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Den här sidan sidan är för läsekretsens syn
punkter på tidningen. Den används även för 
information från redaktionen och Göteborgs- 
avdelningen. Red Bertil Söderberg.

! Debattinlägg !

Jag  har under vintern och våren läst och hört om  de problem  som  
ägare av äldre fartyg har m ed att få dem  godkända av Transport
styrelsen (läs Sjöfartsverket)

D et gäller välskötta fartyg, m ånga gånger hundra år gam la eller 
äldre. D essa har gått på m er eller m indre sam m a trad under hela 
sin livstid , såväl v inter som  som m ar utan några större haverier 
eller olyckshändelser. N u helt p lötsligt duger de inte ens att m ed 
ett m indre antal passagerare än förr gå i fint väder under några 
som m arm ånader på sam m a trad.

M an skall helt p lötsligt installera nya vattentäta skott, ändra 
lutning på lejdare byta u t runda steg på lejdare m ot fyrkantiga 
och  en m ängd andra saker. D etta  kan  m ed föra att flera fartyg 
m åste tas ur trafik, bli hänvisade till sm å ointressanta trader eller 
som  i Bohusläns fall t ex inte få passera sm å öppna gatt m ot K at
tegatt. M ed detta m enar jag naturligtvis inte att m an skall tum m a 
på sådant som  livräddningsm aterial, radio och andra m oderna 
navigationsh jälpm edel.

En parallell till dessa kulturfartyg är äldre och gam la flygplan 
och b ilar/m o to rcy k lar sam t naturligtvis våra veterantåg. H är är 
det m ynd igheter m ed avsevärt större förståelse och kunnande 
som  agerar. Vi har gam la flygplan som  M ikael Carlsons hund ra
åriga B lériot X I, den av Saab renoverad e Saab B 17 och m ånga

andra äldre, både m ilitärplan och civila. O m  m an skulle tilläm pa 
sam m a regler på dem  som  m an nu gör på veteranfartyg så skulle 
dessa flygplan inte ha en chans att få lyfta från m arken. N u kan de 
glädja oss på flygdagar och andra arrangem ang m ed sina ljud- och 
synintryck. Vissa plan kan m an också få m öjlighet att följa m ed 
som  passagerare. O m  vi tittar på veterantåg b ehöver m an ju  bara 
tänka sig hur det skulle gå om  ånglok och passagerarvagnar m ed 
träkorg skull testas efter sam m a krav som  ett R eginatåg eller ett 
2000-tåg. Sam m a sak som  sagts ovan gäller naturligtvis för bilar 
och m otorcyklar, där vi dag under vackra som m ardagar kan se 
ford on  från  1920-talet och  äldre b land a sig m ed d en m od erna 
trafiken, låt vara att det kanske inte precis sker på m otorvägar.

Vi som  är intresserade av att se äldre fartyg verksam m a under 
som m arhalvåret och kanske få m öjlighet resa m ed d em  m åste 
tillsam m ans m ed ägarintressenter uppvakta regering och riksdag
i dessa frågor. N är gjorde sig K lubb M aritim  hörd i den offentliga 
d ebatten? V år fö ren in g  är lika stor, e ller större än flera av de 
föreningar och klubbar som  stöder ovannäm nda intressen. Inom  
fordonssektionen bedriver m an lobbying ända upp i EU  för att 
ta ett exem pel.

Olle Gustafsson. (M edlem  i K lubb M aritim , Sällskapet Ångbåten, 
Svensk F lyghistorisk Förening m fl.)

Bohuslän har just backat ut frän Klippans Ångbåtsbrygga en regnig septemberdag för fortsatt färd in till Stenpiren. Bilden logs för  43 är sedan den 3 
september 1967. Fram till dags datum har det lagts ner åtskilliga tiotusentals timmar av idéelt arbete pä fartyget. Foto Bertil Söderberg.
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Redaktionellt
Handen på hjärtat! Har inte också Du något som Du vill be
rätta? Välkommen med bidrag!

Hoppas att sommaren har varit fin och inspirerande sä vi nu 
alla kan hugga tag i den trevliga båtologin igen! Redaktörerna 
har dock inte varit lediga utan idogt arbetat för att få fram 
ännu ett spännande nummer av Länspumpen. Redan i våras 
stod det klart, att vi inte skulle klara oss med våra ordinarie 
64 sidor utan att vi måste utöka med åtta sidor. Kära läsare; 
vi sätter det på bonuskontot.

Vi har också lanserat Länspumpen i Norge vilket har givit 
till resultat många nya prenumeranter. Vi har ju mycket sjöfart 
gemensamt. Många av våra mindre fartyg har vandrat mellan 
länderna och på den tiden vi hade varv, var Norge vår största 
kund. Vi önskar alla nya läsare hjärtligt välkomna.

Första delen om paragraffartygen i Länspumpen är snart 
klar och då skall vi göra en bok om dessa. Reservera medel 
redan nu.

Redaktörerna

Om slaget
De båda Knrlstads-byggena Tärnsjö (Venture ytterst) och Brevik (Chal- 
lenge innerst) i Frederieia på morgonen den 15 januari 2008 klara för 
avgång mot okända öden i Nigeria. Foto Bent Mikkelsen.

Årsavgift för Länspumpen 2010: 220 kr till plusgiro 81 57 68 - 7.

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

Förutom tidningen Länspumpen har Klubb Maritim-Göteborg klubb
lokalen  K A JU TA N , m ed ett stort och om fattand e fotoarkiv  sam t 
bibliotek.

Tryck Eländers, Falköping.
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Paragraf are

Sedan lång tid tillbaka har vi presenterat de svenska paragraffartygen som byggts för svenska redare. Denna artikelserie har pu
blicerats i mitten av varje nummer utan närmare krusiduller. Efter detta nummer återstår 14 st nybyggen att redovisa och när det 
är klart kommer vi att göra en bok om dessa 161 fartyg. Den beräknas komma ut under vären 2011.

Därefter börjar vi med de paragraffartyg som köpts in begagnande, eller byggts om. Det rör sig om 193 fartyg. Så än finns det 
mycket att se fram mot.

Vi kommer att meddela när boken är klar, men Du kan redan nu anmäla Ditt intresse. Priset blir 300 kr/st inklusive porto. 
Anmälan till krister.bang@comhem.se
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Samling vid Klippan. LR Båttur till Donsö. BS

Klubb Maritims årsmöte 2010 på Donsö

Lördagen den 8 maj när Klubb 
Maritim skulle ha sitt årsmöte 
på Donsö i Göteborgs södra 
skärgård, visade sig vädermak
terna inte från sin bästa sida. 
Kyligt och stor risk för regn var 
väl inte vad arrangören KM -  
Göteborg hade önskat sig.

Samling var vid Klippans 
gamla färjeläge där registrering 
och utdelning av namnbrickor 
skedde. Allt eftersom medlem
marna anlände och blivit regist
rerade kom "tjötet" igång då 
kända ansikten dök upp i vim
let som man kanske inte sett på 
flera år. I väntan på båten, som 
skulle föra oss till Donsö, kunde 
de som ville handla böcker till 
förmånliga priser från Breakwa- 
ters uppsatta bord på den gamla 
körrampen.

Båten, vilken var sponsrad 
av Donsöredare, kom punktligt 
och fylldes snabbt av förvän
tansfulla båtologer. Nu smaka
de det gott med kaffe och frallor 
som serverades ombord under 
färden ut till tankredarnas ö. 
Lyrön lade till i inre delen av 
hamnen endast ett stenkast från 
det gamla Isbolagets byggnad 
som nu blivit en trevlig restau
rang. I den gamla isboxen var 
det högt i tak och man kunde 
se på väggarna hur högt isen 
en gång förvarats där. När alla 
satt sig kom årsmötesförhand- 
lingarna igång med sedvanlig 
tyst minut till minne av avlidna 
medlemmar under året som 
gått. Jubilarer var många detta 
år som hörsammat kallelsen att 
hedras och få sina diplom för 35

eller 25 års medlemskap samt 
därtill en god middag.

Näst i tur på programmet var 
besök på rederikontoren som 
visade sig vara ett uppskattat 
inslag. Redarna är med i Klubb 
Maritim och man kan säga att 
vi satt i samma båt och blev 
mycket välkomna på deras fina 
kontor. Under tiden dukade 
man om i isboxen så att vi skulle 
kunna få plats att sitta och äta 
och nu hade hungern börjat visa 
sig. Den fick vi hjälp med att 
stilla frän den fina buffén som 
vi hämtade i ett tält utanför 
restaurangen.

Väl tillbaka i stan blev det 
en kort promenad till Kajutan. 
Den fylldes snabbt och nu blev 
det riktigt trångt. Förmodligen 
har det aldrig tidigare varit så

många båtologer i Kajutan sam
tidigt, möjligen då vi invigde 
lokalen. Alla som var där fick 
en KM-Gbg mugg som minne 
av besöket. Vi hade även bok
försäljning med låga priser och 
det var flera som fyndade.

Inom loppet av sju månader 
har Göteborgsavdelningen stått 
värd för både ett extra årsmöte 
och det ordinarie. Vi som ar
rangörer vill tacka alla som 
kom till oss och gjorde årsmötet 
2010 till det största någonsin i 
klubbens snart 50-åriga historia. 
Tack även ni som efteråt hört av 
er och visat er uppskattning för 
arrangemanget!

Bertil Söderberg 
Foto Lennart Ramsvik (LR), 
Johny Nilsson (JN), Bertil Sö
derberg (BS)

Korv och öl på kvällen. LR 
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Donsö hamn. BS Inför årsmötet. BS

Klubb Maritims årsmöte 2010 på Donsö

Jubilarer

Nästan alla jubilarer som deltog på årsmötet efter att ha fått sina utmärkelser.

Tack för maten. JN Rederibesök. BS
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Thjelvarpå väg in till Lucernakajen i Västervik. Foto Nils Gustafsson.

Började med hjulångare och slutade med katamaran
En historisk tillbakablick på passagerartrafiken mellan Gotland och Västervik

o

Ar 1829 startade den reguljära passage
rartrafiken mellan Gotland och Väs

tervik. År 1988 tog det slut när katamara- 
nen V indile gick sin sista tur i augusti. Då 
hade moderna passagerarfärjor trafikerat 
den här sträckan varje år i 25 år. Innan dess 
hade trafiken periodvis varit regelbunden, 
sedan starten med hjulångaren Ellida.

De första hundra åren var det ofta post
fartygen som tog med sig passagerare. 
Först 1963 kom den moderna trafiken igång 
med bilfärjor.

D en äldsta trafiken
Den första passagerarfärjan som gick i 
trafik mellan Västervik och Gotland var 
hjulångaren E llid a  som gjorde tre resor 
från Västervik till Visby sommaren 1829. 
Då tog överfarten nio timmar och på den 
allra första resan var kronprins Oscar med. 
Resan kostade 3, 4 eller 6 riksdaler, bero
ende på om man ville vistas på fördäck, 
akterdäck eller i salongen. Den här som
martrafiken höll på till 1832.

Hjulångaren G ottlan d  sattes in 1836-

Av Eva Johansson

1840. Hon ägdes av ett nybildat rederiak
tiebolag med flera delägare i Västervik, 
Stockholm och på Gotland. Hon var byggd 
på Slottsholmsvarvet i Västervik 1836, i ek,

Kapten Gustaf Adolf Höggren hade befälet på 
postångarna Polhem och Sofia.

och hade plats för 29 passagerare som fick 
sova i hängmattor. Sjösättningen skedde i 
Västervik i maj 1836 men det blev bara en 
enda resa det första året.

Från maj 1837 gick Gottland i ordinarie 
trafik Stockholm-Visby-Västervik-Visby- 
Stockholm varje vecka. Den första resan 
blev äventvrlig, med bäde grundstötning, 
maskinhaveri och storm. Fler incidenter 
drabbade den här båten och ibland fick 
planerade resor ställas in. Men sommartra
fiken pågick långt in på hösten de här åren.

År 1840 sjösattes den nya seglande ånga
ren Activ vid varvet i Nyköping, byggd 
pä beställning av den statliga överpostdi- 
rektionen för att gå mellan Västervik och 
Visby. Den 7 maj 1841 sattes hon in i trafik 
och gick varje tisdag och fredag från Väs
tervik till Visby och tillbaka varje torsdag 
och söndag. Från Västervik kunde gotlän
ningarna resa vidare med andra fartyg, till 
exempel till Stockholm och Köpenhamn.

A ctiv var i trafik till och med 1849, och 
renoverades ett par gånger. Efter en del 
incidenter på sjön och inställda turer ville

6 i  änsp-yrm x r; 1101 €5,3



gotlänningarna ha en mer pålitlig båt.

Postångaren Sofia sitter fast i isen. Negativarkiv Fotopumpen.

G ustaf A dolf H öggren
Efter några tillfälliga lösningar och trafik 
på andra orter istället fick Västervik åter 
regelbunden Gotlandstrafik 1858 med 
postångaren Polhem , fram till 1871. Den 
var den första som var byggd för att klara 
isen på vintrarna. Om det blev för svårt att 
gå in till Västervik inrättades nödhamn vid 
Lindödjupet, det vill säga Horns brygga.

Kapten ombord var den erkänt skicklige 
sjömannen Gustaf Adolf Höggren. Han 
förde Polhem  fram och åter mellan Got
land och Västervik två gånger i veckan och 
trotsade både vinterstormar och is.

Särskilt svåra var vintrarna på 1860-talet. 
I 30 graders kyla kom Polhem  till Idö på 
morgonen den 23 februari 1860, lämnade 
posten, och fortsatte mot land men drev 
med isen ut till havs igen. I januari året 
därpå var isläget lika problematiskt och 
P olh em  fick förtöja vid iskanten en mil 
utanför Horn. Men kapten Höggren redde 
ut det. Och 1862 kunde han undsätta brig- 
gen La Valette som fastnat i drivis. Vintern 
1867 satt Polhem  så fast i isen at: hon fick 
sägas loss.

Varje år togs Polhem  in för översyn och 
reparation. På somrarna gjorde hon bara 
en resa i veckan över till Gotland.

Postångaren Sofia ersatte Polhem  i de
cember 1871, och fortsatte fram till 1891. 
Den mycket uppskattade och prisade 
Gustaf Adolf Höggren tog befälet och var 
kapten fram till 1885.

Resorna skedde fortfarande två gånger 
i veckan enligt turlistan. Första överresan 
blev svår, med snöyra som skymde sik
ten pä väg in till Västervik, men slutade 
lyckligt.

En resa kostade 10 kronor i första klass, 7 
kronor i andra och 5 kronor i tredje.

Gotlänningarna gillade Sofia och ville ha 
henne även i sommartrafik men General
poststyrelsen sa nej.

Under ett par år på 1870-talet fick hon 
gå till Oskarshamn i stället för Västervik, 
enligt statligt beslut efter att Oskarshamn 
fått järnväg för vidare transporter. Ett tag 
diskuterades också att ändra hamn till 
Oxelösund. Men Västerviksborna väckte 
opinion med samma argument dä som 
nu: kortaste avståndet. Efter att Västervik 
fått järnväg 1879 blev det Västervik som 
blev fastlandshamn för posttrafiken med 
Gotland.

På sommaren saknades nu regelbunden 
båtförbindelse men postångaren gick hela 
vintrarna, med många gånger mycket 
strapatsrika resor. Vid något tillfälle fick 
passagerarna gå över isen i snöyra ut till 
Stångskär för att nå fartyget. Ibland fick 
Sofia omdestineras till andra hamnar på 
grund av isläget.

Sommaren 1883 lejde Nordenskjöld Sofia 
för en expedition till Grönland .

Frän höstenl885 gick Sofia tre gånger i 
veckan mellan Västervik och Visby.

Kapten Höggren dog i Västervik 1886, 53 
är gammal. Han var född i Västervik 1832 
och alltså bara 26 är när han tog befälet pä 
Polhem .

Slut på posttrafiken
I Västervik bildades 1884 Ångfartygs Ab 
Västervik-Libau med avsikt att köra tra
fik året runt mellan Västervik, Visby och 
Liepaja (som då hette Libau) i Lettland. 
Rederiet beställde ångaren Rurik från varv 
i Gävle och från maj 1887 anlöpte Rurik  
även Visby på vägen mellan Lettland och

Västervik. 1892 såldes Rurik till Stock
holm. 1895 flyttades vinterposttrafiken från 
Västervik till Norrköping. Vintern 1900 
blev Västervik åter posthamn, då Gotlands- 
bolagets ångare Klintehamn och Polhem 
sattes in pä turerna Visbv-Västervik.

Ar 1911 upphörde posttrafiken pä Väs
tervik och Nynäshamn angjordes i stället. 
Antalet passagerare som ville åka till och 
från Västervik hade minskat betydligt 
jämfört med andra hamnar.

Däremot blev det sommartrafik i stäl
let. Rederiet Ångfartygs Ab T just satte in 
ångbåten Tjust mellan Visby och Västervik 
från den 6 maj 1911. Sommartrafiken fort
satte till och med 1917.

Under åren 1928-1942 körde Sveabo-

Ångaren Polhem  gick under många år på Västervik. Foto ur Kenneth H. Ohlssons bildarkiv, Klubb 
Maritim -  Göteborg.
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Sveabolagets Titania trafikerade Västervik-Gotland under åren 1928-1942. Foto frän Tomas Johan
nesson.

Under 1930-talet gjorde Gotlandsbola- 
gets färjor någon tur i veckan till Västervik. 
1947 var det sä många som ville åka till 
Gotland på sommaren att extraturer fick 
sättas in utöver de ordinarie till Kalmar. 
Några av extraturerna gick till Västervik.

S/s D rotten var en av Gotlandsbolagets 
verkliga trotjänare. Levererad från varvet 
i Oskarshamn 1928 och inte upphuggen 
förrän 1979 i Finland. 1964 såldes hon till 
Vikinglinjen i Mariehamn efter 35 år i Got
landsbolagets tjänst.

Ångaren D rotten gick mellan Visby och 
Västervik under somrarna från 1958 till 
och med 1962.

På D ro tte n  skilde man på hytt- och 
däckspassagerare. Flär fanns plats för 480 
passagerare och 109 hyttplatser. I mat
salen rådde stil och elegans, visar gamla 
fotografier.

laget mellan Västervik och Visby på sina 
turer från Göteborg till Nyköping, med 
ångbåtarna T ita n ia  och Iren e . Det var 
godsfartyg som tog med ett begränsat antal 
passagerare.

G otlandsbolagets tidiga år
Gotlandsbolaget startade sin verksamhet 
1866. Innan dess hade trafiken körts av 
olika rederier och av postmyndigheten.

1882 lämnade man Oskarshamn som 
fastlandshamn och valde i stället Västervik, 
som trafikerades med rederiets trotjänare 
ångfartyget Thjelvar.

Men även andra fartyg trafikerade tidigt 
Västervik, till exempel ångaren K lin te- 
h am n  som fraktade både gods och pas
sagerare, och som gjorde rundturer mellan 
Gotland och flera fastlandshamnar. 1902 
låg hon i Västerviks hamn, förevigad på 
ett vykort.

Ovan trotjänaren Thjelvar pä ett rispigt foto 
med sillsallaten hissad i aktern. Foto ur Örjan 
Kronvalls bildarkiv, Klubb Maritim-Göteborg.

T v ängaren D rotten på väg ut ur hamnen i 
Västervik. Kustfartyget till höger år Zero som 
gick i fraktfart mellan Västervik och Gotland och 
framför henne fiskefartyget E liana som hörde 
hemma i Västervik 1957-1965. Vykort ur Ola 
Almquists samling.

Gotlandsbolagets första motorfartyg var 
m/s G otland, som byggdes på Kockums i 
Malmö och levererades 1936. 1967 såldes 
hon till Italien.

Detta var den första m/s G otland som 
trafikerade Västervik. Det skedde som
maren 1964 på rutten Nynäshamn-Visby- 
Västervik/Oskarshamn. Vid leveransen 
1936 var hon höjden av modernitet, med

8
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Christofer Polhem  i Västervik tillsammans med många härliga bilar. Vykort ur Ola Almquists samling.
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Zero o-;d-1958-1963 i trafik mellan Västervik och Gotland. Foto Tomas Johannesson i Malmö den 11 
december 1964.

inredning i mahogny och förkromad me
tall, med hytter som hade rinnande vatten 
och spiralresårmadrasser. Hon tog 700 
passagerare men bara 25 bilar.

Efter kriget ökade bilismen och svensk
arna började åka på bilsemester. För att 
få ett fartyg anpassat till bilismen köptes 
1955 bilfärjan m/s K ronprinsessan Ingrid, 
omdöpt vid köpet till C hristofer Polhem . 
Fartyget hade en port i sidan vilket inne
bar att bilarna kunde köra ut ur och in i 
lastrummet. Senare fick hon akterport. Ti
digare hade bilarna fått hissas ombord och 
vid avlastning. Men det fanns bara plats 
för 55 bilar ombord, och 600 passagerare.

C hristofer P olhem  sattes in på turerna 
till Västervik sommaren 1963.

1958-1963 gick m/s Zero i trafik mellan 
Västervik och Gotland två gånger i veckan. 
Zero ägdes inte av Gotlandsbolaget utan 
av ett partrederi i Göteborg. Zero kallades 
ibland Flåskfia av Västerviksborna och var 
i huvudsak ett fraktfartyg för kvlfrakter 
och tog få passagerare.

Gunnar Sandberg är nog den person i 
Västervik som vet mest om den moderna 
Gotlandstrafiken. Han började arbeta på 
Sjögrens skeppsmäkleri redan 1944 och 
deltog i arbetet med Gotlandstrafiken från 
1962 när den moderna färjetrafiken star
tade igen. Ar 1969 var Gunnar Sandberg en 
av de fyra som tog över Ab Knut Sjögrens 
och fick då huvudansvaret för Gotlandstra
fiken, som han hade kvar till 1988.

-  Sjögrens var ombud för Gotlandsbola-

G O TL A N DSB OL AG ET

TU KUSTA
15 maj — 30 ,september 1961

AN G FÅKTYG SÅKT 1E BÖLAGE T CO T t A ND

Gotlandsbolagets turlista sommaren 1961. Ur 
Bertil Söderbergs samling.

get i Västervik och jag skötte alla kontak
terna med rederiet.

Nästa bilfärja efter C h ristofer Polhem  
var m/s Prinsessan M argaretha som köp
tes 1962 och då fick namnet T h je lv a r.  
Hon gick i trafik mellan Västervik, Visby 
och Nynäshamn somrarna 1963 och 1964, 
och samma rutt även vintertid. I augusti 
1964 inträffade en brand ombord utanför 
Nynäshamn. En månad senare såldes hon 
till Finland.

T h jelvar hade plats för drygt 800 pas
sagerare och 115 bilar. Resan mellan Väs
tervik och Visby tog tre timmar och 33 
minuter.

För att få plats med alla bilar på över
farterna gick följebåten E lek tra  tillsam
mans med passagerarfärjorna under 1964

och 1965. På E lektra  fanns plats för 150 
personbilar.

K onkurrens från N ordörederiet
Är 1959 fick Gotlandsbolaget konkurrens 
av Rederi Nordö i Oskarshamn. Den på
gick fram till 1967, dä man köpte Nordös 
dotterbolag Rederi Ab Pool och dess färja 
m/s G otlandia.

Först hade Nordö erbjudits att köpa 
Gotlandsbolaget. Men gotlänningarna 
protesterade så mycket mot detta, att ett 
rederi på fastlandet skulle äga Gotlands 
eget rederi, att affären inte genomfördes.

Höga kostnader och stora investeringar 
på båda håll, framtvingat av konkurrensen, 
låg bakom affären. Efteråt kunde man öka 
trafiken men hålla nere kostnaderna när

;p 9
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Thjelvar med stor flaggning. Foto Nils Gustavsson.
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bara ett rederi var huvudman för passa- 
gerartrafiken till och från Gotland. Både 
mängden gods och passagerare ökade 
betydligt under 1960-talet.

Den 4 april 1967 berättade Västerviks- 
Tidningen och Västerviks-Demokrnten om 
affären, och kallade den en "sensatio
nell vändning" och "stor överraskning". 
Nordörederiet förpliktigade sig enligt 
köpeavtalet att inte trafikera Gotland på 
tio år. Gotlandsbolaget lovade att fortsätta 
trafiken pä Oskarshamn året om.

Vid affärens genomförande chartrades 
också Nordöbåten Ö länningen, systerbåt 
till G otlandia. De två sattes in i trafiken 
på Västervik.

Ö länningen och G otlandia var moderna 
bilfärjor där turisterna lätt kunde köra om
bord själva med sina bilar. De var byggda i 
Norge 1964-1965 och hade satts in i trafik
1965 mellan fastlandet och Gotland.

plus 1970.
När Visby för första gången kom till Väs

tervik den 28 juni 1964 på sin jungfruresa 
beskrevs hon i Västerviks-Tidningen  som 
Östersjöns modernaste färja, med kapacitet 
för 1200  passagerare och 120 bilar och med 
en fart på 17,5 knop. "Nya V isby kommer 
mycket lägligt just vid turistströmmens

snabba uppgång kring månadsskiftet" 
skrev reportern.

Den m/s Visby som gick till Västervik 
1981 var ett nvare fartvg, byggt 1972 i Jugo
slavien. Detta var en betydligt större färja, 
med plats för nästan 1 700 passagerare och 
300 bilar. Men det blev bara en sommar, 
sedan var Thjelvar tillbaka.

N ya m oderna färjor
År 1964 köpte Gotlandsbolaget två nya 
färjor frän ett holländskt rederi. De fick 
namnen V isby och G otlan d , den senare 
fick 1973 namnet Thjelvar.

V isb y  och G o tlan d  alternerade med 
varandra på rutten mellan Västervik, 
Visby och Nynäshamn under vintertid
1964-1967. M/s V isby gick på Västervik 
även på sommaren under de här åren, Ölänningen på väg ut frän Västervik. Foto Krister Bång den 9 juni 1967.



1967 köptes Rederi Nordös dotterbolag 
Rederi Ab Pool och dess färja m/s Got
landia. Samtidigt chartrades Nordöbåten 
Ö länningen, systerbåt till G otlandia.

Dessa två trafikerade Västervik under 
flera somrar mellan 1967 och 1976. O län- 
ningen gick inte till Visby utan Västervik- 
Klintehamn-Grankullavik.

De kunde ta omkring 600 passagerare 
och 140 bilar vardera.

Är 1975 invigdes den nya färjeterminalen 
i Lucernahamnen i Västervik. En mindre 
färjeterminal fanns där redan innan, från 
något av de första åren på 1960-talet. Innan 
dess gick Gotlandsbåtarna till Skeppsbro- 
kajen.

Vid invigningen talade dåvarande kom
munalrådet Carl-Gunnar Roos om att 
kommunledningen då hoppades på att 
det skulle bli åretrunttrafik till Gotland
igen, med argumentet om stigande bräns-

Gotlandsbolagets Thjelvar i konkurrentstaden Oskarshamn den 31 juli 1974. Foto Tomas Johannesson.

Den första färjeterminalen på Lucerna 
i Västervik byggdes till sommartrafiken 
1964 men redan 1963 fanns ett mindre 
hus som användes för Gotlandstrafikens 
personal i land.

-  C hristofer Polhem  var den första färjan 
där man kunde köra ombord bilar. Porten 
satt i sidan och där inne fanns en vänd
skiva så att bilarna inte behövde vända 
runt själva inne på bildäcket. Innan dess 
fick man lyfta ombord bilarna med kran, 
berättar Kalle Henriksson.

Han arbetade som biljettförsäljare för 
Gotlandstrafiken somrarna 1963 och 1964.

-  Det var när bilförarna skulle köra 
ombord bilarna själva som det krävdes ett 
riktigt färjeläge och trafiken flyttade från 
Skeppsbron till Lucerna. Många Väster- 
viksbor tyckte om att komma ut till färje- 
läget och se när båtarna kom och gick, det 
var ett folknöje, minns han.

Före Lucernahamnen lade båtarna till 
vid Skeppsbron, ungefär där Storgatan 
kommer ner.

-  Innan den reguljära färjetrafiken star
tade 1962 hände det att båtar dök upp i 
Västervik för tillfälliga kryssningar till 
Gotland, minns Nils Gustavsson, fartygs- 
intresserad och kunnig båtolog i Västervik.

-  Att båtarna bytte namn gör det svårt att 
hålla reda på dem. Det var ju flera av fär
jorna som hette T hjelvar, V isby, G otland  
och D rotten.

Ny färjeterm inal
Sommaren 1966 sattes den lilla färjan 
P o lh em  in på rutten V ästervik-Visby- 
Grankullavik-Oskarshamn. Här fanns det 
bara plats för 260 passagerare och 50 bilar.

1968 återkom hon till Västervik, nu på 
rutten Västervik-Klintehamn-Grankulla- 
vik.

L»:n~ tn.' mp 2010:3

Det lilla passagerarfartyget Polhem  kunde ta 260 passagerare och 50 bilar. Foto J.C. Lund

Visby gick i sommartrafik på Västervik 1964-1970. Foto Krister Bång den 9 juni 1967.
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m/s GOTLAND, car- 
and passenger-ferry 
built in Holland 
1964

Length o. a. 93 m 
Breadth 16,5 m
Cars 130
Passengers 1.200 
Berths 214
Seats in saloons 
and cafeteria 800 
Saloon with 106 
easy-chairs 
Sky-bar in the funnel 
with 50 seats 
Air-conditioning 
Elevators from car- 
deck to boat-deck

Engines: Four Werk- 
spoor, 8.000 H. P. 
Speed 20 knots
Gross-tonnage 2.774

m/s VISBY, car- 
and passenger-ferry 
built in Holland 1964

Length o. a. 88 m 
Breadth 16,5 m
Cars 120
Passengers 1.200 
Berths 245
Seats in saloons 
and cafeteria 800 
Saloon with 78 
easy-chairs 
Sky-bar in the funnel 
with 50 seats 
Air-conditioning 
Elevators from car- 
deck to boat-deck

Enqines: Two Deutz 
6.400 H. P.
Speed 18 knots
Gross-tonnage 2.826

Gotlandsbolagets sommarturlista 1965 med uppgifter om fartygen. Ur Bertil 
Söderbergs samling.

lepriser eftersom Västervik är närmaste 
fastlandshamnen. I visionen ingick också 
passagerartrafik till Finland och Polen el
ler Tyskland. Delvis blev det verklighet då 
Västervik under korta perioder haft färja 
till Polen och Lettland.

Tio år m ed Thjelvar
Den färja som kanske de flesta nu minns 
är T h je lv a r  som trafikerade Västervik 
från 1977 till 1987, med undantag för 1981.

T hjelvar sjösattes under namnet G otland  
1964 i Holland och kom till Gotlandsrede- 
riet på hösten samma år. En av de hamnar 
där hon visades upp vid leveransen var i 
Västervik den 8 november 1964.

Efter vintertrafiken 1964-1967 dröjde 
det tio år innan hon återkom, efter att ha 
bytt namn till T h jelvar 1973 och utrustats 
med fler hytter akterut 1976. T h je lv a r  
kunde ta 1 300 passagerare och 140 bilar.

Sommartrafiken 1977 gick mellan Ny

näshamn, Visby och Västervik och den 
här rutten delades med m/s V isby fram 
till 1983. 1981 var det bara V isb y  som 
trafikerade Västervik eftersom T h jelvar  
fått maskinhaveri och låg på varv för 
reparation.

Den 16 juli 1984 kolliderade T h jelvar  
på väg till Västervik med det holländska 
lastfartyget A ndrom eda. Ombord fanns 
670 passagerare, men ingen kom till skada. 
Orsaken till kollisionen var att A n d ro-
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Katamaranen Vindile gick under en kort period i trafik pä Västervik. Vykort ur Bertil Söderbergs samling.

m eda inte väjde vid mötet med Thjelvar, 
eftersom A n d ro m ed as brygga var obe
mannad. Det var en lättare kollision med 
ytliga skador, sa Gotlandsbolagets vd 
Bert-Åke Eriksson till VT.

Thjelvar gick tillbaka till Visby och pas
sagerarna fick åka med en annan färja till 
Oskarshamn i stället. Efter ett par dagars 
reparation var T hjelvar i trafik igen.

T h jelvar slutade sina dagar i februari 
2003 när fartyget höggs upp i Turkiet.

År 1983 ordnades en jubileumskryss- 
ning för att fira Västerviks 550-årsjubi- 
leum. Lill-Babs underhöll på färjan till 
Visby och riksdagsman Arne Andersson 
höll tal, berättar Gunnar Sandberg.

1987 hade Västervik också en färja till 
Polen och då behövdes en större terminal.

-  Den höll på att byggas på sommaren 
och Gotlandspassagerarna fick ta sig 
fram pä en byggarbetsplats. Det var inte 
så trevligt.

-  På 19S0-talet fanns det också idéer om 
en storhamn vid Horns udde för de allt 
större färjorna.

År 1987 var sista året med Gotlands- 
trafik på Lucerna. Katamaranen V indile

gick till Skeppsbron 1988 och avslutade 
trafiken mellan Västervik och Gotland i 
augusti det året.

Färjetrafikens utveckling
Under Gunnar Sandbergs år ökade antalet 
passagerare och färjorna blev allt större. 
Näst sista året, 1987, gick det två turer 
om dagen vissa dagar mellan Visby och 
Västervik. Då tog resan tre timmar.

-  Vi hade nio turer i veckan och Oskars
hamn hade sju, minns han. Gotlandsbo
laget satsade verkligen på Västervik då, 
med kryssningar och campingpaket. Pä 
Gotlandsbolaget ville man behålla trafiken 
på Västervik för Västervik hade fler turis
ter än Oskarshamn på sommaren.

När Nordström & Thulin fick konces
sionen på Gotlandstrafiken 1988 försvann 
de stora färjorna från Västervik.

-  I kommunens avtal med Smålands- 
hamnar framgick att man verkligen skulle 
satsa på att få tillbaka trafiken till Väs
tervik men det skedde inte, konstaterar 
Gunnar Sandberg.

År 1990 var han med och uppvaktade 
Kommunikationsdepartementet om att få

tillbaka Gotlandstrafiken till Västervik, i 
en delegation tillsammans med Bertil Thy- 
lander, Yngve Råberg, Arne Andersson och 
Thomas Ellsgård. Till uppvaktningen hade 
Gunnar Sandberg och hans fru Karin för
fattat en visa, som bland annat löd så här:

För bästa nationalekonomi 
ga ej Västervik förbi
när det gäller färjor som till Gotland bär, 
närmsta vägen är ju här

Mängder av turister åkte till och från 
Gotland via Västervik under åren med 
färjetrafik. Rekordåret 1980, när både 
T h jelvar och S can ia trafikerade rutten, 
reste närmare 85 000 personer den här vä
gen. 1982-1986 var det bara en tur per dag 
och då var antalet resenärer strax under 
50000 varje sommar, för att öka till 83000 
1987, med ökat antal turer och större färja. 
Året därpå var det bara strax under 12 000 
som reste med Vindile.

K oncessionen styrde trafiken
Efter andra världskrigets slut kom tre 
gotländska riksdagsmän med en motion

: "  ' : ’ 13
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Visby trafikerade Nynäs- 
h am n -V isb y -V  ästerv ik  
sommaren 1981. Foto Nils 
Gustavsson.

om att staten borde driva båttrafik mel
lan Gotland och fastlandet för att säkra 
gotlänningarnas möjligheter att ta sig till 
och från fastlandet till rimliga priser. Efter 
många turer och flera utredningar fattade 
riksdagen beslut 1970 om statlig reglering 
av trafiken mellan Gotland och fastlandet.

Gotlandsbolaget fick koncessionen, det 
vill säga ensamrätten plus statligt stöd, från 
början. Efter hand fick rederiet en hel del 
kritik för försämrad service och vid mit
ten av 1980-talet omprövade den statliga 
myndigheten Transportrådet sitt tidigare 
beslut. År 1988 blev det i stället rederiet 
Nordström & Thulin som fick koncessio
nen. Det var då som Västervik förlorade 
Gotlandstrafiken, rederiet valde att enbart 
trafikera Nynäshamn och Oskarshamn 
med bilfärjor.

Beslutet om ändring, som togs 1986, fö
regicks av många och långa diskussioner. 
Transportrådets chef Claes Eric Norrbom 
besökte vid något tillfälle Västervik för 
diskussion med kommunledningen här.

Många arbetade för att få behålla Got
landstrafiken till Västervik. Evy Möller, 
moderat riksdagsledamot från Västervik, 
motionerade i riksdagen i mars 1989 för 
G otlandstrafik till Västervik. Med på 
motionen var också centerpartisten Agne 
Hansson från Gamleby och socialdemokra
ten Arne Andersson från Västervik.

Riksdagens trafikutskott sa nej till motio
nen med motiveringen att det räckte med 
Oskarshamn som sydlig Gotlandshamn 
på fastlandet.

Evy Möller argumenterade för deras 
motion under riksdagsdebatten den 29 
mars samma år:

"Den nämnda färjelinjen har sommartid 
alltid varit den mest eftertraktade linjen 
mellan Gotland och fastlandet. Den har 
varit den klart populäraste resrutten till 
Gotland, och då den fanns också den lön
sammaste.

Det visade sig att när Västervik senast 
hade en vettig färjelinje år 1987 sattes ett 
resanderekord med 83500 resande på lin
jen, och 22 000  fordon.

I och med att det nuvarande rederiet 
Nordström & Thulin Ab omedelbart år
1988 bytte ut färjan mot en katamaran 
minskade helt naturligt resefrekvensen. 
Många turer fick ställas in på grund av 
katamaranens dåliga sjöegenskaper Många 
turister kom inte till Gotland den somma
ren. Statistiken blev då därefter. Men det är 
ju statistiken man hänvisar till.

Genom denna försämring styrde man 
också m edvetet de resande till andra 
hamnar. Även detta gjorde att Gotland 
förlorade många turister Det har också 
framkommit att åtskilliga turister har fått 
inställa sin planerade Gotlandsresa på 
grund av platsbrist under högsäsong. Det 
finns det också statistik på."

Delvis hade hon då samma argument 
som nu, 20 år senare:

"Nedläggningen av linjen innebär också

en koncentration av turistströmmen pä 
fastlandet. Detta innebär en ökad belast
ning på miljön genom mer koncentrerade 
utsläpp.

Det är därför viktigt att trafiken sprids på 
flera hamnar och vägar. I annat fall rimmar 
det dåligt med målsättningen om en säker 
och miljövänlig trafikförsörjning.

Statsmakterna har också ett ansvar för 
att skapa ett energisnålare samhälle. Lin
jesträckan Västervik-Visby har med bred 
marginal det kortaste avståndet. I restid 
skiljer det 45 minuter. Helt naturligt måste 
denna sträcka vara att föredra rent sam
hällsekonomiskt. Det måste också rimligt
vis minska energikonsumtionen."

Fram tiden
Idag är det Nynäshamn och Oskarshamn 
som har färjetrafik på Gotland.

Frågan om Västervik som Gotlandshamn 
har drivits av bland andra Västerviks kom
munalråd Harald Hjalmarsson, men hittills 
utan framgång. I början av januari i är kom 
en rapport från den statliga myndigheten 
Rikstrafiken där det sägs att Västervik 
förordas som fastlandshamn för Gotlands
färjorna av miljöskäl eftersom restiden 
är kortare jämfört med Oskarshamn. Att 
enbart ha trafik till Västervik skulle minska 
koldioxidutsläppen med 70 procent.

Detta förslag väckte en storm av protes
ter från gotlänningarna, som vill ha kvar 
dagens två hamnar. I skrivande stund 
ser det inte ut att finnas någon realism 
i förslaget om Västervik som hamn för 
Gotlandstrafiken.

Det avtal för Gotlandstrafiken som gäller 
i dag går ut den 31 januari 2015.

14 E änspuBipen 2010:3



G otlandia trafikerade lin
jen Västervik-Klintehamn- 
Grankullavik 1973-1976. 
Foto Nils Gustavsson.

Fartyg som trafikerat Västervik-Gotland

Årtalen anger när de gått i trafik mellan 
Västervik och någon hamn på Gotland.

Å ngbåtar:
Ellida 1829-1832 
D aniel T hunberg 1836 
G ottland 1836-1840 
A ctiv 1841-1849 
M otala 1852 
Franzén 1858 
Polhem  1858-1871 
Sofia 1871-1891
R u rik  1891-1892 Trafikerade Västervik- 
Baltikum-Petersburg (även Visby) 
K linteham n 1891-1911 
Polhem  1891-1911
T ju st Byggd 1898 1911-1917 Västervik- 
Visby.
Titania 1928-1942 
Irene 1928-1942
0 rn e n  september 1939 Uthyrd till militära 
myndigheter för några resor Västervik/ 
Oskarshamn-Gotland.
Visby 1949-1962 Oskarshamn-Visby ensta
ka turer. Från 1958 även Västervik-Visby. 
D rotten 1958-1962 under sommaren. Vissa 
turer mellan Visby-Västervik.

M otorfartyg:
Z ero 1958 augusti Insatt mellan Klinte
hamn ochVästervik. 1961-1963 Utchartrad 
till Ångfartygs Ab Gotland, Visby, senare 
Rederi Ab Gotland, Visby. Insatt mellan 
Visby-Västervik.

T hjelvar
Sommartrafik 1963 Nynäshamn-Visby- 
Västervik. 1964 Nynäshamn-Visby-Väs- 
tervik/Oskarshamn. Trafik övrig tid No
vember 1962-1964 Nynäsham n-Visby- 
Västervik.
C hristofer Polhem
1963 Nynäshamn-Visby-Västervik.
Visby
Byggd 1964. Sommartrafik 1964 Nvnäs- 
ham n-Visby-V ästervik/O skarsham n.
1965-1967 Nynäshamn-Visby-Västervik. 
1970 Södertälje-Visby-Västervik. Trafik 
övrig tid 1964-1967 Nynäshamn-Visby- 
Västervik/Oskarshamn.
Polhem
1966 Under sommaren insatt mellan Väs
tervik-Visby- Grankullavik- Oskarshamn. 
Fick snabbt smeknamnet "Fimpen". 1968 
Under sommaren insatt mellan Väster
vik -Klintehamn-Grankullavik. Övrig tid 
upplagd eller reservfartyg.
Ö länningen
Sommartrafik 1967-1969 och 1971 Söder- 
tälje-Visby-Västervik samt 1972 Nynäs- 
hamn-Visby-Västervik.
G otlandia
1973-1976. Västervik-Klintehamn-Gran- 
kullavik.
Polhem
Byggd som Scan ia 1963. Bytte namn till 
P olh em  1976. 1978-1980. Insatt mellan 
Västervik-Visby-Grankullavik, övrig tid 
ligger fartyget som reserv eller går som 
fraktfärja.

D rotten
Byggd 1972 som V isb y. Bytte namn till 
D rotten  1980. Sommartrafik 1981 Nynäs- 
hamn-Visby-Västervik.
G otland
Byggd 1964. Omdöpt 1973 till T h jelvar.
1964 8 september, visas upp i Västervik och 
Oskarshamn.
Gotland
November 1964 till våren 1967 i trafik mellan 
Nynäsham n-Visby-Västervik/Oskarsham n. ej 
sommartrafik.
Thjelvar
Sommartrafik 1 9 7 7 -1 9 8 3  N ynäsham n-Visby- 
Västervik, dock ej 1981 då hon drabbades av 
m askinhaveri. 1984 N ynäsham n-V isb y-V äs- 
tervik/Grankullavik. 1 9 8 5 -1 9 8 6  N ynäsham n- 

Visby-Västervik-/Grankullavik/Oskarsham n. 
1984 16 ju li. Med 670  passagerare och cirka 
100 bilar ombord, kolliderade Thjelvar med 
det holländska lastfartyget A ndrom da, vars 
kommandobrygga vid tillfället var obemannad. 
Gotland
B yggd 1973. Som m artrafik 1987 V ästerv ik - 
V isby-O skarsham n.
Vindile
sommaren 1988.

N edslag i turlistan  som m aren 1985
Varje dag:
Avgång från Västervik kl. 18.30 
Ankomst till Visby kl. 22 
Avgång från Visby kl 14 
Ankomst till Västervik kl 17.
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'hvnui^tiulc  skoiitirc ii r o r lu n a  i Ganletv ike ii > lm \ söder om O nncm l 1939. I olo Unn Iiengl c lacsson.

Kockjungman som passagerare eller passagerare som 
kockjungman

Bengt Claesson

B en gt C laesson  är god vän  till m ig  
och vi är gran n ar i Ö nnered. B engt 
är även  m ed  i K lu b b  M a ritim  och  
h ar v a rit till sjöss sed an  1939. Till 
största  d elen  var h an  skep pare hos  
Röda Bolaget. I hans fotoalbum  finns 
bilder på m otorseglaren Fortuna, som  
hört hem m a i Ö nnered. Bengt berät
tar här om  tiden i Fortuna, vilket vi 
i redaktionen är glada för att kunna  
delge vår trogna läsekrets.

Bertil Söderberg

När jag i januari månad 1939 gick tillfäl
ligt arbetslös, efter att jobbat som lärling 
hos en rörläggare som hette Jakobsson 
och bodde på Jungmansgatan i Göteborg,

fick jag ett erbjudande om att mönstra på 
en skuta som kockjungman. Jag antog 
erbjudandet.

Skutan hette F o rtu n a  och hade varit 
hemmahörande på Stora Kornö, men var 
såld till Önnered i Västra Frölunda.

Fortuna var en tremastad skonare byggd 
i Svenborg, Danmark 1892. Bruttotonaget 
var 171,88 ton och hon lastade 265 ton. 
Maskinen var en 2-cylindrig på 90 hk och 
av märket Bolinder. Farten på full last i fint 
väder var 5 knop, men med god vind och 
alla nio seglen satta kunde man komma 
upp i det dubbla.

I fart efter vinterupplag  
Fortuna hade under vintern legat upplagd 
vid Bastholmen, där jag var med och häm

tade henne den 24 februari och seglade ner 
till Göteborg.

Den första resan var med last av foderka
kor, som vi lastade den 2-3 mars från m/f 
Vikingland som låg i Frihamnen i Göte
borg. Destinationen var Arhus i Danmark. 
Därefter skulle vi gå till Liibeck och lasta 
salt till Södra Garn.

När vi hade lastat färdigt, skulle vi 
mönstra på Sjömanshuset i Göteborg. 
Eftersom jag inte hade fyllt 15 år, fick jag 
besked av en mycket sträng tjänsteman 
på Sjömanshuset att jag fick inte lov att 
mönstra förrän jag hade fyllt 15 år. Jag 
sade till skepparen att jag gärna ville följa 
med och då sa han att vi skulle skaffa ett 
pass så kunde jag följa med och stå som 
passagerare i sjömansrullan tills jag fyllt
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Hamnen i Önnered '1930. Fortuna var för stor för att gå in i hemmahamnen. Fortuna som hon såg ut dä hon byggdes. Arkiv Örjan Kronvalls samling hos 
Foto från Bertil Söderberg. Klubb Maritim -  Göteborg.

15 år. Sagt och gjort. Vi gick till en fotograf 
på Kungshöjd, där vi ordnade ett passfoto, 
prästintyg hade jag redan. Därefter gick vi 
till Länsstyrelsen och ansökte om ett pass 
till mig. På Länsstyrelsen fick vi besked 
att det skulle ta ca 3 -4  veckor innan det 
blev klart. Med det beskedet förstod jag 
att det knappast kunde bli någon resa av 
för min del. Skepparen sa då att vi skulle 
gå och tala med mäklaren. När skepparen 
hade redogjort vårt problem för mäklaren,

ringde han Länsstyrelsens passavdelning. 
Efter samtalet sade mäklaren att vi kunde 
hämta passet nästa dag. Vi hämtade pas
set påföljande dag och gick sedan till 
Sjömanshuset, där jag blev inskriven som 
passagerare i sjömansrullan.

I Arhus lossade vi lasten och avgick se
dan till Liibeck utan några problem.

När vi anlänt till Liibeck kom passpoli
sen ombord och ville se på passageraren. 
Det var på eftermiddagen och jag hade

just varit framme i byssan och gjort mid
dagsdisken och var på väg akterut med 
diskbaljan fylld av diskat porslin.

När jag kom akterut där skepparen och 
passpolisen stod, pekade skepparen på 
mig och sa:

-  Där kommer passageraren.
Passpolisen, en riktigt uniformerad 

gestapotyp, tittade på mig och sedan sade 
han något på tyska som jag inte förstod, 
därefter tog han sin väska och gick i land.

Fortunas besättning 1939. Tredje man frän vänster är Bengt Claesson. Foto frän författaren.
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En fantastiskt fin bild ombord på Fortuna under gång. Foto frän Bengt Claesson.

15 år fyllde jag den 14 mars 1939 och 
då låg vi i Liibeck och lastade salt för 
andra gången. Den dagen har jag inget 
speciellt minne av men dagen efter kom
mer jag mycket väl ihåg för då hängde 
det fullt med hakkorstlaggor överallt och 
på gatorna marscherade soldater efter 
militärmusik hela dagen. Tyskland hade 
invaderat Tjeckoslovakien. Inte visste jag 
då vad de följande sex åren skulle innebära 
med krig och elände.

M inne från andra världskriget
Efter att slutlossat en trälast i Ålborg i slutet 
av augusti 1939, skulle vi gå till Limhamn, 
för att lasta cement till Örnsköldsvik. Jag 
var då mönstrad som kockjungman på 
3-mastskonaren Fortu n a av Önnered. Vi 
var färdiglastade i Limhamn på kvällen 
den 31 augusti. När vi hade gjort sjöklart 
avgick vi senare på kvällen. Vädret var 
stilla och lugnt, en fin sensommarkväll.

När vi hade rundat Falsterb orevs fyr
skepp och satt kursen österöver, märkte vi 
att det var ovanligt mycket sjögång i den 
vackra natten. Vi konstaterade att det var 
vågor från krigsfartyg som höll på med 
övningar i området.

Dagen därpå, den 1 september, när vi 
befann oss någonstans på Hanöbukten vid 
12.30-tiden, då vi skulle lyssna på dags-

nyheterna, fick vi höra att Tyskland hade 
anfallit Polen och befann sig således i krig 
med Polen. Tyskarna hade lagt ut ett rnin- 
bälte från tyska östersjökusten till svenska 
neutralitetsgränsen mellan Trelleborg och 
Falsterbo. En grekisk ångare hade gått in 
i minbältet och blivit minsprängd. Minut
läggning var tydligen den gångna nattens 
krigsövningar.

Resan fortsatte och efter några dagar 
anlände vi till Örnsköldsvik. Mäklaren 
kom ombord och han hade med sig en 
inkallelseorder till bästemannen ombord, 
Arne Gustavsson. Arne skulle omedelbart 
resa till Karlskrona. Han fick mönstra av 
och resa ner till Karlskrona. Resan dit tog 
hela två dygn berättade han vid ett senare 
tillfälle då vi träffades.

Första kvällen i Örnsköldsvik gick jag 
iland för att ringa hem. Jag gick in på ett 
kafé där jag fick beställa ett ilsamtal till 
Göteborg. Innan jag fick telefonsamtalet 
hade kaféet stängt för kvällen, men ägaren 
var hygglig och stannade kvar tills jag hade 
fått samtalet. Hemma var allt väl, men de 
var lite oroliga för hur det skulle gå för mig.

Kurs m ot Finland
När vi var utlossade i Örnsköldsvik, skulle 
vi gå till Finland och lasta trä till Ålborg 
i Danmark. Lastplasten hette Pataniemi

och låg en bit norr om Uleåborg. På resan 
dit fick vi dåligt väder, en kuling från SV. 
Vattentanken, som var fastsatt på sidan av 
byssan, slet sig och den fick surras fast i 
brädgången på babordssidan. Mot natten 
vågade vi inte fortsätta ned mot Uleåborg 
i det dåliga vädret, utan vi gick in mot 
Bjuröklubb och ankrade över natten.

Till Pataniemi kom vi en lördagsefter
middag När vi hade ankrat kom skepps- 
handlaren roende ut till oss för att ta 
beställning av proviant. Han hade med sig 
ett par limpor som vi blev väldigt glada 
för, vi hade nämligen dåligt med bröd 
ombord. Jag kokade kaffe och vi tyckte det 
skulle smaka gott med en kopp kaffe och 
en smörgås. Men brödet smakade väldigt 
illa. Den ende som kunde äta av det var vår 
danske lättmatros Nils Andersen Sepstrup.

Vi började lasta på måndag. När vi hade 
lastat i två dagar stoppades lastningen 
under några dagar, orsaken till stoppet 
fick vi inte veta, men det hade väl med 
krigshändelserna att göra. Vi blev så små
ningom lastade med ca 90 standard virke 
i olika dimensioner.

Å ter till svenska kusten
Första anhalten på resan blev Husum, där 
vi fick gå in och ankra för motvind och 
dåligt väder.
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När det blev bättre väder lättade vi an
kar och fortsatte resan söderöver ända till 
Nynäshamn, där vi fick gå in och ankra för 
dåligt väder igen.

Jag mins att vi kom in till Nynäshamn 
på eftermiddagen, vi satte skeppsbåten i 
sjön och jag rodde i land för att klippa mig. 
Hittade en frisersalong strax innan stäng
ningsdags. Blev klippt och fick betala 2 kr 
och 25 öre. Jag kommer ihåg detta än i dag, 
att jag fick betala så mycket för en klipp
ning. Det var många pengar på den tiden 
för en klippning, när man hade en hyra 
på 55 kronor i månaden. Så småningom 
kunde vi lämna Nynäshamn och fortsätta 
söderöver.

När vi passerade Kalmarsund kom bun
kerbåten ut från Kalmar, och vi bunkrade 
olja och färskvatten, detta under gång 
genom Kalmarsund, vilket var vanligt på 
den tiden. Resan gick vidare söderöver och 
vi passerade Karlskrona innanför Utklip- 
pan. Där blev vi prejade av ett svenskt 
bevakningsfartyg, en inkallad fiskebåt. På 
den båten var vår bästeman Arne Gustavs
son sjökommenderad. De hade pilkat torsk 
som de delade med sig av till oss. Arne 
Gustavsson hade känt igen skutan på håll 
när vi kom seglande. Han ville höra hur 
det gick för oss. Att han var intresserad var 
inte så konstigt eftersom han var delägare 
i Fortuna.

Vi fortsatte vidare ner till Trelleborg, där 
vi gick in för att få upplysningar om hur vi 
kunde passera minbältet.

Fredagen den 20 oktober 1939 på morgo
nen avgick vi från Trelleborg och kom till 
Ålborg pä lördag middag. Efter 4-5  dagar 
var vi utlossade och så var den resan klar.

Så fortsatte det med diverse laster, upp 
till Norrland t ex med cement, salt, kol mm. 
Från Norrland skeppades mest trälaster till 
både Tyskland och Danmark.

M innesbilder från som m aren 1940
Med en last av tjärsand gick vi från Göte
borg till Borgholm, där vi dellossade, och 
resten lossades i Norrköping. Under året 
hade vi gått i inrikes fart på manskapsför- 
teckning, men nu skulle vi gå i utrikes fart 
och då måste hela besättningen mönstra. 
På Sjömanshuset i Norrköping mönstrade 
vi den 12 augusti 1940 och jag skrevs in 
som jungman på motorseglaren Fortu na  
av Önnered.

I Blankaholm, som ligger en bit söder om 
Västervik, tog vi in ca 90 standard virke 
vilket tog fem dagar att lasta. Avgång från 
Blankaholm var omkring den 20 augusti 
med destination Odense i det ockuperade 
Danmark. Därifrån skulle vi segla till 
Liibeck och lasta salt till Södra Gam vid 
Göta älv.

Vi fick dåligt väder med motvind på 
Hanöbukten, så vi gick in till Simrishamn

Fortuna vid Skanstidlsbron i Stockholm. Foto Bengt Claesson.

Den vackra galjonsfiguren som jag målade i 
Simrishamn. Arkiv Klubb Maritim -  Göteborg.

för att avvakta bättre väder. Under tiden vi 
låg i Simrishamn, observerade vi att For
tuna låg djupt lastad. Efter pejling visade 
det sig att det var flera tum vatten på pejl- 
stickan. Hur många minns jag inte men vi 
fick pumpa omkring 1200  pumpslag både 
morgon och kväll.

F o rtu n a  hade en vacker galjonsbild

som föreställde en Fortuna, som var helt 
vitmålad. När vi låg i Simrishamn fick jag 
för mig att göra henne vacker. Först må
lade jag håret svart, sedan diademet gult, 
ögonen blå och så förstås läpparna röda. 
Hon hade ett skärp runt midjan som jag 
målade i vackra färger. På kajen kom folk 
och tittade på när jag målade, bla en dansk 
skeppare som också låg där för storm med 
sin skuta. Han tycket att det var rent pilleri 
och att sånt skulle man göra på sin fritid. 
Men innan jag var klar hade det gått långt 
över arbetstiden. Man var inte så noga med 
arbetstiden på skutor på den tiden. Det tar 
tid att göra make upp på damer!

Så småningom kom vi iväg från Simris
hamn och ankom Odense den 3 september. 
I Odense var det mörkläggning och många 
tyska soldater. Ingen trevlig syn i vårt 
broderland Danmark. När vi hade lossat 
däckslasten och kommit så långt ner i rum
met så vi kunde gå ner och lyssna genom 
luftluckorna som fanns i garneringen, 
hörde man hur det sipprade in vatten på 
styrbordssidan mitt för fockmasten. När vi 
hade lossat klart, plockades skyddsplåten 
bort på utsidan där läckan hade observe
rats. Det visade sig då att drevet var nästan 
borta emellan ett par bordläggningsplan- 
kor. Skepparen, som var en befaren gam
mal sjöman, hette Bernt Henriksson och
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som jag minns var han från Fiskebäckskil. 
Han drev så mycket han kom åt och sedan 
strök han beck över och så var skutan tät. 
När tätningen var klar var det dags för 
avgång mot Liibeck.

Vi läm nade Odense för m askin via 
Odensefjorden och när vi kom utanför 
mynningen så gick topplockspackningen 
sönder. Seglen hissades, och i den svagt 
nordliga vinden fick vi kryssa tills vi kom 
förbi Fyns Hoved. Sedan seglade vi ned 
genom Stora Bält i medvind. Eftersom det 
låg ett minbälte längre ned mellan Lang- 
eland och Lolland, ville vi inte passera där 
under natten, utan ankrade då vi passerat 
halva Langeland. Nu fick vi tillfälle att 
byta packning på maskinen under ankar- 
liggartiden. Under natten slog vinden om 
till syd och ökade. Nästa dags eftermiddag 
blåste det så kraftigt att vi fick lägga ut det 
andra ankaret också och fira ut så mycket 
kätting vi hade. Skutan satte väldigt i sjön 
och påfrestningen blev stor på ankarspelet. 
Vi tog en tross från pollaren på akterdäcket 
och fäste i ankarkättingen så att en del av 
påfrestningen togs upp av trossen.

Jag minns det var en söndagsmorgon, 
tror att det var den 15 september 1940. 
Vinden hade avtagit, det var nästan stilla, 
solen sken och det var vackert väder. Vi 
skulle hiva upp ankarna, men med så 
mycket kätting ute skulle det ta läng tid 
med pumpspelet. Däcksvinschen startades 
och med hjälp av nocken spelade vi in an- 
karkättingarna, vilket gick mycket fortare.

Sä småningom kom vi iväg. När vi när
made oss minbältet kom en tysk minlots 
ombord och lotsade oss genom minbältet.

I Travemunde blev det visitation och 
inklarering. Mellan Travemunde och Lii- 
beck hade vi lots, tullare och tre beväpnade 
soldater ombord. Liibeck är en vacker gam
mal hansastad med många kyrkor varav 
Mariakyrkan är störst och vackrast med 
sina två torn, byggd på 1200 och 1300-talen, 
samt den gamla stadsporten från 1400-ta- 
let. Jag såg även synagogor ombyggda till 
restauranger, skyltfönster till affärer ägda 
av judar sönderslagna och med påmålade 
judestjärnor pä väggarna. Judarna var 
tvungna att ha sin judestjärna på kläderna.

Vår kajplats var nära slakthuset. Där 
låg båtar med last av kor som hämtats i 
Danmark för tyska livsmedelsindustrin.

Vår lastning av salt utfördes av franska 
och polska fångar med tyska soldater som 
vaktade dem. När vi hade fått in vår last 
av 270 ton, var det klart för avgång. Lots 
beställdes och när han kom så kunde han 
inte gå ombord trots att relingen lag i höjd 
med kajen utan vi fick lägga ut landgången. 
Lotsen var en riktig nazist. På väg ut mot 
Travemunde stod skepparen och lotsen och 
pratade. Lotsen kunde tala bra svenska. 
Han påstod att kriget snart skulle vara

slut. Tyskarna segrade ju på alla fronter. 
Strax innan Travemunde låg ett flygfält på 
styrbordssidan. Vi såg hur flygplanen lyfte 
och landade. Lotsen pekade på flygplanen 
och sade.

-  Dom skall avgöra att kriget snart är 
slut.

Lättmatrosen Åke Gustavsson hörde 
detta och svarade lotsen.

-  Säg inte det.
Med betoning att det inte var alls så 

säkert. Lotsen blev minst sagt arg på Åke. 
Skepparen sa till Åke att han skulle gå fram 
i skansen och hålla sig där tills vi hade läm
nat av lotsen. En bit utanför Travemunde

lämnade lotsen F o rtu n a  och vi kunde 
fortsätta vår resa. Resten av resan har jag 
inte så mycket minne av och därför slutar 
jag min berättelse här.

Jag mönstrade av Fortuna den 12 decem
ber för vinteruppläggning i Ganletviken 
strax intill Önnered som var hemmahamn 
för Fortuna.

Frånsett kortare vinteruppläggningar 
var jag med Fo rtu n a  tills den 4 augusti 
1941 då jag mönstrade av i Ystad, för att 
åka hem och börja på yrkesskola i Mölndal, 
och lära mig till mekaniker. Men det är en 
annan historia. -jjjjf-

Delförstoring av m/kort. Arkiv Bertil Söderberg.

Lite om Fortunas historia

1892 byggd i Svendborg av ek som 3 m toppsegelskonare för p/r P. Christensen i 
Svendborg, som döpte skutan till Fortuna. Ett namn hon fick behålla hela sin tid. 
1933 01 23 ny redare i Svendborg.
1933 i januari såld till Göteborg. Bogserades till Bastholmens varv för motorinstal
lation och omfattande förändringsarbeten. Riggades ned till 3 m skonare med 
avkortade toppstänger. Efter några magra år lades hon upp.
1934 12 28 köpt till Kornö. Fick behålla namnet.
1939 02 21 såld för 31000 kr till Önnered i Västra Frölunda.
19411213 såld för 60 000 kr av skeppsredare Axel Hansson i Västervik, till Red. Ab 
Maud i Jonstorp. När Fortuna såldes från Önnered uppges inte.
1943 08 23 explosion i maskinrummet under hamnliggande i tyska hamnen Oder- 
miinde, varvid befälhavaren och bästemannen omkom.
1943 09 14 såld till Red. Ab Nautic, Stockholm, för 39000 kr. Ingen namnändring. 
1947 i december såld för 70 000 kr till skeppsmäklare Arvid Andersson i Os
karshamn.
195710 15 köpekontrakt såld för 2000 kr till Skeppsbyggmästare Ingemar Mattsson 
i Söderköping.
1958 05 22 köpt av K-O Gustavsson i Arkösund, som hämtade Fortuna i Söderkö
ping, och lade upp henne vid Aspö, där hon huggdes upp till ved.

Galjonsfiguren hamnade hos Götaverken i Göteborg, där den först placerades i en 
personalmatsal. Om den finns kvar än idag är inte bekräftat. I Bdtologen 1988-5-224 
uppger en källa att 1956 införlivades galjonsfiguren i den välkände båtologen Stig 
S. Petterssons samling. En annan uppgift berättar att den var i mycket dåligt skick 
utanför f d Götaverkens kontor.

Bertil Söderberg
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En vedlastad Minna i slussen i Söderköping. Vykort

Med m/s Minna 1955
Janne Göthberg

Ä ntligen var skoltiden till ända! Jag hade 
slutat sjunde klass i m itten  av juni och  
det var dags för m ig att m önstra på min  
fars skuta m /s M inna, som  kockjungm an. 
N ästan  a lla  b ra n d sto rp sg ra b b a r stack  
till sjöss när skolan var avklarad. M inna  
lastade 125 ton och besättningen var m in  
far, m in  b ro r B ern h ard  och jag. Så h är  
kunde en vecka till sjöss se ut den varm a  
och torra som m aren 1955.

Vi hade kört upp till Baskarp på natten 
från Motala där vi hade lossat tackjärn 
dagen innan. Nu ligger vi förtöjda vid 
sandtagets brygga och skall lasta sand till 
Västervik. Det är dags att lucka av till last
rummet och transportbandet sätts igång. 
Sanden kommer i en strid ström.

Nu har en sådan modernitet som last
maskin kommit till Baskarp. Den ser ut 
som en traktor med wire över hytten som 
lyfter lastskopan. Detta underlättar otroligt 
jämfört med tidigare då all sand skulle ösas 
för hand med skyffel.

Vid åttatiden kommer mor ner med en 
stor korg med mat innehållande 12-15 ka
kor nybakat rågbröd och en middag som 
senare skulle dukas upp, oftast köttbullar 
och potatis. Det smakar bra att få sätta sig 
vid dukat bord en gäng. I vanliga fall är det 
ju alltid jag som skall laga maten. Jag är ju 
yngst ombord.

Lastrummet fylls alltmer och vi måste 
lämpa ut sanden i sidorna på båten och få 
den att ligga rätt, 9 fot både i för och i akter. 
Annars kommer vi inte genom kanalen. Nu 
har vi lastat in 125 ton och far går i land 
till kontoret för att hämta konossementet 
(fraktsedel på sjön). Tändkulemotorn 
värms på och startas. Däcket spolas rent 
från sand. Lastluckorna läggs pä och skal
kas tätt med presenning. När det mesta är 
gjort är det dags för mig att koka kaffe. Det 
går åt mycket kaffe till sjöss.

Framför oss har vi nu cirka sju timmars 
gång till Motala och framåt sextiden på 
kvällen är vi där. Far går i land och kla
rerar. Det kostar cirka 150 kronor med en

last sand genom östra kanalen. Färden 
fortsätter nu mot Borenshults slussar. Vi 
passerar Motala Verkstad där vi lossade 
tackjärnet igår. Slussarna ner till sjön Boren 
är fem stycken. Att slussa ner går betydligt 
snabbare än att slussa upp. Över Boren tar 
inte mer än dryga halvtimman. Borensberg 
nästa, och ett par broar till. Sedan lägger vi 
oss för natten i Kungs-Norrby där brorsan 
är närmare bekant med en söt flicka vid 
namn Inga. Det är inte så bråttom. Vi hin
ner till Västervik där vi skall lossa lasten på 
måndag morgon. Dessutom stängs kanalen 
klockan åtta varje kväll. Vill man passera 
efter den tiden kostar det en pollett å 2:50 
för varje bro och sluss. För mig är det dags 
att fixa kvällsmat och sedan kojdags. I 
morgon är det många slussar.

Nästa morgon startar vi vid sextiden. 
Först är det ett parti av kanalen där det 
endast är broar, långkanalen, innan det 
är dags för slussning. Heda, Brunnby, 
Berg, Oskar och Carl-Johan, inalles fem
ton stycken, innan vi är nere i sjön Roxen.
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I fart på Göta kanal. Foto från författaren.

Provianten har levererats medan vi slussat 
ner. Det kommer en äldre gentleman i svart 
sidenrock och tar upp beställning i början 
av slussningen. Han går under öknamnet 
"Tackar tio", för vad man än beställer sva
rar han "Tackar tio".

Det är dags för mig att skala potatis och 
laga mat. Överfarten på Roxen tar cirka två 
timmar. Idag blir det fläskkotletter. 1955 
var ju en extremt varm och torr sommar. 
Inte en regndroppe från maj till september. 
Det fanns ju inga kylmöjligheter på den 
tiden, så det var inte lätt att förvara färska 
matvaror. Därför passade man på att äta 
färskt kött när det var nyprovianterat. I 
övrigt var det att vräka på massor av salt 
pä till exempel fläskbiten, för att den skulle 
stå sig några dagar. Jag minns en gång att 
jag skulle göra rotmos med fläsklägg. Jag 
tyckte jag hade saltat ordentligt på fläsk
läggen, men den var inte riktigt "frisk"

Mittemot bor en fiskare som har ett par kor. 
Jag sätter livbåten i sjön och ror över för att 
köpa både mjölk och fisk. Det blev en stor 
piggvar som jag hade ett elände med att 
rensa. Fick använda hovtång för att få av 
skinnet. Men den smakade bra, minns jag.

Nästa morgon fortsätter vi mot Västervik 
på "ostkustens riksetta". Så kallas farle
den inomskärs. Det är mycket fraktbåtar 
men även nöjesbåtar på den här sträckan. 
Den slingrar sig mellan holmar, kobbar 
och skär. Det är bara på några få ställen 
som det är öppet hav. Ett sådant ställe är 
Asköfjärden utanför Västervik. Där ligger 
hela Östersjön på i nordostlig vind och sjön 
kan bli mycket grov. Men denna dag är en 
fin högsommardag med svaga vindar. Det 
är bara synd att torkan är så svår. Över
allt på holmarna syns torra, bruna tallar. 
Fram på eftermiddagen har vi kommit till 
Västervik. Kajerna är fulla av skutor och 
motorfartyg. Vi kan nu ta helgledigt.

Måndag morgon. Nu skall sanden lossas. 
Ett gäng hamnsjåare sätter igång att ösa 
sanden i mått som rymmer cirka ett ton 
som sedan vinschas upp ur lastrummet 
och tippas på en lastbil för vidare befordran 
till ett gjuteri. Även vi deltar i lossningen. 
Far kör vinschen. Innan dagen är tillända 
är lastrummet tomt och vi ger oss snabbt 
iväg med kurs norröver till Oxelösund och 
är där före midnatt.

Tisdag morgon lastar vi 125 ton tackjärn. 
Lastningen går fort (det är ju tungt) och 
äter ställs kursen mot Mem och kanalen. Vi 
hinner en bit ovanför Söderköping innan 
det är dags att ta natt.

O nsdagen blir en hård dag för en 
14-åring. Att dra alla slussportar i en gas
sande sol med temperaturer på över 30 
grader. Precis klockan 12 mitt på dagen 
är vi vid Bergs slussar (15 stycken i följd) 
och solen steker rakt ner. Men det är bara 
att bita ihop för vi skall vara i Motala till 
kvällen.

Torsdag lossas tackjärnet vid Motala 
Verkstad och fredag lastas sand i Baskarp 
igen till Västervik. Sa här bra gick det inte 
alltid, men sommaren 1955 var otroligt fin 
och därför klaffade det mesta.

Minna lossar sand, troligen i Västervik. Foto 
från författaren.

för den luktade pyton när jag kokade den. 
Men jag slog på mycket kryddpeppar, lite 
ättika, lagerbärsblad och sedan gjorde 
jag rotmos. Vi åt av både lägg och rotmos 
och ingen blev sjuk. Brödet som mor hade 
skickat med blev grönt av mögel på några 
dagar under högsommaren. Det fanns ju 
inget konserveringsmedel i det. Det var 
bara att ta en kniv och skrapa bort det vär
sta. Men det var ingen som mådde dåligt 
av att äta det.

Norsholm, på andra sidan Roxen, pas
seras och vi fortsätter vidare mot Söder
köping och slutligen till Mem, där kanalen 
mynnar ut. Det är juni månad och ljust i 
princip dygnet runt, så vi fortsätter ut i 
Slätbaken och ner i skärgården och hamnar 
slutligen på Olsö, där vi har ett perfekt 
ställe att ligga över natt. Berget går rakt 
ner i vattnet och så är det djupt ända in 
och dessutom väl skyddat för alla vindar.
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Styrbjörn har backat ut frän Stenpiren för rundtur i skärgården. Foto Ragnar Magnander 24 juli 2010.

‘51 g f f e f f l t o r a B
Bogserångaren Styrbjörn 100 år

Bertil Söderberg

Styrbjörn levererades av Göteborgs Nya 
Verkstadsaktiebolag (Götaverken) den 27 
juli 1910 till Trafikaktiebolaget Gränges- 
berg-Oxelösund.

När hon lämnade varvet och varvsarbe
tarna såg henne försvinna på älven med 
destination Narvik, kunde ingen av dem 
ana att den bogserbåt de just byggt skulle 
återkomma 100 år senare för att visa upp 
sig där hon en gång byggts. Visserligen 
moderniserad i halvtid, men med ångma
skin och panna i original samt fortfarande 
koleldad!

Detta besök hade inte varit möjligt utan 
stora ideella insatser av medlemmar i 
Norsk Veteranskibsklub i Oslo. Det var

denna förening med sina veteranbåtsen- 
tusiaster som räddade Styrb jörn  undan 
skärbrännarna och som den 2 oktober 1979 
övertog bogserbåten, som då bar namnet 
A tlet, för att restaurera henne till det ut
seende hon fick efter modernisering 1950.

Styrbjörn var i tjänst för Grängesbergs- 
bolaget fram till 1963, den sista tiden som 
reservbåt åt bolagsbogserbåten Sjöbjörn  
som levererats 1950. Grängesbergsbolaget 
hade inte längre bruk för sin trotjänare så 
den 27 augusti 1963 gjorde Styrbjörn sin 
sista resa under svensk flagg dä hon gick 
till Mo i Rana. Som norsk fick hon heta 
Atlet och redare var Hövding Skipsophug- 
ging i Sandnessjöen. Där användes hon

som mest för bogseruppdrag av bärgade 
vrak till upphuggning.

1 Göteborg låg Styrbjörn vid Stenpiren 
tillsammans med B o h u slän  och B öröy- 
sund, vilken hade sällskap med Styrbjörn  
till Göteborg. Helgen den 24-25 juli gjorde 
de tre ångarna gemensam tur i skärgarden, 
då allmänheten erbjöds att åka med. Jag 
valde givetvis, bogserbätsfantast som jag 
är, att åka med Styrbjörn vilket var en 
mvcket trevligt då jag kunde röra mig 
överallt från brvggan ner till eldardurken.. OO

I nästa nummer får vi mer ingående läsa 
om Styrbjörns öden och äventyr under de 
100 åren. -ris.

T v: Ängm  
:
Söderberf.

c  ner. ht?:ger.ir utmärkt 
.i'-. \c.ir;  -otona Bertil

Th: Styrbjörn  *’•.vntör Cihfvarvets 
stora docka med Götaverkens väl
kända logotvv.
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Juliana brann på morgonen den 17 juli 2010. Lars-Gunnar Fernlund tog detta foto samma dag kl 10.32.

Passagerfartyget Juliana brunnet
Krister Bång

Inte anade jag, när jag den 30 juni i år stod 
vid Gavleån i Gävle och betraktade den 

gamla passagerarbåten Juliana, att jag en 
månad senare skulle skriva en artikel om 
detta fartyg. Juliana är ju fartyg som man 
sett ligga still i åtskilliga år, ja enda sedan 
1998. Nu har hon förstörts av en brand.

Det var vid femtiden på morgonen den 
17 juli som en person larmade brandkåren 
om att Juliana stod i brand vid sin kajplats 
i Gavleån. Brandkären ryckte ut med full 
styrka och kunde bara konstatera att båten 
var övertänd. Båten som trafikerar Limön, 
D rottn ing Victoria, låg bara fem m eter 
därifrån och fick bogseras ut för att inte 
antändas. Juliana blev fu llständigt u t
bränd och ligger ännu vid denna tidnings 
pressläggning kvar vid kaj utan att ha rörts 
efter branden.

Att det rör sig om en anlagd brand står 
utom allt tvivel. En övervakningskamera 
har fångat två män på cykel som tagit sig 
om bord på fartyget och några m inuter 

Tre veckor tidigare, den 30 juni, hade fartyget ett mer tilltalande yttre. Foto Ki istet Bång därefter lämnat fartyget.
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Ingemar Gudmundssons Rigon vid övertagandet i Göteborg. Foto Krister Bång den 9 mars 1969.

Juliana byggdes 1961 hos Gdanska Sto- 
cznia Rzeczna i Gdansk med namnet Lilla 
Weneda för den polska staten och sattes 
in i polsk kustfart i Östersjön. I juli 1993 
såldes fartyget till Com pania M aritim a 
Rigon Ltd i St Vincent & The Grenadines, 
fick K ingston som hem ort och nam net 
ändrat till Lilla Veneda. Adressen gick till 
ett danskt skeppsmäkleribolag, men man 
m isstänker att den verklige ägaren var 
sjökapten Ingemar Gudmundsson i Gävle 
som tidigare haft ett fartyg med namnet 
Rigon. Dessutom var Gudmundssons last
fartyg Rigina (10323) också registrerat på 
detta bolag.

Enligt uppgift sattes nyförvärvet i fart 
från Neustadt i Tyskland där hon gjorde 
turer till internationellt vatten för försälj
ning av rusdrycker. U ppslutningar var 
dock inte så stor utan fartyget lades upp.

Som m aren 1998 anlände fartyget till 
Kalmar. Gudmundssons Rigina befrakta
des då av Bröderna Höglund i Kalmar och 
Rigina var ofta i stan där Gudmundsson 
kunde se till sitt passagerarfartyg. Han 
hade också planer på att sätta henne i trafik 
mellan Kalmar och Färjestaden. Efter ett 
tag avhystes fartyget från Kalmar och lade 
till i Färjestaden där Gudmundsson teck
nat avtal om ev framtida trafik. Han hade 
inhyrd personal från Polen som såg över 
maskin, men någon trafik från Färjestaden 
kom aldrig igång.

Den 17 november 2000 inköptes fartyget 
till Sverige för 700 000 kronor av Johan Me- 
lin i Gävle som gav henne namnet Juliana. 
Johan är gift med Ingem ar G udm unds
sons sondotter, Ulrika. Fartyget togs nu 
till Norrköping där nya planer om trafik 
smiddes. Men Sjöfartsverket kom emellan 
och godkände inte fartyget.

I Söderhamn ville företagarföreningen 
gärna ha ett fartyg som  kunde gå ut i 
skärgården med passagerare och middags
gäster. Där hade tidigare Sandskär och 
G ranskär varit i trafik  m en Granskärs 
rederi hade gått i konkurs. Sä Ingem ar 
Gudm undsson i Gävle kontaktades och 
när motorn startades i Norrköping för att 
gå till Söderhamn fick Räddningstjänsten 
larm om trolig brand ombord. Sa var det 
inte. Det var motorerna som rök så kraftigt.

,än

Sommaren 2005 kom så Juliana till Sö
derhamn för första gången. Tidningarna 
uppmärksammade händelsen och slog på 
stort med att nu skulle det satsas. Gud
mundsson hade också platsannonser inne 
för att få personal till fartyget. X åg on  
vecka senare meddelade man att det inte 
skulle bli någon trafik det året eftersom det 
mesta av säsongen redan passerat och att 
dessutom varken tilltänkt personal eller 
kunder hört av sig. Sanningen var också 
att Sjöfartsverket inte godkänt båten för 
trafik. 1 november 2005 övertog Ingemar 
Gudmundsson själv ägandet av fartyget. 
En månad senare, i december 2005, bog
serade Söderhamns lilla bogserbåt Ruth 
iväg med fartyget en liten bit och lade 
det i Stugsund. Där höll hon på att sjunka 
eftersom ett avloppsrör brustit, men man 
lyckades hålla fartyget flytande. Samtidigt 
försökte ägaren med alla medel få fartvget 
sjövärdigt eftersom han hade spekulanter i 
Estland som ville ta över fartyget dit, men 
Sjöfartsverket vägrade. Bristerna var för 
stora. Till sist gav de dock med sig, men då 
var de estniska spekulanterna inte längre 
kvar i bilden.

Hösten 2008 avseglade Juliana från Stug
sund, där de ansvariga drog en lättnandens 
suck, och kom till varvet i Oregrund där 
hon sliptogs och bottenmålades. I maj 2009 
lade hon till i sin hemmahamn, Gävle.

Nu började en upprustning av båten. 
Hon målades, försågs med nya tankar och 
fick alla certifikat. Ett tillstånd fattades 
dock, serveringstillstånd. I våras anslöt 
sig Ingemar Gudmundsson sig till Sweref. 
Fartyget hade certifikat för 97 passagerare. 
Hennes fart uppgavs till 8 knop.

Gudmundsson annonserade under som
maren i är om räkkryssningar, men intres

set var för dåligt och några resor blev det 
inte. Därför bjöds fartyget ut till salu. Spe
kulanter saknades inte och vid tidpunkten 
för branden var spekulanter frän Danmark 
på väg. Enligt fartvgsmäklare Benny Falk, 
var fartyget ganska svårsält men skulle 
passa bra som café- eller restaurangbåt 
liggande vid kaj. Utrymmena ombord var 
stora, men för att bli en läm plig restau- 
rangbåt behövdes ny inredning invändigt 
och ett nytt kök. Försäljningsmässigt var 
värdet på fartyget någonstans mellan en 
halv och en miljon kronor. Fartyget var vid 
olyckstillfället oförsäkrat.

Ingemar Gudmundsson
Redaren är nu 85 år och började redan som 
22-åring ombord på en passagerarbåt som 
gick mellan Gävle och Limön. Han utbilda
de sig till lots och tjänstgjorde vid Bönans 
lotsplats utanför Gävle. Han drev också ett 
tag passagerartrafiken ut till Limön med 
Sommarö. Han blev dock sjukpensionerad 
som lots och började i stället som skeppare 
ombord på ett eget fraktfartyg, Tärnö, som 
han inköpte i mars 1962.

Rederiet utökades somm aren 1968 då 
han från Holland inköpte det lilla kust
fartyget Trigon som han för enkelhetens 
skull döpte om till Rigon. I september 1969 
sålde han Tärnö. I december 1977 avytt
rade han Rigon till Nya Guinea. Då hade 
han redan i april 1976 köpt Westbris från 
Skärhamn som han döpt om till Rigina. 
Detta fartyg flaggade han ut i mars 1987. 
När Gudmundsson definitivt sålde henne 
är inte klarlagt, men hon seglar fortfarande 
med namnet Rigina i trafik i Kariben, Syd
amerikas ostkust och fjärran östern. Hon 
har sedan en tid hemort i George Town, 
Guayana. -j$(-
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Under polsk flagg hette fartyget Lilla Weneda.



Yavari har en läng historia, men tycks rara i ett bra skick.

Gamla båtar på Titicacasjön
Eric Hallberg text, Bill Brox bilder

Titicacasjön ligger på 3 800 meters höjd 
uppe i Anderna. Det är Sydamerikas 
största sjö ungefär 20 mil lång och har en 

största bredd på ungefär 10 mil bred. Både 
Bolivia och Peru gränsar till sjön, men det 
är Peru som stått för de mesta sjöförbindel
serna. Runt mitten på 1800-talet bestämde 
Perus president Ramön Castilla att landet 
skall skaffa två kanonbåtar till Titicacasjön 
för att bevaka sina in tressen  där. M an 
vände sig till det engelska varvet James 
Watt Foundry i Birmingham, som i sin tur 
överlät byggandet av skroven till Thames 
Ironworks and Shipbuilding Company. De 
två båtarna skruvades ihop på det engelska 
varvet med bultar och muttrar, varefter de 
demonterades och packades i 2 766 lådor 
inför transporten till Peru. Detta skedde 
1862. När väl byggsatserna till båtarna los
sats i Aricas hamn och via järnvägen nått 
Tacna började den besvärligaste delen av 
projektet: transporten upp till Puno vid 
Titicacasjön där båtarna skulle återmon- 
teras. Från Tacna skedde transporten med 
mulåsnor som maximalt kunde ta 200 kilo,
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för tyngre delar som propellrar och propel
leraxlar fick man utnyttja mänskliga bärare. 
Efter ett halvt år avskedades den person 
som varit ansvarig för transporten, dess
utom var mulåsnedrivarna missnöjda; det 
blev jordbävning, dessutom bondeuppror 
och resultatet blev att delarna till de två bå
tarna kom att ligga utspridda mellan Tacna 
och Puno vid Titicacasjön. Arbetet med att 
transportera upp materialet återtogs, och 
hade 1869 kommit så långt att man kunde 
börja arbetet med att montera ihop den för
sta båten, som fick namnet Yavari, och hon 
kom att sjösättas på juldagen 1870. Hon har 
en längd på 47 meter. Två år senare kunde 
man sjösätta den andra båten, som är något 
mindre (37,5 meter) och hon fick namnet 
Yapura. De två båtarna var utrustade med 
ångmaskiner, men tillgången på bränsle 
var ett problem  eftersom  det inte fanns 
mycket lämpligt bränsle runt Titicacasjön. 
Lösningen blev att man använde torkad 
lamalort. För en rundresa runt sjön behöv
des det 1400 säckar av den varan. Man kan 
ju tänka sig hur många personer som var

involverade i insamlandet! Några kanoner 
kom aldrig att monteras på de två båtarna. 
De två båtarna var riggade, och för att 
minska motståndet när man seglade kunde 
man hissa upp propellern med handkraft, 
men detta krävde hela besättningens (17 
man) medverkan.

1890 hade Peru drabbats av ekonomiska 
svårigheter beroende pä skilda orsaker, och 
ett engelskt företag fick ta över järnvägarna 
och sjöfarten på Titicacasjön. 1914 bytte 
man ut ångm askinen på Yavari mot en 
tändkulemotor frän Bolinder på 320 häst
krafter. 1975 togs Yavari och Yapura över 
av den peruanska flottan. Yavari lämnades 
åt sitt öde och fick förfalla alltmer, medan 
Yapura fick fungera som en slags flytande 
sjukstuga på Titicacasjön, en uppgift som 
hon fo rtfaran d e fy ller, num era under 
nam net BAP Puno. För Yavari blev det 
emellertid ett nytt liv, då en grupp privat
personer (engelsmän) köpte henne i början 
på 1980-talet. De började med en genom
gripande restaurering av båten, och idag är 
hon i fint skick, med fungerande tändku-



SAP Puno (ex Yapura) tillhör numera peruanska flottan.

lemotor och allt. Hon ligger förtöjd vid ett 
hotell i Puno, och för den som har vägarna 
förbi går det utmärkt bo ombord på henne: 
45 $ per natt, men då ingår frukost.

En tredje båt, Coya, byggdes av W il
liam  Denny i Dum barton 1892, och hon 
ligger numera på land och fungerar som 
en restaurang.

När järnvägen upp till Puno byggts fär
dig blev transporterna upp till Titicacasjön 
betydligt lättare, och två större båtar, Inca 
och O llanta kom att byggas vid Earles

Shipbuilding & Engineering Company i 
Hull. Man började konstruera Inca 1904, 
och b y g g satsm eto d en  var densam m a 
som man använt när Yavari och Yapura
byggdes, men nu kunde de olika delarna 
göras tyngre, eftersom järnvägen upp till 
Puno byggts färdig. Inca sjösattes 1905, 
och hon var som sagt bra mycket större 
än de tidigare båtarna, och hade en längd 
på 66 meter. Hon kan väl betecknas som 
ett riktigt passagerarfartyg. Inca kom att 
skrotas i början på 1990-talet.

Mot slutet av 1920-talet hade trafiken 
på sjön fått en sådan om fattning att det 
var behov av att skaffa ännu en större båt 
än Inca och det blev Ollanta, som sattes 
ihop i England under 1930. När delarna 
nått Titicacasjön fick man bygga en ny slip 
inför återmonteringen. Arbetet leddes W.R. 
Smale, och han lyckades med bedriften att 
klara av hela arbetet fram till sjösättningen 
på ätta månader. Ollanta har en dödvikt 
på 950 ton, och hennes maskiner kunde ge 
henne en fart på 14,5 knop. Det fanns hytt
platser för 66 förstaklasspassagerare, och 
det fanns också plats för 20 andraklasspas- 
sagerare förut. Givetvis finns också m at
salar och rökrum. Ollanta är fortfarande 
aktiv i trafiken pä sjön, och har genomgått 
en föryngringskur på slipen i Puno. Hon 
ägs numera av PeruRail (Orient Express 
Hotels Ltd). Så vitt man kan bedöma av 
bilder på henne tycks hon fortfarande vara 
i ett gott skick, med många av de ursprung
liga detaljerna välputsade och fina!

Fortfarande finns alltså tre av de gamla 
båtarna igång uppe på Titicacasjön. För Ya
vari och Ollanta verkar framtiden lovande, 
medan det väl är tveksamt hur framtiden 
kom mer att gestalta sig för Yapura. Vad 
händer när peruanska flottan kommer att 
avveckla henne?

Källor
Ja n e s  Fighting ships 1980-1981 
Shipping Today and Yesterdav. March 2008

Q U A R D C O S T A S

Ollanta är fortfarande verksam i trafiken pä Titicacasjön.
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Sjöresa på Vänern
Carl-Gustaf Carlsson

o

Ar 1947, när jag var tolv år och hade 
sommarlov från skolan, fick jag följa 

med pappa ut på sjön en hel vecka. Det 
blev en stor upplevelse som jag aldrig 
glömmer. Båten var en vänerskuta vid 
namn Vera av Vänersborg.

Färden startade från Sikhalls brygga 
som är belägen cirka 300 meter från mitt 
föräldrahem vid Vänern. Båten var byggd 
av järn , hade en stor råo ljem o tor och 
lastade omkring 100 ton. Man fick starta 
råoljem otorn genom  att värm a upp en 
tändkula med en blåslampa. Sedan drog 
man runt ett stort hjul. Det var då bra att 
ha starka armar. Och det hade pappa. När 
motorn var igång lossades förtöjningen och 
färden mot Göteborg började. I Vänersborg 
började Göta älv och första slussen mötte 
vi i Brinkebergskulle. I Trollhättan kom 
tre slussar till och i Lilla Edet ytterligare 
en. På söndagskvällen förtöjde vi vid en 
av Göteborgs många kajer, jag tror det var 
Packhuskajen.

På m åndagsm orgonen, när jag hade 
vaknat, gick jag ut på däck. Där var ett 
liv som dagens åskådare knappast kan 
föreställa sig. Hela hamnsidan var full av 
lastkranar och ute i älven gick bogserbåtar 
som var grönmålade och hade korta namn 
som t ex Karl, Birger eller Herbert. Annars 
brukar ju båtar ha kvinnonamn. Uppgiften 
för dessa båtar ju att dra in de stora båtarna 
som låg ute på redden. När de hade dragit 
in några båtar fick vi lägga till vid ett av 
dessa fartyg och kranen lyfte över en liten 
del av dess last till oss. Lasten vi fick var 
kol, ungefär 100 ton.

Besättningen på vår båt bestod av två 
man, ägaren Sven Andersson och pappa. 
Nu, när båten lastades, fick vi hjälp att 
skyffla kol av en sjåare vilket var namnet 
på dåtidens hamnarbetare. När vi var klara 
med lastningen tog Sven Andersson upp 
plånboken och betalade. Mannen tackade 
och vandrade vidare till nästa båt.

Jag fick inte hjälpa till med detta jobb. 
Det var för tungt för mig sade pappa. Jag 
fick i stället rulla ihop rep i ringar på däck
et. Medan jag höll på med kom det fram en 
man till mig och frågade om jag höll på att 
vända på solen. Jag rullade dem nämligen 
motsols när de skulle rullas medsols.

Nu var båten lastad och Sven Anders
son gick till hamnkontoret och fick betalt 
samt order av en returlast med plank från 
Edsvalla. Det blev att lossa förtöjningarna 
och styra norrut. Edsvalla ligger vid Byäl
ven i Värmland.

Vi gick nu Göta älv motströms och när

vi kom till Vänersborg förtöjde vi för att 
bunkra och handla mat hos Axel Larssons 
Skeppshandel.

När vi sedan kom ut på Vänern började 
det verkliga sjöm anslivet. Jag fick styra 
båten efter kompass vilket var fantastiskt 
roligt för mig. Efter en stund säg vi bara 
vatten och inget land någonstans. Det för
sta landmärket vi fick se var Lurö skärgård 
som ligger ungefär mitt i Vänern.

Till slut var vi framme i Edsvalla. -  Ja, 
sade pappa, här har du det vackra Värm
land, du krona bland Svea rikes länder. 
Fast jag tyckte inte det var vackrare här än 
någon annanstans.

I Edsvalla lossade vi kolet och lastade 
plank som skulle till Göteborg. Vera hade

en mast men en del båtar av denna typ 
hade två. Då hissade man segel om vin
den var gynnsam, d v s  när vinden kom 
akterifrån sä det gick att länsa och på sä 
vis öka farten.

Pä resan tillbaka till Göteborg var det 
ganska hög sjö men jag klarade mig från att 
bli sjösjuk. I Göteborg lossade vi vår plank
last och fick en ny last av kol. På vägen upp 
till Vänern igen lade vi till i Trollhättan Där 
var det kanottävling som vi tittade på och 
jag minns att Gert Fredriksson vann.

På lördagen var veckan slut och pappa 
och jag tog bussen hem till Sikhall. Vi var 
välkom na hem. Pappa ville nog att jag 
skulle gå till sjöss, men för min del blev 
det idrott. *

u'T

Birger och Einar utanför bogserbåtshamnen vid Kusten den 15 oktober 1950. Foto Curt S Ohlsson. 
Negativsamling Klubb Maritim -  Göteborg
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Efter bärgningen Mg fartyget upplagt vid Odegaard Bergning i Älesund. Foto Bent Mikkelsen den 15 juli 1991.

Dag Bakka i Bergen har ytterligare upplysningar om tiden i 
Norge.

1969, den 28 november, övertogs fartyget av Det Bergenske 
Dampskibsselskab AS, Bergen och registrerades den 5 december 
med namnet Iris. Den 6 februari 1970 sattes hon i fart på Ham- 
burglinjen efter en del ombyggnader.

1973, mars, överfördes hon till Nord-Poolen och sattes in i 
kustfarten mellan Oslo och Kirkenes där hon ersatte Ara.

1981, juni, övertogs hon av KS Nord-Poolen AS i Trondheim 
men hade fortsatt hemort i Bergen.

1983, juni, såldes hon för 2 000 0000 norska kronor till Fjell 
Shipping AS i Trondheim, fick Vadsö som hemort och nytt namn, 
Fjellbris.

1989, februari, övertogs hon efter konkurs av Jens Bye vid Fosen 
Mek Verksteder i Fevåg och lades upp i Fosen. I november samma 
år såldes hon till Tanja AS (Petter Arnt Slotvik) i Brennoysund 
och döptes om till Svennoy.

1990, den 2 maj, kantrade hon under avgång från Ewos an
läggningar i Gunhildsvågen, Floro och sjönk på grunt vatten. 
Hon bärgades av 0degaard  Bergning och lades upp vid deras 
företag i Alesund

1992, september (officiellt först den 1 april 1993) övertogs hon 
av Tra-Con AS i Tananger utanför Stavanger för att repareras. 
Hon togs till Sjuve i Kristiansand och kunde levereras i maj 1993. 
Sjuve bedrev skrotning av fartyg och lite reparationsverksamhet 
vid gamla Kristiansands Mek Verksted.

1993, den 10 augusti, såldes hon till AS Aud i Bergen men fick 
Stavanger som hemort. I november samma år belädes hon med 
kvarstad i Egersund efter skulder på 5750000 norska kronor.

1994, den 11 mars, såldes hon till Miraflora Shipping Inc (Mus- 
tafa M Jaohar & Co), Lattakia, Syrien och avgick från Egersund 
den 15 mars med namnet Svennoy. Fick senare namnet Maria J 
med hemort i Belize.

1995, juli, köptes hon för ca 3000000 norska kronor av Reinert 
Eidshaug i Rorvik och övertogs i Nauplion. Den 11 juli inregistre
rades hon som Ringfjell med hemort i Namsos. Hon reparerades 
sedan vid varv i Kolvereid. Och den 15 oktober 1995 kantrade hon 
längs kajen i Knarrevik på Lille Sotra vid Bergen under lastning, 
gled ut på djupt vatten och sjönk. Där ligger hon än.

Dag Bakka kom en minut för sent för att fä en excellent bild av Svennoy. 
Foto är taget vid Dokkesjxrskaien i Bergen.
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Byggd 1966 av Falkenbergs Varv Ab, Falken

berg, nb 143

1 040 tdw, 499 brt, 242 nrt

Längd 69,52, bredd 11,02, djupgående 3,66 m

Reg-nr 10685/SGPW  IM O 6605060

Maskin 6 st 6-cyl Scania-Vabis dieslar, 1230 

hk, 906 kW

Fart 12 knop

Efter en provtur kommer Tento in till Falkenberg. Foto Falkenbergs Varv.

136 Tento/Östanhav/Alta Mar/Parma 1966-1987

Detta experim entfartyg byggdes för Ångfartygs Ab Tirfing i 
Göteborg som feederfartyg åt Broströmskoncernen för trafiken 
mellan Finland och Sverige. Hon sjösattes den 12 januari 1966 
och döptes av fru Barbro Lindahl, maka till vd Filip Lindahl i 
Broströms Tender Service, till Tento. Sjösättning lockade många 
prominenta gäster. Från beställarna skeppsredarna Dan-Axel 
Broström och Stig Danielsson; från Broströms Tender Service 
vd Filip Lindahl; Broströms tekniske chef, Gösta Kaudern och 
direktör William Thorén i Svenska Orient Linien. Varvet repre
senterades av dess styrelseordförande, generalkonsul Gunnar 
K:son Kjellberg, skeppsredare Helge Källsson och varvschefen 
Valter Nilsson. Bland övriga gäster märktes Dan-Axel Broströms 
systrar fru Margareta Moseby, fru Kerstin Wijk-Broström och Brita 
Keiller. Hedersgäster var landshövdingeparet Ingvar Lindell och 
från Helsingfors kom Ragnar Krogius.

Fartyget var avsett för pallgods och utrustades med en linbana 
konstruerad av Nordströms linbanor som löpte på babordssidan 
av huvuddäck och mynnade ut i portar på låringarna och bogarna.

Den arrangerades för autom atisk fram m atning av pallarna. 
Lastrummet var helt fritt från skott och stöttor för att underlätta 
rationellt stuveriarbete. Den aktra porten försågs med en ramp 
för ombordköming av bilar.

M askinrummet planerades för att detta skulle lämnas utan 
tillsyn under långa perioder till sjöss. Bl a för att ge ett helt obrutet 
och rent huvuddäck, där lastningen inte skulle hindras av ma- 
skinrumsskott, valde man att använda högvarvigt huvudmaski
neri varvid lågt maskinrum kunde åstadkommas. Anläggningen 
omfattade sex Scania-Vabis dieslar.

Fartyget kunde levereras måndagen den 16 maj och sattes då 
in i feederfart mellan Göteborg/Malmö och Helsingfors/Kotka.

1969, den 13 oktober, såldes hon för 2000000 kronor till dot
terbolaget Halland Linie Schiffahrtsgesellschaft i Lubeck och 
fortsatte i samma fart som tidigare.

1974, oktober, såldes hon tillbaka till Sverige och till ett partre
deri med Helge Källsson i Lidköping som huvudredare. Delägare 
var Erik Thun Ab och Thunrederier Ab med hälften var. Fartyget

Fartyget fick sedan namnet Östanhav. Foto Örjan Kronvall i Öresund 
den IS augusti 1976.

Man ville gärna ha ett skorstensmärke på sitt nybygge. Här prövar man ett 
förslag. Resultatet blev att man avstod. Foto Falkenbergs Varv.
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Som Stockholms-fnrti/g fick fartyget namnet A lta  Mar. I olo Cöniu O hlson .

■ . s-n r
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döptes om till Östanhav. Hon byggdes om vid Falkenbergs Varv 
och fick helt släta sidor i lastrummet som lämpade sig för bulk- 
frakter. Dödvikten blev därefter 2250 ton.

1979. den 11 december, övertogs hon av ett annat bolag inom 
Thun-koncernen, Dahllöfs Bränsle Ab, Lidköping. Priset var då 
5000000 kronor. Detta bolag ändrade den 14 januari 1980 firma 
till Thunship Ab

1981, den 28 december, såldes 20 % i fartyget till Bengt och John 
Belfrage i Stockholm som hade bildat Alta Mar KB för sin verk
samhet. Priset för andelen var 220000 kronor. I april 1982 såldes 
resterande 80 % för 3200000 kronor till Alta Mar som därmed blev 
ensam ägare till fartyget. Det döptes samtidigt om till Alta Mar.

1983, den 20 maj, såldes andelar om 10 % var för 400000 kronor/ 
styck till Per Engwall, Partille; Sven Vimmerman, Sundbyberg; 
Anders Nilsson, Helsingborg och Carl Lindgren, Höganäs.

1984, september, såldes hela fartyget för 3 800 000 kronor till KB

Efter branden avriggades fartyget och blev pråmen BB  B arge 6. 
Foto i Brevik, Norge den 22 april 1989 av Krister Bång.

L - i

Parma (Sven-Erik Sandell, Färjestaden), Kalmar och döptes om 
till Parma. Hon avgick från Falkenberg den 4 oktober.

1986, den 3 december på kvällen, sprang fartyget läck dä hon 
befann sig i position 58.44N och 09.45E pä en resa mellan Heroya 
och Kalmar med last av gödning. Besättningen övergav farty
get med helikopter. Kort därefter utbröt brand i akterskeppet 
som blev helt utbränt. Hon kunde dock bogseras in till Brevik 
i Sydnorge av norska bogserbåtar. Skadorna var dock så stora 
att fartyget kondemnerades. Den 9 januari 1987 såldes hon av 
försäkringsbolaget för 240 000 norska kronor till Bugser og Bjerg- 
ning A/S i Hovik as is i Brevik. Fartyget omändrades till pråm 
med namnet BB Barge 6. Det nya tonnaget uppmättes till 1323 
brutto och 378 netto.

1997, december, såldes hon till A/S Haaland & Sonn i Pors- 
grunn och hon avfördes ur registret den 30 september 1998 som 
upphuggen.

■
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Byggd 1966 av Karlstad Varv Ab, Karlstad, 

nb 146

1140 tdw, 499 brt, 294 nrt

Längd 57,76, bredd 10,22, djupgående 4,00 m

Reg-nr 10694/SFGE IM O 6604303

Maskin 8-cyl Klöckner-Humboldt-Deutz type 

R BV 8M 545,1320 hk, 971 kW

Fart 12 knop

Efter leveransen gick Dalavik ofta pä Vänern. Foto i Göteborg den 6 juni 196b av Krister Bång.

137 Dalavik 1966-1987

Detta tankfartyg sjösattes den 4 januari 1966 och döptes av frö
ken Eva Christensson till Dalavik. Isen låg tjock i hamnen så 
man hade huggit upp en ränna för att få fartyget i sjön. När hon 
levererades till Rederi Ab Dala vik på Styrsö den 18 maj samma 
år var all is försvunnen.

1971, den 20 oktober, anlände fartyget till Falkenbergs Varv 
för förlängning med 17,25 meter och för förhöjning. Då fartyget 
återlevererades den 4 december 1971 kunde hon lasta 2097 ton. 
Bruttot var 999 och nettot 578.

1987, den 25 maj, såldes hon för 5676050 svenska kronor till 
Rederi K/S Delta (Alba Shipping Ltd, Ålborg) och registrerades i 
Panama. Hon övertogs av den nye ägaren den 12 juni och när hon 
lämnade Falkenberg den 17 juni hade namnet ändrats till Delta I.

1989, den 19 november, såld till African Continental Properties 
Ltd, Monrovia, (schweiziska intressenter), teknisk management 
hos Knud I Larsen, Kobenhavn. Använd som bunkertanker 
utanför Västafrika. Hemmahamn Monrovia. Samma namn som 
tidigare.

1992, juni, blev Enea Management Inc, Piraeus nya managers 
för fartyget och hon fortsatte som bunkertanker vid Afrikas kust.

1995, den 27 maj, såld till Alkyonis Petrelefsis II (Seagull Manage
ment Ltd) i Piraeus, fick grekisk flagg med namnet Saint Rafael II. 
2005, den 24 januari, anlände fartyget till Aliaga i Turkiet där hon 
nedskrotades av Dortel Gemi Sokum Demir Ve Celik San. Hon 
hade avgått från Piraeus den 22 januari på den sista resan. Inför 
denna fick fartyget Comoros-flagg med hemort i Moroni.

F artyget f ic k  senare nam net D elta  
I. Här prövar man olika storlekar på 
bokstäverna.

32 Lä:r.sp.ii.mper:
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Hasting levererades den 15 november 1966. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts Tidning.

Byggd 1966 av Sölvesborgs Varv Ab, Sölves

borg, nb 69

920 tdw, 499 brt, 267 nrt, 2 008 cbm

Längd 69,29, bredd 11,02, djupgående 3,72 m

Reg-nr 10697/SECD IMO 6614176

Maskin 6 cyl Nohab diesel type MN16S, 1 650 

hk, 1214 kW

Fart 12,5 knop

138 Hasting 1966-1973

Detta kylfartyg kölsträcktes den 29 november 1965. Det var be
ställt av Rederi Ab Hasting (C.O. Hillerström) i Helsingborg. Den 
16 juni 1966 var det dags för sjösättning och fru Kajsen Larsson, 
maka till befraktare Torsten Larsson, gav fartyget namnet Hasting. 
Leveransen ägde rum den 15 november samma år. Då påpekades 
särskilt att kylmaskinen hade dimensionerats för att hålla tem
peraturen i lastrummet på -  30 grader i tropiska förhållanden.

1973, den 6 april såldes fartyget för 3200000 kronor till Rudolf 
Reimers i Hamburg, som lät registrera det på Antillian Reefers NV 
i Willemstad. Fartyget övertogs i Kiel den 25 april och avseglade 
därifrån den 7 maj med namnet Caracas Bay.

1983, den 6 juli, såldes hon till Gulf Mills Co i Dubai men fick

Panama som flaggstat. N am net ändrades till GMC 3 Waleed 
vilket flanörerna i Dover kunde konstatera när fartyget lämnade 
hamnen den 6 juli.

1986, den 8 januari, såldes fartyget till Omer Hasham Abuseedo 
i Bombay som registrerade fartyget på Unigem Traders med Pa
nama som hemort. Fartyget döptes nu om till Indiano Freezer.

1986, den 3 augusti kl 06.06 kolliderade hon med lastfartyget 
Altair utanför Bombay och sjönk söder om Sunk Rock fyr, varvid 
befälhavaren och kocken omkom. Olyckan inträffade i samband 
med att de båda fartygen skulle skifta lots. Indiano Freezer var 
vid olyckstillfäller på en resa mellan Bombay och Dubai med last 
av potatis och styckegods.

Under en tioårsperiod seglade 
fartyget med namnet Caracas 
Bay. Foto C.G. Nyström, Klubb 
M aritim-Göteborg.
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Byggd 1966 av J J Sietas Schiffswerft, Ham- 

burg-Neuenfelde, nb 613

1150 tdw, 499 brt, 319 nrt

Längd 71,54, bredd 11,83, djupgående 5,56 m

Reg-nr 10767/SEAT IM O 6704141

M askin 8-cyl K löckner-H um boldt-D eutz,

1 500 hk

Fart 12 knop

Take it easy. Cecilia forcerar isen i maklig takt i februari 1967. Foto ].C. Lund.

139 Cecilia/Kungsten/Ann-Carina 1966-1980

Detta torrlastfartyg, som beställts av E G Jansson Ab i Malmö var
i det närmaste färdigbyggt då det den 4 december 1966 sjösattes. 
Av sin gudmor, fru Birgit Holm, dotter till E.G. Jansson, gavs hon 
namnet Cecilia. Hon var bolagets första helt egna fartyg. Leveran
sen ägde rum efter endast 17 dagar, onsdagen den 21 december. 
Hon byggdes som open/closed shelterdecker med ett brutto av 
499/1400 och med en dödvikt av 1150/2450 ton

1969, den 23 september, ändrade bolaget firma till E G Jansson 
Rederi Ab, Malmö.

1972, den 17 november, såldes fartyget för 3150000 kronor till 
ett partrederi i Skärhamn med Gustaf Edvardsson som huvud
redare och ägare till 1 /5 i fartyget. Övriga delägare med samma

andel var Ture Axelsson, Jarl-Arne Gustavsson och Lennart Pet
tersson, samtliga Skärhamn samt Rederi Ab Novator i Norrkö
ping. Omdöpt till Kungsten

1978, den 9 november, såldes hon för 3950000 kronor till Ven- 
Öresundslinjen Ab (Inge Hall) i Borrby. När fartyget övertogs 
den 12 januari 1979 fick hon namnet Ann-Carina med hemort i 
Simrishamn.

1980, den 18 april, såldes hon för 4 300 000 svenska kronor 
till Sture Krey (huvudredare), Hafrsfjord och Harald Sandoy, 
Stavanger. Fartyget övertogs av de nya ägarna den 16 juni och 
döptes då om till Kreyvang med hemort i Stavanger.

1982, januari, såldes hon till Simon Mokster i Stavanger och
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döptes om till Strilvang.
1984, den 28 september, bildade Ivfekster partrederi med sig 

själv som huvudredare.
1988, den 28 september, döptes fartyget om till Hystein med 

samma ägare.
1989, den 16 april klockan 04.15 sände fartyget ut nödsignaler 

då hon befann sig i position 47.10 N och 06.32,5 W sedan man i

hårt väder fått slagsida. Fem timmar senare lämnade besättningen 
fartyget i livtlottarna och upptogs av Neidenburg av Hamburg. 
Hystein gick till botten klockan 21.35 samma dag i position 46.52 
N och 06.12,2 W. Besättningen landsattes i Lissabon.

Uoyd's Weekly casualty reports vol. 276 No 4 från tisdagen den
2 maj, 1989 har en redogörelse över händelsen. Vi återger den in 
extenso nedan.

,r  ARINÅ

Sista svenska namn blev Ann-Carina. Foto Rickard Sahlsten den 17 april 19/9.

Hystein (Norwegian)
Land s End Radio, Apr 16 -  Following received from Brest- 

Le Conquet Radio:
At 0429, GMT: Mayday (distress) relay, all ships, following 

received from mv Hystein at 0415, GMT: "Position lat 47 10N, 
long 06.32,5W, big damages on the deck, 6-7 deg list, request all 
ship to assist immediately." All ships in vicinity please report 
to Brest-Le Conquet Radio.

At 0515, GMT: Following received from Hystein-. "ten-deg 
list, big damages on deck, not sure to make water." SQJB (m 
bulk carrier Kopalnia Siemianowice) proceeding, ETA 0800, GMT, 
VSBT5 (m tanker British Tay) ETA 0910, GMT, EQHW (m bulk 
carrier Iran Eslami) ETA 1100, GMT, and FNPB (m tug Abeille 
Flandre) ETA 1230, GMT. Any vessel with information report 
to Brest-Le Conquet Radio.

At 0610, GMT: Following received from Hystein : Now 20-deg 
list, big damage on deck, require assistance.

At 0736, GMT: Following addressed to SQJB: "Your assistance 
is not requested." Following addressed to VSBT5 from French 
Coast Guard: "Your assistance is not requested, you can resume

normal course".
At 0801, GMT: Following received from Hystein: "Position lat 

47 08N, long 06 25W, with 20-deg list. Crew try to pump and 
if no result going to abandon ship." SQJB one mile of position. 
Abeille Flandre proceeding.

At 0915, GMT: Following received from SQJB: Crew of Hystein 
left ship in two life rafts. Mv Neidenbnrg has picked up six per
sons and two persons in a life raft alongside.

At 0939, GMT: Hystein: Now all crew are on board Neidenburg. 
This distress is ended, normal working may be resumed.

London, Apr 17 -  The eight-man crew of the Hystein  was 
rescued yesterday after abandoning ship when she developed 
a severe list during a storm in the Bay of Biscay. The men were 
picked up from two life rafts by the Neidenburg after the Hystein, 
which was carrying a cargo of grain from Rouen to Tenerife, 
developed a 20-deg list.

Brest, Apr 21 -  Hystein: M aster of Abeille Flandre confirms 
tug's intervention early Apr 16 until vessel sank 2135 same day 
in lat 46 52N, long 06.12,2W. Vessel not taken in tow by Abeille 
Flandre. -  Lloyd 's Agent.
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M arin var ett vackert paragraffartyg som byggdes av Falkenbergs Varv. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts Tidning.

140 Marin/Nogi 1967-1979 91
Denna torrlastare byggdes som open/closed shelterdecker för 
Kihlbergs Fartygsagentur Ab i Göteborg. Sjösättningen ägde rum 
den 11 november 1966 och hon döptes av fru Agneta Kihlberg, 
maka till skeppsredare Lennart Kihlberg, till Marin. Den 4 januari 
1967 levererades hon till beställaren.

1967, den 31 juli, såldes hon för 4 300 000 kronor till Gösta Svens
son Textil Ab i Göteborg och fortsatte segla med samma namn.

1974, den 18 juni, såldes hon för 5000000 kronor till ett partre
deri i Hällevik med Harry Carlsson som huvudredare och ägare 
till V4 och med Roy Harrysson, Åke Harrysson och Sten Harrysson,

Hällevik som ägare till var sin M-del. Roy Harrysson sålde den 10 
december 1976 sin del till de övriga som därefter ägde 1/3 var.

1978, den 30 november, såldes hon för 4400 000 kronor till 
Starfish Shipping Ltd (Sloud Shipping [UK] Ltd, London), Port 
Vila. Fartyget avregistrerades den 23 januari 1979 kl 12.05. När 
hon avgick från Sölvesborg den 6 februari bar hon namnet Vili 
och hade hemort i Nakualofa på Tongaöarna.

1987 såldes hon till kinesiska upphuggare och anlände till 
kinesisk hamn den 24 mars 1987.

Byggd 1967 av Falkenbergs Varv Ab, Falken

berg, nb 146

1219 tdw, 499 brt, 286 nrt 

Längd 69,34, bredd 12,12, djupgående 5,70 m 

Reg-nr 10774/SKHW  IMO 6700925 

M askin 8-cyl M.W.M., 1 490 hk, 1214 kW 

Fart 13 knop

Vid sjösättningen var från vänster Valter Nilsson, 
Agneta Kihlberg, Ethel Kihlberg och Lennart Kihlberg 
närvarande. Foto Falkenbergs Varv.
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Byggd 1967 av Lödöse Varv Ab, Lödöse, 

nb 14S

1 104 tdw, 499 brt, 327 nrt 

Längd 67,87, bredd 11,02, djupgående 3,77 m 

Reg-nr 10787/SKHW  IMO 6700901 

Maskin 6-cyl 1100 hk, 809 kW

Fart 10 knop

Berglill hade ett något udda utseende. Bildarkiv Kenneth H. Ohlsson, Klubb Maritim -  Göteborg.

141 Berglill 1967-1970

Detta tankfartyg byggdes för både svavelsyre- och petroleumlas
ter på beställning av S Bergstrand & Co Ab i Stockholm. Fartyget 
kölsträcktes den 12 maj 1966. Sjösättningen ägde rum den 25 okto
ber och hon döptes av fru Linnea Bergstrand till Berglill. Inbjuden 
till sjösättningen var bl a Juri Brezjnev, son till ministerpresidenten 
Leonid Brezjnev, representerande Sovjets H andelskam m are. 
Leveransen ägde rum i snöglopp fredagen den 20 januari 1967.

1970, den 9 oktober, såldes hon för US$ 475000 (motsvarande 
2455 750 kronor) till Nordic Rederei i Schweiz. När fartyget över
togs den 4 november, hade hon sålts vidare till M I Transport Co 
(Bos & Kalis Baggermaats NV, Papendrecht, Holland), Willemstad

och fick då namnet M I Transporter I. 1971 byggdes hon om till 
sloptanker.

1973 såldes hon till Industrial Waste Disposal (IWD) i Willem
stad men fick behålla sitt namn.

1976, den 13 februari, såldes hon till Effluent Services Ltd i 
Liverpool och döptes om till Yarrow.

1993, oktober, såldes hon till lonion Pelagos (Hellas) Shipping 
Co i Piraeus och döptes om till Agia Kyriaki.

2010. Ännu i fart numera ägt av Lefkas Shipping Co, Piraeus. 
Senast kända position: Avgick från Piraeus den 30 januari 2007.

Fartyget seglar förmodli
gen ännu under namnet 
Agia Kiriaki. Foto Ber
til Palm.
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Byggd 1967 av Falkenbergs Varv Ab, Falken

berg, nb 147

1340 tdw, 499 brt, 369 nrt

Längd 68,38, bredd 11,52, djupgående 3,52 m

Reg-nr 10831 /SEPO IMO 6710011

M askin 12-cyl A ppingedam m er Brons, 980 

hk, 720 kW

Fart 12 knop

Thuntank 2 var en av många tankbåtar som byggdes vid Falkenbergs Varv. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts 
Tidning.

142 Thuntank 2/Marga 1967-1985
Detta tankfartyg sjösattes den 3 mars 1967 och döptes av fru 
Andersen-Wang, Oslo till Thuntank 2. Hon var det första fartyget 
med Falk/Brons diesel och vid leveransen, den 16 maj 1967, den 
dittills lastdrygaste paragraftankern. Hon byggdes för de båda 
Thunbolagen Erik Thun Ab och Thunrederier Ab, Lidköping med 
hälften var till ett nybyggnadspris av 3 500 000 kronor.

1975, februari, sålde Thunrederier Ab 29 % till AS Kildebak- 
ken, Gentofte, Danmark och vardera 2 % till Christian Villumsen, 
Gentofte och Ib Larsen, Hornbask. Dessa danska ägare sålde sedan 
tillbak sina andelar den 1 januari 1976 fast da till Erik Thun Ab, 
Lidköping.

1978, den 1 februari, sålde Thunrederier Ab och Erik Thun Ab 
sammanlagt 24 % för 1200000 kronor till Ulf Johansson, Höganäs1 
Hans Wikdahl, Helsingborg samt Lennart Hultén, Lidköping. 
Deras andelar såldes sedan omgående till det nystartade bolaget 
Tankfrakt i Uddevalla Ab med Ulf Johansson och Lennart Hultén 
som styrelseledamöter

1980, den 1 juli, sålde Erik Thun Ab 10 % i fartyget till Lancing 
Rederi Ab i Skillinge.

1981, den 13 januari, såldes hela fartyget för 7 250 000 kronor till 
ett partrederi i Karlstad med Lars Erik Jonsson som huvudredare

och med Leif Bäckström, Hammar; Lars Borenius, Karlstad; Per- 
Olof Toftén, Vansbro samt Lars Schutzer, Karlstad som delägare. 
Då fartyget övertogs i Falkenberg den 30 mars samma år bar hon 
namnet Marga. Utåt verkade partrederiet med namnet Rederi 
Ab Margareta.

1985, den 26 juni, såldes hon efter en del interna affärer inom 
partrederiet för 1450 000 svenska kronor till Seaship Holding AS 
(Reidar Andersen) i Oslo. Fartyget övertogs den 10 juli och gavs 
namnet Smarga.

1988, den 26 oktober, såldes hon Florida Maritime Co i Piraeus, 
Grekland och avgick från Bergen den 26 oktober med namnet 
Serifos. Korresponderande redare var Mantinia Shipping SA, 
Piraeus.

1997, den 28 oktober på förmiddagen, grundstötte fartyget 
i storm på klipporna vid Cape Pappas i Patrasbukten på resa 
m ellan Aghioi Theodoroi och Am filochia med 1 800 ton olja. 
Besättningen räddades vid halvåttatiden dagen därpå. Last och 
bunkers kunde bärgas. Fartyget kunde trots omfattande skador 
bärgas men blev i december samma år skrotat av Papakirikos & 
Tilemakhos i Eleusis. Hon ankom till Eleusis den 17 december.

Serifos på våg in i Korintkanalen den 8 juni 1990. Foto 
Bent Mikkelsen.
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Byggd 1967 av Bröderna Ekeroths M etall

konstruktioner Ab, Norrköping, nb 170

1100 tdw, 499 brt, 287 nrt

Längd 69,94 bredd 11,52, djupgående 5,19 m

Reg-nr 10834/SGJU IMO 6703355

M askin 8-cyl M.W.M. diesel, 1 650 hk, 1 214 

kW

Fart 12 knop

illon a  i full fart i Öresund fotograferad den 1 juni 1986 av Örjan Kronvall, negativarkiv KM-G.

143 Wallona 1967-1982

3erra torrlastfartyg sjösattes den 9 december 1966 och kunde le
vereras i maj 1969 till Rederi Ab Ann-Britt och Rederi Ab Björnö i 
5 '.eket på Tjörn med hälften var. Till huvudredare utsågs Lennart 
Petersson som var vd i båda dessa bolag.

1974, under våren, förlängdes fartyget med 12,8 m eter vid 
Falkenbergs Varv Ab i Falkenberg. Därefter kunde hon lasta 
2235 ton dw.

1982, den 2 augusti, såldes hon för 4000000 kronor till Com- 
pagnie Naviere San Gilles SA i Panama och fick behålla sitt namn. 
Bakom detta bolag låg ett bolag i Hemse, Gotland. Hon fortsatte 
trafikera våra vatten och befraktades a v E G Jansson Ab i Malmö. 
Senare befraktades hon av Edvin Svensson Ab i Falkenberg.

2000, den 31 oktober kl 04.47, grundstötte fartyget strax utanför 
Karlshamn på resa mellan Karlshamn och Tyskland med full last

En stämningsfull bild vid 
sjösättn ingen av W a llo 
na den 9 decem ber 1966. 
Fotoarkiv Svensk Sjöfarts 
Tidning.
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av sten. Först den 4 november kunde fartyget dragas flott sedan 
man dumpat 450 ton av lasten i sjön. Hon togs till Sölvesborgs 
Varv där hon dockades den 10 november. Skadorna på fartyget 
var så stora att det kondemnerades. Trots detta avgick hon till 
ett baltiskt varv för reparation. I december 2000  såldes hon av 
assuransbolaget till Ventouris Group i Piraeus. I januari 2001 
meddelades att fartyget döpts om till Lady Joane och fått som 
tlaggstat Sao Tomé & Principe. Hon kunde lämna varvet i Klai- 
peda den 28 januari.

2001, den 19 september, överfördes hon på Cambodias flagg 
med hemort i Phnom Penh.

2002, juni, såldes hon till Hellas Carriers SA i Piraeus. Samma år 
ändrades namnet på fartyget till Chrisoula K. Fartyget övertogs 
av sin nya ägare i Tunisien.

2002, december, såldes hon till Sea Export International SA och 
registrerades på Silva Investment SA i Piraeus.

Byggd 1967 av Karlstads Varv Ab, Karlstad, 
nb 147

1 150 tdw, 499 brt, 29S nrt

Längd 57,76, bredd 10,22, djupgående 4,00 m

Reg-nr 10836/SFAM IMO 6704426

M askin  8-cyl K lö ckner-H u m bold t-D eu tz 

diesel SBV 8M 545,1 060 hk, S58 kW

Fart 11,5 knop

2003, den 19 november, överfördes hon på Honduras-flagg.
2004, januari, övertogs hon av Unimed Navigation SA i Piraeus 

och fortsatte under Honduras-flagg med namnet Soula. Den 26 
april samma år överfördes hon till registrering i Nordkorea. I de
cember samma år havererade hon och kom inte igång igen förrän 
i maj 2005, då omdöpt till Luma

2005, den 15 december, övertogs hon av Khaled Maritime SA i 
Tartous i Syrien och fick åter nytt namn, Sea Kareem. Hon regist
rerades på dotterbolaget Kareem Shipping Co.

2007, april, överfördes fartyget på Cambodias flagg och fick 
Phnom-Penh som ny hemort. Senare på året, i december, över
fördes hon på ett annat dotterbolag, Nada Shipping Co SA. Hon 
gick i trafik mellan Svarta Havet och östra Medelhavet.

2010, den 21 april, avgick hon från Aden och anlände till Gadani 
Beach, Pakistan den 4 maj. Hon kördes upp pä stranden den 23 
maj. Under sista resan bar hon namnet Sky Kareem.

Det är ont om foton på Brevik i ursprungligt skick. Här passerar hon Frihamnen den 4 februari 1971. 
Fotograf är Bertil Söderberg.

144 Brevik 1967-1995

Brevik förlängdes vid 
Karlstad Varv. Här på 
leveransprovturen den 
31 juli 1972. Fotoarkiv 
Svensk Sjöfarts Tid- 
ning.

''
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Detta tankfartyg byggdes på spekulation för varvets ägare, O F 
Ahlmark & Co Eftr Ab i Karlstad och sjösattes den 20 december 
1966 med namnet Venern. Under utrustningstiden såldes hon till 
Rederi Ab Brevik (Rolf Eliasson) på Öckerö och hon levererades 
den 12 juni 1967 med namnet Brevik.

1972 förlängdes fartyget vid byggnadsvarvet med 13,8 meter. 
Dödvikten ökade till 2104 ton

1995, den 15 augusti, såldes hon för 6750000 svenska kronor 
till Torben Östergaard i Middelfart, Danmark och övertogs den 
16 september. Hon registrerades på Uni-Tankers mt Haahr Bridge 
i Douglas på Isle of Man.

1996, den 8 augusti, blev hon officiellt namngiven till Haahr 
Bridge av fru Vanessa Arbutthnott, maka till den engelske ambas

sadören i Danmark som efter tre misslyckade försök att krossa 
champagneflaskan mot skrovet, tappade den i kajen.

2001, den 10 september, ändrades hemorten till London. Under 
hela sin tid hos Uni-Tankers seglade man i time-charter för Haahr 
Petroleum med bunker i danska farvatten.

2008, den 8 januari, såldes hon till Challenge Tankers ApS i 
Basseterre, St Kitts & Nevis och döptes om till Challenge och 
avgick till Nigeria för fortsatt fart. Bakom det köpande bolaget 
stod bunkerfirman Monjasa AS i Fredericia. Teknisk manager var 
AS Pakri Marine Investments i Tallinn.

Senast kända position: Passerade Dover den 13 februari 2008 
på resa till Apapa/Lagos.

Byggd 1967 av C Liihring Schiffswerft, Brake, 

Unterweser, nb 6701

1228 tdw, 499 brt, 304 nrt

Längd 68,62, bredd 12,02, djupgående 3,71 m

Reg-nr 10892/SGJIIM O  6803284

Maskin 8-cyl M.A.K., 1400 hk, 1 030 kW

Fart 12,5 knop

Ahlmarks fartyg var alltid vackra i sin vita färg. Skagern är på väg till UK då hon den 18 oktober 1969 
passerade Göteborg. Foto Krister Bång.

145 Skagern 1967-1978
Skagern blev det första fartyget om 4 av den sista generationen 
som O F Ahlmark & Co Eftr Ab i Karlstad lät bygga och var en 
vidareutveckling av rederiets Saxen, Fryken och Barken. Hon

sjösattes den 28 november 1967 och kunde levereras redan den
10 december samma år. Hon insattes i rederiets linjetrafik mellan 
Vänern och UK/Kontinenten.

'

Fartyget såg betydligt större ut efter om
byggnad och förlängning. Foto i Göteborg 
den 14 april 1974 av Krister Bång.
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1972, under vintern, förlängdes fartyget med 12 m eter vid 
Karlstads Varv i Karlstad och kunde därefter lasta 2337 ton dw.

1977, juni, såldes fartyget för 5 000 000 kronor till ett partrederi i 
Skärhamn med Runar Johansson som huvudredare och med Aste 
Brevik, Jan Brevik, Lars Johannesson, Thomas Eriksson och Lars 
Runarsson, samtliga Skärhamn samt Bengt Björkman, Göteborg 
som övriga delägare. Fartyget, som gick in i en treårig charter till 
säljaren, fick behålla sitt dopnamn.

1978, den 29 mars kl 03.15, kolliderade Skagern i inloppet till 
Göteborg med det finska lastfartyget Finnsailor och gick ome
delbart till botten varvid tre man ur fartygets besättning omkom. 
Fartyget lade sig på 30 meters djup och utgjorde inte något hinder 
för sjöfarten. Skagern var vid olyckstillfället på resa mellan Hö
ganäs och Gruvön i ballast.

1984, den 16 oktober, lyftes fartyget efter långvarigt förberedel
searbete ur djupet av pontonkranen Hebelift 3 och infördes till 
Skrot & Avfall i Göteborg där hon omedelbart skrotades.

Foton tagna vid bärgningen/vändningen av Skagern av Bertil Söderberg 
tisdagen den 16 oktober 19S4. Bilden överst är dock tagen onsdagen den S 
november 1978.
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Sömmen var systerfartyg med Skagern. Foto C.C. Nyström, negativarkiv KM-G.

Byggd 1968 av C Liihring Schiffswerft, Brake, 

Unterweser, nb 6702

1228 tdw, 499 brt, 306 nrt

Längd 68,69, bredd 12,02, djupgående 3,71 m

Reg-nr 10931/SHYC IMO 6816865

Maskin 8-cyl M.A.K., 1400 hk, 1 030 kW

Fart 12,75 knop

146 Sommen/Bammen 1968-1993
Detta fartyg var systerfartyg med Skagern och hon kölsträcktes 
den 1 december 1967, d v s  några dagar efter det att föregångaren 
sjösatts. Hon sjösattes den 27 april 1968 och levererades den 11 
maj 1968 till O F Ahlmark & Co Eftr Ab i Karlstad och insattes på 
rederiets linjer mellan Vänern och UK/Kontinenten.

1973, den 12 februari, anlände fartyget till Sölvesborgs Varv i 
Sölvesborg där hon förlängdes med 12 meter varefter hon kunde 
lasta 2264 ton dw.

1976, den 14 juli, såldes fartyget för 5860000 kronor till ett 
partrederi i Bromösund med Elof och Ingvald Blom som ägare till 
50 % var. Hon chartrades tillbaka till säljaren på tre år. Sommen 
övertogs den 11 augusti samma år.

Efter chartertidens slut döptes fartyget om i augusti 1979 ge
nom att ändra de två första bokstäverna i namnet så att fartyget 
därefter kallades Bammen. Den 25 september samma år såldes 
1/3 för 1666666 kronor till Jan Emanuelsson, Grästorp varefter 
man ägde 1/3-del var. Den 31 december 1981 sålde Emanuelsson 
tillbaka sin 1/3-del för 1 500000 till Bloms.

1993, den 25 m ars, såldes fartyget för 4 875 000 kronor till 
Skalphena Shipping Ltd i London men registrerades i NIS med

Bergen som hemort. När fartyget övertogs den 5 april fick hon 
namnet Adra.

2001, april, såldes fartyget till Aegean Carriers Naftiki Eteria i 
Piraeus och fortsatte med namnet Adra under grekisk flagg. Hon 
avgick från Sevilla den 19 april.

2003, januari, övertogs hon av Themis Maritime Co i Piraeus 
men registrerades på Bunker Trust Trading & Marine Inc, Piraeus 
fortfarande som Adra. I maj 2006 överfördes hon till Panama-flagg.

2007, december, såldes fartyget till Santos Management Co i 
Piraeus men fortsatte under Panama-flagg. Nu döptes hon om 
till Capetan Costas.

2009, februari, övertogs hon av Paralos II Shipping Co, Piraeus 
och döptes om till Paralos under grekisk flagg. Hon sattes in i 
cementfarten mellan Eleusis, Chalkis, Milos och Volos. Då hon 
den 11 oktober 2009 var på en resa mellan Volos och Kreta med 
last av småsten gick hon på grund vid Galronisi Islet vid Kymis 
Island. Fartyget sprang läck och hotade att sjunka. Lasten kastades 
i havet och fartyget kunde dras flott och eskorteras in till Volos 
för reparation. Den 6 november var hon i fart igen.

2010. Seglar fortfarande för detta rederi.

Under sjutton år hette fartyget Bammen och hörde hemma i 
Bromösund. Fotoarkiv Krister Bång.
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Byggd 1968 av Falkenbergs Varv Ab, Falken

berg, nb 149

1 340 tdw, 499 brt, 354 nrt

Längd 68,38, bredd 11,52, djupgående 3,52 m

Reg-nr 10932/SD FIIM O  6809795

Maskin 12-cyl Appingedammer Brons 12GV, 

980 hk, 720 kW

Fart 12 knop

- • g f l l l l l

\ Å*

■ . .. ....

■ ■'**
\- V: • ■ N 

*. • ^  .■v »*»«*■“•“• ••• * 
p 1 l a » .......  .7-. . • v-- i ann

w
.. . . .■ . . .  ̂ • - - '■ " ' ■ . -

B :........ ............

Thuntank 3 levererades den 15 maj 196S. Fotoarkiv Svensk Sjöfarts Tidning.

147 Thuntank 3/Silvia 1968-1985
Detta tankfartyg var beställt av Erik Thun Ab och Thunrederier 
Ab i Lidköping och döptes vid sjösättningen den 9 februari 1968 
av fru Hjördis Andersson, maka till avdelningschef Lennart An
dersson, Jakobsberg, till Thuntank 3. Leveransen ägde rum den 
15 maj samma är.

1975, april, sålde Thunrederier Ab 40 r'> i fartvget till Lars-Eric 
Dahllöf, Västra Frölunda.

1976, den 22 april, såldes fartyget för 6625000 kronor till ett 
partrederi på Vrångö med Claes-Göran Karlsson som huvudredare 
och med Karl Johan Karlsson och Leif Johansson, Vrångö, samt 
Olavi Turunen, Donsö och Clas von Fleland, Flen som övriga 
delägare. Omdöpt till Silvia.

1980, den 2 februari, såldes fartyget för 8200000 kronor till 
Rederi Ab Tantus (Kurt Lundahl), Göteborg och fortsatte att segla 
med namnet Silvia.

1985, den 18 december, såldes hon exekutivt för US$ 250000 
(motsvarande 1 950 000 kronor) till Oakwell Shipping Co Ltd i 
London men registrerades i Panama. Då hon övertogs i Liverpool

den 27 december fick hon namnet Oakwell.
1987, maj, såldes hon till Transmarine Management ApS i Kö

penhamn och döptes om till Dauphine med Piraeus som hemort. 
Transmarine var ett svenskägt bolag som grundats av svenskar 
som bosatt sig i utlandet för att bedriva sjöfart.

1991, januari, såldes hon vidare liggande med maskinhaveri i 
Moji till Primero Naviera Industria S de RL i Tegucigalpa, Hon- 
duras och fortsatte att vara registrerad i Panama. Nytt namn 
Emerald III.

1991 överfördes hon till registrering i Honduras och döptes om 
till Northern Commander.

1992, november, såldes hon till Goldenwave Shipping S de SL 
i Tegucigalpa, Honduras och döptes om till Capital med hemort 
i San Lorenzo. Detta rederi ägdes av Zhong Yi Co i Dalian, Kina. 
Fartyget kom till Shanghai den 15 september 1992. Troligen har 
fartyget skiftat till Kina-flagg, som inte har rapporterats.

2010 ännu med i Lloyds Register.

Ar 1976 fick hon det drottninglika namnet 
Silvia. Foto C.G. Nyström , negativarkiv 
K M -G .
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Skolsegelfartyget m/s Atene
Krister Bång

Vid Bohusläns m useum  i Uddevalla 
invigdes den 20  juni en fotoutställ

ning med verk av bildjournalisten Susanna 
Leibovici. Utställningen är ett sätt att ge 
hennes bilder ett nytt forum och en ny 
publik genom att berätta om skolfartygen 
och deras värld för en större allmänhet. 
Utställningen skall ut på turné de närmaste 
två åren, så passa pä att se på den om den 
kommer till Din hemort.

På Bohusläns museum har man valt att ta 
fram föremål ur sina samlingar från gamla 
skutor för att knyta till sig den bohuslänska 
historien.

Bakgrunden till utställningen är den bok 
som Susanna Leibovici och Klara M ag
nusson gjort om Atene lagom till skutans 
hundraårsjubileum 2008. Susanna fotogra
ferade och Klara skrev. Susannas fina foton 
kom inte till sin fulla rätt i det lilla format 
en bok utgör och på utställningen fick man 
se många stora härliga bilder från fartyget 
och om livet ombord.

Susanna Leibovici är född 1982 och hon 
är verksam som fotograf och dansare. Hon 
har under de senaste åren varit verksam, 
förutom i Sverige, också i Litauen och USA.

Klara M agnusson, som skrev texten i 
boken, är född 1983. Hon började segla i 
skutor som fjortonåring. Hon är utbildad 
journalist vid Göteborgs universitet och 
arbetar nu som journalist och redaktör på 
förlaget Breakwater.

Klara M a y m w n  <! e i  och SiiMmui I s i lw ic i  i'itl iTritbxigen den 2(1 juni. I iig$ märke till flickorna i 
bakgrunden som pekar ut upphovskvinnorna. Foto Krister Bång. Det skuUe förväna myckgt Qm ^  denm

duo kulturarbetare framledes kommer att 
ha en stor plats i arbetet på att bevara det 
marina kulturarvet.

Ännu finns det några ex kvar av den 
fina boken om Atene. Du kan beställa den 
genom forlag@leibovici.se.

A ten e  med garderoben  uppe. Foto Susanna 
Leibovici.

iy;\ 45

mailto:forlag@leibovici.se


Ttivlun nr Clara nr mulaJ 'IS91 nr hirl\/;^i<ortnittiiuilnmi Lars Petter Sjfctrvm. I olo fornt Siifflriim.

Skonerten Clara
Bernt Säj'ström

Skonerten Clara byggdes av ek och fur 
på kravel 1874 i Eckerna vid Göta älv av 

skeppsbyggmästare Anders Ahlberg. Han 
byggde under åren 1872-1878 fem skoner
ter för Fiskebäckskil, inberäknat Clara. Det 
blev alltså nästan en om året! Clara bygg
des för ett partrederi i Fiskebäckskil med 
Anton N ilsson som huvudredare. Clara 
som var en av de mindre skonerterna i Fis
kebäckskil mätte 170,38 brattoregisterton 
och 150,75 nettoregisterton. Längden var 
27,37 meter; bredden 7,43 meter och djup- 
gåendet 3,80 meter. Hon lastade runt 240 
ton och kunde ta ombord ungefär 85 -88  
standards sågade trävaror.

Skrovet var av klippertyp och riggningen 
den sed vanliga: som  m est kunde fem  
råsegel föras på fockm asten, därutöver 
fyra försegel, fyra mellanstagsegel, och pä 
stormasten stortoppsegel och storgaffelse

gel. Vanligtvis fördes tre försegel och lika 
mänga mellanstagsegel. Röjeln som var ett 
lättvindssegel kom inte så ofta till använd
ning, den var dessutom rätt svårhanterlig, 
så röjelrån kom omsider att riggas ner.

Clara fördes under ett 20-tal år av min 
m orm ors far Per Berntsson från Fiske
bäckskil, som mönstrade på Clara första 
gången 1884. Per var även partredare i 
båten med 14/336-delar.

Besättningen utgjordes av 7 man: befäl
havare, styrman, konstapel, matros, lätt
matros, jungman och kock. Månadslönerna
i kronor var under 1890-talet följande: 
skepparen 40 plus kapplake (Per hade 5 % 
kapplake på inseglade bruttofrakter under 
hela sin tid ombord på Clara), styrmannen 
62, konstapeln 23, matros 45, lättmatros 
30, jungman 18, och slutligen kocken 13. 
Någon övertidsersättning förekom inte.

Claras trader var mellan svenska hamnar 
till tyska, holländska och belgiska hamnar, 
ryska östersjöham nar och danska ham 
nar, men den vanligaste traden var från 
norrlandshamnar till Storbritannien, där 
hamnar i Skottland, England och Wales be
söktes. Lasterna var oftast sågade trävaror 
ut och kol hem, men även krita och skrot 
fraktades hem från England. Seglationen 
varade i 6 - 8  månader, någon gång längre, 
och började i februari-april beroende på 
issituationen.

Vinteruppläggning och våröversyn
C lara låg  ofta v in teru p p lagd  i F isk e 
bäckskil, men vanliga vinterlägen var även 
Göteborg eller Halm stad där Göta älvs, 
respektive Nissans sötvatten förhindrade 
angrepp av skeppsmask.

Under vinteruppehållet sågs alla segel
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över. Per skötte nästan all segelsömnad 
själv i hemmet, dit seglen hade förts efter 
frånslagningen under hösten. Viss hjälp 
med segelsömnaden hade han av någon av 
sina svågrar, Carl eller Henrik Gustafsson, 
som även var partredare i Clara. Någon av 
dem seglade också alltid styrman ombord.

Vintern 1895-1896 låg Clara upplagd 
i Fiskebäckskil. När vädret tillät fram på 
vårkanten började översynen av fartyget. 
Det första som gjordes var "beggning" av 
däcksnåten och eventuell drivning. Fem 
man var engagerade i detta arbete som tog 
71/2 arbetsdagar att utföra. Nästa fas i ut- 
rustningsarbetet var att skära i allt löpande 
gods, som hade rappats ur på hösten vid 
uppläggningen, samt ta ombord och slå 
under seglen viket tog 2 V? dag för fyra man. 
På våren gjordes även fraktslut och kuty
men var att skepparen slöt frakterna själv.

1896 gjorde Per en resa till Uddevalla, 
och två resor till Göteborg för att sluta 
frakter.

När riggarbetena var slutförda togs vin
terförtöjningarna hem och Clara förhalades 
till kajen nedanför kyrkan i Fiskebäckskil 
för kölhalning.

Kyrkkajen, som på den tiden även kall- 
lades kölhalplan, var den plats i Fiske
bäckskil där större fartyg kölhalades, men 
även vid Pinneberget på Ostersidan kölha
lades båtar, dock endast jakter och slupar.

Vid kölhalningen lades fartyget långsi
des med kajen med förtöjningar iland. All

Per Berutsson (1842-1909), befälhavare pä Clara 
frän 1SS4 till 1901. Fotograf okänd.

eventuell barlast urlossades, ett eller två 
varpankare lades ut på utsidan för att hålla 
fartyget från strandbanken. Fockrån och 
eventuellt märsrårna toppades upp på den 
sida som låg mot kajen, allt löst ombord 
stämplades och surrades. Kättinglängor 
eller wirestroppar slogs runt undermaster
nas vantstånd där kraftiga sexskurna ginor 
höggs i. Ginorna var förankrade i kajen och 
dess halande parter leddes till gångspel

eller "kapståndare" som stod på kajen. 
Kapståndarna var inte fast förankrade på 
kajen, utan de var monterade på kraftiga 
plattformar av trä och var flyttbara. Vid an
vändandet förankrades de med kättingar 
vid järnpollare på kajen.

För att avlasta utsidans eller "lovartsi
dans" undervant användes dels kraftiga 
stöttor som ansattes mellan undermaster
nas kindbackar och waterbordet, dels för
stärktes vanten med "extravant" av kätting 
som ansattes med taljor mellan vantstånd 
och röst. Vid neddragningen bemannades 
gångspelen av flera man, och en man fick 
sköta anhållet runt spelnocken. Största 
kraften på utrustningen var när fartyget 
var ungefär halvvägs nere och avtog be
tydligt när däcket kom i vattenlinjen. När 
kölen kom ur vattnet var nerdragningen 
tillräcklig och hela utsidans botten åtkom
lig. Slupar, kuttrar och jakter med lätta 
riggar och stor styvhet var självrätande, 
medan briggar och skonerter med sina 
tyngre råriggar var betydligt rankare. För 
att förhindra att dessa rent av skulle kantra 
brukade tomtunnor surras längs insidans 
("läsidans") brädgång som förstyvning.

Brukligt var också att ha stöttningssaxar 
i beredskap vid eventuella kantringsten- 
denser. Dessa saxar riggades upp mellan 
kajplan och masterna. Rengöring av botten 
gjordes under hela nerdragningen, som 
skedde stegvis, detta för åtkomlighetens 
skull. När fartygsbotten sedan var rela

Clara liggande i Leuven, Belgien runt 1885. Per Berutsson står på kajen iförd kubb. Okänd fotograf.
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Clara  anlöper Hull 1904. Detta foto sändes av styrmannen Henrik Gustavsson till sonen Hilding 
lieinnm i Fiskebäckskil Fotograf okänd.

tivt torr och eventuella reparationer och 
drivning utförd, kunde bottenmålningen 
påbörjas. Bottenfärgen eller "patentfärgen" 
som den kallades skulle läggas pä snabbt 
och under ständig omrörning i de kärl där 
den förvarades.

Skutan släpptes, också nu, stegvis och 
bäst ansågs att bottenfärgen inte var helt 
torr när den kom under vatten. Allt detta 
arbete utfördes från flottar. Efter det att en 
sida var klar vändes fartyget med stäven åt 
andra hållet, och hela processen upprepa

des med andra sidan. Kölhalningen gjordes 
vid Kyrkkajen fram till år 1925 /1926 och en 
av de sista, troligen rent av den allra sista, 
var kölhalningen av den tremastade släts
konaren Kallhäll. Förtöjningsringar och 
pollare som användes vid kölhalningarna 
finns än idag kvar på kajen och i berget 
ovanför.

Claras kölhalning 1896 tog IOV2 arbetsda
gar i anspråk, och 11 man Var med under 
arbetets gång, några hela tiden, några mel
lan två och sex dagar. Kölhalplan hyrdes av

kyrkan, men utrustningen ägdes och hyr
des ut av privatpersoner i Fiskebäckskil. Så 
hyrdes flottar av John Grén, kapståndare 
av Magnus Grén, block och en gina av 
A. Bengtsson och tomtunnor av Edvard 
Aback. Det gick åt fem liter brännvin under 
kölhalningen, till en kostnad av 5 kronor 
och 50 öre.

Mönstring och 
proviantering och resor 1896

När nu fartyget var översett och färdigt 
återstod mönstring av besättning och 
proviantering. M önstring gjordes vid 
Uddevalla sjömanshus, och besättningarna 
till skutorna från Fiskebäckskil utgjordes 
till stor del av folk från Fiskebäckskil och 
övriga Skaftö. Många matroser, lättmatro
ser och jungmän kom dock från områden 
i närheten, exempelvis från Orust, Flatön, 
Dragsmark och Bokenäs. Ytterligare andra 
kunde komma från Uddevalla, Herrestad 
och Munkedal. De kom till Fiskebäckskil 
och sökte hyra när seglationen skulle 
börja på våren, och de kallades allmänt 
för hyregastar.

Innan avseglingen skulle proviant tas 
ombord, och C laras proviantlista före 
avseglingen 1896 säg ut enligt följande: 98 
kg kött (53 öre/kg), 84 kg fläsk (50 öre/ 
kg), 42,6 kg skeppsbröd (99 öre/kg), 100 
liter salt och IV2 tunna potatis. Dessutom 
provianterades färsk fisk, salt sill, kålröt
ter, morötter och bönor. Av specerier och 
mejerivaror tog man ombord kaffe, socker, 
smör, mjukt bröd, mjölk och ägg. Vattenla
get förfylldes också. För matlagningen togs 
Vi famn "kockved" och tre mått kol om
bord. Allt kött och fläsk saltades ombord, 
men en del färskt kött och fisk, mjukt bröd, 
grönsaker och potatis köptes under hamn
besöken. Ett vanligt ställe att komplettera 
proviantförrådet var Helsingör vid passage 
av Öresund. Claras provianträkning innan 
avsegling från Fiskebäckskil uppgick till 
303,61 kronor.

Efter det att C lara blivit sjöklar, till 
en kostnad av 1138,48 kronor, inklusive 
klassning, skatter och första kvartalets as- 
surans, avseglades till Göteborg där last av 
trävaror togs in med destination Pembroke 
Dock, Milford Haven i sydvästra Wales. Ut- 
lossningen till läktare påbörjades där Kristi 
himmelfärdsdag 1896. Därefter lastades 
kol i Llanelli vid Rhossilli Bay, även detta i 
sydvästra Wales, för Söderhamn.

Under seglationen 1896 gjordes fem 
enkelresor: Göteborg-Pembroke Dock, 
Llanilli-Söderhamn-Newcastle on Tyne- 
Härnösand, Sandö/Lugnvik/Strömnäs i 
Adalen-Nyköbing på Falster. Efter utloss- 
ningen i Nyköbing seglades i barlast till 
Göteborg där Clara lades upp för vintern 
och besättningen avmönstrades.

Under 1896 inseglades 7822,96 kronor
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Modell av Clara byggd av Bernt Säfström 1980. Foto Bernt Säfström.

brutto. Första resan från Göteborg till Pem- 
broke Dock betalades med 1907,85 kronor, 
och kollasten från Llanelli till Söderhamn 
med 1 333,32 kronor, ändock var den runt 
600 nau tiska mil längre. Överlag betalades 
trälasterna ut bättre än kollasterna hem.

En olycka kommer sällan ensam ...
Ar 1899 var ett ovanligt långt seglationsår 
för Clara, då det seglades i 10 månader och 
17 dagar. Seglationen började i månadsskif
tet februari/mars och sträckte sig till slutet 
av januari år 1900. Åtta enkelresor hanns 
med, sju mellan svenska västkusten och 
England/Skottland, och en från England 
till Danmark. Efter uppläggning vintern 
1898-1899 tog man in trälast, 80 standards, 
för Folkestone i England. I fortsättningen 
blev resorna följande: Folkestone-Sun- 
derland -G öteborg-M ethil-G öteborg- 
Warkworth-Mariager-Göteborg-Boness 
i Skottland via Fiskebäckskil och slutligen 
Boness till Smögen. Sista resans last ut togs 
in i Göteborg i december 1899. Därifrån 
avseglade man till Fiskebäckskil för julup
pehåll. Troligen låg Clara i Fiskebäckskil 
även under nyår och sekelskiftet.

I Boness som ligger nästan längst inne 
i Firth of Forth tog man in en kollast för 
Smögen. Nordsjön som verkligen kan vara 
hårdhänt, i synnerhet under höst och vin
ter, behandlade inte Clara skonsamt under 
överresan till Smögen. Hon råkade ut för en 
riktig vinterstorm. Kollaster räknades som 
svåra laster, då de gav stora påkänningar 
på ett träfartyg i sjögång, och Clara gick 
rätt svårt läck. Som om detta inte var nog 
så grundstötte Clara innan ankomsten till

Smögen. Inseglingen hade gjorts genom 
den så kallade Hätterännan nordväst om 
Hermanö. När man kommit in på Gåsöfjor- 
den flaggades efter lots, men lotsbäten 
hade svårigheter att ta sig ut från Lysekil 
på grund av is. Innan någon lots hade kom
mit ombord i Clara rände hon på grund 
vid grundet Spättan, endast någon nautisk 
mil från hemmahamnen Fiskebäckskil! 
Kanonbåten Svensksund fanns i området 
och kom till undsättning. Med sin 780 hk 
ångmaskin lyckades hon med att få Clara 
flott efter en hel del besvär. När Clara kom
mit ut på djupt vatten frågar befälhavaren 
på Svensksund Per Berntsson på Clara 
vart han önskar att bli bogserad. Han får 
dä svaret: "Dra mig till sygestöva", vilket 
betyder: "Dra mig till sjukstugan." Detta 
yttrande var ju obegripligt för Svensk
sunds befälhavare som undrade vad Per 
menade. Missförståndet reddes ut, men 
det blev ingen bogsering till "sygestöva" 
utan till Lysekil.

Vad Per menade med sitt yttrande for
drar naturligtvis sin förklaring. "Sygestö
va", eller sjukstugan, är en rätt grund vik 
längst in i hamnen i Fiskebäckskil där ut
tjänta båtar och mindre fartyg lades för att 
naturen skulle sköta om upphuggningen. 
Viken användes för detta ändamål under 
langa tider, och många båtar har fått sin 
sista vila där. Dessa ord som Per Berntsson 
yttrade ute på Gullmarsfjorden i januari 
1900 kom att bli bevingade, i alla fall inom 
min egen släkt. Vad grundstötningen be
rodde på är höljt i dunkel. Att den skett sä 
nära hemorten, och där befälhavaren och 
flera ur besättningen kände farvattnen väl

är ju ett mysterium! Men att fartyg går på 
grund "hemma i farstun" är ett välkänt 
fenomen, och har hänt -  och kommer att 
hända -  många gånger.

Efter ankomsten till Smögen hyrdes en 
pumpare från land, dessutom köptes sex 
säckar sågspån som användes till att "sätta 
under" fartyget där den drog sig in i land
ningarna mellan borden och svällde. Pä så 
vis blev det rätt god tätning så länge skutan 
låg stilla. Kollasten utlossades i Smögen, 
därefter togs bogsering till Fiskebäckskil 
för vinteruppläggning. De första 11 dygnen 
i hemmahamnen fick fyra man länspumpa 
dag som natt. Ytterligare sågspån sattes 
under, men pumpningen fortgick mer eller 
mindre de fem veckor som uppläggningen 
varade.

Våren 1900 avseglades till Göteborg där 
en större reparation med drivning fick utfö
ras. Varvsräkningen blev hög och uppgick 
till 975,52 kronor, vilket kan jämföras med 
kölhalningen, översynen och klassningen 
som gjordes i Fiskebäckskil 1896 och som 
kostade 220,70 kronor.

Clara kom att segla för Fiskebäckskil i 36 
år. 1910 såldes hon till Ystad.

Claras ägare
Skeppslistan 1875-1881 A. Nilsson, Fiske
bäckskil
Skeppslistan 1883-1885 A. Nilssons sterb- 
hus, Fiskebäckskil
Skeppslistan 1887-1893 C.J. Olsson, Mor- 
landa socken
1894,6 mars. Registreringscertifikat. Ägare 
partrederi. C.J. Olsson, Lilla Grönskhult 
huvudredare
1897,13 januari. Sjökapten Hans Johansson 
huvudredare. Fiskebäckskil hemort 
1905,3 februari. Sjökapten Anders Bengts
son, Fiskebäckskil ny huvudredare 
1907, 12 mars. Fd sjökapten A. Johansson 
ny huvudredare.
1910, 5 mars. Kontorist J.M. Andersson 
huvudredare för ett partrederi i Ystad 
1913, 15 februari. Såld till Kapten Rasmus 
Jensen i Karlshamn för 2500 kronor 
1913, 11 mars. Såld till O.G.A. Nilsson, 
Väderskär för 3000 kronor. Nilsson säljer 
1/3 till Wiktor Karlsson för 1 000 kr 
1913, 14 mars. Partrederi med O.G.A. 
Nilsson som huvudredare. Hemort Lof- 
tahammar
1913, 4 december. Under flera dagar utsatt 
för hårt väder, och skulle söka nödhamn, 
men drev ner mot en berghäll och stran
dade då hon skulle lova upp för ankring. 
Högg hårt pä grundet, sprang läck och 
måste överges. Var på resa Härnösand-Kö- 
penhamn med splitved.
1914, 21 februari. Intyg att fartyget är full
komligt vrak. -j$f-
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Sudan var ett vackert linjefartyg.
Killen som tittar på propellerströmmen akterut var min 
vaktkompis Anders Adebäck.

Min resa med Sudan
Jan-Olof Vesterby

Efter att ha mönstrat av M irrabooka i Göteborg den 28 
november 1967, for jag hem för att få mina tänder lagade 

innan jag tänkte fortsätta till sjöss.
Innan jag reste hem satte jag upp mig på töm pä förmed

lingen för att vara säker på jobb framåt julen 1967, eftersom det 
var lättare att få jobb då många mönstrade av för julledighet. 
Några dagar innan jul åkte jag tillbaka till Göteborg och tog in 
pä Sjömanshotellet vid Masthuggstorget och gick till förmed
lingen för upprop vid lunch. Jag stod inte på högtörn, då det 
fattades någon dag, men jag försökte med att få en båt ändå

vilket inte var så lätt. Det fanns inte så många jungmansjobb 
den dagen. I stället gick jag en tur i hamnen och tittade pä alla 
vackra Trans- och Broströmsbåtar. Även de små ångfärjorna 
som gick mellan stadssidan och Hisingen intresserade mig.

Den 22 december blev det min tur att välja mellan några 
båtar varav Sudan var en. Jag hade en dröm om att komma till 
Fjärran Östern, efter att ha hört så mycket om de länderna, så 
jag åkte över till Lindholmshamnen för att ta en titt på Sudan 
och träffa förstestyrman och höra mig för om jobb. Jag blev 
antagen som befaren jungman.

Solnedgång utanför Sydafrika i juli 1968. Lugnt väder väst Sydafrika.
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Bilder ur gamla fotoalbum

Vid kaj i Singapore.

Storm i Indiska Oceanen på väg österut.

Efter lastning i Göteborg avgick vi till Oslo för fortsatt last
komplettering och därefter tillbaka till Göteborg. Efter ytter
ligare lastning vidare från Göteborg till Hamburg för fortsatt 
lastning och därefter vidare till Rotterdam och Lissabon för 
slutlastning. Vi lastade bland annat portvin i Lissabon och 
annat styckegods. Efter några dagar avgick vi mot Fjärran 
Östern ner förbi Kanarieöarna och Västafrika, rundade Cape 
Town och fortsatte in i Indiska oceanen. Där mötte vi hårt 
väder med mycket höga vågor och överbrytande sjö. På för
däck hade vi stora bergsdumpers fastkedjade i däcksplåtarna 
och man var rädd att de skulle komma loss varvid de hade 
kunnat förorsaka stor skada. Som tur var hade däcksgänget 
gjort ett gott jobb.

En tidig morgon siktade vi Penang och lotsbåten kom, var
vid vi kunde angöra hamnen. Efter lossning avgick vi mot Port

Lossning och lastning i Singapore, observera de många 
vackra träslagen på kajen.

Kelang för bunkring och gick sedan vidare mot Singapore där 
det blev ankring på redden ett dygn innan vi kom i hamn. Efter 
några dagars lossning fortsatte vi mot Bangkok för lossning och 
lastning och därifrån vidare mot Shanghai i Kina. Efter en veckas 
lossning och lastning avgick vi till Filippinerna, närmare bestämt 
Manilla. Där blev vi liggande på redden för lastning i några dagar. 
Från Manilla fortsatte resan mot Bangkok, Singapore och Port 
Swettenahm, där vi blev liggande bredvid en amerikansk båt 
vid namn President Jefferson. Här spelade vi fotboll mot ett lag 
från orten och fick stryk med 2-1 vill jag minnas. Senare avgick 
vi mot Penang och George Town för lastning och därefter mot 
Europa med första hamn Casablanca där vi bland annat lossade 
svartpeppar. Efter några dagar gick resan vidare mot kontinenten 
med hamnar som Rotterdam, Hamburg och slutligen Göteborg, 
där jag mönstrade av på grund av militärtjänst.
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En del av Ab Koster Trafiks flotta i Strömstad. Närmast Kosterbåtama Stjäm II och Kosterö. Längre bort Norgebätarna Svanö och Idefjord. Foto Ström
stads Tidning.

Skärgårdstrafiken vid Kosteröarna
Daniel Eriksson

Koster -  ett sommarparadis! Ja, det är nog så de allra flesta bäst 
känner platsen. Men för cirka 330 personer är det även boplats 
och hemvist året runt. Skärgårdssamhället ses som ett ytterom
råde till Strömstad, dit de flesta i arbetsför ålder pendlar med pas
sagerarbåtar. Idag kör moderna och snabbgående katamaraner

direkt mellan fastlandet och Koster på cirka 30 minuter, men de 
äldsta öborna minns säkert de små träbåtarna som tuffade fram 
via ett stort antal bryggor och gjorde resorna flera timmar långa. 
I denna artikel berättar jag om skärgårdstrafikens utveckling 
vid Sveriges västligaste utpost.

Den första 
passagerartrafiken till Koster

De allra första passagerarbåtarna som 
syntes vid Kosteröarna var sannolikt hjul
ångarna Strömstad och Eugenia. Den först
nämnda kom till skärgården redan 1856 
och ägdes av rederiet med det talande nam
net Ångbåtsbolaget Göteborg-Strömstad. 
Då passagerarna krävde en modernare båt 
bildades Strömstads Ångbåts Aktie-Bolag 
1968 och den mer snabbgående Eugenia 
inköptes från Kungliga Postverket i Stock
holm. Emellan avgångarna från Ström
stad gjorde båtarna lustturer i skärgården 
för societeten på Strömstads bad- och 
kurortsanläggning. 17 maj 1868 skriver 
Göteborgs-Posten om en utflykt till Koster 
med Eugenia som Strömstads skarpskyt- 
tekår arrangerade:

Hela 130 personer deltog och turen var sär
deles lyckad. Det klagades dock på att avgiften 
par för hög och att vistelsen var sä kort att 
deltagarne såsom de livligt åstundat inte haft 
tillfälle att bese fyrarne.

I mitten av 1870-talet var det emellertid 
tid för propellerfartygens revolution och 
det konstaterades att hjulångarnas tid 
var förbi. Eugenia såldes till Helsingfors i 
Finland, medan Strömstad höll ställning
arna ytterligare en tid men gick senare till 
Ångfartygs Ab Skånska Kusten, Malmö.

Den första turlistan som redovisar pas- 
sagerartrafik till och från Koster är funnen 
i ett exemplar av tidningen Norra Bohuslän, 
1895. Det var då kustångaren Strömstad, ej 
att förväxla med den tidigare hjulångaren 
eller den senare motorbåten med samma 
namn, som hade ett utsatt stopp på en icke

namngiven brygga på Koster någon dag 
i veckan. Ångaren tillhörde Norrvikens 
Ångbåts Ab och gick på traden Grebbe- 
stad-Strömstad, växelvis en inre väg via 
Havstenssund, Vestbacken, Kragenäshäl- 
lan, Torgersholmen, Rossö, Dillhufvet, 
Kingen, Bålerödstrand, Korsnäs ("innare 
väjen") och en yttre väg via Resö, Rossö, 
Koster ("udare vejjen"). Strömstad hade 
levererats direkt från Lindholmens verk
stad 1891, speciellt beställd för trafik i 
Strömstads skärgård. Rederiet köpte senare 
även den tyskbyggda ångbåten Viken som 
fredagar anlöpte tvä bryggor på Koster; 
Hattvik på Sydkoster och Nordkosterbryg- 
gan som var belägen i Kostersundet.

Under första världskriget fick Norrvi
kens Ångbåts Ab ekonomiska problem och 
1916 gjorde de sig av med de sina båtar.
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Viken gick till Skanör för att bli lastfartyg 
och Strömstad såldes till en fiskexportör på 
Smögen. Den senare kom emellertid snart 
åter till sina första hemma vatten och körde 
sedan mest turer till Norge. 1927 såldes 
slutligen trotjänaren till Oskar Olsson på 
Hönö, för att i 30 är köra mellan Träpiren 
i Göteborgs hamn och Fotö samt Hönö 
Klå va. Det ursprungliga namnet Strömstad 
behölls hela tiden. I början av 1960-talet 
gick hon slutligen till skrot, efter att ha 
tjänstgjort som ångcentral hos Tankclearing 
de sista åren.

De propellerångare som ersatte gamla 
Viken och Strömstad var betydligt större 
och lyxigare. I och med den fina komforten 
uträcktes nu även den klassiska rutten från 
Göteborg till Strömstad vidare till Kris
tiania. Med stora och snabba båtar, som 
exempelvis Oscar Dickson på 43 meter, 
fanns det inte längre något intresse i att 
anlöpa Kosters små bryggor.

De första försöken med 
reguljär passagerarbåtstrafik

Kosteröarna stod från de sista åren pä 
1910-talet helt utan regelbunden förbin
delse med fastlandet. Visst hade öborna 
egna båtar, men det fanns ändå ett begär 
efter en allmän passagerartrafik. Efter 
första världskriget gjorde därför flera 
Kosterbor en del försök att starta en sådan 
med sina egna privata båtar. En av dem 
var Nils Andersson, som körde turer med 
sin lilla motorbåt Ester tisdag, torsdag och 
lördag. Från 1928 fick han även uppdra
get att transportera posten till och från 
Koster. I samband med detta beställde 
han en ny båt från Galtö som fick namnet 
S tjärn l och började året därpå även att 
köra reguljära passagerarturer. Båten var 
av fiskebåtsmodell med styrhytt i aktern 
och man satt på soffor längs relingen. När 
det drog kallt kunde resenärerna krypa 
ned i en skans. Det tog många timmar att 
ta sig till Strömstad eftersom båten gick via 
Tjärnö, Burholmen, Styrsö och Blötebogen 
pä Norra Öddö.

Ar 1931 bytte Nils Andersson, gemen
samt med sin hustrus bror Ragnar Gus

Ström stad på utflyktstur vid Ursholmen. Foto frän Kosters Hembygdsförening.

tafsson, ut Stjärn 1 mot en ny båt som fick 
namnet Stjärn II. Bland allmänheten gick 
nyförvärvet under smeknamnet "Store
stjärn" och Stjärn 1 fick nu finna sig i att 
vara "Lellestjärn". I den första turlistan 
från samma år lockas passagerarna att åka 
med "Nybyggda, moderna och sjösäkra m/f 
Stjärn II". Båten levererades från JW Bergs

Varv & Mekaniska Verkstad på Hälsö, av
sedd som passagerarbåt men med tydliga 
fiskebåtslinjer. Styrhytten var, till skillnad 
från föregångaren, placerad fram med ett 
inbyggt mellandäck. Det stora akterdäcket 
var under tak men saknade väggar. Vid 
behov kunde dock sidorna täckas med 
presenningar. Det mer skyddade passage

Viken var en a v de första ångbåtarna som anlöpte Koster. Foto från Kosters 
Hembygdsföre11 h ig.

Hjulångaren Eugenia var en av de absolut första passagerarbåtarna att anlöpa Koster. Foto från Kosters 
Hem bygds före ning.

Hjulångaren Strömstad körde utflyktsturer till Koster. Tavla av okänd 
konstnär.
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Stjärn I I  i ursprungligt utseende vid Johanders brygga, Nordkoster. Foto från Kosters Hembygdsför
ening.

rarutrymmet bestod av en liten "salong" 
under däck, som lokaltidningen beskriver 
på ett skämtsamt sätt:

Till sina passagerares tjänst har hon också 
en nerbyggd aktersalong, uppvärm d av en 
hettande kamin och tjänstgörande som Kosters 
torg -  en plats väl sd viktig ur skvallerdistri
butionens synpunkt som speceriaffären och 
Ekenäs brygga.

Fler badgäster, fler båtresenärer
Badgäster hade på 1930-talet fått upp ögo
nen för Kosteröarna på allvar. Med hjälp 
av tågtrafiken på Bohusbanan kunde man 
enkelt ta sig till Strömstad från Göteborg, 
dit ju flera andra järnvägslinjer anslöt. 
Strömstadsborna David Hellström och 
Göran Svenning gjorde också stor reklam 
för öarna vid den här tiden. Det handlade

naturligtvis om den inte helt okända Kos- 
tervalsen. Öarnas namn blev, i takt med att 
valsen spred sig i Sveriges danssalonger, 
nu känt även för folk långväga från norra 
Bohuslän.

Samtidigt kulminerade också befolk- 
ningskurvan på Koster och det bodde 
drygt 600 personer på öarna. Kraven på en 
mer frekvent kommunikation med Ström
stad ökade, vilket tillsammans med att allt 
fler badgäster ville till öarna sommartid 
ledde till att passagerarbåtstrafiken fick ett 
markant uppsving. Nu öppnade även flera 
pensionat och de första sommarstugorna 
uppfördes. Nils och Ragnar fick därmed 
fullt upp med att frakta resenärer till och 
från Koster med Stjärn II. Efter några år 
fick de dock konkurrens av en båt med 
det beprövade namnet Ström stad. Det

var CO Christiansson från Strömstad som 
införskaffat denna träbåt med gammaldags 
ångbåtsskrov, inbyggt mellandäck och 
tändkulemotor. I Norge hade hon redan 
avverkat fyra olika ägare och lika många 
namnbyten sedan byggnationen 1914. Det 
blev en del rivalitet mellan de två båtarna 
under mitten av 1930-talet och det lägsta 
priset lär ha varit returbiljetten pä Ström
stad för 70 öre. Men en sommardag inträf
fade en händelse som blev vändpunkten på 
konkurrensen. Flera badgäster och kanske 
en och annan Kosterbo stod vid Ekenäs 
brygga och väntade på båten mot fast
landet. Men av någon anledning brydde 
sig inte Ström stad om att komma och 
hämta dem. Stjärn II såg nu sin chans att 
bli populär och tog med sig passagerarna 
istället. CO Christiansson insåg snart sitt 
misstag och ville inleda ett samarbete med 
Nils och Ragnar. I en turlista från 1935 syns 
hur Stjärn II, Strömstad och även Stjärn 1 
samsas om trafiken måndag-lördag. Un
der tiderna informeras resenärerna om att 
söndagar står turerna i förbindelse med 
tågets ankomst och avgång. Ett år hjälpte 
även den lilla Tjärnöbåten Vind till med 
turerna till Kilesands brygga, där ett nytt 
pensionat öppnats.

Kosters första egna ångbåt
Den ökande exploateringen av skärgårdar
na runt om i Sverige, däribland Koster, som 
pågått under 1930-talet avstannade hastigt 
i samband med att andra världskriget bröt 
ut 1939. Kriget ställde även till problem för 
passagerarbåtstrafiken i Sverige på grund 
av den stora bristen på bränsle. Kostertra- 
fiken var inte särskilt omfattande vintertid 
och på sommaren fick Stjärn II drivmedel 
för max två turer om dagen. Det var natur
ligtvis i minsta laget och de båda redarna 
funderade på att skaffa en båt med alter
nativt drivmedel. Men inte förrän lagom 
till krigsslutet blev detta verklighet. Vid 
pingsthelgen 1945 rapporterade nämligen 
Strömstads Tidning om en unik händelse 
i Kosteröarnas historia -  Nils Andersson 
och Ragnar Gustafsson hade köpt Kosters 
första egna ängbåt. Hon kom från början 
från Umeälven med namnet D uncker, 
men hade under krigsåren kört i Göteborgs 
södra skärgård. Det var Charles Ericksson 
som varit beroende av en båt som kunde 
eldas med kol eller famnved på traden 
Saltholmen-Asperö- Brännö Rödsten.

Det nya namnet blev Kosterf jorden och 
jungfruresan från Strömstad till Koster den 
17 juni var något av en maritim högtidsdag 
i skärgården. Stadens gossorkester var 
ombord och erbjöd musikunderhållning 
för de lyckligt lottade som fått äran att följa 
med på premiärturen. Strömstads Tidning 
bevakade naturligtvis händelsen och skrev 
i nästa nummer:Strömstad efter försäljning till Stockholm med namnet Svan. Foto Olle Renck.
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Kosterfjorden innan motorisering. Foto frän Kosters Hembygdsförening.

Färden gick via Kilesand till Ekenäs och slut
ligen Nordkoster. Pä varje landstigningsplats 
hade folk sökt sig till bryggorna för att beundra 
detta nyförvärv. Det var verkligen behagligt 
att vara passagerare pä K o sterfjord en  som  
ljudlöst gled fram genom vägorna.

Men en stor nackdel med Kosterfjor
den var att det alltid måste vara en extra 
i besättningen, nämligen ångmaskinisten. 
1949 bytte man därför till en begagnad 
tändkulem otor från Norge. Tuffandet 
passade verkligen inte in mot de eleganta 
ångbåtslinjerna och ännu värre var, ansåg 
de båtintresserade, att den stolta flera me
ter höga skorstenen fick se sig ersatt av en 
fjuttig rökkanal. Men motorbytet var tyvärr 
en ekonomisk nödvändighet för rederiet.

F isk eb åt b lir K osterb åt
År 1950 avled Nils Andersson och änkan 
Thyra övertog hans andel av ägandet i 
båtarna. Det var ett slitsamt jobb att un
derhålla två förhållandevis stora båtar 
och att driva en tillfredställande vinter
trafik. Därför fattade hon och brodern

Makarna Thyra och Nils Andersson -  två av 
pionjärerna inom passagerartrafiken. Foto frän 
Filip Andersson.

Ragnar tämligen omgående beslutet att 
sälja av allt. Bröderna Paul Hansén och 
Stig Hansén från Sydkoster var utan större 
förhandlingar beredda att betala vad som 
begärdes men de var bara intresserade av 
den ena båten, Stjärn II. Ragnar och Thyra 
behöll därför Kosterfjorden tills vidare. I 
sommarturlistan 1951 förklarades att båt
trafiken nu sköttes av Rederiet Stjärn II. Ett 
rederimärke behövdes och vad kunde vara 
mer självklart än två stjärnor?!

Paul och Stig tog nu över vintertrafiken, 
vilken vid denna tid innebar en daglig tur 
till och från Strömstad. Varannan dag tra
fikerades även Örn och Korsnäs på Tjärnö. 
Kosterfjorden blev under vinterhalvåret 
sysslolös på Koster. 73-åringen var emel
lertid i ganska dåligt skick och följande år

köpte Ragnar och Thyra en ny båt. Det var 
en före detta fiskebåt som rustats upp och 
fått ny överbyggnad. Efter att den gamla 
tändkulemotorn lyfts ur och monterads i 
nyförvärvet, såldes Kosterfjorden till Gö
teborgs Torskmjölsfabrik för 2500 kronor 
och gick ett märkligt öde till mötes. De nya 
ägarna kapade av hela överbyggnaden 
och Kosters första ångbåt, som i många år 
kört öbor och soltörstande sommargäster 
till och från öarna i väster, förvandlades 
till en spartansk pråm som fick uppdraget 
att frakta fisk från Göteborgs fiskhamn 
till torskmjölsfabriken i Backa. I början av 
1970-talet var tiden över även för pråmen 
som skrotades.

Ragnars och Thyras nya båt fick nam
net Kosterö och var lite av en halvsyster 
till Stjärn II. De var nämligen byggda 
på samma varv, JW Bergs Varv & Mek 
Verkstad, och levererades till och med 
samma vecka 1931. Medan Stjärn II gick 
till direkt Koster som passagerarbåt sändes 
Kosterö då istället som fiskebåt till Arvid 
L. Andersson på Åstol med namnet Linnéa 
af Astol. Senare fiskade även Donsöbon 
Karl August Wiberg med båten, som då 
gick under namnet Svenör, innan hon 
byggdes om till passagerarbåt och såldes 
till Koster 1952. De två redarparen med 
olika båtar fortsatte att sköta trafiken 
utifrån en gemensam sommarturlista. I 
denna sågs även en annons som talar om 
att det varje måndag och fredag är möjligt 
att göra en dagsresa till Oslo tur och retur. 
Då morgonbåten kom till Strömstad strax 
före nio stod en buss på kajen som körde 
direkt till den Norska huvudstaden, där 
det bunkrades rikligt med hushållsvaror. 
Vid denna tid var många livsmedel betyd
ligt billigare i grannlandet. Mjöl, socker 
och margarin är exempel varor som stod
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K osterö lossar och lastar vid Miltons brygga, Nordkoster. Vykort.

pä inköpslistan. Efter några timmar i Oslo 
återvände man med det stora ångfartyget 
Göteborg, som lade till i Strömstad klockan 
21.00. Den sista turen med Stjärn II mot 
Koster avgick normalt 19.30 pä vardagar 
men de aktuella dagarna körde man en 
extratur från Strömstad 21.15 -  enligt text 
i turlistan inväntar s/s Göteborgs ankomst 
från Oslo. Ångaren trafikerade vid denna 
tid den länga kustlinjen Göteborg-Oslo 
omvänt. Den sista hälften av 1960-talet låg 
båten stilla nedanför Laholmen i Strömstad 
som restaurangfartyg innan hon några är 
in pä nästa årtionde skrotades vid Hälle i 
Idefjorden.

Ett rederi bildas och flottan utökas
År 1961 bildade Paul och Stig Hansén 
tillsammans med Filip Andersson rederiet

Ab Koster Trafik. Filip var förövrigt son till 
Nils och Thyra Andersson. De köpte även 
Kosterö av Ragnar och Thyra och nästkom
mande år ytterligare en båt. Det var en före 
detta militärbåt från USA, som tog sig över 
Atlanten i samband med D-dagen. Hon 
byggdes sedan om till passagerarfartyg i 
Norge och efter att ha blivit för liten för 
sin uppgift där, såldes hon i november 
1962 till Ab Koster Trafik och döptes till 
Rex. Båten var menad för kosterrutten 
men innan julen provade rederiet för första 
gången trafik till Halden i Norge. Tack vare 
möjlighet till taxfreeförsäljning samt stark 
valuta blev denna linje snabbt populär och 
Ab Koster Trafik såg stora potentialer i 
Norgetrafiken. Nästkommande höst skrevs 
därför ett kontrakt med det norska varvet 
Flekkefjord Slipp & M askinfabrikk för

beställning av ett helt nytt fartyg. Det var 
dock inte möjligt att köra med Rex fram till 
den nya båtens leveransdatum, eftersom 
behovet av fler tonnage på kostertraden 
var stort.

Vintern 1963 var ovanlig kall och onsda
gen den 20 februari blev isen övermäktig 
för träbåtarna då Stjärn II körde fast helt 
och hållet strax utanför Strömstad. Efter 
mycket besvär fick man svängt runt så att 
fören pekade åt väster och sedan båten las
tats full med livsmedel och koks satte man 
kurs mot Koster igen. Väl framme förtöjdes 
båten vid Långegärde brygga och trafiken 
lades ned på obestämd tid. Öborna levde 
nu isolerade på Sveriges västligaste utpost. 
Eleverna på Kosters skola hade planerat en 
skidresa till Lillehammer och i ett reportage 
i tidningen Bohusläningen kunde man läsa:

Den inställda båttrafiken är en tragedi bl a för
30 skolbarn där ute, som under ett år sparat och 
arbetat för en skolresa till fjällen.

Medkänsla väcktes hos allmänheten för 
de stackars skolbarnen, som samlat pengar 
men som inte kunde komma iväg från ön i 
väster. Den 24 februari avgick så isbrytaren 
Oscarsborg från Fredrikstad med destina
tion Koster. Lagom till ankomsten hade 
Stjärn II med sin lilla Skandia på 120 hk lyck
ats stånga sig nästan fram till Brattholmen 
utanför Kostersundet där mötesplatsen 
var. Oscarsborgs maskin var fem gånger 
kraftigare och i tre knops fart satte man 
kurs mot fastlandet med kosterredaren Stig 
Hansén som lots. Ett 50-tal meter bakom 
följde Stjärn II med alla barnen ombord. 
Göteborgs-Posten  rapporterade naturligt
vis om äventyret under den uttrycksfulla 
artikelrubriken:

Kosterbarnens utbrytning knakande fjord- 
färdssuccé.

När en isränna nu var uppbruten kunde 
också den dagliga passagerartrafiken till 
och från Koster återupptas igen.

Första maj 1964 gled Ab Koster Trafiks 
splitter nya fartyg Svanö nedför slipen vid 
varvet i Flekkefjord, Norge. Det robusta 
stålskrovet var målat i blått och även öv
riga båtar i flottan fick successivt denna 
färg som blev synonym med Ab Koster 
Trafik. Nu var det bråttom att starta upp 
Norgelinjen och direkt efter ankomsten till 
Strömstad gick hon omgående mot Halden 
för den första kvällsturen. På Kosterrutten 
sköttes helårstrafiken av Rex, men om isen 
lade sig fanns nu även nya Svanö att tillgå. 
Med den starka semidieseln Wickman på 
375 hk och sitt tåliga stålskrov hade hon för 
det mesta inga problem att forcera isen. Att 
få åka med denna moderna båt och koppla 
av i den stora ljusa salongen med fina röda 
galonsoffor uppskattades naturligtvis 
också av öborna. Redan de första åren fick 
båten visa vad hon gick för då vintrarna 
var riktigt stränga och isen lade sig tjock

Paul Hansén, Stig Hansén och Filip Andersson startade Ab Koster Trafik 1962. 1 bakgrunden Rex. 
Foto från Stig Hansén.
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fr .inö : isen. Foto Filip Andersson.

: 5:römstadskärgården. I februari 1966 
kampade sig Svanö fram mot fastlandet, 
rr.en dä man var i höjd med kumlet Svarte 
Daniel bara någon kilometer från Norra 
hamnen i Strömstad, gick plötsligt rever- 
seringsstången av. Följden blev att båten 
endast gick att backa. Det var redaren Filip 
Andersson som var befälhavare ombord 
denna dag och han får här själv berätta 
om händelsen:

Efter att Svanö kört fast ordentligt i isen lät 
iag passagerarna stiga av och de promenerade 
pä isen den sista biten in till stan. Sedan kon
taktade jag Stig och han kom in från Koster med 
Stjärn I I  i Svanös uppbrutna ränna. Gerhard 
Tobiasson, anställd i rederiet, stod för spräng
ning med dynamit sd vi fick runt Stjärn II  i 
riktning mot Koster igen. Pä eftermiddagen  
åkte vi alla hem och lämnade Svanö i isen 
med hjälpm otorn igång för värme ombord. 
På söndag förmiddag åkte jag, Paul och Stig 
med moped på isen över fjorden i nordostlig 
vind med närmare 15 grader kallt. Vi klädde 
oss varmt och ytterst ett oljeställ för att klara

av vinden. Men det var svårt att köra och 
efter cirka 15 minuter på moped gick vi av och 
småsprang vid sidan av för att behålla värmen. 
Det gick rätt bra men turen tog närmare två 
timmar. Sent på eftermiddagen kom isbrytande 
bogserbåten P er från Fredrikstad för att hjälpa 
den Norska bilfärjan Spervik 1 som var på 
väg från Sandefjord till kaj i Strömstad. Pä 
tillbakavägen passade de då också på att dra in 
oss till Myrens varv. Dagen efteråt kom flera 
fiskare vars båtar var infrusna och hjälpte till 
att såga upp en ränna i isen så vi kunde komma 
upp till slipen vid Myrens varv. Reparationen 
av Svanö tog sedan cirka en vecka.

Kosterborna hade vid det här laget blivit 
undsatta med hjälp av helikopterdivisio
nen vid Marinkommando Väst. Efter två 
veckor kunde äntligen passagerartrafiken 
återupptas igen.

Kalla vintrar 
leder till ekonomiska problem

Passagerartrafiken sköttes nu ensamt av 
Ab Koster Trafik och somrarna i mitten av

Med hjälp av dynamit lyckades man vända Stjärn II så hon kunde återvända 
till Koster. Foto Filip Andersson.

Stjärn lägger till vid Långegärde efter en resa i isen. Foto frän Bertil Andersson.

1960-talet körde Rex, Kosterö och Stjärn
II utan längre pauser från tidig morgon till 
sen kväll. Upp till 14 avgångar var utsatta 
från Strömstad. Vintertid var turerna kraf
tigt reducerade till bara ett par avgångar 
dagligen men ända gick rederiet med stor 
förlust. Detta gällde särskilt när det var 
isvintrar dä man var tvungen att ersätta de 
ordinarie Kosterbåtarna med den mycket 
större Svanö, som var dyrare i drift. Vid 
den tiden körde hon Norgetrafik även låg
säsong och inkomsterna från den verksam
heten gick man ju också miste om i sådana 
fall. Inga ekonomiska bidrag fanns heller 
att hämta från Strömstads kommun och i 
januari klargjorde trafikutövarna därför att 
de övervägde att ta båtarna ur trafik då det 
var särskilt svåra isförhållanden.

Så kom vargavintern 1970. Rex uppehöll 
tappert Kostertraden, men efter natten till
31 januari var man tvungen att ersätta med 
Svanö. 31 januari skriver lokalidningen:

Nu börjar isproblemen göra sig gällande 
även här uppe i nordligaste Bohuslän. Svanö, 
Kostertrafiks båt, som trafikerar routen Ström- 
stad-H alden, kommer fr o m  lördag och tills 
vidare att ställa in sina turer till den norska 
staden. Anledningen är inte issvårigheterna 
på denna rout, utan en svär isbeläggning kring 
Kosteröarna. Kosterskepparna vill vara soli
dariska mot sina grannar ute pä Kosteröarna. 
Det är onekligen ett mycket vackert drag från 
Ab Kostertrafiks sida. Man fruktar det värsta 
just nu. Det finns möjligheter till att isen kan 
lamslå sjötrafiken i strömstadtrakten. Vi har en 
båt som kan bryta is här uppe i norr och det är 
just Svanö och sjöfararna far sätta sin tillit till 
henne och hoppas att hon kan hälla rena rännor 
så länge som möjligt.

Under pågående isbrytning, den 15 
februari, kom ett par större isblock in mot 
propellern och reverseringsstången have
rerade, precis som fyra år tidigare. Efter 
vintern redovisade Ab Koster Trafik ett
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K osterfärjan 2 är en kombinerad last- och passagerarbåt. Foto Daniel Eriksson.

underskott på mer än 60 000 kronor. Därtill 
kom isbrytarens dyra reparationskostna
der. I Göteborgs-Posten meddelade redare 
Filip Andersson att man såg sig tvungna 
att lägga ned all trafik från och med sep
tember och enbart ägna sig åt sommartra
fik. Dessutom var Svanö för dyr att köra 
på Kostertraden och det fanns eventuellt 
planer på att sälja henne. Men nya utred
ningar följde och i lågsäsongens turlista för 
1970/1971 informerades resenärerna om en 
glädjande nyhet -  Strömstad stad chartrade 
en av de mindre passagerarbåtarna, vilket 
medförde flera turer mellan öarna och 
fastlandet. Vad det gäller Svanö drog man 
tillbaka uppgifterna om att en försäljning 
var aktuell och båten fortsatte i trafik på 
Halden, så som tidigare.

Fram till mitten av 1970-talet hade de 
ordinarie passagerarbåtarna används 
för alla typer av last till och från Kos
ter. Men nu stod det klart att en särskild 
godsfärja var nödvändig för att täcka de 
behov som fanns. Från Lysekil köpte man 
Gullmarsfärjan 1 -  som vid leverans från 
Lundby Mekaniska 1926 hade räknats som 
prototypen för den svenska landsvägsfär
jan. På Koster blev det självklara namnet 
Kosterfärjan. Hela historiken om denna 
färja finns att läsa i en särskild artikel i 
Länspumpen 2003:3, författad av Bertil 
Söderberg.

Ett par år senare fick Ab Koster Trafik 
upp ögonen för ännu en båt, vilken skulle 
kunna användas som kombinerad pas
sagerar- och godsfärja. AS Hvaler Båt- og 
Fergeselskap i Fredrikstad och Skasrhalden 
ägde två i stort sett identiska färjor, Hva- 
lerfergen 1 och 2, men ansåg sig inte ha 
behov av båda. Då båda maskinerna på den 
äldre färjan frostskadats januari 1979 lades 
hon upp och ställdes tillgänglig att ropa in 
via auktion, till ett utgångspris av 160000 
svenska kronor. Auktionen skedde via te
lefon och i slutspurten var det framför allt 
Styrsöbolaget som var den stora konkur
renten. Då priset till slut mer än dubblerats 
fick Koster Trafik båten för 325 000 kronor. 
Vid den nya hemmahamnen blev namnet 
Kosterfärjan 2.

Passagerartrafiken fortlöpte med Stjärn 
II, Kosterö och Rex men trots flera om
byggnationer började den förstnämnda 
båten att bli sliten. Så efter 46 år och tu
sentals turer över Kosterfjorden i såväl 
sommarvärme och stiltje som höststormar 
och isbrytning, såldes Stjärn II till Ockerö 
kommun 1977. Efter viss upprustning, 
bland annat med en ny och större styrhytt, 
körde hon sedan lokaltrafik i Göteborgs 
norra skärgård under namnet Burö. Efter
1983 brukades hon i sju år av en egenföre
tagare som kontorslokal och den siste äga
ren var en privatperson som döpte gamla 
Storestjärn till Fox. Båten var förtöjd vid

Gullbergskajen fram till 1997 då den en 
gång "Nybyggda, moderna och sjösäkra 
m/f Stjärn II" avfördes från skeppsregistret 
och höggs upp.

Nu var det dags att modernisera flottan. 
Det Norska rederiet AS Svinesund hade 
trafikerat rutten Halden-Sponviken-Hva- 
ler under 16 år med båten Sando, men då 
man gick i konkurs blev hon till salu för en 
billig penning. Både Ab Koster Trafik och 
Hvaler båt og fergeselskap AS var intres
serade, men efter grundlig inspektion såg 
det norska rederiet båten som nedsliten 
och bedömde dessutom att hon gick då
ligt i is. De beställde därför en helt ny båt 
med byggnadskostnad 2,2 miljoner norska 
kronor och Koster Trafik fick Sando för en
dast 308 000 norska kronor. Efter leverans 
inleddes en omfattande renovering för lika

mycket pengar och lite till, priset omfattade 
då även en ny maskin av märket Volvo 
Penta. Arbetet gick i rekordfart på bara 
några månader och finputsningen pågick 
sedan av rederiet själva i stort sett ända 
fram till att trossen släpptes för premiärtu
ren. Rederiet, och inte minst resenärerna, 
hade nu fått en båt i toppskick. Den kom
mande vintern var isförhållandena minst 
lika svåra på Koster som vid Hvaler och 
säsongens utvärdering visade att det nya 
tonnaget klarat isen utmärkt. Nybygget på 
andra sidan gränsen hade blivit dyrare för 
rederiet än planerat och i en norsk tidning 
skrev man:

Tabbe ä selge Sand0  til svenskene?
Filip Andersson uttalade sig i samma 

artikel:
Vi har fått en alldeles fantastisk båt och för
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Stjäm  I I  närmar sig Reso/Vettnet på Nordkoster. Foto Rune Andersson.

att strö lite extra salt i såren avslutade han 
med att man lyckats köpa henne till ett
rövarpris.

På Koster fick båten det klassiska nam
net Stjärn. Bland de tidigare träbåtarna 
på Kostertraden innebar hon ett stort 
kliv framåt i trafikutvecklingen. Stjärn  
gick bra i sjön, hade en större och ljusare 
salong med bekväma soffor och till och 
med en läskedrycksautomat ombord. I och 
med sitt isbrytande stålskrov och starkare 
maskin övertog hon åretrunttrafiken. Isen 
kunde ligga tjock men Stjärn tog sig fram, 
även om det inte gick i expressfart alla 
gånger. En särskild resa körde man med 
skadat propellerblad och därmed kraftig 
reducerad kraft. Turen från Torskholmen 
i Strömstad till Kostersundet varade i sju 
långa timmar, en tur som på öppet vatten

annars avklarades på 45 minuter med 
samma båt. Filip Andersson berättar:

Jag körde full fart framåt och bröt isen tre
fyra meter, därefter backade jag 30-50 meter 
för att ta sats och knäcka ytterligare en bit. Det 
var inånga fram och back och man blev trött 
i benen av allt stående. Jag körde också med 
fullt roderutslag från borde till borde för att om 
möjligt få svaj sä hon bröt bättre.

Med en ny propeller monterad fortsatte 
man tålmodigt att upprätthålla trafiken, 
men vintern var inte över och issituatio
nen förvärrades allt mer. Efter två dagar 
blev man tvungna att anlita isbrytaren 
Storbirger från Fred rikstad för att bryta en 
ränna. Trots hjälp av hennes 1150 hk starka 
maskin tog middagsturen från Koster till 
Strömstad dubbla tiden mot normalt. Den 
nya mässingspropellern hade redan ska

dats och Koster blev åter isolerat en period. 
Helikopter och hydrokopter fraktade mat 
och post samt fanns att tillgå för brådskan
de persontransporter. Många beklagade sig 
över att rederiets väsentligt starkare båt 
Svanö hade utchartrats för passagerartra- 
fik i Göteborgs södra skärgård, men insåg 
ändå att då knappt Storbirger klarade isen 
hade Svanö med all säkerhet varit chans
lös. Efter en dryg vecka gick det att köra 
och bryta is med Stjärn igen, men isen låg 
sammanlagt två månader. Att Svanö sågs i 
Göteborgs skärgård under flera vintrar, var 
på grund av att Styrsöbolaget och något år 
även Ockerö kommun, saknade tillräckligt 
med isgående tonnage. "Stålaren" från 
norra Bohuslän fick hjälpa till där åren 
1978,1979,1986 och 1987.

Svanö på leveransturen 1964 frän Flekkefjords varv i Norge. Foto Filip Andersson.

Krav på snabbare båtar
I början av 1980-talet skedde en del ommö
bleringar i ägandet av båtarna. Paul Han
sén hade tidigare överlåtit halva sin andel 
i Ab Koster Trafik till sonen Björn Hansén 
med maka Gunilla och dottern Berit med 
make Håkan Eriksson. 1982 sålde Stig Han
sén hela sin andel och i samband med detta 
sålde även Paul sin resterande andel. I den 
nya konstellationen bestämde man att dela 
upp så att Filip Andersson med Ab Koster 
Trafik fortsatte att driva passagerartrafiken, 
medan Björn och Gunilla samt Berit och 
Håkan tog över godstrafiken. Kosterfärjan 
och Kosterfärjan 2 registrerades därmed 
på det nya rederiet Koster Marin Ab. Året 
efter såldes den första av dem till Vrångö 
Transport Ab för att bli renhållningsfärja 
med namnet Soparen. Ersättaren blev 
Vägverkets Färja 61/21, som agerat extra- 
färja i Bohuslän flera år. Efter anpassning 
till godstrafik fick även denna namnet 
Kosterfärjan.

I takt med att Sveriges valuta stärktes 
i början av 1980-talet gick Norgetrafiken 
allt sämre. Utöver Svanö hade Ab Koster 
Trafik sedan 1971 haft ytterligare en pas
sagerarbåt på Haldenlinjen -  nämligen 
den 40 meter långa Idefjord. Men nu var 
den minsta av dem övertalig och flyttades 
till Kostertraden där hon ersatte den äldsta 
båten, Kosterö. Strukturen var nu Svanö, 
Stjäm  och Rex som ordinarie båtar under 
sommarsäsongen och precis som tidigare 
körde Stjärn ensam på vintern, men er
sattes ibland av Svanö när isen hotade 
turlistans tider.

I början av 1980-talet kunde Kosteröarna 
för första gången på tiotals år redovisa ett 
födelseöverskott. På fyra år hade befolk
ningen ökat med 10 procent och 1982 var 
antalet bosatta cirka 390 personer. I takt 
med att befolkningen ökade tog sig även 
flera i jobb i Strömstad och begreppet 
"pendla" blev allt vanligare. Trots att den 
nya Stjäm  hade moderniserat flottan be
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Stjärn ankommer till Strömstad. Foto Rickard Sahlsten. Kostersund var den första katamamnen som trafikerade Koster.

tydligt kvarstod dock problemet att det tog 
lång tid att fara över fjorden på morgonen 
och åter på eftermiddagen. Stjärn körde 
obetydligt snabbare än de gamla träbåtarna 
och inte heller med Svanö kunde man ef
fektivisera tiderna särskilt mycket. Från
1983 kom Ab Koster Trafik att ingå i Bo
hustrafiken och både samhällsföreningen 
på Koster och de lokala trafikutövarna tog 
flera gånger upp frågan om behovet av 
modernare och snabbare båtar med dem, 
dock utan att få något särskilt gehör.

Ökningen av antal turister fortsatte 
sommar efter sommar och trycket på båt
trafiken var enormt. Rederiet insåg att 
man åtminstone under högsäsongen var 
tvungna att förstärka trafiken med en båt 
som kunde lasta flera passagerare än de 170 
som Stjärn och Svanö var godkända för. På 
egen bekostnad chartrades därför snabbgå
ende Silverfjord frän stockholmsrederiet 
Kent Krusell Fartygservice Ab. Kosters nya 
sommarbåt fick lov att ta med hela 350 pas
sagerare och farten var 18 knop. För första 
gången gick det nu att ta sig till eller från 
Koster på under en halvtimme. Sommaren
1984 kom snabbåten i trafik och ersatte då 
Rex. På kosterturlistan fanns naturligtvis 
Stjärn och Svanö kvar. Gamla Kosterö sål
des till Utö sjötaxti, senare Dalarö Kustfart, 
för trafik i Stockholms ytterskärgård med 
namnet Sadelöga. Verksamheten pågick i 
nästan 20 år men vid ägarbyte 2005 gick 
man över Östersjön till varv i Riga för upp

rustning. Då det gamla fiskebåtsskrovet 
inspekterades ansåg dock sjöfartsinspek
tionen att detta inte var i sjödugligt skick. 
Ägarna hade dessvärre inte kapital nog att 
klara av en större renovering och efter att 
sjunkit vid kajen skrevs 15 januari 2008 ett 
intyg som visade att båten var att betrakta 
som vrak.

Då den snabbgående Silverfjord åter
kom sommaren 1985 gick även Bohustra
fiken in med en viss ekonomisk ersättning. 
Nu fick man också måla skrovet i Koster 
Trafiks blå rederifärg samt sätta logotypen 
i form av två stjärnor på vardera sidan av 
skorstenen. Vintertid var det alltjämt de 
gamla båtarna som körde.

U p p h an d lin g  och  
o m stru k tu rerin g  av trafiken

Vid årsskiftet till 1989 lade Bohustrafiken 
ut driften av passagerartrafiken på anbud. 
Man hade nu äntligen tagit fasta på öbor
nas och kommunens önskan om snabbare 
förbindelser mellan Koster och Strömstad. 
Ett krav i upphandlingen var därför att 
man erbjöd en snabbgående båt även under 
vinterhalvåret. Ab Koster Trafik ägde redan 
en sådan båt, nya Kosterö som kört trafik 
på Smögen, och för sommartrafik planera
des precis så som åren innan förstärkning 
med chartrade Silverfjord. Rederiet hade 
dessutom en ny vinterbåt på ritbordet. 
Som isgående båtar fanns både Stjärn och 
Svanö i flottan.

Utmanarna Koster Marin Ab hade bara 
kört godstrafik innan och ägde inga pas
sagerarbåtar. Inför upphandlingen letade 
man därför efter en snabbgående sådan. I 
Stockholm fanns Östan som ett alternativ 
och även grannlandet Norges erfarenheter 
av passagerartrafik studerades, med den 
begagnade katamaranen Biskopsbussen i 
Trondheim som aktuellt objekt. Sommartid 
skulle en båt med namnet Walona chartras 
och som isgående fartyg planerade man 
använda Kosterfärjan 2 med en ny passa- 
gerarsalong på däck. Enligt Bohustrafiken 
lär den stora prisskillnaden ha varit den 
avgörande faktorn och Koster Marin Ab 
vann kampen även om passagerartrafiken. 
Stockholmsbåten var inte längre tillgäng
lig och valet föll därför naturligt på den 
norska katamaranen som inköptes från 
rederiet Fosen Trafikklag AS. På Koster må
lades skrovet rött och namnet ändrades till 
Kostersund. Trafiken gick fortfarande på 
entreprenad för Bohustrafiken och på som
maren kom alltså passagerarbåten Walona 
som ägdes av familjerederiet Ab Walona 
Charter, senare Rederi Ab Bohuslänska 
Kusten. Förutom de nya Kosterbåtarna 
körde även Filip Andersson trafik med 
Silverfjord en sista säsong men då somma
ren var slut upphörde rederiet Ab Koster 
Trafik all verksamhet. De blå-vita båtarna 
lämnade därmed farvatten en efter en.

Den äldsta av dem -  Rex -  såldes till 
Arvika rederi 1990 under namnet Viking

K ostervåg är den båt som upprätthåller den reguljära passagerartrafiken idag. Foto Daniel Eriksson 

60



af Arvika. Senare gick båten till Stockholm 
och blev ombyggd till bostadsbåt, idag 
ligger hon i Köpenhamn. Stjäm såldes till 
Norge, Halsa i Meloy kommun. Köpare där 
var företaget K.S. Meloyver och namnet 
blev Meloycruise. Efter en periods brygg- 
seglande satte även Svanö kurs mot Halsa, 
där hon logiskt döptes till Meleocruice II. 
En av de nya uppgifterna var att borda 
Hurtigrutens stora kryssningsfartyg och 
köra utflyktsturer till glaciären Svartisen. 
Den första Meleocruice såldes efter några 
år till Oslo och döptes till Olympia. Idag 
är hon förtöjd framför Rådhuset och har 
vunnit utmärkelsen årets charterbåt i Oslo- 
fjorden två år i rad. November 2007 såldes 
även Meleocruice II och gick till Birdsafari 
AS i Gjesvasr, vid Nordkapp längst upp 
i norra Norge. Just som företagsnamnet 
säger kör båten fågelsafarin och namnet på 
båten är nu Lundekongen. Som ett minne 
från tiden längst ut i västra Sverige är de 
två stjärnorna, Ab Koster Trafiks logotype, 
fortfarande kvar på skorstenen.

Den nya Kostertrafiken
Jag ska inte lägga något större fokus på 
trafiken efter 1990 i denna artikel. En sam
manfattning är att de önskemål och krav 
på snabbare åretruntbåtar som tidigare 
funnits, nu uppfylldes i och med att Kos

tersund sattes i trafik. Under 1990-talets 
första hälft gästades Koster några år efter 
varandra av de före detta Waxholmsbåtar- 
na Tärnan och Ostan. De körde vid sidan 
av den ordinarie åretruntbåten och bar 
namnen Kosterbris respektive Kostervåg. 
Den definitiva komplementbåten till Kos
tersund blev sedan en norsk Westamaran 
(W86), en särskild typ av passagerarbåtska- 
tamaran som började byggas för trafik i de 
norska fjordarna på 1970-talet. Efter inköp 
1995 skrotades hela överbyggnaden och 
en omfattande ombyggnad tog vid. Båten 
fick namnet Kosterfjord. I början av 1999 
kontaktades Koster Marin Ab av det norska 
varvet Oma Baatbyggeri AS vid Stord. 
Detta resulterade så småningom i att en 
helt ny och modern katamaran levererades 
till rederiet strax efter millennieskiftet. Med 
namnet Kostervåg övertog hon naturligtvis 
helårstrafiken och så ser fortfarande tra- 
fikstrukturen ut. Den gamla Kostersund, 
med ett öppet akterdäck och lite plats för 
bagage, tog avsked för några år sedan 
och ersattes av ytterligare en begagnad 
norsk katamaran, av modell SeaLord 32. 
Denna övertog även samma namn. Nu 
hade rederiet från och högsommaren 2009 
tre båtar dagligen i reguljär trafik, vilket 
innebar möjlighet till hal vtimmesavgångar 
från Strömstad. Våren 2010 sattes ännu en

godsfärja i trafik. Hon kommer närmast 
från Vrångö Transport Ab där namnet var 
Sandraia. Efter en total ombyggnation, där 
resultatet kan liknas med en supplybåt, har 
hon döpts till Kosterfärjan 4.

Efter trafikupphandlingen inför 2010 och 
åtta år framåt återkommer inte Walona och 
det lokala rederiet sköter därmed all trafik 
med sina egna tre passagerarkatamaraner. 
Om isen lägger sig ersätter Kosterfärjan 2 
den ordinarie båten.

Noteringar
Ni har just fått läsa en förkortad redogö
relse om skärgård strafikens utveckling vid 
Koster. Den mer omfattande berättelsen 
finns återgiven i min utgivna bok Koster- 
båtarna -  En historisk resa över Kosterfjorden 
(2009). Trafikutvecklingen har gått hand i 
hand med samhällsstrukturens förändring 
och boken beskriver därför även öbornas 
vardagssituation genom historien och 
behovet av en bra kommunikation. Boken 
återfinns naturligtvis i Klubb Maritims 
bibliotek i Kajutan, men även i Göteborgs 
stadsbibliotek, Strömstads bibliotek och 
Uddevalla museum (Prcd under bokstaven 
"H " då boken är utgiven i namnet Daniel 
Holm-Eriksson). Mer information om alla 
båtar finns även på internetsidan www. 
kosterbatar.com.

Stjäm  1 i Kostersundet. Foto frän Kosters Hembygdsförening. Stjärn I I  efter ombyggnad dä hon fick ny salong. Foto frän Filip Andersson.

Nils Andersson (till vänster) fick uppdraget att köra posten med Stjärn 1 
Observera postlädan på styrhytten. Foto från Filip Andersson.

Kosterfjorden efter motoriseringen. Foto frän Filip Andersson.
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TILL FLYDDA TIDER
^  Text och foto Bertil Palm a
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Johnsons N ordstjem an pä väg in till Rotterdam i juli 1966. Hon var byggd 1935 pä Götaverken och ett av fyra systerfartyg. Hon lastade 7060 ton dio. 
Seglade för Johnson Line fram till 1968, dä hon säldes till Seabreeze Nav. Inc. i Piraeus. Efter 33 är med Johnsons vackra skorstensmärke bytte hon namn 
till Frances. Detta namn hade hon endast ett är innan hon skrotades i Kaohsiung, dit hon anlände den 20 augusti 1969. Det var både vackra och slitstarka 
fartyg Götaverken byggde pä 1930-talet.

Mariehamnstankern Jenny på ingående till Tranmere i september 1972 för att lossa sin last av olja. Hon byggdes pä Götaverken 1950 som M elanieför A/S 
Tanktransport i Tönsberg. Köptes 1960 av Algot Johansson i Mariehamn för 162 miljoner mark och övertogs den 10 december då hon fick namnet Jenny. 
Såld 1973 till skrotning i Spanien. Hon avgick Rotterdam den 1 februari som Jen under holländsk flagg och anlände Bilbao fem dagar senare där skärbrän- 
narna väntade på henne.
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Danska Simba anländer Rotterdam den 24 juli 1970. Hon var ett vackert linjefartyg pd 10340 ton div byggt 1955 i Köpenhamn till danska ÖK. Hon var 
snabb med sina 17 knop till fromma för de 12 passagerare som hon kunde ta ombord. Den 1 maj 1970 kolliderade Iwu i Engelska kanalen med panamatankern 
Frances Hammer och fick sättas pä grund. Bärgad och reparerad i Hamburg. Säld 1977 till Bounty Shipping, Port Vila, och omdöpt till Kalia med hemort 
Nuku'alofa, Ton ga. Den 4 september 1979 anlände hon till Kaohsiung för upphuggning.

Wilhelmsens Tatra avgår Rotterdam i juni 1970. Hon var på hela 12612 ton dw och byggd 1959 i St. Nazaire som Sistina av Oslo. Köptes 1966 av Wilh. 
Wilhemsens i Tönsberg och fick namnet Tatra. Överfördes till singaporeflagg 1973. Såld 1977 till Sincere Nav. Co. Ltd. i Panama. Nytt namn blev Eastem  
Prosperity. Nästa ägare blev Marican Lines Pte. Ltd. i Singapore, som köpte henne 1979 och gav henne namnet Zulahia. Slutseglat var det när hon anlände 
till Gadani Beach den 14 oktober 19S2 för upphuggning.
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'  ------  ----------------------------------------------
Vinjettbilden ovan visar inloppet till Göteborgs hamn mot Vinga. Foto 
Per Lindquist.

Kommer regn före vind ...
1 nummer 2010:1 nämns på si
dan 5 "kommer regn före vind, 
tag storseglet in" som en gam
mal väderramsa på råseglarnas 
tid. I nummer 2010:2  i avsnittet 
Horisonten runt vill en insän
dare ha det till "kommer regn 
före vind, tag röjlarna in".

På engelska finns väder
ramsan If min before wind, take 
the topsails in. Den kan vara 
ursprunget till de båda svenska 
ramsorna.

Det är värt att påpeka att

Okänd galeas i Göta älv
I de okändas bildkavalkad 
från förra numret efterfrågas 
en svartmålad galeas, och jag 
menar att det är Amora (regnr 
3570), byggd 1899 i Kolboda. 
Under en stor del av 1950-talet 
ägdes hon av Wilhelm Sahlning 
från Köpmannebro. I 1959 års 
skeppslista ägs Am ora av ett 
partrederi i Göteborg med Sven 
Erik Åke Svensson som huvud
redare och befälhavare. Hennes 
vidare öden känner jag inte till. 
Fartyget hade en lastförmåga 
på 115 ton d w och hade en 2-cyl 
Skandiamotor på 60 hk.

Johnny Durk

A m ora lades i Kungsviken pä 
Orust. Foto Krister Bång den 2S 
maj 1967.

Ett amerikanskt ångfartyg
I senaste numret av Länspum- 
pen läste jag bl a den av Gunnar 
Sillén förmedlade artikeln Ett 
am erikanskt ångfartyg är 1S38. 
Några uppgifter om den här 
aktuella ångaren Caroll of Ca- 
rollton  hittade jag i Steam- 
boats out of Baltimore, men 
tyvärr inget när och var den 
var byggd och inte heller något

topsail betyder märssegel. När 
termen uppstod var märsseglet 
det översta råseglet, det som 
då sköttes från märsen (se t ex 
regalskeppet Vasa).

Vidare vill jag peka på att 
märsseglen var de sista som 
bärgades i hårt väder. I den 
engelska ramsan ligger alltså 
en varning för mycket hårt 
väder!

Röjlarna var de första som 
togs in om en laber bris ten
derade att öka. Underseglen 
(fock, storsegel och begin)

om slutet.
Fartvget om näm ndes re

dan i introduktionen där man 
skriver: "In 1830 the steam- 
boat Caroll of Carollton ran 
from Baltimore to the canal 
for the Citizen Canal Line. Ka
nalen man syftar på var den 
1829 öppnade Chesapeake and 
Delaware Canal vilken band 
samman Chesapeake City och

hängde med längre än bram- 
seglen, men (undre) märsseg
len var som sagt de sista att 
bärgas (kanske tillsammans 
med något stagsegel).

Man kan säga att de båda 
svenska ramsorna inte klargör 
det allvar som ligger i feno
menet regn före vind. Kan man 
tro att versionen med röjlarna 
beror på en misstolkning av 
termen topsail?

På engelska finns också

Delaware City. Redan i första 
kapitlet, Early Steamboats Lines 
to the Western shores o f Man/land 
and Virginia under rubriken 
Jam es River återkommer Car
oll of Carollton. "Those pas- 
sengers from Richmond and 
Norfolk wishing to continue 
on to.Philadelphia, travelling 
with the steamers Colombus, 
P ocah on tas and C ham pion

en fortsättning, en vers två: 
I f  wind before rain, you can set 
thern again.

Jag har vid några tillfällen 
haft möjlighet att kontrollera 
de båda verserna med avse
ende på vindstyrkan. De verkar 
stämma även på landbacken, 
åtminstone vid kusten.

Ove Iko, Göteborg och 
Mariehamn

made connection at North 
Point, Maryland at the mouth 
of the Patapsco River. There 
they would board the George 
Washington or Caroll of Car
ollton for Frenchtown and the 
Chesapeake and Delaware Ca
nal, respectively, for the trans
fer to Philadelphia".

Erik Hag
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Fyrmastbarken 
Elma B Lina av Boston

frågar Janne Göthberg efter i nr 2010:1. Jag liar tittat efter henne 
i boken av Hans Jörg Furrer: Die Vier- lind Fiinfimst-Rahsegler der 
Welt (Herford 1984). Jag har dock inte funnit henne, inte heller 
något namn som liknar. Boken påstås innehålla uppgifter om 
alla fyr- och femmastade råseglare som byggdes under perioden 
1801 till 1931. Kan Elma ha byggts senare än 1931 (knappast), 
eller bytt namn senare än 1984?

Ove Iko, Göteborg och 
Mariehamn

Anne Mon ex R oald  ex Bris. Bild från Sveriges Maritima Index.

En vacker målning av C.B. Pedersen ur samma fotoalbum som de efterfrå
gade fotografierna.

Skuta på oljeblank älv
Kan inte låta bli att svara an
gående skutan på den under
bara bilden, överst på sidan 60, 
Länspumpen 2010:1. Jag menar 
att hon med hög sannolikhet 
är Roald ex Bris (Regnr 5160, 
dw 75 ton, byggd i Strömstad 
1910).

Jag har ett så levande minne 
av henne som Bris av Has- 
selösund liggande i Höganäs 
hamn en vacker solig morgon 
i början av 1940-talet lastad och 
med glaserade rör och brunnar 
som däckslast. Det vanliga till
ståndet när man gick ut från 
Höganäs. Vi var emellertid på 
ingående med kvartsit i rum
met, styrande mot "kvartskra
nen" längst inne i norra hörnet 
av hamnen.

Vi gled förbi flera tiotal sku
tor och där låg hon, Bris, speg
lande sin vita rand i hamnens 
bleke. Akterut var Helge, som 
från landsmän (bohusläningar) 
i omgivningen tog emot gli
ringar rörande Rosa, rödhårig 
danska, stående i skanskap
pen. Skutan var då, liksom på 
bilden, pekelös.

Av minnen i övrigt som bil
den väcker var t ex att man 
som skollovssjöman pä nitton- 
hundratrettitalet, då vi förtöjt 
vid pålverket mitt i älven i 
Göteborg, fick vricka skeppa
ren (min far) in till Skepps

bron. Och sedan vakta på hans 
visselsignal då han varit hos 
Sven Kilbaum, skeppsmäkla- 
ren, samt gjort inköp i Anders 
Olssons lilla skeppshandel som 
låg i en tvärgata till Skepps
bron och ville färjas ombord 
igen. Under dessa vrickefärder 
hände det att man hamnade i 
böljefokus mellan skärgårds
båtar som möttes i full speed. 
Då gällde det att hålla sig kvar 
i båten. Helst tillsammans med 
åran.

Fram till ca 1940 var det för
bjudet att lägga till vid Skepps
brokajen och man var då hän
visad till pålverket i mitten av 
älven. Sedan tilläggsförbudet 
hävts blev det bekvämt för oss 
att träffas, umgås och göra stan. 
Vanliga besöksalternativ var 
Sjöfartsmuseet, Allébuffén, bio, 
samt Röva och Liseberg. Röva 
ströks för det mesta (ekono
miska skäl).

Hittade Anne M on i Pump 
2001: 4 sidan 51, där hon en
dast hade skrovet kvar av det 
som varit Roald ex Bris. Bilden 
illustrerade Den gamla tändku- 
lemotorn av salig Sigge Bergh.

Skrovet, befriat från allt ovan 
däck kan mycket väl stämma 
överens med skutans på den 
fina bilden.

Mitt svar som grundar sig 
på eget minne av Bris av Has- 
selösund.

Alex Persson (512)

Svar om segelfartyg
I senaste numret av den alltid 
lika välgjorda och trevliga tid
ningen Länspumpen kunde 
vi under den lika trevliga och 
återkommande vinjetten Bil
der ur gamla fotoalbum se tvä 
härliga bilder tagna från och 
ombord i segelfartyg. Efter 
en kort stunds letande i mitt 
ganska stora bibliotek avse
ende segelfartygen, kan jag 
med all förvissning skingra 
ovissheten angående vilket 
skepp som den större bilden är 
ifrän, nämligen ombord i den 
göteborgska 4-mastbarken C.B. 
Pedersen. Den rigg som fram
träder i bildfonden är kryssrig
gen, fotograferad från bryggan 
på poopdäck, med sitt för C.B. 
Pedersen karakteristiska tre
kantiga bentinocksegel i stället 
för beginsegel. Understundom 
i hårt väder seglade hon även 
med en storbentinock, vars 
syfte var att bortrationalisera 
hanterandet av taljerepen för 
såväl skot som halsar, för att 
i stället ha en fast permanent 
bentinockhals som inte skulle 
växlas vid varje vändning. Fo
tot är sannolikt taget under 
1920-talet eller möjligen början

av 1930-talet.
Beträffande det mindre foto

grafiet på samma sida i Läns
pumpen tror jag nog att du har 
rätt då du inte tror att vi kan 
få reda på vilket skepp det är 
taget ifrån. Endast en sjöman 
som var med ombord har för
utsättningar att identifiera det, 
och de är ju numera alla borta 
ur tiden. Till sist hoppas jag att 
ni fortsätter med Bilder ur gamla 
fotoalbum.

Nils-Olof Gudmundson

Har just läst Länspumpen. På 
sidan 24 är två fina foton utan 
ursprung. Jag tror båda är från 
C.B. Pedersen (4-m bark). C.B. 
hade halvskurit beginsegel på 
kryssmasten. Övriga under
segel syns föröver. Det undre 
fotot har jag i en bok som säger 
att det är C. B. som rundar Hor
net. Det unika med fotot är att 
vädret är så lugnt.

Lars-Erik Johansson

På sidan 23 i föregående LP 
Bilder ur gamla fotoalbum nedre 
fotot visar Kap Horn.

Bengt Hubendick
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Fartyg  id entifierat 
Bilden längst upp till höger på 
sidan 61 i förra numret är tagen 
i Danvikskanalen i Stockholm. 
Det är Freja. Hon byggdes på 
Bergshamra Varv i Roslagen 
1934. Min far köpte henne från 
Ljusterö 1959. Hon användes i 
fraktfart i Stockholms skärgård. 
Fraktade sand från Mälaren till 
skärgården liksom byggnads
material, spannmål mm. Hon 
såldes 1973 och blev nöjesfar- 
tyg. Sist jag hörde av Freja var 
för 6-7 år sedan. Då stod hon på 
en kaj i Karlstad. Systerfartyget 
Ingrid står i Hjälmare Docka 
under renovering.

Jag började min sjömans- 
bana på Freja i mitten av sex
tiotalet. Familjen utökade så 
småningom rederiet. År 1965 
köptes Elsa, 1971 Lyckesand, 
1974 N ordanvind, 1980 Sol
skär, 1989 Westanvind och 1994 
Nordgard. Rederiet såldes år 
2002. Idag är jag anställd i fär
jerederiet som befälhavare på 
leden Waxholm- Ox djupet. Jag 
är bosatt på ön Lådna i Stock
holms skärgård.

Lennart Jansson 
Kan någon av våra duktiga 
karlstadsbåtologer lämna upp
lysning om var Freja finns idag?

Red mun.

Gamla gnmdsundsskonaren Hulda pä långresa till Medelhavet. Foto Bent 
Mikkelsen.

På turné i Medelhavet
När jag var i Barcelona i mars 
fick jag se denna välvårdade 
skuta, H ulda av D rottning

holm, liggande där. Ägaren, 
Korhan Koman, var på en turné 
i Medelhavet.

Bent Mikkelsen

Jakten H elfrid av Kungälv var byggd 1908 på Risor. Foto Bernt Fyrlund.

Den "rätta" Dina uppvisar inte mycket likheter med den okända. Foto Jan 
Johansson i Byxelkrok den 20 juli 2008.

Dina var inte Dina
Tyvärr hade jag blandat hop 
begreppen i förra numret av 
Länspum pen. Den okända 
klinkbyggda exträlaren/jakten 
var definitivt inte D ina. Jag

hade rört ihop en del gamla 
foton och måste konstatera att 
det inte fanns mycket likheter 
mellan Dina och den okända.

Jan Johansson

Henrys j akter
Från varvet i Risor levererades 
1908 motorjakten Ju d ith  till 
Otto Johansson på Hönö. Hon 
hade måtten 14,06x5,72x2,31 
meter. Brutto 32,24, netto 19,83. 
År 1910 m ättes hon om till 
14,11x5,57x2,16 meter. Brutto 
33,59, netto 17,72. En notering 
1916 anger att hon var utrustad 
med en Bolinder 40 hk.

År 1919 är hemorten Smögen 
och hon ägs av Johan Johansson 
som LL 543.

År 1927 är Bolinder på Bass- 
holmen ägare och säljer då jak
ten vidare till Lotsstyrelsen som 
döper om henne till Erholmen. 
Köpet återgår 1928 eftersom jak
ten är i så dåligt skick att flera 
fiskebåtsvarv inte vill åtaga sig 
att reparera densamma.

År 1929 är hemorten Grund
sund och redare är C.A. Hei- 
mer. Omdöpt till Inger (LL562) 
och förbyggd. Ny m ätning: 
14,08x5,60x2,29. Brutto 32,30, 
netto 15,42.

År 1939 är hemorten Flatön 
ägd där av Anders Gustafsson 
som Valborg. Samma år såld till 
Bernhard och Erenius Karlsson, 
Gravarne.

Den 9 november 1945 säljs 
hon till Fritiof Tollesson i Kung
älv och får namnet H elfrid  
(GG6 ). Hon förbyggs pä Käll- 
viken. Nytt netto 18,07. Maskin
byte till 2x35 Bolinder. Enligt 
Hans Tollesson hade jakten en 
tid hört hemma på Brunskär, 
innan Gravarne-tiden. Tollesson

hade trävaruhandel och levere
rade byggmaterial till skärgår
den, vilket syns på bilden som 
är ett flygfoto av Bernt Fyrlund.

År 1985 blir jakten såld till 
G öteborg. Enligt Tollesson 
fanns det en Avance på 35 hk 
vid inköpet till Kungälv. Även 
Bolindern byttes senare till en 
Perkins diesel.

Marstrands Varv leverera
de 1914 m otorjakten  Svan  
(MD 271) till J.O. Olsson och Al
fred Berntsson i Bleket. Hon var 
byggd på kravell med måtten 
14,08x5,63x2,28. Brutto 28,61, 
netto 9,54/15,61. 1918 sitter en 
Avance 22 hk i henne. 1920 säljs 
hon till Emelia Kristensson och 
Johan Olsson i Sannäs och får 
namnet Liberty (SD 602). År 
1930 är hemorten Kämpersvik 
inköpt av Herman Pålsson för 
6 200  kronor och satt i frakt
fart. 1942 säljs hon till Rickard 
Eliasson på Ockerö som över
låter jakten på Ernst Bremer 
(GG 173). jakten används för 
fisktransporter. Bremer byter 
Avancemotorn till 75 hk Bolin
der på Marstrands mek. Verk
stad. År 1946 säljs hon till Erik 
Hansson på Sydkoster (SD473). 
Är 1956 säljs hon vidare till Per 
Eriksson i Hamburgsund. 1959 
är hon upplagd. Okänt år säljs 
hon till Gottskär och används 
till sportfisketurer (GG 38). 1969 
ligger jakten sjunken och över
given. Ägare var då Gunnar 
Fägerström i Stenungsund.

Henry Jansson

S toppdag för nästa 
Horisonten Runt är den 18 oktober 

2010
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Vilka rederier?
Manne Dunge på Marinmuseum har fått en förfrågan om att iden
tifiera dessa mössmärken från Sjöhistoriska museet. Nu vänder 
han sig till Länspumpen för att få svar på frågan.

Redaktionen

Vem h jälper?
■ : — r.este lemahefte FORL15 

- *j  1 v: rresentere fartover med 
dknvtting til värt distrikt (Kris- 

r rur.d Nordmore i More og

E: av skipene er dampskipet 
Goma -  ex det tidligere hurti- 
~_::e~kipet Håkon Adalstein.

Goma förliste utenfor Tyloen 
r.T ved Halmstad i Sverige den 

september 1947.
Av mannskapet på 16 mann 

:~ k o m  en mann under eva
kueringen fra skipet, de ovrige 
r ’e brakt inn til Halmstad og 
ble tatt vare på av det norske 
-vonsultatet i by en.

Bäde et fly fra Halland flyav- 
ieling som losbåt fra Halmstad 
var satt inn i lete/redningsope- 
rasjonen.

Kan det finnes biide at fartoy- 
et? Vi er spesielt interessert i 
biidet av skipet etter at pass-

Finns det fler foton av Gom a ex H åkon Adalstein efter ombyggnaden till lastfan/g?

asjersertifikatet ble inndratt 
rundt 1935 og skipet da ble 
ombygget til lasteskip.

Det seilte under navnet Hå
kon Adalstein fram til 1946 -  og

deretter et års tid under navnet 
Goma.

Jeg legger med et tidligere 
biide av skipet.

Med vennlig hilsen 
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap 

Nordmore, 
forgen Strand 

prosjektleder Temahefte 2011

Vem berättar mer om Klippans grundstötning? Foto frän Manfred Sclndtz.

GG 282 liar blivit KG 882 pä Färöarna. Foto Hans-Henrik.

Fiskebåten Vejler
För ett tag sedan var jag pä 
Färöarna och hittade detta fiske
fartyg KG 882 Vejler i Klaksvik. 
Hon såg icke ut till att fiska 
kommersiellt, men troligtvis går 
hon ut med fritidsfiskare.

E n lig t fä rö isk a  sk ep p s
registret betecknas hon som 
"ferdafolkabatur" d v s passa
gerarfartyg. Ägare är Isak Jo-

hannesen, Klaksvik. Hon heter 
enligt skeppsregistret Marianna 
sedan 2008, men det syntes icke 
på själva fartyget. Inköpt till 
Färöarna 2007 från Sverige som 
Vejler vilket namn bibehållits 
till 2008.

Hans-Henrik

Det rör sig om 8896 Vejler byggt 
pä Källö-Knippla 1947. Red anm

Klippan
Jag har länge haft en stilla und
ran över ett foto i mitt ägo och 
historien bakom den. Fotot togs 
av fotograf i Rouen och jag tog 
den med mig när K lip p an  
ex K lipparen, byggt 1935 på 
Götaverken i Göteborg, över
lämnades 1963 till nya ägaren 
Cia Interamericana de Fletes, 
Panama, med nytt namn Pa- 
tricio Murphy. Hade varit 2:e 
maskinist ombord. Stannade 
kvar under uppläggningen i 
Göteborg hösten 1962 och var

med under Panama-flagg som 
Supervising Engineer (fin titel, 
eller hur?) för några månader. 
Fotot togs innan jag mönstrade 
ombord, men skorstensmärket 
var kvar när jag mönstrade i 
Hamburg för vad jag minns en 
resa till USA. Därifrån Algeriet 
och sedan Brasilien. Jag vet inte 
när grundstötningen ägde rum 
men det bör vara 1961 eller 
tidigare. Finns det någon som 
vet mera eller kanske till och 
med var med?

Manfred Schiilz
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Välkommen till 
Sjöfartsmontern på 

Bok & Biblioteksmässan 
i Göteborg 23-26/9! 

Breakwater finns 
på plats med fina 

_  erbjudanden

SVERIGES MARITIMA 
INDEX 2010
R edaktör: K lara M agnusson

Ett måste för alla båtologer!
Maritim uppslagsbok som i text och 
bild listar svenskflaggade handels
fartyg, svenska hel- eller delägda 
handelsfartyg under utländsk flagg, 
fiskefartyg och segelfartyg. I boken 
finns också reportage, adresser till 
rederier m m. Årets utgåva av SMI 
är den 32:e.

PAKETPRIS PÅ PRAKTVERK

Nu har du möjlighet att köpa 
praktverken Sveriges Sjökartor 

och Sveriges Fyrar till unikt 
paketpris.

Ordinarie pris 2 260 kr

TH E ROAD ACROSS TH E SEA

Nu finns boken om Viking Line 
även på engelska! Läs om de 

röda båtarnas 50-åriga historia, 
en fascinerande utveckling från 

entreprenörer till marknads- 
ledande storrederi.

STOCKH OLM SRED ERIERN A

Fyra stortankrederier grundades 
i spillrorna efter Salénskonkur- 

sen. Tjugo år senare fanns inget 
av dem kvar i Sverige. Följ den 
dram atiska utvecklingen under 

1980- och 90-talet.

VÄRLDENS ÄNDE
Av: Bengt Garsell

Läs om fantastiska fyrplatser 
längs spanska kusten. 

Ord. pris 150 kr.

* Handla för 
m inst 5 0 0  kr och du 
får boken Världens  

ände PÅ KÖPET!
Erbjudandet gäller t.o.m. 

2010-10-15

Välkommen med din beställning!
Se hela sortimentet och beställ via vår hemsida www.breakwater.se, 
eller genom att sätta in pengar på plusgiro 192366-3 eller bankgiro 
463-8417. Ange mottagare, leveransadress och beställd titel. 
Fraktavgift tillkommer (50 kr inom Sverige, 125 kr inom Europa).

Breakw ater

Breakwater Publishing AB, www.breakwater.se,info@breakwater.se, Banehagsgatan 15, 414 51 Göteborg, 031-722 74 81
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Böcker på frivakten
Red Lennart Bommalm

Denna gång (och även i nästa nummer) 
handlar bokrecensionerna, med några få 
undantag, om böcker från två områden 
: Sverige, nämligen Roslagen samt Gö
teborg och Bohuslän. Samtliga böcker är 
heller inte nyutkomna. Jag har botaniserat 
bland lokalt utkommen litteratur med 
maritim anknytning och eftersom jag inte 
tror att alla känner till all den spännande 
litteratur som ges ut lokalt kan det ha ett 
nvhetsvärde även om böckerna hunnit bli 
något år eller så. Därför kanske någon av 
de böcker som presenteras kan vara ett 
trevligt förslag på läsning inför hösten.

Kosterhavet -  Sveriges första national
park under ytan
Stefan Edman
Rikt illustrerad, 175 sidor, inbunden. 
Förlag Gullers, Örebro.
ISBN 978-91-85957-07-1 
Pris 198 kronor exkl porto, Bohusläns 
Antikvariat, Skärhamn tel 0304-67 12 64, 
67 00 29, e-post roger.crawford@telia.com.

Den ständigt produktive författaren 
och miljödebattören Stefan Edman gav i 
samband med att Kosterhavet blev Sveri
ges första nationalpark under havsytan i 
september förra året ut en mycket vacker 
och intressant bok om detta havet med dess 
olika miljöer. Det finns ungefär sextusen 
marina arter och av dessa behandlas i ord 
och bild ett antal organismer som t ex sjö
pungar, havsanemoner, havsborstmaskar, 
armfotingar m fl. Från stranden beskrivs i 
korthet strandens snäckor, lavar, alger etc 
på ett lättsamt sätt. Det är en trevligt skri
ven bok och till sin hjälp har Edman haft 
en rad duktiga och framstående fotografer 
som t ex Tore Hagman, Kjell Holmner mfl. 
Många bilder är också tagna av duktiga 
amatörfotografer som är verksamma som 
forskare vid Tjärnö Marinbiologiska labo
ratorium. Författaren lotsar läsaren ner i 
Kosterhavets djup och hans medryckande 
text ackompanjerat med de färgsprakande 
bilderna ger en fantastisk upplevelse sä att 
man nästan uppfattar det som att simma 
runt i de olika undervattensm iljöerna 
och samtidigt höra Edman berätta på sitt 
initierade och inspirerande sätt. Aven 
miljöerna ovanför havsytan beskrivs och 
begrundas på författarens karismatiska och 
engagerande sätt.

Bildmaterialet är genomgående utmärkt 
och återgivningen i tryck är också mycket

bra -  men å andra sidan är det också Fälth
& Hässlers tryckeri i Värnamo som tryckt 
boken, vilket borgar för god kvalitet.

Förordet är skrivet av kung Carl XVI 
Gustaf.

Det är en mycket billig bok med tanke 
på allt vackert och intressant den bjuder 
läsaren på.

Lennart Bornmnlm

Sveriges industrialisering och släkten  
Keiller
Martin Fritz
Rikt illustrerad, 168 sidor, inbunden. 
Förlag Warne Förlag, Partille, 2008.
ISBN 978-91-85597-17-8 
Pris 98 kronor exkl porto, Bohusläns Anti
kvariat, Skärhamn tel 0304-67 12 64, 67 00 
29, e-post roger.crawford@telia.com.

För flertalet, borde vara alla, båtologer är 
namnet Keiller förknippat med varvskon- 
cernen Götaverken i Göteborg. Därutöver 
är Keillers Park på Ramberget och dess om
givning i Göteborg känt som en naturskön 
park för alla göteborgare. Det var skotten 
Alexander Keiller som vid 21 års ålder 
kom till Göteborg 1825 vilken på 1840-talet 
startade en stor mekanisk verkstad med 
skeppsvarv vid skeppsbron i centrala Gö
teborg. Denna verkstads leveranser av bl a 
ångmaskiner och annan utrustning kom 
till stor del att bidra till Göteborgs och 
Västsveriges industrialisering. Idag kan 
vi fortfarande njuta av kandelabrarna på

Kungsportsbron liksom metallarbetena i 
Stora Saluhallen vilka är några av många 
produkter som levererats från Keillers 
mekaniska verkstad. I slutet av 1860-talet 
flyttades varvsrörelsen över till Hisingen. 
Verksamheten expanderade sedermera och 
i början av 1900-talet ändrades namnet till 
det idag välkända Götaverken, som blev ett 
ledande svenskt skeppsvarv under 1900-ta- 
let. Familjen Keiller hade även andra in
dustriella intressen, som är långt mindre 
kända och som inriktades mot andra bran
scher och områden i Sverige. Författare till 
denna intressanta bok är Martin Fritz som 
är professor emeritus i ekonomisk historia 
vid Göteborgs universitet. Genom hans 
omfattade studier får läsaren en inblick i 
familjen Keillers aktiviteter och dess bety
delse för industriutvecklingen, inte enbart 
i Göteborg utan i hela Sverige. I sina med- 
och motgångar utgör dessutom Alexander 
Keiller och hans söner intressanta exempel 
på de förutsättningar och villkor som var 
gällande för industriella entreprenörer i 
Sverige under 1800-talet.

Boken är ett stycke intressant svensk 
industrihistoria som inte är enbart är av 
intresse för båtologer utan för en bredare 
publik, inte minst alla göteborgare.

Lennart Bornmnlm

Sveriges M aritim a Index 2010, Svensk  
Illustrerad Skeppslista
Rikt illustrerad, 350 sidor, häftad.
Förlag Breakwater Publishing AB, Göte
borg, 2010 .
ISBN 978-91-978123-5-1 
Pris 290 kronor vid köp genom tidningen 
Länspumpen, Göteborg, tel. 031 -  26 38 38; 
e-post krister.bang@comhem.se

Arets utgåva av Sveriges Maritima In
dex kom ut för några veckor sedan och 
innehållet är liksom tidigare årgångar 
uppdelat i fyra avsnitt, svenska handelsfar
tyg, svenskkontrollerade utlandsflaggade 
fartyg, fiskefartyg och Sveriges Segelfar- 
tygsförenings fartyg. Därutöver har Klara 
Magnusson skrivit en trevlig rederihistorik 
om Svenska Orient Linien idag och igår. 
Följt av en intressant artikel om Öresunds- 
varvets verksamhet idag och de stora 
planer varvet har för den närmaste tiden, 
Artikeln är en trevlig inledning innan re
gisterförteckningen av alla fartyg tar över.

Krister Bång har även i år lagt ned ett 
fantastiskt fint arbete för att ständigt följa
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upp tidigare och nytillkomna fartyg med 
uppgifter och nya och skarpare fotografier. 
Det är en hedersam insats han gör för att 
förgylla tillvaron för oss båtologer. I år har 
han fått hjälp av Klara Magnusson som 
med sitt stora engagemang och entusiasm 
är en stor tillgång från den yngre genera
tionen. Bildmaterialet är numera genom
gående i färg och generellt av mycket god 
kvalitet.

Lennart Bornmalm

Göteborg och Bohuslän sett från himlen
Fotograf Nils-Åke Siversson 
Text Stig Hammarson & Jan Uddén.
Rikt illustrerad, 129 sidor, inbunden. 
Förlag Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stock
holm, 2008.
ISBN 978-91-85305-66-7 
Pris 99 kronor exkl porto, Bohusläns Anti
kvariat, Skärhamn tel 0304-67 12 64, 67 00 
29, e-post roger.crawford@telia.com.

Trafik-Nostalgiska Förlaget i Stockholm 
har pä senare år givit ut böcker bestående 
av flygfotografier från olika områden i Sve
rige. Dessa har blivit mycket uppskattade 
eftersom det som är aktuellt idag är historia 
i morgon. Läsningen blir som att studera 
en illustrerad kartbok -  och ger snabbt en 
överblick över ett samhälle, en stadsdel, ett 
område etc och dess förändring. I förelig
gande bok bjuds läsaren på en upplevelse- 
full och fängslande kryssning i Göteborgs 
och Bohusläns luftrum, där flygfotografens 
bildkavalkad tillsammans med textförfat
tarnas korta informativa texter på såväl 
svenska som engelska bidrar till en snabb 
och intressant överblick. Bildresan sträcker 
sig från Strömstad i norr till Tjolöholm i 
söder. Det är många fantastiska bilder, inte 
minst från den bohuslänska skärgården 
tagna från olika höjder som därmed ger ett 
intressant och informativt perspektiv. Flyg
bilder ger generellt en helt annan bild och 
överblick samt hågkomst över ett område 
jämfört med att befinna sig i marknivå. 
Fotografierna är tagna under 13 månader 
under åren 2007-2008 och erbjuder en klart 
trevlig läsning.

Lennart Bornmalm

Längs Göteborgs kuster, kajer och kanaler
Brännöarna-V ästra Frölund a-Askim-Alv- 
stränderna- Göteborgs hamn-Vallgraven- 
Rosenlundskanalen.
Ted Knapp.
Illustrerad, 383 sidor, häftad.
Förlag Tre Böcker, Göteborg.
ISBN 978-91-7029-671-0 
Pris 199 kronor exkl porto, Bohusläns 
Antikvariat, Skärhamn tel 0304-67 12 64,
67 00 29, e-post roger.crawford@telia.com.

För många båtologer som är födda på 
1930- 1940- och 1950-talen eller tidigare är 
Göteborg förknippat med den pulserande 
hamnmiljön och de stora skeppsvarven. 
Med andra ord en dynamisk maritim miljö.

Under de senaste 30 åren har denna bild 
av Göteborgs inre hamn, dvs öster om 
Älvsborgsbron, förändrats radikalt. Denna 
bok utgörs av sex olika avsnitt där vi på ett 
roande sätt i ord och bild (teckningar) får 
ta del av en ny samling skrönor; historier 
och fakta med Brännöarna, älvstranden 
och stapelstaden Göteborg i blickpunkten.

Första avsnittet behandlar Brännöarna 
som i stort utgör hela Göteborgs södra 
skärgård i historiskt och kulturellt per
spektiv. Därefter följer avsnitten Västra 
Frölunda-Askim; Älvstränderna till Älvs
borgsbron; Älvsborgsbron-Rosenlunds- 
kanalen; Rosenlundskanalen-Lärje; och 
slutligen avsnittet Runt Vallgraven.

Här blandas gammalt och nytt från just 
dessa områden och det kan vara allt från 
företag som har verkat eller verkar inom 
det aktuella området, historiska händelser 
såväl roliga som tragiska, olika byggnader 
och dess historia, varför Lilla torget heter 
just så etc.

Boken avslutas med ett register över han
delsmän, redare och donatorer som lämnat 
avtryck i staden. Vi kan bl a i korthet läsa 
om familjen Broström med de tre central
personerna inom denna familj, familjen 
Keiller, Hugo Hammar, Sten Allan Olsson 
mfl. Boken har en hel del maritimt intres
sant information och är en utmärkt guide
bok att ha med sig i båten, bilen, på cykeln 
etc vid kryssningen igenom Göteborg och 
dess omgivning. Rekommenderas varmt!

Lennart Bornmalm

Petsamo och havet
Max Engman & Kasper Westerlund (red) 
Rikt illustrerad, 225 sidor, häftad.

Förlag Meddelanden från Sjöhistoriska 
Institututet vid Åbo Akademi nr 30, 2009. 
ISBN 978-952-12-2066-1

Boken baseras på föredrag från semina
riet Petsamo och havet, som organiserades av 
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi i 
januari 2008.

Petsamoområdet (på ryska Petchenga) i 
nuvarande Ryssland omfattar 10470 kva
dratkilometer mellan norska gränsen och 
linjen Korvatunturi-Fiskarhalvön. Detta 
område är troligen relativt okänt i Sverige 
även om många vet att det tillhörde Fin
land åren mellan 1920 och 1944.

En av föredragshållarna på seminariet 
i Åbo 2008 var vår medlem och finlands- 
specialist, Erik Hag i Järfälla. Föredragen,
12 till antalet, behandlar geografi, kultur, 
politik och för oss det kanske mest intres
santa, nämligen sjöfart och fiske.

I denna anmälan uppehåller jag mig vid 
de föredrag som främst behandlar sjöfart 
och transporter. Aaro Aitamäkis berät
tar "Linhammar (Petsamos hamn) som ett 
andningshål mot väst -  Godstrafiken längs 
Ishavsvägen under freden mellan vinter- och 
fortsättningskriget". Föredraget återger en 
kort historik, framför allt om hamnens 
organisation och landsvägstransporterna 
mellan Petsamo (Linhammar) och Rova
niemi längre söderut i Finland. Även den 
svenska lastbilstrafiken inom området 
belyses av Aitamäkis, vilket är nog så in
tressant för svenska läsare.

I Den Elfvingska sillflottan och Petsamo, 
belyser Birgitta Ekström Söderlund fisket 
under perioden från 1920 och fram till de 
finska krigen under andra världskriget.

Raimo-Ragnar Nordström skriver om 
Nordströmska rederiets insatser i trafiken 
på Petsamo, men också om deras fiske i 
området.

Ett för oss svenskar kanske mera känt 
inslag är Gustaf Thordéns insatser under 
denna tid. Två kapitel ur hans bok om 
Thordénrederierna och Petsamo, sam
manslagna till ett föredrag, finns med i 
denna bok.

Slutligen, och inte minst, finns Erik Hags 
föredrag, Fartygen och Petsamo, där Erik går 
igenom både tiden före och under vinter
kriget samt tiden mellan vinterkriget och 
fortsättningskriget.

Varje kapitel i boken har fotnoter som 
föredömligt redovisas i slutet pä kapitlet. I 
bokens slut finns en kortfattad presentation 
av författarna/föredragshållarna. Gustaf 
Thordén presenteras kortfattat av Kasper 
Westerlund.

Finns det då något att anmärka på? Ja, 
inte så mycket. Erik har på ett mycket bra 
sätt redovisat de svenska fartygens trafik 
på Petsamo, kanske borde han ha gjort 
likadant med de finska. Inte minst de
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finska läsarna skulle säkert ha uppskattat 
detta. Enbart Erik Hags föredrag följs av 
en källförteckning -  synd. Ett alfabetiskt 
register saknas. Jag vet av egen erfarenhet 
att det kan vara besvärligt att få ihop när 
det är många författare men läsarna vill 
nog gärna ha ett sådant, speciellt kanske 
i sådan här bok, som kan tjänstgöra som 
uppslagsbok för en lång tid framåt. Il
lustrationerna är av naturliga skäl i svart/ 
vitt, kunde kanske varit bättre, men utan 
att känna till vad för utgångsmaterial som 
fanns tillgängligt är det svårt att kritisera 
utgivaren pä denna punkt.

Boken kan rekommenderas för alla med 
intresse för skandinavisk nutidshistoria.

Olle Gustafsson

Roslagen och de sista seglen i arbete
Hans Eklund
Rikt illustrerad, 195 sidor, inbunden. 
Förlag Bokförlaget Langenskiöld, Stock
holm, 2009.
ISBN 978-91-977901-3-0 
Pris 350 kronor exkl porto vid beställning 
frän Bokförlaget Langenskiöld, Köpman
gatan 9, 111 31 Stockholm, telefon 08-663 
90 50 fax 08-663 90 52; e-post info@lang- 
enskiolds.se.

Roslagen är den del av kust- och skär
gårdsområdet i Uppland som tillhör Stock
holms län och innefattar därmed både öar 
och fastland längs Upplands kust. Det finns 
dock inte några entydiga gränser för Ros
lagen, men i stora drag omfattas området 
frän och med Danderyd i söder till och med 
Osthammar i norr, en stäcka på ungefär 20 
landmil. Roslagens övärld hade stor bety
delse för det snabbt växande Stockholm 
med omgivningar frän mitten av 1800-talet 
till tiden efter andra världskriget. Mängder

av båtar för olika ändamål och av olika 
storlekar utgjorde en förutsättning för 
en omfattande, flera hundra år gammal 
handel med huvudstaden och upplandet 
långt inne i Mälaren och uppför ostkusten. 
I föreliggande vackra bok skildrar musei
mannen och konsthistorikern Hans Eklund 
en urgammal båtbyggartradition som 
utvecklades till mästerskap. Författaren 
har tidigare bl a skrivit om Roslagens sista 
skutbygge, som belyser minnen från Greta 
Linneas byggnadstid och många vedresor 
till Stockholm. Vedskutorna från Roslagen 
var under sin tid ett mycket karakteristiskt 
inslag i Stockholms hamnbild, där de 
lossade sina vedlaster vid Strandvägen. 
Denna bok har ett rikt urval av bilder som 
visar olika båttyper och varvsinteriörer, 
men skildrar även ett folkliv och en kultur 
som är mycket intressant. Läsaren får bl a 
en insikt i att folket på öarna hade olika 
status beroende på vilken ö de bebodde. 
Ljusteröborna hade hög status medan 
Möjaborna ansågs mer folkliga. Bilder från 
Stockholm vid denna tid där skutorna låg 
pä rad nere vid Skeppsbron för att lossa 
sina laster, och folkvimlet på kajerna inspi
rerar till att lära sig mer om denna, delvis 
bortglömda, kulturskatt.

Bildmaterialet är mycket intressant och 
förhöjer läsningen, dock borde författaren 
lagt sig mer vinn om att bearbeta bilderna, 
för som de här är presenterade drar tyvärr 
bildkvaliteten ned helhetsintrycket av en i 
övrigt både trevlig och vackert framställd 
bok. Många som arbetar med tryck av 
svartvita bilder borde ha Bertil Quirin som 
mentor!

Lennart Bornmalm

Skeppargillet i Visby, medlemsblad nr 60
Ola Sollerman (red).
Rikt illustrerad, 55 sidor, häftad.
Förlag Eget förlag, Visby, 2010.
Pris 50 kronor exkl porto vid köp från 
Skeppargillet i Visby, Visby. Telefon 0498-21
68 58; e-post ola.sollerman@gotlandstid- 
ningar.se.

Skeppargillet i Visby är en årlig lika in
tressant maritim hälsning, som bl a delger 
läsaren vad som tilldragit sig under det 
gångna året inom Gotlands sjöfart. Bland 
annat skrivs det om de två större rederierna 
på ön, nämligen Gotlandsbolaget och Wis- 
by Tankers, som båda är framgångsrika. 
En annan artikel berör familjen Westöö 
som var stora inom segelsjöfarten. Arthur 
Wahlby, som bl a anses vara en Gotlands 
främsta fartygsmålare tecknas också som 
en liten biografi i skriften. Kort och gott är 
det en trevlig och mycket läsvärd skrift som 
Skeppargillet i Visby ger ut ärligen.

Lennart Bornmalm

Studier i det maritima kulturarvet -  Nr 1
Göteborgs universitet
Lennart Bornmalm & Bosse Lagerqvist
(redaktörer)
Rikt illustrerad, sidor 127, limbunden. 
Utgivare Institutionen för kulturvård vid 
Göteborgs universitet 2010:4 
ISSN 1101-3303
Kontakt Bosse Lagerqvist på e-postadress 
bosse.lagerqvist@conservation.gu.se.

Sedan höstterminen 2006 ger Institutio
nen för kulturvård vid Göteborgs universi
tet kurser som belyser det maritima kultur
arvet. Genom de senaste åren har ett 50-tal 
personer genomgått dessa kurser. Kurserna 
innehåller bla teori, övningar, studiebesök 
och projektarbeten. I föreliggande rapport 
har några av dessa projektarbeten publi
cerats, vilka behandlar Sjöfart och sjöfolk 
på Rossö 1875-1975 av Ulf C. Jonasson; 
Hamnbygget i Glommen -  Konsekven
ser för bygden och för de närboende av 
klubbmedlemmen Bernt Johnsson. Vidare 
har klubbmedlemmarna Per Henriksson 
och Staffan Wilske tillsammans med Maria 
Björnstam (för övrigt Sveriges första kvinn
liga sjökapten) skrivit en mycket intressant 
historik om 3-mastskonaren Ingo. En an
nan klubbmedlem, Lennart Hagbjer, har 
skrivit en trevlig och intressant studie om 
Minsvepare M 20, vilken ingick en serie 
minsvepare som byggdes vid många av 
Sveriges yachtvarv i början av 1940-talet. 
Just M 20 byggdes vid det ansedda Neg- 
lingevarvet i Saltsjöbaden. Erik Hoffstedt, 
också en Klubb Maritimmedlem har utfört 
en synnerligen gedigen studie om den ma
ritima kolvångmaskinen. Denna är mycket 
läsvärd! Därefter följer en artikel om båthus 
i Stockholms skärgård skriven av Karolina 
Matts. Aven denna är en intressant och en 
läsvärd undersökning.

Som avslutningen på denna spännande 
publikation tar klubbmedlemmen Stefan 
Friberg upp varför inget svenskt oceangå
ende linjefartyg blev bevarat? Ja -  det är en 
bra fråga! Artikeln belyser på ett intressant 
sätt flera av de vackra linjefartyg svenska 
rederier lät bygga under 1940- 1950- och 
även i början av 1960-talet. För oss som är 
födda på 1940-talet för denna spännande 
artikel verkligen minnena tillbaka på dessa 
linjesköna fartyg.

Det är en fröjd att läsa dessa artiklar och 
redaktörerna har utlovat att fler rapporter 
är på gång. Vi ser fram emot dessa med 
stor förväntan!

Själv har jag deltagit i flera kursavslut
ningar med dessa kurser, vilka varit syn
nerligen intressanta. Jag vill uppmana fler 
klubbmedlemmar att söka sig till dessa 
kurser vid Institutionen för kulturvård.

Krister Bäng
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f  \
Möteskalender

Klubb Maritim -  Göteborg

Vi har öppet i Kajutan alla tisdagar, från och med den 17 augusti till och med den 
14 december, mellan klockan 18 och 21. Vi har också öppet varje torsdag, från och 
med oktober, mellan 12 och 15 för enskild forskning.
Vi bjuder på kaffe. Kajutan finns i Gamla Sockerbruket med adress Sockerbruket 17 
in på gården, första våningen. Tel 031-24 65 15.

Tisdagen den 12 oktober 2010 kl 19
Hans Erikson berättar om sin tid i Transatlantic. OBS! kom i god tid. Förra gången 
Hans besökte oss fanns det inte stolar till alla.

Fredagen den 29 oktober 2010 kl 19
Vi firar avdelningens högtidsdag, Ingvar Holmqvists minnesdag, då vi bjuder på 
middag. Obligatorisk föranmälan genom att skriva in sig på anmälningsblanketten 
i Kajutan.

Tisdagen den 9 november 2010 kl 19
Jonas Dahm visar foton från sina dykningar på vrak.

Fredagen den 10 december 2010 kl 19
Vi avslutar säsongen med traditionell jultallrik i Kajutan. Obligatorisk föranmälan. 

Filmaftnar
Följande tisdagar har vi filmvisning i lokalen. Deltagarna kan påverka urvalet.
7 september, 5 oktober, 2 november och 7 december.

Observera att vi från och med i höst har ändrat mötesdag till tisdag. Gatuadressen 
till lokalen är ändrad, men lokalen är densamma.

Välkommen!

V

Nytt från TERJE FREDH

”Mot längtans hamn”

-  Krigsresor på Dödens kust 
1940-1944 m ed Göthaång- 
are

-  Sjömansliv i segel och ånga 
1915-1925

-  Skatt på krigsrisken

-  Bogserade fiskebåt i o r
kanbyar

-  Fira ju l till sjöss 1922-1938

Opublicerad text och bild. Stor 
lättläst stil.
Skriften väntas utkomma i sep
tember.
Liten upplaga.
Pris inkl porto 120:-

Terje W. Fredh 
Gränsgatan 16 
45330 Lysekil

E-post fredh.terje@ jobbet.ut
förs. se

FOTOARKIVET • Klubb Maritim-Göteborg • Offert 48
Fotoformat 1 0 x 1 5 ( 1 0  kr/st) samt 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!
Bertil Palms negativsamling Nordpol Kalmar 10139 Carmen (bogs) ????
Carpe Diem Stockevik 10049 Rollo Karlstad 10549 Margaron Göteborg 13135
Dagny Säffle 10394 Rone Ronehamn 10201 Monark Stockholm 10643
Fenja Västervik 10147 Sandön Skärhamn 10579 Parma Kalmar 10685
Fraternité Klädesholmen 10016 Sielwall ex Ingrid Hamburg 9486 Roada Lysekil 13201
Frigion Stockholm 10447 Siljan Skärhamn 9396 Runö Kalmar 6117
Gunnevi Stockholm 10392 Sintus Vrångö 10317 Santoni Klädesholmen 12555
Havsö Hällevik 9918 Sirion Stockholm 10467 Sigborg Gävle 8398
Helemar Vänersborg 10596 Tanto Malmö 10015 Silen Karlstad 9036
Lindö Klädesholmen 10596 Thunpall I Lidköping 11335 Sinvik Vrångö 11069
Marine Skärhamn 9688 Soltank Göteborg 10413
Monica Bratt Göteborg 10090 Ake Olofssons negativsamling i KM-Gbg Svanefjord Åmmeberg 5313
Nogi Stockholm 10269 Age Hjulsbro 6109 Örnen (bogs) Västerås 13051
Nordanhav Skärhamn 10394 Bellatrix Torekov 13295
Nordpol Kalmar 9674 Bergö (bogs) Stallarholmen 11213

Fotoarkivet c/o Bertil Söderberg, Kupeskärsgatan 69, SE 421 60 V Frölunda
N am n.........................................................................................................

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

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

Sista beställninsdag är 
29 oktober 2010

därefter leverans inom 6 -1 0  veckor

72 ,. , ;  i': ;

mailto:bsg.soderberg@telia.com

