppsbyggmästare C.J. 
Berglund, Kristinehamn. Fribrev 132:1879 
utfärdat 18 juni 1879 för lastångaren Ran 
byggd i Kristinehamn ägd av Ångbåts Ab 
Hermes, Kristinehamn. Vågmästare Johan 
Elis Andersson utsedd till huvudredare.
I samband med utfärdande av fribrevet 
intygar 22 ju li 1878 Kristineham ns Mek. 
Verkstad Ab att man fått full likvid för en 
30 hk ångmaskin samt för övriga arbeten 
man utfört på Ran. Åtminstone från 1881 
anges Ran, fortfarande med signal HJCF, 
hemmahörande i Jönköping. Till en början 
med C.G. Alsing som redare, efter några år 
ersatt av A.E. Almén.
II  oktober 1894. Ångfartygs Ab Ran, Jönkö
ping anmäler till registrering den av bola
get genom köp bekomna lastångaren Ran. 
M an uppger fartyget byggt av skepps
byggmästare C.J. Berglund, Kristinehamn 
samt att en större ombyggnad gjorts 1887 
av Sixten Groth i Sjötorp.
1895. Anmäld såld till M. Lund, Tliisted, 
Danmark för 10500 kr. Omdöpt till Elida.
1899. På resa Hamburg-Horsens vid Stol- 
lergrund fyrskepp sjunkit sedan fartyget 
påseglats av tyska kryssaren Gazelle.

B ylgia1884-1900
Lastångare bvggd 1877 av skeppsbyggmäs
tare Sixten Groth pä Sjötorps varv försedd 
m ed en av M otala Verkstad tillverkad  
compoundmaskin på 100 hk.
1877. Lastångaren Sjötorp levererad.
8 november 1879. Fribrev #203/1879 utfär
dat för lastångaren Sjötorp med bokhållare 
Oskar Hallongren, Wenersborg som redare. 
Cirka 1880. Övertagen av C.J. Hallongrens 
sterbhus, Vänersborg.
1884. Såld till Ångfartygs Ab Ran, Jönkö
ping. Omdöpt till Bylgia.
1900. Ångfartygs Ab Nerike (Albert Svens
son), Göteborg anmäler att man förvärvat 
Bylgia.
1903. Erik A ugust Wallström, Göteborg 
anmäler att han förvärvat fartyget vilket 
döpes om till Triton.
1905. Såld till skeppsbyggmästare Sixten 
Groth, Sjötorp. Groth med namnändring 
till Trygg. En större reparation och om 
byggnad sommaren 1905 i Sjötorp.
1909. Sjötorps Rederi Ab (Sixten Groth), 
Mariestad anmäler att man tagit över far

tyget. Hemort Mariestad.
1911. Anmälan att Sixten Groth avlidit samt 
att Gustaf Groth utsetts till vd i rederiet.
1916. Såld till Sulfit Ab Göta (Oscar Lind
stedt), Göta.
1927. Sulfit Ab Göta anhåller om att få döpa 
om fartyget till Lethafors II. Bolaget döpte 
samtidigt om alla sina träfartyg till Letha
fors med ett nummer medan stål fartygen 
på samma sätt fick namnet Haneström och 
ett nummer.
1933. Såld till Wikers Ab (Gösta Ryding), 
Göta för 4 250 kr.
1936. Såld Ivan Melker Ericsson, Göteborg 
för 2 000 kr. Köparen förbinder sig ändra 
fartygets namn ocli fartyget återfår namnet
T r y g g -
1937. Anmälan att Ericsson sålt en tiondel
i fartyget till betraktare H ilding Anian
Svensson, Göteborg för 200 kr samt att

denne utsetts till huvudredare.
1941. Såld till Rederi och Bergnings Ab Tri- 
tonia (Oscar Edvin Ceidborn), Stockholm 
för 7150 kr.
1942. Pä exeku tiv  auktion inropad av 
Yngve Robert Holm (Ystads Skeppsvarv), 
Ystad för 7 000 kr. Reparation på ägarens 
varv i Ystad påbörjad samma månad. 
Holms dödsbo säljer fartyget till Ab Ystads
1943. Skeppsvarv, Ystad för 5000 kr.
1943. Såld i nyreparerat skick till ing. C.Th. 
Öhrström, Stockholm för 28000 kr.
1943. Köpet transporteras på Ab Transbal- 
tic (C.Th. Öhrström), Stockholm.
1943. Ab Transbaltic stämmer Ab Ystads 
Skeppsvarv med krav på att affären pä det 
rötangripna fartyget skall återgå. Hovrät
ten går senare på Transbaltics linje.
1946. På exekutiv auktion i Stockholm för
värvad av Wernrud Shipping Ab (Werner

Delförstoring av vykort med Ran vid Sjötorp. Olle Gustafssons samling.

En tidig bild pä W estergötland. Ingvar Thörns arkiv, Klubb Maritim -  Göteborg.
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Småland i Askersunds hamn, tidigt 1900-tal. Olle Gustafssons samling.

Hacklin), Stockholm för 600 kr.
1947. Såld till Com pania M aritim a Ber- 
nando SA (c/o Wernrud Shipping Co Ab, 
Stockholm), Panama liggande i Räfsö för 
$1400. Omdöpt Bernando registreras farty
get i Costa Rica ägt av Compania Maritima 
Bernando SA. Vid Räfsö Mek. Verkstad Ab 
en om fattande reparation varvid bl a en 
dieselmotor installeras.
1948. Kvar i Räfsö. Såld Oy Werner Hack
lin, Björneborg. Omdöpt Säppi.
1950. Övertagen av Reposaaren Konepaja 
Oy, Björneborg.
1951. Den vid kaj i Räfsö liggande pråmen 
såld till Werner Hacklin, Stockholm  för 
12000 kr.
16 augusti 1956. Såld till Pehr Santesson, 
Gräddö för 5 000 kr.
8 augusti 1958. På exekutiv auktion inro
pad av Sonja Silverberg, Stockholm  för 
1700 kr.
2 september 1958. Såld till Henrv Lund
gren, Stockholm. Denne tog endast vara på 
bl a luckkarmar och sålde därefter pråmen 
till en tysk medborgare som avsåg ändra 
pråm en till husbåt. Kom m erskollegium  
lyckas ej nå köparen och registret avslutar 
ärendet.

Westergötland 1887(?)-1898
Lastångare byggd 1880 av skeppsbyggmäs
tare Sixten Groth på Sjötorps Varv. Även 
uppgiften 1878/79 förekommer. Försedd 
med en av Eriksbergs Mek. Verkstad till
verkad compoundångmaskin på 100 hk. 
1880. Lastångaren Westergötland färdig
ställd, troligen byggd av Sixten Groth på 
spekulation.
1885? Förvärvad av Ångfartygs Ab Ran, 
Jönköping.
1898. Ångfartygs Ab Westergötland (Char
les Conrad Gottfrid Svensson), Göteborg 
anmäler att man förvärvat ångaren.
1907. Handlanden Adolf Fredrik Nilson, 
K arlsham n, anm äler att han förvärvat 
ångaren.
1912. Å n gbåtsbefälhavare Svante O ls
son, Skattkärr, anmäler att han förvärvat 
ångaren.
1913. Pä exekutiv auktion i Göteborg inro
pad av ångbåtsbefälhavare Hjalmar Nils
son, Göteborg. Han köpte för ett partrederi, 
blir själv huvudredare ocli befälhavare.
1917. Hjalmar Nilsson anmäler att han nu 
är ensam ägare till det nu helt ombyggda 
fartyget. H an vill döpa om fartyget till 
H jalm ar eftersom  han nyligen sålt ett 
fartyg med detta namn vilket godkändes.
3 maj 1918. Såld till Rederi Ab Kristine- 
hamntrafik (Alb. Svensson), Göteborg för 
135000 kr.
9 maj 1923. Såld till Rederi Ab Hermes 
(Adolf Nilsson), Kristinehamn för 12000 kr.
25 januari 1927. Såld till Kallentin Svens
son, Viken, för 1500 kr.

14 december 1928. Kallentin Svensson an
mäler att fartvget skrotats i Viken.

Småland 1887(?)-1911
Lastångare byggd 1852, uppgifter om både 
i Norrköping och Gamla Lödöse förekom
mer. En större ombyggnad 1887 av Sixten 
Groth på Sjötorps Varv. Försedd med en 
compoundångmaskin på 100 hk.
Ägare under de tidiga åren ej klarlagda, 
som Småland åtminstone årenl879-1885 
ägd av C.G. Alsing, Jönköping.
1887? Övertagen av Ångfartygs Ab Ran, 
Jönköping.
1910. Ångfartygs Ab Ran anmäler att man 
försökt sälja fartyget i samband med att 
man låtit bygga nytt fartyg som  döpts 
till Småland. Affären har ej fullföljts och 
eftersom fartygen kommande säsong skall 
trafikera samma område som det nya farty

get döpes det äldre fartyget om till Arvid.
1911. Såld till Josef Emanuel Bergendorff 
och Hjalmar Axel Nerman, Karlstad.
1915. Rederi Ab Stjeman, Karlstad anmäler 
att man tagit över fartyget.
1 september 1915. Såld till Ab Lindegren & 
Rae, Stockholm.
21 oktober 1916. Sprang läck och sjönk 
utanför Raumo.

Mercurius 1889-1897
Lastångare med kom positskrov, byggd
1889 av skeppsbyggmästare Sixten Groth 
på Sjötorps varv försedd med en Eriksbergs 
Mek. Verkstad compoundångmaskin 
1889. S/s Mercurius levererad till Ångfar
tygs Ab Ran, Jönköping
1897. Såld till p / r Otto Banck, Helsingborg 
för 23 000 kr.
21 februari 1898. Såld till Kappers & Co,

Bogserbåten Björn vid Södra Strandgatan i Jönköping.
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Ran i Askersund. Örjan Kronvalls arkiv, Klubb Maritim -  Göteborg.

Stettin.
1900. Såld till Mundt & Schiitt, Stettin.
1902. Såld till T. Weber & Sohn, Stettin.
1903. Såld W. Neumeister, Stettin.
1904. Såld till Dampskips A/S Mercurius 
(P. Bogen), Sandefjord.
1914. Såld till Mercurius A/S (O Bratland), 
Bergen.
1917. Såld till A/S De Norske Kulfelter, 
Spitsbergen, Bergen.
1918. Såld till A/S M ercurius (Kliiver & 
Co), Christiania.
1919. 5 november. Anlänt till Bergen med 
kol från M ethil. Fartyget svårt läck och 
kondemnerades.
1920. Såld till Falcks R ederi A/S (R E 
Falck), Trondheim.
1921. Liggande i engelsk hamn förvärvad 
av Fricis Grauds, Riga. Omdöpt till Mat- 
heus
1921, 26 september. Eldhärjad i södra Öst
ersjön. Besättningen räddades av svenska

ångaren Tip varefter den utbrunna Mat- 
heus lämnades åt sitt öde

Ran 1898-1948
Lastångare med kom positskrov byggd
1898 av skeppsbyggmästare Sixten Groth 
på Sjötorps Varv försedd med en Lundby 
Mek. Verkstad compoundmaskin på 80 hk.
1898. S / s Ran levererad till Ångfartygs Ab 
Ran, Jönköping.
30 april 1946. Skeppsredare Tor Almén 
skriver till Kommerskollegium: Härmed vill 
jag underrätta, att jag som sedan den 12 maj 
1900 innehaft befattningen som verkställande 
direktör i Å ngfartygs Ab Ran, vid fortsatt  
ordinarie bolagsstämma förlagd till Göteborg, 
den 17 april i är avgått av äldersskäl ocli att till 
min efterträdare utsetts fröken Ebba Aurora 
Lamberg.

31 maj 1948. Såld till Rederi Ab Platen (C J 
Ljungblad), Motala för 50 000 kronor.
14 februari 1952. Motala Verkstad Ab inty
gar att man påbörjat skrotningen av farty
get. I ett nytt intyg den 27 juni samma år 
uppger man att maskin tagits ur fartyget.
17 decem ber 1954. Skrovet sålt till John 
Bergman & Son, Motala.
19 augusti 1957. Intygar Kungl. Västgöta 
Flygflottilj (F 6) att det tidigare under året 
förvärvade fartyget totalförstörts.

Munksjö 1899-1935
Lastångare med kom positskrov byggd
1899 av skeppsbyggmästare Sixten Groth 
på Sjötorps Varv försedd med en av Lund
by Mek. Verkstad tillverkad compoundma- 
skin på 100 hk.
1899. S/s Munksjö levererad till Ångfar

tygs Ab Ran, Jönköping.
11 maj 1935. Såld till Axel Fridolf Nyström, 
G öteborg för 5 000 kronor. N ytt nam n 
Rubin.
22 april 1939. Såld till Johannes Tiik m tl 
i Tallinn, Estland, för 8 500 kronor. Nytt 
namn Triton.
1944 i augusti Sänkt i Finska viken.

Småland 1910-1950
Lastångare med kom positskrov byggd 
1910 av skeppsbyggmästare Sixten Groth 
på Sjötorps Varv försedd med en Lundby 
Mek. Verkstad compoundmaskin på 100 
hk.
1910. S/s Småland levererad till Ångfar
tygs Ab Ran, Jönköping.
10 decem ber 1946. A nm ält att fartygets 
hemort nu är Göteborg.
15 juni 1950. Anmälat att fartygets ångma
skin ersatts av en 1923 tillverkad Skandia 
motor pä 180 hk.
6 juni 1950. J.O. Hellberg, Motala, anmält 
att han övertagit driften av fartyget samt att 
han skall taga över fartyget efter fullgjord 
betalning.
26 oktober 1951. Såld till Rederi Ab Insjö
fart (J.O. Hellberg), Motala, för 35 000 kr.
26 april 1960. Såld till Agnar Harald Jo
hansson Göteborg för 27 000 kr, nytt namn 
Bofors. Ny motor på 300 hk.
28 augusti 1962. Såld till ett partrederi i 
Fagerstad, Borgå landskommun, i Finland 
för 75 000 kr. Nytt namn Rut.
11 december 1974. Såld för att bli lustfartyg 
i Helsingfors.
1983. Sänkt som fyllning i Helsingfors.

Vulcan 1919-1930
Bogserångare byggd 1914 av Pusnes St0- 
beri & M ek. Verksted, A rendal, N orge 
försedd med en av varvet tillverkad ång-

Ran upplagd för skrotning i Motala. Foto Erik Hag 1952
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maskin på 250 hk.
1914. Bogserångaren Vulcan levererad till 
konsul Arthur du Rietz, Göteborg.
1915. Såld till Jönköping & Vulcans Tänd- 
sticks Ab, Jönköping.
1919. Såld till Rederi Ab Ran, Jönköping, 
för 55000 kr. Tändsticksbolaget säljer vid 
detta tillfälle hela sin flotta till Rederi Ab 
Ran bestående av bogserångarna Björn  
och Vulcan samt pråmarna Hugin, Loke, 
Munin, Thor, Ymer och Öder.
1930. Såld till Ab Mälardalens Tegelbruk, 
Stockholm, för 21 847 kr.
1934. Såld till J.A. Zachariassen & Co, Nys
tad, Finland, för 14 000 kr.
1959. Såld, den ursprungliga ångmaskinen 
utbytt mot en begagnad amerikansk diesel
motor, omdöpt till Vega.
1960. Såld M erihuolto Ov, H elsingfors. 
Omdöpt till Wilho.
1963. Upphuggen i Mathildedal.

Björn 1919-1930
Bogserångare byggd 1910 av Wennbergs 
M ek. V erkstad, K arlstad  försedd med 
ångmaskin på 116 lik.
1910. Bogserångaren Isbjörn II levererad 
till Asbacka Trävaru Ab. Söderhamn.
1915. Såld till Jönköping Vulcan Tändsticks 
Ab, Jönköping. Omdöpt till Björn.
4 april 1919. Såld till Ångf Ab Ran, Jön
köping.
1930. Såld till Lidköpings hamn.
1938. Såld till Ströms Bruk, Stocka 
Cirka 1940. Ändrad till kättingpråm vid 
Ljusneverken.
Senast 1949. Till Ljusne-Voxna.
1959. Pannan utdömd, kättingpråm, skro
tad ca 1970.

Nya Slottsbron 1929-1931
Lastångare med kom positskrov byggd 
1897 av skeppsbyggmästare Sixten Groth 
på Sjötorps varv försedd med en av Lind
holm ens Mek. Verkstad tillverkad com- 
poundmaskin på 125 hk.
1897. S/s Nya Slottsbron levererad till ett Rubin i Sannegärdshamnen. Arkiv Bertil Söderberg.

M unksjö i Lilla Bommens hamn i Göteborg vid tidigt 1900-tal. Negativarkiv Fotopumpen.

M/s Smaland nagonstans i Göta kanal, l oto Dag Almén, K M -  G.Småland 1945/46 lossar flygplan pä Visingsö. Frän Bo Widfeldt.
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Rubin vid Gullbergskajen i Göteborg. Arkiv Bertil Söderberg.

Ran i Lilla Bommen. Arkiv Bertil Söderberg.

partrederi där bruksägare Carl Wilhelm 
Esping, Slottsbron utsetts till huvudredare.
1901. Kapten P.J. Guldbrand inträder som 
huvudredare.
4 iu\\ 1917. Såid  t\W disponent G unnar 
M ellgren som antagligen är anställd på 
Jönköping Vulcan Tändsticksfabrik. Under 
de kom m ande åren anges detta företag 
som ägare i skeppslistan. Fartygets hemort 
Mariestad.
1928. Mellgrens stärblius säljer fartyget till 
Ångfartygs Ab Ran för 10 000 kr i befint
ligt skick upplagt på Lindholmens varv i 
Göteborg.
1931. Såld till p/r Edvard Hilmer Edman, 
M arstrand för 10000 kr. Nytt namn Tor
borg.
1935. Såld till Estland för 4 500 kr. Nytt 
namn Nord.
Vid krigsslutet låg fartyget i Köpenhamn i 
mycket dåligt skick. Rapporteras upphug
get följande är.

Slutord
Fartygslistan här ovan hade inte kunnat 
sammanställas utan stor hjälp från flera 
håll, ingen nämnd och ingen glömd. Dock 
ska ett särskilt tack riktas till Jönköpings 
läns museum och stadsarkivet.

Med tanke på att det gått närm are 60 
år sedan bolaget upphörde är det kanske 
inte så konstigt att vi inte kunnat komma 
i kontakt med någon som har personliga 
minnen av företaget eller dess personal. 
Försök att kontakta efterlevande till Tor 
Almén har tyvärr misslyckats.

Fartygslistan är utarbetad av Erik Hag. 
Övrig text: Urban Björling och Olle Gustafsson.

Ett exempel på vad en kanalbåt hade med sig till Jönköping

S/s Ran Kapten N. Möll, lastlista 99 ton, 23 oktober 1946:

A Almqvist 300 kg Sill
Blomsterhörnan 26 kg Papper
Emil Bergman 190 kg Papper
Bosses Tekniska fabrik 400 kg Olja
Carlssons Bokhandel 290 kg Omslagspapper
AVJ Eol 200 kg Konserver
Sv Fläktfabriken 100 kg Omslagspapper
Konsum Göta 60 kg Parfym
Hall ska Bokhandeln 165 kg Papper
Rest. Helmershus 25 kg Papper
Hallin & Son 50 kg Färg
Motorfabriken 9 490 kg Gjutgods
Lith. Af. Bol. 10 kg Olja
Lundgrenska Tryckeriet 80 kg Tryckpapper
A. Larsson 80kg Tågvirke
Eländer & Lundberg 107 kg Fett
Munksjö Ab 409 kg Järn
Munksjö Ab 500 kg Färg

Soda 
Färg
Terpentin 
Päron 
Parfym 
Sirap 
Sill
Omslagspapper 
Omslagspapper 
Sill 
Sirap
Havregryn 
Papper 
Färg
Konserver 
Terpentin 
Konserver 
Sirap 
Olja 
Färg

Hamnavgift för varor 2257:58 kr.

Notaverken Ab 9 987 kg
Målarnes Färg Ab 1 365 kg
Målames Ab 200 kg
A6 Marketenteri 60 kg
Ab Orres 100 kg
Ab Orres 8 870 kg
Ab Orres 9 750 kg
Nordströmska Bokhandeln 140 kg
V. Rickard 400 kg
Sandbergs 7 500 kg
Sandbergs 2160  kg
Sandbergs 180 kg
Konf. Af. Special 50 kg
O. W. Thorman & Son 50 kg
Tempo Ab 200 kg
H. Törnkvist 200 kg
Wingårdhs Ab 1 000 "
Wingårdhs Ab 3 810 "
Wingårdhs Ab 2 000 "
Wetterlings Eftr. 200 "
Hamnavgift för fartyget 264:95 kr
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Möte med Klubb Maritim
Text Krister Bång / Foto Lennart Ramsvik

■Isen för Klubb Maritim -  Göteborg som arrangerade mötet. Stående frän vänster Krister Bång, Bertil Söderberg, Andreas Ingvarsson, Leif-Erik Tullock 
it skymd), Rickard Sahlsten och fan Eriksson. Bakom kameran Lennart Ramsvik som också tillhör samma grupp

V id Klubb Maritims (huvudföreningen) 
årsmötet i våras uppstod en situation 

där klubben plötsligt saknade en ordfö
rande. I det kinkiga läget gickMalmöavdel- 
ningens ordförande, Mats Wiberg, in och 
vikarierade under ett halvår. Det bestäm
des att ett extra årsmöte skulle inkallas till 
den 24 oktober för att då välja ny perma
nent ordförande. Göteborgsavdelningen 
fick i uppdrag att arrangera det mötet.

Genast satte planeringen igång. Vi räk
nade med att ett sådant extra årsm öte 
kunde locka 30-40 medlemmar. Eftersom 
Bertil Söderberg och Arne Sundström var i 
full färd med att göra färdigt Länspumpens 
årsnummer över Svenska Amerika Liniens 
östersjötrafik, tyckte vi att förlägga årsmö
tet till ångaren Marieholm var ett naturligt 
val. Samtidigt skulle vi släppa årsnumret 
genom föredrag av artikelförfattarna Arne 
och Bertil. Som extra dragplåster skulle vi 
sälja Årsnumret till halva priset till dem 
som kom till årsmötet.

Dessutom ställde Breakwater upp och 
sålde böcker till mycket fördelaktiga priser. 
Så fördelaktiga, skulle det visa sig, att vissa 
titlar tog slut vid bokbordet!

Genom att vi lade årsm ötesm iddagen 
ombord fick vi också ett mycket fördelak
tigt pris för hela tillställningen.

Men vad vi räknade fel! I stället för 30-40 
deltagare kom det 75! Ett fantasiskt resultat 
som satte myror i huvudet på krögaren
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ombord. Man fick plötsligt beställa dubbelt 
så mycket mat.

Själva årsmötet var avklarat på en kvart. 
M ötet valde enhälligt Per Lycke till ny 
ordförande och valet utlöste en stor applåd 
hos de närvarande.

Per Lycke är nu 48 år och uppvuxen i 
Alingsås men bor och arbetar sedan lång 
tid tillbaka på Äland. Han har varit med
lem i huvudstyrelsen under många är så 
han vet vad han ger sig in i. Det är vår 
förhoppning att klubben nu skall utvecklas 
under hans ledning.

Efter besöket på M arieholm samlades 
deltagarna i Kajutan där vi fick njuta av 
en slideshow (diabildsvisning pä dator) 
med härliga kylfartyg och dessutom far
tyg från Skåne. Det var Lennart Ramsvik 
och Rickard Sahlsten som hade satt ihop 
bilderna som uppskattades m ycket och 
väckte många minnen och kommentarer.

Den 8 maj nästa år samlas vi till ny fest i 
Göteborg Då arrangerar Göteborgsavdel- 
ning Klubb M aritims ordinarie årsmöte. 
Missa för all del inte det!

Vår nye ordförande, Ver Lycke i rutig 
skjorta, tittar i det nya årsnumret 
medan avgående ordföranden, Mats 
Wiberg, intresserat tittar pa.



Angbogserbåten Dcigtnciv levererades 1907 från Lundby Wick.cmisk.ci Verkstad till ISIya AMurbruksfabriken i Stockholm. Häi vid Slussens pontonbrygga 
Arkivbild Bertil Söderberg.

Anekdoter från pråmsjöfartens tid
Sture Äppelblom

En pråmskeppare i "Murbruket."
Han var skeppare på den flatbottnade prå
men "Neptun 3" som vanligen kallades för 
"strykjärnet," han hette Frileif och lär ha 
ägt en lanthandel i Östergötland.

Han var korpulent, gles i bettet och hade 
egenheten att från tidiga våren till sena 
hösten gå barfota och med bar överkropp, 
riggad i ett par något för korta men desto 
vidare byxor med kulörta hängslen. N a
turen hade svarat på kylsignalerna med 
att utveckla en vit och krullig hårväxt från 
underkant av flinten till byxlinningen, i 
stark kontrast till hans brunbrända skinn.

H an var en vänlig  och om tyckt m en 
något tafatt m an som  bogserbåtsfo lket 
brukade ägna lite extra omsorg åt.

Här är trafikchefen Fridolf Karlssons ver
sion av hur Frileif hamnade i Murbruket: 

P råm red erie t N ep tu n  i N orrköp ing  
hade "konkat" och M urbruket köpte en 
pråm där Frileif var skeppare, han ingick 
så att säga i priset. Man kom överens med

Holmens Bruk om att en av deras timmer- 
bogserare skulle dra pråmen till Stockholm 
på sin väg till Norrland.

Den krokades på en av Holmens bamse- 
bogserare på dryga 1000 hk. och väl ute på 
Bråviken sattes full fart, d v s  runt 12 knop 
och med en ansenlig häckvåg.

Då lossnade pråm ens botten, skrovet 
sjönk, släparen sprang utav och det enda 
som flöt på vattnet var den losslitna styr
hytten.

På styrhytten satt Frileif.
Han fiskades upp, man återvände till 

Norrköping, ringde upp dåvarande trafik
chefen Jansson pä Murbruket, beklagade 
det som hänt och fick besked:

-  Det finns väl fler pråmar till salu, ta en 
i högen, be skepparen ta sitt pick och pack 
och flytta över och kör sen som folk!

Det var lättflyttat för Frileif, det först
nämnda var ju fast monterat och hans pack 
lågpå Bråvikens botten. Så kom Frileif till 
Stockholm  och M urbruket, m edkulörta 
hängslen och med en vattenskadad fick-

klocka i sina något för korta men desto 
vidare byxor.

Mera om Frileif och Neptun 3
För att förstärka rodereffekten brukade 
pråmskepparna yxa till två enmeters famn- 
vedsträn till kilform som sedan spikades 
fast vertikalt på vardera sidan av roder
bladets bakkant. Så hade förstås också Fri
leif gjort och det fungerade någorlunda på 
last, men eftersom pråmen var flatbottnad 
och stack bara några fot olastad så var den 
i praktiken då nästan ostyrbar.

När Dagmar drog den tom från Kyrk- 
viken på Lidingö tog den sug i det smala 
sundet, skar styrbord och kana de med sin 
flata botten upp på stranden som på den 
tiden var en betad äng.

Efter flera fruktlösa försök att dra loss 
pråmen återvände Dagmar till Kyrkviken 
ocli rapporterade malören till trafikchefen 
Fridolf Karlsson som gav följande förhåll- 
ningsorder till oss på Thea:
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Två pråmar lastades för Kyrkviken och 
taktiken var att stora l l :a n  -  vars skep
pare Fridtjof Söderberg i likhet med Fridolf 
Karlsson var från Selaön -  skulle gå sist i 
släpet och stryka förbi Neptuns akter så 
att man kunde få över en wire från 11: an 
och med hjälp av tyngden på de lastade 
pråm arna skulle den strandade pråmen 
dras loss.

På väg mot Kyrkviken signalerade vi i 
god tid vid infarten till sundet men när 
pråmen kom i sikte syntes ingen skeppare 
till ombord.

Från pråmens bog stod en lejdare ned 
mot ängen och från skogsbrynet kom en 
barfotad Frileif skubbande som en vitrag
gig nallebjörn, med sin brunbrända över
kropp, sina för korta byxor med kulörta 
hängslen och med en nyplockad blom bu
kett i näven!

Upp för lejdaren och på snabba fötter 
akterut lagom  för att fånga w iren och 
lägga den på akterpållaren, ll:ans skeppare 
skrensade på wiren, full maskin på Thea 
och pråmen svängde elegant ut från land 
för att sedan få åka baklänges till kajen i 
Kyrkviken.

Det fanns ett namn för detta att bli bog
serad baklänges, ett namn som dock min 
förhållandevis goda uppfostran förbjuder 
mig att nämna.

Lejdaren blev kvar på ängen - varöver 
Fridolf Karlsson grumsade - och om någon 
som har vägarna förbi skulle hitta den så 
kom ihåg att den 60 år gamla lejdaren till
hör Nya Murbruksfabrikens i Stockholm 
Ab sandpråm Neptun 3.

Behåll den, förresten, för varken Murbru
ket, pråmen eller Frileif finns kvar annat än 
i minnet hos några i min generation.

Det var först när jag skrev ned det här 
som det slog mig att huvudpersonerna 
hette Frileif, Fridolf och Fridtjof!

Den alternerande matrosen
I början av 1900-talet bodde pä norra Se
laön i Mälaren skutskepparna B. och N.

Båda ägde sina fartyg och eftersom sku
torna var m ånga och antalet frakter var 
begränsat, så sades det att det fanns en viss 
rivalitet dem emellan. En sak hade de dock 
gemensamt, den alternerande matrosen.

Han var en duktig sjöman, men kanske 
lite för självständig för den tidens skep
pare, vilket innebar att han ibland kom på 
kant med sina arbetsgivare, ex.vis skeppare 
B., och blev avskedad.

Han gick då till skeppare N. och sa:
-  Nu har jag fått sparken av den där 

j-a B.!
-  Tror jag de', där kan väl ingen vara, du 

får jobb hos mej!
Efter en tid blev han osams med N., drog 

sin ramsa förB., och fick återigen jobb hos

/  å

Fridolf Karlsson var trafikchef på Nya Murbruks
fabriken Ab. Foto från Sture Äppelblom.
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Bogserbåts - Befälhavare 
Sällskap

STIFTAT 1901

Matrikel 1964.

honom.
Enligt Fridolf Karlsson kunde det gå till 

så här:
Skeppare N. låg vid M urarbryggan på 

O verselö över veckohelgen i väntan på 
sandlast, var hem gången till sin stuga i 
den närbelägna byn, m en eftersom  det 
hade blåst upp en frisk nordan såtog han 
sin söndagspromenad till bryggan för att 
kolla läget.

Han finner till sin förskräckelse att hans 
skuta Elin, hans ögonsten, är försvunnen! 
Han springer söderut efter stranden för att 
se om hon slitit sig och hamnat i vassen vid 
Månsahålet, men icke!

Så får han se sin skuta komma för fulla 
segel igenom Hästholmssundet, göra en 
lov neråt viken, gå upp i vind, stryka stor 
och fock och lägga till så nätt vid bryggan.

Fram kom m en till bryggan frågar han 
vad innerst ini alla glödheta...

Och fick svaret på genuin sörmländska:
-  Tag har vari' och häm ta' ett par skor- 

jag  haft te ' halvsulning hos skom akare 
Andersson i Ekebyvik, jag tyckte de' blåste 
för hårt för å ' ro med jollen så jag lånte' 
skutan, e ' han arg?

Det var han, så det blev en ny vända 
hos skeppare B.

Morgonstund har guld i mun
Klyvarjakten Ek-Olle byggdes 1911 i Stock
holm, troligen vid Jungfrusunds varv på 
Ekerö i Mälaren. Ägare till varvet var då 
Anders (?) Ohlsson, som förutom att han 
var varvsägare, också handlade med ek
virke, därav namnet.

Min far Lars Hansson Äppelblom, född 
1881 på den estlanssvenska ön Ormsö, var 
skeppare på den här skutan någon gång 
under åren runt 1914.

Min mor berättade att hon som ganska 
nygift var med om bord när min äldsta 
syster var liten. Hur liten är osäkert, men 
eftersom hon var född 1912 kan tiden nå
gorlunda höftas.

FO RTECKNING  OVER MEDLEM M AR I S.B.B.S

Nr N a m n Född
Intr.

oar A d r e s :

274 A h nell, K . A.
206 Andersson, E . A.
224 Andersson, H . A.
265 Andersson, W.
237 A n karstad , K . M.
261 Ä ppelblom , L . E . S.
262 Ä ppelblom , L . H .

1932
23/6 1887
16/2 1902
26/12 1897
31/1 1902
18/1 1930
11/7 1925

1959

1954
1943
1953
1953

Tobaksväg. 45, Farsta 
Bondeg. 64  A , S th lm  Sö 
H uvudskärv. 4, Jo h .-h o v  
Siljansvägen 22 , Jo h .-h o v  
Tyresöv. 319 , Enskede 
H ornsg. 153, Sthlm  Sv 
K allforsv . 47 , Bandhagen
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Min mor berättade att man hade lastat 
ektim m er till sent på kvällen och skulle 
avsegla tidigt nästa morgon.

När hon vaknade i ottan var min fars koj 
tom och uppkommen på däck fann hon att 
skutan låg i fullständig bleke en bit ifrån 
land. Storseglet var uthalat och bomrnen- 
skotad midskepps, rodret var surrat men 
ingen människa fanns på däck!

I skansen sov m atrosen en ung mans 
tunga och rättfärdiga sömn och ett ögon
blick trodde min mor att hon var en ung 
och alldeles nyblivenänka!

Men så hörde hon ett välbekant ljud, min 
fars snarkningar!

Han hade törnat in i storseglets buk in
vid bommen, säker på att minsta vindkåre 
skulle sträcka seglet så pass mycket att han 
väcktes och kunde börja segla.

Han var en man som inte lät någon tid 
gå förlorad.

Bilden fanns i mitt föräldrahem.
Det finns ingenting som säger att den 

fö restä ller ju st Ek-O lle m en det finns 
heller ingenting som talar däremot, det 
är tvärtom högst sannolikt att bilden har 
anknytning till min fars arbetsliv. Den 
skuta, Solide, som han köpte på 1920-talet, 
var betydligt mindre och skrovet var av en 
annan typ.

I slutet av 1940-talet låg Ek-Olle, med 
namnet Pärlan, vidTappströms tegelbruks 
brygga vid infarten till sundet. Hon var 
dånerriggad och m otoriserad och hade 
Länna som hemort.

Fridolf Karlsson
Johan Fridolf Karlsson föddes den 11 maj
1890 på Algöholm på Selaön i Mälaren,son

Prämfart. Dock inte frän Mälaren utan frän Vänern. Arkivbild Bertil Söderberg.

till torparen Karl Fredrik Ersson,född 1844 
i Överselö och hans hustru sedan 1873, Lo
visa Jansdotter, född 1851 i samma socken.

M an kan notera att Fridolf tog -  eller 
fick -  sin fars förnam n som förled i sitt 
efternamn (patronymikon) vilket inte var 
sä vanligt sä här sent på 1800-talet, kan
ske var det föräldrarna som ville behålla 
traditionen.

I novem ber 1915 liar Fridolf tydligen 
varit utflugen en tid för då flyttar han från 
Kungsholms församling i Stockholm till 
mitt föräldrahem Grönvik, Överselö.

Han står då som "G rofarbetare" men 
det är troligt att han i den vevan började 
som rorgängare hos min far som då var an
ställd som skeppare pånågon av Mälarens

Bogserbätar vid Slussen i Stockholm. Här fanns flera av Stockholms bogserbätsbolag. Vykort frän Bertil Söderbergs samling.

Transportbolags ångbogserare. Det bolaget 
bildades 1908 med riksdagsm annen och 
godsägaren Knut Almqvist på Janslunda, 
Överselö, som styrelseordförande.

Man började med att köpa in bogseraren 
Svalan och pråmen Ljung nr. 4 från fru von 
Mecklenburg på godset Ljung i Östergöt
land och köpte sedan bogseraren Hilding 
och 10 pråmar frän Kungshatts tegelbruk.

1916 köpte N ya M urbruksfabriken  i 
Stockholm aktiemajoriteten MTB och både 
min far och Fridolf torde ha följt med i 
köpet. Ännu på 1940-talet fanns det två 
sanddäckade pråmar, MTB 4 och MTB 6, 
i murbrukets pråmflotta.

1 Överselö församlingsbok 1915-20 står 
han som bogserbåtsbefälhavare, han har 

då tydligen fått befäl över 
någon av bolagets båtar.

I mars 1920 flyttade Fri
dolf tillbaka till Stockholm 
och kom att stanna där.

Vänskapen mellan mina 
föräldrar ocli Fridolf gjorde 
att h an fö r m ig och m ina 
syskon alltid  var Farbror 
Fridolf.

Fridolf avancerade inom 
företaget och från 1930-talet 
till sin bortgång 1957 var 
han trafikchef för bolagets 
fartyg  som  på 1940-ta le t 
om fattade ångbogserarna 
Dagmar, Thea, Hilding och 
Lisa plus egna och inhyrda 
pråm ar samt ett antal m o
to rp råm ar som  frak tad e  
sand och grus för bolagets 
räkning.

Hans uppgift som trafik
chefvar attläggapussel med 
bogserbätar och pråmar för
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Arbetsstyrkan vid Jungfrusunds varv på 1920-talet. Foto från Elsbeth Warging.

transporterna frän sand- och grusgroparna 
vid Asknäs, Träkvista och Barudden på 
Ekerö, Myran på Munsö och Sandåsen på 
Selaön till murbruksfabrikerna vid Bällsta 
bro, Karlberg, Ligna, Hammarby och upp
lagen vid Hornsberg, Söder Mälarstrand 
och Strandvägen.

Nog krävde detta sin man.
F rid o lf K arlsson  gjorde skäl för den 

något slitna benämningen "en hedersman 
av den gamla stamm en."Han var utrustad 
med en god portion humor och från sitt 
långa liv inom m älarsjöfarten hade han 
många historier att berätta, några minns 
jag och har skrivit ner. En del var kanske 
något riggade, men han ansåg själv att en 
god historia inte alltid blir bättre av att vara 
alldeles sann!

Han bodde på B rännkyrkogatan vid 
Hornstull och hade en motorbåt av ospe
cificerad Pettersontyp vid egen brygga vid 
stranden mellan Ligna och Tanto.

I den båten sem estrade han i sällskap 
med sin brorson Rulle som var lika tyst
låten som Fridolf var pratglad, han nöjde 
sig oftast med att nicka instämmande. Men 
efter att ha tillämpat en något förenklad 
m ath ålln in g  tillsam m ans under några 
semesterveckor, sade han ändå:

-  Hörru Fridolf, vi får ta ' å diska nubb- 
glasena snart, dé börjar på å gå så lite 
i'rom !

Fridolf blev tidigt änkling efter ett barn
löst äktenskap och gifte först på gamla dar 
om sig med en förtjusande rundnätt dam 
som bodde i samma hus och som han kär
leksfullt kallade för "den högbarmade och 
lockomkransade", dock inte när hon hörde 
det. Hon hette inte Aurora.

Han var under många år ordförande i 
Stockholms Bogserbåts Befälhavare Säll
skap, en understöds- och kamratförening 
bildad 1901 med huvudsaklig uppgift som 
begravningskassa men också för att lämna 
en liten julgåva till någon skepparänka.

På P ettersson s p en sio n at i G ötgats- 
backen sam lades m edlem m arna till ett 
kort årsmöte, en halvtimma senare anlände 
fruar och vänner till middag med dans.

O rd förand en  hade också i uppdrag 
att paradera vid kistan med föreningens 
vackra fana vid en medlems begravning, 
ett uppdrag som med tiden förekom allt 
oftare.

Föreningen tvingades pä 1960-talet att 
gå i likvidation när Försäkringsinspektio- 
nenpåpekade att föreningens tillgängar 
inte skulle räcka till för att uppfylla sina 
åtaganden enligt stadgarna och att någon 
nyrekrytering knappast förekom. De 400 
kronor som utbetalades vid dödsfall hade 
också förlorat i värde för de mänga äldre 
medlemmarna, de flesta röstade för att få 
sina pengar medan de ännu levde. Vilket 
de fick efter föreningens likvidation.

Länspu m ■

Fridolf hade uppfattningen att varje båt
intresserad person i detta land någon gång 
i sitt liv själv borde bygga en båt vilket han 
omsatte i handling i början av 1950-talet 
när han byggde en nätt liten livbåt till

bolagets enda återstående och då motori- 
serade bogserare Thea. Det hade kommit 
en bestämm else om att även bogserare i 
närtrafik skulle utrustas med livbåt. Den 
monterades på en hög järnställning akter

Klyvarjakten Ek-O lle byggdes på Jungfrusunds varv. Foto frän Sture Äppelblom.
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Personal på Jungfrusunds varv 1924.

om skorstenen och prydde utan tvekan 
sin plats.

När man började bygga hus av betong 
i stället för m urade tegelhu s krym pte 
Murbrukets verksamhet alltmer för att så 
småningom helt upphöra.

D etta behövd e dock Farbror Frid o lf 
aldrig uppleva.

Christian berättar
Under första världskriget for jag eldare i 
en gammal bakladdare med stadig frakt

emellan norrlandshamnar och finska sidan.
Som kol ej fanns att få så eldades med 

ved som bunkrades i Finland där den var 
billig.Men skepparen var sniken och sålde 
för egen vinning så m ycket av veden i 
Sverige att återstoden med nöd och näppe 
räckte för återresan till Finland.

Så fick vi då nordostlig storm, blev lig
gande att boga sjön i nära nog ett dygn.

När sista klampen eldats upp var vi ännu 
långt från finska kusten och vi fick börja 
elda med vad helst som kunde brinna.

Delvis blev den skorven eldad upp frän

insidan, först alla bord och bänkar och 
sedan allt som kunde brytas loss ifrån 
garneringar och skott.

Du må tro mig eller ej, till slut så el
dades med gamla stövlar och tvåradiga 
dragspel ...

Men trycket sjönk, vind och sjö drev oss 
mot svenska kusten och alla gick i livbå
ten som tursamt nog ej eldats upp, ändå 
var den gistna båten nog det torraste som 
fanns ombord.

Och skepparen gick fri, hans ord stod 
starkare än någon annans ord ombord.

Jungfrusunds varv med pråmar under byggnad pä 1920-talet. Fotona pä denna sida frän Elsbeth Warging.
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Byggd 1962 av Soviksnes Skipsbyggeri A/S, 
S0viksgrend, nb 54

890 tdw, 496 brt, 297 nrt

Längd 58,75, bredd 9,46, djupgående 3,69 m

Reg-nr 10308/SJFK IMO 5359951

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

Fart 12 knop

Leveransfoto av Beatrice. Fotoarkiv Tomas Johannesson.

100 Beatrice 1962

Detta var det första av två tankfartyg som skeppsredare Tore 
Ulff i Stockholm beställde vid varvet. Fartyget kölsträcktes den 4 
december 1961 och fick vid sjösättningen den 17 april 1962 nam 
net Beatrice. Vid leveransen, som ägde rum den 11 juli, var hon 
det största fartyg som varvet dittills hade byggt. Fartyget, som 
nybyggt kostade 1865000 kr, var specialbyggt för transport av 
tunga oljor och tjära. Hon hade en besättning av 12 man i nord
sjöfart medan det behövdes 15 man i oceanfart. Hon registrerades 
på Barkman & Co Ab (55 %) och Rederi Ab Diana (45 %), båda i 
Stockholm och med Tore Ulff som huvudredare.

1962, den 19 december, såldes hon för 1600 000 västtyska mark 
(motsvarande 2081600 kr) till Tankreederei de Vries & Co KG i 
Hamburg och övertogs av köparna den 29 december. Under tysk

flagg fick fartyget namnet Thorgerd.
1969, januari, såldes hon till Capo Argentiera Soc. di Nav SpA i 

Cagliari på Sardinien och döptes om till Chemiforte.
1973 såldes hon vidare till Xifonia Soc. di Nav Srl i Augusta på 

Sicilien och fick namnet Chemiaugusta.
1979 såld till O.M.S.A. (Omsa Officine Maritime SpA) och fick 

hemort i Genua. Man behöll namnet på fartyget.
1986 i januari fick hon ny italiensk ägare då Ador.Ter.Mar. Srl i 

Palermo tog över. Nu ändrades namnet till Audace A.
1995 i juni övertogs hon av nuvarande ägaren, Vetor Srl, Pa

lermo.
2008 i september, döpte bolaget om henne till Palmarola.
2009. Ännu i trafik.

Thorgerd pä Elbe den 7 juli 1968 på väg 
in till Hamburg med full last. Foto Tomas
Johannesson.
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Byggd 1962 av Grotvaagen Vaerft A/S, Kyrk- 
sseterora, nb 24

934 tdw, 499 brt, 285 nrt

Längd 58,74, bredd 9,47, djupgående 3,69 m

Reg-nr 10317/SHOR IMO 5329322

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 588 kW

Fart 12 knop

Det lilla tankfartyget Sintus fotograferat av Bertil Palm.

101 Sintus 1962-1973, Tankvik/Golden Star/Sintus 1975-1979

Fartyget beställdes vid Grotvaagen Vaerft A/S och blev både det 
första tankfartyg som byggdes vid varvet och dessutom det dittills 
största. Varvet, som ligger omkring 10 mil från Trondheim, hade 
dä en personalstyrka pä 60 man. Den 10 mars 1962 var man redo 
för sjösättning och gudmor var fru Ingegärd Persson, maka till 
direktör Sten Persson, Partilie. Fartyget gavs namnet Sintus. Le
veransen till beställaren, Dalarö-bolagen Ab (Ingemar Matsgård) 
på Dalarö, ägde rum den 25 augusti samma år.

1964 den 1 oktober ombildades rederiet så att Dalarö-bolagen 
Ab ägde 6/8, kapten Allan Berntsson, Rönnäng 1/8 och kapten 
Per Erik Blom 1/8. Ingemar Matsgård utsågs till huvudredare 
för fartyget.

1972 den 5 januari fick fartyget brand och explosion ombord då 
det låg i Alfredshem varvid en person omkom. Sintus, som fick 
omfattande skador i akterskeppet, bogserades först till Stockholm 
och sedan till Oskarshamns Varv för iståndsättning. Hon kom dit

den 15 januari och återlevererades den 2 mars samma år. Läckande 
värmeslingor och glömska ansågs ligga bakom olyckan.

1972 den 11 december sålde Dalarö-bolagen Ab sin andel (6/ 8) 
för totalt 993 750 kronor till Ingemar Matsgård (3 / 8) i Stockholm 
och Sten Persson (3/8), Partille.

1973 den 22 maj såldes hon för 1200 000 kronor till Tanker Ser
vices Ltd i Tel Aviv, Israel och döptes om till Mor med Ashdod 
som hemort. Hon lämnade Göteborg den 18 juni med destination 
Ashdod.

1974 överfördes äganderätten på Mor Shipping Company Ltd, 
Tel Aviv.

1975 den 27 januari återköptes fartyget till Sverige för 1650000 
kronor av Rederi Ab Brevik, Öckerö. Fartyget övertogs i Göteborg 
och fick namnet Tankvik.

1976 den 14 maj såldes hon vidare för 2 200 000 kronor till Ingen
jörsfirman Egar Ab (Ingmar Dahlström) i Stockholm och döptes

1 januari 1975 kom fartyget tillbaka till Sverige, 
fick hemort pfl Öckerö och namnet Tankvik. Fotot 
är taget den 25 oktober 1975 i Helsingborg av 
Örjan Kronvall.
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Golden Star strax efter övertagandet. Foto 
Jan-Crister Hall den 11 juli 1976.

om till Golden Star. Detta bolag ändrade den 18 maj samma år 
firma till Rederi Ab Goldtank.

1977 den 14 juli gick detta bolag i konkurs och fartyget anlände 
i början av september till Lödöse där hon lades upp. Hon togs 
sedan till Värtahamnen i Stockholm dit hon anlände den 1 no
vember och utbjöds till försäljning exekutivt.

1977 den 9 november kom auktionen till stånd och hon såldes 
dä för 2400 000 kronor till ett partrederi på Vrångö med Claes 
Göran Karlsson som huvudredare. Övriga delägare var Carl Johan 
Karlsson, Ove Johansson och Olavi Turunen, Vrångö, Erling och

John Vadvik, Skärhamn samt Sture Johnsson, Göteborg. Fartyget 
återfick nu sitt dopnamn, Sintus.

1978 den 17 augusti saldes hon för 740000 dollar till Adamla 
Tankers & Bunkering Services Ltd 0  AEfiok), Lagos, Nigeria och 
fick namnet Adalma I. Hon avgick från Göteborg den 19 mars
1979 och kom fram till Lagos den 2 maj.

1999 den 8 september kondemnerades fartyget efter haveri. 
Andra källor uppger att hon fortfarande är igång ocli går i nige- 
riansk kustfart.

102 Kalmarsund 1 1962-1970

Byggd 1962 av Kalmar Varv Ab, Kalmar, 
nb 407

1025 tdw, 499 brt, 281 nrt

Längd 58,13, bredd 10,02, djupgående 3,S0 m

Reg-nr 10353/SKVE IMO 5405827

Maskin 8-cyl Alpha diesel, 588 kW

Fart 11,5 knop

Kalm arsund I gick pa pwrtur den S april 19o2. Arkivhild Sren<k Sjöfart? lidning.
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Eftersom Ångbåts Ab Kalmarsund och Ab Kalmar Varv hade 
samma ägare gjordes ingen formell beställning utan beställningen 
finns med i ett styrelseprotokoll daterat den 8 april 1961. Avsikten 
var att fartyget skulle sysselsättas med pappersmassetransporter 
från Östersjön till kontinenten/ UK med ev returlast av personbi
lar och traktorer. Man försåg fartyget med fyra kraftiga fläktar för 
luftombyte 15 gånger/ timma för ev framtida fruktlaster. Hytterna 
var dimensionerade för 14 mans besättning. Sjösättningen ägde 
rum den 20 september 1962 och hon levererades som Kalmarsund 
I den 15 december samma år.

1970 den 12 april såldes fartyget för 1400000 svenska kronor 
till Rederiet Vestholm I/S (Jorgen Christensen) i Soby, Danmark 
och fick namnet Vestholm.

1974 den 2 maj avyttrades hon till Radiant Victor Shipping 
Ltd, dotterbolag till Enterprises Shipping & Trading i Piraeus, i 
Famagusta på Cypern och döptes om till Radiant Victor. I sam
band med kriget på Cypern ändrades hemorten 1976 till Limas- 
sol. Fartyget sysselsattes i trafik mellan Frankrike och Marocko/ 
Västafrika och efter charterns slut lades hon upp i Piraeus den 
19 januari 1976.

1976 i septem ber såldes hon utan att ha varit vidare i fart, 
till Manos Shipping Ltd, Limassol och fick namn efter bolaget, 
Manos. Hon sattes nu i trafik mellan UK/Cont och Medelhavet 
men gjorde också någon ströresa till Nigeria. Säsongsmässigt 
fraktade hon frukt mellan Kanarieöarna/Spanien och England.

1977 i juni döptes hon om inom bolaget till Friendship. Hon 
lades upp i Piraeus den 3 juni 1978 och kom inte vidare i fart för 
sina ägare.

1981 april såldes hon till Clarus Shipping Mar Co SA (Ioannis 
Vastaridis), Panama och fick namnet Agioi Anargyroi. Hon insat
tes nu i trafik mellan Piraeus och Libyen. Fr.o.m. 1982 finns hon 
inte med längre i Lloyd 's Shipping Index och det går därför inte att 
följa hennes resor därefter.

1983 såldes hon till Tactic Shipping Co Ltd, Limassol och fick 
sitt sista namn, Evanthia I.

1984 den 18 november utbröt brand i maskinrummet då hon 
befann sig på en resa mellan Chioggia och Brindisi och övergavs 
av sin besättning. Vraket kunde senare bogseras in till Ortona där 
hon på haveriauktion såldes till Cantieri Romitri i Ortona som 
skrotade fartyget.

Byggd 1963 av S0viknes Skipsbyggeri A/S, 
Syvikgrend, nb 56

910 tdw, 496 brt, 296 nrt

Längd 58,75, bredd 9,46, djupgående 3,71 m

Reg-nr 10369/SLPO IMO 5039707

Maskin 6-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz 
diesel, 588 kW

Fart 11,75 knop

Belinda av Stockholm fotograferad i Öresund av Bertil Zandélin.

103 Belinda/Baltic Sea/Sundex 1963-1979

Denna tanker beställdes hos Soviknes Skipsbyggeri A / S utanför 
Ålesund i Norge. Hon kölsträcktes den 10 maj 1962 och kunde 
sjösättas den 16 november samma år. Beställare var Barkman & 
Co Ab (55 %) och Rederi Ab Diana (45 %), båda Stockholm. Som 
huvudredare fungerade skeppsredare Tore Ulff. Fartyget levere
rades den 29 januari 1963 med namnet Belinda.

1965 den 30 juni ersattes Tore Ulff som huvudredare av sonen, 
skeppsmäklare Carl Reinhold Ulff.

1968 den 31 mars övertog Rederi Ab Diana Barkman & Co Ab:s 
andel och blev därmed ensam ägare till Belinda.

1970 den 4 juni såldes hon för 1125 000 kronor till ett partrederi
i Visby med maskinchef Rutger Dahlin som huvudredare och med 
ingenjör Karl Ejnar Kihlander, lantbrukare Bengt Erik Pettersson, 
lantbrukare Stig Herman Samuel Alvinge samt lantbrukare Carl 
Gustaf Ekström som ägare till 20 % var. Fartyget döptes om till

Baltic Sea.
1970 den 14 september sålde Rutger Dahlin sin andel till de 

övriga för 225 000 kronor. Till ny huvudredare utsågs Bengt Erik 
Pettersson i Hemse som 1972 bytte efternamn till Östre.

1972 den 2 maj försåldes hon för 1000000 kronor till ett part
rederi i Kalmar med Göran Häggerud som huvudredare och 
med sjökapten Allan Lundqvist och skeppare Per Häggerud som 
delägare till var sin tredjedel. Fartyget fick nu namnet Sundex.

1979 den 3 oktober såldes hon för 2550000 kronor till United 
Maritime Management & Investment Co i Panama. Bakom detta 
bolag stod Robert C Saunier i Marseille. Fartyget registrerades 
dock på Service & Transport Arm Etrangér i Bordeaux och seglade 
vidare som Akori av Bordeaux.

1987 såldes hon till Drasis Maritime Co i Piraeus och fick offi
ciellt namnet Kori. På fartyget stod det dock alltjämt Akori. Hon
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Den 29 maj 1988fångade Walter Nilsson gamla 
Belinda på foto pä Piraeus redd. Fartyget hette 
då fortfarande A kori även om officiella register 
meddelat annat.

lämnade Bordeaux den 12 juli med en blåvita grekflaggan i aktern.
1990 i augusti såldes hon till Akori Maritime Corp i Piraeus och 

döptes om till Envi II.
1992 i juni övertogs hon av Fairdeal Group Management SA i 

Piraeus och fick för ovanlighetens skull behålla sitt namn.

2003 i december såldes hon till Terpandros Maritime Company 
of Sea Transport, Piraeus och omnamnades till Kythnos.

2009 Ännu i trafik för detta bolag. Fartyget går i fast trafik mel
lan Eleusis och Igouminitsa. Anlände till Eleusis den 7 september 
2009.

Byggd 1963 av Gävle Varv Ab, Gävle, nb 112 

1 180 / 2 700 tdw, 499 /1498 brt, 307 /1044 nrt 

Längd 69,45, bredd 12,02, djupgående 5,86 m 

Reg-nr 10399/SIPU IMO 5428485 

Maskin 6-cyl MaK, 1300 hk 

Fart 13 knop

N ova fotograferad av Jan-Christer Lund i maj 1966.

104 Nova 1963-1972

Detta fartyg var en helt ny typ av paragrafare (se sidan 9). Hon 
var 10 meter längre, ett par meter bredare och hade en större 
lastförmåga. Hennes kubik låg 30-50 % över normala shelter- 
däckare med motsvarande brutto. Fartyget byggdes av Gävle 
Varv och kunde sjösattas den 2 maj 1963. Gudmodern, fru Eivor 
Nilsson från Norrköping, gav fartyget namnet Nova. Fartyget var
i huvudsak avsett för transport av papper till kontinenten. Hon 
utrustades därför med bredare lastluckor än vad som tidigare 
varit normalt för denna typ av fartyg.

Den 28 juni 1963 levererades detta fartyg till beställaren, Rederi 
Ab Novator (Sven Wirström) i Norrköping.

1972 den 15 december rammades fartyget midskepps av den 
grekiska bulkem Theofano Livanos då fartyget befann sig i Born- 
holmsgattet utanför Sandhammare. Tät tjock rådde. Besättningen 
på Nova satt och åt lunch när olyckan inträffade. Fartyget började 
omedelbart sjunka och besättningen gick i båtarna. Kocken, som 
var från Åland, omkom. Nova var vid olyckstillfället på resa från 
S:t Malo till Hallstavik i ballast.
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Byggd 1963 av Karlstad Varv Ab, Karlstad, 
nb 144

850 tdw, 497 brt, 222 nrt

Längd 59,35, bredd 8,63, djupgående 3,35 m

Reg-nr 10414/SJBD IMO 5409330

Maskin 6-cyl M otorenwerke Mannheim, 
900 hk

Fart 11 knop

Tärntanks första nybygge blev Tärnfors som byggdes vid varvet i Karlstad 1963. Foto Åke Olofsson.

105 Tärnfors/Lindö/Sinbad 1963-1976
Detta tankfartyg byggdes av varvet på spekulation men över
togs under byggnadstiden av ett partrederi på Donsö med fru 
Karin Nordin som huvudredare. Övriga delägare var Sven Olof 
Kristiansson, Sture och Willy Johansson och Knut Johan Mörck. 
Fartyget kunde sjösättas den 9 maj och döptes av Karin Nordin 
till Tärnfors. Leveransen ägde rum den 23 juni 1963. Detta fartyg 
var Tärntanks första nybygge.

1968 i augusti, utsågs Sven Olof Kristiansson till ny huvud
redare.

1971, den 15 augusti, såldes fartyget för 1 300000 kronor till ett 
annat partrederi på Donsö med Allan Jansson som huvudredare 
och med Johannes Jansson och Sigvard Börjesson som övriga 
delägare. Fartyget fick nu namnet Lindö.

1974 den 2 september såldes fartyget vidare för 1950 000 kro
nor till ett partrederi på Vrångö med Claes Göran Karlsson som 
huvudredare och med Karl Johan Karlsson, Olavi Turunen, Ove 
Johansson och DB-Tankers Ab som delägare. Omdöpt till Sinbad.

1975 kom fartyget till Nordhavnsveerftet i Köpenhamn för

I augusti 1971 fick fartyget namnet Lindö men behöll sin hemort pä Donsö. Foto Bertil Palm.
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Byggd 1963 av Falkenbergs Varv Ab, Falken
berg, nb 135

925 tdw, 499 brt, 253 nrt

Längd 57,95, bredd 9,48, djupgående 3,74 m

Reg-nr 10430 /SGPIIMO 5417480

Maskin: 8-cyl Deutz diesel, 975 hk

Fart 11 knop

att dockas. En tvist uppstod och fartyget övertogs av varvet för 
400000 svenska kronor. Dessvärre gick varvet i konkurs och 
fartyget övertogs av varvets störste ägare, skeppsingenjör Steen 
Torben Andersen i Humlebask.

1977 i oktober såldes hon vidare till skeppsredare Bent Rohde 
Nielsen i Kalundborg och döptes om till Tank Trans.

1978 i januari övertogs hon av Sten & Grus A/S i Kalundborg,

Sinbad vid Nordlmvsvxrftet i Köpenhamn den 28 
augusti 197b. Fotograf var Örjan Kronvall.

en intern affär innan hon i april samma såldes för US$650 000 till 
egyptiska intressen under Abedos Shipping Corp i Panama och 
fick namnet Dina I.

1990 i april togs hon hem till egyptisk registrering och ägdes av 
Abdel Fattah Reheem med Alexandria som hemmahamn. Fartyget 
fick behålla sitt namn.

2009 Uppges fortfarande vara i fart för sin egyptiske ägare.

Runo var byggd i Falkenberg 1963 och seglade under svensk flagg i 25 år. Arkivbild: Svensk Sjöfarts 
Tidning.

106 Runo 1963-1988
Detta tankfartyg byggdes av Falkenbergs Varv för Ab Donsötank 
(Kristen Kristensson) pä Donsö. Det hade beställts i september 
1962 och skulle vara av samma typ som den "senaste Norrkö- 
pings-tankern" (d vs Thuntank 9). Hon sjösattes den 19 juni 1963 
och gavs då namnet Runo av redarens maka Linnea Kristensson. 
Hon levererades den 19 oktober och gick då in i en charter för 
Thunbolaget.

Län . . ; ; !>)(>9

1966 den 24 maj rammades fartyget i Malmö oljehamn där det 
var förtöjt, av den brittiska tankern British Polar varvid Runo 
sprang läck i två tankar. Fartyget reparerades dock och kom i 
fart igen.

1972 den 10 februari såldes fartyget för 1460000 kronor till 
direktör Knut Kindslätt i Mölndal och fick även Mölndal som 
"hemmahamn". Fartyget fortsatte sina resor under sitt dopnamn.
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1975 den 2 maj kolliderade fartyget i Holtenaus innerhamn 
med det tyska lastfartyget Marret B, som gick till botten. Runo 
fick endast lättare skador. Hon var vid olyckstillfäller på resa 
Hamburg-Norrköping med dieselolja.

1975 den 27 augusti såldes fartyget för 2000000 kronor till ett 
partrederi i Kalmar med ett stort antal delägare och med Göran 
Häggerud som huvudredare. Övriga delägare var Per Häggerud, 
Allan Lundqvist, Ingvar Löfgren, Anders Andersson, Bengt Ar
vidsson, Bernt Ekeroth, Ulla Ohlsson, Ingvar Lindhe och Ludvig 
Svensson & Co Skeppsmäkleri Ab. Även nu fick fartyget behålla 
sitt namn. Hon togs direkt till varvet i Karlstad där hon förlängdes 
med 13,2 meter varefter hon blev 74 meter lång, fick en dödvikt 
på 1675 ton och ett brutto av 882 ton.

1988 den 8 december såldes hon för US$285 000 till Atlantic 
Trawlers Supply Co Ltd i Valletta på Malta. När hon lämnade 
Landskrona den 10 januari 1989 bar hon namnet Ioannis.

1990 i april såldes hon vidare till J Rouvalas & Sons i Piraeus, 
fick fortsatt Malta-flagg men nytt namn, Delta. Fartyget gick i 
trafik på Västafrika.

1992 såldes hon vidare till Sea Venture & Industrial Develop- 
ment Co Ltd, Lagos, Nigeria och fick åter nytt namn Eaglet.

2002 ifrågasätter Lloyds fartygets existens men en fotograf

mm

Numera heter fartyget G ood Faith och befinner sig i tvivelaktig kondition 
utanför Nigeria.

fångade fartyget på foto utanför Nigeria den 19 januari 2006 
bärande namnet Good Faith.

Byggd 1963 av Lödöse Varv Ab, Lödöse, 
nb 139

1025 tdw, 499 brt, 271 nrt

Längd 71,79, bredd 11,72, djupgående 3,38 m

Reg-nr 10446/SKJD IMO 5414775

M askin 8-cyl M otorenwerke Mannheim, 
742 kW

Fart 12 knop

A niara i Kielkanalen vid Audorfpå ostgäende kl 
0S.2S den 4 juni 1967. Foto Tomas Johannesson.

107 Aniara 1963-1971

Aniara representerade ett nytt koncept vad gäller paragraffartyg, 
nämligen biltransportfartyg. Så här skrev Svensk Sjöfarts Tidning i 
samband med leveransen om Aniara-typens särdrag:

"Inom  ram en för 499 brutto har man natt en balekubik av 
133000 cbf och en grainkubik av 143 000 cbf.

Fria rumshöjden i underrummet är blott 1,75 meter, medan fria 
rumshöjden i mellandäcket är ca 4 meter.

Ett enda lastrum sträcker sig från för till akter (ingen inredning 
under däck).

Två lösa bildäck i m ellandäck och två uppbyggda bildäck 
ovanför väderdäcksluckan möjliggör lastning av bilar på sam
manlagt sex durkar.

Bilarna lastas genom ett uppfällbart stävparti vilket manövieras 
hydrauliskt. Genom denna öppning skall man lasta bilar med en 
fart av ca 100 vagnar per timme.

Trots det uppfällbara stävpartiet har fartygen i Lloyd s Register 
högsta isklass -  även som closed shelterdecker då stor del av den 
uppfällbara stäven befinner sig under vattenlinjen.

Fartygen kostar drygt 100 % mer än konventionella shelter- 
däckade paragraffartyg, d v s  drygt 5 milj. kronor.

Fartygen är troligen de enda öppna shelterdäckarna, avsedda 
även för annan last än bilar, som kan ta in full dödviktslast med et 
lättaste tidningspapper och ändå ha 15 % av balekubiken ledig."

Aniara kölsträcktes den 12 februari 1963 och sjösattes den 5 juli 
och gavs namnet Aniara efter Karl-Birger Blomdahls opera med 
samma namn. Leveransen ägde rum den 13 december samma 
år. Redan på fartygets första resa uppstod brand ombord och 
fartyget fick repareras vid Lindholmen Varv i Göteborg. Den 8 
januari 1964 var hon i trafik igen och sattes i trafik i Nord- och 
Östersjön. Hon kunde ta 240 bilar.
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Lastning av bilar ombord pä Aniara. Närmast en Volvo PV Sport som ser nägot frostuupen ut. Arkivfoto Svensk Sjöfarts Tidning.

1971 i september såldes fartyget för 3700000 svenska kronor 
till Halidon Ltd, Saint John, New Brunswick, Kanada och sattes 
under Bermuda-flagg med namnet Apollo New Brunswick.

1972 döptes fartyget om till RoRo New Brunswick.
1975 i december såldes hon till Marina Mercante Nicaraguense 

SA i Corinto, Nicaragua och fick namnet Ciudad de Leon.
1979 mars. I samband med revolutionen i Nicaragua överfördes 

fartyget på Leon Shipping Ltd, Georgetown, Cayman Islands.
1980 såldes hon till Palm Cargo Inc i Miami, Florida men re

gistrerades på Aniara Ltd, Georgetown, Cayman Islands. Hon 
återfick nu sitt dopnamn, Aniara.

1984 i maj såldes hon till ett annat Miami-baserat rederi ocli 
registrerades på Welcome Maritime Corp, Georgetown, Cayman 
Islands. Nytt namn: Choroni.

1984 den 17 juli kantrade och sjönk hon i San Juan, Puerto Rico. 
Hon bärgades den 17 januari 1985 och såldes kondemnerad till 
San Juan Shipyard, San Juan. Där fylldes hon med skrot och bog
serades den 16 januari 1986 till Santo Domingo där hon skrotades.

Under senare delen av sitt liv gick fartyget för WaUenius Caribbean Lines. Fotot är taget den 25 september 1981. Arkiv Svensk Sjöfarts Tidning.
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Byggd 1963 av De Biesbosch NV Scheepswerf 
en Machinefabrik Dordrecbt, nb 416

815 tdw, 499 brt, 248 nrt

Längd 75,88, bredd 11,07, djupgående 3,72 m

Reg-nr 10447/SGQK IMO 5423960

Maskin 9-cyl NV Smit & Bolnes diesel, 1 112 
kW

Fart 14,5 knop

Det snabba kylfartyget Frigion byggdes i Holland och fick hemort i Stockholm. Den störste delägaren 
fanns dock i Lidköping. Foto Bertil Palm.

108 Frigion

Frigion levererades den 21 december 1963 till ett partrederi i 
Stockholm med Åke Högberg som huvudredare och ägare av 
50/500 delar, advokat E.H. Stabeck, Stockholm 63/500 och med 
Ab Invik i Lidköping som störste ägare med 387/500. Lastrum
met på detta kyIfartyg var på 69 000 cbf bale och kunde kylas ner 
till -30°C vid en yttertemperatur av +30°C. Fartyget, som hade en 
mycket kraftig motor, sattes in world-wide fart och gjorde först 
några resor mellan Madagaskar och Frankrike.

1969 den 25 februari såldes hon för US$450000 (motsvarande
2 326500 kronor) till Carsten Hagen i Hammerfest, Norge men 
fick Tromso som hemort. Fartyget fick behålla namnet Frigion 
under norsk flagg.

1970 i december såldes hon till A/S Reefer Shipping (Stokke & 
Stenseth, Sandefjord) men behöll sin hemort i Tromso med döptes

1963-1969

om till Cool Girl. 1972 ändrades hemorten till Sandefjord.
1974 i augusti avyttrades hon till K/S A/S Cool Girl (Mithasse

& Co A/S, Oslo), Sandefjord och behöll sitt namn.
1976 i december såldes hon till Co-Ownership Maco Reefer 

(Niger Shipping Co) i Piraeus och avseglade från Rotterdam den
10 januari 1977 bärande namnet Maco Reefer.

1977 i juni såldes hon vidare till Skyfrost Co Ltd, Piraeus men 
fick hemort i Limassol på Cypern. Omdöpt till Skyfrost avgick 
hon från Piraeus den 4 juni.

1977, den 3 augusti klockan 04.00, fick fartyget eld ombord då 
det låg för ankar i Las Palmas. Fartyget bogserades ut ur hamnen 
med 50 graders slagsida och lämnades drivande. Hon förmodas 
ha sjunkit den 4 augusti omkring 30 sjömil sydost om Las Palmas.

Efter sex svenska är kom Frigion till Tromsö 
i Nordnorge, där hon till en början fick be
hälla sitt namn, men efter ett är döptes hon 
om till Cool Girl. Arkivbild Krister Bång.

34 '.009:4



us. j ___ /

Thuntank 11 var ett elegant tankfartyg med sin fin färgsättning. Arkivlnld Krister Bång.

Byggd 1964 av Falkenbergs Varv Ab, Falken
berg, nb 136

1 085 tdw, 499 brt, 304 nrt

Längd 62,08, bredd 9,48, djupgående 3,72 m

Reg-nr 10452/S1JF IMO 6400343

Maskin 8-cyl Deutz diesel, 980 hk

Fart 11,5 knop

109 Thuntank 11/Splendid 1964-1982

Detta tankfartyg byggdes för varvets ägare, Erik Thun Ab i Lid
köping. Hon sjösattes den 1 november 1963 och döptes av fröken 
Brit-Mari Källsson till Thuntank 11 och fartyget kunde levereras 
den 25 januari 1964. Hon var Sveriges första paragraftanker med 
en lastförmåga över 1000 ton.

1972 den 9 februari togs fartyget upp på slip vid Falkenbergs 
Varv för att förlängas med 9,6 meter. Samtidigt byggdes hon om 
till kemikalietanker. När hon lämnade varvet, den 21 april, kunde 
hon lasta 2 028 ton.

1977 den 31 december såldes sammanlagt 40 % i tankfartyget för
2 800000 kronor till Ab Arvid Svensson (25 %), och direktörerna 
Tor och Per Svensson (7,5 % var), samtliga Västerås.

1980 den 17 april såldes hon för 6625000 kronor till Jan Tornås 
Västkusttank Ab, Göteborg. Hon övertogs av sin nye ägare den 14

juli och fortsatte att gå för Thunbolaget med namnet Thuntank 11.
1981 den 2 februari döptes fartyget om till Splendid för sin 

göteborgske ägare.
1982 den 4 maj försattes Västkusttank i konkurs och hon sål

des av konkursförvaltaren den 3 augusti 1982 för US$450000 till 
Kithira Sliipping Co, Piraeus. Hon övertogs tvä dagar senare och 
avseglade den 17 augusti från Göteborg med namnet Splendid 
ocli med hemort i Piraeus.

1982 i december såldes fartyget åter. Denna gång köptes hon 
av Ghawar Nav Co Ltd i Jeddah, Saudi Arabien ocli fick nytt 
namn, Sara Ghawar.

1995 i mars såldes hon åter till Grekland då Sekavin Tria Ship
ping Co i Piraeus tog hand om henne. Omdop till Siros.

2009. Fortfarande i fart för sitt rederi.

Ett kort tag seglade fartyget som Splendid under 
svensk flagg och dä passade Lennart Ramsvik pä 
.itt fotografera henne.

Länspum.
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Byggd 1964 av Krögerwerft GmbH, Rends- 
burg, nb 1196

1060 tdw, 499 brt, 306 nrt

Längd 58,98, bredd 9,47, djupgående 3,76 m

Reg-nr 10467/SFNG IMO 6407274

Maskin 6.cyl M otorenwerke Mannheim, 
900 hk

Fart 11,5 knop

P olana, som byggdes i Rendsburg, var döpt efter en asteroid. Arkivbild Svensk Sjöfarts Tidning.

110 Polana/Sirion 1964-1971
Fartyget byggdes för Rederi Ab Concordia (Bertil Magnusson), 
Göteborg med namnet Polana. Namnet hade hon fått av en aste
roid. Hon sjösattes den 28 januari 1964 och kunde gå på provtur 
redan den 14 mars.

1966 den 26 april säldes hon för 2425000 kronor till ett partre
deri i Stockholm med ett stort antal delägare och med Ingemar 
Matsgård som huvudredare. Omdöpt till Sirion.

1967 den 28 november kolliderade hon vid Brunsbuttelkoog 
med det tyska motorfartyget Otto Priess som träffades midskepps 
och som gick till botten.

1971 den 15 mars såldes fartyget för 1716440 kronor till Spirit

Shipping and Transport Co SA i Piraeus och avgick från Göte
borg den 18 mars till Oporto under grekisk flagg med namnet 
Elpida II. Samma år byggdes hon om till kemikalietanker för 
sprittransporter.

1976 såldes hon till Pibiemma Compagnia di Navigazione SpA, 
Palermo och fick namnet Unione Seconda. År 1981 ändrades 
hemorten till Trapani.

2000 den 1 december lades fartyget upp.
2001 i mars överfördes äganderätten på Hydromar Srl, Trapani. 

Samma namn.
2009. Fortfarande i fart för samma rederi.

Hon kom 1966 att tillföras Da- 
laröbolagens stora flotta och fick 
namnet Sirion. Här passerar 
hon Kielkanalen den 16 juli 1969 
fotograferad av Bertil Palm.
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N erlandia häller pä att lägga till vid Masthuggskajen i Göteborg den 15 november 1964. Foto Krister 
Bång.

Byggd 1964 av Hatlo Verksted A/S, Ulstein- 
vik, Norge, nb 21

1200 tdw, 499 brt, 312 nrt

Längd 71,94, bredd 10,60, djupgående 3,76 m

Reg-nr 10468/SFBY IMO 6401218

Maskin 8-cyl MaK, 1030 kW

Fart 12,25 knop

111 Nerlandia 1964-1969

Nerlandia var det första fartyget av en ny konstruktion pallfartyg 
som byggdes för Göthabolaget i Göteborg närstående rederier. 
Hon var försedd med portar på styrbordssidan och kunde lastas 
och lossas snabbt. Hon kölsträcktes den 2 maj 1963 och kunde sjö
sättas den 11 november samma år och gavs då namnet Nerlandia 
av fru Monica Kekonius. Leveransen ägde rum den 18 mars 1964 
till Ab Adviser (Erik Kekonius), Göteborg. Den 24 mars insattes 
hon i Amsterdamtrafiken. Redan den 4 april samma år såldes hon 
för 3100000 kronor till Rederi Ab Götha och Rederi Ab Gotam, 
Göteborg med hälften var. Till huvudredare utsågs kammarherre 
Gustav Adolf Bratt.

1967 den 17 januari såldes fartyget tillsammans med hela rörel
sen till Salénrederierna i Stockholm. Fartyget behöll sin hemort i 
Göteborg men till ny huvudredare utsågs Lennart Parkfelt.

1969 den 27 mars såldes hon för 2509650 svenska kronor till 
Nieuwe Kustvaart Maats NV i Amsterdam och fortsatte sin trafik 
mellan Holland och Göteborg.

1971 i juli chartrades hon ut till Tor Line och i samband med 
detta namn Tor Nerlandia.

1972 Efter chartertidens slut döptes hon under våren om till 
Nerlandia. Samma år överfördes hon genom fusion på Konink- 
lijke Nederlandsche Stoomboot Maats BV, Amsterdam.

1976 i december såldes hon till Simon Mokster i Stavanger och 
fick namnet Pirholm. Hon insattes i nordsjöfart men gjorde också 
någon ströresa till Svarta havet.

1978 den 17 december lades hon upp i hem m aham nen och 
såldes, utan att därefter ha varit i fart, i februari 1979 till Neptune 
SpA i Bari och döptes om till Pezzata Rosa. Hon avgick från 
Stavanger den 16 februari och gick direkt till Ravenna där hon 
byggdes om till livestock carrier. Hon kom åter igång i september 
samma år.

1980 den 17 november vid midnatt kolliderade hon i tät tjocka 
vid Canakkale Bogazi med Yeota E. Fartyget, som var pä resa med 
10500 levande får, från Varna till Libyen fick omfattande skador

Länspumpen 2009:4

I januari 1967 såldes hela rederiet till Saléns i Stockholm och dä fick fartyget 
detta rederis skorstensmärke. Här syns hon i Göteborg den 27 mars 1969, 
samma dag som hon såldes till Nederländerna. Foto Krister Bång.
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År 1978 byggdes hon om till transport av kreatur. Mellan åren 1986 och 2000 var namnet Siba Geni. Foto Fotoflite.

på babordsidan, men ingen människa skadades. Hon reparerades 
och kom åter i fart.

1986 i februari såldes hon till SIBA SpA i Bari och fick åter nytt 
namn, Siba Geru. Hon övertogs i Genua.

2000 i mars såldes hon till Union Commercial Co i Aleppo,

Syrien, registrerades på Omega Shipping Co SA i Honduras och 
sattes under Kambodjas flagg med hemort i Phnom-Penh. Hon 
avgick från Trieste den 2 mars med namnet Omega Livestock. 

2009. Ännu i rederiets tjänst.

112 Oberon 1964-1972

Byggd 1964 av Lödöse Vart' AB, Lödöse, nb 
140

1 025 tdw, 499 brt, 270 nrt 

Längd 71,79, bredd 11,72, djupgående 3,38 m 

Reg-nr 10474/SFAB IMO 6402975 

Maskin S-cyl MWM diesel, 1030 kW 

Fart 12 knop

Oberon på väg in till Köpenhamn den 21 oktober 
1965. Foto Tomas Johannesson.
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Fartyget var nummer två i en serie om små biltransportfartyg 
som Lödöse Varf byggde för Walleniuskoncernen. Fartygstypen 
är beskriven på sidan 156 vid presentationen av systerfartyget 
Aniara. Nybygget sjösattes den 12 december 1963 och döptes då 
av fru Virginia Kinross till Oberon. Leveransen ägde rum den
23 april 1964 till Rederi AB Wallstar. Fartyget sattes in i trafik pä 
Nord- och Östersjön.

1972, den 1 februari, avyttrades hon för US$ 740000 (m ot
svarande 3462320 svenska kronor) till Compagnie Phoncenne 
d'Arm em ent Maritime i Marseille, Frankrike. Fartyget fick nu 
namnet Jeanne R E. Samma bolag hade f ö två andra ex-svenska 
fartyg, Sveabolagets Garm (Germaine R E) och Stenas Stena 
Transporter (11310) (Leon R E).

1979, augusti, såldes hon till Sinno Trading & Nav Agency i 
Beirut. När fartyget lämnade Marseille den 24 augusti bar hon 
namnet Sinno M E. Även det libanesiska bolaget hade två andra 
ex-svenska fartyg i sin flotta, Transmarins Irene (Sinno M E 2) 
och Jeanssons Fram (Sinno M E 3).

1985, den 28 juni, då fartyget var på utgång från Barcelona, 
kantrade hon och sjönk ca 1 sjömil utanför hamninloppet. Besätt
ningen räddades. Haveriorsaken är inte känd.

Operan Oberon
Wallenius döper som bekant alla sina fartyg efter namn 
på en opera. Operan Oberon skrevs av Carl Maria von 
Weber och uruppfördes på Covent Garden i London den
12 april 1826. Kom positören själv dirigerade de första 
föreställningarna men avled samma dag som han skulle 
ha rest hem till Dresden.

Operan var ett beställningsverk från Covent Garden och 
till grund låg Shakespeares epos En midsommarnattsdröm  
och Stormen. Trots att operan har många komiska inslag 
blev den aldrig någon repertoaropera och spelas numera 
mycket sällan.

113 Sirona 1964-1965

Varvets leveransbild av Sirona

Byggd 1964 av Krögerwerft GmbH, Rends- 
burg, nb 1197

1050 tdw, 499 brt, 306 nrt

Längd 58,98, bredd 9,47, djupgående 3,76 m

Reg-nr 10487/SGLR IMO 6411196

M askin 6-cyl M otorenwerke M annheim 
TBRH348SU, 900 hk (662 kW)

Fart 11,5 knop

Fartyget var systerfartyg med Polana (se fartyg 110 ovan) och 
byggdes för Rederi Ab Concordia (Bertil Magnusson) i Göteborg. 
Hennes namn, Sirona, hade hon fått efter en asteroid.

Sirona sjösattes den 18 april 1964 och kunde levereras till sitt 
rederi redan den 21 maj.

År 1965, den 2 november, försåldes hon för USS 535 000 till 
Rederi I/S Terkol (Terkildsen & Olsen A/S), Århus, Danmark 
och döptes om till Karen Terkol.

År 1972, den 28 november, såldes hon till MAP Tankers Inc 
(c/o M ilton M arine M anagement, New M ilton, Hampshire),

London. Fartyget registrerades i M onrovia och fick nam net 
Makumba. Försäljningen var ett led i en större utflaggning hos 
Terkol-Rederierna. Alla tankfartygen "såldes" till MAP Tankers 
och målades ljusgröna. Orsasken var att Som andsforbundet i 
Danmark hade beslutat om omfattande blockad av oorganiserade 
fartyg vilket medförde att redarna lämnade den danska flaggan. 
Alla Terkols fartyg fick namn hämtade från Nigeria: Makumba, 
M abuli, O kriki, M akiri, Opobo, Makurdi, Okene och Okiti.

1974, april, såldes hon till Petrostar Co Ltd i Jeddah, Saudi 
Arabien och fick Singapore som hemort. Hon fick först behålla
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Sirona glider nerför Göta älv den 25 september 1965. Foto Krister Bång.

sitt namn men döptes om i november 1975 till Petrostar II. Redan ding Est, Jeddah och fick namnet Al M a'a 1. Petrostar var fortsatt 
året därpå fick hon hemorten ändrad till Jeddah. managers för fartyget.

1993, den 1 december, såldes hon till Abushal Shipping & Tra- 2009 fortsatt i fart för detta rederi.

Fartyget fick namnet M akum 
ba slarvigt pämälat för hand. 
Här ligger hon utanpå den 
engelska bulkcarriern Wandby 
i Århus hamn den 29 oktober
1973. Foto Bent Mikkelsen.

vtm»«®j
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Denna fiskebåt, GG 1912 Sunnanö av F iskebäck, rapporterade jag upphuggen redan förra året, men jag var uppenbarligen före min tid.

På vift med Gny
Text och foto Krister Bång

Någon gång har det hänt att man frågat 
mig om det är lönt att åka omkring 

och se på båtar? Hamnarna är ju stängda 
och båtarna försvinner. Men jag tröttnar 
troligen aldrig. Allting skiftar hela tiden, 
det gäller bara vad betraktaren väljer att 
se. A rets resa hade egentligen  sam m a 
route som många tidigare. Kompanjon var 
liksom tidigare, GNY, min bil.

Söndagen den 21 juni 2009 
Apropå tidigare gick Stena Jutlandica (Jut- 
tan) redan klockan 08.00 Snabbfärjan var 
inställd. Det är kanske sådant man måste 
vänja sig vid?

Denna dag hade jag tur. Redan vid Älvs
borgs fästning kunde jag se fyra mötande 
båtar på ingående. En av dem var Atlan
tic Concert som jag  aldrig fotograferat 
tidigare.

Men vad gjorde Juttan då? Jo, hon gick ut 
via den nordliga leden. Bra för säkerheten, 
men inte för mig som kammade noll.

Kom fram till Frederikshavn på utsatt 
tid. Gamla Juttan låg kvar. Undrar om hon 
någonsin kommer igång igen?

Vid skrotvarvet låg Sunnanö av Fiske
bäck kvar. Henne som jag skrotade redan 
förra året. Nu hade hon fått sällskap med 
cem en tbåten  K  C L Baron. Ingen  ly san de

Länsp

marknad för cementbåtar idag. De skrotas 
till höger och vänster.

I Strandby har man kommit på en bra idé 
att bli av med gamla fiskefartyg. Man säljer 
dem till Ghana! Det låg fyra danmarksblåa 
fiskebåtar i hamnen med just Ghana-flagg. 
D essutom  försöker man ro hem en stor 
satsning, där man skrotar fem fartyg och 
beställer ett nytt. Går allt genom har man 
minskat fiskeflottan i Strandby med åtta

båtar. Detta är nästan otänkbart i Sverige. 
Vi har knappast kvar några fiskelägen med 
åtta båtar i drift!

I Skagen var det gott om fiskebåtar. Upp
lagda. Båtar från Irland och Shetland men 
även svenska. Ginneton, Sunnanö, Bristol 
och Tor-Ön var några av våra modernaste.

I H irtshals hittade jag tre ex-svenska 
tralare: Galeota ex Rimfors, Hellevig ex 
Kairo och Monsun ex Monsun II. För öv-

Fio gånger zoom och uppdragen i datorn. Detta blev kvar av min förräntade pangbild av A tlantic 
Concert.
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rigt var det ganska tomt. Var bjuden hem 
på kaffe till en fiskare som bums beställde 
två ex av den nya Ståltrålarboken, som ju 
inte är klar än.

Dagen avslutades som vanligt i Hanst- 
holm. Förra året låg säkert 100 skrotobjekt 
i hamnen. Idag kanske det bara är hälften. 
Man ser gamla träbåtar stående på land 
med genom ruttna bord. Fiskenum ret är 
övermålat. Men sedan har någon på fri 
hand m ålat t ex HM 6. Båten hade sålts 
som kvotbåt. Om någon skulle få för sig 
att sjösätta den skulle den sjunka direkt. 
Fiskeripolitik som ingen förstår.

På kvällen åt jag rödspätta. Kan någon 
annan än danskarna tillreda den bättre?

Måndagen den 22 juni 2009 
Vilken härlig utsikt det är från Pynten! Man 
ser hela hamnen där de flesta sjödugliga 
båtarna givit sig av under natten. Man ser 
halva Skagerack med all passerande trafik 
av såväl tank som roro. En och annan fis
kebåt prövar lyckan inom synhåll.

Första anhalt blev Thvboron, ett fiske
samhälle som fortfarande lever. Byns stolt
het, Gitte Henning, var hemma. Alldeles 
nybyggd. Har kostat 180 danska miljoner 
kronor att bvgga. Men så har hon också 
ersatt 20 andra trålare. Inte undra på att 
livet försvinner i hamnarna.

D anm arks främ ste (?) b åto log  bor i 
Ringkobing och heter Bent Mikkelsen. Han 
hade dukat upp en härlig sillbuffé vid mitt 
besök. "Varför åker Du till Esbjerg? Där 
finns inget att se. Stanna här". Tyckte han.

Nu beror det förstås pä vad man ser. 
Vid Sm edegaardens upphuggningsvarv 
i Esbjerg hade just cementbåten Gotland 
Cement (ex Fenris) anlänt. I farlig närhet 
låg nigerianen Finatagg rostig till oigen
kännlighet. Hon byggdes en gång i Åmål 
som bunkertankern Oljaren av Göteborg. 
Nästan vid samma kaj hittade jag Diver 
Master, som har en lång svensk historia 
som t ex Röda Bolagets A.doVf, eller Bratt- 
bolagets Tyra. Denna lilla bogserbåt från 
1919 är nu inne på sitt tolfte namn! Bogser
båten Svitzer Helios, svensk tills nyligen 
som Arctic Helios, hör numera hemma i 
Esbjerg och henne hittade jag förstås. Vid 
samma kaj låg den gamla tankern Arctic 
Swan en gång byggd på Lödöse som OT- 
tankern Ottawa. Jag var ganska nöjd med 
resultatet.

Tisdagen den 23 juni 2009 
Dagen inleddes med en ny randa i Esbjergs 
hamn för att ta bilder på det som haft mot
ljus dagen innan.

Annars hade jag tänkt dagen som mer 
turistisk än båtologisk. Fast Svendborg 
skulle jag ju till.

Tog motorvägen till Kolding och sedan 
via Lillebältsbron till Fyn och Odense och
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Det åldrande tankfartyget Arctic Swan var på besök i Esbjerg.

Numera har Diver M aster ex bl a A d o lf (Röda Bolaget) sin bas i Esbjerg.

: : ):4

Nigerianskan Fina tagg av Lagos låg förtöjd oroande nära upphuggningsvarvet Smedegaarden i Esbjer;  
Hon byggdes som Oljaren av Göteborg.
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"Säkert satt de med en drink i solskenet ocli lät sig passas upp av trevliga människor". Fotot är frän 
MSC Poesia.

Svenskägda Sea Endeavour I hade en oghunourös tilläggsplats i Xakskov.

Plötsligt kom jag fram till Klitholms Havn pä Man.

Lä i •

sedan vidare mot Svendborg. Då fattade 
jag ett beslut som bara jag är kapabel till. 
jag  skippar Svendborg! Beslutet var enhäl
ligt. Beslutsunderlaget var att jag missade 
avfarten och redan befann mig på bron 
halvvägs mot Tåsinge.

I stället för att ta bron över Stora Bält 
valde jag färjelin jen  m ellan Spodsbjerg 
och Tårs. Kan man gynna sjöfarten sä gör 
man ju det.

1 sundet stävade en lyxkryssare av det 
kolossala formatet. 14 våningar hög. 300 
meter lång. Namn: Okänt. Lite soldis och 
långt avstånd. Tänkte på m änniskorna 
om bord. Säkert satt de med en drink i 
solskenet vid poolkanten och lät sig pas
sas upp av trevliga människor från Bali, 
Indonesien och Brasilien. Här satt jag med 
en pappmugg kaffe och en torr ostmacka 
och for med ändamålsenliga Sydfyn Odin. 
Kontrasten var total. Därför nöjde jag mig 
med en resa på 45 minuter.

I N akskov hade jag  inte varit sedan 
1970-talet då Walter Nilsson och jag tog oss 
en tripp Själland runt och då även besökte 
Lolland. Vi utgick från Helsingborg och 
tog båten till Helsingör och sedan for vi 
runt. Över 50 mil! Vad vi inte hade tagit 
med i beräkningarna var att det var sista 
dagen på storsemestern och att alla skulle 
hem. Öresundsbron fanns bara i fantasin 
och alla skulle därför åka färjan hem från 
Helsingör. Vi klarade oss med tre timmars 
väntetid.

Nu låg i Nakskov den upplagda roro- 
båten Sea Corona som haft mänga namn. 
Dessutom  den svenskägda bogserbåten 
Sea Endeavour I som snällt fick ligga vid 
kaj för obetalda räkningar.

Hade lite tid över så jag for iväg mot 
Mons Klint. For över den lilla ön Bogo vars 
namn gjorts bekant av många fiskebåtar 
från Glommen. Nu kom jag också att till
höra 30+ -gänget. I Danmark tar man köra 
i 80 km /tim  på landsväg, men jag kom 
på mig gång på gång att jag for omkring i 
världen i 110.

Mons okrönta huvudstad heter Stege. 
Där var även Walter och jag. Dä låg den 
gamla paragrafaren Tonsund av Puerto 
Lem on inne. W alter tog dä ett foto av 
henne som sedan blev omslagsbild i hans 
bok Utflaggad.

Från Stege är det 21 km till Mons Klint 
och från byn M agleby 6. Som man åkte 
på vägen tog asfalten slut och ersattes av 
grus. Samtidigt kom man in i en lövskog 
som varade i fem kilometer. När jag kom 
ut på andra sidan skogen visade en skylt 
att Mons Klint låg på den väg jag just kört. 
Jag som trodde att det var en brant klippa 
liknande Kap Arkona på Riigen. Kände 
pä mig att jag missat något. En vägskylt 
kanske?

Jag åkte nu på vägar som knappt var
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Inte bara skjortan utan även flaggorna stod rätt ut i Travemiinde.

utsatta på kartan. Grusvägen fanns över 
huvudtaget inte med. Då fick jag plötsligt 
se en avtagsväg till Klitholms Havn. Sådant 
missar man ju inte. Från att ha kommit från 
nowhere hamnade jag plötsligt i en riktig 
tu ristm iljö . Här fanns rökerier, restau
ranger och kaféer och en hamn med några 
fiskebåtar. Tanken förde mig till Kåseberga 
i Skåne.

Om Du har tid någon gång gör gärna en 
tur till Men. Här är det mycket vackert. Det 
är som se de mjuka kullarna i Yorkshire i 
England.

Bensinen är mycket dyr i Danmark. Om
räknat över 15 kr / litern. Så jag hade tankat

snålt för att ta mig till Sverige, men min 
rundtur på Mon blev längre än beräknat. 
For på motorvägen mot Köpenhamn. Bilen 
klonkade. Jag vill ha mat! Bränslet räcker 
60 km till. Det var 50 km till Kongens By. 
Inga tappar utefter vägen. Började bli kall
svettig. När det var 2 liter kvar hittade jag 
äntligen en bensinstation. Jag hann tänka 
många tankar om snålheten som bedrar 
visheten.

Så åkte jag över bron bara för att köra till 
Trelleborg och ta båten till Travemiinde.

Onsdagen den 24 juni 2009
Kom fram till Travemiinde 07.30 och for

direkt från term inalen in till stan. Där 
parkerade jag bilen och använde inte den 
sedan under hela dagen.

I Travemiinde är det ju Helt annan sjö
fart som gäller än på de platser jag hittills 
besökt under resan, näm ligen roro. Det 
dröjde heller inte länge förrän de första 
skroven växte fram i horisontlinjen. För
utom de kända märkena kom Ave Liepaja 
ocli norska Envoy. Hon rök som en ångare. 
En liten översyn av maskineriet vore inte 
fel.

Dessvärre blåste det en del och när jag 
stod ute på piren fullt upptagen med att 
fotografera, kom en sån där otrevlig våg 
och sköljde både över piren och mig själv. 
Man fick byta kläder från topp till tå. Till 
yttermera visso blev fotot inte heller bra 
eftersom det kom vatten på linsen.

Nordö-Link hade minskat turlistan mel
lan Malmö och Travemiinde till bara två 
seglingar om dagen. Nordlink och Europa- 
link hade fått annan sysselsättning. Finn- 
trader och Finnpartner var kvar på linjen.

Det fanns många äldre människor i den 
tyska hamnstaden. Många av dem bodde, 
liksom jag, på Hotel Maritim. En dam hade 
gått till fel hiss. Den tog henne direkt ner 
till källaren. Ja, ja. Vi skall alla en gång den 
vägen vandra...

Efter ett uppehåll m itt på dagen kom 
trafiken igång igen under eftermiddagen. 
Sista båt för dagen som fick se sig fotogra
ferad av mig var Translubeca som gick ut 
20.40. Dagens mest udda objekt stod lilla 
Charism a av Donsö för. Hon kom med 
några hundra ton bunkerolja till Finnlines.

! , 'i’- ■ : = SK;:

Dagens fynd blev lilla Charisma av Donsö. Fotot blev inte riktigt skarpt beroende pä vind och över- 
spolning.
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grekiska restaurang på Snickargatan som 
jag hade planerat, utan på hotellet. Försåg 
mig med en wienerschnitzel. Till den ser
verades det pommes frites och lingon! Man 
får ta skeden dit man kommer.

Fredagen den 26 juni 2009 
Nu hade regnet upphört men blåsten tog 
i. Tog mig åter ner till Warnemunde för en 
fyra timmars patrullering. Hade hoppats 
att få se gam le Thjelvar, som nu heter 
Rostock, men hon höll sig undan. Så det 
fick bli lite cementbåtar, färjor och tankers.

Klockan 15.30 gick Huckleberry Finn  
hem till Trelleborg och då var jag med. 
Befälhavaren hälsade välkommen ombord 
på Onkel Bridget, men han måtte ha gått 
ombord på fel båt?

Efter en skvalpig resa kom vi till Trel
leborg, som utlovats, och därifrån var det 
inte långt till Malmö för övernattning.

Torsdagen den 25 juni 2009 
Steg upp vid åtta och gick ut på balkongen 
på trettonde våningen för att se om något 
var på ingång. Lite m olnigt och blåsigt.
Efter frukost fick jag se att Stena Freighter 
var på ingång så jag gick ut på piren och 
tog henne innan jag for vidare till Rostock.

M olnen vägrade att skingra sig och 
stundtals kom det ner lite väta. Men när 
jag kom till Warnemunde var det ändå up
pehåll. Hann ta några bilder innan regnet 
slog sig löst igen. Först försiktigt och sedan 
på gränsen till ös. Jag tog min tillflykt till en 
telefonkiosk varifrån man hade god utsikt 
över hamnen i båda riktningarna. Men man 
kan ju inte stå i en telefonkiosk hela dagen 
så efter någon timma gav jag upp och åkte 
till liotellet i Rostock. Där fick jag se på då
lig teve alltmedan regnet ivrigt smattrade 
på rutan. Så det blev inte middag på min  ̂telefonkiosken till höger höll jag ut en timma i ösregnet. I solsken ser ju kiosken riktigt inbjudande ut.

Lördagen den 27 juni 2009 
Så var man tillbaka i gamla Svedala igen. 
Inte riktigt förstås. Jag for förbi på motor
vägen utanför.

Plötsligt befann man sig i Ystad betrak
tandes den polska färjan Wawel, döpt efter 
den mäktiga borgen i Krakow. Kände igen 
henne. Måste ha åkt med henne över Eng
elska kanalen en gång då hon hette Stena 
Fantasia. Minns att hon hade en annor
lunda och mycket tilltalande planlösning.

Fortsatte sedan till Kåseberga på Ö s
terlen. Full av rökerier, restauranger och 
kaféer. I hamnen låg en båt, livräddnings- 
kryssaren N A Båth. Tanken förde mig till 
Klitholms Havn på Men.

Så kom  jag till Brantevik. "I  som här 
inträden, låten hoppet fara" skrev Dante i 
sin Inferno ocli det var precis vad man hade 
gjort. Låtit Hoppet fara. Hon låg i varje fall1 Kåseberga fick jag "änna syn pä en båt".
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Plötsligt lossade gubbarna förtöjningarna pä VY 43 Viken och gav sig iväg.

inte vid sin kajplats.
I Simrishamn låg många fiskefartyg inne 

bl a VY 43 Viken av Botvaldevik. Stod och 
pratade med fiskarna ombord om fiskebå
tar, fiskeripolitik, priser på torsk osv. De 
måtte ha tröttnat på mig för plötsligt los
sade de förtöjningarna och stack till havs. 
På en lördag. Äntligen, tyckte jag, som var 
ute efter en fin bild på fartyget.

I Nogersund blev det dags för en sill
macka. Inom mig tänkte jag mig ett grovt 
bröd med inlagd sill, lök och kanske ett 
ägg. Ku är just det receptet inte så populärt 
i Blekinge. In kom två stekta sillar med 
marinerad lök. Det slank nästan ner i ett 
enda sluk. Gudomligt gott.

I Nogersund finns också en fiskare som 
läst om Asterix och hans tappra galler. 
Därför han har döpt sin nyinköpta båt till 
Miraculix. Ett av de mera udda namnen i 
den svenska fiskeflottan.

Så kom jag till Karlskrona. Där låg Hän
delön av V ästerv ik . Trots att hon såg 
mycket fin ut har hon nu sålts till skrot. 
Tog lite bilder av henne. To be remembered.

Efter en härlig dag med solsken och en 
tem peratur runt 24 grader kom jag om 
aftonen fram till Kalmar för övernattning.

temperatur av +18.
I Kalm ar låg Eos upplagd. Känd som 

Thunbåt men egentligen ägd av Emma- 
boda Rederi Ab, inte så många mil härifrån.

Dagens etappmål var Norrköping, inte 
alltför avlägset. Därför tid för lite extra
nummer.

Kom till Oskarshamn. Där låg en öster- 
strömmare, Harmony, upplagd. Lite liv 
ombord på veteranbogseraren Nalle men 
för det lilla passagerarfartyget Solvind såg

det sämre ut. Till salu.
Tog så vägen ut mot Saltvik för att se på 

kvarlevorna av varvet. Nu syntes ännu 
mindre än för några år sedan då vi intervju
ade kvarvarande släktingar till varvsled- 
ningen. For också ner till Kvarnviken där 
en gång fiskefartyget Allis hört hemma.

Ny utvikning. Som maren 1962 gjorde 
Walter Nilsson och jag en stor kartläggning 
av alla fartyg och vrak mellan Kalmar och 
Västervik. Vi var nere i orter som Odängla,

Söndagen den 28 juni 2009 
Sen start. Kom iväg först vid tiotiden. Varm 
dag. Prognos bortåt 30 grader. Skönt att då 
ha klimatanläggning i bilen med en jämn I Nogersunds nya hamn läg danskln/gget Miraculix.
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Visst är det vackert i Sverige! Som här i Händelöp.

Klintemåla och Solstadsström vilka platser 
knappast någon känner till idag. Men vi 
glömde Kråkelund. Och alltsedan dess har 
jag varit sugen på att åka dit. Så nu blev 
det av. 37 år senare. Inga båtar förstås, men 
underbara vyer.

Tänkte åka till Händelöp för att foto
grafera nyinköpta Scanö men fann henne, 
tyvärr, i Lucernahamnen i Västervik. Inlåst. 
Fick ta bild av henne genom staketet över 
kaj.

Utan att ha planerat det kom jag ner gan
ska lagom till passagerarbåtskajen i Väster
vik. Där låg redan Grönalundsfärjan som i 
år skulle sättas in på traden Västervik-Idö. 
Bolagets Sladö hade stuckit till Stockholm 
för att köra passagerare mellan Slussen och 
Gröna Lund.

Inom 20 minuter hade både Freden och 
nyinköpta Tjust kommit in i solskenet. Säg 
att Loftahammar skulle komma just dit två 
timmar senare. Gott om tid alltså.

Så jag tog mig trots allt ner till Händelöp. 
Jag har en viss förkärlek för platser längst 
ut i havsbandet. Det är så vackert och sätter 
fantasin i rörelse. Och i Händelöp låg också 
fiskebåten Rizona, vilket ju inte gjorde 
saken sämre.

Blev kvar där ute lite för länge. Fick köra 
i sporrsträck till Loftahammar sex mil bort 
och kom fram dit fem minuter innan båten 
kom dit. Men det räcker ju.

U tom hustem peraturen var nu uppe i 
+30 och jag avslutade därför dagens öv
ningar med att köra upp till Norrköping 
för övernattning.

Måndagen den 29 juni 2009 
Hade beställt tid och handlingar lios Sjö- 
fartsregistret. Blev väl mottagen och fick 
sitta i Lagrum m et. Fartygsakterna var 
framtagna. En rejäl bunt, säkert en halv
meter hög. Dagböcker för de senaste två 
månaderna var på plats plus en kaffekopp. 
Kan en forskare Ira det bättre?

Blev kvar hela dagen. Skrev så att pen
nan glödde och var klar precis klockan 16 
då man stänger för dagen.

Jag, för min del, satte mig i b ilen och 
körde direkt liem till Göteborg. Stannade 
förstås i Ödeshög och slängde i mig en lax. 
Jag hade kommit på mig med att inte laa 
ätit på hela dagen. Så kan det bli när man 
förlorar sig i intressanta handlingar. -gjl-

Loftaham m ar i Loftahammar.
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TILL FLYDDA TIDER
Text och foto Bertil Palm

Motortankern Jessica  av Sjömärken pä väg in till Rotterdam i augusti 1984. Byggdes 1969 i Lödöse som O ttaw a till OT-Rederierna i Skärhamn och var pä 
4237 ton div. Blev Jessica  1984, köpt av partrederiet för mt Jessica. Kom äter till OT i Skärhamn 1988 och återfick namnet O ttaw a. Hon behöll sin hemort 
även efter det att Lindtank Rederi Ab köpt henne 19S9 och gett henne namnet Lindtank. Nytt namn igen 1991 då hon köptes av p/r Nordstar, Panama och 
blev Nordstar. Sitt nuvarande namn, Arctic Swan, fick hon 1996 dä hon köptes av Uni-Tankers A/S, Panama.

Storsjöns fånge angör sin kajplats i Östersund den 10 juli 2002. Går i trafik varje sommar och kan ta 130 passagerare. 106 ton brutto och vedeldad. Byggdes 
i Motala 1875 i delar, som sedan fraktades till Jämtland och monterades. Thomée är en riktig klenod, fin och välhållen.
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Fotograferad i Göteborg 1974 kommer Ran av Jönköping nedför älven. Byggdes 1952 i Brake som Undine till Rederi Ab Nordö, Djupekås (senare Kalmar). 
Var dä pä 448 ton dw. Förlängdes 1953 och blev nu pä 610 ton dw. Såldes 1955 till Rederi Ab Leckö, Lidköping och namnet blev Nordanhav. Förvärvades 
1964 nv John Hätting, Torsö och blev Grazia. Hade 196S hemort i Mariestad. Köpt 1973 av Rederi Ab Igeln, Jönköping och fick nu namnet Ran. Köptes 
1976 av Börje Karlsson i Göteborg och blev först Skandia, 19S2 Skandia C I  och 19S4 Baltia. Såld igen 19S6 till Largo Shipping S de R L, San Lorenzo. 
Omdöpt till Largo. Hon heter 19S9 Sandra I  med Hondnras-flagg och 1992 är namnet Viola. Försvinner ur Lloyds 2001/02.

Fotograferad 1992 i Kielkanalen kommer Liro Sun med sin hamnlösa hemort Svedala. Byggdes i Fredrikstad 1977 som Bore Sun till 0 /Y  Bo re Line Ab, 
Abo. Blev hemmahörande i Svedala 19S9 med samma namn ägd av Rederi AB Liro. Namnbyte 1992 till Liro Sun och försäljning 1993 till Engship i Nagu. 
Nytt namn blev Garden. Köptes 2006 av Socomar Management SA, Kingstown och blev nu Ella ]. Hon är pä 7300 ton dw.
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Nuvarande farled med den gamla svängbron, Dalbobron, som 1962 ersattes av den nuvarande Dalbrobron. Vykort ur Bertil Söderbergs samling.

Från Vargöns hamn till Puerto Rico i Västindien 
-  en jungman berättar

Björn Friberg

Ar 1957 var jag 16 år och gick i Faluns 
realskola. M in far var intendent på 

Högbo sanatorium strax utanför stan. Men 
hela släkten kom  från V änersborg och 
pojkårens somrar tillbringade jag alltid hos 
min mormor. Hon bodde vid Brinkebergs- 
kulle sluss, strax söder om Vänersborg. 
Jag minns med välbehag dessa somrar för 
tillvaron var ungefär som H uckleberry 
Finns liv i Mark Twains klassiska skildring 
av livet vid Mississippi. Jag metade abborre 
med grannpojken, rodde drag efter gädda 
på Göta älv samt badade i kanalens alggrö
na soppa. Nog fattade vi varför alger växte 
så bra i kanalvattnet, men det struntade vi 
i. "Vi dricker det inte" skrek vi från soppan 
till de vuxna, "det får göteborgarna göra!"

Båtarna på kanalen var m ycket spän
nande. De kändes som en fläkt av Stora 
Världen. Det var främst ångarna från Ahl- 
marks rederi i Karlstad, stora bjässar som 
fyllde hela slussen: Visten, Saxen m fl. Jag 
minns ännu slamret från deras ångdrivna 
spel framme på backen när de tajtade hem 
torändan. M inns lukten av våtånga . . . 
Men Ahlmarks moderna paragrafare såg

Koleldade ångare var vanliga i kanalen. Ahlmarks Visten fotograferad av Tore Granath redan den 11 
augusti 1945.
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under fasta broar i Tyskland. De kom upp
ifrån Rhen eller Elbe, hade ofta kol ut och 
trävaror hem, samt var i regel familjeägda 
med frun som kocka ombord. Då stod det 
blomkrukor med röda pelargonior i styr
hyttens sidofönster och tvätten hängde på 
tork från lastbommen. Ofta fanns det en 
skeppshund, som under hela slussningen 
sprang fram och tillbaka som en tosing 
ovanpå lastluckorna, och upphetsat skällde 
ut alla som skymtade där uppe på sluss
kanten, d v s för det mesta jag.

På femtiotalet fanns det ännu gott om 
fraktskutor i svenska farvatten. Skutorna 
hade tändkulemotorer, liksom även de sk  
dalslandspesarna, som kom från Dalsland 
via Snäcke kanal med 90 ton kvarts ombord 
destinerat till sm ältverket i Vargön. Jag 
minns ännu deras namn; Idog och John, 
som var de sista kvartsbåtarna man såg i 
Vargöns hamn.

Det lilla tankfartyget B ran d sfjord  gick med flygbränsle till Sätenäs. Foto frän Göran Ohlsson. De mest spännande slussningarna gjor-

dagens ljus vid denna tid, t ex dieseldrivna 
Alstern. De stora modema tankbåtarna till
hörde Thunrederierna i Lidköping, liksom 
de vita passagerarbåtarna på Göta kanal.

Men det fanns även små, oansenliga 
tankbåtar, som i regel redades av driftigt 
folk på Donsö eller Öckerö i Göteborgs 
skärgård. Sålunda kunde dessa småtankers 
leverera oljeprodukter via Säffle kanal och 
Byälven ända upp till Arvika i Värmland!
Flygflo ttiljen  i Såtenäs fick i m ånga år 
sitt flygbränsle via Vänern med den lilla 
tankern Brandsfjord. Därmed avlastades 
landsvägarna från tung tankbilstrafik.

Tyska fraktbåtar var vanliga under ef
terkrigstiden. De var lätta att känna igen 
med sina svarta, pråmliknande skrov och
låga styrhytter för att de skulle kunna gä D iana var ett av mänga passagerarfartyg som passerade Vänersborg. Arkiv Krister Fläng.

des dock av bogserbåtarna Vargen och 
Björnen tillhörande Wargöns pappersbruk. 
Sulfitfabriken som redan 1874 hade anlagts 
vid fallen i Göta älv vid Vargön. Med be
sättning av skeppare och en jungman drog 
de timmer i form av så kallade mosor från 
inre piren i Vänersborg, tvärs över Vassbot
ten och genom Karls grav, fram till slussen i 
Brinkebergskulle. Efter slussningen ner till 
älvens nivå drogs timret till östra älvsidan 
vid Forstena, där mosorna kedjades fast. 
Eller också drogs m osorna uppström s 
ända till Vargön. I så fall hann man bara 
med att dra ett timmersläp per dag från 
Vänersborg, eljest två.

De vita passagerarbåtarna Astrea, Juno, 
Diana och Wilhelm Tham gick sommartid 
hela vattenvägen m ellan Göteborg och 
Stockholm  varvid de slussade i Brinke
bergskulle. Från slusskanten upplevde 
jag som storögd pojke på 1950-talet dessa 
båtars elegans. Vita bordsdukar i salongen 

Idog var en flitig  gäst med kvarts frän Änimskog. Arkiv Krister Bång. med vackra servitriser i svartvitt. Samt en

" • . . > 51



Våren 1992 var jag fartygsläkare ombord det stora kryssningsfartyget Monarch o f  the Seas. Arkivbild Svensk Sjöfarts Tidning.

kapten som med ena handen på maskin
telegrafen lutade sig ut från bryggvingen 
för att se nedåt/bakåt hur aktern låg till.

Passagerarna stod ofta samlade på för
däck. Med bred amerikansk accent frågade 
de om jag talade engelska, och bjöd mig 
sedan på tuggummi. Aldrig kunde jag då 
ana, att mitt stora kanalintresse 40 år senare 
skulle leda till att jag i augusti 1990 tog 
ledigt från mitt läkarjobb och i stället blev 
guide på Diana! Vilket i sin tur ledde till, 
att jag två år därefter blev fartygsläkare på 
det nya kryssningsfartyget Monarch of the 
Seas, tillhörande Roval Caribbean Cruise 
Line med basham n San Juan på Puerto 
Rico i Västindien. Monarch of the Seas var 
1992 världens största kryssningsfartyg med 
sina 72000 bruttoton. D v s  något större än 
atlantångaren Queen Mary på sin tid.

Men hur började min marina bana? Jo, 
våren 1957 fyllde jag 16 år och därmed 
kunde jag  för första gängen söka som 
marjobb. Av en slump hade jag föregående 
sommar vid abborrfiske utanför Vänersnäs 
fått både nam n och adress till Vargens 
skeppare. Han hette Carl Apelgren och 
bodde pä Nordkroksvägen. Så jag skrev 
från Falun ett brev till honom och frågade 
om jag till den kommande semestern fick 
bli vikarierande jungman på Vargen. Efter 
en månad fick jag ett svarsbrev; "Ja, Du är

välkom men". Drömjobbet direkt. I sinom 
tid tog jag tåget ner till Vänersborg. Jag 
skulle bo hos mormor, nu bosatt i stads
delen Mariero.

Detta blev starten pä fem års sommarar
bete på Wargöns pappersbruk. Två somrar 
som jungman på Vargen och två somrar på 
brukets byggnadskontor. Även en sommar

som byggnadsarbetare och stuveriarbetare 
i hamnen hann jag med. Så här, drygt 50 
år efteråt, kan jag inte tänka mig en bättre 
start på arbetslivet. Får man ett arbete med 
stort ansvar växer en pojke till en man. 
Jag är själaglad att jag slapp klippa gräs. 
Parkarbete lär ju vara det vanligaste som
marjobbet för skolungdom.

Vargen fotograferad i Lysekil. Arkivbild Bertil Söderberg.
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Brinkebergskulle sluss fylldes av timmersläpet med Vargen som ledarbät och Björnen akterut.Bild frän Trollhättans kanalmuseum.

D et blev två oförglöm liga som rar på 
Vargen. Och fortfarande räknar jag tiden 
på kanalen som bland de bästa arbeten jag 
haft. Det kändes härligt att i solen stå på 
akterdäcket och se den långa bogserwiren 
i en bukt försvinna ner mot första mosan, 
där propellervattnet forsade runt stockän
darna. Samtidigt som man både hörde och 
kände tändkulemotorn Skandia dunka för 
fullt. Jag upplevde kraften även i fotterna, 
för vibrationerna fanns överallt ombord.

"Tack goa W argöns Bruk som litade pä min  
förm åga, och tack goa Carl, som gav sä kloka 
skyddsinstru ktion er att jag  hade alla fingrar 
och fo tte r  kvar, när jag återvände till pluggen  
-  realskolan  i Falun och gym n asiet i Visby. 
Tummen var bra att bläddra i böcker med och 
till räknestickan behövdes tvä händer. A m en."

Bogserbåten Vargen var byggd av ek vid 
Lödöse Varv 1922. Från början hade den en 
tändkulemotor av frislagstyp på bar-a 35 hk. 
Men 1954 fick den en modern tvåcylindrig 
tändkulemotor av fabrikat Skandia instal
lerad. Nya motorn var mycket tyngre och 
starkare, och gav 120 hk vid toppvarvet 
325 rpm.

Jag hälsades välkommen av skeppar Carl 
vid kajen i Vänersborg, där både Vargen 
och Björnen låg nattetid alldeles nedanför 
Strömmerska huset. Nere i maskinrummet 
tronade Skandian i sin ljusgröna leverans

färg och med drygt manshöga cylindrar. 
M ängder av oljerör i koppar plus lite 
mässing här och där gjorde motorn läcker 
och skepparn var påtagligt stolt över den. 
Moderna Skandia-motorer har ett ovanligt 
vackert avgasljud. Lätt att känna igen. Det 
hörs ett kraftfullt men öppet "blom pa -  
blom pa". Inom operavärlden kallar man 
det för baryton och nog var avgasljudet 
musik för många fler öron än mina.

Ytterskorstenen var av svartmålad plåt 
och hade på mitten Wargöns vackra rede
riemblem. Ett brett band med ett blått W i 
rostfritt stål, samt ett gult band både ovan
för och nedanför det blåa fältet. Svenskt i 
kubik! Det skulle gå många år innan jag 
upptäckte att man hade kopierat skorste
narna hos Johnson Line, det stora legenda
riska rederiet i Stockholm. Enda skillnaden 
var bokstaven W  i stället för J. Men snyggt 
blev det. Förbaskat snyggt och finare före
bild får man ju leta efter.

Före starten tryckte man till lite på varje 
insp ru tn ingsp u m p  på regu latorn . Nu 
kopplade man på glödspiralerna i varje 
cylinder samt väntade några minuter. Sen 
återstod det svåraste: Att via ett handtag 
släppa in laddluft i bakre cylindern ett kort 
ögonblick, så att den 100 kg tunga kolven 
fick fart nedåt. Men inte sä länge att man 
förlorade laddluft genom  avgasporten

till ingen nytta. Genast hördes den rogi
vande tomgången. Ett långsamt och tryggt 
blompa -  blompa.

Tidigt i den ljusa och vindstilla sommar
morgonen tuffade vi långsamt ut till mo- 
sorna, som låg förtöjda vid inre piren i 
Vänersborgs hamn. Tvärs över hela Vänern 
hade de dragits dit av bogserbåten Wargön, 
som också tillhörde bruket. En stor, svart 
bogserbåt i stål. Bred kommandobrygga, 
helt i ädelträ. Byggd på 1950-talet och 
försedd med en Nohab Polar diesel på 450 
hästar. Oftast hämtade de sitt enorma släp 
på 9000 kubik timmer från Karlstad eller 
Alvenäs vid Norsälvens mynning. Hmm, 
samma styrka 450 hp återfinns num era 
i en enda timmerbil. M en dä behövdes det 
S0 st tim m erbilar med släp för exakt sam m a  
transportm ängd.

Nu frigjorde vi de mosor som skulle med 
och skepparen skruvade omsorgsfullt fast 
dragets schackel mitt på första rundsvepet 
av grov kätting på den främ sta mosan. 
Därefter lossade vi alla sidoförtöjningar 
av klen kätting och lade sakta ut. Nu var 
det m in uppgift att m ata ut den långa 
bogserwiren av prima stål. Utan att wiren 
ham nade i propellern! Ännu viktigare 
var givetvis att jag vid bogseringens slut 
snabbt kunde hala hem bogserwiren utan 
någon propellerkontakt. Det skulle i sä fall
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ha slutat med ett katastrofalt trassel.
När släpet passerat både Dalbobron och 

järnvägens klaffbro kom vi ut på Vassbot
ten, Vänerns allra sydligaste del. Där gick 
systerbåten Björnen upp framför oss och 
jag kopplade deras bogserwire till en av 
Vargens främre pollare. Därmed blev vi 
två dragande bogserbåtar i serie förbi tegel
bruken fram till slussen i Brinkebergskulle. 
Där återgick Björnen till att hänga i rum- 
pan på mosorna. Detta för att kunna backa 
vid behov och därmed bromsa mosorna nå
got. Men det var min uppgift som jungman 
att få stopp på det gigantiska timmersläpet, 
som med en vikt av hundratals ton gled in 
i slussen med cirka 2 knop. Släpet fyllde 
slussen helt.

Jag hade ju som nyfiken pojke sett skå
despelet förut, så jag visste exakt vad som 
skulle göras. Vargen drog släp et med 
halvfart framåt genom slussen och Björnen 
längst bak backade så smått. Motverkande? 
Ja, men detta var för att det långa släpet 
inte skulle börja orma sig och därvid fastna 
i slussens högra sida, som mest bestod av 
en klippvägg. Men så slutade Vargen att 
dra och det var då som min Stora Uppgift 
kom . Det gällde att så fort som m öjligt 
hala upp bogserwiren, som närmast bog- 
serkroken utgjordes av en 8 meter blöt och 
tung hamptross. Sakta backade skepparn 
Vargen så att jag frän aktern kunde hoppa 
över till första mosan. Sedan springa bakåt 
på de bredaste tim m erstockarna. Balan
serande i gum m iskor och med fotterna 
utåtvinklade ä la Chaplin, fast nu var det 
jättebråttom. Kommen halvvägs gällde det 
att i den vänstra slussväggen finna en lej
dare där timret gled sä nära, att jag kunde 
kliva över till den utan att falla i vattnet. 
Kvickt klättrade jag upp till markplanet 
och fällde upp lejdarluckan. Sprang sen 
bort till en av slussens stora svarta gjut- 
järnspollare. Snyggt ihoprullad under en 
skyddande presenningshuv låg där den 
mycket grova hamptross jag skulle stoppa 
hela timmersläpet med. I övre änden hade 
den en smidd järnkrok av högsta kvalité. 
Med kastlina fick jag över krokänden till 
Björnens jungman, som nu stod beredd ute 
på timret. Omsorgsfullt satte han kroken i 
ett grovt kättingkryss, medan jag snabbt 
lindade trossen fyra eller fem varv runt 
den tjocka pollaren. Nu gällde det att hålla 
emot. Men utan att panikbromsa. Tvärtom. 
Nu skulle jag framför allt använda det jag 
hade i skallen. Snabbt måste jag uppfatta 
hur mycket fritt vatten som var kvar längst 
fram, d v s den återstående bromssträckan. 
Där låg ju Vargen i ett synnerligen utsatt 
läge mellan första mosan och slussportens 
utsida. Nu gällde det att bromsa in timret 
mjukt men ändå bestämt, så att inte trossen 
brast eller kättingarna började glida. Värst 
av allt vore om järnkroken rätade ut sig.

Vargen slutade sina dagar i en hamnbassäng pä 
juni 2007.

M osornas levande kraft var ju  enorm. 
Men den gammalmodiga trossen av hampa 
gled så smidigt och snällt runt gjutjärnspol- 
laren från 1916, att jag kände hur jag hade 
bromsandet under full kontroll. Faktiskt 
upplevde jag här samma goa känsla som vi 
gäddfiske i älven och där jag mjukt kunde 
reglera slirbromsens brom skraft på min 
fina haspelrulle från Svängsta. Med en 
modern stålwire hade jobbet varit mycket 
svårare. Resten av slussningen var inte så 
dram atisk. När tim ret väl hade stannat

Marieholm, Göteborg. Foto Bertil Söderberg den 4

behövdes ingen förtöjning när vattnet i 
slussen började sjunka.

Gissa om det var en glad och nöjd sexton- 
årig jungman som kavlade upp den grova 
hamptrossen uppe på slusskajen. Allt hade 
gått bra. Nu återstod bara att klättra ner på 
en lejdare till Vargen som blompande låg 
djupt där nere i slussens allra dunklaste 
hörn. Tills de svarta och åtta meter höga 
slussportarna sakta och ljudlöst öppnade 
sig mot solljuset och älven.

Ut med bogserwiren. Vargön nästa! -$•

Vi vill inte undanhålla läsekretsen denna härliga bild frän Vänersborgs hamn tagen i ett tidigare skede. 
Lars O lo f (4737) byggd 1907 i Södra Garn och Ragnhild (5835) byggd samma är fast i Sjötorp. Vykort 
ur Bertil Söderbergs samling.
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Författare: Pär-Henrik Sjöström. Fleet list sammanställd av Krzysztof Brzoza.

Sveriges Maritima Index 2009
Maritim uppslagsbok med fartygsbilder i färg och fartygsbeskriv- 
ningar, artiklar, rederiadresser, signalbokstäver m.m.
290 kr (240 kr*)

Finnish Maritime Index 09-10
Maritim uppslagsbok med artiklar om finsk och åländsk sjöfart, 
branschregister, skeppslista i färg, rederilista m.m. 275 kr

Paketpris: SMI och FMI 450 kr

Svens/; Illustrerad Skeppslista

l i H I . V i ;  ! i  U l  T U M F W  I 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 u p p fattn in g  om , sjö farten  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 noo år. 255 kr.

Läs om och beställ sjö fartslitteratur 
på www.breakwater.se

frakt
t i l l k o m m e r

Läs m er ned an

Långsamt närmar sig f a r  tygetfärjeläget 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, Aland och Sverige.

Så sm åningom  inledde rederiet ett sam arbete med sina konkurrenter 
Rederi AB Slite och Å 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

Finnish
M m m m m
I N D E X  0 9 - 1 0

iS S S s -

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 reakw ater
PUBLISHING

http://www.breakwater.se
http://www.breakwater.se


Horisonten runt
r^m R cdaktör Jan  J o h a n sso ;i

Om brutto
Jag har läst den utmärkta arti
keln om Tågfärjan Svealand av 
Stefan Friberg i Länspum pen 
2009:1. Stefan förklarar på si
dan 45 hur bruttodräktigheten 
räknas fram  genom  form eln 
GT=(0,2 + 0,02^loglO V) V som 
återfinns i regel 3 i Bilaga I i 
1969 års internationella skepps- 
mätningskonvention.

Nu är det em ellertid  så att 
bruttodräktigheten GT -  helt 
ologiskt -  blir dimensionslös.

Man multiplicerar ju ett antal 
kubikmeter så resultatet borde 
bli kubikmeter.

Men, som sagt, bruttodräktig
heten (och även nettodräktighe- 
ten) är sortlös.

Jag skall inte gå in på hur net
tod räktigheten beräknas men 
här ingår lastutrym menas vo
lym, antal eventuella passage
rare, m alldjupet till övre däck 
liksom djupgåendet.

Tidigare sa man att brutto
dräktigheten eller nettodräktig- 
heten var ett antal registerton. 
Anm . D et har aldrig  funnits 
bru tto reg isterto n  respektive 
nettoregisterton.

Registerton är en volym som 
utgör 100 engelska kubikfot.

M ed de nya m ätn ingsreg- 
lerna säger man till exem pel 
att bruttodräktigheten är 20 000. 
M an får hoppas att risken för 
fö rv äx lin g ar u n d an rö js  när 
d räktigh eten  inte längre u t
trycks i ton.

Således är uttrycket bruttoton 
felaktigt.

Det heter alltså bruttodräktig- 
het respektive nettodräktighet, 
eller helt kort, brutto resp. netto.

M ed vänlig hälsning  
Ingvar Kronham n  

Sjöfarts inspektionen  
Göteborg

Vinjettbilden: Känd vy i Karls
krona skärgärd. Foto K rister  
Bång den 12 mars 2007

En mycket vacker bild av Shell S-7 insänd av Kjell Hobjer.

Shell S-7
Skickar ett gammalt foto av den 
lilla tankern Shell S-7 tagen i 
någon kanal någonstans.

Kan någon berätta var?
Kjell H objer

Okänd bogserbåt
Arne Karlsson frågar i förra 
num ret efter nam net på en 
okänd bogserbåt i Trosa. Jag 
har ställt mig sam m a fråga 
men fram för allt ställde jag 
frågan när jag besökte Trosa 
den 14 augusti 2006 då det 
fanns fo lk  om bord. Svaret 
var Löfudden (9060). Detta

fartyg byggdes i Sund 1905 
av Sunds Verkstad & Slip för 
Indals Elfs Flottningsförening 
i Sundsvall. Hon har därefter 
haft ett långt och brokigt le
verne innan hon till sist blev 
lustfartyg. Hon ägs idag av 
Tony Johansson i Trosa.

Krister Bång

Mera om Wennbergs me
kaniska verkstad

Bland de äldre fartyg som fått 
en C J Wennbergs ångmaskin 
installerad finns bl a den 1870 
b y g g d a  p a ssa g era rå n g a re n  
Tessin. Såld till Riga 1914 och 
omdöpt till Dzintarkrats, känd 
fram  till andra värld skriget, 
men vidare öden okänt, läser 
jag. Något slut kan jag inte pre
stera m en lite kom plettering. 
När fartyget 1914 kom till Riga 
döptes det om till Teodors vil
ket i samband med ombyggnad 
1929 ändrades till Dzintarkrats. 
Flera olika ägare under den let
tiska tiden. I slutet av 1930-talet 
anges P. Ginguls un s-ba Baltijas 
masinu fabrika Ed Cepps som

ägare.
Med baltiska flyktingar kom 

D zintarkrats den 22 oktober 
1944 till Visby och två månader 
senare gick färden till Västervik. 
Efter kriget krävde de sovjet
ryska m yndigheterna att alla 
de fartyg  som  kom m it m ed 
flyktingar till Sverige skulle 
återläm nas till Sovjet. En sär
skild myndighet, Fartygsersätt- 
ningsnämnden, tillsattes. Alla 
inblandade fartyg beslagtogs 
och det visade sig bli över 700 
stycken. De ägare som kunde 
bevisa sin äganderätt erhöll er
sättning. Givetvis hade ägarna 
och värd erin g sm än n en  ofta 
olika u p p fattn in g  om fa rty 
gens värde. Peteris Gingulis,

som lyckats ta sig till Sverige, 
uppgav sig vara ensam ägare 
till Dzintarkrats, begärde 50 000 
kronor "eftersom  fartyget är 
i mycket gott skicka, helt om 
byggt 1929 i Riga". De svenska 
värderingsmännen hade en helt 
annan uppfattning, 4000 kronor 
där fartyget låg i V ästervik . 
Sam tliga beslag tagn a fartyg 
man kunde hitta, några av de 
mindre var helt försvunna, åter
lämnades till Sovjet. De större 
bogserades över Östersjön, de 
mindre lastades i några lastång
are för vidare befordran österut. 
Vad som sedan hände kanske 
någon annan kan berätta!

Erik Hag
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Smögenbåtar identifierade
Info om bild från Smögenbryg- 
gan införd i Länspumpen 2009:3 
sidan 59.

Jag läser ut följande frän det 
skärpeskarpa fotot:

Bilden, som tagits frän Smou- 
ekööl, visar en stilla  ham n i 
mitten av april. Det är söndag 
middag och invånarna är hem- 
mavid och äter. Två fiskebåtar 
ligger vid bryggan där lotstrap- 
pan går ner, lotsbåtens m ast 
skymtar.

Tiden verkar vara i början 
av 1930-talet och m ak rillfis
ket med d riv g arn  har ännu 
inte satt igång på allvar. De 
två fiskebåtarna har ännu inte 
bytt m ast från vinterns vad
fiske (men masterna är helvan- 
tade). Ekorna (livbåtarna) är 
inte sydade och ombordtagna 
ännu. Inte heller syns något 
"pege"(bogspröt) framför mas
terna. Troligen har bägge bå
tarna gått som följebåtar vid 
vinterns snörpvadsfiske, fast 
bägge är snurrevadsfiskare, vil
ket tydligt syns på deras däck.

Mer kompletteringar till 
boken om träfiskebåtarna

O pplysningen i Fiskebåtarna 
& Varven -  side 37/38 samt i 
Länspum pen 1/1986 -  Kom 
pletteringar till registersidorna 
om at dette tartoy ble H -l 98-S 
Elin I c/s*: LJTI er feil. Det 
sistnevnte fartoy var bygget i 
Risor i 1914, men ble kjopt fra 
Sverige ca 1937.

Rätt skall vara:
Lura ex Fosna ex Runne ex 

Lura ex Elin (LJD H ) off.no: 
10016/5488 

Fiskerinr: M -358-H 0 ex H-16- 
HD ex H-148-S ex LL.922 

1913: Bygget av Olof & Johan 
Olsson, Studseröd (Sverige) som 
Elin Fiskerinr: LL922 for Lars 
og Axel Börjesson, Hovenäset. 
D im ensjoner: 14 ,16x6,03x2,14 
m (46 ,5x19 ,8x7 ,0  e fot) 34,11 
bruttotonn. M askin: Skandia 
25 hk. Offisielt svensk matruik- 
kelnr. 5488.

1925: Ny m ask in : A vance 
35hk.

1926: Solgt til et partrederi i 
Hovenäset bestående av (Albert 
Karlsson, Karl H jalm ar L ars
son, Per Waldemar Berntsson, 
Wilhelm Johansson)

1935: Solgt til Anton Kristoff-

Ingen av dem har trålat, vilket 
märks på avsaknaden av trål
galgar.

Den yttre fiskebåten, LL965 
M arga, (byggd i S trö m stad  
1914 och här utrustad med en 
Skand ia om 60 hk) som kan 
ha snurrefiskat i hemmavatten 
under vintern, ska snart iväg till 
Moray Firth och vattnen öster 
om O rkneyöarna i nordöstra 
Nordsjön för snurrevadsfiske 
efter plattfisk med Wick i Skott
land som bashamn. (Notera de 
rinkade "snurretoue" som lig
ger noggrant "öppsködddne" 
på däcket vid förstäven!)

"B ok kran e" på M arga bör
jade utgå från Wick 1931 och 
fick året efter LL590 Linnea från 
Hasselösund som kajgranne i 
Wick. M ed nybyggda Linnea 
(Skredsvik 1932, June-Munktell 
90 hk) fiskade "Bokke-Brörane" 
Bror, A rtur och G eorge med 
pappa Carl-Johan i första hand 
långa och lubb väster om He- 
briderna vid Flanna, Boveray 
och St Kilda.

(Bror berättade för mig om

resen Vardoy p/r, Tyrnevik. 
(M edeiere: Kristoffer Kristof- 
fersen Vardoy, Ingvald Vord- 
land Kleppevik). Omdöpt Lura. 
Fiskerinr.: H-148-S. Dim ensjo
ner oppgitt til 49 ,6x19 ,8x7 ,1  
e.fot. Benyttet til sildedriving 
og snurpenotfiske.

Innfort i Bergen Skipsregister 
med c/s: LJDH (off.no.10016). 
Tonnasje: 34,45b rt/11 nrt.

193?: Ommålt til 36brt/ 12nrt. 
WVV2: Benyttet tre vintere 

som fyrskip ved Tekslo og Skot- 
ningen.

1946: Solgt til Knut P. Brandal, 
Brandal. Fiskerinr.: M-16-HD. 
Omdöpt Runne.

1949: So lg t pä auksjon  til 
Sverre H åkon sh olm , Fosna- 
våg. Omdöpt Fosna, Fiskerinr.: 
M-358-HO.

1951: Solgt til Harald Meland 
og Johan Lien, Selbekken i Lens
vik. (Fiskerinr.: ST-??-L.)

Trolig har den nå fått tilbake 
navnet Lura. Utgått av merke- 
registeret??

1955: Solgt til Oddm ar N y
gård, Oksvoll. (Fiskerinr.: ST- 
?-N)

1958: Överfort fra Bergen til 
Tromso Skipsregister.

1959: Er nå re g is tre r t  på

att de bl a var i land på St Kilda. 
H an m enade att inaveln  var 
tyd lig t m ärkbar på den iso 
lerade ön!) B esättningen var 
normalt 7 man.

Det var ett strävsam t bak- 
kefiske med regelbundna turer 
genom Pentland Firth. De blev 
så känd a att de m ed L L 590  
Linnea, som gjorde ca 7 knop, 
kunde ta sig genom  sund et 
i 12-13  knops m otström ! B e
sättningarna på dessa bägge 
fiskebåtar från Sotenäset, mitt i 
Bohuslän, bedrev hummerfiske 
under lediga stunder i Wick.

Skottarna hade aldrig sett 
hum m ertinor förr, m en nap 
pade snart på idén!

Bror fick med sig sin älskade 
Annie Rosey från Wick till Has
selösund.

Den inre fiskebåten är svå
rare att bestämma, men framför 
stäven syns Bröderna Samuels
sons magasin. Dessutom saknar 
båten nam nbräda pä babords 
läring. (Vilket Tore Rödström 
tydligt minns!) Troligen är då 
fiskebåten  A gnar och D avid

Tromso Slepe & Bjergningsbå- 
ter A/S og er blitt utrustet med 
radiotelefon.

1981, den 30 oktober: Slettet i 
Skipsregisteret og Skipsradiore- 
gisteret som kondemnert.

I «flaggboken» er fartoyet i 
alle är blitt skrevet som Lura. 
Navnene Runne og Fosna er 
kun notert i Fiskeriregisteret. 

Elin I hade följande historia: 
Elin I -  LJTI -  H -198-S, ex 

svensk 
1914: Bygget i Risor.
For 1929: Ukjent eier i Sve

rige.
c a l9 2 9 : R e g is tre rt i Sund 

m erkeregister som Elin med 
fiskerinr: H-198-S. Dimensjoner: 
50,Ox 19,0x8,0 n fot (15,7x6,0x2,5 
m ). E ier: K o rsfjo rd en  Snur- 
penotlag, Tyrnevik.

M a s k in : S k a n d ia  3 5 h k  
(b.1915). Benyttet til drivgarn- 
fiske etter sild.

cal937: Overtatt av Ole Mor- 
tensen Glesnaes, Glesvaer.

1938: Innfort i Bergen Skipsre
gister. Omdöpt Elin I c/s LJTI. 
Tonnasje: 28brt / lln rt.

194? (fo rl9 4 5 ): O m m ålt til 
31 brt/ lln rt.

ca 1950: Maskin nå oppgitt til 
Skandia 35hk (b.26).

Samuelssons LL707 Vidar (Ri- 
sör 1913) som användes både 
i fiske och som fraktare av fisk 
och fiskeprodukter.

Vidar håller på att göras klar 
för makrillfiske (kanske redan 
nästa dygn). "P ibetönnenne" 
är om bord , "b lå s e n n e "  och 
"garne". "Garnrööl" är riggad 
på "räkka" på styrbords bog!

Den andra möjliga fiskebåten 
vore "T ö rrje-Jim m ys" L L950 
H elgoland (Risör 1913). Den 
brukade dock ha sin plats fram
för nuvarande sjöbodsmuséet 

Fr o m 1937 t o m  1980 låg 
L L 667  A sta på denna plats. 
Asta är idag bevarad som mu- 
seifiskefartyg  av föreningen 
Töllar Ö Seiel, Gravarne och 
har sin nuvarande kajplats vid 
Tångekilen, Fisketången. Mid- 
vinters brukar dock LL667 Asta 
hälsa på i Smögen och ligger då 
vid Smögens hem bygdsfören
ings museisjöbod.

H a't pent!
Cäre Tänge 

O rdförande i Töllar Ö Seiel

1951: Forlenget. Ny tonnasje: 
36brt/ 12nrt. Dim: 57,2x19,0x7,0 
e fot (17,4x5,8x2,1 m) Maskinen 
er nå: Union 50 hk (b.44).

1954: Ny maskin: Union 100 
hk. Fartoyet blir nä benyttet til 
garnfiske etter sild, storjefiske 
og reketråling.

1958: Overtatt av Erna Mor- 
tensen, Glesvarr.

1960: D rev pä land under 
storm mens fartoyet lä i opplag.

12.1960: Kondemnert.
*c/s call signal = signalbok

stäver
A rild Engelsen

M an bockar och bugar för alla  
kom pletteringar.

K rister Bång

Stoppdag 
för nästa 

Horisonten Runt 
är den 

2 februari 2010
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Virgo av Hönö, byggd redan 1S97. Foto från Fiskemuseet, Hemö Klom.

Vanda "hette" FG33 i Glommen. Foto frän Bernt Johnsson.

Jakter
Jakten Göta av Kalvö, redare 
H. Tollesson. K linkbyggd år 
1893 på Kalvö. 12,07x4,69x1,44 
m. Brutto 15,80, netto 13,44. 
År 1900 är hem orten Smögen 
od i redare Carl Mattsson. Nytt 
netto 11,72. Ar 1904 är redaren 
Häller & Odenberg och skep
pare Tlieodor Carlsson. Fiske
nummer LL349, netto 9,40 och 
motorjakt. År 1916 är Theodor 
Carlsson redare. Förbyggdes
1918 med nytt netto 12,40. Upp
huggen i slutet av 1920-talet 
efter haveri norr om Lysekil.

Jakten Nobless av Hamburg- 
sund. R edare C. Joh an sson . 
K lin k b y g g d  1895 på O rust. 
1 3 ,1 2 x 5 ,3 4 x 1 ,7 0  m. B ru tto  
24,52, netto 19,03. SD 964. År 
1904 är hemorten Smögen, re
dare Amandus Dahlström och

skeppare Carl M attsson. Året 
därpå är Mattsson både redare 
och skeppare. LL338. Är 1915 
är redaren C.O. O lsson med 
samma hemort. Nytt netto 17,18 
och motorjakt. Enligt tullboken 
har redaren med båt flyttat till 
Göteborg 1924. Ny beteckning 
G G 941. År 1926 namnbyte till 
Vega och redare är K. Lindberg. 
19 2 7 -1928  är hem orten  åter 
Smögen och redare är Theodor 
Carlsson och enligt tullboken 
omdöpt till Runa, men vid mät
ningen i Lvsekil den 31 mars 
1928 är nam n et öv erstru k et 
och ersatt med Ruth. Nytt netto 
16,90. Å terfick  beteckningen 
LL33S. Har på Smögen kallats 
för Göta efter Theodors tidigare 
jakt. Sjönk 1930 innanför Rixö 
och blev liggande där. Vrak.

Ångkuttern Virgo av Öckerö,

C. Bryngelsson, byggdes 1897 
på kravell vid varv i Skåne, 
troligen Råä. 14,20x5,56 m. År 
1898 är hemorten Smögen, re
dare och skeppare Oskar Häller. 
Beteckning UA977. Kallas nu 
skruvångfartyg. M askin och 
ångpannerum under däck. Ing
en notering om stävpropeller 
eller utanpåliggande propeller. 
Ny mätning visar djup 1,86 m 
och netto  19,16. År 1902 in 
stalleras en Houmoller-maskin 
med okänt antal hästkrafter. År 
1907 är hemorten Hönö och re
dare och skeppare J.O. Larsson. 
Nytt netto blir 13,83. Beteckning 
GG 308. Förbyggd 1910. Nya 
mått blir 14,28x5,77x2,12. Netto 
16,50. Såld i februari 1933 av 
Ernst Torgersson, Hönö Heden 
till Konrad Karlsson, Rönnäng 
och om döpt till Daga. Såld i 
september 1935 till okänd kö
pare.

Fotot av Virgo kommer från 
Fiskemuseet pä Hönö.

Ett varv i Varberg byggde 
1932 en fiskebåt till John Karls
son, Glommen, FG109 Vanda,

ca 40 fot. Brutto 19,40, netto 7,15. 
45 hk Bolinder och med "ror pä 
ryggen". Såld 1948 till Johan Jo
hansson, Videberg VG43. Såld 
1963 till Klas, Halvor ocli Erik 
Karlsson, Herrön, Kyrkesund 
och omdöpt till Lilian (LL31/ 
G G 231). Såld omkring 1971/72. 
Vidare data efterlyses samt foto.

Ser fram mot ytterligare upp
gifter om dessa fartyg.

Och ett tack till K-E Anders
son som löste problem et med 
pråmen som Sterna bogserade.

H enry Jansson

R edaktionen lät frågan om 
V anda gä v id are  t ill  B ern t 
Johnsson, som kan det mesta 
om båtarna från Glommen:

FG 33 Vanda byggdes i Var
berg 1932, ägare John Karlsson. 
Hon lämnade Glommen 1948. 
John köpte en ny båt från Fis
kebäck, FG 109 Altana, byggd 
1932 pä Bergs båtvarv på Hälsö.

Jag skickar med några bilder 
pä Vanda. Han i styrhytten är 
ägaren John Karlsson.

Bernt

Johan Karlsson pä Vanda. Foto frän Bernt Johnsson.
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Komplettering om kanal- 
pesar

2904 Dalarne. Hon har alltid 
hetat med E  

3264 Mora Kondemnerades 
efter gru ndstötningen, 1948. 
Blev säld till kapten Österberg 
i Göteborg som i sin tur sälde 
henne till skepparen Bryngels- 
son. Höggs upp på Hönö. Ma
skinen såld till Göteborg Stads 
Yrkesskolor (Vid denna tid var 
det fortfarande ett aktuellt stu
dieobjekt). Såldes BU 1949(?), 
kolla ni har ju hemmaplan.

3347  K ristin eh am n . Blev 
reg. 1951, som pråmen Sintra. 
Skrotades 1959. Ännu en BU, 
nu 1959.

Bertil Rydholm

Kanalpese identifierad
Den okända kanalbåten i nya 
numret av Länspumpen är gan
ska lätt att känna igen, eftersom 
jag tror att hon är ensam om att 
ha en hög back. Men sä är hon 
inte heller byggd för kan al
farten. Det är 6257 m/s Clara, 
byggd av D avidssons Båt- & 
Skeppsbyggeri i Sim risham n
1919 för ett rederi i Brantevik 
m ed Thure N ilsson Bohm an 
som huvudredare och 87 delä
gare. Hon såldes flera gånger 
på 1920-talet och 1924 blev hon 
Irene av Ström. Efter ett haveri 
köptes hon i november 1929 av 
Sim son-red eriet i Stockholm  
och fick  nam net Sim son XI. 
H on genom gick en stor för
byggnad vintern 1929 / 30, var
vid 1/3-del av botten  m åste 
bytas ut. Man satte också in en 
ny motor på 200 hk. Jag gissar 
att bilden är tagen efter denna 
om byggnad. Som m aren 1937 
såldes hon till Norge, men jag 
har inte kläm på vad det blev 
av henne där.

Tomas Johannesson

Fartyget är helt säkert Sim
son XI. Hon såldes i ju li 1937 
till Haugesund i Norge oclr fick 
nam net Fjeldoy. Hon sjönk i 
maj 1938 14' NV Skagens Revs 
fyrskepp. Besättningen om 7 
man räddades och infördes till 
Skagen. Fartyget var på resa 
Tönsberg-Karlshamn. Orsaken 
anses vara förskjutning i lasten 

Torsten H agneus

Angående två artiklar i 
förra Länspumpen

Först den om Wennbergs me
kaniska V erkstad där m an i 
h istoriken om Torsö kan läsa 
att det redan före 1935 fanns 
broförbindelse till Torsö. Detta 
stämmer inte. Även om jag inte 
kan uppge vilket år bron kom 
till så vet jag att 1991 fanns den 
inte för då var det fortfarande 
färjeförbindelse, så bron kom 
senare.

Sedan artikeln om Vänern- 
V ästerh avet där det står att 
G ötaraset var 1955, m en det 
hände 1957.

Johnny D urk

Vi tackar alla uppm ärksam m a  
läsare. Vad bron till Torsö beträffar 
kom den 1994. Författarna avsäg  
färjeförbindelsen  till ön som  kom  
1919. Red anm.

Nya frågor
Jag har stött på ett litet problem, 
som kanske någon i läsekretsen 
kan hjälpa mig med. Det gäller 
historik och data om två skutor, 
som jag har lite speciell anknyt
ning till.

Den första är barken Gyda 
av Kivik. Enligt boken Skånska 
S jöfartens h istoria är hon på 
282 ton. Hon redades år 1900 
av en man vid namn Holm. Be
fälhavare var under denna tid 
H. Nilsson. Tydligen försåldes 
fartyget efter några år, för 1910 
redas hon av N. A ndersson. 
Befälhavare är N. Dahlberg.

Enligt vad som framkommit 
byggdes fartyget i N orge på 
1880-talet och höggs upp på 
1920-talet. Det är allt jag känner 
till om barken.

Den andra är en dansk mo
torseglare, Arre av A eröskö- 
bing. Att jag är intresserad av 
denna skuta beror på att den 
minsprängdes i norra Öresund 
1941 eller 1942. Besättningen 
räddades av ett tyskt bevak- 
ningsfartyg. En del vrakgods 
flöt iland vid Domsten norr om 
Helsingborg. Bl a bärgades liv
båten, en ca. 4,5 meter jolle. Min 
far köpte den på tullauktion för 
50 kronor. Det blev fam iljens 
lilla segelbåt under många år. 
Det skulle vara mycket intres
sant få reda på lite mer om Arre.

Hans Johansson

Göteborgiana
Är född och uppvuxen i Major- 
na i Göteborg men bor numera 
i Staffanstorp . Jag har några 
frågor från andra världskriget 
som kanske läsek retsen  kan 
svara på?

Vid S to c k - (e lle r  M a st-) 
ham nskanalens utlopp fanns 
en liten slip för fiske- och frakt
fartyg, vid vad vi väl kallade 
W ikings M ekaniska (och jag 
menar alltså inte den ännu min
dre slipen ungefär mitt för Jae- 
gerdorffsplatsen eller den större 
närmare Klippan). Någon gång 
som väl borde ha varit 1944 till 
1948 säg jag en fiskebåt upp
dragen där, med ett stort häl i 
bordläggningen och den flottist 
som vaktade, med gevär och 
allt, vill jag minnas berättade 
att den blivit minsprängd och 
att det var en till Marinen in
hyrd fiskebåt. Min minnesbild 
säger att båten hette något på

Råttepråmen
Vem kan hjälpa mig att fä fram 
en bättre bild på Råttepråmen? 
Jag har ett tidningsutklipp pä 
R åttep råm en  och det är det 
enda bildbevis jag har hittat och 
nu undrar jag om Länspumpen 
kan hjälpa att få fram en bättre

"z"  (Zaida, kanske) och m in
nebilden beror nog mest på att 
jag då inte säkert visste hur man 
skulle uttala bokstaven z.

Vid ett tillfä lle , som också 
borde ha varit någorlunda sam
tidigt som Zaida-fallet var jag 
en söndag nere i hamnen med 
farsgubben och såg en tysk (?) 
tanker (?), som jag minns kan
ske 6-10000  ton, som var över
sållad och genomborrad i skrov 
och överbyggnad av artillerield 
av olika kaliber. Alla träpluggar 
som satt i eller stack ut ur hålen 
gjorde ett djupt intryck pä mig, 
även om jag naturligtvis inte 
riktigt förstod allvaret. Fartyget 
minns jag som Orion (relativt 
säkert) och det är den andra, 
ibland lite gnagande frågan som 
någon gång em ellanåt dyker 
upp i mitt undermedvetna där 
jag gärna skulle vilja ha ett av
slut om vad som egentligen låg 
bakom beskjutningen.

Lars-O lo f Svedberg

bild. Råttepråmen byggdes på 
Bergsunds varv och leverera
des den 17 november 1911 och 
bogserades m ellan fartygen i 
Göteborgs hamn och rökte last
rummen för att få död på råttor 
och annan ohyra. Finns det mer 
information är jag tacksam

Christer Carlsson, Styrsö

"Råttepråmen "från ett slitet tidningsurklipp.

O ckså en bå£,
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Oscar II på Drott 
-  en bild med historia

D etta, något m edfarna foto, 
som saknar årtal, är enligt upp
gift taget i M arstrands hamn 
om bord på O scar II:s fartyg 
Drott. Bilden visar bl a kungen 
själv, som levde 1829-1907 , 
med prinsessan Stephanie av 
Habsburg (tv) och affärsman
nen Ludvig Philip (th) och en 
besättningsman i bakgrunden.

S tep h an ie  var änka efter 
kronprins Rudolf av Habsburg 
som dog -  genom självm ord 
eller möjligen mord -  tillsam
mans med sin 17-åriga älska
rinna i det omtalade och gåtful
la Mayerlingdramat 1889. Efter 
makens död, och den skandal 
som dramat orsakade, blev Ste
phanie allt mer ovälkommen i 
sitt hemland Österrike och hon 
visades därför mest vid andra 
europeiska hov. Ludvig Philip 
reste runt med henne i Sverige 
och Norge som då var i union.

Ludvig bodde i en ståtlig  
byggnad på Viktoriagatan 5 i 
Göteborg. Han um gicks med 
kungen. Ludvig var jude, men 
han gifte sig 1868 med en kris
ten kvinna, Charlotte Johnsson. 
D etta var vid denna tid inte 
oproblematiskt. Cliarlotte har 
skildrat romansen i en dagbok, 
som  liennes b arn barn , sk å
despelerskan Isa Quensel, lät

trycka 1971.
Släkten Philip kom till Sve

rige frän Tvskland redan på 
1700-talet. En bror till Ludvigs 
farfar, Fabian Philip, startade 
dä bl a tillverkning av segel
duk i sjöstaden K arlskrona. 
Hans avkomlingar kom under 
namnet Ruben att göra stora in
satser i Karlskronas näringsliv.

Originalbilden ägs av en av- 
komling till Ludvig Philip.

Lars Torsteusson

Västervikstrålare

Stephanie Habsburg, Oscar II, Ludvig Philip m fl ombord pä D rott i M ar
strand, någon gäng under perioden 1889-1907.

Fiskebåtsvrak i Norrköping

Finns det någon i läsekretsen som kan identifiera denna trälare på ett vykort 
från Västervik?

Tore Olsson

Tvä fiskebåtsvrak vid Karlsro Varv i Norrköping den 22 maj 2008, men 
vilka ?

Sven O lo f Sjöstrand
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Böcker på frivakten
Redaktör Lennart Bornmalm

Folkbåten
En modern klassiker
Berth Höjer
Rikt illustrerad, 192 sidor, inbunden.
Förlag Nautiska Förlaget, Stockholm, 2006.
ISBN 978-91-89564-34-3
Pris 338 kr hos W ettergrens bokhandel,
Göteborg.

Det är i år 70 år sedan planerna drogs 
upp för att skapa en folklig segelbåt som 
sku lle  vara mer lämplig för familjen och 
dessutom sjösäker. Under 1900-talets för
sta hälft växte den folkliga seglingen med 
ökat välstånd och införandet av allmän 
lagstadgad sem ester 1938. Detta bidrog 
säkert också till att påskynda framtagan
det av en segelbåt i en entypsklass med 
ca 30 kvadratmeters segelyta lämpad för 
såväl fam ilje- som långfärdssegling. Det 
beslöts vid ett höstmöte 1939 inom Svenska 
Seglarförbundet att man skulle försöka få 
till stånd en gemensam entypsbåt för de 
nordiska länderna. En av pådrivarna för 
denna nya folkliga segelbåt var den verk
samme seglaren, skeppsredaren med mera 
Sven Salén. Hans tanke var att instifta en 
nordisk folkbåt, oöm och praktiskt inredd 
så att den skulle kunna fungera som en 
slags flytande sommarstuga. I föreliggande 
bok tar författaren oss med på en intressant 
och medryckande resa om folkbåtens till
blivelse av den unge Tord Sundén, som var 
konstruktör vid Eriksbergs Mek Verkstad i 
Göteborg. Denne hade som fritidsintresse 
att konstruera segelbåtar. Detta kapitel 
följs av ett flertal andra intressanta som t ex 
varven som byggde många av folkbåtarna, 
där Sverre Varv & Mek Verkstad i Hisings 
Kärra inledningsvis var det ledande och 
där flera senare fram stående och kända 
båtbyggare gick i lära. Därefter följer ett 
avsnitt om folkbåtsklassens entusiaster och 
Evert Taubes folkbåt, som för övrigt också 
bygges vid Sverres varv. Vidare behandlas

också folkbåten som den perfekta semes
terseglaren följt av flera intressanta kapitel 
om denna m ycket lyckade allroundbåt. 
Folkbåten är i alla avseenden historisk ge
nom sin höga ålder och den unika, sociala 
funktion som den har haft genom åren. 
I slutet av boken följer flera ytterligare 
intressanta kapitel om bl a underhåll och 
skötsel, bygga eller låta bygga en folkbåt, 
teknisk utveckling, kappsegla, k lassbe
stämmelser för Nordisk Folkbåt m tl.

Boken är ett klart intressant dokument 
över en av vår tids mest välkända, omta
lade och omtyckta segelbåt. Rekommen
deras för såväl båtologer som inte minst 
fritidsbåtintresserade.

Lennart Bornm alm

Finnish Maritime Index 09 -  10
Pär-Henrik Sjöström (red)
Rikt illustrerad, 321 sidor, häftad.
Förlag Breakwater Publishing Ab, Göte
borg, 2009.
ISBN 978-91-978123-1-3 
Pris 275 kronor vid beställning frän Break
water Publishing Ab, Göteborg, tel 031-62 
95 75, info@breakwater.se.

Den finska illustrerad e skep pslistan  
inleds med ett branschregister för olika 
maritima företag. Därefter följer nio intres
santa maritima artiklar, där flera är korta 
rederihistoriker med efterföljande fleetlist, 
vanligen över den period historiken omfat
tar. Exempel på rederier som behandlas 
är "ESL Shipping 60 years -  specialized 
in efficiency" och "A nchor Shipping -  a 
trail of setback", "The Finnhansa-class" 
mfl. Därutöver ingår också en artikel som 
handlar om "Recycling of ships The envi- 
ronmentally sound way" och skeppsbygg- 
nadsindustrin i Finland som idag är den 
största i Norden. Artiklarna är generellt 
mycket trevliga och är informativa för lä

saren. Ungefär 130 sidor i slutet av boken 
behandlar den illustrerade skeppslistan.

I stort sett sam tliga b ild er är i färg, 
förutom  några i rederihistorikerna, och 
bildkvaliteten är i allmänhet mycket bra. 
Är man intresserad av finsk sjöfart och 
varvsverksamhet i allmänhet är boken ett 
naturligt inslag i bokhyllan.

Lennart Bornm alm

Vikarvet -  Årsbok nr 44 2008 -  2009
Peder Brandt, Jan Thulin och Jan Kirudd 
redaktörer
Illustrerad, häftad, 172 sidor 
ISBN 978-91-633-4966-9 
Förlag Bohuslänska Kulturhistoriska Säll
skapet
Pris Finns att anskaffa från Vikarvets bo
husmuseum, Turistgatan 17,453 30 Lysekil, 
tel 0523-137 20

Innevarande årsbok från Vikarvet bju
der på ett flertal trevliga och intressanta 
artiklar med varierande ämnen. Nästan 
alla artiklar har det gemensamma att de 
mer eller mindre har maritim anknytning. 
De är skrivna av olika författare  med 
kompetens inom olika discipliner, vilket 
ger ett intryck av gediget arbete bakom 
varje berättelse. Detta förhöjer läsvärdet. 
Bland annat har Carl Löfving skrivit en 
in tressant b erättelse om verksam heter 
vid Vasseröds vatten -  slip och gård, Alf 
Havstam om den välkända lysekilsfirman 
J.E. Lindbom  Ab, Arm in Lindqvist om 
sillfångster i om rådet kring Marstrand i 
ett historiskt perspektiv, Märta Molander- 
Swedmark en 40 sidor lång berättelse om 
sin far Arvid R. Molander, som tidigare var 
chef för Havsfiskelaboratoriet i Lysekil och 
var en de första fiskeribiologerna i Sverige, 
Terje W. Fredh har skrivit om sänkningen 
av det norska fartyget Skytteren väster 
om Måseskär 1942 för att nämna några av

Finnish
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artiklarna.
Skriften avslutas med att författarna 

presenteras i ord och bild vilket alltid är 
trevligt att läsa. Även om bildmaterialet 
inte är så om fattande som vi båtologer 
önskar är de som är medtagna både illus
trativa och informativa.

Årsboken är klart rekommenderbar och 
intressant att läsa.

Lennart Bornm alm

Från G ullm arens inre del -  något om 
natur, människor och händelser
Leif Molander
Rikt illustrerad, inbunden, 536 sidor 
ISBN 978-91-633-3624-9 
Förlag Miljöinformation i Väst, Gullmars- 
berg, Skredsvik, Uddevalla, 2008.
Pris 400 kronor plus porto vid köp från 
författaren (www.gullmaren.com).

Föreliggande bok är ett praktverk som 
är synnerligen intressant att läsa! Denna 
behandlar Gullmarsfjordens inre del och 
är skriven av tidigare kem ilektorn vid 
Ostrabogymnasiet i Uddevalla, som verk
ligen lagt sig vinn om att ge läsaren en god 
inblick i Gullmarsfjordens kulturhistoria 
under senare sekler. Det inledande kapitlet 
behandlar fjordens geologi och hydrografi, 
samt något om forskningsintresset kring 
denna. Gullmarsfjorden är Sveriges i sär
klass största, djupaste och längsta fjord, 
vilken nästan delar Bohuslän i två delar. 
Fjordens inre del omges av höga berg på 
södra sidan och dessa har en sägenom- 
spunnen historia som fascinerat många 
genom  åren. U ngefär pä m itten delas 
Gullmarsfjorden i två grenar Färlevfjorden 
och Saltkällefjorden och längs dessa fjord
grenar förkom m er m ycken spännande 
historia, inte minst längs Saltkällefjorden 
som haft ett mer aktivt näringsliv jämfört 
med Färlevfjord en . I G ullm arsfjorden 
fiskades räkor för första gången i Sverige 
och i Saltkällefjordens inre del m ynnar 
det största enskilda tillflödet till fjorden, 
nämligen Örekilsälven som är känd för sin 
rika tillgång på lax. För bohuslänska sam
manhang uppstod tidigt kring fjordens

inre del mycket stora gårdsbildningar med 
bl a tre säterier, tegelbruk och skeppsvarv. 
Fjorden har också goda inseglingsförhål- 
landen som var en förutsättning och länge 
en viktig del för utförsel från området av 
spannmål, virke, mineral och senare pap
per och järnmanufaktur, samt införsel av 
kol och olja. Den årliga stora höstmarkna
den i Saltkällan kom under långa tider att 
ha stor betydelse för handelsutbytet mel
lan kust och inland. Om detta och mycket 
mera handlar denna bok som i text och 
ett rikt bildmaterial försöker skildra litet 
av denna vackra och särpräglade bygd 
runt inre delen av Gullmarsfjorden. Vissa 
avsnitt behandlas mer ingående som t ex 
de tre säteriernas, men även några större 
gårdars historia, medan andra näringsgre
nar belyses något mer översiktligt. Oaktat 
detta ger boken som helhet ett gediget in
tryck med mycket forskningsarbete bakom 
de skrivna kapitlen. Bildmaterialet är med 
undantag från några bilder genomgående 
av god kvalitet, även om jag hade fördragit 
duplextryck för att förhöja återgivningen 
av de svartvita bilderna.

Författaren avser att inom ett per år utge 
andra delen om Gullmarsfjorden vilken 
kommer att behandla fjordens yttre del.

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

Lennart Bornm alm

Kosterbåtarna -  En historisk resa över 
Kosterfj orden
Daniel Holm-Eriksson 
Rikt illustrerad, häftad, 151 sidor 
Förlag Eget förlag 
ISBN 978-91-633-4759-7 
Pris 198 kronor vid köp i Bohusläns muse
ums museibutik, Uddevalla.

Skärgårdsbåtar ligger många av Klubb 
Maritims medlemmar varmt kring hjärtat. 
Nyligen gavs en bok ut om kosterbåtarna 
och deras historia. Denna belyser trafiken 
framväxt från stapplande försök i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet till 
att verksam heten verkligen kom igång

i slutet av 1920-talet med reguljär pas- 
sagerarbåtstrafik till Strömstad. Därefter 
har trafiken fortlöpt med större och bättre 
tonnage genom åren! Boken inleds med 
en kort historik om Kosteröarna, därefter 
följer den historiska båtresan med kos- 
tertrafiken, där såväl båtar som trafiken 
med några anekdoter längs vägen belyses 
genom decennierna fram till idag. Läsare 
delges på ett intressant sätt den historiska 
utvecklingen från då det tog närmare två 
timmar för att tillryggalägga överfarten via 
Tjärnö med små privata motorbåtar med 
träbänkar till dagens ombonade katamara- 
ner som i direkttrafik snabbt kör sträckan 
in till Strömstad på en halv timma. Det har 
varit en kolossal trafikutveckling genom 
åren som följt förändringen av samhälls
strukturen i övrigt på Koster, där öbornas 
vardagssituation med arbete och behovet 
av pendelmöjligheter, samt nödvändighe
ten att kunna tillgodose sommarens stora 
turistbesök. Drygt två tredjedelar av boken 
behandlar trafikens historia, medan den 
senare delen utgör en tleetlist över farty
gen under åren i ord och bild.

Trevlig och intressant bok att läsa!
Lennart Bornm alm

Sjölivets berättare
Redaktör Ove Allansson
Rikt illustrerad, inbunden, 393 sidor
Förlag Tre Böcker Förlag Ab, Göteborg
ISBN 978-91-7029-666-6
Pris 232 kronor exkl porto vid köp från
Stockholms Stadsbibliotek.

Nyligen gavs denna bok ut som i ord och 
bild belyser de sjömän eller tidigare sjöfa
rare som har skrivit böcker om sjöarbets
livet. Inom svensk litteratur är inget yrke 
så omfattande skildrat som sjömannens, 
vilket troligen har sin förklaring i yrkets 
särart. Förr var det vanligt att ungdomar 
såg möjligheten att se sig om i världen ge
nom att mönstra ut på ett fartyg. Numera 
är inte detta möjligt pä samma sätt -  och 
dessutom finns det nu andra sätt att på ett 
billigt sätt resa runt i världen.

Ove Allansson önskar med denna bok
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visa vad som finns och genom korta smak
prov locka till läsning inom olika delar av 
den maritima litteraturen. Författarna som 
presenteras är allt från kockar, stuertar/ 
hökare, annan ekonomipersonal, eldare, 
lämpare, motormän, maskinister, matro
ser, båtsmän, timmermän, segelmakare, 
styrmän, kaptener och andra sjöfarare, 
kvinnor och män, som genom åren skrivit 
och berättat i böcker, häften eller tidningar.

Läsaren får här stifta bekantskap med 
de berömda författarna från livet till sjöss 
men även de m indre kända eller b ort
glömda, som seglat under segelskeppens 
tid, via ångans epok till dieselfartyg och 
con tain erfart. L ikaså lyfts via m ånga 
avbildade verk de konstnärer fram som 
har förflutet som sjömän, såväl kvinnliga 
som manliga och som sätter människan 
ombord i centrum.

Sjöfartsskildringarnas bredd är tydlig 
i boken och ger samtidigt en bild av sjö- 
fartshistorien sedd utifrån de ombordan- 
ställdas ögon. Flera av de sjutton medarbe
tarna i boken är också medlemmar i Klubb 
Maritim och flertalet har ett förflutet som 
sjömän ombord i handelsflottan. Totalt är 
det 312 svenskspråkiga skildrare av livet 
till sjöss som är presenterade eller listade 
och som tillsammans skrivit 515 böcker 
och tjugotalet häften.

Lennart Bornm alm

Kosterhavet -  Naturen och människan
Per Klaesson och Sven-Gunnar Lunneryd 
Rikt illustrerad, inbunden, 181 sidor 
Förlag Kabusa Böcker, Göteborg.
ISBN 978-91-7355-114-4 
Pris 359 kronor hos Wettergrens bokhan
del, Göteborg.

I samband med invigningen av Sveriges 
första marina nationalpark den 9 septem
ber 2009 gavs bl a föreliggande vackra 
bok ut som speglar Kosterhavets natur 
och m änniskorna som verkar och lever 
inom detta. Det är naturfotografen Per 
Klaesson och marinekologen Sven-Gunnar 
Lunneryd som under flera år följt djuren 
som lever i Kosterhavet och människorna

SJÖLIVETS
BERÄTTARE
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som arbetar där omkring. I ord och bild 
skildrar de detta Sveriges artrikaste havs
område med unika undervattensmiljöer 
och 400 öar, kobbar och skär. Läsaren får 
genom de vackra och illustrativa bilderna 
och den informativa texten följa med på 
en upptäcktsfärd, där vi får möta ett rikt 
marint liv med bl a spökräkor och oppor
tunistiska knubbsälar, ett aktivt yrkesfiske 
av räkor, hummer och krabbor och några 
av de många besökare som varje år gästar 
Kosterhavet. Bilderna är genomgående i 
färg och tryck och återgivning av dessa är 
av hög kvalitet.

Boken rekommenderas varmt!
Lennart Bornm alm

Världens ände -  och andra utposter på 
Spaniens norra och västra kust
Bengt Garsell
Rikt illustrerad, häftad, 151 sidor 
Förlag Breakwater Publishing Ab, Göte
borg, 2009.
ISBN 978-91-978123-2-0 
Pris 150 kronor. Kan beställas från Break
water Publishing Ab, Göteborg, tel 031-62 
95 75, info@breakwater.se.

Under de senaste 20 åren har intresset 
för fyrar och fyrplatser påtagligt ökat. Bil
dandet av Svenska Fyrsällskapet 1996 har 
på ett trevligt och informativt sätt främjat 
kunskapsspridningen om dessa tidigare 
mycket viktiga utposter längs kusterna. Ett 
flertal fina böcker om fyrar har publicerats 
under det senaste decenniet. I denna bok 
belyser författaren på ett inlevelsefullt sätt 
fyrar och fyrplatser längs Spaniens norra 
och västra kustavsnitt. Längs resan till de 
olika fyrplatserna varvas beskrivning
arna av fyrarna med historiska händelser 
och anekdoter, vilket förgyller läsandet. 
Berättelserna rycker med läsaren så det 
nästan upplevs som man deltagit i själva 
resan. Boken ger också via små faktarutor 
trevlig information om tex sevärdheter och 
händelser i det aktuella områdets närhet 
eller intressanta reflektioner och jämförel
ser med andra platser. Bildmaterialet är 
genomgående i färg och av god kvalitet,
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Världens ände
och andra utposter 

på Spaniens norra och västra kust

vilket förhöjer upplevelsen av den tillryg- 
galagda resan längs detta kustavsnitt. 
Boken är en trevlig läsning inte enbart för 
fyrentusiaster utan även för dem som är 
allmänt historiskt intresserade.

Lennart Bornm alm

Stillingsön -  en pygmé bland badorter
En badorts tillblivelse och liv i ord och
bild 1865-1968
Christina Andersson
Rikt illustrerad, inbunden, 96 sidor
Förlag Bizlaw Ab
ISBN 978-91-633-4139-7
Pris 295 kronor exkl porto vid köp från
författaren eller Stillingsöns handel, tel
0304-430 01.

På Stillingsön, en före detta ö på östra 
O rust, ligger en av Bohu släns m insta 
badorter. Trots sin litenhet hade den un
der sin glanstid allt som en badort skulle 
ha: villor och lägenheter till uthyrning, 
affär, pensionat, varm- och kallbadhus, 
societetshus och tennisbana. En särskild 
badortskultur uppstod, och det skrevs 
även revyer som framfördes. De som ville 
ha ett hektiskt nöjesliv valde dock någon 
annan sem esterort. En central plats var 
ångbåtsbryggan, där Bohuslänska Kustens 
fartyg -  Kung Rane, Robert Thorburn, 
Uddevalla, Valborg m fl -  Iade till. De 
fraktade gods och resenärer.

Stillingsöns badinrättning, senare Stil- 
lingsö Havsbad, drevs under drygt 100 
är, 1865-1968, av en och samma familj, 
som hette Bernzon. Bernzönerna slog vakt 
om traditionerna och kontinuiteten, och 
många villor hyrdes av samma familjer 
år efter år. Bland stamgästerna märktes 
en teaterdirektör och flera professorer. 
S tillin g sö n  ser fo rtfaran d e ut som en 
1800-talsidyll, trots att husen idag har 
olika ägare.

Christina Andersson är dotterdotter till 
badortsdirektören Malte Bernzon, kallad 
"Kungen på Stillingsön", och hon har om
fattande kunskaper om orten. Med denna 
bok har hon räddat ett intressant stycke 
västkusthistoria åt eftervärlden.

Lars Torstensson
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248 sidor -  12 artiklar -  200 bilder

Specialpris för Klubb Maritim

1 5 0 :- + porto

Beställ på

kansliet@ gam latrelleborg.se

eller på adress:

Föreningen Gamla Trelleborg

Gråbrödersgatan 12

231 11 Trelleborg

Telefon 0410-429 50, månd. 9 -1 2

NYTT FRÅN TERJE W. FREDH:

Ankarvakt
Med bl a
* Tankern Trykon, exploderade i Röda havet, 
seglade med fock och storsegel från Singa
pore 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)

100 sidor, blankt papper, stor stil.
Pris 120:- (porto ingår!)

Terje W. Fredh, Gränsgatan 16, 453 30 LY
SEKIL
Tel 0523-104 21. E-post fredh.terje@jobbet. 
utfors.se

Nostalgi-Hyllan i 
Uddevalla

Björn Friberg 0522-13859

Böcker till salu t ex:

Betydelsefulla burkar i Bohuslän/
sillinläggningarnas historia i Lysekil, rikt 
illustrerad med sillburkarna som vi minns så 
väl, 349:-

Smalspår och sjöfart i Bergslagen.
Suverän skildring av 802-banorna, 325:-

Göteborg -  Hamnstaden 1947. KW Gullers. 
Svart/vita sommarfoton, 125:-

Tango med Mathilda. Bästa sjömansboken 
från handelsflottans höjdpunkt, 195:-

Mlnnenas spår. Järnvägspersonal berättar 
sanna historier från NVHJ, 190:-

Elvis Presley. 400 dittills ej publicerade foto 
med många snygga kvinnor, 265:-

Ring mig för köp och för 
ytterligare titlar!

Sångboken
Skärgårdshyllning

Fyrtiotalet sånger av Roland Flemk.
De flesta om sjömansliv. Flera med noter och bilder.

De 22 första finns också på CD med samma namn. 
Pris: B ok 120 kr och CD 70 kr (i sedlar).

CD i samband med bok 50 kr.

Roland Flemk 
Hamngatan 29 

383 33 Mönsterås 
Tel: 0499-13702

FOTOARKIVET • Klubb Maritim-Göteborg • Offert 46
Fotoform at 1 0 x 1 5 ( 1 0  kr/st) sam t 18 x 24 (45 kr/st) 

Tillkommer porto och exp.-kostnad 15 kr, utlandet 25 kr.

Betalning vid leverans. Vid betalning från utlandet endast kontant.

Antal foton:

10x15........

18x24........

OBS! FOTONA LEVERERAS I ORDNING FRAN LISTAN. OBS!

Foton ur Calle Nyström s negativarkiv Klubb M aritim -  G öteborgs negativsamling
Bali Göteborg 8501 Pamela Göteborg 8604 Anette Lidköping 8525
Belinda Stockholm 10369 Peter Vargön 9069 Belle Amie Göteborg 7467
Björnö Stockholm 9534 Peter s/s Panama 5771 Bohusfjord Edshultshall 10360
Convallaria Göteborg 9923 Prins Carl Göteborg 8098 Burma Göteborg 9341
Dagö Vrångö 8192 Rondo s/s Oslo Delfin Öckerö 11165
Donia Donsö 8218 Tan kö Öckerö 9494 Einar Göteborg 8957
Gjertrud Bakke Haugesund Thell Uddevalla 9608 Falkenberg Limassol
Kanaltank Donsö 9557 Thuntank 11 Lidköping 10452 Fuerza Göteborg 8857
Kerstin Göteborg 7643 Tärnfors Donsö 10414 Crudo Donsö 6828
Knape Käringön 7667 Venizia Göteborg 9208 Samo Göteborg 9778
Marie Karlshamn 7767 Viking Donsö 9483 Sydkust Djupekås 8195
Nike Göteborg 9576 Västtank Göteborg 4760 Travancore Göteborg 9781

Fotoarkivet c/o Bertil Söderberg, Kupeskärsgatan 69, SE 421 60 V Frölunda

Namn .........................................................................................................

Adress......................................................................................................

Beställning via e-post bsg.soderberg@telia.com

Sista beställninsdag är 

15 januari 2010 

därefter leverans inom 6 -1 0  veckor

mailto:kansliet@gamlatrelleborg.se
mailto:bsg.soderberg@telia.com

